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  شكر وتقدير
  

الى بمصر       " مشروع   بالنيابة عن ادارة   سق المشروع       "الطرق المؤدية إلى التعليم الع ود من ، ي
يم    دعم للتعل ل ال دم آ ى تق ة والت ورد االمريكي ديره لمؤسسة ف ه وتق ق إمتنان ر عن عمي أن يعب

ى مصر ة ف شطة البحثي ا واألن الى والدراسات العلي شروع خالص . الع ق ادارة الم دم فري ويق
ورد     بسمة  / شكرهم وتقديرهم للدآتورة   دولى بمكتب مؤسسة ف قدمانى مديرة برامج التعاون ال

وير     شطة التط م ألن أى دع ل ب م تبخ ث ل شروع حي ذا الم ذ ه ى تنفي اهمت ف ى س اهرة والت بالق
ة   ا بموافق وج مجهوده د ت ى مصر، وق الى ف يم الع ة التعل ودة أنظم د ج وخاصة البحث وتوآي

رح             ل مقت ى تموي ورك عل ورد بنيوي ى         المرآز الرئيسى لمؤسسة ف ة إل  مشروع الطرق المؤدي
  .التعليم العالى بمصر الذى قدمه مرآز تطوير الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة

  
آما نشكر جمعية جيل المستقبل، الشريك األساسى للمرآز لدورها خالل المراحل األولى لهذا 

امج      ى برن ة ف ه الجمعي ذى وفرت دريبى ال ام الت ث أن النظ شروع حي سا"الم ارات إآت ب المه
ة التى تمت تحت           " األساسية لمجال األعمال  رامج التدريبي ؤثرات فى تطوير الب ان من الم آ

ر           "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "مظلة مشروع    ، آما أن هذه الشراآة مع المنظمات الغي
وث         ا والبح ات العلي وير الدراس ز تط ن مرآ ل م اون آ ا لتع ا ناجح ست نموذج ة عك حكومي

ة ج ريجين    وجمعي شباب الخ ا ل ر دعم شراآة يعتب ذه ال تمرار ه إن إس الى ف ستقبل وبالت ل الم ي
  .الراغبين فى تنمية مهاراتهم البحثية والحصول على فرص عمل أفضل

  
سبة الخريجات                   انى للمشروع، حيث أن ن آما نشكر أيضا المجلس القومى للمرأة، الشريك الث

ه،    % ٥٠قد تعدت   " لعالىالطرق المؤدية إلى التعليم ا    "من برامج مشروع     من اجمالى خريجي
رأة        ومى للم ورد والمجلس الق ة لمؤسسة ف ة   . مما يتوافق مع األهداف العام والشك أن المرحل

د        ضمن تنفي ى ستت رأة والت ومى للم س الق ن المجل ر م ساهمة أآب شهد م شروع ست ة للم الثاني
رح مرآز               ا اقت تطوير الدراسات    المشروع على المستوى القومى وفى محافظات الجنوب آم

  .العليا والبحوث
  

ات التجارة                      ا المتخصصة بكلي اهرة ومراآزه ة الق اتذة جامع زمالء من أس آما نشكر جميع ال
ذين عاونوا المرآز فى            قتصادواالداب واالعالم والحقوق واال     والعلوم السياسية والهندسة، ال

  .تنفيذ هذا المشروع على الوجه االآمل
  

ر والعرفان لكل العاملين بمرآز تطوير الدراسات العليا والبحوث         وأخيرا نتوجه بخالص الشك   
ة  ة الهندس شرفين –بكلي دربين والم شروع والم سيير الم ة ت ضاء لجن اهرة وأع ة الق  جامع

شكر                        ا نتوجه بال ذ المشروع بنجاح، آم تم تنفي ة حتى ي ارهم بعناي والمحاضرين الذين تم إختي
  .مشروعوالتقدير لكل من ساهم فى تنفيذ أهداف ال
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 مقدمة الناشر
  

ل مرآز                   -تعد آلية الهندسة     ستمر، ويمث دريب الم يم والت دة فى مجال التعل  جامعة القاهرة رائ
ا والبحوث       ة الموجودة         تطوير الدراسات العلي ائم المراآز البحثي وم الهندسية أحد دع فى العل

ام       . بكلية الهندسة  دو           ١٩٧٤ولقد تم تأسيس المرآز ع سكو واليوني اون مع منظمتى اليون  بالتع
 وحتى اآلن يعمل المرآز آوحدة ذات طابع خاص،   ١٩٨٤ومنذ عام   . التابعتين لألمم المتحدة  

ى          ال تهدف إلى الربح، وتقوم بتمويل ذاتى أل        نشطتها ضمن خطة جامعة القاهرة التى تهدف إل
  .تنمية المجتمع والبيئة

  
إجراء األبحاث                       وم ب ا يق ع التخصصات، آم ة فى جمي شارات الفني ديم اإلست ويقوم المرآز بتق
ة                      ات الحكومي ام والخاص والهيئ ا مؤسسات القطاعين الع التطبيقية فى المجاالت التى تطلبه

خ ... األصول وخطوط اإلنتاج للمشروعات       وإجراء دراسات الجدوى وتقييم    وم بإعداد    . إل ويق
ذها    ى تنفي د دورات      . تصميمات المعدات والنظم واإلشراف عل ضًا بعق وم أي ا أن المرآز يق آم

  .تدريبية ضمن برامج متكاملة للتعليم المستمر والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة
  

ة        " الىالطرق المؤدية إلى التعليم الع    "أما عن مشروع     فهو منحة دولية متعاقد عليها بين جامع
تثمار        ى مدى عشر سنوات      ٢٨٠القاهرة ومؤسسة فورد؛ التى تهدف إلى اس ون دوالر عل  ملي

ويهدف المشروع فى     . لتطوير العنصر البشرى فى عدد من الدول النامية على مستوى العالم          
ا    ويدير هذا المشروع مرآز   . مصر إلى تنمية مهارات حديثى التخرج       تطوير الدراسات العلي

اهرة ومؤسسة             –والبحوث بكلية الهندسة     ة الق  جامعة القاهرة طبقا لالتفاقية الموقعة بين جامع
  .١٠٢٠ - ١٩٢٠ منحة رقم ٢٠٠٢ سبتمبر ٢٢فورد بتاريخ 

  
ات       ات الدراس رأة وآلي ومى للم س الق ستقبل والمجل ل الم ة جي شروع جمعي ى الم شارك ف وي

اهرة   االجتماعيةاإلنسانية و  ذه المؤسسات بهدف                . بجامعة الق ى ه ة من ممثل شكلت لجن د ت ولق
  .تسيير المشروع ووضع السياسات العامة له ومتابعة التنفيذ

  
رر إصدار                   ع، تق ة المجتم  وسيًرا على نهج المرآز فى نشر العلم والمعرفة للمساهمة فى تنمي

ررًا فى       المقررات التدريبية التى تم تأليفها خصيصا من أجل المشروع وع              ددها عشرون مق
  .آتب بهدف إثراء المكتبات العلمية بمصر

  
 

  محمد محمد مجاهد.    د
        مدير مرآز تطوير الدراسات العليا والبحوث
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  تقديم إدارة المشروع
  

سى من مشروع          ى     "إن الهدف الرئي ة إل الى بمصر      الطرق المؤدي يم الع هو  "  التعل
ة وتعظيم                 اراتهم البحثي ة مه ى تنمي تدريب حديثى التخرج من الجامعات الراغبين ف
  .فرص حصولهم على منح دولية أو محلية للدراسات العليا واإللتحاق بعمل أفضل

  
ة                    ارات الخريجين قامت لجن ة مه ة لتنمي ررات تدريبي وفى إطار إعداد وتطوير مق

حديد المهارات األساسية الالزمة لخريج الجامعة لسد الفجوة بين         تسيير المشروع بت  
رج     د التخ ب عن ات الطال ين إمكاني ع وب ى والمجتم ث العلم ات البح ذه . احتياج وه

ى  ارات ه صية     : المه ارات الشخ صال، المه ارات االت ة، مه ارات الفكري المه
ارف  ، والمهارات اإلدارية والعمل الجماعى؛ باإلضافة إلى بع     االجتماعيةو ض المع

ضرورية  رى ال دريس        . األخ داد وت صين إلع اتذة متخص ع أس د م م التعاق ذا ت ول
مقررات تدريبية تهدف إلى رفع هذه المهارات لخريجى الجامعات من خالل ثالث             

  :برامج رئيسية وهى
 تنمية مهارات البحث العلمى .١
 تدريب المدربين .٢
  تنمية المهارات القيادية .٣

  
شاط            وتتعدد األنشطة والدورات الت    ى أصبح لكل ن دريبية التى ينظمها المشروع حت
  :قيمته الخاصة ونذآر منها

  إعداد وتطوير مقررات تدريبية لتنمية مهارات الخريجين .١
  عقد محاضرات عامة للخريجين والمهتمين  .٢
  إجراء مشروعات تخرُّج  .٣

  
ذا   ديم ه سعدنا تق ه ي ة فإن م والمعرف شر العل ضرورة ن شروع ب ن إدارة الم ًا م وإيمان

دربين شكًال                 ا وائم احتياجات المت ا لت إلصدار من المادة التدريبية بعد أن تم تطويره
ا         . ومضمونًا ا وتقييمه م مراجعته ررات ت ذه المق ابقة له وقد أعدت طبعات متعددة س

ذه      فى آل مرة بواسطة المتدربين والمدربين واإلدارة، وتم تطويرها طبقًا لمجمل ه
ورتها النهائي  ى ص عها ف داراألراء ووض ذا اإلص ى ه ت إدارة . ة ف ا حرص آم

دادها                  اء إع د أثن المشروع على نشر المادة التدريبية فى صورة تالئم ما بذل من جه
  .وتطويرها

  



 

ة مطبوعات               ة من آاف سخة آامل ودعمًا ألهداف المشروع فإنه من المخطط إهداء ن
درات المؤ  ة الق ك لتنمي ات المصرية، وذل ات الجامع ة لمكتب شروع العلمي سية الم س

للجامعة، وآذلك الجهات المشارآة بالمشروع والمهتمة به، باإلضافة إلى نشر آافة           
شبكة   www.Pathways-Egypt.comهذه المطبوعات على موقع المشروع  بال

ات ة للمعلوم ن حيث  . الدولي ستمرة م ة التطوير م ذآر أن عملي دير بال و ج ا ه ومم
  .دد المقرراتالشكل والمضمون لكل مقرر وآذلك من حيث زيادة ع

  
ى     شروع عل ذا الم يم ه شروع لتعم ى إدارة الم ائمون عل شارآون والق ط الم ويخط
ة     ارات الطلب ع مه تهداف رف ذلك إس ة، وآ ه التالي ى مراحل ومى ف ستوى الق الم
ى            ساعدتهم عل ى دعم لم اجون إل ذين يحت المتميزين بالسنوات النهائية بالجامعات ال

  .من قدراتهم البحثية والعملية فى التنميةدة االستفااالندماج السريع فى المجتمع و
  

وفى الختام نشكر السادة األساتذة المؤلفين والزمالء الذين ساهموا بجهد دءوب 
وعمل دائم ال ينقطع حتى ينشر هذا الكتاب ليكون بين أيديكم اآلن، ونخص بالذآر 

فؤاد خلف الذى آان له دور أساسى فى وضع الخطوط األساسية لهذا . د.أ
لمشروع، آما نقدر الجهد الدؤوب واالراء السديدة لكل أعضاء لجنة تسيير ا

  .المشروع
  
  محسن المهدى سعيد. د                  سيد آاسب. د
  

   منسق المشروع                      مدير المشروع
  
 



 

  

  إهداء
  

إلـى الـسادة    إصدارات المـواد العلميـة   نهدى هذه السلسلة من     

فين والمحاضـرين الـذين     المدربين والمـشر  المؤلفين و األساتذة  

الطرق المؤدية   "لة فى تحقيق أهداف مشروع    عساهموا بصورة فا  

 إدارة المشروع من    التى مكنت دهم  وونقدر جه . "لىاإلى التعليم الع  

 يمثل هـذا    ،كتابانشر هذه السلسلة المكونة من عشرين       وإصدار  

  .الدليل ختامها

  

جهدا محمودا أثناء   هدى هذا الدليل للسادة المتدربين الذين بذلوا        ون

 حيث أوضح هذا الجهـد حـسن       ،العمل فى مشروعات التخرج   

تنمية مهارات البحـث    "تطبيقهم وإجادتهم لما تعلموه أثناء برنامج       

  ."العلمى

  

كما نهدى هذه السلسلة إلى حديثى التخرج والطلبـة بالـسنوات           

 إلـى   يرشـدهم يكون نبراسا    اه ما نشر ب    لعل ،النهائية بالجامعة 

 . بدء حياتهم العمليةمع بل أفضلمستق
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  ٢٤  فن الخبر الصحفى فى الصحف المصرية واألجنبية. ٧

  ٢٥ الدفعة الثانية

  ٢٦ على جودة التعليم الجامعىأثر زيادة أعداد الطالب . ٨

  ٢٨ ية واجتماعيةاقتصاددراسة : ظاهرة إنتشار المحمول. ٩

  ٣٠ فى اإلسالم" العمل"لفظ . ١٠

  ٣١ )ج(التوعية بمشروع تنمية مهارات البحث العلمى . ١١

  ٣٣  الدفعة الثالثة

  ٣٨ نونية إلتفاقية الجاتية والقاقتصاددور وسائل اإلعالم فى تعريف الشباب الجامعى باآلثار اال. ١٢

  ٤٠ دليل المنح الدراسية للخريجين. ١٣

  ٤١ العوامل المؤثرة فى اخراج الصحف المصرية الصادرة باللغات االجنبية. ١٤

  ٤٣  بين الطفولة والشباباإلبداع. ١٥

  ٤٥ دور السفارات والمراكز الثقافية فى نشر الوعى الثقافى لدولها بمصر. ١٦

  ٤٦ للتأهيل للوظائف" تنمية مهارات البحث العلمى "دليل مشروع. ١٧

  ٤٧ أثر اإلعالن التلفزيونى على القيم الثقافية. ١٨

  ٤٩ احتالل العراق: اإلعالم والوعى السياسى لدى شباب جامعة القاهرة، دراسة تطبيقية. ١٩

  ٥١ التحديات التى تواجه الصناعات اليدوية بمصر. ٢٠



 

  ٥٢ مهارات األستاذ الجامعى) أ(: لطلبة لتطوير التعليم العالىن وامقترحات الخريجي. ٢١

  ٥٣ استخدام الوسائط المتعددة ) ب(                                                        

  ٥٤ دورة اعداد المعلم الجامعى ) ج(                                                        

  ٥٥ تراع بين الواقع والمأمولبراءات االخ. ٢٢

  ٥٧  الهندسيقتصادتدريس مقرر اال: تطوير طرق التدريس، دراسة حالة. ٢٣

  ٥٨ تحديات تنمية الموارد البشرية بمصر. ٢٤

  ٦٠ اإلدمان: قضايا شبابية معاصرة. ٢٥

  ٦٢ طفل فلسطين: حقوق الطفل فى السلم والحرب، دراسة حالة. ٢٦

  ٦٤ عنف ضد المرأةدراسة حول ظاهرة ال. ٢٧

  ٦٦ صورة المراهق فى السينما المصرية. ٢٨

  ٦٧ دور البنوك فى عملية تداول األسهم فى بورصة األوراق المالية. ٢٩

  ٦٩ رأى الطلبة فى مهارات الخريجين ومقترحات للتوعية بالمشروع. ٣٠

  ٧١  الدفعة الرابعة

  ٧٢ ظاهرة تأخر سن الزواج. ٣١

  ٧٣ مواطن المصرىالعنف فى حياة ال. ٣٢

  ٧٤ مفهوم العمل الجماعى والثقافة. ٣٣

  ٧٥  القوميقتصادالخصخصة وتأثيرها على اال. ٣٤

  ٧٧ بين مصر والصين: اتفاقية الجات وصناعة األدوية، دراسة مقارنة. ٣٥

  ٧٨ على األباء: العالقة بين العنف التليفزيونى وإكتساب السلوك العدوانى لألطفال، دراسة حقلية. ٣٦

  كما يدركها المعلمون، استراتيجيات تنمية ذكاء الطفل. ٣٧

 بين المدارس المتنوعة بمصر:  دراسة مقارنة      
٧٩  

  ٨٠ نموذج موقع على الشبكة الدولية للمعلومات لخدمة الشباب. ٣٨

  ٨٢ دور التدين فى مواجهة الضغوط. ٣٩

  ٨٣ مشكلة البطالةتصميم استمارة استقصاء لمعرفة آراء الشباب حول . ٤٠

  ٨٤ دور احترام الذات فى صنع القرار وعالقته بالعينة القرارية بين طلبة وخريجى الكليات. ٤١

  ٨٥  الدفعة الخامسة

  ٩٠ أنواعه ومستقبلهوتاريخه : الطب البديل. ٤٢

  ٩١ رحلة إبداع اإلنسان المصرى بين القديم والحديث. ٤٣

  ٩٢ عاصرةتطور دور المرأة والتحديات الم. ٤٤



 

  ٩٣  وحدة إنتاج أغذية بمطار شرم الشيخإنشاءدراسة جدوى . ٤٥

  ٩٤ محركات السيارات فى القرن الحادى والعشرين بدائل. ٤٦

  ٩٥ تطوير التعليم العالى بمصر ووجهة نظر الطلبة األوائل. ٤٧

  ٩٦ اتجاهات طالب الجامعة نحو دور المرأة العاملة فى تربية أبنائها. ٤٨

  ٩٧ صد التغطية الصحفية لجريدة األهرام ألحداث الحرب واالحتالل األمريكى للعراقر. ٤٩

  ٩٩ اتجاهات الطلبة المغايرة لمعايير المجتمع فى جامعة القاهرة. ٥٠

  ١٠٠ ؟كيف يمكن تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب. ٥١

  ١٠١ استخدام شبكات اإلنترنت بالمنازل. ٥٢

  ١٠٢ ن لمصرأحالم المصريي. ٥٣

  ١٠٣  الدفعة السادسة

  ١٠٤  للمخاطراالجتماعيةالمظاهر . ٥٤

  ١٠٥ على عينة من طالب الجامعة: إدراك الهوية القومية، دراسة استطالعية. ٥٥

  ١٠٦ األولويات والتقديراتواإليجابيات : الزراعة العضوية. ٥٦

  ١٠٧ امعيدور التعليم عن بعد فى تحقيق تكافؤ الفرص بالتعليم الج. ٥٧

  ١٠٩ مشاكلها وخطواتها و عواملها:المهارات السمعية. ٥٨

  ١١٠ اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية ومدى وعى الشعب المصرى بها. ٥٩

  ١١١ "تطبيقات الليزر"مدى تقبل الصناعة المصرية للتكنولوجيا الحديثة . ٦٠

  ١١٢ أسنانعيادة : ، دراسة واقعية؟كيف يمكن تسويق مشروع جديد. ٦١

  ١١٣  المصريقتصاداال: ية لتحرير سعر الصرف، دراسة حالةقتصاداآلثار اال. ٦٢

  ١١٤ الوعى األثرى وكيفية زيادته عند المواطن المصرى ومساهمته فى حفظ اآلثار. ٦٣

  ١١٥ تصميم قائمة جديدة للمأكوالت والمشروبات المصرية الشائعة. ٦٤

  ١١٦ كبدى الفيروسيدراسة مبسطة عن االلتهاب ال. ٦٥

  ١١٧ " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"تصميم برنامج تدريبى على اإلنترنت لمشروع . ٦٦

  جامعة القاهرة وجامعة حلوان : المراكز الجامعية وتأثيرها على المجتمع، دراسة حالة. ٦٧

 وجامعة تخنيون بإسرائيل      
١١٨  

  ١١٩  الدفعة السابعة

  ١٢١ لتطوعى فى التنمية المحليةدور العمل ا. ٦٨

  ١٢٢ الشباب المصرى: االكتئاب، االسباب والحلول، دراسة تطبيقية. ٦٩

  ١٢٣ المعوقات والتطوير: السياحة النيلية. ٧٠



 

  ١٢٤ البطالة وأثرها على المجتمع. ٧١

 أثر نوع التعليم العالى على صياغة أهداف الطالب وبعض المتغيرات األخرى، دراســة. ٧٢

 لجـامـعات األزهـر والقاهـرة واألمريكية بالقاهرة: مـقـارنة
١٢٥  

  ١٢٦ لغير األطباء عن المنشأ واألسباب وطرق الكشف والعالج: قصة السرطان، دراسة أولية. ٧٣

  ١٢٧ المشكالت والمعوقات التى تواجه المرأة العاملة وأثر ذلك على عملية التنمية. ٧٤

  ١٢٨  لأللوان الزيتية فى مصر مصنعإنشاءدراسة جدوى . ٧٥

  ١٢٩ التجارة االلكترونية فى مصر بين النظرية والتطبيق. ٧٦

  ١٣٠ وجهة نظر بعض علماء الدين والمثقفين: التصوير والرسم فى اإلسالم. ٧٧

  ١٣١ اتجاهات طالب جامعة القاهرة نحو الدراسات العليا . ٧٨

  ١٣٢ لشبابمفهوم الثقافة الجنسية لدى المراهقين وا. ٧٩

  ١٣٣ األسباب والحلول: البطالة. ٨٠

  ١٣٤ نظرة تحليلية: شكل القدوة لدى الشباب. ٨١

  ١٣٥ نحو صناعة تشييد مستدامة. ٨٢

  ١٣٦ الحكومة االلكترونية فى مصر بين التخطيط والتنفيذ مع المقارنة ببعض الدول. ٨٣

  ١٣٧ دور التقنية الحديثة للمعلومات فى الحرب على العراق. ٨٤

  ١٣٨ دراسة الرؤى المستقبلية للتعليم عن بعد فى ضوء التكنولوجيات المتاحة. ٨٥

  الوسائط المتعددة على شبكة اإلنترنت ودورها فى جذب الشباب للمواقع المختلفة، . ٨٦

 على عينة من الشباب المصري: دراسة ميدانية      
١٣٩  

  ١٤٠  جامعة القاهرة–سة  الهندسى فى كلية الهندقتصادحجم دراسة اال. ٨٧

  ١٤١  الدفعة الثامنة

  ١٤٣ أثر استخدام نظم المعلومات فى تفعيل كفاءة اإلدارة المالية بالبنوك . ٨٨

  ١٤٤ االكتشاف المبكر، التشخيص والعالج الفعال : السرطان. ٨٩

  ١٤٥ الدوافع والنواتجو الخصال: المتفانون فى العمل. ٩٠

  : كومية فى تنمية المجتمع، دراسة حالةدور المنظمات غير الح. ٩١

 "الطرق المؤدية الى التعليم العالي"لمشروع      
١٤٦  

  ١٤٧ االبتكار فى العملية التعليمية . ٩٢

  ١٤٨ البيئة الطبيعية فى المعرفية االسالمية. ٩٣

  ١٤٩ تأثير العقيدة الدينية على العمارة والفن فى مصر القديمة . ٩٤

  ١٥٠ مظاهره ووسائل مقاومته : ى للطفل المصرىالغزو الفكر. ٩٥



 

  ١٥١ سمات وخصائص القادة. ٩٦

  ١٥٢ إتجاهات الخزف المصرى الحديث فى القرن العشرين . ٩٧

  ١٥٣ دليل حصول الخريجين على فرصة عمل بنجاح. ٩٨

  ١٥٤ الغزو الثقافى للشباب المصرى . ٩٩

  ١٥٥ أسس االختيار الزواجى لدى الشباب الجامعي. ١٠٠

  ١٥٦ مخاطر وتحديات المياه . ١٠١

  ١٥٧ المخدرات فى مصر فى العقدين األخيرين. ١٠٢

  ١٥٨ تأثير التليفزيون على سلوكيات الطفل المصرى . ١٠٣

  ١٥٩ على المبدعين وغير المبدعين : ، قياسه واتجاهه، دراسة ميدانيةاإلبداع. ١٠٤

  ١٦٠  المصرى قتصاداالدراسة وتحليل العوامل المؤثرة على نمو . ١٠٥

  ١٦١ تأثير الثقافة التنظيمية على التخطيط االستراتيجى فى منظمات األعمال . ١٠٦

  ١٦٣  الدفعة التاسعة

  ١٦٥ النباتات الطبية بسانت كاترين. ١٠٧

  ١٦٦  أطفال الشوارع، البعد اإلجتماعى والنفسى. ١٠٨

  ١٦٧ المجتمعى واألسريأثر عمل المرأة بالقطاع الغير رسمى على دورها . ١٠٩

  ١٦٨ العالقات العامة ودورها فى تنمية المجتمع المحلى. ١١٠

  ١٧٠ واقعه ومشكالته ومقترحات للحل: التعليم األساسى فى مصر. ١١١

  ١٧١ الغذاء داء ودواء. ١١٢

  ١٧٢ تأثير التأهيل للزواج على نجاح الحياة األسرية. ١١٣

  ١٧٤ الطب التكميلى. ١١٤

  ١٧٦  االحتياجات الخاصة والتدخل المبكر للحد من اإلعاقةذوى. ١١٥

  ١٧٧ الظاهرة واألبعاد: الكلمات الدارجة بين الشباب. ١١٦

  ١٧٨ قتصادتكلفة الجريمة وتأثيرها على اال. ١١٧

  ١٧٩ نموذج مقترح: تحليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومواصفات الخريج الجامعي. ١١٨

  ١٨٠ "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"ة التدريب االلكترونى بمشروع تقرير عن تجرب. ١١٩

  ١٨١ الدفعة العاشرة

  ١٨٦  إستخدام نظم التكاليف ألغراض تخفيض تكلفة األنتاج. ١٢٠

  ١٨٧ تنمية المهارات البشرية فى التعليم العالى. ١٢١

  ١٨٨ دعوة نباتية جدا. ١٢٢



 

  ١٨٩ االجتماعية النفسية وأسبابه وآثاره: الزواج العرفى. ١٢٣

  ١٩٠ التجارة اإللكترونية. ١٢٤

  ١٩٢ إتجاهات عينة من الجمهور المصرى نحو اإلصالح السياسي. ١٢٥

  ١٩٤ سلطة األستاذ الجامعى ومدى تأثيرها على الطالب. ١٢٦

  ١٩٥ األمثال الشعبية فى حياتنا اليومية. ١٢٧

  ١٩٧ رها على تقديرالطفل لذاتهالرسائل السلبية من األم للطفل وتأثي. ١٢٨

  ١٩٨ تأثر الشباب بالقنوات الفضائية. ١٢٩

  ١٩٩ تصورات الشباب لحل األزمة: البطالة. ١٣٠

  تصميم نموذج موقع على الشبكة الدولية للمعلومات لخريجى مشروع . ١٣١

 "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"       
٢٠١  

  ٢٠٣ لم الصناعات اليدوية والمهن الحرفيةموقف الشباب الجامعى من تع. ١٣٢

  ٢٠٥ السياحة االستشفائية وأثرها فى تنشيط السياحة الداخلية بجمهورية مصر العربية. ١٣٣

  ٢٠٦ تأثير العمل التطوعى على الجوانب اإليجابية فى شخصية الشباب. ١٣٤

  ٢٠٧  أنشطة المشروعبعض صور ل

  ٢٢٥  فهرس المشرفين

  ٢٢٧  فهرس المتدربين

  ٢٣٥  فهرسى الموضوعات والكلمات األساسية
 



 مقدمة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  مقدمة
  

تنمية مهارات البحث العلمـى،     : ثالث برامج رئيسية  " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "ينظم مشروع   

وذلك بهدف تدريب حديثى التخرج من الجامعـات علـى    . وتدريب المدربين، وتنمية المهارات القيادية    

وكل برنامج تدريبى له خصائصه من حيث المقررات        .  والبحث العلمى  ملالمهارات الالزمة لسوق الع   

 تـدريب   ىفبرنـامج . للتدريبتنميتها وكذلك الفترة الزمنية     هارات التى يعمل على     متدرس به وال  التى  

تـدريب،    ساعة ٤٠-٣٠بمعدل    يعقدا فى خمسة أيام تدريبية كاملة      المدربين، وتنمية المهارات القيادية   

 تـدريب    ساعة ١٤٤رنامج تنمية مهارات البحث العلمى فى خمس أسابيع متصلة بما يعادل            بينما يعقد ب  

  .كاملة

  

 عشر مقرر تدريبيى أساسى باإلضافة إلـى  اثني تدريس "تنمية مهارات البحث العلمى   "ويتم فى برنامج    

رات  فى المتوسط ثالث محاضرات عامة لمناقشة قضايا لـم تـشملها المقـر             دقين ويع مقررين إختيار 

منذ األسبوع األول للتدريب علـى       وأثناء هذا التدريب المكثف يتم العمل فى مشروع التخرج           التدريبية

  :عرضه فى نهاية فترة التدريب ويمكن إجمال أهداف مشروع التخرج للمتدربين فيما يلىأن يتم 

  مقررات التدريبية التدريب العملي على مهارات ال-١

  لمشرفين والمتخصصينالتواصل بين المتدربين وا -٢

  بحث في القضايا التي تهم المجتمع والتنمية ال-٣

  وأهدافه" الطرق المؤدية إلى التعليم العالى" التوعية بمشروع -٤

 "ارات البحث العلمىهتنمية م"ببرنامج " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"ولقد قام متدربى مشروع 

  .)١جدول  (فهدا هذه األت مشروع تخرج حقق١٣٤ بإجراء
  

 ومشروعات التخرج به" تنمية مهارات البحث العلمى"بيانات عامة عن برنامج : ١جدول 

  البيان  العدد

  عدد الدفعات ١٠

 عدد الفصول التدريبية ٢٩

  عدد المشروعات ١٣٤

 عدد المتدربين ٥٦٩

 عدد المشرفين ٦٧

  



 مقدمة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

واللغة عنوان الوع التخرج وكذلك ن يقومون باختيار مجموعة العمل بمشريومما يذكر أن المتدرب

بحرية تامة ثم تقوم ادارة المشروع بتحديد مشرف متخصص  التخرج المستخدمة فى إجراء مشروع

 هذه األعمالستغرق تو . سواء من داخل الجامعة أو أحد الخبراء فى المجتمعبالتنسيق مع المتدربين

 التنسيق فيما التخرج مشروعب ني المتدربموعة بدء البرنامج التدريبي ويجب علي مجمنأسبوعا تقريبا 

 مع ىبينها وبين المشرف واإلدارة لالنتهاء من مشروع التخرج خالل فترة خمس أسابيع وذلك بالتواز

 ويكون .فعاليات البرنامج التدريبي اليومي المكثف، والذي يجدول أوقات عديدة لتنفيذ مشروع التخرج

ة المطروحة والتوجيه والمتابعة والمساعدة فى إجراء مشروع دور المشرف دراسة األفكار التخصصي

  .طبقًا لنهج البحث العلمىالتخرج 

  

يجدر اإلشارة إلى أن إدارة المشروع حرصت على تلبية رغبات المتدربين فى اختيار المشرف 

المتخصص غير أن هناك أربعة مشروعات تم إجرائهم دون مشرف ولكن بمتابعة عامة من إدارة 

  .وع وذلك بناء على رغبة المتدربين أنفسهمالمشر
 

هذه المشروعات والمجهود المبذول فيها من قبل الخريجين والمشرفين لونظرا لجودة التقارير المقدمة 

 إلخراجها بالصورة المناسبة فإنها تعرض وتناقش في ندوات عامة يحضرها أساتذة متخصصون

بة بخالف متدربي وخريجي المشروع، كما ، وطالب بحث، وخريجون، وطللمناقشة المتدربون

يحضرها بعض العاملين بالحقل اإلعالمي وتم نشر ملخصات لبعضها بالجرائد والمجالت وكذلك 

ن من الكلية والمركز وكما حرص ممثل . مشروعات أخري في القنوات التليفزيونية واإلذاعةترضع

 عميد كلية –كمال بديوى مد مح. د وهم عروض مشروعات التخرجوالمشروع على حضور كافة 

 محمد محمد مجاهد. د وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، –عادل خليل . دالهندسة، 

عبدالعليم .د مدير المشروع، –سيد كاسب . د  نائب مدير المركز،– الزغبى أحمد. د،  مدير المركز–

  .  منسق تطوير المادة العلمية–هاشم 

  

  مهارات المقررات التدريبية لعملى على التدريب ا -١
ى الت األساسية  من التطبيق العملى للمقرراتا هامجزءتهتم اإلدارة بمشروعات التخرج ألنها تمثل 

 واألنشطة التى تتم هذه المقررات العالقة بين )٢( جدول يوضحو. عليها خريجى المشروع دربتي

  .التخرج مشروعأثتاء تنفيذ 
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  يق العملى للمقررات األساسية أثناء تنفيذ مشروع التخرجالتطب: ٢جدول 

  المقررات التى يستعين بأفكارها  أنشطة مشروع التخرج مسلسل

  الفرق والعمل الجماعى •  اختيار مجموعة العمل  ١

 مهارات التفاوض •  اختيار العنوان   ٢

  المحاجة •

 مهارات التفاوض •  اقتراح وتحديد المشرف  ٣

  المحاجة •

  التخطيط والرقابة  •  لوضع خطة العم  ٤

  ىاإلبداعالتفكير النمطى و •

  التفكير التحليلى  •

  الفرق والعمل الجماعى •

  طرق البحث وكتابة المقترحات البحثية •

  الفرق والعمل الجماعى •  تنفيذ خطة العمل   ٥

  التحليل اإلحصائى للبيانات •

  التخطيط والرقابة  •  مراجعة الخطة والتنفيذ مع التطوير  ٦

  إدارة الضغوط •

  يم وإدارة المخاطرتقي •

  االتصالمهارات  •

 طرق البحث وكتابة المقترحات •  كتابة وعرض مشروع التخرج  ٧

  االتصالمهارات  •

  

  التواصل بين المتدربين والمشرفين والمتخصصين -٢
 أعداد ونسب المشرفين  يحتوى هذا الدليل على فهارس للسادة المشرفين والمتدربين وبها جداول توضح            

استطاع " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "، ومما يذكر أن مشروع       وجامعاتهم  لكلياتهم  طبقًا والمتدربين

فى مرحلته األولى تدريب خريجين والتعامل مع أساتذة من كافة الجامعات المصرية وبعض المؤسسات              

ـ                 صر التعليمية األخرى وذلك كعائد طبيعى للسياسة المرنة التى انتهجها فى قبول المتـدربين وعـدم ق

المشروع على بعض األساتذة، باإلضافة لرؤية إدارة المشروع المستقبلية والتـى تهـدف إلـى تنفيـذ      

  .المشروع على المستوى القومى فى مراحله القادمة
  

 وذلـك  نظرا لتنوع موضوعات مشروعات التخرج مما تطلب فى المقابل تنوع مناظر للسادة المشرفين          

فقد حرصت إدارة المشروع على التعامل مـع كافـة           . والمشرفين التواصل بين المتدربين  بهدف تنمية   
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القـصوى  االسـتفادة   أساتذة الجامعات المتعددة باإلضافة إلى الخبراء بالمجتمع وذلك حتـى تتحقـق             

الطـرق المؤديـة إلـى      "ونشر الوعى بمشروع     أثناء وبعد التدريب   المدربين   معالتواصل  و للمتدربين

مؤسسات تعليمية أخرى بخالف جامعة القاهرة وكذلك التوعية بالمـشروع       فى جامعات و  " التعليم العالى 

. فى مجمل المجتمع ويشهد للسادة المشرفين بالفضل فى إثراء البرامج التدريبية التى عقدها المـشروع              

تنوع تخصصات السادة المشرفين حسب مجاالت أعمالهم والذى بلغ إجمالى عـددهم            ) ١(ويبين شكل   

  .  مشرفًا٦٧

  

؛ مما يدل علـى     اإلشراف على مشروعات التخرج   لجنة تسيير المشروع شارك ثمانية أعضاء فى        من  ف

أن نشاط لجنة التسيير ال يقتصر فقط على حضور االجتماعات ورسم السياسات ومتابعة التنفيذ ولكـن                

ادة ، وذلك لالستف  أخرىجامعات  وجامعة القاهرة   من  كما شارك أساتذة     .يمتد إلى كافة أنشطة المشروع    

فكان لها عظيم الفائدة فـى       المتخصصةأما الشخصيات العامة     .الجامعات ب  الخبرات الموجودة  كافةمن  

  .نينقل خبراتهم إلى المتدرب
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  تنوع تخصصات السادة المحاضرين: ١شكل 

  

لقاهرة وينتمون إلى كليات    معظم متدربى المشروع من جامعة ا      فهرس المتدربين بهذا الدليل أن    يوضح  

، وقد حرصت إدارة المشروع على ذلك حتى تتحقق أهداف المشروع فى            االجتماعيةوالعلوم اإلنسانية   

كما كان للتنوع نصيب كبير بين المتدربين حتى شمل كل الجامعات المصرية وكلياتها             . مرحلته األولى 

مما يـذكر   ، و لبى كافة متطلبات القبول   وتخصصاتها وذلك بهدف تلبية رغبة من يرغب فى التدريب وي         

  %.٥٥ن زادت عنسبة السيدات بين المتدربين أن 
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  بحث في القضايا التي تهم المجتمع والتنمية ال-٣
فقد تنوعت موضوعات مشروعات     ، والمعرفة نظرا لوعى المتدربين بالمجتمع المصرى وقضايا التنمية      

 هاناولها وتبويبها فقد قامـت إدارة المـشروع بتـصنيف     ت وحتى يسهل . التخرج التى اختارها المتدربون   

 فى برنامج مـنح فـورد       توإعطائها أكوادا تتواكب بصفة عامة مع تصنيف الموضوعات التى طرح         

   .وفيما يلى نبذة عن المشروعات، ٣، كما هو موضح بجدول رقم )IFP(الدولية للدراسات العليا 

  
  وضوعاتتصنيف مشروعات التخرج من حيث الم: ٣جدول 

الموضوع   النسبة المئوية

  الرئيسى
  العدد الكود  الموضوع الفرعى

  الفرعى  الرئيسى

  ١٠٠  ٤٣,٢٨ ٥٨ A   والحريةاإلبداعوالمعرفة 

 ٢٧,٥٩   A1١٦  التعليم والتعليم العالى

 ٣,٤٥   ٢  A2  نجابيةالصحة الجنسية واإل

 ٢٩,٣١   ١٧  A3 الدين والمجتمع والثقافة

 ١٥,٥٢   ٩  A4 عالماإل

 ٨,٦٢   ٥  A5 دابالفنون واآل

  

  ١٥,٥٢   A6٩ "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى "تطوير مشروع

  ١٠٠  ٣٢,٠٩ ٤٣  B  االجتماعية ويةقتصاداالتنمية الموارد 

  ٢٥,٥٨   B1١١  تنمية القوى العاملة

  ٣٠,٢٣   B2١٣  ى والتنمية الماليةقتصادمن االاأل

  ٢٥,٥٨   B3١١  البيئة وتنمية المجتمع
  

  ١٨,٦٠   B4٨  تنمية المرأة والطفل

  ١٠٠  ٩,٧٠  ١٣ C  االجتماعيةلسالم والعدالة ا

  ٣٨,٤٦   C1٥  نسانحقوق اإل

  ١٥,٣٨   C2٢  التعاون الدولى

  ٣٠,٧٧   C3٤  المجتمع المدنى
  

  ١٥,٣٨   C4٢  دارةنظام الحكم واإل

  ١٠٠  ١٤,٩٣  ٢٠  D  متنوعةموضوعات 

  ٣٥,٠   D1٧  الطب

  ٤٠,٠   D2٨  تقنية المعلومات

  

  ٢٥,٠   D3٥  خرىأموضوعات 

  ١٠٠  ١٠٠  ١٣٤ اإلجمالي
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  ٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

    والحريةاإلبداع المعرفة و-أ

ولقد . )٣جدول   (وتم تصنيفها إلى موضوعات فرعية    ،  كبر من المشروعات   هذا المجال بالعدد األ    حظى

ى أثيرها على جودة التعليم الجامعى، ور     أعداد الطالب وت  أناقشت مشاريع التعليم والتعليم العالى زيادة       

الطلبة فى مهارات الخريجين، ومقترحات الخريجين والطلبة لتطوير التعليم العالى بمصر، والمراكـز             

هداف الطالب، واتجاهـات طـالب      أثر نوع التعليم على صياغة      أثيرها على المجتمع، و   أالجامعية وت 

 المتاحة،  يةد فى ضوء التكنولوج   عالمستقبلية للتعليم عن ب   جامعة القاهرة نحو الدراسات العليا، والرؤية       

 ومشكالته ومقترحـات لتطـويره،      هواقع :ساسى فى مصر  واالبتكار فى العملية التعليمية، والتعليم األ     

سـتاذ الجـامعى ومـدى      وتحليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل، ومواصفات الخريج، وسلطات األ         

  .ستخدامهاا
  

 لدى المـراهقين    ة الجنسي ة خاللها تناول مفهوم الثقاف    قد تم  ف ةنجابي واإل ة الجنسي ةحما موضوعات الص  أ

ـ    ،هيل الشباب للـزواج   أوت سس االختيار الزواجى لدى الشباب الجامعى،     أوالشباب، و   ةودراسـة حال

  .خر سن الزواجأ تةوظاهر ،واالنحراف الزواج العرفى،
  

، ةسالم، ومفهوم العمل الجماعى والثقاف     العمل فى اإل    لفظ ة الدين والمجتمع والثقاف   اتعتناولت موضو و

  لمعايير المجتمع فى جامعة القـاهرة،      ة الضغوط، واتجاهات الطالب المغاير    ةودور التدين فى مواجه   

والهويـة   حالم المـصريين لمـصر،    أو وكيف يمكن تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب،       

  .اآلخرينلمخدرات فى مصر فى العقدين ، وااإلسالم، والتصوير والرسم فى ةالقومي
  

، عالم فـى نـشر مفهـوم الجـات        ودور وسائل اإل  ،  عالم فن الخبر الصحفى   اإل وشملت موضوعات 

عالم والـوعى   ، واإل ةعالن التلفزيونى على القيم الثقافي    ثر اإل أخراج الصحف، و  إ فى   ةوالعوامل المؤثر 

حداث هرام أل  لجريدة األ  ة الصحفي ةطفال، والتغطي فزيونى وسلوك األ  ينف التل ع بين ال  ةالسياسى، والعالق 

  .ةر الشباب بالقنوات الفضائيثأغزو الثقافى للشباب المصرى، وتال مريكى للعراق، األواالحتاللالحرب 
  

واحترام الذات فى صـنع       دور السفارات فى نشر الوعى الثقافى،      اآلداب موضوعات الفنون و   وتناولت

ـ     أ وت ةمثال الشعبي  الحديث، واأل  المصرىاتجاهات  والقدوة لدى الشباب، و    القرار،  ةثيرهـا علـى ثقاف

  . عند االنسان المصرى بين القديم والحديثاإلبداعالمجتمع المصرى، ورحلة 
  

 تناولت   عديدة مشروعاتب فقد ساهم المتدربون     " للتعليم العالى  ةديؤالطرق الم " مشروعب ةولجانب التوعي 

ـ  أور  بالبرامج، ةحد المقررات التدريبي  أوتطوير   ريجين،ودراسة الخ   بالبرنامج، ةسس التوعي أ  ةى الطلب

، "تنمية مهارات البحث العلمـى    " يدرس ببرنامج  تدريبى   طوير مقرر وت بالمهارات التى تقدم بالبرنامج،   
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 أدت إلى تطوير    وعاتشروهذه الم  ،لتعليم العالى ى ا لإوتصميم موقع لخريجى مشروع الطرق المؤدية       

 وكذلك وضع سياسات أكثر مرونة فى قبول من لديهم الرغبة فى التـدريب              عامة أداء المشروع بصفة  

  . فى المجتمعواالنتشاروفى أسلوب التوعية 
  

  االجتماعية وةيقتصاداال الموارد ة تنمي-ب

 هى  االجتماعية و ةيقتصاداال الموارد   ةى شعب فى العالم وتنمي     أ ليهاإو  نمال التى ير   من اآل  ةتعتبر التنمي 

ثرهـا  أ و ة البطال موضوعات ة القوى العامل  ة تنمي يعتناولت مشار لذلك   . للنمو والتقدم  األساسية ةالركيز

، والعالقـات   ة فى العمل، وسمات ومميزات القاد     ينسباب والحلول، والمتفان  أل ا :ةوالبطال على المجتمع، 

 وكـان كـل      بها ة والمشكالت المرتبط  ة، والبطال ة الموارد البشري  ة ودورها فى المجتمع، وتنمي    ةالعام

  . من مدخل آخرتخرج يناقش مشكلة البطالة يتناولهامشروع 
  

والتحديات التى  ،   المحمول انتشار ة دراسة ظاهر  هاخالل تمد   فق ة المالي ةى والتنمي قتصاداالمن  ما عن األ  أ

ثيرهـا علـى    أدمـان وت   بمصر، وقضايا اإل   ة الموارد البشري  ة وتحديات تنمي  ةتواجه الصناعات اليدوي  

 ة، والخصخـص  ةوراق المالي  األ ةسهم فى بورص  ، ودور البنوك فى عملية تداول األ      قتصاداالب و الشبا

 ة وحـد  نشاء إل ةيقتصاداال، والجدوى   ةدوي األ ة الجات وصناع  واتفاقية القومى،   قتصاداالثيرها على   أوت

ر  لتحديـد سـع    ةيقتـصاد االثـار   واآل،   تسويق مشروع جديد   ةوكيفي  بمطار شرم الشيخ،   ةغذيأنتاج  إ

 فى دعم   ة فى مصر، ودور نظم المعلومات المالي      ةلوان الزيتي  مصنع لأل  إنشاءالصرف، ودراسة جدوى    

 ةيقتصاداالثار   المصرى، واآل  قتصاداال على نمو    ةثرؤاتخاذ القرار بالتطبيق على البنوك، والعوامل الم      

 من تعلم الحـرف     ، وموقف الشباب الجامعى   اإلنتاجغرض تخفيض   بللجرائم، واستخدام نظم التكاليف     

  . الشبابةثير العمل التطوعى على بناء شخصيأ واالشتغال بها، وتةاليدوي
  

ـ        ت المجتمع فقد    ة وتنمي ةالبيئ ما مجال أ  والمظـاهر   مول،أناولت براءات االختراع بـين الواقـع والم

، والوعى  ة الحديث ة والبحث العلمى والتقني   ة المصري ةللمخاطر، ومدى تقبل الصناع   ة   المسبب االجتماعية

، ودور  ة العالجي ة، والسياح ةي النيل ة، والسياح اآلثارثرى عند المواطن المصرى ومساهمته فى حفظ        األ

ـ  ةوتأثير الثقاف  ،ةومخاطر وتحديات الميا  ،   المجتمع ة فى تنمي  ةالمنظمات الغير حكومي    علـى   ة التنظيمي

 والطفـل تطـور دور      ةمـرأ  ال ة تنمي وتناولت مشروعات . األعمالالتخطيط االستراتيجى فى منظمات     

ـ   أ و ة العامل ةأوالمشكالت والمعوقات التى تواجه المر    ،  بناءهاأ ة فى تربي  ة العامل ةالمرأ  ةثرها على عملي

ثير التلفاز على سلوكيات الطفل المصرى، ودور       أالغزو الفكرى للطفل المصرى، وت    ر  ، ومظاه ةالتنمي

 والتدخل المبكر للحـد     ة الخاص االحتياجات ى المجتمعى، وذو  ة دور المرأ  ةالعمل الغير نمطى فى تنمي    

  .طفال لألة، ورسائل سلبيةعاقمن اإل
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 وعلـى   الخريجين ورؤيتهم وعملهم  هذه الموضوعات ذات مردود فعال على         البحث فى   أن ولقد وجد 

  .للمجتمع االجتماعية وةيقتصاداال الموارد ةتنمي
  

  االجتماعية ةلسالم والعدالا -ج

 حيث نادت به كـل الـشرائع        العالم؛ليها كل الشعوب فى     إ التى تسعى    ةل السامي مايعتبر السالم من اآل   

  هـذا   مطلب شرعى لكل البـشر، ومـن       االجتماعية ةوالعدال .مموفيه يعم الرخاء وتسعد األ     ،ةالسماوي

نسان أجريت خمسة   جانب حقوق اإل  فى   ف .هذه الموضوعات  اختار عديد من متدربى المشروع       المنطلق

، والعنـف فـى حيـاة       ة العنف ضد المرأ   ةحقوق الطفل فى السلم والحرب، وظاهر      تلمشروعات تناو 

طفـال الـشوارع مـن    أ ذكاء الطفل كما يدركها المعلمون، ودراسة حول  ة تنمي ةواستراتيجي المواطن،

ـ   ة دراس :فى بقية المجاالت فقد تم إجراء المشروعات التالية       ما  أ. جتماعىإمنظور نفسى و    ة عن اتفاقي

ـ        ، ومدى وعى الشعب المصرى بها     ةوربي واأل ةالمصري ةالمشارك  ة دور العمل التطـوعى فـى التنمي

لكترونية فى مصر بـين التخطـيط        والحكومة اإل  ،صالح السياسي  حول اإل  ة استطالعي ةراس د ،ةالمحلي

  .والتنفيذ
  

  متنوعةموضوعات  -د

ـ ، و طـب ال مجـاالت  التى تناولـت   تخرجال اتمشروع متنوعةتحت مفهوم موضوعات    يندرج    ةتقني

، جريت دراسات شـملت الطـب البـديل       أ جانب الطب    فىف .متنوعةأخرى  موضوعات  و،  المعلومات

ـ      وااللتهاب الكبدى الفيروسى،   والطـب   ، الغـذاء داء ودواء،    ةواالكتئاب، والسرطان، النباتـات الطبي

 الحـادي ن  يارات فى القـر    تناولت بدائل محركات الس    وعات مشر تنجزأ المعلومات   ةولتقني. التكميلى

 ة علـى شـبك    ةوالوسـائط المتعـدد   ،  مولأ فى مصر بين الواقع والم     ة االلكتروني ةوالتجار ،والعشرين

المـشروعات التـى ال يمكـن       فقد شـملت    األخرى  ما الموضوعات   أ .ة االلكتروني ةوالتجار االنترنت،

ـ و استقصاء،   ةتصميم استمار  تصنيفها فى أى المجاالت السابقة ومنها مشروعات        ، العـضوية  ةالزراع

  .ة والمشروبات المصريللمأكوالت ة جديدةوقائم
  

   تصنيف مشروعات التخرج من حيث عدد مجموعات العمل-٤
،  فى الغالب   متدربين ة وست ثالثتتراوح بين    لمشروع التخرج    ختيار مجموعات عمل  ايقوم المتدربون ب  

 ٧و١دد أعضائها بـين     مشروعات التخرج التى نفذها مجموعات عمل يتراوح ع       عدد  ) ٢(ويبين شكل   

  . التى تتم فهذا التوزيع يتبع التوزيع التكراري الطبيعىاالختيارونظرا لحرية 
  



 مقدمة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 6 7

ت
عا
رو
مش
 ال
دد
ع

  
   تخرج مشروعمجموعات العمل فى كل عدد :٢شكل 

  

ة ومما يذكر أن كل مجموع    . وهذا النظام يساعد المتدربين على العمل فى فريق مع إدارة ضغط الوقت           

كتب مشروعا   ١٠٣ مشروع هناك    ١٣٤تختار اللغة المناسبة لموضوع البحث ولقدراتهم، ومن مجمل         

وفى نهاية المدة التدريبيـة     .  وهناك مشروعان لم يقدم لهما تقرير      ، اإلنجليزية ةغلبال ٢٩و ة العربي ةغلبال

  .اليهإالمتدربين بعرض النتائج التى توصلوا  من مجموعةكل وحسب جدول زمنى تقوم 
  

نظرة عامة على أعداد المشاريع التى تمت والمتدربين والمشرفين ويتضح من هذا أن        ) ٣(يوضح شكل   

 لكل مشرف والمتدربون، ١,٢ لكل مشروع هووالمشرفون، ٤,٢متوسط عدد المتدربين لكل مشروع هو

ربى  مشرفين متعددين بخـالف مـد      اختيار، وهذه النسب تدل على قدرة إدارة المشروع على          ٣,٦هو  

  ".الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"المقررات التدريبية األصليين بمشروع 

  

 من األسـاتذة  اثنان حيث أن بعض األبحاث أشرف عليها ١٥٩ عدد مرات اإلشراف بلغ  نيذكر أ ومما  

. وأحد األبحاث أشرف عليه ثالثة، ولكن معظم األبحاث تمت تحـت إشـراف مـشرف واحـد فقـط                  

روع أن تدعم مفهوم مشروع التخرج فى الدفعات األولى حيث أنه مفهوم جديـد              واضطرت إدارة المش  

 المشروع فى اإلشراف وكـذلك      إداريو واإلنسانية لذلك ساهم     االجتماعيةبالنسبة لخريجى كليات العلوم     

وضع أكثر من مشرف على البحث الواحد، ولكن وبعد ترسيخ مفهوم مشروع التخرج فـى البرنـامج                 

كما حرصـت إدارة المـشروع      . إدارة المشروع تحرص على وجود مشرف واحد فقط       التدريبى كانت   

الطرق المؤديـة إلـى     (على اإلشراف على المشروعات التى تتناول موضوعات ذات صلة بالمشروع           

  .مثل المشروعات التى هدفت إلى التوعية به أو تطوير سياسته وإمكانياته) التعليم العالى
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  نسب المتدربين والمشرفين إلى عدد المشروعات: ٣شكل 

  

  "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"إنجازات مشروع  -٥
 من كافة األنـشطة المخططـة       االنتهاءتم  ) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(خالل تنفيذ المرحلة األولى لهذا المشروع       

ـ            شروع بالـشبكة الدوليـة     بهذه المرحلة، وجميع أنشطة ومخرجات المشروع مفصلة على موقـع الم

  :ولكن سوف نذكر منها بعض األنشطة التى لها مخرجات كمية محددة يمكن قياسها. للمعلومات

  التدريب بالمشروع إنجازات -أ
  :سية، يوضح الجدول التالى أهم المخرجات لهذه البرامجيأدار المشروع ثالثة برامج تدريبية رئ

  البرنامج

برنامج تنمية 

مهارات البحث 

 ERSعلمى ال

برنامج تدريب 

المدربين 
TOT 

برنامج تنمية 

المهارات القيادية 
 DLS 

  اجمالى

  المشروع

  ٦٨٨  ٦١  ٥٨  ٥٦٩ عدد المتدربين

  ٣٩  ٤  ٦  ٢٩ عدد الفصول التدريبية

  ١٢٠  ٦  ٨  ١٠٦ المدربينعدد 

  

المـشروع   و محاضرة عامة، وكذلك قام متـدرب      ٣٣ومما يذكر أنه قد عقد أثناء التدريب بهذه البرامج          

  . مشروع تخرج١٣٤ بإجراء ساتذة المدربين السادة األتحت إشراف

  

   نشر عشرين كتاب-ب

التى من المقررات التدريبية االستفادة وتعميم  نشر العلم والمعرفة علىدارة المشروع إمن حرصا و

  : المشروع فقد قامت إدارة المشروع بالخطوات التاليةاستفاد منها متدربو

  ن لتأليف كتب لصالح المشروع تغطى كافة المهارات المطلوبةيذة متخصصالبحث عن أسات •

  إعداد طبعة أولية من هذه المقررات •
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   مراجعتها وتقييمهاوالمتدربون والمدربونطلب من السادة المؤلفين  •

  إعداد طبعة ثانية وثالثة لهذه المقررات مع التطوير •

   بنشرهاوالقيامإعداد الصورة النهائية لهذه الكتب  •

  

 حيث يدل الـرقم     ٢٠/١ وحتى األخير ك   ١/١ العشرين تأخذ أكوادا من األول ك      كتبمع العلم أن هذه ال    

األول على رقم الكتاب ضمن سلسلة العشرين كتاب، أما الرقم الثانى فيدل على رقم اإلصـدار لهـذه                  

حله القادمـة   الكتب حيث جميعها تعتبر اإلصدار األول، وتخطط إدارة المشروع، إن شاء اهللا، فى مرا             

المعرفة بين  وأخيرا فإننا نأمل لهذه الكتب أن تنشر        . تطوير هذه الكتب ثانية ونشر إصدارات متتالية لها       

 المتعددةالعقول الشابة المفعمة بالطاقة بعصارة الخبرات       توعية    للمتخصصين وكذلك  وتنميهاالخريجين  

  .ية بمصرإثراء المكتبات العلم وأن تساهم فى لمحاضرينللمؤلفين ول
  

   أربعة معامل بجامعة القاهرة لتنمية مهارات البحث العلمىإنشاء -ج

 أربع معامل للمراكز الجامعية التى تعاونت مع المشروع أثناء عقد البرامج            إنشاءقام المشروع بتمويل    

 واضح   للتدريب والموارد البشرية وكان لتعاونها أثر      األساسيةالتدريبية حيث وفرت هذه المراكز البنية       

  : هذه المعامل بالمراكز التاليةإنشاءولقد تم . فى نجاح تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه

  كلية التجارة- والدراسات التجارية ثمركز البحو •

  كلية اآلداب-مركز البحوث والدراسات النفسية  •

  كلية اإلعالم–مركز التدريب والتوثيق واإلنتاج اإلعالمى  •

   كلية الهندسة–يا والبحوث فى العلوم الهندسية مركز تطوير الدراسات العل •

  

  دليل مشروعات التخرج -٦
 أجراها المتدربين وأشرف عليها أساتذة متخصصون وحضر ى دليل مشروعات التخرج التىيأت

ومما " تنمية مهارات البحث العلمي "نامجربعرضها ومناقشتها المهتمون كأحد المخرجات الهامة ل

المشروعات بمؤتمرات ومجالت هذه علمية من خالصة العمل في بعض تم نشر بحوث يذكر أنه 

قد تم تجميع ملخصات هذه المشاريع فى دليل واحد لتيسير تناوله بين المهتمين  و.علمية متخصصة

   .ة فى التعرف على نقاط بحثية متعددحثيناوليساعد شباب البوتحسين نشر المعرفة بين المتخصصين 

  

هدف إلى زيادة التعاون بين المهتمين بموضوعات بحثية معينة ويمكن تطوير ومما يذكر أن الدليل ي

األفكار والنتائج التي طرحت بهذه المشروعات لتصبح بحوث ماجستير أو دكتوراه حيث إن بعض 
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 وذلك رغم قصر الفترة الزمنية التى يتم العناوين بها لم يتم تناولها بالدراسة البحثية في مصر من قبل

  . خاللهاالتخرج وعإنجاز مشر

  

زمنيا مع إعطاء ترتيبا ومما يجدر اإلشارة إليه أنه قد تم ترتيب ملخصات هذه المشروعات بهذا الدليل 

أثناء التدريب التخرج كل مشروع كوداً يوضح ترتيبه العام ورقم الدفعة التى اجري فيها هذا مشروع 

 ولقد ضم هذا الكتاب بعض .الخامسة بالدفعة ٤٢ تعنى مشروع تخرج رقم ٤٢/٥ب: بها، فمثالً

 إلى  التى أقيمت لذلك باإلضافةواالحتفاالتالصور الخاصة بعرض ومناقشة مشروعات التخرج 

 فى الكتاب على أية  وذلك لتسهيل عملية البحثاألساسيةوجود فهرس للمشرفين والمتدربين والكلمات 

 باإلضافة إلى إرسال صورة ذا الكتابمراجعات عديدة على هب إدارة المشروع قامت ولقد .معلومة

أدت إلى   مفيدة إلبداء الرأى والمالحظات، وكان لكثير منهم تعليقاتالكترونية منه لكافة المتدربين

  .خروج هذا الكتاب بالصورة الحالية

  

الطرق المؤدية إلى التعليم "ويجدر اإلشارة إلى أن تقارير هذه المشروعات موجودة فى مقر مشروع 

ويمكن لمن يريد من السادة القراء أن يحصل على مزيد من المعلومات اإلطالع عليها كاملة " العالى

 ولعل نشر هذا الدليل فى كتاب سوف يهدى لكافة المكتبات المهتمة وكذلك .فى مقر إدارة المشروع

 يسهم فى com.Egypt-Pathways.wwwعلى موقع المشروع على الشبكة الدولية للمعلومات 

 األمثل لقدراتهم ومهاراتهم فى إطار باالستخدامتحقيق الهدف األكبر وهو توعية خريجى الجامعات 

  .  المتاحة من أجل تنمية المجتمعتاإلمكانيا

  

هذه بخالص الشكر لكل الزمالء والخبراء الذين تفضلوا باإلشراف علي  وفى النهاية فإننا نتوجه

المشروعات وكذلك الذين حضروا العرض العام والمناقشة وإلي المتدربين الذين نهجوا منهاج البحث 

هو الدافع كان جهد السادة المتدربين قد و لتخرج وكتابة التقرير وعرضهاالعلمي أثناء العمل بمشروع 

حيث ساهم بجهد " الىالطرق المؤدية إلى التعليم الع"فريق مشروع ونشكر كذلك هذا الدليل إلخراج 

سمر . ، امنار حامد.  م،عبداهللا محمود شعيب .ا : ونخص بالذكر منهموافر فى إخراج هذا الدليل

   .عزت عبدالسالمخالد . ، ا حفظىأحمدحنان . امى سعيد طه، . محمد نجيب، ا
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  الدفعة األولى
  معلومات عامة عن التدريب: أوالً

  ٩: عدد المشرفين  ٢٩: لمتدربينعدد ا  ٧: عدد المشاريع  ٢: عدد الفصول

  جامعة القاهرة – كلية التجارةبمركز البحوث والدراسات التجارية : مكان التدريب

  ٢٦/٧/٢٠٠٣:  التدريبتاريخ بداية

   جامعة القاهرة–النادى اإلجتماعى لكلية الهندسة : مشروعاتالمكان عرض ومناقشة 

   لعرض جميع المشروعات من خالل حفل جماعى– ٧/٩/٢٠٠٣ :اتتاريخ المناقش

  

  التغطية اإلعالمية: ثانيا
 مشروع تتبناه مؤسسة فورد     ...تنمية مهارات البحث العلمى     " تحقيق فى جريدة وراء األحداث بعنوان     نشر   •

  ١٦/١٠/٢٠٠٣ بتاريخ ،" مع جامعة القاهرة وجمعية جيل المستقبلباالشتراك

مـشروع الطـرق   : ل خريج ومعيد ومدرس مساعدرسالة لك"تقرير فى جريدة صوت الجامعة بعنوان  نشر   •

  ٢٠/١٠/٢٠٠٣ بتاريخ ،" للتعليم العالى يرفع من قدرات حديثى التخرج ومهاراتهمالمؤدية

 ٢٠٠٤أكتوبر بتاريخ  ،بمناسبة تخريج الدفعة األولى قناة التعليم العالى برنامج الحياة بين يديكالتسجيل فى  •

  

  المحاضرات العامة: ثالثًا
  ال يوجد 

  

  أنشطة متنوعة: رابعا
 تنظيم حفل إفطار جماعى فى شهر رمضان للمتدربين بهذه الدفعة •

 )ليةاجدول الحفل بالصفحة الت(ت التخرج تنظيم حفلة لعرض مشروعا •

  

  ملخصات مشروعات التخرج: خامسا
 ثم فى الصفحات القادمة سوف يتم عرض جدول حفل مشروعات التخرج وكلمة أحد المتدربين بهذا الحفل،

  .عرض ملخصات المشروعات التى تم مناقشتها أثناء هذا الحفل
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  ١٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

Pathways to Higher Education 
  برنامج مهارات البحث العلمى

  
   التدريبية األولى يقدم المتدربونالدفعةبمناسبة ختام 

  عرض لمشروعات التخرج
  

  برنامج تقييم عروض مشروعات المتدربين
  )٢٠٠٣ سبتمبر ٧األحد (

  
Batch 1 (26 July-7 Sept 2003) 

  
  الفقرة  الوقت

   البرنامجتقديم ١٠:٠٠

  قرآن آريم 
  ترحيب من قبل إدارة البرنامج  
 )صفوت على صالح. أ (آلمة المتدربين  
  )طريف شوقى. د.أ( آلمة المدربين  

 التى يقدمها عروض المشروعات  ١٣:٠٠-١٠:٣٠
  المتدربون

  استراحة  ١٣:٤٥-١٣:٠٠
  نقاش  ١٣:٤٥
  ختام  ١٤:٤٥
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  ١٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  كلمة المتدربين

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وبعد،،،.والصالة والسالم على سيدنا محمد خير خلقه.. الحمد هللا أهل الحمد ومستحقه

تهم، وشكرهم فى هذا اللقاء     افيسعدنى أن أتحدث من هنا باسم زمالئى الخريجين، وأن أهدى إليكم تحي           

يب التحية وأعطرها لألستاذ الدكتور على عبـد الـرحمن عميـد كليـة              وأول ما أبدأ به التحية، أط      ..الميمون

الهندسة، واألستاذ الدكتور محمد محمد مجاهد مدير مركز تطوير الدراسات العليـا والبحـوث فـى العلـوم                  

الهندسية، واألستاذ الدكتور محسن المهدى منسق المشروع والسادة األساتذة األجالء، والضيوف الكرام، وإننـا              

  . دغاية السعادة فى نفوسنا وأنتم تقاسموننا فرحة التخرج فى هذا اليوم السعيلنجد 

ثم أطيب الشكر وأوفاه لألستاذ الدكتور فؤاد خلف، مدير المشروع واألستاذ الدكتور سيد كاسب واألستاذ        

 الـشاغل،   الدكتور عبد العليم هاشم والدكتور ياسر الشايب وجميع العاملين بالمركز فقد جعلـوا منـا شـغلهم                

فحقـا   .هومبتغاومنحونا خالص االهتمام فى اإلعداد، والمتابعة، والتدبير مما أوصل هذا البرنامج إلى مقصده              

 ما تحسه من هؤالء الجنود المخلصين القائمين على المشروع من تـشوق             –مما يثلج الصدر، ويبعث التفاؤل      

 العمل إلكمال ما بدأوا، غايتهم المرتجـاه أن         دائبوإلى غد أفضل، وتطلع إلى تطوير رسالتهم والرقى بها، فهم           

يقوم المشروع بدوره الكامل، وأن يؤدى مهمته على الوجه األمثل، بالتعاون المستمر مع مدربين أكفـاء مـن                  

خيرة أساتذة الجامعة، وحاملى مشعل الثقافة والعلم، الذين نجحوا فى آداء مهمتهم نحونا، وصدقوا فـى نقـل                  

 إلينا، فاستحقوا منا كل تقدير واحترام وإجالل، وليكونوا على يقين، أنهم صاروا منـا بمنزلـة   تجاربهم العلمية 

  .القدوة الحسنة، والمثل المحتذى

  السادة الكرام،،،

 فـى مجـال     األساسيةاكتساب المهارات   : لقد سعدنا حقا بحضور هذا البرنامج الممتع بمرحلتيه األولى          

 بمركـز   "Pathways"" الطرق المؤدية للتعلـيم العـالى     : "قبل، والثانية بجمعية جيل المست  ) BBSA(العمل،  

ولسوف ننصح زمالءنا وأصدقاءنا بااللتحـاق      .  بكلية الهندسة  "CAPSCU"تطوير الدراسات العليا والبحوث     

، بهذا البرنامج، ألنه يعزز قدرات المتدرب على التفكير، والتحليل، والتخطيط، والتفاوض، والمحاجة، واإلدارة            

واالتصال، والعمل الجماعى، والبحث العلمى، وكثير من المهارات التى تكفل للمتدرب مكانـا فـى المقدمـة                 

ولقد ترددت بيننا حوارات تملؤها اإليجابية عن هذا البرنامج الذى يستحق أن يكتب عنه بأحرف مـن                  .ينتظره

  . إن شاء اهللانور، فهو بحق بداية النجاح والتميز فى حياتنا، وأعمالنا، وأبحاثنا

وباسم األخوة المعيدين والمدرسين المساعدين من أبناء الجامعة، يـسرنى أن أقـدم عظـيم الـشكر                 

واالمتنان لمن كان لهم الفضل األكبر فى توجيهنا وإرشادنا إلى هذا الطريق من السادة األساتذة األجالء رؤساء                 

  .للتدريب، والتحصيل، واستكمال أسباب النجاحكاملة الأقسامنا، وعمداء كلياتنا فقد أتاحوا لنا الفرصة 

وإننا لنرجو ونأمل أن يسفر هذا التدريب عن أطيب الثمار، وخير الجنى، وأن نمضى فى الطريق إلـى                 

  الهدف خطوات، وأن يوفقنا اهللا جميعا لحمل الرسالة، وآداء األمانة، فهو الموفق والمستعان

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته        

  المعيد بكلية دار العلوم - صفوت على صالح/  ألقاها عنهم                
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  ١٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  )أ( "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"التوعية بمشروع   :عنوانال
Awareness of "Pathways to Higher Education" Project (A) 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (       عاطف فؤادأحمد  :المتدربون

  )٢٠٠٢لوم كلية الع(      حسين حامدى أمان

  )٢٠٠٢ اآلدابكلية (     نرمين محمد حسنين

 )٢٠٠١كلية الطب البيطرى (     رباب يحيى رمضان

  لشئون الطالبكلية الوكيل        الشريفىسام. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية اإلعالم 

  منسق التدريب بالمشروع       سيد كاسب. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة               

  ١/١ب :الكود        اإلنجليزية :لغة التقرير         A6 :الموضوعكود 

  ، إعالن، تطوير السياسات، المشروعالتوعية: األساسيةالكلمات 

  

د خريجى جمعية    عن "الطرق المؤدية للتعليم العالى   " قياس درجة الوعى بمشروع      إلى تهدف الدراسة    :الملخص

 مزاياه موجزة تعرض أهداف المشروع و     وراق توزيع أ  إلىكما تهدف   . متدربيها والعاملين بها  جيل المستقبل و  

 إنشاءبهدف  ،  العاملين بها بالمشروع  تنمية وعى طلبة الجمعية و    لبمركز جمعية جيل المستقبل بجامعة القاهرة،       

  .خطة للتوعية بالمشروع

  

  مـن محتـواه    إلكترونيةنسخة   عن المشروع باإلضافة إلى       فقد تم عمل شريط فيديو     فيما يتعلق بخطة التسويق   

 أربع خطابات رسمية تتضمن منـافع       إرسال تم   كما. مع األساتذة والمدربين والمهتمين بالمشروع    يضم لقاءات   

  .  والعلوم السياسية والتجارة ودار العلومقتصاداال واإلعالمالمشروع وأهدافه لعمداء كليات 

  

االلتحاق الحالى للمشروع وأهدافه الحالية ورؤيته      ومن خالل اللقاءات العديدة التى تمت للتوعية ودراسة نظام          

 جامعة القاهرة بـل يتعـداها       خريجىعلى   بالمشروع   لتدريب ل االلتحاقتوصى الدراسة بأال يقتصر     المستقبلية  

تنظيم حفلة تخرج واحتفـال     وأن يتم    .أن يكون للمشروع مجلة خاصة به     و. األخرى الجامعات   ليضم خريجى 

خريجـى المـشروع تـشمل      االحتفاظ ببيانات متخصـصة ل     كما توصى الدراسة ب    . لخريجى المشروع  سنوى

  . والخريجينلمناقشة أى مقترحات خاصة بالمشروعدورية جتماعات التى يقترح أن تتم بصورة النشاطات واال

  

والتى تنـاول المتـدربين     ثانية   المجموعة البحثية األولى وال    والجدير بالذكر أن هذا البحث هو نتاج تعاون فى        

فيهما نفس الموضوع ولكن بوجهة نظر مختلفة فى ظل إطار مشترك هو تطوير سياسات التوعية بالمـشروع                 

  .والدعاية له
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  ١٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  )ب( "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"التوعية بمشروع   :العنوان
Awareness of "Pathways to Higher Education" Project (B) 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    الحليم التابعىعبدشيماء   :المتدربون

  )٢٠٠٠كلية الحقوق (     القادرعبدوائل وفاء 

  )١٩٩٩ اآلدابكلية (       علىأحمدسناء 

  )٢٠٠١كلية التجارة (     غادة محمد طنطاوى

  )٢٠٠١كلية التجارة (    قريشأبومصطفى فوزى 

  وكيل الكلية لشئون الطالب      فسامى الشري. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–لية اإلعالم ك

   مشروعالمدير        فؤاد خلف. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة               

  ٢/١ب :الكود         العربية :لغة التقرير         A6 :كود الموضوع

  ، البحث العلمى، إعالنسياسات، تطوير ال، المشروعالتوعية :األساسيةالكلمات 

  

  : بين ثالث فئات تمثل"الطرق المؤدية للتعليم العالى"التوعية ببرنامج إلى  بحثهدف الي :الملخص

عـن طريـق    ويتم االتـصال بهـم      ) BBSA (األساسيةمن اجتازوا برنامج اكتساب المهارات التجارية        -١

جمعية جيل المـستقبل، مجموعـات البريـد        ى  جمعية جيل المستقبل، رابطة خريج     "استهداف أماكن تجمعهم  

  ".الخاصة بهمى اإللكترون

، إدارات  طريق التوجـه إلـى أمـاكن تجمعهـم        هذه الفئة عن    الوصول ل جامعة القاهرة ويمكن    ى   خريج -٢

 .ينالسنة األخيرة بالجامعات، المعيد, الدراسات العليا

، ويمكن استهداف هذه الفئة بالتوعية عن طريـق وسـائل           مشروعالى   من سيضم خريج   باعتبارهالمجتمع   -٣

  .اإلعالم

  

برنامج اكتساب المهارات ى  لمتدرب٥٨ عددها ةغرضي، وتم تحديد عينة غير احتمالية ىتم استخدام المنهج الكم

الدفعـة  ى  من حجم المتدربين ف   % ٨ى  عينة تمثل حوال   التابع لجمعية جيل المستقبل، وهذه ال      األساسيةالتجارية  

ولتدعيم هذه الدراسـة قمنـا      . تم تجميع البيانات عن طريق المقابلة الشخصية الموجهة       كما  . البرنامج ب الحالية

  .مشروععن الى عمل حديث صحفوكذلك  مشروعبلصق المطبوعات الخاصة بال

  

ـ تتـراوح   التى   و اإلنجليزيةمهارات اللغة   ب العينة   تمتعحيث ت  :ما يلي االستبيان   نتائج تحليل    أظهرتكذلك   ى ف

تنميـة  ى  يرغبون بصفة عامة ف   % ٩٧ وجد أن     كما .منهم على معرفة بالحاسب   % ٨١جيد، ووجد أن    الحدود  

 وجميع من سـمع     "الطرق المؤدية للتعليم العالي   " مشروعتقريباً قد سمعوا عن      % ٢٠تبين أن نسبة    . مهاراتهم
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  ١٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

، رغم عدم علمهم المـسبق      مشروعيريدون االلتحاق بال   % ١٢هناك نسبة   . االلتحاق به  ىبالمشروع يرغب ف  

 .على منح للدراسات العليا والبحث العلميفى الحصول يرغبون  % ٨٨كما لوحظ أن نسبة . هب

  

اكتساب المهارات "خريجى برنامج مستوى نفس ى عل لمن هم مشروعالى الدراسة بفتح باب االشتراك فى توص

ارتفـاع نـسبة    يجب استغالل ما أظهرته نتائج االستبيان من        و.  الكمبيوتر واللغة  دةاجإفى  " األساسيةارية  التج

ـ      الحصول ع ى  االلتحاق بالدراسات العليا والرغبة ف    ى  لراغبين ف ا تطـوير  ى  لى منح للدراسات العليا والرغبة ف

 ومن األفضل تغير    على المضامين السابقة  التركيز  بهدف   ةوذلك بتغير سياسة التوعية والدعاي    المهارات عموماً   

التوجـه  ؛فمن األجدى   جامعة القاهرة ى  لدعاية لخريج كما توصى الدراسة فيما يخص ا     .  العربى للمشروع  االسم

عقد : ، وذلك عن طريق    المباشرة  والبكالوريوس، وطلبة الدراسات العليا، والمعيدين بالدعاية      الليسانسإلى طلبة   

بالنـسبة  . المجالت والجرائد الجامعية، الدعاية بإدارات الدراسات العليـا لنشر فى  واندوات وعروض دعائية،    

القنوات العامة أو المتخصـصة، عمـل       ى  سواء ف إذاعية وتليفزيونية   عمل لقاءات   : لمضمون الدعاية للمجتمع  

التوعيـة  للغة العربيـة فـى      ويراعى فى كل األحوال استخدام ا     .الجرائد والمجالت العامة  ى  أحاديث صحفية ف  

  . عن المشروعوالدعاية



 الدفعة األولى  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  "الطرق المؤدية إلى التعليم العالي"مشروع ى دراسة حول متدرب  :العنوان
A Study about the Trainees of "Pathways to Higher Education" Project 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (      سمر محمد نجيب  :ونمتدربال

  )٢٠٠١كلية الحقوق (       طلعت إمامةمرو

  )٢٠٠١كلية التجارة (      نور حسننرمين أ

  )٢٠٠٠كلية الحقوق (      هيام بليغ حمزة

  )٢٠٠٢كلية التجارة (      هيثم سيد محمود

  منسق التدريب بالمشروع       سيد كاسب. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة– كلية الهندسة

  مدرس بقسم المناجم والبترول والفلزات      ياسر الشايب. د

  مج االتحاد االوروبى لدعم التعليم العالىمساعد المنسق الوطنى لبرنا

   جامعة القاهرة– كلية الهندسة

  ٣/١ب :الكود         العربية :لغة التقرير         A6 :كود الموضوع

  بي، تدرنظم المعلومات، ، تطوير السياساتالمشروع :األساسيةالكلمات 

  

تصنيف المتدربين  ى   المشروع ف  إدارة قاعدة بيانات لمساعدة     إقامةهذه الدراسة هو    لى  األساسلهدف  ا :الملخص

ـ  : البحث فى التالى  هذا  وتتلخص محاور   . الحاليين وتقدير حجم وتوصيف المتدربين المستهدفين      ى الوقوف عل

 الجوانب اإليجابيـة    .د تواجه االنضمام للمشروع   قى  المعوقات الت االنضمام للمشروع،   ى  إقبال الطلبة عل  ى  مد

المتدرب لتحقيق أهـداف    ى   التوصية بالشروط الواجب توافرها ف     .المشروعى  يجب تطويرها ف  ى  والجوانب الت 

  .المشروع

  

%). ٣٨(بالنسبة للذكور   %) ٦٢ (اإلناثوجد ارتفاع نسبة    .  متدرب ٢٩ وعددهم   نالحالييتم دراسة المتدربين    

مـا  لخريجى  بصورة ملحوظة لدى     بينما تقل هذه النسبة      المشروع ب قينتحملحديثى التخرج ال  بة  ارتفاع نس وجد  

% ٤٤,٨ إلـى  كلية التجارة حيث تصل نـسبتهم        المتدربين من خريجى   أكثر أنمن المالحظ   . ٢٠٠١ عام   قبل

تصل . بة األكبر  يشكلون النس  لحاصلين على تقدير مقبول   ا أنوجد  %. ٢٠,٥ والحقوق بنسبة    اآلدابويليها كلية   

نسبة العاملين بين المتدربين وتـصل      قلة  نالحظ  %. ٥١,٣ إلىنسبة الملتحقين بالدراسات العليا بين المتدربين       

. من المتدربين الحاليين غيـر متـزوجين      % ٩٣,١ أناتضح  %. ٧٢,٤ إلىنسبة الغير عاملين فى هذه الدفعة       

  من جمعية جيل المستقبل    "األساسيةاكتساب المهارات   "ن حاصلين على برنامج     ي كل المتدربين الحالي   أناتضح  

  . وكذلك خريجى جامعة القاهرة وهذين الشرطين ضمن بنود االلتحاق بالمشروع

  

تم الحصول على بياناتهم مـن خـالل جمعيـة جيـل             خريج   ١٩٦(بالنسبة للمتدربين المتوقعين للدفعة الثانية      

ى  التـدريب  المـشروع  لتعـريفهم ب   ةغرضييمثلون عينة   هم   و يا تليفون  الخريجين تم االتصال بهؤالء   و )المستقبل
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  ٢٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

وتـم بعـد ذلـك      , االنضمامى   عدم الرغبة ف   أسباب أو ذلك وأسباباالنضمام  ى  رغبتهم ف ى  مدى  والوقوف عل 

الدفعة القادمة ى حضور التدريب فى  من لديه الرغبة فأنتصنيف رد الفعل الناتج عن هذا االستقصاء، ويتضح 

حضور التدريب  ى  عدم الرغبة ف  ى  بدمن أ من مجمل العينة و   % ٢١,٩ لغ ب ١٤/٩/٢٠٠٣ فى   والتى سوف تبدأ  

  ).سلبى( تماما فى الحضور ال يرغبون% ١٧,٢ ووجد أن% ٤٨,٦بلغت نسبتهم 

  

تخرجوا بالفعـل مـن جمعيـة جيـل          وأوهم ممن تحت التدريب حاليا      (  خريج ١٥٧٩المتدربين المستهدفين   

 اختيار من تتوافر لديهم مواصفات تتناسب مـع طبيعـة           إلىة المستهدفين للتوصل    تم دراسة الطلب  : )المستقبل

ويوجد بعض الخريجين من خـارج جامعـة القـاهرة          % ٤٧،٢معظم الخريجين من كلية التجارة      . شروعمال

وبقيـة الخـريجين    % ٥٩،٤ معظم الخريجين حاصلين على تقدير مقبول بنسبة         أنونجد  . دوبعضهم من معاه  

نوعية  اآلنيضم حتى    شير إلى أن المشروع لم    وهذا ي .  بينما تكاد تختفى تقديرات جيد جدا وامتياز       بتقدير جيد 

  . خريجين متميزين

  

الثانيـة  التدريبيـة    بتعديل شروط االلتحاق بالمرحلة      لكتوصى الدراسة بتوسيع قاعدة المتدربين المستهدفين وذ      

جيـد  ( يتم السماح للحاصلين على تقديرات مرتفعة        ثالًمف للمشروع   األساسية باألهدافبالمشروع دون المساس    

 دون شرط الثانية بالمشروع وكذلك المعيدين والمدرسين المساعدينالتدريبية بااللتحاق بالمرحلة )  امتيازأوجدا 

الطـرق  "مـشروع   أمـام    يمثل عائق شرط   هذا ال  أن حيث يالحظ    األساسية برنامج المهارات التجارية     اجتياز

يتم السماح للحاصلين على تقدير جيـد       . الحصول على نوعية خريجين متميزين    فى   " التعليم العالى  المؤدية إلى 

. األساسـية الثانية بالمشروع دون شرط الحصول على برنامج اكتساب المهارات          التدريبية   بالمرحلة   بااللتحاق

يجب سرعة عمـل دعايـة      . بى التدري المشروعيتم السماح لغير خريجى جامعة القاهرة بااللتحاق فى هذا          كما  

  . للمشروع بين حديثى التخرج
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  ٢١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  مركز تسويق األبحاث العلمية  :العنوان
Marketing Center for Scientific Research  

   )١٩٨٩ اآلدابكلية (       سالمأحمدمحمد   :متدربونال

  )١٩٩٣ التجارةكلية (      هشام سيد سليمان

  )١٩٩٨كلية دار العلوم (      صالحى صفوت عل

  )١٩٩٨ والعلوم السياسية قتصاداالكلية (    الحافظعبد محمد مدأح

  أستاذ بقسم المناجم والبترول والفلزات      ىسعد الراجح. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- كلية الهندسة

  منسق التدريب بالمشروع       سيد كاسب. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  ٤/١ب :الكود        يةاإلنجليز :لغة التقرير         A1 :كود الموضوع

  ، إعالن، تخطيط، تسويقلبحث العلمىا: األساسيةالكلمات 

  

 تفعيل دور جامعـة     إلىهدف   العلمية بجامعة القاهرة ي    األبحاث مركز لتسويق    إنشاء تقترح الدراسة    :الملخص

 الجامعـة وتفعيـل دور مراكـز البحـث          وأساتذةة فى مصر من خالل الباحثين       القاهرة فى حل مشاكل التنمي    

سيكون مـستخدمى هـذا المركـز مـن     . التنمية فى الصناعة والزراعة والعملمواجهة تحديات  فى  الجامعية  

  .الباحثين والجامعات والمعاهد وشركات الخدمات والشركات الصناعية والتجارية

  

مستخدمين طريقة أقل مربع لتحديد     (له   مركز التسويق وإعداد دراسة جدوى       ءنشاإلتخطيط  القامت الدراسة ب  و

لتراث العلمى المكـون    لمسح    عمل كما اقترحت الدراسة أن يتم    لمركز،   ا إدارةإعداد هيكل   و،  )الطلب المحتمل 

ت المتاحة   وعمل قاعدة بيانات بكافة اإلمكانيا     ساتذة البحث المتاحين  ألمسح  و ةمن رسائل الماجستير والدكتورا   

 إتاحة طرق للتعاون بين المعاهد والكليـات المختلفـة           بصورة مثلى لتلبية احتياجات التنمية ويجب      الستخدامها

من المطلوبة جمع البيانات والمعلومات  ويمكن  . جامعى وتلك التى تتبع أكاديمية البحث العلمى      كز البحث ال  اومر

  . والباحثيناألساتذةومقابلة والدراسات حوث كز الباقادة جامعة القاهرة والجامعات األخرى ومر

  

الممولـة  بتقديم المشروعات   والخاصة  يقوم المركز بحل بعض المشاكل المرتبطة بالخريجين        ومن المنتظر أن    

للمشاريع  الجدوى   دراساتوسيساعدهم فى عمل    . األكاديمية التى أنتجتها الدراسات     األفكارباإلضافة إلى تنفيذ    

هذا يقدم  ومن المخطط أن    . ية صحيحة اقتصاد الشباب على أسس     إقامتها التى يرغب فى     الصغيرة والمتوسطة 

بالتكلفـة القليلـة والجـودة       فى المجاالت المختلفة     اإلنتاج لتعظيم معدل    اإلنتاجالمركز النصائح العلمية لقطاع     

التـى يعـانى منهـا      مشاكل  الكما يقوم المركز بتقديم حلول عديدة لمشاكل البيئة مثل النظافة وكذلك            المناسبة  

  .الجريمةكالمجتمع 
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  ٢٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى" تطوير عرض أحد مقررات مشروع  :العنوان

   )التحليل اإلحصائى للبيانات(
Development of the Presentation for One of "Pathways to Higher Education" Project 
Curricula (Statistical Data Analyses) 

  )٢٠٠٢ اآلدابكلية (      رحاب سمير خليل  :ونمتدربال

  )٢٠٠١كلية الحقوق (  العزيزعبدرضوى مصطفى 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (      نسرين ثابت فصيح

  )٢٠٠٢كلية التجارة (     اهللا محمود حسنهبة

  )١٩٩٩كلية التجارة (      والء فاروق احسان

  فسمدرس بقسم علم الن      المكارمأبوفؤاد . د  :اإلشراف

  جامعة القاهرة - اآلدابكلية 

  مدرس بقسم المناجم والبترول والفلزات      ياسر الشايب. د

  مساعد المنسق الوطنى لبرنامج االتحاد االوروبى لدعم التعليم العالى

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  ٥/١ب :الكود         العربية :لغة التقرير         A6 :كود الموضوع

  ، التحليل اإلحصائى، المشروعنظم المعلومات، التعليمير تطو: األساسيةالكلمات 

  

أحد المقررات التى يتم تدريب  تم اختياريأتى هذا البحث فى إطار تطوير مخرجات المشروع ولذا   :الملخـص 

 .ية والمرئةمكتوبال العرضأساليب لتطوير  "التحليل اإلحصائى للبيانات"ة  مادالخريجين عليها وهى

  

ثم . أن تكون واضحة وسهلة الفهم     ىروعتم إعداد قائمة استقصاء لجمع البيانات حيث تم وضع عشرين سؤال            

ـ          تم توزيعها على متدربى الدورة     ر وتـصورهم   ر الحالية بهدف معرفة وجهة نظرهم فى العرض الحالى للمق

  .لنتائج البحثى ملية التطوير ثم قام الباحثون بجمع البيانات وتحليلها ثم عرض النتائج والقيام بالتنفيذ الفعللع

  

استخدام الرسومات البيانية، وضع التعريـف والقـانون فـى      :  بضرورة عمل التطويرات اآلتية    أوصى البحث 

ـ       CDمربع، إضافة    فـى   هتخدام رمـوز لجـذب االنتبـا   مع المادة، عمل غالف يدل على محتوى المادة، اس

  . دمطبوعات الموا

  

بعد مراجعتها   "التحليل اإلحصائى للبيانات  "مقرر  حد األبوب فى    ونتيجة لما سبق فقد تم إعداد الشكل النهائى أل        

 ويهدف هذا البحث بصفة عامـة       . مع البحث  بعد التعديل العلمية  وقد تم إرفاق نسخة من المادة       لتجديد عرضها   

  .الرسالة العلمية للمشروع وذلك بتطوير إصداراته العلميةإلى تنمية 
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  ٢٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  عمالة األطفال  :العنوان
Children Employment 

 )٢٠٠١كلية التجارة (      نانسى عثمان قطب  :ونمتدربال

  )٢٠٠٠ اآلدابكلية (      أمل شوقى سليمان

  )٢٠٠٢كلية الحقوق (     محمود مجدى حنفى

   بقسم المناجم والبترول والفلزاتأستاذ      العليم هاشمعبد. د  :اإلشراف

  مشروع المنسق تطوير المادة العلمية ب

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  

  أستاذ بقسم علم النفس      عبداهللامعتز سيد . د

  مدير مركز البحوث والدراسات النفسية

  جامعة القاهرة - اآلدابكلية 

  ٦/١ب :كودال        قدم تقريرلم ي :لغة التقرير         C1 :كود الموضوع

  ةسر، األ، الطفلعمل: األساسيةالكلمات 

  

 االستمتاعرم األطفال من    حتى   كثير من المجتمعات، فه    تواجهى  تعد عمالة األطفال من المشاكل الت      :الملخص

 هذه المـشكلة ووضـعت      إلىية  وقد فطنت المنظمات الدول   . والبدنيى   على نموهم العقل   وتؤثربمرحلة الطفولة   

؛ اجتماعيةية أو أسرية أو     اقتصادمشاكل عديدة   وجود  قوانين لحماية األطفال ومعاقبة مستخدميهم، ولكن نظرا ل       

 فـى    األطفـال  استخدام إلى العمل، كما أن جشع بعض أصحاب األعمال يدفعهم          إلىفإن بعض األطفال يلجأ     

 .العمل

  

يغلب ى  واألماكن الت فى مصر    عمالة األطفال    إلى تى تدفع األسباب ال ى  أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف عل     

 فقـام   المـسحى المـنهج   ى   البحث عل  اعتمدوقد   .ظاهرةال  هذه  المقترحة للحد من   الحلولواألطفال  فيها عمالة   

أن عمالة األطفال ترجـع إلـى       ووجد بصفة عامة    . على المضامين السابقة  ى   استقصاء يحتو  بتصميمالباحثون  

، وفاة عائل األسرة، الطالق، كثرة عدد أفراد األسرة، التـسرب مـن              المحدود دخل األسرة :  منها أسباب عدة

  .قوانين التأمين على العمالرض عائل األسرة، التفكك األسري، التعليم، إدمان عائل األسرة، م

  

  .ل تقديم تقرير بسبب ظروف طارئة لعضوين بفريق العمطعتتسويذكر أن هذه المجموعة لم 
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  ٢٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  فن الخبر الصحفى فى الصحف المصرية واألجنبية  :العنوان
The Art of Press News in the Egyptian and Foreign Newspapers 

  )٢٠٠٠ اآلدابكلية (      هيثم محمد قاسم  :المتدربون

  )٢٠٠٢كلية الحقوق (     هانى محمد الحلوانى

  )٢٠٠٠كلية التجارة (     الواحدعبدمحمد سيد 

  أستاذ بقسم الصحافة      محمد حسام .د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-اإلعالم كلية 

  مشروع المدير        فؤاد خلف. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة               

  ٧/١ب :الكود         العربية :لغة التقرير         A4 :كود الموضوع

  ةسياس، صحف، إعالم :األساسيةالكلمات 

واألمريكيـة  ) هأرتس(واإلسرائيلية  ) األهرام(الصحف المصرية   :  كل من   تدور الدراسة حول رؤية    :الملخص

 الدراسة عن تباين وجهات النظر الـسياسية تجـاه          تكشفوقد  . النتفاضة الفلسطينية الثانية  ل) نيويورك تايمز ( 

 مصادر تمويلها سواء أكانت حكومية      تمثلها كل جريدة وذلك حسب مصالحها ومصالح      ى  أحداث االنتفاضة والت  

  .أم خاصة
  

، ) الصحف األجنبيـة   –الصحف المصرية   (تحديد مجتمع الدراسة    من حيث   لمضمون  ا يتبع البحث منهج تحليل   

 . مع توضيح طبيعة كل صحيفة من تلك الـصحف         ،اختيار جرائد بعينها   ثم   تحديد مصادر الجرائد بشكل عام    و

فاضة الثانية إلى تحيز بعض الصحف الكبرى إلى وجهة النظر اإلسـرائيلية            ترجع أسباب اختيار دراسة االنت    و

الربط بين اإلرهاب والدين     و والتى ترى إن المقاومة المشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلى هى عمليات إرهابية          

  .اإلسالمى وخاصة بعد إحتالل العراق
  

 للدولـة التـى     يةقتصاداالوللمصالح السياسية    تباين الرؤى من جريدة إلى أخرى وفقا         :وجد من تحليل النتائج   

ـ  سواء على النطاق     السياسية العمليةتعبر الصحف عن ميزان القوى المتحكم فى        . تتبعها  أو النطـاق  ى  اإلقليم

 – تمثل الصحف المـصرية      .العربية وتأثيرها على وجهات النظر      األمريكيةوجهة النظر   لسيادة  هناك  . الدولى

توجه المادة المصورة . لعالمية واإلسرائيلية وجهة النظر الرسمية والنخبوية لدولتها والصحف ا-خاصة األهرام

 تعبيرا عـن  أو الشكل  فى المضمون    االختالفاتتعد  . إلى عامة الشعب فى الدولة التى تصدر فيها تلك الجريدة         

 . صراع الحضاراتيمثل  قد – مبسطا –صراع 
  

 التى توزع على المستوى العـالمى حـول         الرسميةالصحف  تطبع فى    ةويوصى البحث بإصدار نشرات دوري    

 للكتابـة  للصحفيين البارزين على المستوى العالمى       الفرصة إتاحة.  للغرب الحقيقة وتوضيح   الفلسطينية القضية

لـصحف  بعض ا إبراز تصريحات   . العالمية فى الصحف    المصريين وبالمثل للصحفيين    المصريةالصحف   فى

 لتوضيح وجهة النظر    العالميةتأجير عدد من الساعات بوكاالت األنباء       . الفلسطينية يةالقض حول حقائق    العالمية

  . الفلسطينية القضية حول العربية
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  ٢٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  الثانيةالدفعة 
  معلومات عامة عن التدريب: أوالً

  ٧: عدد المشرفين  ١٢: عدد المتدربين  ٤: عدد المشاريع  ١: عدد الفصول

  جامعة القاهرة –كلية اآلداب بات النفسية مركز البحوث والدراس: مكان التدريب

  ١٣/٩/٢٠٠٣ : التدريبتاريخ بداية

 جامعة - كلية الهندسة "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى" مقر مشروع: مشروعاتالمكان عرض ومناقشة 

  القاهرة

  ٢١/١٠/٢٠٠٣ :اتتاريخ المناقش

  

  التغطية اإلعالمية: ثانيا
علن هذا الخبر عن أن برنامج دنيـا        أو "تنمية المهارات فى دنيا المنوعات    "جريدة الجمهورية بعنوان    ب خبر •

، "تنمية مهارات البحـث العلمـى     "المنوعات بإذاعة الشباب الرياضة سوف يتناول الحديث عن مشروع          

 ١٢/٢٠٠٣/ ٢٢بتاريخ 

نيا المنوعـات   برنامج د   على الهواء مباشرة   فى إذاعة الشباب والرياضة   تم استضافة فريق إدارة المشروع        •

 ١٢/٢٠٠٣/ ٢٤، وتمت اإلذاعة بتاريخ "تنمية مهارات البحث العلمى"مشروع 

تنمية مهارات البحث   "يديك مشروع   ابرنامج فرصتك بين     بالتليفزيون المصرى    قناة الثانية تم التسجيل فى ال    •

   ٢٠٠٤، نوفمبر "العلمى

  

  المحاضرات العامة: ثالثًا
  معتز سيد عبد اهللا. د      ىالتحديات التى تواجه البحث العلم •

 فتحى متولى النادي. د      تحديات القرن الحادى والعشرين •

  عاطف عدلى العبد. د            الرأى العام •

  

  أنشطة متنوعة: رابعا
حتوى على تـسجيالت للمهتمـين      ي،  )نسختين عربى وانجليزى  ( فيلم تسجيلى عن المشروع      وإخراجإعداد   •

 ٢٠٠٣ نوفمبر ،بالمشروع

  

  صات مشروعات التخرجملخ: خامسا
  .ت بهذه الدفعةلمشروعات التى تماسوف يتم عرض ملخصات التالية فى الصفحات 

  



 الدفعة الثانية  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  التعليم الجامعىجودة على الطالب أعداد  زيادة أثر  :العنوان
Effect of Increasing Students Number on Higher Education Quality 

  )٢٠٠٢كلية اإلعالم (   انجى محمود محمد  :المتدربون

  )٢٠٠٢كلية الحقوق (    محمدابراهيمرانيا 

  )٢٠٠٢كلية الحقوق (     ابراهيمسارة محمد 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (   عبير حسين فريد

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    علىأحمدى م

  أستاذ بقسم علم النفس      معتز سيد عبداهللا. د  :اإلشراف

  مدير مركز البحوث والدراسات النفسية

   جامعة القاهرة- اآلدابكلية 

  أستاذ بقسم المناجم والبترول والفلزات      العليم هاشمعبد. د

  مشروع المنسق تطوير المادة العلمية ب

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  مدرس بقسم علم النفس      المكارمأبوفؤاد . د

   جامعة القاهرة- اآلدابكلية 

  ٨/٢ب :دالكو         العربية :لغة التقرير         A1 :كود الموضوع

  ، طالبشباب، جامعة ،تعليمتطوير ال :األساسيةالكلمات 

  

 المـشكلة   أبعادكبيرة فى الجامعة ومناقشة     وجود أعداد   مدى تأثير   هدف الدراسة إلى التعرف على      ت :الملخص

 . حل لهذه الظاهرةإلىحاولة الوصول  الجامعى والطالب وماألستاذمن وجهة نظر 

  

كما تم  . ستقصاء كأداة لجمع البيانات    بصحيفة اإل  االستعانة تم   تم استخدام المنهج المسحى فى هذه الدراسة حيث       

 مبحوث  ٨٠تم عمل استبيان أولى وتطبيقه على       . االستعانة بالعينات االحتمالية ومنها العينة العشوائية البسيطة      

على عينة  بيان النهائى   كما تم تطبيق االست   .  سؤال ٢٢ االستبيان النهائى الذى احتوى على       لىإومنه تم التوصل    

وقد تم ملئ هذا االستبيان بالمقابلة الشخصية مع        .  مفردة ٢٩٠الطالب وأعضاء هيئة التدريس بلغ حجمها       من  

 والعلـوم   قتـصاد اال – باآلدا – الحقـوق    – التجـارة    – اإلعـالم : "طالب جامعة القاهرة فى الكليات التالية     

  ". السياسية
 

أراء الطالب على وجود تأثير سيئ لألعداد الكبيرة على متابعـة الطـالب   جماع  إخلصت نتائج االستبيان إلى     

كذلك تبـين أن    . اإلجابةلألستاذ وعلى أداء األستاذ فى المحاضرة كما امتد التأثير السيئ على تصحيح أوراق              

الرئيسى لتغيب الطالب عن المحاضرات ممـا يـؤدى إلـى تـدهور مـستوى      دحام المدرجات يعد السبب     زا

  . لمتطلبات سوق العملمالءمتهمالخريجين وعدم 



 الدفعة الثانية  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

يعد الـسبب الرئيـسى     بينما يرى أعضاء هيئة التدريس أن اعتماد الطلبة على المذكرات واألوراق المصورة             

هـذه  كل  . فقطعلى اسلوب الحفظ     عتمدت االمتحانات   نأوراء تغيب الطالب عن المحاضرة، كما أجمعوا على         

  .العوامل تشكل فى جملتها أسباب تدهور مستوى الخريجين

  

 جمـود القـوانين     ناجمـة عـن    الكبيرة بالجامعة    األعدادخلصت الدراسة إلى أن المشكالت الناتجة عن        ولقد  

ـ ات المقدمـة    يؤثر بالسلب على الخدم   ومما   التمويل الجامعى    ومحدودية ضعف    مع  فى الجامعة  واألنظمة ى إل

 ونوعيتـه وتمويلـه     أهدافه البحث العلمى من حيث      إعاقةإلى   قلة استيعاب الجامعات للطالب و      وبالتالى الطلبة

 نظرا  -الجامعات الخاصة   وقد أدى ذلك إلى ظهور      . وعالقته بحاجات المجتمع وتنمية تطبيقه بصورة صحيحة      

 بغـض النظـر عـن        على شهادات جامعية   األبناءصول   لح األسرة اكبر واتجاه    ألعدادلعدم استيعاب الجامعة    

  . هذه الشهاداتةمصدر وجود

  

 الكبيرة وتغيير القوانين بما يـتالءم مـع تطـورات العـصر،             األعدادوتوصي الدراسة بالعمل على الحد من       

  . يهاجواالهتمام بالتدريب العملي والبحث العلمي ومتابعة الجامعات الخاصة واختبار جودة خري

  



 الدفعة الثانية  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ية واجتماعيةاقتصاددراسة :  المحمولانتشارظاهرة   :انالعنو
Rapid Diffusion of Mobile phones in Egypt: Social and Economic Study 

  )١٩٩٩ اآلدابكلية (    حسن حسين انمرو  :المتدربون

  )٢٠٠١كلية الحقوق (     جوهرأحمدمحمد 

  )٢٠٠٢ اآلدابكلية (     مدامحمد مصطفى ح

  )٢٠٠١كلية التجارة (  مد محابراهيممصطفى 

  وكيل الكلية لشئون الطالب    ىمحمود فهمى الكرد. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- اآلدابكلية 

  منسق التدريب بالمشروع       سيد كاسب. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  ٩/٢ب :الكود            اإلنجليزية :لغة التقرير          B2:كود الموضوع

  ة، تكلفعمالأ، رجال ، المحمولاقتصاد :األساسيةالكلمات 

  

  المصاحبة لظاهرة انتشار المحمول فـى مـصر        االجتماعية وف دراسة الظر  إلىالبحث  هذا   يهدف   :الملخص

 األسـباب  إليجـاد  كمحاولـة    ةل هـذه الظـاهر    يحلتنقد و  و ةسادرقوم ب مسح ي بقامت الدراسة   و. ياتهااقتصادو

 المحمول  النتشارالظواهر السلبية المصاحبة    ومن ثم تحديد الحلول واقتراح التوصيات لتالفى        .  لها والتطورات

صحيفة االستقصاء كـأداة لجمـع أراء عينـة غيـر     على  بحث  اليعتمد هذا    .ى المجتمع المصرى  علوتأثيرها  

تم و.  مفردة١٩٠هذه العينة المتاحة والتى يتكون عدد مفرداتها من     تم توزيع االستبيان على     و.  مختارة احتمالية

  .، التعليم والوظيفةاالجتماعيةتصنيف هذه العينة تبعا للعمر، النوع، الحالة 

  

، تمثـل   بالشكل االمثل الحديثة  عدم استخدام التكنولوجيا    : أظهرت نتائج تحليل االستبيان اتفاق العينة على االتى       

هم مزايا المحمول بينما تمثل التكاليف المرتفعة أهم عيوبه، كانت الشرائح األكثر اسـتخداما              السرية واألمان أ  

بلغ .اجتمعت اآلراء على أن لمحمول تأثيرا ايجابيا على العالقة بين الناس          . للمحمول هم الطلبة ورجال األعمال    

سنويا ة مليار جني  ٥بلغ اجمالى النفقات    بينما   جنيها شهريا    ١٢٠ الفرد على المحمول ما يزيد عن        إنفاقمتوسط  

على مكالمات المحمول   على منتجات استيراتيجية مثل الحديد، بينما بلغت نسبة االنفاق           وهو ما يساوى االنفاق   

  .من مجمل دخل مصر القومى% ٥,٥وهو ما يمثل  ة مليار جني٦

  

خدام األمثل للمحمول وذلك مـن      لتنمية الوعى باالست   ومحاضرات عامة توصى الدراسة بضرورة عمل برامج      

 فى التليفونات المركبة وعلى شرائح      اإلعالنيةيتم إلحاق هذه النشرات     حيث   ؛اإلعالميةخالل مختلف الوسائط    

لعمل توعية بكيفية ترتيب اولوياتهم الشرائية حتـى ال يقـوم           اإلعالم  استخدام  ب كما توصى الدراسة  . المحمول

كما أوصت  . إلحاحا حاجة الى استخدامها على حساب احتياجات أخرى أكثر          الفرد بشراء تكنولوجيا لم يكن فى     

بحيث تقوم بتقديم معلومات تهدف إلـى تنميـة         ) ١٤٢٠( خدمات كودية قصيرة مثل      إنشاءالدراسة بضرورة   



 الدفعة الثانية  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

تخفيض معدل سعر دقيقة االتصال ومقابل االشتراك فى خدمة ب أيضاوتوصى . المجتمع وتلبية احتياجات أفراده

 . فى حاجة ماسة وحقيقية للمحمول أن يتحملوا تكاليفهمن هممول بحيث يستطيع ذوى الدخل المنخفض والمح

  

ية المرتبطة بانتـشار    قتصاداال و االجتماعيةوتكمن أهمية البحث فى أنه أول محاولة علمية جادة لفهم الظواهر            

  .المحمول وكذلك المستويات المختلفة لهذه الظواهر



 الدفعة الثانية  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٣٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  اإلسالمى  ف"ملالع"لفظ   :العنوان
The Word "Work" in Islam  

  )٢٠٠٠كلية التجارة (      محمد جالل محمد  :المتدربون

  )٢٠٠٢كلية التجارة (      ىخالد عفت السفط

  قسم علم اللغةورئيس أستاذ     العزيزعبدمحمد حسن . د  :اإلشراف

  عضو مجمع اللغة العربية

   جامعة القاهرة- كلية دار العلوم

  مشروع الدير م       فؤاد خلف. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة               

  ١٠/٢ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A3: كود الموضوع

  تدين، ، اإلسالمعمل: األساسيةالكلمات 

  

 أن يكـون    وهو البد  ،عية العمل  بل حدد نو   ،مطلقليس بشكل    نكلتحدث اإلسالم كثيرا عن العمل و     : الملخص

وال .  وأن العمل السيئ سيكون وباالً عليـه       ، لإلنسان لصالح سيكون خيرا   وأخبر أن العمل ا    ،عمالً صالحاً طيباً  

 ووعد اهللا جل جالله بوفاء األجر وإكمال الجـزاء          ،القرآن حتى يقترن به العمل الصالح     ى  يكاد اإليمان يذكر ف   

  .صالحينوالثواب لهؤالء العاملين ال

  

عن لفظ العمل وما يـدل  "  القرآن والسنةفى اآليات واألحاديث الشريفة"ى  البحث فتمت هذه الدراسة من خالل 

واجب، مندوب، حرام،   (األحكام المتعلقة بالعمل خمسة أحكام      وة  الفقاللغة وفى   ى  تم تعريف العمل ف   ولقد  . عليه

الشريفة وبين البحث ضرورة العمل وما به مـن العـزة           األحاديث  ى  ثم تم تناول لفظ العمل ف     . )مكروه، مباح 

  . وحث القرآن عليه وجزاء العاملينباإليمانالقرآن الكريم وعالقة العمل ى والكرامة ثم تناول لفظ العمل ف

  

وبالبحث عن لفظ العمل مفردا وجمعا فى القرآن الكريم وجد أن صيغة الجمع هى الغالبة وهذا يمكن أن نستنتج 

يخرج من هذا اإلجماع إذ تغلـب فيـه         أما بخصوص الجزاء فإنه     . إلسالم يحث على العمل الجماعي    أن ا منه  

جماعة وكان هذا العمل بـسيطاً أو       ى   عن عمله حتى وإن كان يعمل ف       مسئولصيغة اإلفراد نظراً ألن كل فرد       

  .صغيراً

  

 ألن اإلسالم دين العزة والكرامة ودين وتوصى الدراسة بالرجوع إلى تقاليدنا وعاداتنا وديننا وشريعتنا وتاريخنا

  .)العمل مقابل األجر( على الرزق الحاللى العمل المتقن والحض على التعفف والكسب والسع

  



 الدفعة الثانية  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٣١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  )ج( "تنمية مهارات البحث العلمى"التوعية بمشروع   :العنوان

Aِwareness of "Pathways to Higher Education" Project (C) 

  )٢٠٠٢ والعلوم السياسية قتصاداالكلية (       راهيمابوالء حسن   :ونمتدربال

  وكيل الكلية لشئون الطالب      سامى الشريف. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية اإلعالم 

  منسق التدريب بالمشروع       سيد كاسب. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة               

  ١١/٢ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A6: كود الموضوع

  ، البحث العلمى، حديثى التخرج، تطوير السياسات، المشروعالتوعية: األساسيةالكلمات 

لمـشروع وتطـوير   با تأتى هذه الدراسة فى إطار سلسلة مشروعات التخرج التى تستهدف التوعيـة        :الملخص

باإلضافة إلـى    المشروع باللغة العربية     اسمر  يسياسته فى هذا المجال ولقد كان من نتائج الدراسات السابقة تغي          

ر سياسات القبول بالمشروع لتشمل خريجى كافة الجامعات بالقاهرة الكبرى ودون شرط الحصول علـى               يتغي

 اإلنجليزيـة اللغـة   إجـادة    فى   متميز فى المشروع    مستوى المتقدم للتدريب  يكون  ن  بشرط أ  BBSAبرنامج  

  .واستخدام الكمبيوتر

  

 تتمثل فى نقص الوعى لدى الـشباب        "تنمية مهارات البحث العلمى   "توجد بعض التحديات التى تواجه مشروع       

حديثى التخرج بهذا المشروع المتميز وهذا البحث يناقش كيف يمكن زيادة الوعى بهذا المشروع والتعرف على 

حيث  الدعايةالتوعية و  تنمية خطة    بالتالى فان الهدف من هذا البحث     و).  المزايا – األهداف -الشروط  (وانبه  ج

جامعات القـاهرة، عـين     (مجتمع الدراسة هم حديثى التخرج      . يستفيد بهذا المشروع اكبر عدد من الخريجين      

 أسـلوب  المنهج الكمى باسـتخدام      المنهج البحثى المستخدم هو   ).  وكذلك جمعية جيل المستقبل    شمس، وحلوان 

عينـة  (تم اختيار عينة للبحث وهى عينة غير احتمالية         . المسوح ووسيلة جمع البيانات هى صحيفة االستقصاء      

مـن اجمـالى    % ١٣ مبحوث بنسبة    ١٠٣ من جمعية جيل المستقبل بجامعة القاهرة، عدد العينة          أخذت) عمدية

  . وخريجى المشروعى  باإلضافة إلى تحليل بيانات متدرببلعدد المتدربين الحاليين بجمعية جيل المستق

  

  :وقد توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية

البد أن تكون لغة مطبوعات وملصقات التوعية بالمشروع هـى          :  توصيات خاصة باإلطار العام للمشروع     -١

ير من الخريجين ال يفضلون قراءة اللغة العربية لسهولة توصيل الرسالة إلى المتدربين المستهدفين حيث أن الكث

دراسية فى البرنامج التـدريبى وزيـادة عـدد    المواد  ضرورة إعطاء األولوية لبعض ال     هناك. اإلنجليزيةاللغة  

. الساعات المخصصة لها ولهذا يفضل زيادة الفترة الزمنية للبرنامج التدريبى للدفعة الواحدة لتصل إلى شهرين              

  .م الخاصة بكل مادةتحانات التقييويفضل تقليل ام

  



 الدفعة الثانية  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٣٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

يجب زيادة االهتمام بملف الدعاية الخاص بالمشروع والترويج        : توصيات خاصة بملف التوعية بالمشروع     -٢

.  الدراسات العليا بالكليات المختلفة    بإداراتالمشروع  عن  الدعاية  : اآلتيةله وذلك من خالل االهتمام بالمحاور       

. تيح التعامل المباشر مع الخريجين وتعريفهم بالمشروع وفوائده       عيد الخريجين الخاص بكل كلية وذلك سوف ي       

 أو المتخصـصة   سواء فى القنوات العامة       وإذاعية التركيز على الدور االعالمى وذلك بعمل لقاءات تليفزيونية       

 التركيز على البرامج الموجهة للشباب، وعمـل        وأيضا البرامج ذات مستوى المشاهدة المرتفعة       والتركيز على 

. التى سوف يحصل عليهـا المتـدربين      االستفادة   ومقاالت فى الجرائد العامة تتناول شرح المشروع و        ديثأحا

ملتقيات التوظيف  .  عن المشروع فى دليل الطالب الذى يوزع فى الكليات المختلفة          اإلعالن يتم   أناالتفاق على   

ة وبذلك سوف يتم توزيع المطبوعـات       السنوية التى تنظم فى الكليات مثل ملتقى التوظيف الخاص بكلية التجار          

  .الخاصة بالمشروع بين حديثى التخرج وااللتقاء بهم بصورة مباشرة

  



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٣٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  الثالثةالدفعة 
  معلومات عامة عن التدريب: أوالً

  ١٤: عدد المشرفين  ٦٤ :عدد المتدربين  ١٩: عدد المشاريع  ٣ :عدد الفصول

  جامعة القاهرة – كلية الهندسةبتماعى النادى االجكذلك مركز بحوث الطاقة و: مكان التدريب

  ١٣/١٢/٢٠٠٣:  التدريبتاريخ بداية

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة بالنادى اإلجتماعى : مشروعاتالمكان عرض ومناقشة 

   من خالل حفل جماعى لعرض جميع المشروعات- ٢٩/١/٢٠٠٤ :اتتاريخ المناقش

  

  التغطية اإلعالمية: ثانيا
ـ         "م بعنوان   جريدة األهرا بتقرير   •  الجامعـات   ىمشروع لتنمية مهارات البحث العلمى لزيادة فـرص خريج

 ٣/٢/٢٠٠٤، بتاريخ "بالدراسات العليا

 فبرايـر  ١٥، بتـاريخ  " وتدرب على اإلنجاز فى منحة دوليـة     اإلبداعتعلم  "مجلة حريتى بعنوان    فى  تحقيق   •

٢٠٠٤ 

 دليـل التأهيـل     "ن موضوع مشروع تخرج      الشباب والرياضة برنامج نقطة بداية ع      إذاعةتم التسجيل فى     •

 ٧/١/٢٠٠٤، تاريخ االذاعة "لفرص العمل والتوظيف

اذاعة الشباب والرياضة برنامج نظرة فى عيون بكره عن موضوع مشروع تنمية مهارات             تم التسجيل فى     •

 ٩/١/٢٠٠٤البحث العلمى ورأى بعض الخريجين، تاريخ االذاعة 

ات عوضة برنامج رسالة على الهواء عن موضوع حفل عرض مـشر          اذاعة الشباب والريا  تم التسجيل فى     •

 ٢٩/١/٢٠٠٤ذاعة الدفعة الثالثة، تاريخ اإلالمتدربين بتخرج 

دراسة حول ظـاهرة    "اذاعة الشباب والرياضة برنامج نقطة بداية عن موضوع بحث تخرج           تم التسجيل فى     •

 ٢٩/١/٢٠٠٤، تاريخ التسجيل "العنف ضد المرأة

 قـضايا شـبابية   "عة الشباب والرياضة برنامج نقطة بداية عن موضوع بحـث تخـرج             اذاتم التسجيل فى     •

 ٢٩/١/٢٠٠٤، تاريخ التسجيل "اإلدمان: معاصرة

 بين اإلبداع"اذاعة الشباب والرياضة برنامج نظرة فى عيون بكره عن موضوع بحث تخرج تم التسجيل فى   •

 ٤/٣/٢٠٠٤تاريخ ب ،"الطفولة والشباب

  

  العامةالمحاضرات : ثالثًا
  الوفا محمدأبو أحمد. د              البحث العلمى والقانون •

  مها العدوى. د        برنامج المنح الدراسية الدولية لمؤسسة فورد •

  أسامة السيد. ا    الخدمات التى تقدمها إذاعة الشباب والرياضة للخريجين •

  سامى الشريف. د           الدولى ومتغيرات العولمةاإلعالم •



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٣٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  محمد محمود حافظ. د     الميكروسكوب–لوجى نظرة حول التطور التكنو •

  سلمى فؤاد دوارة. د      صحة المرأة واالكتشاف المبكر لألورام •

  

  أنشطة متنوعة: رابعا
  وإصدار عددين منها Pathwaysتصميم مجلة إبداعات  •

 تنظيم معارض إلبداعات المتدربين وعرض مواهبهم كأنشطة مصاحبة للمحاضرات العامة  •

 ، وإبداعات المتدربين)التاليةجدول الحفل بالصفحة ( مشروعات التخرج تنظيم حفلة لعرض •

 إصدار الرسالة اإلخبارية األولى عن المشروع •

 بأحد فصول هذه الدفعة) Dish party(حفل غذاء جماعى نظم المتدربون  •

  

  ملخصات مشروعات التخرج: خامسا
وكلمة أحد المتدربين بهذا الحفل، ثم  سوف يتم عرض جدول حفل مشروعات التخرج التاليةفى الصفحات 

  .عرض ملخصات المشروعات التى تم مناقشتها أثناء هذا الحفل



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٣٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  برنامج حفل

   تخرجعرض مشروعات

  المتدربين بالدفعة الثالثة
  ٢٠٠٤ يناير ٢٩الخميس : التاريخ

   عصرا١٥:٣٠ً صباحاً إلى ١٠:٠٠: الموعد

  ية الهندسة جامعة القاهرة كل–القاعة الكبرى بالنادى اإلجتماعى : المكان

 التدريبية الثالثة يقوم المتدربون بعرض لمشروعات التخرج الخاصة بكـل           الدفعةبمناسبة ختام   

 : مشروع طبقاً للجداول المرفقة، وبرنامج الحفل كالتالى١٩مجموعة والتى بلغت بهذه الدفعة 

  الفقرة  الوقت
  تقديم  ١٠:٠٠

  قرآن كريم  ١٠:٠٥

  عميد كلية الهندسة/ ذ الدكتوركلمة األستا  ١٠:١٠

  مدير مركز تطوير الدراسات العليا/ كلمة األستاذ الدكتور  ١٠:١٥

  منسق البرنامج/ كلمة األستاذ الدكتور  ١٠:٢٠

  )عصام نصر. د.أ( كلمة المدربين  ١٠:٢٥

  )أحمدهشام عادل . ا (كلمة المتدربين  ١٠:٣٠

  موقع المشروع على االنترنت  ١٠:٣٥

   ومشروع تنمية مهارات البحث العلمى)قناوى(: زجل  ١٠:٥٠ – ١٠:٤٥

  ):١٤:٠٠ ـ ١١:٠٠(ثالث جلسات عرض مشاريع بالتوازى 

: القاعة الكبرى أ

  مشاريع اإلعالم

  :مقرر الجلسة

  فؤاد خلف. د.أ

: القاعة األولى ب

 مشاريع التنمية

  :مقرر الجلسة

  سيد كاسب. د

: القاعة الثالثة جـ

  مشاريع متنوعة

  :جلسةمقرر ال

  العليم هاشمعبد. د.أ

  استراحة وتقديم مرطبات  ١٤:٣٠ ـ ١٤:٠٠

  نقاش ومقترحات   ١٥:٣٠ ـ ١٤:٣٠

  ختام  ١٥:٣٠



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٣٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  نقطة بداية
  تعودت أن أآره الوداع

  أآره رحيل المسافر 
  ومنظر المتاع

 تعودت التظاهر بالجلد 
  في مثل هذه األوقات
  خوفا من دمعة غادرة
  تتسلل عبر حصوني

  فالتتحاول اإل

  تعودت أن الوداع حزن 
  والحزن أصعب اللحظات

  لكن 
  ال يأس هذه المرة

  فالوداع بداية
  والبداية تحمل في طياتها الكثير 

  والكثير
 ومازالت الحياة تسير 

  يقولون أن الدنيا تدور
  وتنتهي لتبدأ....تبدأ 
  ال يهم

  المهم أن الحياة ال تتوقف
  ونحن أيضا لن نتوقف
  من الحياة. . دلمزيوسنسعى للمزيد من ا

   هذه المرةالوداعلذلك لن أآره 
  ألنه مجرد بداية

   - آما قلنا سابقا–.......... والبداية
  تحمل في طياتها الكثير 

  والكثير
  والكثير

  الوداع 
  فربما ال نلتقي ثانيتا
  وربما نلتقي ثانيتا

  وما بين اللقاء والاللقاء

  حفنة ذآريات
  

  تمت بحمد اهللا
   دأمحهشام عادل 



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٣٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  و به نستعين، بسم اهللا الرحمن الرحيم
  /أخوانى و أخواتى األعزاء

  
  السالم عليكم و رحمة اهللا

ا ( جئت من أقصى الصعيد    ا و      ألكى   ) قن ارات             أآمل دراساتي العلي ة المه امج تنمي اهرة التحقت ببرن ة الق اء دراستى بجامع ثن

ديمى تعر       األساسية  ستقبل و من خالل عرض تق ل الم ة جي ى تف  بجمعي امج    عل  Pathway to Higher Educationبرن

ايي الذى بهرني بكل     ارات                         سالمق ال ال الحصر مه ى سبيل المث ر عل ر و الكثي شيق تعلمت الكثي امج ال ذا البرن  و من خالل ه

ى              – التفاوض   – االتصال وم عل ذى يق ع ال امج الرائ ذا البرن عداده  إ المحاجة و تغيرت معالم شخصيتى بفضل اهللا ثم بفضل ه

ى    ) قنا(ن أرجع الى محافضتى أخذت على نفسى عهد و هو   أفضل األساتذة بالكليات المختلفة و قد       أآفء و أ ى قريت ا ال و منه

م أخبر آل محبى البحث العلمى و الذين يسعون الى رفع مهاراتهم العلمية و          أعلم و   ألكى  " الشيخية"الصغيرة   هدف   شرح له

ا مبه ق نجاح ذى حق ل و ال شروع النبي ذا الم ائمين علي ه م الق ك بفضل اهللا ث صيرة و ذل ة ق رة زمني ى فت سى أ و ال هرا ف ن أن

أليف            ل فى ت ى تتمث شعر "و  " الزجل   "مهاراتى األدبية الت م تظهر     " ال زة         إل ا مرآ األفراد هن ة ب ان ألن العناي ذا المك ال فى ه

    .دائمة والدافع الحسى والمعنوى متوافرة بصورة

  هداء خاصإ

   تدريبمنسق ال       سيد آاسب/ ستاذى و دآتورى الفاضل دأواضع الى هدى هذا العمل المتأ

خراج ما عندى من مهارات أدبية وذلك    إرشادى و توعيتى و آان هللا الفضل فى         إب و األخ الكبير فى      الذى لطالما آان لى األ    

  بحثى على تأليف الشعر و الزجل و توجيهى الى المنطق الصحيح 

  ليه و آل من ساعدنى فى هذا العمل خالص الشكر و التقدير و أقول له إدم تقألذا و عرفانا بالجميل 

  نساننسان واحد آان هذا اإلإذا آان الجمال يدعمه الشكل المعمارى الجميل و السمو تدعمه القوة متحققين فى إ

  . للقلب الطاهر المنصف نموذج

  

 مع تحيات

  " قناوى" محمد عبداهللا محمد 

  متدرب الدفعة الثالثة
  برنامج تنمية مهارات البحث العلمى 

Pathways to Higher Education  



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٣٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  الجات تفاقيةإل والقانونيةية قتصاداال باآلثار ىب الجامعلشبا اعريفتى دور وسائل اإلعالم ف  :العنوان
The Role of Mass Media in Informing University Youth with Economic and Legal 
Effects for GATT Agreement 

  )١٩٩٩ اآلدابكلية (      صفا محمود عثمان :المتدربون

  )٢٠٠٣كلية التجارة (   ىريهام سيد عل

  )٢٠٠٣كلية الحقوق (   عطاويةة معتز أسام

  )٢٠٠٣كلية التجارة (     محمد فايز مصطفى

  )١٩٩٩كلية الزراعة (  المجيدعبد  محمدأحمدمحمد 

  ن الطالبوكيل الكلية لشئو      سامى الشريف. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية اإلعالم 

  ١٢/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A4: كود الموضوع

  ، تليفزيون، صحفاقتصاد، ، اتفاقية الجاتإعالم :األساسيةالكلمات 

  

ية قتـصاد االباآلثـار   ى   الشباب الجـامع   عريفالبحث على دراسة دور وسائل اإلعالم فى ت        يركز   :الملخص

:  تنقسم إلى ثالثـة أقـسام      ؛تم تصميم صحيفة استقصاء تضمنت أسئلة متنوعة      ولقد  . والقانونية التفاقية الجات  

  .ىالقانونى الوعب، ومعلومات خاصة ىقتصاداالى معلومات عامة، معلومات خاصة بالوع

  

 فيما يخص النتائج العامة للدراسة فقـد وجـد أن نـسبة الـذين               :تحليل نتائج االستقصاء وكانت كما يلي     وتم  

. عدل مشاهدة التليفزيـون   وم) ذكر أو أنثي  (بين النوع   ى   وال يوجد اختالف جوهر    مرتفعةيشاهدون التليفزيون   

العينة، ونالحظ وجود   ى  ن إجمال م % ٦٥حد ما حيث بلغت     ى  ة إل ديجية  قتصاداالنسبة الذين يشاهدون البرامج     

أن كما  ،  جدا مرتفعةون الصحف   ء نسبة الذين يقر   كذلك. يةقتصاداالاختالف بين النوع ومعدل مشاهدة البرامج       

تـم التعـرف مـن      ى  ، وقد وجد أن الوسائل الت     ة أيضا عمرتفتفاقية الجات كانت نسبة     هم على علم با    مننسبة  

واتضح  . ذلك قراءات خاصة   التليفزيون ثم الصحف ثم الدراسة وبعد     : يببالترتى  اتفاقية الجات ه  ى  خاللها عل 

منهـا   %٥٩أن األسئلة التى أدرجت ضمن األسئلة السهلة قد تم إجابة       : ىقتصاداالى  الخاصة بالوع  النتائج فى

أمـا   .بشكل صحيح من األسئلة المدرجة ضمن األسئلة الصعبة       فقط  % ٩ على   جابةاإلتم  بينما   ،بشكل صحيح 

حين ى   ف ، %٢٣ ىنسبة اإلجابات الصحيحة عن الفئة األكثر صعوبة لم تتعد        : القانونيى  تائج الخاصة بالوع  الن

  .%٤٥,٦سهلة سئلة الاألعن الصحيحة  اإلجابات بلغت نسبة

  

من حيـث   ى  لدى الشباب الجامع  مرتبة عالية   احتل كل من التلفزيون والصحف      : وتخلص الدراسة إلى ما يلى    

يعتمد عليها الـشباب    ى  ترتيبات متقدمة باعتبارهما أهم المصادر الت     ى  ع وقد جاء كال منهما ف     المشاهدة واإلطال 

 وإن لم تقدم المعلومة بشكل يتناسب       ية والقانونية التفاقية الجات   قتصاداالالحصول على المعلومات    ى  فى  الجامع

تتناسب إطالقاً مع ما كـان       ت لم  تبين أن مدى معرفة المبحوثين بآثار اتفاقية الجا        كنول. مع أهمية الموضوع  

ضـمن  ى  وضع استراتيجية واضحة لتنمية القطاع الزراع     بضرورة  توصى الدراسة    كما   .يجب أن تكون عليه   



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٣٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

تحيز ضد هذا القطاع مع توافق تلك االستراتيجية مع سياسات تحريـر            ى  استراتيجية قومية شاملة ال تتضمن أ     

ية بـين شـركات     قتصاداالمشتركة، وضرورة تشجيع التكتالت     التجارة العالمية، وضرورة إقامة سوق عربية       

بـضرورة اهتمـام اإلعـالم بـشريحة البـرامج          ى  الدولة الواحدة لمواجهة تحديات اتفاقية الجات، كما توص       

  .  وتطويرها- ا شكالً ومضمونً-ية والقانونية قتصاداال



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٤٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  دليل المنح الدراسية للخريجين  :العنوان
Scholarships Directory for Graduates 

  )٢٠٠٢كلية اآلثار (      ىعلالسيد يمان إ :ونمتدربال

  )٢٠٠٣كلية التربية (     المغربىالفتاحعبدمحمد     

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    المنعمعبد داليا مصطفى

  مشروع المدير        فؤاد خلف. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة               

  ١٣/٣ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         A1 :كود الموضوع

  ، البحث العلمى، شبابةاره م،منح: األساسيةالكلمات 

  

 خريجى الجامعات والمعاهد الجدد الراغبين فى تحسين مهاراتهم وكفـاءاتهم     إلى تتوجه هذه الدراسة     :الملخص

  .الدعم المادى المطلوب لتغطية تكاليف مثل هذه الدراسات ولكن يفتقدون إلى

  

فى الحـصول   ورتبتهم بطريقة ميسرة تساعد الراغبين      ) المحلية والدولية (وقد جمعت الدراسة المنح الدراسية      

المنحـة  : من بين ما تم جمعه من المنح المحليـة        .  هدفهم بسهولة  إيجادفى  على أحد المنح المحلية أو الدولية       

، منحة أوراسكوم   ITI، منحة   IBMسية المقدمة من جمعية جيل المستقبل، منحة المعهد البريطانى، منحة           الدرا

 فقد تم سرد العديد منهـا مثـل المنحـة           الدوليةأما عن المنح     .تنمية مهارات البحث العلمى   المشروع ل ومنحة  

 ومنحة هولندا لمانيا، ومنح الماجستير منمن أة المقدمة من اليابان، المنح الجامعية لدراسة الماجستير والدكتورا

  .مؤسسة فورد للماجستير والدكتوراه

  

: من بين هذه العوامل   . قدمت الدراسة عدة عوامل يجب اعتبارها فى عملية اختيار القسم المطلوب الدراسة به            

 التقيـيم  طرق   ،هتماماتاالحتياجات و اال توافق المحتوى الدراسى مع    ومدى   قيمة التخصص الدقيق فى مصر،    

 طريقة لتـوفير  أى من المناهج يتيح لك أفضل       :  التكلفة .قدم فى هذا المجال   درجة الت  قياس   يةكيفو: المستخدمة

 التدريب المتاح فى البحث     .فضل أن تكون الدراسة فى مصر أم فى الخارج        أيهما أ : واإلمكانات المكان   .لمالا

المتبع منهج  ال: ا وسمعته  تاريخ المنحة  . عليها صوليمكن الح ات التى   ما هى كمية المساعد   : ومهارات الدراسة 

 جـودة التـدريس     .جديد أم تم تدريسه منذ زمن طويل وحاز التقـدير المطلـوب           فى الدراسة وهل هو منهج      

 . وسمعة القسم قيمة البحث بهواإلشراف

  

 الذى يعيش    والمجتمع هقدرات للخريج لتنمية  ضمن خطة محددة  وفى النهاية يجب ان يكون الحصول على منحة         

 .فيه



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٤١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  العوامل المؤثرة فى اخراج الصحف المصرية الصادرة باللغات االجنبية  :العنوان
Factors Affecting the Layout of Egyptian Newspapers Issuing in Foreign Languages 

 )٢٠٠٠ اآلدابكلية (   الحفيظعبدالرحيم عبدسلوى  :ونمتدربال

 )١٩٩٩ اآلدابية كل(    المنعمعبدالدين  فاتن نصر

 )٢٠٠١كلية الفنون التطبيقية (      رباب محمد فرج

 )٢٠٠٠ اآلدابكلية (       محمدابراهيممحمد     

  م الصحافةسرئيس ق      أشرف صالح. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-كلية اإلعالم 

  ١٤/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A4: كود الموضوع

   ، لغات أجنبيةفصح، مإعال :األساسيةالكلمات 

إخـراج الـصحف المـصرية      ى  العوامل المؤثرة ف  ى  ما ه :  التالى ىتتناول الدراسة التساؤل الرئيس    :الملخص

 وتهدف الدراسـة إلـى      .ر هذه الصحف بإخراج مثيالتها من حيث اللغة       يتأثى  مدالصادرة باللغات األجنبية، و   

يرات المستقلة من إطار تباين المتغ ى  بين إخراج الصحف موضع الدراسة ف     ة  االختالف والشب  هلكشف عن أوج  ا

 .نطاق الصحف المماثلة لها من حيث اللغةى وضع كل صحيفة من الصحف المدروسة فصحيفة ألخرى و

  

 الدراسة من حيـث     هذه الدراسة إلى فئة الدراسات الوصفية التفسيرية وتستهدف توصيف الصحف محل          ى  تنتم

اتبعت الدراسة أسلوب المسح    . العناصر التيبوغرافية وأساليب الممارسة اإلخراجية بها وتفسير االختالف بينها        

تميزت به كـل صـحيفة عـن        ى  باللغات األجنبية ودراسة أسلوب اإلخراج الذ     لصحف المصرية المطبوعة    ل

خصائصه وسـماته، والعوامـل     ى  حف للتعرف عل  بهذه الص ) المخرج(األخرى، إضافة لمسح القائم باالتصال      

مع المخرجين بالصحف ) المقننة وغير المقننة(كما تم استخدام أسلوب المقابلة . تؤثر عليه عند قيامه بعملهى الت

  .محل الدراسة للتعرف على خصائصهم

  

ـ :  صحف باللغات األجنبيـة    ١٠ مصر حالياً ى  يصدر ف : خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها      ة صـحف   أربع

، ىمعظم هذه الصحف تصدر بـالحجم العـاد      .  باللغة األرمنية  أخرى ة باللغة الفرنسية وثالث   ة وثالث اإلنجليزيةب

 "واألهرام إبـدو  ى  األهرام ويكل "ى  تتميز صحيفت كما  . ى حيث تصدر بالحجم النصف    "األهرام إبدو "عدا صحيفة   

كمـا  ). أربعة صفحات فقـط   ( عدد الصفحات    تتسم الصحف األرمنية بقلة   وفى المقابل   بكثرة عدد الصفحات،    

 "ديمـانش ة  الوبروجري"مثل  تختلف طريقة الطباعة المستخدمة فهناك بعض الصحف تستخدم الطباعة البارزة           

بـين  ى  المستوى اإلخراج ى  هناك تباين ملحوظ ف   . "األهرام إبدو "مثل  والبعض األخر يستخدم الطباعة الملساء      

ميـدل إيـست ابزورفـر      ى   عن مؤسسات قومية باستثناء صحيفة ذ      جميع هذه الصحف تصدر   . هذه الصحف 

لوحظ أن دورية صدور هذه الصحف . تصدر عن الجمعية األهلية األرمنيةى ، والصحف األرمنية التاإلنجليزية



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٤٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

) األهرام ويكلـي  (ى  لوحظ أن الورق المستخدم يتنوع بين ورق الصحف العاد        . تتنوع بين اليومية واألسبوعية   

  ).األهرام ابدو(ة وورق الكوشي) جاهاكير(يض والورق األب

  

ى  عدم إجادة المخرجين للغة األجنبية الت      تبينومن خالل المقابلة الشخصية مع بعض المخرجين بهذه الصحف          

 "ميدل ايست ابزورفر  ى  ذ"تصدرها، عدا جريدة    ى  معظم المؤسسات الت  ى  تصدر بها هذه الصحف إجادة تامة ف      

ـ  ى الصحف التى  قلة عددهم بالمقارنة مع مخرج    وكذلك لوحظ   . ة اللغة أهمية إجاد ى  أكدت عل ى  الت ى تـصدر ف

  . شخص واحد فقطمصر بالعربية، فقد يقوم بإخراج إحدى هذه الصحف 

  

ـ عرتلكونها وسيلة ل  أجنبية  المصرية الصادرة بلغات    الدراسة بضرورة العناية بالصحف     ى  توص ف األجانـب   ي

 .مصرب



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٤٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   والشباب بين الطفولةاإلبداع  :العنوان
Creativity between Childhood and Youth 

  )٢٠٠٣كلية الحقوق (      اهللاعبدحنان محمد  :ونمتدربال

  )٢٠٠١كلية التربية الفنية (    فاطمة محمود رمضان

  )٢٠٠٣كلية التجارة (      سعيد طه ى م

  )٢٠٠٣كلية التجارة (      محمد مفتاح طه

  )٢٠٠٣كلية الزراعة (    الفتاح محمدعبدمحمد 

  نائب رئيس أكاديمية الفنون      الحميدعبدشاكر . د  :إلشرافا

  منسق التدريب بالمشروع       سيد كاسب. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة               

  ١٥/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A5 :كود الموضوع

   ، تعليمشباب، الطفل، د بشريةرموا، اإلبداع :األساسيةالكلمات 
 

 عند األطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة، ومقارنتها بمستوى اإلبداعهدف البحث إلى دراسة مستوى ي :الملخص

دراسة بسبب  وتأتى أهمية ال  . اإلبداع فى مرحلة الشباب، والخروج بتوصيات حول كيفية تنمية مهارات           اإلبداع

. ىاإلبـداع خيلـى والـسلوك     تندرة البحوث النفسية التى اهتمت بدراسة العالقة بين أثر التعليم على التفكير ال            

ـ ع مثيالتهـا  بالنسبة لألطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة ومقارنتها ب    اإلبداعوضرورة التعرف على مستوى       دن

إبراز أهمية اكتشاف الطفل المبدع فى مرحلة مبكرة وتقديم         الشباب بعد المرور بالمراحل التعليمية المختلفة، و      

رعاية ن األم والمعلمة والمدرسة لكما تقدم الدراسة بعض الشروط الالزم توافرها فى كل م. الرعاية الالزمة له

  .الطفل المبدع

  

مرحلـة   شاب وطفل، وكانت عينة األطفال فـى         ١٣٧ من ونكتتعينة  م تصميم عدة استبيانات وتنفيذها على       ت

كمـا تـم    . مشروعالالدفعة الحالية ب  متدربى  من   سنوات وتمثلت عينة الشباب      ١٠ :٣الطفولة المبكرة من سن     

  .اإلبداعدراسة كل من الطالقة والمرونة واألصالة لكال العينتين كمحددات لقياس مستوى 

  

 تفـوق األطفـال فـى       خلصت الدراسة لعدة نتائج منها تفوق الشباب فى كل من الطالقة واألصالة فى حـين              

 :بالنسبة لألطفـال  . المرونة، وبصفة عامة فانه يمكن القول أن نمو هذه القدرات الثالث يمثل دالة لعامل العمر              

أمـا بالنـسبة    . تركزت الدراسة على كيفية االهتمام باألطفال الموهوبين وكيفية تنمية وتطوير هذه الموهبـة            

قام فريق البحث بعمل عدد من مجـالت         دقول .احية الفنية لديهم   الدراسة على أسباب تأخر الن     تفركز :للشباب

تنمية مهارات البحـث    " مشروعى  تعرض مجموعة كبيرة من األعمال الفنية للمتدربين ف       ى  الحائط المتنوعة الت  

  . هذا المجالى المتدربين فى ظهر هذا براعة عالية لدأ وقد "العلمي

  



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٤٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

أن كما توصى ب  . اإلثراءإلسراع،  ا التجميع،   مثلعناية بالموهوبين   لمتنوعة ل وتوصى الدراسة باستخدام أساليب     

 عدم التقيد بعدد معين السنوات الدراسـية      يسمح للتلميذ الموهوب الذى ظهرت موهبته فى الرياضيات أو اللغة ب          

لموهبـة  الكتشاف الموهبة لديه مبكرا ومعرفة كيفية توجيه هذه ا        مراقبة الطفل   . فى المراحل التعليمية المختلفة   

الالزمة  الحرية   ه كما يجب إعطاء   .فى االتجاه الصحيح، وإعطاء الطفل الفرصة الكافية لتخطيط مستقبله بنفسه         

توجيه العادات والتقاليد   . والتقليل من الحرص والخوف الزائد عليهم     ) وليست الحرية المطلقة دون رقابة اآلباء     (

 أن تقام مدارس خاصة باألطفال الموهوبين بأسعار تتناسب         يجب.  وليس بقتله قبل أن يرى النور      اإلبداعباتجاه  

ـ ، وتعليم األطفال االستغالل السليم للوقت وكيفية إدارته بشكل سـليم ومفيـد، وذ             االجتماعيةمع كل الفئات     ك ل

ضرورة تواجد الطفل الموهوب فى بيئة مالئمة لنمـو         واخيرا  . بواسطة المدرسة والبيت وكذلك وسائل اإلعالم     

  .اإلبداع



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٤٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  الثقافى لدولها بمصروالمراكز الثقافية فى نشر الوعى دور السفارات   :العنوان
The Role of Embassies and Cultural Centers for Disseminating their Countries' 
Cultural Awareness in Egypt  

  )٢٠٠٠كلية الحقوق (    محمد رمضان حجازي  :ونمتدربال

  وكيل الكلية لشئون الطالب      سامى الشريف. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-اإلعالم كلية 

  ١٦/٣ب :الكود           لم يقدم تقرير :لغة التقرير         C2: كود الموضوع

  التوعية، ، ثقافةسياسة، إعالم :األساسيةالكلمات 

  

مراكز الثقافية المنتشرة بمصر فى نشر الـوعى اإلعالمـى          لر السفارات وا   هذه الدراسة دو   ناولتت :الملخص

مختلفـة   ثقافيـة وسـفارات      كزاوفى هذا اإلطار تمت زيارات عديدة لمر      . والثقافى للدول األجنبية فى مصر    

للتعرف على هذا الدور ووجد أن بعض المراكز الثقافية تقدم نشاط ملحوظ يهدف إلى نشر ثقافة دولهـم فـى                    

  .محدد وينحصر دورها فى العالقات الرسمية والتأشيرات فقطوسفارات أخرى ليس لها دور ثقافى مصر 

  

شته فيها ولكن لم يقدم تقرير مفصل عنها وذلـك          قويذكر أن المتدرب قام بعرض بعض نتائج الدراسة وتم منا         

لعمل الجماعى باإلضافة    يفترض ا  بسبب كونه يعمل منفردا بهذا المشروع وأن الوقت المتاح للعمل بالمشروع          

 .إلى أن المتدرب تأخر فى اختيار موضوع البحث
 



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٤٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ائفلتأهيل للوظل" تنمية مهارات البحث العلمى"مشروع دليل   :العنوان
Pathways Directory for Employment Qualifications 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (     يصقوبيى حنفى هد :ونمتدربال

  )٢٠٠٣لتجارة كلية ا(       الشاعرأحمدنهى     

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (      حنان محمد مجاهد    

   )٢٠٠٢لية األلسن ك(    الستار محمودعبدناهد     

   مشروعالمدير        فؤاد خلف. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- كلية الهندسة

  مشروع المنسق التدريب ب       سيد كاسب. د

   جامعة القاهرة- كلية الهندسة

  ١٧/٣ب :الكود           اإلنجليزية :تقريرلغة ال         B1 :كود الموضوع

  البحث العلمى، مستقبلال، ، عملةمهار :األساسيةالكلمات 
 

تتوافـق مـع     الوظيفة   وخاصة إن كانت   وظيفة مناسبة تعد من أهم وسائل طمأنينة الفرد،          إيجادن  إ :الملخص

ـ    سلوبايكونوا قادرين على اكتساب     ى  كخرج  حديثى الت تساعد هذه الدراسة    .  ومهاراته قدراته ؤثر  حـازم وم

  .توافق قدراتهم معها المهنة المطلوبة ومدى للتعبير عن أنفسهم لتحديد

  

تعرض الدراسة طرق عديدة للبحث عن وظيفة، تبدأ بالطرق التقليدية مثل استخدام الصحف عن طريق البحث                

إرسال السيرة  مثلالحديثة وتنتهى بالطريقة .  المصنفة لذلك وهذه الطريقة من أوسع الطرق انتشارا    باألبوافى  

  . تعد مكاتب التوظيف طريق فعال آخر للبحث عن وظيفةو. اإلنترنتالذاتية ألحد مواقع التوظيف على 

  

ساعات التى تريد قضائها    ما هى عدد ال   : تنصح الدراسة من يبحث عن عمل بأن يجيب بداية على هذه األسئلة           

فى العمل؟ أين توجد الوظيفة وكيف ستذهب إليها؟ هل تمنعك الوظيفة من لقاء أصـدقائك والتمتـع بالنـشاط                   

شـبكة،  أيضا تم عرض احتياجات معينة لبعض المهن والمناصب المعينة مثل مـدير             . االجتماعى فى حياتك؟  

 النصائح التى وجهها مـسئولو المـشروع إلـى          عرض ألهم قدمت الدراسة   . مساعد ادارى، محاسب وغيرها   

أعطـت الدراسـة    كما  . زمة لمواجهة تحديات المستقبل   الكسابهم المهارات ال  إة الخريجين و  ءطالبهم لرفع كفا  

  .شخصية للحصول على عمل مناسب الالزمة لكتابة سيرة ذاتية جيدة ولعمل مقابلة اإلرشادات

  

وقد تم التعرف على هذه المهـارات مـن         . دخول إلى سوق العمل   ذكرت الدراسة المهارات الواجب توافرها لل     

بة الجامعة الذين وضعوا فيه أرائهـم حـول المهـارات           خالل استبيان تم تصميمه وتوزيعه على عينة من طل        

وكانت العينة عشوائية من مجتمع الجامعة مثل طلبة جمعية جيل المستقبل           .  سوق العمل  هاتطلبوالقدرات التى ي  

  .وع وبعض الخريجين من كليات مختلفةوطلبة المشر
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  ٤٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  القيم الثقافيةى على أثر اإلعالن التلفزيون  :العنوان
Effect of TV Advertisement on Cultural Values  

  )٢٠٠٢ اآلدابكلية (      نردين نشأت ذكى :ونمتدربال

  )٢٠٠٢كلية الحقوق (      ابراهيموسام السيد 

  )٢٠٠١كلية التجارة (      موسىأحمدياسمين 

  بدون مشرفى مشروع تجريب :اإلشراف

  ١٨/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A4 :كود الموضوع

 تسويق، ، شباب، ثقافةيفزيونل، تنإعال :األساسيةالكلمات 
 

 ونوعية المجاالت   ،ا أهمية وأكثرهفى التليفزيون   در اإلعالنات   اى مص يهدف البحث إلى التعرف عل     :الملخص

وأنماط السلع والمضامين التى تحتويها وتحتـل        يتم التركيز عليها دون غيرها،    ى  المعلن عنها، والمجاالت الت   

ـ التعرف على أنماط القيم المتضمنة لإلعالن وأكثر الفئات المـستهدفة كما يهدف إلى  مكان الصدارة فيها،     ى  ف

  .اإلعالن

  

ى التلفزيون المـصر  ى  بق لقنات اتم االستناد على التحليل الس    كما  ى   إعالن تلفزيون  ٢٨٠تكونت عينة البحث من     

للتلفزيون ى قتصاداالخصصها القطاع ى  فيما يخص الفترة الزمنية الت     .األولى والثانية لعدد من وحدات المعاينة     

نية األكثر استخداما تتراوح بين دقيقتين ونصف إلـى ثالثـة   لعرض اإلعالن فقد وجد أن الفترة الزمى  المصر

 كمـا يالحـظ     ، نـسبيا  ةمن اإلعالنات طويل  % ٢٦ووجد أن    ج مصريا، ٥٠٠دقائق حيث تتراوح ثمن الدقيقة      

مـن  % ٤٤ووجد أن اإلعالنات ذات الماركات العالمية قد مثلت         .  دقيقة ٢انخفاض عدد اإلعالنات األقل من      

يليهـا اإلعالنـات     تم تحليلها على مستوى الدراسة،    ى  نسبة لإلعالنات الت  ى  أعلى  ات، وه الحجم الكلى لإلعالن  

وأخيـرا   ،%٨فاإلعالنـات الوطنيـة بنـسبة        ،%٢٠الحضرية بنسبة    ، تليها اإلعالنات  %٢٥العالمية بنسبة   

حجـم  تعـد مؤشـرا ل    % ٤٤وكما لوحظ أن نسبة     . من الحجم الكلى لإلعالنات   % ٤اإلعالنات الريفية بنسبة    

مساحة العولمة  ى  أنه يمكن اعتبارها أيضا دليال عل     ى  للسوق المحلية، إضافة إل   ى  واالستهالكى  االختراق السلع 

  .حدثت للمجتمعى ية التقتصاداال

  

، أما الفئة   %٦اإلعالن فقد وجد أن الفئة الحضرية الموجه إليها اإلعالن بلغت           ى  وفيما يخص الفئة المستهدفة ف    

وبلغت  ،%١والدنيا   ،%٤فى حين الطبقة المتوسطة      ،%٩، كذلك الطبقة العليا قد بلغت       %٢الريفية فقد بلغت    

أما اإلعالنات الموجهة للشباب فقد وصلت نسبتها إلى أعلى نسبة من            ،%٢٠نسبة اإلعالنات الموجهة للزوجة     

على قيم التـسلية    ى  زيون أكد اإلعالن التلف   االجتماعيةأما فيما يتعلق بالقيم     %. ٢٤الحجم الكلى لإلعالنات وهى     

أما فيمـا يتعلـق   , كما ركز اإلعالن على قيم االختالط والسعادة والتفاؤل فيما يتعلق بالقيم الجماعية  , والسرعة

  .ىوالماركات واالستهالك المظهرى االستهالك الترفى ية فقد ركز اإلعالن علقتصاداالبالقيم 
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  ٤٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

لشركات العالمية أكدت على إعالنها مـن خـالل البعـد           وخلص البحث إلى أن الشركات المتعددة الجنسية وا       

يكون أكثر تأثيرا وفعاليـة     ى  فضال عن كونه مكررا؛ وبالتال    , يستغرقه اإلعالن ى  وهو طول الوقت الذ   , الزمني

 – الـشامبو    –الـشعر   ى  اسـبرا (لية  يجمتوعمقا، واحتلت اإلعالنات العالمية وخاصة المنتجات االستهالكية ال       

وأكد البحث على أن االسـتهالك      , موجهة باألساس لفئة الشباب   ى  أعلى فقرة زمنية وه   ) لمستحضرات التجمي 

كل شئ  ى  حد ذاته كما أكد بعض الشباب أن مفهومهم للحياة العصرية هو المزيد من التجديد ف              ى  أصبح هدف ف  

اب موجهـة إلـى     تستخدم الشب ى  كما أكد البحث أن اإلعالنات الت     ).  السيارات – المطاعم   – المالبس   –األكل  (

قـد وظـف   ى الشريحة العليا والمتوسطة من شرائح الشباب داخل المجتمع المصري، وان اإلعالن التلفزيـون          

 .فدعم بعض القيم الفردية كقيمة الجمال واألناقة واألنوثة, التسويق والتربحى العديد من القيم لتحقيق أهدافه ف
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  ٤٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  احتالل العراق:  دراسة تطبيقية،ة القاهرة السياسى لدى شباب جامعاإلعالم والوعى  :العنوان
Media and Political Awareness of Cairo University Youth, Case Study: Iraq 
Occupation 

  )٢٠٠١تجارة الكلية (     ىطنطاوى خالد ورب :ونمتدربال

  )٢٠٠٠كلية دار العلوم (      صابر عزامى هند

  ون الطالبوكيل الكلية لشئ      سامى الشريف. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-اإلعالمكلية 

  ١٩/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A4 :كود الموضوع

  ، شبابسالمال، ، حرب، سياسةإعالم :األساسيةالكلمات 

  

 فى الحياة العامـة     السلبية لطالب الجامعة  /المشاركة اإليجابية باب  لى الكشف عن أس   إهدف الدراسة   ت: الملخص

مدى اعتماد الطالب على وسائل اإلعالم فى استقاء معلومـاتهم     و. هارصد وعى طالب الجامعة ب    و. والسياسية

هامة علـى سـبيل المثـال       معرفة الصورة الذهنية لدى الطالب بشأن ما يحدث حولهم من قضايا            . السياسية

  ).ألنجلوأمريكية على العراقالحرب ا(

  

كليـة  (تمثـل الكليـات العمليـة     شاب من جامعة القاهرة  ٢٠٠حجمها  عينة عشوائية   أخذ  هذه الدراسة   فى  تم  

اتـضح مـن الدراسـة    . ) كلية دار العلوم-كلية اإلعالم (وأخرى تمثل الكليات النظرية     )  كلية العلوم  -الهندسة

% ٢٠ون الصحف بصورة دائمة من الكليات النظرية تبلـغ نـسبتهم     رءية أن عدد طالب العينة الذين يق      الميدان

وقد اتضح أن طالب الكليات     % ٢٠ون الصحف   ءوالذين ال يقر   % ٦٠ون الصحف أحيانا نسبتهم     ءوالذين يقر 

  %.٤٠ون ءوالذين ال يقر% ٥٠ون أحيانا ءوالذين يقر% ١٠ون الصحف بصفة دائمةءالعملية الذين يقر

  

اك فروقا بين طالب الكليات النظرية والكليات العملية لصالح الكليات النظرية مـن حيـث               أكدت النتائج أن هن   

هناك نسبة كبيرة من الطالب تعتمـد علـى التلفزيـون           . االهتمام بمتابعة األخبار واالهتمام بالندوات السياسية     

ـ              دقاء واألقـارب   للحصول على المعلومات السياسية واتضح أن طالب الكليات العملية يعتمدون علـى األص

جاءت البرامج الدينية فى المرتبة األولى من       . للحصول على المعلومات بنسبة أكبر من طالب الكليات النظرية        

حيث االستماع فى الراديو بالنسبة للكليات النظرية وجاءت المسلسالت واألغانى فى المرتبة األولـى بالنـسبة                

ت السياسية التى تتحدث عن العراق أكثـر بالنـسبة للكليـات            أكدت النتائج أن حضور الندوا    . للكليات العملية 

طالب الكليات النظرية كانوا األكثر حضورا للندوات الـسياسية         أكدت النتائج أن    . النظرية عن الكليات العملية   

فى طالب الكليات العملية لم يحضروا الندوات السياسية لعـدم وجـود            % ٨٠عن العراق كما أكدت أيضا أن       

  .فى طالب الكليات النظرية% ٢٠فى حين بلغت نسبة عدم الحضور كافى لذلك، الوقت ال

  

توصى الدراسة بعمل دورات تدريبية بالجامعات لتدريب الشباب عن طريق نماذج محاكاة علـى المـشاركة                

م االستعانة باألساتذة المتخصصين فى العلوم السياسية والقـانون واإلعـال       . السياسية وإكسابهم الوعى السياسى   
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  ٥٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

 خاصة فى المـشاركة الـسياسية       أساليب تطبيقها وبتنفيذ برامج تدريبية للطالب بما يحقق وصول المعلومات         

 فرص حقيقية فى وا بوجوداالستعانة بالشباب ككوادر فى األحزاب السياسية حتى يشعر. التصويتنتخابات ولال

الالزمة لخلق وعى ببرامجها ونـشاطاتها      أن تقوم الصحف الحزبية بتقديم المعلومات       . مالمجتمع لالستعانة به  

لتأكيد على حرصها على تدعيم قواعد الديمقراطية الحقيقية فى لوذلك وما تطرحه من حلول للمشاكل المجتمعية 

تفعيل دور أمانات الشباب فى األحزاب المختلفـة وتقـديم معلومـات للـشباب عـن دورهـا                  ويجب  . مصر

  . ومشروعاتها عن طريق االتصال المباشر
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  ٥١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  التحديات التى تواجه الصناعات اليدوية بمصر  :العنوان
Challenges Facing Handcrafts Industries in Egypt 

  )٢٠٠٣تجارة الكلية (    سمر السيد خليفة :ونمتدربال

  )١٩٩٩داب اآلكلية (   رضوى زكريا رضوان    

  مشروع المنسق التدريب ب       سيد كاسب. د :اإلشراف

  ة القاهرة جامع- كلية الهندسة

  ٢٠/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

  ، تجارةموارد بشرية ،ة صناع،تنمية، تحديات: األساسيةالكلمات 
  

 تم الذهاب إلـى     ولذا. مصرى  واجه الصناعات اليدوية ف   تى  د العديد من المشاكل والتحديات الت     يوج :الملخص

، وقـد اتـضح أن هـذه        د من اللقاءات مع التجار والصناع     تشتهر بهذه الصناعات والقيام بالعدي    ى  المناطق الت 

التـى أوضـحها     الكثير من المشاكل   حرجة من تاريخها كصناعة قائمة بذاتها وظهرت      ة  الصناعات تواجه فتر  

ثم تم تحليل هذه المـشاكل      . بعض مقترحاتهم ومطالبهم لمواجهة هذه التحديات      الدراسة ت ذكر كذلكأصحابها،  

  .والمقترحات
  

ى الخامات واأليد ى  يتمثل ف ى  جانب صناع ى  ل تنحصر ف  أن المشاك ى  وجد من خالل تحليل نتائج البحث الميدان      

عوامـل أخـرى    والتسويق،  ى  عدم مواكبة التجار لألساليب الحديثة ف     ى  يتمثل ف ى   تسويق وجانب أخر . العاملة

التوعية بمدى أهميـة الـصناعات      ى  ولقد لوحظ أن هناك قصور ف      .التسويق مثل السياحة  ى  خارجية تؤثر عل  

 لقاءات حية وبرامج تلفزيونيـة       عقد عن طريق يتم التغلب على هذه المشكلة      ولذلك من الضرورى أن     . اليدوية

ناعات ومشاكلها بعين االعتبار من قبـل الجهـات         ودراسات موسعة عن هذه الصناعات حتى تؤخذ هذه الص        

  .المختصة
  

 لمناقشة كل ما يخصهم مـن قـضايا مـشتركة           صناعات اليدوية لصحاب ا وتوصى الدراسة بتكوين رابطة أل    

ـ    و...). أسعار الخامات، مستلزمات اإلنتاج، تحديد أسعار موحدة للبيع       ( حيـاة  ى التوعية بأهمية دور النقابات ف

 لتخريج جيل مـدرب مـن       فى األعمال اليدوية  مه من خدمات مثل تأسيس مدارس متخصصة        العمال، وبما تقد  

عملية استيراد الخامـات للحـد مـن        ى  إشراف الجهات الحكومية عل   . لهمى  العمال واالرتقاء بالمستوى الفكر   

شاكل هذه  القيام بالعديد من األبحاث المستفيضة عن الصناعات اليدوية للكشف عن أسرار وم           . ظاهرة االحتكار 

تكوين مؤسسة تسويقية عبر اإلنترنت، عن طريق جمع مبلغ بسيط ومحدد مـن             ب أيضا   كما توصى . الصناعات

 تـسويق منتجـاتهم عبـر       صناع مركز للمعلومات يستطيع من خالله ال      نشاءكل تاجر واستخدام هذه المبالغ إل     

ويجـدر   .العاملين فى هـذا المجـال      صناعتوحيد األسعار والتقريب بين ال    ى  وهذا سوف يساعد عل   . اإلنترنت

 لذلك.  العمالة  كثيفة هذا بجانب كونها  ون الصناعات اليدوية بقدر كبير      قبلجانب بصفة عامة ي   االشارة الى أن األ   

 التحديات التى تواجهها يساعد على زيادة التصدير والتقليـل مـن حجـم              ن االهتمام بهذه الصناعات وتذليل    فإ

  . أيدى عاملة كثيرةوعبه من لما تستالبطالة بمصر
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  ٥٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  مهارات األستاذ الجامعى) أ (: العالىمقترحات الخريجين والطلبة لتطوير التعليم   :العنوان
Graduates Suggestions for Developing Higher Education: A- Academic  Professors 
Skills  

  )١٩٩٠كلية التربية (    هدى محمد سليمان :المتدربون

  "تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات"مدير مشروع     د محمود حافظمحم. د  :اإلشراف

   جامعة أسيوط- كلية العلوم

 )أ(٢١/٣ب :الكود         العربية :لغة التقرير         A1 :كود الموضوع

  جامعة، ، تطوير التعليمبشريةموارد ، ة مهار:األساسيةالكلمات 

اآللية األهم ذلك يمثل حيث .  التدريسةيهدف هذا البحث إلى المساهمة فى تنمية مهارات أعضاء هيئ: الملخص

على سد  والمقترحات تقوم   ،  ، ألنه يركز على الموارد البشرية     ة تطوير وتحديث التعليم الجامعى    فى إحداث عملي  

  .حداث نقلة نوعية فى التعليم الجامعى بمصرإلوذلك . يجب أن يكونالفجوة بين ما هو كائن وبين ما 
  

تحسين وتحديث قدرات ومهارات أعضاء هيئات التدريس بمؤسـسات التعلـيم           : تتركز أهداف هذا البحث فى    

 تنمية الخبرة الذاتيـة لعـضو هيئـة        باإلضافة إلى  العالى بما يمكنهم من تحسين جودة مخرجات التعليم العالى        

لهذا يهدف هذا البحث إلى قياس مدى تـوفر بعـض           . نشطته المختلفة أل التى تدعم التطوير المستمر      التدريس

والمهارات الضرورية لدى األستاذ الجامعى وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم حتى يمكن االرتقاء بالمستوى             

ة، هذه الجدارات أمكن تصنيفها     المستقبليوالمهنى ألعضاء هيئات التدريس آخذين فى االعتبار الحاجات الحالية          

مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات     :  مثل رات التدريس والتعلم والبحث   مها: أوال: فى المجموعات التالية  

 رات التفاعـل اإلنـسانى    مها: ثانياً .، التدريس، البحث  )اإلنجليزيةاللغة  (وأساسيات الحاسب، المهارات اللغوية     

: ثالثـاً . رات العرض والتقديم، إدارة الموارد البشرية، ديناميكية التفاعل الجمـاعى         االتصال الفعال، مها  : مثل

مهارات التفكير، المهارات اإلدارية، إدارة الوقت وضغوط العمل، قواعـد الـسلوك            :  مثل ارات الشخصية مهال

ت، الشئون القانونيـة    التطوير التنظيمى، اتخاذ القرارات وحل المشكال     :  مثل رات القيادية مهاال: رابعاً. المهنى

  .والمالية فى اإلدارة الجامعية، الجامعة والمجتمع
  

وتـم  . تم استخدام المنهج المسحى فى هذا البحث حيث تم االستعانة بصحيفة االستبيان كأداة لجمـع البيانـات                

رداً ما بين   االستعانة بالعينات المتاحة أو الميسرة وتم إجراء البحث على عينة يبلغ حجمها مائة وتسعة عشر ف               

وقد تم مـلء هـذا      . طلبة وخريجين من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، من كل التخصصات الممكنة           

ووجد مـن   .عالياارات المذكورة تناول المهوتضمن االستبيان عدد ستة عشر سؤاالً ت   . االستبيان بطريقة فردية  

ب فى تقدير نسب توفر المهارات المختلفة لدى         الخريجين والطال   أراء تحليل النتائج أن هناك تطابقا كبيرا بين      

. كبرأ تاخبرتمتعهم ب راك لألمور نظراً ل   أساتذة الجامعات، غير أن الخريجين يتمتعون بنظرة أكثر واقعية وإد         

ووجد أن أقسام العلوم اإلنسانية فى كل الجامعات وكلياتها التى وردت فى البحث تعانى بشكل خاص من نقص                  

الكليات والتخصصات يرون سلبيات عظيمة لدى كثير من        لوبة فطلبة وخريجى هذه     ات المط المهارواإلمكانات  

  . ارات المطلوبة والملحة فى وقتنا الراهنمهأساتذة الجامعات من حيث اإلمكانات وال



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٥٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  استخدام الوسائط المتعددة ) ب (: العالى مقترحات الخريجين والطلبة لتطوير التعليم:العنوان
Graduates Suggestions for Developing Higher Education: B- Using Multimedia  

  ) ١٩٩٩ كلية العلوم(    عيدابراهيمجيهان  :ونمتدربال

  "تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات"مدير مشروع     محمد محمود حافظ. د  :اإلشراف

  جامعة أسيوط - كلية العلوم

  )ب(٢١/٣ب :الكود       اإلنجليزية :لغة التقرير         A1 :كود الموضوع

  تكنولوجيا ،متعددةالوسائط ال ،تطوير التعليم :األساسيةالكلمات 

  

آرائهم، فهـى تـسمح     وتعددة طريقة فعالة تسمح للمشاركين بالتعبير عن أفكارهم         م ال طتعتبر الوسائ : الملخص

عالوة على ذلك فإن وجـود      . ة موضوع ما من زوايا عديدة كما تمدهم بمفاهيم أعمق للموضوع          ؤيالب بر للط

يمكن إن استخدام هذه التقنية     . الوسائط المتعددة فى حجرة الدراسة يساعد فى جذب اهتمام الطلبة بصورة كبيرة           

  . بين المتعلميناإلبداعوالتعاون و يطور االندماج أن

  

 إيجابيـا  علم النفس التعليمى أكدت على أن استيعاب الطالب يتأثر تأثرا            مجال فى   أجريتتى   ال األبحاث أكدت

فى أحادى االتجاه ى اآللالتعليم عن طريق أجهزة الحاسب يظل ن  ولك معااإليضاحيةسائل وبتقديم النصوص وال

جيب الطالب على األسئلة إلى الطالب، حيث يى اآللمن حيث تدفق المعلومات من الحاسب معظم األحيان وذلك 

 حيث  ،للطالب ليس أكثر  وسيلة مساعدة   يستخدم ك ى  اآللإن التعليم عن طريق الحاسب      . ثم يقيم معلوماته التالية   

  بنجـاح   المقدمة لهم  المادة ابعيستان  م هميمكنيساعد الطالب أو الطالبة على االكتشاف بأنفسهم وبهذه الطريقة          

  .ةقيشة جذابة وعن طريق عرض المواد الجديدة بصور

  

مصورة يمكن أن   الفالم  األومتحركة  الصور  ال والصور و  واألصواتإن استخدام الوسائط المتعددة كالنصوص      

؛ حيث يشكل النص حجر االساس يؤدى إلى تطوير التعليم بصورة أكبر فى حالة االقتصار على النصوص فقط 

 يجب أن يظل متوازنًا مع باقى الوسائط االخرى فى          والوسيلة االكثر انتشارا فى اعداد الربامج المتعددة ولكى       

كمـا تـأتى الـصور      اطار للتكامل بينها، حيث يمثل الصوت عنصرا اساسيا فى كل برامج الوسائط المتعددة              

  .البيانية كأدوات لجذب انتباه المتعلموالرسوم 

  

لتسلية ر التعليم وليس لمجرد ا    فى اطار تطوي  استخدام الوسائط المتعددة بصور فعالة      وتوصى الدراسة بضرورة    

إغفـاال دور  ال يمكـن  ، ولكـن  الوسائط المتعددة التى تساعد فى نمو العملية التعليمية        بعد ايضاح أهمية   .فقط

  . فى نمو العملية التعليميةكثر فاعليةاألتصبح فى بعض األحيان ى التأساليب التعليم التقليدية 



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٥٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   اعداد المعلم الجامعى  دورة)ج (: العالىوير التعليممقترحات الخريجين والطلبة لتط  :العنوان
Graduates Suggestions for Developing Higher Education: 
C- Academic Professor Preparing Course  

  )١٩٩٨ اآلدابكلية (  اللطيفعبدعلى عماد  :ونمتدربال

  ئة التدريس والقياداتمدير مشروع تنمية قدرات أعضاء هي    محمد محمود حافظ. د  :اإلشراف

   جامعة أسيوط- كلية العلوم

  )ج(٢١/٣ب :الكود        العربية :لغة التقرير         A1 :كود الموضوع

  تطوير التعليم ،ةمهار، جامعة :األساسيةالكلمات 

  

لـدى  أعضاء هيئـة التـدريس      تنمية مهارات   ى  لم ف الدراسة قياس أثر دورة إعداد المع     هذه  ت  تناول :الملخص

إضافة إلـى تـوعيتهم     ى   تستهدف دورة إعداد المعلم إكساب الدارسين مهارات التدريس الجامع         .الملتحقين بها 

 أو  –تـشكل   ى   ومن هنا تنبع أهميتها؛ فه     .ية واإلدارية والقانونية المتعلقة بعملهم    قتصاداال و االجتماعيةباألبعاد  

   . وعيهم المهنى بوظيفتهم– كذلك – وتشكل ، سلوكيات التدريس لدى أساتذة الجامعات–ا هكذا منوط به
  

 مراجعـة آراء    : والثـاني  ،مراجعة آراء القـائمين عليهـا     :  األول ،احتاجت الدراسة إلى عدد من المراجعات     

جت كـذلك إلـى      كما احتا  . مراجعة آراء خبراء متخصصين من غير العاملين بالدورة        : الثالث ،الملتحقين بها 

ـ      ،الدارسينى  تحدثها الدورة ف  ى  قياسات متعددة منها قياسات للتغيرات السلوكية الت       ى  وقياسـات للتغيـرات ف

   .الجوانب الوجدانية للدارسين وغيرهمى  وقياسات للتغيرات ف،اتجاهاتهم وآرائهم
  

ـ ى  إعداد المعلم الجـامع   البدء إلى قراءة برامج     ى  الصدق والثبات لالستبيان تم السعى ف     ى  لتحقيق خاصت و ى ف

 وتوصيفا لمقرراتها وتوقيتاتهـا والقـائمين       ،تتضمن تحديدا ألهداف الدورة   ى   الت ،الجامعات المصرية المختلفة  

 الدورة؛ تضمنت حوارات حول ذكرياتهم       هذه  وتم عمل حوارات شخصية مطولة مع بعض من اجتازوا         ،عليها

تبلورت فيما بعد مكونـة     ى  كونت صورة لألسئلة المقترحة الت     ومن خالل هذه الحوارات ت     ، وآرائهم فيها  ،عنها

من إال   ولكن لم تصل إجابات      .ن سنوات تخرجهم وتخصصاتهم   باي وقد روعى ت   ،دراسااستبيانا قدم إلى ثالثين     

  . وامتنع الباقى واعتذر خمسة عن اإلجابة،ثمانية عشر منهم
  

ع بعض الزمالء عن اإلجابة عن االسـتبيان        اامتن :ج منها  تم التوصل لعدد من النتائ     نتائج االستبيان من تحليل   

أدت إلـى الوضـع     ى  إصالح تقوم به المؤسسة الت    ى   أمل ف  ال هأنى  وتنوعت أسباب امتناعهم بين عدم ثقتهم ف      

 ،أمريكيـة  مشروع تموله هيئة أجنبية خاصـة إذا مـا كانـت         ى  أى  وبين اعتراضهم على المشاركة ف    الراهن  

مـن دورة   االستفادة  ى  خص التقييمات الذاتية فقد لوحظ اهتماما كبيرا من المتحاورين ف          فيما ي  ."فورد"يقصدون  

الوقت ذاته وصـفت    ى   وف .م العام للدورة كان سلبيا    ي كما لوحظ أن التقي    . والحرص على تطويرها   ،إعداد المعلم 

غـة  الل" ودورة   "سب اآللى الحا"قدمها الجامعة دورة    تى  الدورة من قبل الكثيرين بأنها أفضل البرامج الثالث الت        

 -العملى  فى الدورة على نظيرهى النظراإلطار كما كان هناك إدراك لهيمنة   ". إعداد المعلم " ودورة   "اإلنجليزية

  .المشكالت النظرية على الواقعية



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٥٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  براءات االختراع بين الواقع والمأمول  :العنوان
Patents between Reality and Hopes 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (      أحمدل هشام عاد :ونمتدربال

  )٢٠٠٢كلية التجارة (      تامر محمد رأفت

  )٢٠٠١ اآلدابكلية (      ىالحعبدنبيل ى نيل

  )٢٠٠٣ كلية الحقوق(    ى حسن مصطفابراهيم

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    ىالمعطعبدعال عثمان 

  )١٩٩٨كلية رياض األطفال (   عبداللطيفالعزيزعبدأسماء 

  )١٩٩٨ية البنات كل(    ىأم هاشم خلف مرس

  األستاذ بقسم التصميم الميكانيكى واإلنتاج      سعيد مجاهد. د  :اإلشراف

  جامعة القاهرة - كلية الهندسة        

  ٢٢/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B3 :كود الموضوع

  ، المستقبل، البحث العلمىاالختراع براءات، اإلبداع :األساسيةالكلمات 

  

إن أحد روافد تقدم األمم هو تشجيع المبدعين والمبتكرين والمخترعين وإتاحة الفرصة لهم لإلنتـاج               : الملخص

البحـث  ومن هنا جاءت أهمية موضوع الدراسة فقد قام الباحثون بعدد من الزيارات إلى أكاديميـة                . واالبتكار

باإلضافة إلى اللقاءات مع المختـرعين والمكالمـات        )  جهاز تنمية االبتكار   -مكتب براءات االختراع    (العلمى  

  . التليفونية معهم

  

 كان تعامـل العـاملين      : نذكر منها  نتائجعدة  ومن خالل تحليل نتائج هذه الزيارات واللقاءات تم التوصل إلى           

 سلبيا مع الباحثين كما ظهر تضارب واضـح بـين التـصريحات             بمكتب تسجيل براءات االختراع المصرية    

النشرات الرسمية كما ى حصل عليها الباحثون من المختصين وبين التصريحات المكتوبة الموثقة فى الشفوية الت

مكتب براءات االختراع ومكتب تنميـة االبتكـار        ى  ظهر هذا التضارب أيضا ما بين تصريحات المسئولين ف        

تحويل أما عن اإليجابيات فقد كان لقيام مكتب تسجيل براءات االختراع ب. مهظ عدم التنسيق بين   ولوح واالختراع

 شـهر   ٦٦ أثر بالغ فى انخفاض متوسط فترة اصدار الرباءة من           النظام العملى الورقى إلى النظام االلكترونى     

  . شهر كما أدى أيضا إلى انخفاض عدد الشكاوى والتظلمات المقدمة٤٤إلى 

  

مصر لعدم وجود الدعم المادى والمعنوى مما يـدفع إلـى هجـرة             ب فى عدد المخترعين     وجود نقص  حواتض

تعتبر من أقل الرسوم    ى  مكتب براءات االختراع المصر   ى  بالرغم من أن رسوم التسجيل ف     . االبتكار واالختراع 

 جهاز تنمية   إنشاءوبرغم  . ريمقارنة بدول العالم األخرى إال أنها ال تزال مرتفعة نسبيا بالنسبة للمخترع المص            

كما أن وجود مكتب    .  ضئيل للغاية  يعدعدد االختراعات التى تم تنفيذها       عام إال أن     ٢٠االبتكار واالختراع منذ    



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٥٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

 قد مثل مشقة للمخترعين المقيمين فى المحافظـات         بالقاهرة تسجيل براءات االختراع بأكاديمية البحث العلمى     

 .خرىاأل

  

يماثل األنظمة المعمول بها فى     تماما بحيث   ى  لكتروناإلنظام  النظام العمل بالمكتب إلى     توصى الدراسة بتحويل    

أن تتبنى الدولة تنفيذ االختراعـات ذات النفـع العـام        و.  وأن يتم التسجيل من كل مكان      مكاتب الدول المتقدمة  

وضـع خطـة    و ،ختراعاتإزالة العقبات التى تواجه المخترعين والباحثين فى مجال اال        . وتشرف على تنفيذها  

 واكتشاف  اإلبداعقومية للنهوض باالختراعات وذلك باالهتمام بتنشئة الطالب منذ الصغر على تنمية االبتكار و            

 واحتضانهم لتطوير مـواهبهم   تشجيع الموهوبين   ل مركز متخصص    إنشاءالمواهب الصغيرة والشابه ودعمها ب    

منه ودعـم   االستفادة   و اإلبداعلخاص للمساهمة فى تشجيع     تشجيع مؤسسات القطاع ا   . وتقديرهم ماديا ومعنويا  

 .الجهود المخلصة التى لمسناها بصفة عامة من أجل التنمية بمصر



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٥٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   الهندسيقتصاداالتدريس مقرر :  دراسة حالة،تطوير طرق التدريس  :العنوان
Development of Teaching Methods, Case Study: Teaching Engineering Economics 
Course 

  )٢٠٠٣ كلية الهندسة(     أحمدالعزيز عبدعمر  :ونمتدربال

  )١٩٩٩ كلية الهندسة(       محمد توفيق أحمد

  منسق التدريب بالمشروع       سيد كاسب. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة               

  ٢٣/٣ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         A1 :كود الموضوع

  تكنولوجيا ،اقتصاد، التعليمتطوير : سيةاألساالكلمات 

  

. المقررات التى يدرسها الطلبة الجامعيون      تطوير الطرق المستخدمة فى تدريس     إلى تهدف الدراسة    :الملخص

م المهندسين ألنه ينمى قدراتهم الفكرية      وهذا المقرر يه  . دراسةكحالة لل  " الهندسى قتصاداال"وقد تم اختيار مادة     

 المطلوبـة   األهـداف إلنجاز  بأحدث الطرق   ولذلك فمن المهم أن يتم تدريسه       . داريةية واإل قتصاداالومهاراتهم  

  .منه

  

 بهدف تعظـيم النـاتج المطلـوب للطـالب          التعليمبعد الدراسة والتحليل، تم تقديم بعض المقترحات لتطوير         

 العلمية  للمادة وتطوير آخر موجه للطالب وآخر       ستاذتطوير موجه لأل  : ذه المقترحات تشمل ه . والمدرسين معا 

للطالب المقـرر   يحيتى  ذال و ،يمكن تطبيق اسلوب التعليم االلكترونى      المستخدمة فى التدريس حيث    واإلمكانات

نى وجود موقع لكـل     وال نعنى بالتعليم االلكترو   . مراسلة المدرس من   ويمكنهم كذلك    ،كامالً فى الوقت المناسب   

مقرر حتى وأن تم تحديثه بصفة مستمرة ولكن يجب أن نصل إلى الفصل االلكترونى حيث تساعد مثـل هـذه        

  .الفصول المدرس فى تقديم المحاضرات والتحكم فى أجهزة الطلبة وتوفير المزيد من الوقت للمناقشة

  

مثل الجبر والتحليل الرياضـى     (الهندسى   قتصاداالتوصى الدراسة بتدريس بعض المقررات التمهيدية لمقرر        

أن يتم تعديل محتوى مقرر ). واستخدام جداول برنامج اكسلى اآلل الحاسب مبادئ الرياضى وبعض واإلحصاء

بالبيئـة  بصورة أكبـر    رتبط  ت  وذلك بإدخال تطبيقات عملية     يجذب طالب كلية الهندسة    ىكل الهندسى   قتصاداال

مهارات الحاسب لدى الطالب وتساعد فـى        فى حالة استخدامها     لكترونيةاإل تنمى الفصول    المصرية ويمكن أن  

ول اكـسل وبرنـامج      المشروع مثل جـدا    وإدارة قتصاد المطلوبة لال  األساسية اإللكترونية األدواتتعلم بعض   

  .األخرىوالتطبيقات القيمة بريمافيرا 

  

 الهندسى لتنميـة قـدرات   قتصاداالقرر  لذا تناول هذا البحث تطوير مقتصاداالن كل نشاط بشرى يحتاج الى   ا

ية كدراسة حالة السلوب عام لتطوير كافة المقررات واستخدام اسلوب الفصل           قتصاداالالمهندسين فى الجوانب    

  .االلكترونى



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٥٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  تحديات تنمية الموارد البشرية بمصر  :العنوان
Challenges of Human Resources Development in Egypt 

  )٢٠٠٠ اآلدابكلية (    السيد سليمان الشيماء :ونمتدربال

  )٢٠٠٢ اآلثاركلية (    أحمد رحاب سليمان

 )٢٠٠٢ اآلثاركلية (   الغزالى محمد رشا 

  الطالبوكيل الكلية لشئون     ىمحمود فهمى الكرد. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة - اآلدابكلية 

  قتصاداالقسم  بأستاذ        ثابتأحمد. د

   جامعة القاهرة-لسياسية  والعلوم اقتصاداالكلية 

  ٢٤/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B1: كود الموضوع

   ، عمل، تحدياتتنمية،  بشريةموارد :األساسيةالكلمات 

  

منها ال سيما فيما يتصل باكتساب      االستفادة  ة و لقدرات البشري يهدف البحث إلى دراسة البناء السليم ل      : الملخص

قادة الرأى والعاملين بالسياسة وكان عـدد        من فئة معينة وهم   تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية        .المعرفة

رؤساء تحرير مجالت وصحفيين، أساتذة جامعات، أعضاء مجلـسى الـشعب           : اختيارهم من  فرد تم    ٥٠العينة

 النخبة فى   هذه الفئات إلى أن   وترجع أسباب اختيار    . يون واجتماعيون اقتصاد خبراء   والشورى، قيادات حزبية،  

ـ           . مصر تعد جماعة مرجعية لها مصداقية عالية        اكما أن لديها وسائل المعرفة والقدرة علـى توضـيح آرائه

  .متنوع سؤال ٢٣تم تصميم صحيفة استبيان تتكون من و. اواتجاهاته

  

 وأن المـشكلة    جم السكان ال يمثل عائق على اإلطالق فى اتجاه التنمية البشرية           أن ح  :وجد من تحليل اإلجابات   

 والمـشكالت   بصورة كبيرة على حساب مشكالت الفقر والبطالة والتـسرب فـى التعلـيم            السكانية مبالغ فيها    

ضرورة وقف تبوير األراضى الزراعية، وجوب إيجاد خدمات ووسائل ترفيه وبنية أساسية وفرص             . االخرى

تعبر عـن آمـال     ال  أن مشروع توشكى وأمثاله     . ل حقيقية داخل المدن الجديدة لتكون عنصر جذب حقيقى        عم

من العينـة أن الخطـاب      % ٩٠ أكثر من    ىأر. الشعب المصرى وال يمكن أن نطلق عليها مشروعات قومية        

 الـسكان   أن الهجـرة الداخليـة تـؤثر علـى توزيـع          . فى القضية السكانية متخلف وجاهل وفاشل     ى  اإلعالم

البرامج المعدة للتنمية البشرية من قبل الدولة غير قادرة على التحرك فـى صـالح المـواطن                 . وخصائصهم

يـرى  . فاشـلة يرى االخـرون أنهـا      الحملة القومية لتنظيم األسرة ناجحة إلى حد ما و        يرى البعض   . العادى

أن من واجب الحكومة إيجاد برامج مناسبة       المبحوثون أن الحلول المقترحة للتنمية البشرية تبدأ بالديمقراطية و        

اتفق معظم المبحوثون علـى رفـض المعونـة       . والمشاركة السياسية ى  لتفعيل دور المواطن فى العمل الجماع     

. األمريكية ألنها تمثل ضغوط على متخذى القرار السياسى بشكل مؤثر ومباشر، كما أن لها شق اسـتخباراتي                

  .انية كلما انحدر مؤشر الصحة العامةكلما ارتفعت مؤشرات الزيادة السك

  



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٥٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

توصى الدراسة بعدة مقترحات منها تفعيل دور األجهزة بالمحافظات وزيادة مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة 

العمل على زيـادة جهـود وفعاليـة        . )الالمركزية (وتقييم السياسات والبرامج السكانية على مستوى المحافظة      

زيادة وتفعيل دور   .  والمنظمات غير الحكومية فى التصدى للمشكلة السكانية       مشاركة مؤسسات القطاع الخاص   

. رجال الدين والقيادات الطبيعية فى إقناع المواطنين بأهمية تنظيم األسرة وعدم تعارضه مع التعاليم الـسماوية    

. تمام بالصحة اإلنجابية  العمل على تنفيذ األساليب التقليدية لتنظيم األسرة بطرق أكثر جدية وفعالية، وزيادة االه            

لية التى عاديد معايير للجودة والكفاءة والفتح. إعادة النظر فى المبادئ التى ترتكز عليها السياسة القومية للسكان

تستند إلى مؤشرات كمية وأهداف واضحة ومحددة يـسهل         ليجب أن يتميز بها البرنامج القومى لتنظيم األسرة         

عليمى للمرأة من خالل البرامج التعليمية التقليدية وبرامج محو األمية ومـدارس            االرتقاء بالمستوى الت  . تقييمها

االرتقاء بالمستوى المهنى والمهارى للمرأة عن طريق بـرامج         . الفصل الواحد والقضاء على ظاهرة التسرب     

. ف ضد المرأةمساعدة النساء الفقيرات والقضاء على مظاهر التمييز والعن. التدريب المهنى والتدريب التحويلى

  . زيادة الجهود المبذولة نحو إعادة توزيع السكانو. يةقتصاداالالعمل على رفع معدالت التنمية 
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  ٦٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  اإلدمان: قضايا شبابية معاصرة  :العنوان
Youth Current Issues: Addiction 

  )٢٠٠٢ كلية الدراسات اإلسالمية والعربية(    قناوىاهللا محمد عبدمحمد  :ونمتدربال

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة      طريف شوقى. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة، فرع بنى سويف-كلية اآلداب 

  ٢٥/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B3 :كود الموضوع

  ، المخدراتاالدمان، التوعية ،األسرة، شباب: األساسيةالكلمات 

  

. للمخدرات يكون عبئاً وخطراً على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع ككـل           ى  إن الشخص المتعاط  : الملخص

لذلك يهتم هـذا البحـث بتنـاول        . السياسي التأثير على كيان الدولة   ى  بل إن للمخدرات أخطارا بالغة أيضاً ف      

  .راتعريفا وتحذي المخدراتموضوع 

  

أو ى   تكون من أصل نبات    ما أن طبيعية وهى ا  : حضرت منها ى  يمكن تصنيف المخدرات وفقا لمصدر المادة الت      

 ومخدرات مشيدة وهـى     ، من أصل طبيعي   األساسية ومخدرات نصف مشيدة وهى التى تكون مادتها         ،حيواني

كما تصنف وفقا لتأثيرهـا   .ركيبهاتى التى تكون ناتجة عن تفاعالت كيميائية معقدة وال دخل للمواد الطبيعية ف

: إلـى وحالته النفسية   ى  تأثيرها على نشاطه العقل   ى  للشخص المتعاطي، وبالتال  ى  المركزى  على الجهاز العصب  

  ).مؤثرات عقلية(ومهلوسات ) منبهات(ومنشطات ) مهبطات(مثبطات 

  

يـستخرج مـن    (كا والكوكايين   تناول البحث اشهر أنواع المخدرات المعروفة والمتداولة بين الناس وهى الكو          

العنصر (والمورفين  ) األفيون(كما تناول الخشخاش    ). الكوكايين المقطر بالتكسير  (والكراك  ) ورقة نبات الكوكا  

تتراوح قوته بين أربعة أمثال وعشرة أمثال المورفين وهـو أكثـر العقـاقير              (والهيروين  ) األفيونى  النشط ف 

إلدمان وتم تقسيمها إلى أضرار جـسمية ونفـسية وأسـرية واجتماعيـة             تم تناول أضرار ا   . )المسببة لإلدمان 

ان وعالمات المـدمن    كما تم دراسة أضرار المخدرات على اإلنتاج وتم عرض كيفية اكتشاف اإلدم           . وسياسية

  .وطريقة تصرفه

  

 الكربـون   النيكوتين والقطران وغاز أول أكسيد    (تناولت الدراسة ظاهرة التدخين وتعريف التبغ وذكر مكوناته         

وتقسيم األمراض الناتجة عن التـدخين      . عملية التدخين ى  تستخدم ف ى  وتقديم الطرق الت  ) أكسيد الكربون ى  وثان

ى واألمراض النفسية وأمراض الجهاز الهـضم     ى  وأمراض الجهاز التنفس  ى  إلى أمراض القلب والجهاز الدور    

  . تأثير التدخين على المرأةو. نسيةوأضرار التدخين على الناحية الجى والعين وأمراض الجهاز البول

  



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٦١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

العمـل   أعطت الدراسة إحصاءات عن اإلدمان واألسباب المؤدية للقلق فى األسرة والعوامل المسببة للقلق فى

كما قدمت الدراسة كيفية الوقايـة مـن   . وبعده عالجات ومستوى القلق قبل العالجبعض أنواع الوأسباب فشل 

  .ة والعالجيةاإلدمان وأهم التدابير الوقائي

  

كما قـدمت  . قدمت الدراسة نصائح تحدد دور األسرة ودور المدرسة وسبل الوقاية من اإلدمان وطريقة العالج       

عطاء االبن الثقة بالنفس وتوعيته بمخاطر التجربة وضرورة التحدث مع األبنـاء عـن              إلنصائح محددة لألب    

 المراهق وضرورة استخدام األب لسلطاته وأهميـة        المخدرات وتحديد الوقت المناسب لذلك وكيفية التعامل مع       

  .وجود قنوات اتصال مع األبناء وحسن االستماع لهم
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  ٦٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   طفل فلسطين: دراسة حالة،حقوق الطفل فى السلم والحرب  :عنوانال
Child Rights in Peace and War, Case Study: Palestinian Child  

  )٢٠٠٠ألطفال كلية رياض ا(     محمدالهام محروس :ونالمتدرب

  )٢٠٠٠ اآلدابكلية (    أمينالحميدعبدنادية 

  )١٩٩٩كلية رياض األطفال (   أحمد والء كمال

  أستاذ مساعد بقسم الصحافة       يوسفأبوإيناس . د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- كلية اإلعالم

  ٢٦/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         C1: كود الموضوع

   العدالة،، حقوق، حربمسالال ،لطفل ا:يةاألساسالكلمات 

  

ـ ى الحرب ومقارنتها بواقع الطفل الفلسطينى د المفاهيم الدولية لحقوق الطفل ف  سريقوم البحث ب   :الملخص ى وإل

ـ     هذه الحق ى  بالتركيز عل ى  يقوم اإلعالم العرب  ى  مدى  أ إطـار دفاعـه عـن القـضية        ى  وق أو المطالبة بها ف

أذهان األطفال والمراهقين المصريين من     ى  فى   صورة الطفل الفلسطين   معرفةتهـدف الدراسة إلى    . الفلسطينية

بعـض  ى  التركيز عل ى  فى  تشكيل هذه الصورة ودور اإلعالم المصر     ى  ساهمت ف ى  خالل تحديد المصادر الت   

  . األخرىدونهذه المرتكزات 

  

على فلسطين وخاصـة    ى  صف أبعاد ظاهرة االحتالل اإلسرائيل    ت حيثتُعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية       

تناولت هذه الظـاهرة    ى  ذلك من خالل عرض نتائج الدراسات السابقة الت       واالعتداء على األطفال الفلسطينيين     

وتأثيراتها النفسية على أطفالنا الصغار     وتصف المخاطر النفسية لالحتالل واالعتداء على المدنيين الفلسطينيين         

روعـى  وهذه المناهج   كذلك من خالل عينة عشوائية      ى  تستخدم الدراسة المنهج المسح    كذلك   .ىالعالم العرب ى  ف

 صفحات، يلمس رؤيـة األطفـال والمـراهقين    ٣ تم تصميم استبيان من     لذاو.  تتالءم مع موضوع الدراسة    أن

 ٣٠منهـا   مليـئ    استمارة عاد    ٣٥وقد تم توزيع عدد     . اء على المدنيين  عن االحتالل واالعتد  )  سنة ١٥-١٠(

  .استمارة

  

جميع أفراد العينة   . نتفاضة األقصى  بإ معرفةى   جميع أفراد العينة عل    :فى ما يلى   نتائج الدراسة الحالية     لخصتت

المـصادر   ىالنتفاضة وترتيب بـاق   اى  للتعرف عل ى   هو المصدر األساس    المصرى أن التليفزيون ى  أجمعوا عل 

رأى األطفال أن الفلسطينيين يواجهون     .  الراديو – األسرة   – األصدقاء   – المحطات الفضائية    – المدرسة   :كان

 الخجـل مـن الموقـف       –أرضهم  ى  الفلسطينيين ألنهم يحافظون عل    وشجاعة   – االغتيال   – االعتداء   –لظلم  ا

  .فلسطينى ما يحدث ف وصف حقيقةى فى ربعدم وجود مصداقية لإلعالم الغى أجمع أفراد العينة عل. العربي

  

يتعرض لهـا  ى فلسطين والتعرف على أنواع الصدمات التى مجتمع األطفال ف  ظروف  توصى الدراسة بدراسة    

عمل برامج تعتمـد علـى      . الصدماتهذه  األطفال من جراء الحروب ووضع البرامج المناسبة لكل نوع من           



 الدفعة الثالثة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٦٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

عمل معسكرات لألطفال الذين تعرضـوا      . طفال صغار السن  اللعب كأسلوب لعالج صدمات ما بعد الحرب لأل       

. للصدمة نتيجة الحرب وإدماجهم مع أطفال لم يتعرضوا للصدمة وذلك للحد من اآلثــار الـسلبية للـصدمة                 

 بها إرشادات وتوجيهات للحد والتغلب على الشيوختصميم برامج تليفزيونية موجهة لكل من األطفال والشباب و

دعم ى  اشتراك المنظمات الدولية، كاألمم المتحدة وحقوق اإلنسان ف       . لصدمة الناتجة من الحروب   اآلثار السلبية ل  

تهتم بعالج الصدمات الناتجة عن الحروب، وتدريب أكبـر عـدد مـن             ى  البرامج والمعسكرات والمراكز الت   

 .لتصميم وتنفيذ تلك البرامج)  اجتماعيين–نفسيين (األخصائيين 
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  ٦٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  اهرة العنف ضد المرأةدراسة حول ظ  :العنوان
A Study about Violence against Woman 

  )٢٠٠٣كلية التجارة (   أحمدإسراء محمد  :ونمتدربال

 )٢٠٠٣كلية التجارة (   المقصودعبد اسماعيل أحمد

 )٢٠٠٣كلية التجارة (     الفتاحعبدفتحى دينا 

  أستاذ بقسم الجراحة      سلمى دواره. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة– )نىقصر العي(كلية طب 

  ٢٧/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         C1 :كود الموضوع

  ، العدالة، الحرية، المجتمعحقوق، لمرأةا، عنف: األساسيةالكلمات 

  

حاالت السلم  ى  وع العنف ضد المرأة سواء كان ماديا أو معنويا أو اجتماعيا ف           تعرض الدراسة موض   :الملخص

  .وحاالت الحرب وفى مختلف األعمار

  

هو تلك  ى  العنف المعنو . ىوالعنف االجتماع ى  والعنف الجسد ى  العنف المعنو : تم تقسيم العنف إلى ثالث أنواع     

العنف ضـد العـانس     : ارأة ومنه تجاه الم ى  عنف المعنو وتتعدد أشكال ال  . لها تأثير سلبي  ى  العادات والتقاليد الت  

مختلف األعمـار   ى  تحدث ف التى  هو الممارسات العنيفة المادية ضد النساء و      ى  العنف الجسد . والزوجة الثانية 

: عنف االجتماعى فيمكن أن يتمثـل فـى       أما ال . اغتصاب، جرائم الشرف   ختان، ضرب،    :إلىها  ويمكن تصنيف 

 .، تسرب من التعليم، سوء تغذيةكرعمالة مبكرة، زواج مب

  

تحديـد  .  لألبناء وخاصة لمـدارس البنـات      ساعدة األسر على مواجهة نفقات التعليم      م :ىتاآلتوصى الدراسة ب  

ـ   "حصص المواد النسوية داخل البرامج      ى  األهداف من تعليم الفتاة والتوسع ف      والخياطـة  ى  مثل التدبير المنزل

 ضـرورة . لمؤسسات التعليمية مع توفير الشروط المالءمة الستقبال اإلناث       رفع القدرة االستيعابية ل   ". والطبخ  

توفير فرص التعليم بإقامة بـدائل      . الخاص بإجبارية التعليم بالنسبة للذكور ولإلناث     العمل على تطبيق القانون     

تنظـيم  . دحل الوا وخيارات مثل المدارس المتنقلة واالهتمام بتعميم التجارب الناجحة مثل تجربة مؤسسة الفص           

والتأكيد على أهمية تعليم اإلناث وأن ذلك له مردود         ى  التعليم االبتدائ ى  رفع نسبة تقيد اإلناث ف    حمالت إعالمية ل  

العمل على  . األريافى  برامج محو أمية النساء الراشدات وخاصة ف      ى  التوسع ف . ة والمجتمع على األسر ى  إيجاب

حـث  . مضامين الكتب المدرسـية   ى  عمل على تحسين صورتها ف    تغيير االتجاهات السلبية من تعليم المرأة وال      

الحكومات العربية على تعديل وتطوير تشريعاتها بما يكفل الحماية الكافية للنساء دون تمييز اتساقا مع المبادئ                

ف توجيه جهد خاص لحمالت التوعية للنساء فى الري       . التى أقرتها دساتيرها، ووفاء بالتزاماتها القانونية الدولية      

دعوة وزراء العدل العرب إلى إجراء دراسات حول التشريعات العربية          . والبوادى للتعريف بحقوقهن القانونية   

دعوة منظمة المرأة العربية بجامعة الدول العربية إلى تبنـى إجـراء دراسـات              . المتعلقة بالعنف ضد المرأة   

 واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة       إدراج مادة حقوق اإلنسان   . وبحوث ميدانية خاصة بالعنف ضد المرأة     
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حـث  . عمل حمالت توعية بمخاطر العنف ضد النساء تستهدف كافة فئـات المجتمـع            . فى المناهج الدراسية  

الحكومات العربية التى لم توقع بعد على االتفاقية على االنضمام إليها ودعوة الدول المنضمة إلـى مراجعـة                  

معالجة قضايا العنف ضد النـساء مـن        . دور اإلعالم فى مكافحة هذه الظاهرة     تفعيل  . تحفظاتها على االتفاقية  

تـدعيم شـبكات المعلومـات      . خالل الدراما على نحو يكفل تجاوز عقبة األمية فى وصول الرسالة اإلعالمية           

تشجيع تأسيس الجمعيات األهلية المعنية بمكافحـة العنـف         . المتخصصة فى متابعة ظاهرة العنف ضد النساء      

. هيل ضحاياه وإدخال خدمة الخط الساخن لتشجيع النساء على توجيه شكواهن إلى الجهات المختصة سريعا              وتأ

تشجيع المنظمات  . حكومية العربية مع الموضوعات الخاصة بالعنف ضد النساء       يادة تعاون المنظمات الغير     ز

  هـذه  ة للوقوف بدقة على حجم    غير الحكومية ذات الصلة على إجراء المزيد من البحوث الميدانية واإلحصائي          

  . الظاهرة
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  صورة المراهق فى السينما المصرية  :العنوان
Teenager Image in Egyptian Cinema 

  )١٩٩٩كلية التربية النوعية (    أميرة محفوظ مصطفى :ونمتدربال

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    زالعزيعبدريهام مصطفى 

  )٢٠٠١كلية الحقوق (   رين عطية علىيش

  )٢٠٠٣ كلية التجارة(   فى مرادمحمد حن

  )٢٠٠٣كلية التجارة (   معتز على محمد

  )١٩٩٩كلية التربية النوعية (    منى زايد سيد

  )٢٠٠١كلية التجارة الخارجية (   العالأبوهويدا شوقى 

  رئيس قسم اإلعالم      محمد معوض. د  :اإلشراف

  معهد الدراسات العليا للطفولة،جامعة عين شمس                

  ٢٨/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A4 : الموضوعكود

  ، المجتمعإعالم، شباب: األساسيةالكلمات 

  

حيث يسعى الكثير من المراهقين إلى اتساع احتياجـاتهم النفـسية            ؛القة المراهقين بالسينما وطيدة   ع :الملخص

صـورة  هى  ما  :  التساؤل الرئيسى التالى   ىلع الدراسة   تجيب. ل مشاهدة األفالم السينيمائية   والعاطفية من خال  

  . األفالم السينمائية المصرية؟فىالمراهق 
  

مـن مجمـوع    % ٢٥  حوالى حيث تمثل ى  المجتمع المصر ى  أهمية فئة المراهقين ف   : ىلإترجع أهمية الدراسة    

أهمية فترة المراهقة فى حياة الفرد      . عالقة بين المراهقين والسينما   قلة الدراسات العربية التى تناولت ال     . سكانها

أهمية السينما لما تتمتع به من حجم جاذبية وقدرات تأثيرية تنبع من حيوية الـشاشة               . وتأثر المراهقين باألفالم  

لمقام األول ومن   يهتم صانع الفيلم عادة بالسوق فى ا      . وقدرتها الهائلة على التطور لخدمة تقنية العمل السينمائى       

 ال ما يحتاجه كى يضمن اإلقبال على فيلمه وتحقيـق مكاسـب             –ثم فإنه يعمل على إعطاء الجمهور ما يريده         

 إجراء دراسة تحليلية لـبعض    تم  .  الدراسة كخطوة لمعرفة إلى أين تذهب السينما بالمجتمع؟         هذه مادية، وتأتى 

أبطال فـى   يقوم ببطولتها    والتى   ٣٠/١٢/٢٠٠٢لى   إ ١/١/٢٠٠٠األفالم التى أنتجت وعرضت فى الفترة من        

. المصرية للمراهـق   للتعرف على الصورة العامة التى تعكسها األفالم السينمائية       )  عام ١٨-١٥(سن المراهقة   

 الكشف عن المالمـح     تالىلباالتعرف على المشكالت التى يواجهها المراهق فى األفالم السينمائية المصرية و          و

   . للمراهق فى األفالم السينمائية المصريةاإليجابية والسلبية
  

كمـا أظهـرت النتـائج أن    . “سلبية”أظهرت نتائج الدراسة أن صورة المراهق التى تعكسها األفالم السينمائية          

كما أنه ال يوجـد اهتمـام       . صورة المراهق الفتى أكثر سلبية من صورة المراهقة الفتاة فى األفالم السينمائية           

هو ما ال يتناسب مع أهمية هذه المرحلة من عمر اإلنسان ومع حجم هذه الفئة فى                و السينما   بأدوار المراهق فى  

 . المجتمع
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  دور البنوك فى عملية تداول األسهم فى بورصة األوراق المالية  :العنوان
The Role of Banks in the Process of Stock Exchange in Bourse 

  )٢٠٠٣تجارة  الكلية(      رباب محمد طه :ونمتدربال

 )٢٠٠٣ التجارة كلية(      ى زكأحمدفاطمة 

  )١٩٩٢ التجارة كلية(     رفت سليم السمانيم

  استشارى واستاذ اإلدارة وتنمية الموارد البشرية    فتحى متولى النادي. د  :اإلشراف

   والنقل البحرىاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

  ٢٩/٣ب :الكود            بيةالعر :لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

  ، سعر الصرف، بنوكاستثمار، اقتصاد: األساسيةالكلمات 

  

تداول األسهم، وذلك من خالل     ى  فى  النظام المال ى  دور البنوك كأحد المنشآت المالية ف     تناول البحث   ي: الملخص

  .وراق المالية لمحافظ األإدارتها

  

مراجعة وتقيـيم الخلفيـة الفكريـة      ى  حيث يتبلور هذا المنهج ف    ى  التحليلى   المنهج المكتب   هذا البحث على   عتمدي

 نوعين أولهمـا هـو المـستثمرين        إلىينقسم مجتمع البحث    .  نتائج إلىلموضوع هذا البحث ومحاولة التوصل      

 قـائمتين استقـصاء     إعدادوالثانى هو البنوك حيث تم      . ين مفردة ممثلة لعينة المستثمر    ٥٠وتم تحديد   ) األفراد(

  .المتعاملين معهاللمستثمرين للبنوك والثانية األولى موجهة 

  

ـ     ى  من اجمال % ٤٨من تحليل نتائج عينة المستثمرين أن       يتضح    الماليـة   األوراقى  العينة ترى أن االستثمار ف

أن و.  مـن البنـوك    أعلـى ال تحقق عوائـد     وى  نطاق التحكم الشخص  ى  يتضمن مخاطر غير محددة وليست ف     

التعامل مع البنوك   ى   ف اإلجراءات. البورصةالخوف من تقلبات    . ات اكثر أمانً  المقاوالت والعقارا ى  االستثمار ف 

ال توجد وسائل اإلعالم الكافية لتعريف المستثمرين بكيفية        .  الكافية لالستثمار  األموالعدم توافر   . طويلة ومملة 

 عـزوف  أسـباب  كانـت أكثـر      .المالية للـشركات  ى  خبرة بالنواح االفتقار لل . وراق المالية فى اال االستثمار  

 وتكـوين   بـإدارة المالية للشركات القائمة    ى   المالية عدم وجود خبرة بالنواح     األوراقمحفظة   عنالمستثمرين  

 األوراقمحفظة  ى  ار ف بلغت نسبة استجابة المستثمرين لالستثم    . عدم توافر المعلومات الكافية لديهم    و. المحافظ

 بنسبة أكبر عن    األسهمى   تفضل االستثمار ف   اإلجاباتكانت معظم   . حجم العينة ى  من اجمال % ٢٠المالية بالبنك   

تتميـز  . األمـوال السـتثمار   ى  أساس كهدف   من العينة تنمية رأس المال    % ٩٠ يفضل. السنداتى  االستثمار ف 

البنوك على شكل حساب توفير ى  فاألموالتستثمر ائفة كبيرة كما يوجد ط. د عن السندات بأنها أكثر عائاألسهم

  .  ماليةأوراقوشهادة استثمار وودائع ومحفظة 

  

) وبنـك القـاهرة   ى  وبنك قناة السويس وبنك مصر الدول     ى  بنك فيصل اإلسالم  (تم اختيار مجموعة من البنوك      

قناة  بنكى  شهادات االستثمار ف  ى  الستثمار ف  ارتفاع نسبة ا   النتائج تبين ومن تحليل   .  لها االستقصاء قوائم   لتوجيه
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بالنـسبة لمحفظـة األوراق   . بنك القـاهرة ى دفاتر التوفير ف ى  ارتفاع نسبة االستثمار ف   . السويس ويليه القاهرة  

تجعل المستثمر يفضل االستثمار    ى  وجد أن األسباب الت   . البنوكى   تحتل اقل نسبة لالستثمار ف     أنهاالمالية اتضح   

وسهولة اسـترداد اصـل     ى  ثابت والحصول على عائد مجز    ى  ة هى الحصول على عائد شهر     نوعية معين ى  ف

ـ  . لتلبية احتياجات العميل  ى   ومرونة الوعاء االدخار   إليهالمبلغ عند االحتياج     يـستخدمها البنـك    ى  الوسائل الت

. لعمالء والمجالت  والنشرات الدورية والكتيبات واالتصال المباشر با      اإلعالناتنت  التعريف العمالء بخدماته ك   

خبـرة   الماليـة وعـدم      األوراق المحفظة كانت عدم استقرار سوق       إدارةى  واجهت البنك ف  ى   المشاكل الت  أهم

 .المتعاملين بالبورصة

  

.  المالية عن طريق تقديم االستشارات المالية      األوراقمجال  ى  توصى الدراسة أن تقوم البنوك بتقديم الخدمات ف       

زيـادة  . األسـهم  إصدار المالية عن طريق     األوراقك لتمويل استثماراتهم فى محافظ       النصح لعمالء البن   إبداء

ـ     .  المالية والعوائد المحققة منها    األوراقالوعى لدى المستثمرين عن محافظ       ى تشجيع العمالء على االستثمار ف

ـ   ى   البنك وخدماته المقدمة ف    أنشطةتوزيع نشرات على العمالء المتعاملين بالبنك عن        . األسهم ى االسـتثمار ف

 فى المقررات الدراسية للسنوات النهائية بالتعليم الجـامعى فـى           أجزاء بعض   إضافةويمكن  .  المالية األوراق

 . بالتفصيلاقش وتوضح هذه التعامالتتن الكليات المعنية
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  رأى الطلبة فى مهارات الخريجين ومقترحات للتوعية بالمشروع  :العنوان
Students Opinions in Graduates Skills and their Suggestions for Increasing Awareness 
of "Pathways" Project 

  )٢٠٠٢ األعمال وإدارة التجارةكلية (    أحمدحسناء حسنى  :ونمتدربلا

  ) ٢٠٠٢المعهد العالى للحاسبات (        عيدأحمدزمزم 

  المشروعمنسق التدريب ب       سيد كاسب. د :اإلشراف

   جامعة القاهرة- دسةكلية الهن              

  ٣٠/٣ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A6: كود الموضوع

  ، إعالنخرجالتحديثى  ،منح، ، المشروعالتوعية: األساسيةالكلمات 

  

طالب وطالبة بالفرقة الرابعـة فـى       ١٧٤عينة عمدية قوامها     من   البحث بهذا   يتكون مجتمع الدراسة  : الملخص

بالمنح  لهم علم   ذين ال لا كثير من الطلبة والطالبات      وجودتنبع أهمية البحث من     . مختلف كليات جامعة القاهرة   

 المحلية والدولية التى تقام ومدى أهمية هذه المنح لدخول سوق العمل والمهارات الالزمـة لـذلك وبـاألخص                 

تم استخدام المنهج الكمى باستخدام أسلوب المـسوح ووسـيلة جمـع            . "مهارات البحث العلمى  ة  تنمي" مشروع

  .البيانات هى صحيفة االستقصاء

  

 الطلبة الذين لديهم علم بالخطوات التى يجب اتباعهـا     ةمن خالل تحليل بيانات صحيفة االستقصاء وجد أن نسب        

تنمية العالقات مع اآلخـرين     ى  وكانت إجابتهم محدودة ف   %) ٢٦(ة  بعد التخرج للدخول فى سوق العمل ضئيل      

والتجربة السابقة بسوق العمل ودخول كل فرد فى مجال تخصصه وإعداد النفس بصورة جيدة عـن طريـق                  

والوساطة واإلعالنات بمختلف صورها ومكاتب السفر إلى       )  إنترنت -  كمبيوتر –لغة   –دراسات متخصصة   (

وجد أن غالبية الطلبة    %. ٧٤بلغت   بهذه الخطوات فقد      لهم علم الأما نسبة من    . ات عليا الخارج والقيام بدراس  

بسنوات الجامعة ليست كافية لتحديات سوق العمل وذلك بـسبب          ة  كتسباجمعوا على أن المهارات الم    %) ٨٩(

ة ووجد أن نـسب   . مليةل الناحية الع  اهما المناهج التى يتم دراستها فى مختلف الكليات بالناحية النظرية و          اهتمام

بالنسبة لمعرفة الطلبة باألماكن    %. ٣٧ المطلوبة لبعض الوظائف     األساسيةالطلبة الذين لديهم معرفة بالمهارات      

لوسائل التى يستخدمها الطلبة للتعرف علـى تلـك         اشتملت ا .  ضئيلة جدا  ةفكانت نسب الدراسية  الخاصة بالمنح   

ى  بـأ  لاللتحاق لم يتقدموا    %٦٦ لطلبةاوجد أن   .  المجالت –دقاء   األص – التليفزيون -األماكن على اإلنترنت    

لطلبة الـراغبين   ا%. ٣٦ى  مستواهم الثقاف ى  دورة تدريبية خالل سنوات الجامعةوجد أن نسبة الطلبة الذين يتدن         

وذلك بعد علمهـم  % ٨٦ " مهارات البحث العلمىةتنمي"تهم العملية والعلمية وااللتحاق بمشروع    امهارة  فى تنمي 

وجد أن الطلبـة الـراغبين فـى القيـام          . تهم الالزمة لتحديات سوق العمل    ا مهار ةبان المشروع يتيح لهم تنمي    

  %). ٨٤ (ةبدراسات عليا على أسس سليمة نسب

  

مختلف الكليات وخاصة   ى  جامعة القاهرة بوجه عام ف    ى  توصى الدراسة بالقيام بعمل ندوات خاصة بالمشروع ف       

القيام بتوزيع إعالنات خاصة عـن المـشروع وشـرح       . أوقات منتظمة ى  ابعة وذلك ف  بالنسبة لطلبة الفرقة الر   
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  ٧٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

لصق بعـض الـشعارات واألوراق الخاصـة        . اإلنجليزية باللغة العربية و   اكتسابهايتم  ى  أهدافه والمهارات الت  

. ب الشباب  فى البرامج التى تجذ     واذاعية عمل لقاءات تليفزيونية  الجامعة  ى  ف الطلبة   معأماكن تج ى  بالمشروع ف 

.  واضحة فى كل اعالنات المشروع     واستخدام لغة عمل إعالنات فى الجرائد والمجالت الشبابية عن المشروع         

  . فى المناطق االخرىجيل المستقبل ة  جمعي ومراكزالقيام بعمل ندوات خاصة بالمشروع فى الجامعات األخرى

  

تضمن اللغـة العربيـة     يو وضوحال اكثر   يكون بشك ل الخاص بالمشروع  كما توصى الدراسة بتطوير العرض    

التـى  النـدوات   ى  أن يتم االستعانة ف   . المشروعجذاب للشباب يخص    أن يكون هناك شعار     . اإلنجليزيةبجانب  

ـ  "تنمية مهارات البحث العلمـي    "  مشروع بأحد الذين تخرجوا من   يقيمها المشروع بهدف التوعية والدعاية       ى  ف

وتقترح الدراسة أن يتم    . سائل العرض لسهولة فهم الشباب للبرنامج      تعدد و  الحضور مع ى  عرض المشروع عل  

. سبيل المثال مواد المقابلة الشخصية والتسويق والمبيعـات       ى  المشروع وعل ى  يتم دراستها ف  ى  زيادة المواد الت  

  .إطالة مدة المنحة التدريبية مثال إلى شهرين بدال من شهر وأسبوعو
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  ٧١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  رابعةالدفعة ال
  عامة عن التدريبمعلومات : أوالً

  ١٤: عدد المشرفين  ٥٣ :عدد المتدربين  ١١: عدد المشاريع  ٣: عدد الفصول

  جامعة القاهرة –كلية الهندسة بالنادى االجتماعى : مكان التدريب

  ٧/٢/٢٠٠٤ : التدريبتاريخ بداية

 جامعة -سة  كلية الهند"الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مقر مشروع: مشروعاتالمكان عرض ومناقشة 

  القاهرة

  ٤/٤/٢٠٠٤ إلى ١٨/٣/٢٠٠٤خالل الفترة من  :اتتاريخ المناقش

  

  التغطية اإلعالمية: ثانيا
 ٣/٢٠٠٤/ ٨، بتاريخ "تنمية مهارات البحث العلمى"جريدة صوت الجامعة بعنوان بخبر  •

  ٤/٤/٢٠٠٤ بتاريخ ،"روح الفريق الواحد تصنع المعجزات" تحقيق فى مجلة حريتى بعنوان  •

القناة االولى بالتليفزيون المصرى برنامج منتدى الشباب عن موضوع تطوير التعليم بمناسبة           تم التسجيل فى     •

 ٢٠٠٤ أبريل ،تخريج الدفعة الرابعة

وكان التحقيـق تغطيـة لبحـث    "  أنواع من الذكاء٨شخصيتك متكاملة فى "مجلة حريتى بعنوان فى  تحقيق   •

، بتـاريخ    الرابعة فى المشروع تناول كيفية تنمية ذكاء الطفـل         تخرج قام به مجموعة من متدربى الدفعة      

١٨/٧/٢٠٠٤  

  

  المحاضرات العامة: ثالثًا
  ابراهيمعادل . ا          نحو خلق وظائف جديدة للخريجين •

 عبير خاطر. ا  المنح الدراسية للطلبة والخريجين بالواليات المتحدة األمريكية •

  

  أنشطة متنوعة: رابعا
 .هذه الدفعةفصلين ب ل (Dish Party) جماعى غداء حفليننظم المتدربون •

 بعد هذه الدفعة مباشرة" تدريب المدربين"تم تدريب الدفعة األولى فى برنامج  •

  

  ملخصات مشروعات التخرج: خامسا
  .سوف يتم عرض ملخصات المشروعات التى تمت بهذه الدفعةالتالية فى الصفحات 
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  ٧٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ظاهرة تأخر سن الزواج  :العنوان
The Phenomena of Delaying Age of Marriage  

  )١٩٩٨أكاديمية السادات (      حنان حامد محمد :ونمتدربال

 )١٩٩٦أكاديمية السادات (   العزيزعبدرانيا محسن 

 )٢٠٠٢كلية التربية (       رشدىأحمدرباب 

 )٢٠٠٢كلية األلسن (    أحمد رحاب حسين

 )٢٠٠٢ كلية اآلداب(      مها معتمد زكريا

 )١٩٩٩ االجتماعيةخدمة معهد العالى للال(   مصطفىحسين ى هايد

  أستاذ مساعد بقسم الصحافة       يوسفأبوإيناس . د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- كلية اإلعالم

  ٣١/٤ب :الكود            العربية: لغة التقرير         A3: كود الموضوع

  ، الزواج، ثقافة المرأة، األسرة،المجتمع :األساسيةالكلمات 
 

تـأخر سـن    "ظـاهرة   ى   تأثيرا وه  االجتماعية المصرية ظاهرة من أخطر الظواهر       األسرة تواجه   :الملخص

وقد تم دراسة وتحليل هذه الظاهرة كما تم مناقشة دور اإلعالم ومفهـوم تعـدد               .  والذكور اإلناثعند  " الزواج

وذلك بهدف التعرف على األسباب الرئيسية المؤديـة         لتيسير الزواج  تعاليم الدين االسالمى  زوجات وتطبيق   ال

  .لتأخر سن الزواج ومدى عمومية أو خصوصية هذه الظاهرة وكيفية معالجتها
  

عمل دراسة نظرية من خالل مسح التراث العلمى المرتبط بالموضوع ودراسة عملية من خـالل تـصميم                 تم  

كما اشتمل الجانب العملى على .  وتحليل نتائجها– مفردة١٢٠- على عينة من المبحوثين     تم استقصاء طبق  قوائ

  .والنفس والطب والدين تحليل نوعى للمشكلة من خالل لقاءات مع متخصصين فى علم االجتماع
  

ـ               إلىوخلصت الدراسة    مجتمـع  الى   عدة نتائج أهمها أن ظاهرة تأخر سن الزواج أصبحت ظـاهرة عامـة ف

ووجد أن لإلعالم تأثيرا سلبيا حيث أنـه يظهـر          . ى العامل األساسى لها   قتصادااليشكل البعد    حيث ى؛المصر

وتطبيق تعاليم الدين االسالمى المتعلقـة      ولقد وجد من خالل التحليل أن مساعدة األهل         . الزواج بصورة سلبية  

 تأخر  عندوجد أن أهم ما يتعرض له الفرد        و. اجتأخر سن الزو  مشكلة  يعتبر من الحلول الهامة ل    بتيسير الزواج   

 اإلنـاث تتعرض لها   ى  الت وخاصة تلك    الناتج عن المضايقات  ى  والعاطفى  الضغط النفس ى  سن الزواج يتمثل ف   

األقارب واألصدقاء وأخيرا فقد وجدت الدراسة أن .  الذكور نظرا الختالف رؤية المجتمع للرجل والمرأةسكبع

  .على شريك الحياةمن أهم الوسائل للعثور 
  

ج وأهمية الزواج   ة تيسير الزوا  ضرورالشباب وكذلك توعية األباء ب    ى  لدى  توصى الدراسة بتقوية الوازع الدين    

وعمل شبكة من العالقات األسرية التى تمكن من الحصول علـى شـركاء الحيـاة               . ألسرة والمجتمع أساس ل ك

 إلـى  باإلضافة المساهمة المادية فى أعباء الزواج       بغرض) صندوق الزواج ( ما يسمى    إنشاءواقتراح  . لألبناء

  . عنهاى تحويل الظاهرة إلى مشكلة اجتماعية تهم كافة مؤسسات الدولة بدال من التغاض ضرورة 
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  ٧٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ىحياة المواطن المصرى العنف ف  :العنوان
Violence in Egyptian Citizen Life 

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    المنعمعبد أحمدسامح  :ونمتدربال

  )٢٠٠٢كلية التعليم الصناعى (     مدحتابراهيمشيرين 

 )٢٠٠١ اآلدابكلية (    ىمصطفى شيرين مصطف

  )١٩٩٦كلية العلوم (     مسعوداسماعيلمسعود 

  )٢٠٠٣ والعلوم السياسية قتصاداالكلية (      السيد السيدى من

 )٢٠٠١ اإلعالمكلية (      المنرمين محمد ج

  ة لشئون خدمة المجتمع والبيئةوكيل الكلي      طريف شوقى. د :اإلشراف

   جامعة القاهرة، فرع بنى سويف-كلية اآلداب 

  ٣٢/٤ب :الكود            العربية :لغة التقرير         C1 :كود الموضوع

   ، األسرة، المجتمععنف :األساسيةالكلمات 

  

مفهوم العنف وعالقته بالعـدوان، مبـررات       : المحاور اآلتية ضوء  ى  تناول البحث ظاهرة العنف ف    : الملخص

 سبل مواجهة العنف    العنف،ى  تؤدى إل ى  الحياة اليومية، األسباب الت   ى  االهتمام بدراسة العنف، مظاهر العنف ف     

  .والوقاية منه
  

% ٦١والـذكور    % ٣٩اإلناث بها   ة   مفردة بلغت نسب   ٩٠مقدارها  ة  على عين تم توزيعه   وتم تصميم استقصاء    

يد من النتائج التـى  جاءت النتائج متسقة مع العد. وتتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والثامنة واألربعين سنة  

تـم  %. ٦٧ة  تبين أن المراهقين هم أكثر الفئات التى تنتشر بينهم هذه الظاهرة بنـسب            . تم رصدها فى دراسات   

ويوصـف بكونـه العنـف      ى  شارع المصر منه ال ى  يعانى  الحوار الذ ى  مستوى  رصد حالة رفض األخر وتدن    

الموجه لألخريين لعدم قدرة الفرد لتقبل األخر والتعامل معه وقبوله فقد وجد أن السباب والمشادات الكالميـة                 

هـذا  ى  والعنف األسر ى   يليها التعارك والتشابك باأليد    شيوعا،مارسها أفراد العينة    ى  أكثر صور العنف الت   ى  ه

 وجاء الشارع  .ىاألسر جد كافة هذه األشكال داخل األسرة فيما يعرف بنطاق العنف         اتوية  نامكامع اإلشارة إلى    

وهـذه  . سائل المواصالت المكتظـة   ثم جاءت و  % ٥٧ة  المصرى فى قمة األماكن التى ينتشر فيها العنف بنسب        

 العينـة   دفعت أفراد ى  التى  الشارع المصر ى  النتيجة تتوافق كثيرا مع ما تم رصده من شيوع ظاهرة البلطجة ف           

  .إلعطاء هذه النسبة
  

المرتبة ى فة فقد جاءت الحالة النفسية بما تتأثر به من ضغوط حياتي: الحياة اليوميةى وعن أهم مثيرات العنف ف

ـ   قتصاداالالمتغيرات  و لممارسة العنف    فردللى  فضال عن االستعداد النفس   ،ليها  يى  األول ارتفـاع  ى  ية المتمثلة ف

ى د عالقة عكسية بين زيادة الدفء األسر      ووج تبينكما   .كاهل األسرة ى  واقع عل األسعار وما تشكله من عبء      

ـ           فس ي بمالعنف  لوانخفاض احتمال ممارسة األفراد      ى ر زيادة معدالت العنف بين األفراد اللذين يعانون خلـال ف

  . همأسرمع عالقاتهم ى التنشئة األسرية واضطراب ف
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  ٧٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  الثقافةوى مفهوم العمل الجماع  :العنوان
Teamwork Concept and Culture 

  )١٩٩٩كلية البنات (      آمال حافظ محمد :ونمتدربال

  )٢٠٠١كلية البنات (      نيفين فاروق فؤاد

 )٢٠٠٢كلية التجارة (  المحسنعبد الوهابعبدفاطمة 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    زكى تامر جمال الدين

  )٢٠٠٠كلية التجارة (      ىرانيا حسن عل

 )١٩٩٠ية الهندسة كل(      ماجد محمد كمال

  استشارى واستاذ اإلدارة وتنمية الموارد البشرية    فتحى متولى النادي. د  :اإلشراف

  والنقل البحرىاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

  ٣٣/٤ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         A3: كود الموضوع

  المجتمع، ثقافة ،عمل :األساسيةالكلمات 

  

بـدأت  . تم تخصيص هذه الدراسة لتناول مفهوم العمل الجماعى وما يرتبط به مـن موضـوعات               :الملخص

 تقديم كيفية تكوين فريق عمل ناجح فقد تم إلى باإلضافة. الدراسة بتعريف العمل الجماعى، خصائصه، وأهميته  

كما تم تناول المقصود بكفاءة     . شكالت وتم توضيح كيفية التغلب عليها     استعراض ما قد يقابل هذا الفريق من م       

  .وفعالية فريق العمل وكيف يمكن قياسها وما هو دور قائد الفريق

  

على عينـة مختـارة       وتوزيعها تصميم استبيانات  خاللها تم   .على مسح مكثف للتراث العلمى    اعتمدت الدراسة   

 من ثالث مستويات مختلفة من التعليم هم طلبة الدراسات العليا       ىنث أ ٢٧ ذكر و  ٢٣ مفردة، بها    ٥٠عشوائيا من   

  .وخريجى الجامعة وطلبة الجامعة

  

وانعكس االشتراك فـى الفريـق      . على مستوى التعليم  بصفة عامة   فريق العمل يعتمد    نجاح  وجدت الدراسة أن    

 أعـضاء   ترام متبادل بـين   يسود اح لبناء فريق عمل ناجح يجب أن       . على تحسن مهارات االتصال لدى أفراده     

 الهدف المشترك بدعم مـن كافـة أفـراد          نجازأن يتم تولية عناية فائقة لتأسيس معايير الفريق إل        و .المجموعة

أن و.  وأن يشتركوا فى نفس قيم العمل      ياأن يكون اتجاه أعضاء المجموعة نحو الهدف إيجاب       كما يجب   . الفريق

يجب أن يكون كل عضو فى الفريـق        ". أنا"وليست الفردية   " نحن" بروح الجماعة    اإلحساسيتواجد فى الفريق    

يكون  أن فردا، يجب    ١٢  عدد الفريق عن   ال يتجاوز يجب أن   . على ثقة بأن إسهامه مؤثر وفعال     و لنفسه   امؤكد 

  . تام لمساعدة اآلخريناستعدادى كل عضو بالفريق عل
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  ٧٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   القوميقتصاداالى الخصخصة وتأثيرها عل  :العنوان
Privatization and its Effect on National Economy 

  )٢٠٠٢ والعلوم السياسية قتصاداالكلية (      عطية أحمدأسماء  :ونمتدربال

  )٢٠٠٢ كلية التجارة(    الفتاحعبد محمد أحمد

  )٢٠٠٢  المنزلىقتصاداالكلية (      محمدى آمال صبح

  )١٩٩٩ كلية التربية(      خليلى السيد العرب

  )٢٠٠٢لية الهندسة ك(     دعاء محمد السعيد

  )٢٠٠٠كلية الزراعة (   المجيدعبد أحمدمحمد 

  دارة األعمالاأستاذ بقسم       زايدمحمد عادل . د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- كلية التجارة

  المشروعمنسق التدريب ب       سيد كاسب. د

   جامعة القاهرة- كلية الهندسة

  ٣٤/٤ب :الكود            العربية: لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

  ، تنميةصناعة، عمل، اقتصاد :األساسيةالكلمات 
 

والـدور المطلـوب مـن      ها  الدوافع واالهداف وراء  مصر، و ى  ترصد الدراسة عملية الخصخصة ف    : الملخص

ـ       اى  ما ه : وتناقش العديد من األسئلة من بينها     . القطاع الخاص  ى آلثار الناجمة عن اتباع سياسة الخصخصة ف

أهم ى   القطاع الخاص بشكل كفء وفعال؟ ما ه       إلىمصر؟ كيف يمكن إدارة برنامج للتحول من الملكية العامة          

ى  المتأثرة بتنفيذه؟ ما ه    األساسيةمصالح القوى   مع  للخصخصة متماشيا   ى  المعوقات؟ هل جاء البرنامج المصر    

مـن تجـارب الـدول      االستفادة  إمكانية  ى   ما ه  ؟لى التحول نحو القطاع الخاص    دفعت بمصر إ  ى  األسباب الت 

  .هذا المجال؟ى الناجحة ف

  

لتتبع تطور مفهوم الخصخصة وكيفية     ى   حيث تم االستعانة بالمنهج االستقرائ     ؛اعتمدت الدراسة على عدة مناهج    

معلومات المتوفرة السـتخالص النتـائج      للى  التحليلى  كما تم استخدام المنهج الوصف    . الدول المختلفة ى  تطبيقه ف 

ـ   إلىأدت  ى  تدعيم القطاع الخاص ومساندته، وتحليل العوامل الت      ى  مصر ف ى  المتعلقة بدور الدولة ف    ى  السير ف

  .الخصخصةى كما تم االستعانة بمفاهيم المنهج المقارن عند تناول الخبرات الدولية ف. طريق الخصخصة

  

 مسألة تقييم األصول تعد من المعوقات       ن، إ ف من عملية الخصخصة   عدم وضوح الهد  : وخلصت الدراسة إلى  

 عدم توافر قاعدة مالئمة من المعلومات المتاحة عـن          ، القطاع الخاص  إلى للتحول من الملكية العامة      األساسية

 عدم تخلـص    ، غياب تعاون اإلدارة وعدم كفاءة الدور الرقابى بشأن عمليات الخصخصة          ،برنامج الخصخصة 

  . طاع العام من حصص ملكيتها فى بعض الشركاتشركات الق
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  ٧٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

تحديد الهدف من الخصخصة بوضوح وبحيث يكون توجه الحكومة وهدفها األساسى : وتوصى الدراسة بما يلى

.  لجنة عليا لتقييم األصولإنشاء ،ية ورفع مستوى معيشة المواطنينقتصاداالمن تطبيق هذه السياسة هو التنمية 

 اتخاذ خطوات جـادة بـشأن       ،ة للتعريف بالخصخصة واألهداف المنشودة من ورائها       جاد إعالميةشن حمالت   

  .  أن تقوم الدولة بتنمية وبتشجيع المشروعات الصغيرة، وكذلك أصحاب العملحماية العمال
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  ٧٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   بين مصر والصين: دراسة مقارنة،اتفاقية الجات وصناعة األدوية  :العنوان
GATT Agreement and Pharmaceutical Industry, Comparative Study: between Egypt 
and China 

  )٢٠٠٢صيدلة الكلية (      سارة محمد فهيم :نمتدربوال

  )٢٠٠٢لسن األكلية (    هبه مصطفى حسين

  أستاذ بقسم المناجم والبترول والفلزات      سعد الراجحى. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة - كلية الهندسة

   ومساعد رئيس التحريرىقتصاداالسم رئيس الق      ابراهيمعادل . ا

  جريدة األهرام

  ٣٥/٤ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

  ، تكنولوجياتنمية، ، صناعةالجاتاتفاقية  :األساسيةالكلمات 

  

  مجـال مـع دراسـة  أثير اتفاقية الجات على الدول النامية عامة وعلى مصر خاصة          تناول البحث ت  : الملخص

 األدويـة من التجربة الصينية فى مجال صناعة       االستفادة  والهدف من الدراسة هو      .األدوية صناعة   حيوى مثل 

  . ة الجات فى ظل تطبيق اتفاقياألدوية الضار المتوقع على تجارة التأثيرواقتراح العديد من الحلول لتفادى 

  

 أن االنتاج بكميات وفيرة مع االستخدام االمثل للموارد البشرية يقلل من التكلفة ويصبح المنتج               من التجربة وجد  

مع التكلفة لذا فقد اقترحـت الدراسـة        جنبا إلى جنب    كما يجب أن يتم االهتمام بالجودة       . منافسا محليا وعالميا  

ـ     ى  القطاع الحكوم ى  ة ف لزيادة الجودة وضع برنامج جائزة الجود      , مـستويين ى  وقطاع االعمال العام وتقدم عل

قطـاع  الى  جائزة الجودة ف  وكذلك  ،  الموظف والمدير ى  مستوى  على  اإلدارة الحكومية والثان  ى  األول هو مستو  

تبنى معايرهـا علـى مـدى توقـع          وتطوير برامج للجودة     إنشاءى   حث الشركات عل    تستهدف والتىالخاص  

 واستجابة لها واالخذ بتكنولوجيا المعلومات لدعم صنع القـرار االدارى وترشـيد التكلفـة               احتياجات العمالء 

كما تناول فاعلية إدارة الموارد البشرية وفاعلية تصميم المنتج وادارة عمليـة            . والتخطيط االستيراتيجى للجودة  

ـ   تش.  برامج للبحوث والتطوير إنشاءو. االنتاج وتدير المستلزمات وخدمة العمالء     ى جيع شـركات عالميـة عل

  . تحالفات استراتيجية مفيدة تكنولوجيا وماليا وتسويقياى الدخول مع الشركات الفائزة ف

  

ضرورة السعى إلى جذب االستثمارات     .  وضع أسس للتعاون والتنسيق مع الصين      حتميةوخلصت الدراسة إلى    

فى ضـوء المزايـا والحـوافز والفكـر         الصينية والعديد من رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية األخرى         

 ويذكر أن هناك نقاط قوى فى صناعة االدوية المـصرية           .وضرورة رفع مستوى الجودة   . داالستثمارى الجدي 

القصوى من الموارد البشرية بمصر والسوق المتاحـة لهـذه          االستفادة  وتحديات تواجهها لذا يجب العمل على       

ـ      ) مصر والدول االفريقية والعربية   (الصناعة    ثـم التخطـيط      عليهـا  عرفالتوكذلك التغلب على التحـديات ب

  .لمواجهتها
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  ٧٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   على األباء: دراسة حقلية،لسلوك العدوانى لألطفالا بين العنف التليفزيونى وإكتساب العالقة  :العنوان
The Relation between T.V. Violence and Acquiring Aggressive Behavior for Children, 
Field Study: on Parents 

  )٢٠٠٢كلية األلسن (       محمدابراهيمدينا  :ونمتدربال

  )٢٠٠٢كلية األلسن (    الح محمدصى إنج

  )٢٠٠٢ كلية التجارة(  الحليمعبدى جواهر سام

 )١٩٩٩كلية التربية (      أحمد شيماء محمد

  وكيل الكلية لشئون الطالب      سامى الشريف. د  :اإلشراف

  ة جامعة القاهر–كلية اإلعالم 

  ٣٦/٤ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         A4 :كود الموضوع

  تليفزيون، ، عنفالطفل :األساسيةالكلمات 
 

 التلفـاز هـو     أن إلىوتوصل كثير من الباحثين     .  حديثا األطفال بين   انتشرت كثير من جرائم العنف      :الملخص

 قاموا بتعذيب وقتـل طفـل       األطفالاثنين من   , إنجلتراعلى سبيل المثال فى     . وراء هذا العنف   السبب الرئيس 

  .صغير تقليدا لما شاهدوا فى فيلم

  

  -:ى نوعينإل األطفالعنف ويمكن أن يقسم 

  هو فقط تهديد باستخدام قوةوالعنف البسيط  -١

 .)الدماروأ الجسمانية اإلصابة(العنف القوى  -٢

  

 على التقليد األطفالع يتشجلعنف بطريقة تؤدى إلى   ا تقوم فى بعض األحيان بعرض    لفزيونية  الدراما الت وجد أن   

الـصالحة  تنشئة  الى  تساهم ف البرامج التعلمية   حيث يقدم   للتلفاز  ى  اإليجاب التأثيرال يجب تجاهل    ولكن  . األعمى

  .الهمأطف لبرامج التليفزيونية قبل عرضها على اانتقاءاألهل ى لذا يجب عل .طفاللأل
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  ٧٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   ،كما يدركها المعلمون استراتيجيات تنمية ذكاء الطفل  :العنوان

   بين المدارس المتنوعة بمصر:دراسة مقارنة
Strategies Used in Developing the Child Intelligence as Conceived by Teachers, 
Comparative Study: in Different Schools in Egypt 

  )٢٠٠١ اآلدابكلية (     اسماعيلصل رانيا في  :ونمتدربال

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (    شيماء مرتضى محمد 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (      نغم على محمود 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    الفتاح عبدياسمين على 

  مدرس بمعهد الدراسات التربوية   ابراهيمأمانى سعيدة سيد . د  :اإلشراف

  جامعة القاهرة                 

  ٣٧/٤ب :الكود            العربية :لغة التقرير         C1 :كود الموضوع

  األسرة، ، الطفلاإلبداع، تعليم: األساسيةالكلمات 
  

األجنبيـة   و صةالخا و تهتم الدراسة الحالية بالتعرف على الفروق بين األطفال فى المدارس الحكومية          : الملخص

 تتبع المنهج القديم فـى      وأيهم ، فى تنمية الذكاءات المتعددة    "جاردنر" يقوم بتطبيق منهج     أيهمهرة الكبرى و  بالقا

كما تهدف الدراسة إلى تحديد حجم تأثير المنهج الدراسى واستراتيجيات تدريسه وأثرها فى تنمية              . تنمية الذكاء 

نيـة  باللذى يـشكل    المدارس لصالح الطفال   و  األمور المعلم وأولياء  إلىه هذه الدراسة    وجوت. الذكاءات المتعددة 

 . للمجتمعاألساسية
  

تتبع الدراسة الحالية المنهج السببى المقارن الذى يقارن بين مجموعتين متمايزتين فى المتغير المـستقل وهـو                 

حيث تـم تـصميم اسـتمارة اسـتبيان         . نوع المنهج الذى يدرس وأشكال االستراتيجيات المستخدمة لتدريسه       

وتم اختيار عينة البحث من معلمـى ومعلمـات         . ستطالع رأى المدرسين فى المدارس عن أداءات الطالب       ال

 سنة،  ٤٥: ٢٠تتراوح أعمارهم بين  : ، بحيث تتوافر فيهم الشروط اآلتية      عشوائيا بشكلمحافظة القاهرة الكبرى    

وقامـت  . ى متوسـط  اقتصاد و من الذكور واإلناث، ال تقل فترة تدريبهم عن أرابعة سنوات، مستوى أجتماعى           

كانت بيانات  . الباحثات باختيار عينة البحث من ثالث مدارس، مدرسة أجنبية، ومدرسة لغات ومدرسة حكومية            

 ١٠ مدرس مـن مدرسـة اللغـات وعـدد           ٢٣وعدد  .  مدرس من المدرسة الحكومية    ١٩عدد  : العينة كالتالى 

ام أسلوب تحديد التباين فى اتجاه واحد للمقارنة بـين          قام فريق الدراسة باستخد   . مدرسين من المدرسة األجنبية   

 .الثالثمدارس المتوسط الذكاء لدى أطفال 

 مدرسة اللغات بينما اتضح وجود فروق بينهما       و خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين المدرسة الحكومية        

 الـذكاء العـام   ى  لمدارس ف ألجنبية وهذا يدل على تفوق طالب هذه ا       لمدرسة ا بين المدرسة األجنبية لصالح ا    و

ولم يتضح وجود فروق دالة بين المجموعات الثالثة بالنـسبة للـذكاء الموسـيقى والـذكاء                . الذكاء اللغوى و

لطالب المتميز فـى أى مـن هـذه         ذكاء ا   تنمية ومن ذلك يتضح أنه يمكن    . كذلك الذكاء الطبيعى   و ىاالجتماع

  .رعايةال بشرط توفر المدارس
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  ٨٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  للمعلومات لخدمة الشباب ع على الشبكة الدوليةموق نموذج  :عنوانال
A Model for a Web Site on the World Wide Web for Serving Youth  

  )٢٠٠١كلية التجارة (    المنعم حسانينعبدأسماء   :ونمتدربال

  )٢٠٠٠كلية التجارة (    النعيم شمروخعبدزينب 

  )٢٠٠٠كلية الحقوق (    النعيم شمروخعبدهالة 

  )١٩٩٩كلية الزراعة (       حسانفوزية عامر

  ذاعة والتليفزيونأستاذ بقسم اإل     عصام نصر سليم. د  :اإلشراف

  اإلعالمىواإلنتاج مدير مركز التدريب والتوثيق 

   جامعة القاهرة-اإلعالمكلية 

   مشروعالمدير        فؤاد خلف. د

   جامعة القاهرة- كلية الهندسة

  ٣٨/٤ب :الكود            يةالعرب :لغة التقرير         D2 :كود الموضوع

  ، منح، ثقافةشباب، تكنولوجيا: األساسيةالكلمات 

  

ى وإجتماعى  اإلنترنت ذات طابع متنوع ثقاف    ى   مجلة إلكترونية للشباب عل    إنشاءا ب قترح تقدم الدراسة إ   :الملخص

ـ          ذلك بهدف ت   و .ياقتصادوى  وعلم ى وجيه الشباب التوجيه األمثل الستخدام اإلنترنت وزيادة مشاركة الشباب ف

حقوق ب ، كما يهدف إلى تعريفهم    األنشطة وفرص التدريب والتعريف بالجديد من المعلومات ومتطلبات العصر        

على إقامة هم،كما يهدف البحث إلى تشجيع الشباب اإلنسان وواجباته تجاه المجتمع والعالم ومحاولة تنمية مهارات

 عن طريـق شـبكة      مشروعات صغيرة واكتساب مهارات غير تقليدية من خالل تبادل الخبرات مع اآلخرين           

  .االنترنت

  

، فقد تم عمل    سابقة الذكر ه لخدمة األهداف    إنشاءكذلك نموذج الموقع الذى تم       و بخالف االطار النظرى للدراسة   

 مفـردة   ٦٠تكونت العينة الكلية من     . فضلونهايى  ت الت استبيان يهدف إلى معرفة توجهات الشباب نحو المجاال       

والمتوسط، كما شملت العينة إنـاث وذكـور تتـراوح          ى  التخرج وذو التعليم العال   ى  وتضم العينة شباب حديث   

  . سنة٣٥-١٨أعمارهم من 

  

 مـع   آداب التعامـل  : توكد تصدر الموضوعات التالية قائمة أولويات الشباب كالتـالى        جاءت نتائج االستبيان    

اآلخرين، رشاقة الجسم والصحة العامة واإلسعافات األولية، كيفية عمل سيرة ذاتية، كيفية أقامه مشروع صغير 

حقوق اإلنسان وفقاً لمنظمة حقوق اإلنـسان العالميـة         : اهم تلي ،والجهات المسئولة عن تمويل هذه المشروعات     

حـصلت المـشاكل   . ارة الشباب لجميع الـشباب    تقدمها وز ى  واالستشارات القانونية والخدمات الت   . والبورصة

ولذا فإن الموقع الذى تتم تصميمه كنمـوذج شـمل          . واألزمات اليومية على نسبة رفض أكثر من نسبة القبول        

الثقافة ويضم معلومات عامة، كيفية كتابة السيرة الذاتية، منح دراسـية، دورات            : المحور األول : خمس محاور 
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  ٨١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

 قتصاداال: المحور الثالث . جتماع ويضم آداب التعامل مع اآلخرين، حقوق اإلنسان       اال: المحور الثاني . تدريبية

للتنمية، أهم الجهات الممولة للمـشروعات      ى  ويضم دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة، الصندوق االجتماع      

ر المحـو . استشارات ويضم استشارات قانونيـة، إصـدارات قانونيـة       : المحور الرابع . الصغيرة، والبورصة 

  .ورحالتة ترفي: المحور السادس. صحة ورشاقة: الخامس

  

.  هذه المجلة اإللكترونيـة    إنشاءفكرة  ى  تهتم بالشباب أن تدعم وتتبن    ى  الدراسة الهيئات والوزارات الت   ى  وتوص

 الهيئات والمصالح الحكومية والجمعيات األهلية للمجلة بالمعلومات عن المنح الدراسية والفـرص             وكذلك إمداد 

 أو  قتـصاد اال االستشاريين سواء فى الصحة أو القـانون أو          قيام. يبية لمشاركة الشباب فيها بشكل دوري     التدر

  .لرد واإلجابة عن تساؤالت الشبابباالتعليم 
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  ٨٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  مواجهة الضغوطى دور التدين ف  :العنوان
The Role of Religious Beliefs in Facing Strains 

  ) ٢٠٠١ التجارة كلية(    اسماعيلبهجت ى إنج  :ونمتدربال

  )٢٠٠١كلية التجارة (      محمدى رانيا فتح

  )٢٠٠٢كلية اآلثار (    ريهام محمد نور الدين

  )٢٠٠٣كلية الهندسة (    الرازق السيد عبدوالء 

  أستاذ مساعد بقسم علم النفس   شعبان جاب اهللا رضوان. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- اآلدابكلية 

  ٣٩/٤ب :الكود            العربية :يرلغة التقر         A3 :كود الموضوع

  مجتمعال، ، ثقافة تدين،تحديات :األساسيةالكلمات 

  

 ية أو اجتماعيـة   اقتـصاد فى هذه األيام يتعرض الفرد لكثير من الضغوط سواء ضغوط سياسية أو             : الملخص

عتقدات الفرد وتصرفاته وقد انعكس هذا على مجتمعنا وظهرت معتقدات وقـيم         ملها قد تؤثر على م    هى فىمج و

ا الذى نأخـذ    نا ودين نفقد تحولنا إلى مستقبلين للمعتقدات الغربية على حساب قيمنا وتراث         , بهانا  لجديدة ال عالقة    

ـ   . نه مصدر قوتناأتعاليمه كقشور مع ترك جوهره وأخالقه مع      ه بـأمر  وكذلك أصبحنا فريـسة سـهلة التوج

  .اآلخرين

  

لذلك حاولنا بهذه الدراسة التركيز على دور الدين فى تغيير سلوك وأخالق األفراد باتخاذ الحياة بجد والعمـل                  

 على دور الدين فى نـشر       تم التركيز  وأيضا. د الطرق الخاطئة التى قد يسلكها الفر      تغييرلة  نية قوي بإخالص و 

 علـى  ا قادريا إيجابااخل اإلنسان نحو مجتمعه بحيث يصبح شريكً      إحساس االنتماء وزيادة إحساس المسئولية بد     

قد استعرض البحث أيضاً أهمية كل الجوانب التى لها دور فى تقويم هذه المبادئ مثل                و .حل مشكالت مجتمعه  

  .األسرة، المدرسة، اإلعالم والمؤسسات الدينية

  

نتبـوأ  حقيقة أننا مسلمين على لكن يؤكد و علماء  إلى تحويل كل األمة إلى مبشرين أو    البحث ، ال يهدف  وأخيرا

والخطـوة  . د الطالب، الجندى الوفى، العمال الشرفاء، واألطباء األمناء، فيجب أن نعمل بج           :منا مواقع مختلفة 

 هو أن يكون اإلسالم فى قلوبنا وتخطيط اتجاهاتنا مع أهداف األمة وبدء تحقيق هـذه                لتطوير مجتمعنا األولى  

  .األهداف
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  ٨٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  تصميم استمارة استقصاء لمعرفة آراء الشباب حول مشكلة البطالة  :نوانالع
Designing a Questionnaire to Know Youth Opinions about The Unemployment 
Problem 

  ) ٢٠٠٠كلية التجارة (  القادر عبدحسام الدين محمد   :ونمتدربال

  )١٩٩٩كلية التجارة (      اهللا عبدغادة محمد 

  )١٩٩٩ اآلدابكلية (      على كمال ى نانس

  وكيل الكلية لشئون الطالب       زينب سليم. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة– والعلوم السياسية قتصاداالكلية 

  ٤٠/٤ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B1: كود الموضوع

  بطالةال، عمل،  شباب:األساسيةالكلمات 

  

 كلمعرفة آراء الشباب حول مشكلة البطالة ولذل      شاملة   تصميم استمارة استقصاء     إلىهدف الدراسة   ت: الملخص

ت نسبة اإلنـاث فـى العينـة        بلغ مفردة و  ١٠٠  قوامها عينةى  لها ع تم تصميم استمارة استقصاء أولية وتوزيع     

  .٣٠-٢٠وتراوحت األعمار بين . من حجم العينة، والنسبة الباقية تمثل الذكور% ٥٨االستطالعية 

  

 واالكتفاء باستيراد المنتجات الغير متوفرةمحليا  مثيلتهاتتوافر ى لمنتجات التااستيراد لدراسة بالحد من    توصى ا 

المنتجات الضارة بالصحة واستبدالها بزراعة األعشاب المستوردة مـن          اءرشالحد من   . ىلتحقيق االكتفاء الذات  

، وتوريد العمالة المـصرية      المحلية المشروعاتى  خارج واستثمارها ف  ال المصرية من    الخارج، وعودة األموال  

ـ   أن يتم فتح فروع. عاملةى  أيدى  تحتاج إل ى  المدربة إلى الدول الت    المـدن  ى للشركات االستثمارية الكبـرى ف

ـ          ى  الجديدة؛ مع األخذ ف    ئل المواصـالت   ااالعتبار أن تكون المدن الجديدة متكاملة المرافق العامة وتوفير وس

محافظـات  بعـض   قامت بها   ى  من التجارب الت  االستفادة  . الداخلية والخارجية،وتوفير السكن المالئم للعاملين    

إيجاد خدمات . مشروعات تفيد الشبابى   استثمار أموالهم ف   على أصحاب رؤوس األموال     عجيشت وكذلك. مصر

ـ    . يق موثوق به  كل منطقة مكتب تسو   ى  أن يكون ف  ى  تسويق يتوالها الشباب عل    ـ ة  عمـل دورات تدريبي ى عل

المشروعات المطلوبة مع التوعية المستمرة لنوعية المشروعات المطلوبـة مـع التنـوع والتجديـد ألفكـار                 

يتوصل إليها الشباب، وإقامة مشروعات تكنولوجيـة تخـدم         ى  المشروعات المقامة؛ واالهتمام باالختراعات الت    

ـ    والمحمول اللذان   ى  مجال الحاسب اآلل   . والعـشرين ى القـرن الحـاد  ى يعدان من أكثر األجهزة المستخدمة ف

استغالل معرفة الشباب بالبرمجيات وتوجيههم إلى عمل برامج تطبيقية باللغة العربية حيث تكون مطلوبة مـن                

سوق العمل، وأن يـتم  تغيير نظام التعليم بما يتناسب مع احتياجات      . مجال المحمول ى  الدول العربية وخاصة ف   

وتعديل نظـام االمتحانـات     . يف طلبة المدارس الثانوية بالتخصصات الموجودة بالجامعة قبل التحاقهم بها         تعر

 وتنمية تلك المهـارات     ليتيح تحديد مهارات الطالب لتوجيهه إلى التخصص المالئم له بمرحلة التعليم الجامعى           

ان االولى تم التوصل إلى اسـتبيان نهـائى         ومما يذكر أنه بتحليل نتائج االستبي      .اإلبداعبما يضمن له التفوق و    

الموارد  والحلول المقترحة للحد منها فى إطار االمكانيات ومعرفة أسباب البطالةليمكن تطبيقه على عينة كبيرة    

  .البشرية المتاحة



 الدفعة الرابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٨٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   طلبة وخريجى الكلياتبينالعينة القرارية ب رام الذات فى صنع القرار وعالقتهدور احت  :العنوان
The Role of Self-Esteem in Decision Making and its Relationship with Decisional 
Coping Patterns among University Students and Graduates 

  ) ١٩٩٨كلية التربية (    الحميدعبدالحميد محمد عبد  :ونمتدربال

  )١٩٩٩كلية التربية (    حسان مخلوف خالف

  )٢٠٠١الفنادق كلية السياحة و(      مدحت حليم إسحاق

  )٢٠٠٢ى معهد الشيراتون العال(       ماهرأحمدنرمين 

  )٢٠٠٠كلية الفنون التطبيقية (      قليدى نرمين رمز

  )٢٠٠١كلية التربية (      ىعال محمد البيوم

 )٢٠٠٢كلية التجارة (      نهال محمد السعيد

  رئيس قسم المناهج وطرق التدريس      ماجدة مصطفى. د  :اإلشراف

   جامعة حلوان- كلية التربية

  ٤١/٤ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         A3: كود الموضوع

   ، تعليم، ثقافةحديثى التخرج :األساسيةالكلمات 

  

ـ              : الملخص جامعـات  ى ال يهدف البحث إلى معرفة أساليب صنع القرار التى يتبعها كثير من الطلبـة وخريج

  .وعالقتها بتقديرهم لقراراتهم الشخصيةية مصرال

  

هل هناك عالقة مهمة بين القرار الشخصى والقرار؟ هل هنـاك اختالفـات             : يناقش هذا البحث األسئلة اآلتية    

؟ ما هى اكثـر مواقـف صـنع      ) طالب -خريج(والسن  )  أنثى -ذكر(واضحة فى القرار الشخصى وفقا للنوع       

 ١٣٣ الشباب تجاه تدريس مهارات صنع القرار؟ تم تصميم استبيان وتوزيعـه علـى               القرار؟ ما هى اتجاهات   

  .تحليل النتائج ولقد تم تجميع و.خريج الجماعات وطالب

  

أمـا  . من خالل هذا البحث وجد أن هناك عالقة إيجابية بين تقدير الذات للقرار وأسلوب المواجهـة الحـذرة                 

هنـاك أيـضا    . ية واضحة بين هذه األساليب والتقدير الذاتى للقرار       أساليب المواجهة األخرى فهناك عالقة سلب     

المماطلة وزيـادة الحـذر     , المتهرب من تحمل المسئولية   , اختالفات واضحة فى أساليب التقدير الذاتى للقرار      

. ل اليابانهذا الناتج يتفق مع دراسة التقاطع الثقافى السابق الن ثقافتنا الجماعية مث. والذكور م اإلناث فى العينة

أيضا وجد أن هناك اختالفات واضحة بين تقدير الذات للقرار والتهرب من تخمل المسئولية وزيادة الحذر بين                 

: اكثر حاالت صنع القرار المألوف للبحث. ال يوجد اختالفات واضحة بين الحذر والمماطلة. الخريجين والطلبة

 الصفات المألوفة فى صانع القرار المتميز من وجهة نظـر           وأكثر. أصدقاء األسرة , االرتباط, التعليم والوظيفة 

التفـاوض  , المـسئولية , الثقافـة والتعلـيم   , العقالنيـة , الخبرة, البحث أن يكون له هذه المميزات الثقة بالنفس       

, المرونة والموضوعية وأخيرا يكون له توازن عاطفى      , لدية وضوح لألهداف  , مستقل, يكون جازم , واالتصال

  .ىدينى وقياد
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  ٨٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  الخامسةالدفعة 
  معلومات عامة عن التدريب: أوالً

  ١١: عدد المشرفين  ٦٠ :عدد المتدربين  ١٢: عدد المشاريع  ٣: عدد الفصول

  جامعة القاهرة –كلية االعالم بمركز التدريب واالنتاج والتوثيق االعالمى : مكان التدريب

  ١٧/٤/٢٠٠٤ : التدريبتاريخ بداية

   جامعة القاهرة–المؤتمرات بكلية اإلعالم  قاعة: اتمشروعالمكان عرض ومناقشة 

   لعرض جميع المشروعات من خالل حفل جماعى– ٣/٦/٢٠٠٤ :اتتاريخ المناقش

  

  التغطية اإلعالمية: ثانيا
 بتـاريخ   ،"اختتام الدورة الخامسة لتنميـة المهـارات بكليـة اإلعـالم          "خبر فى جريدة الجمهورية بعنوان       •

٥/٦/٢٠٠٤  

وكـان التحقيـق تغطيـة    " تصحيح صورة العرب والمسلمين مهمة الشباب"ة حريتى بعنوان  مجل فى   تحقيق •

لبحث تخرج قام به مجموعة من متدربى الدفعة الخامسة فى المشروع تناول كيفية تصحيح صورة العرب 

 ١٣/٦/٢٠٠٤بتاريخ ، والمسلمين لدى الغرب

وكان التحقيق تغطية لبحث تخرج قام بـه        " الطب البديل فى مشروع شبابى    "مجلة حريتى بعنوان    فى  تحقيق   •

، بتاريخ  أنواعه ومستقبله ومجموعة من متدربى الدفعة الخامسة فى المشروع تناول الطب البديل تاريخه            

١٠/٢٠٠٤/ ١٧ 

ـ  "الميدان بعنوان   ة  ريدجخبر فى    • وتناول الخبر مـشروع تخـرج أجـراه        "  أمنية ٣٠المصريون يحلمون ب

ث عن الصورة التى يتمناها المصريون لبلدهم والواجب نحوه لتحقيق هـذه            متدربو الدفعة الخامسة يتحد   

 ٣٠/١٢/٢٠٠٤االحالم، بتاريخ 

تنميـة  "حفل تخريج الدفعة الخامسة من مشروع       بمناسبة  القناة الثالثة برنامج صور مضيئة      تم التسجيل فى     •

  ٣/٦/٢٠٠٤ هذه الدفعة، بتاريخ عرض مناقشة مشروعاتو "مهارات البحث العلمى

  

  المحاضرات العامة: ثالثًا

 سامى الشريف. د    اإلعالم المصرى وتحديات العصر •

  ماجى الحلواني. د        اإلعالم وقضايا المرأة •

  

  أنشطة متنوعة: رابعا
  إلبداعات المتدربينتنظيم معرض •

 )التالية جدول الحفل بالصفحة (تنظيم حفلة لعرض مشروعات التخرج  •

 هذه الدفعة ب  التدريببالتوازى مع" تدريب المدربين"امج  برنفى الدفعة الثانية تدريبتم  •
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  ٨٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  ملخصات مشروعات التخرج: خامسا
سوف يتم عرض جدول حفل مشروعات التخرج وكلمة أحد المتدربين بهذا الحفل، ثم التالية فى الصفحات 

  .عرض ملخصات المشروعات التى تم مناقشتها أثناء هذا الحفل
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  ٨٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  مع مرآزبالتعاون             يعقد مشروع
  التدريب والتوثيق واالنتاج االعالمى     تنمية مهارات البحث العلمى  

   جامعة القاهرة-آلية االعالم       مرآز تطوير الدراسات العليا، آلية الهندسة
  

  حفل عرض مشروعات التخرج
  لمتدربي الدفعة الخامسة بالمشروع

  
   اإلعالم جامعة القاهرة آلية–قاعة المؤتمرات : المكان       ٢٠٠٤ يونيو٣الخميس     

  
  الفقرة  الوقت

  تقديم  ١٠:٠٠
  قرآن آريم  ١٠:٠٥
  ماجى الحلوانى/ آلمة األستاذة الدآتورة  ١٠:١٠

   جامعة القاهرة–عميد آلية اإلعالم 
  محمد مجاهد/ آلمة األستاذ الدآتور  ١٠:١٥

   آلية الهندسة-        مدير مرآز تطوير الدراسات العليا والبحوث 
     منسق عام البرنامج-  محسن المهدى سعيد/ آلمة األستاذ الدآتور  ١٠:٢٠

  ومدير وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالى فى مصر
         االستاذ بكلية االعالم سامي طايع. د.ا: آلمة المدربين  ١٠:٢٥
  )برنامج تنمية المهارات وبرنامج تدريب المدربين (آلمة المتدربين  ١٠:٣٠

  استراحة وتقديم مرطبات  ١١:٣٠ ـ ١١
  )١٤:٣٠ ـ ١١:٣٠(جلستان لعرض المشاريع بالتوازى 

  مشاريع اإلعالم والمرأة: القاعة الكبرى أ
  يوسفأبوايناس . د.ا: مقرر الجلسة

  تطور دور المرأة والتحديات المعاصرة -١
 آيف يمكن تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب -٢
عة نحو دور المرأة العاملة فى تربية اتجاهات طالب الجام -٣

  أبنائها
  أحالم المصريين لمصر -٤
رصد التغطية الصحفية لجريدة األهرام ألحداث الحرب  -٥

  واالحتالل األمريكى للعراق
  رحلة إبداع اإلنسان المصرى بين القديم والحديث -٦

 مشاريع متنوعة: القاعة الصغري ب
  عبد العليم هاشم. د.ا: مقرر الجلسة

  أنواعه ومستقبله, تاريخه :الطب البديل -١
 وحدة إنتاج أغذية بمطار شرم إنشاء دراسة جدوى  -٢

   الشيخ
  محرآات السيارات فى القرن الحادى والعشرين بدائل  -٣
 تطوير التعليم العالى بمصر ووجهة نظر الطلبة األوائل  -٤
اتجاهات الطلبة المغايرة لمعايير المجتمع فى جامعة   -٥
  قاهرةال
  استخدام شبكات اإلنترنت بالمنازل  -٦

  نقاش ومقترحات   ١٥:٣٠ ـ ١٤:٣٠
  ختام  ١٥:٣٠
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  ٨٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  "تنمية مهارات البحث العلمى"نيابة عن متدربى برنامج كلمة 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 امالًإن االبحاث العلمية كانت وستظل دائماً هي الشمس التي تلهث إليها االمم خوفاً من ظالم الجهل و                

ن نعير البحث العلمـي  أن تلحق بركب التقدم كان لزاماً علينا    أننا امة تحتاج بشدة     في شعاع التقدم والرخاء وأل    

ال علي جهود بذلت من اجل التوصل الي إتقوم   ال  ي حضارة أن  أل في مقدمة االحتياجات     ه ونجعل اً بالغاً إهتمام

ننا نتمتع بثروة أجزاء الحضارة كما أناريوهات التصرف في مور الحياة وتخطط بها سيأ لها منظومة تسير وفقاً 

 لها ابدعت ونجحت بل وتفوقت علي العالم كله         اإلبداعسباب  أحسن استغاللها وتوافرت    أمن العقول التي متي     

  .  و اجالالًن ينحني لها إعزازاً واحتراماًأجبرته او

  

 اًشجارأت نفعاً للبشرية بل واصبحت زهرأفهي عقول كحبات الدر التي متي نثرت في الحقل الخصب   

بناء أننا أل..هرام ننا بناة األأل..... رض  من النور الذي يبدد ظالم الجهل في شتي بقاع األاًمن العلم تثمر ثمار

مصر التي ارتدت علـي     .. ننا مصر   وأل.. ننا الفراعنة المسلمون    وأل... . دصحاب المج أننا  وأل... الحضارة  

ابغ العلم في كل المجاالت علي مر العصور واالزمان فمن مصر خرجت جـوهرة مثـل                صدرها عقداً من نو   

  . دي المشيجمال حمدان وفي مصر نشأت لؤلؤة مثل يح

  

.....  تستقيم بهم شئون التصرف في شتي مناحي الحياة        ومصر في كل وقت وحين تهب العالم رجاالً       

 ال قليالًإننتج  يادي عدو يتربص بنا من بعيد فاصبحنا ال أ غالل كبلتنا بها  أن نفيق من كبوتنا ونقطع      ألذلك علينا   

سباب النجاح ونحمـل فـي      أكلها شبح العولمة لكننا نملك      أن ي أوهام فصرنا فريسة يريد     ونشتري كثيراً من األ   

 بحماس الشباب ومتـي وجهناهـا الـي         تفيضجعبتنا جينات الحضارة فعندنا عقول من ذهب وعندنا طاقات          

,  جديدة من التقدم والرقي والرخاء في شتي المجاالت وفي كل الميادين           اًهرامأنشات  أعرفة  صنوف البحث والم  

  ..... شكالها أنسانية وخالق اإلأدب والفن والتجارة وفي في الزراعة والصناعة واأل

  

ي جهد مبذول يهدف    أن  أل,ن  شكر السواعد التي عملت في هذا البرنامج الذي تحتفلون به اآل          أخيراً  أو

هرام الجديدة مـن التقـدم والرقـي         يسهم في بناء األ     إنماء مهارة االنسان ورفع كفاءة الشباب يكون نوراً        الي

  .والرخاء

  

  عادل عبدالنبي عاشور
 



 الدفعة الخامسة  شروعات التخرجدليل م: ٢٠/١ك 
 

  ٨٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  "تدريب المدربين"نيابة عن متدربى برنامج كلمة 
  

In The Name of Allah, The Merciful, The Compassionate we begin this graduation party. 
It's our pleasure to welcome all our professors, classmates and guests in such a wonderful day 
in which we celebrate the graduation of a new Batch from Pathways to Higher Education 
Training Program. On behalf of all the trainees that (PHE) sent to attend the TOT program, I'll 
give my speech. 
 

I'd like to tell our audience that Pathways to Higher Education Training Program is 
different from any other training courses in many respects. First, it doesn't seek any financial 
revenues. As we all know, one of the requirements of this training program is that candidates 
should have a moderate level in English. Therefore, it doesn't empower the Egyptian 
university graduates to learn English or the computer skills, but it empowers them in English 
with the scientific research skills that are badly needed and most important for an age that's 
developing and changing every day. 
 

In this training program, we studied fourteen courses in a period of five weeks. In this 
period, young Egyptian graduates are trained on many skills. First, they are instructed and 
trained on how to plan, think analytically, critically and creatively. Second, they also learn 
how to solve problems and how to make decisions. Third, they learn very important skills in 
our daily life which are the communication skills. Moreover, they learn how to argue and 
negotiate with other people. In addition, they learn how to work in teams and groups to fulfill 
a certain task. As a pressing need of the globalization age, Pathways provides the Egyptian 
university graduates with the skills needed for using the internet effectively. Besides, 
Pathways provides general knowledge courses such as wellness guidelines, stress 
management, statistical data analysis and risk assessment & risk management. At the same 
time, Pathways equip the graduates with the research methods needed for any researcher in 
the field of Humanities. Finally, all these skills are consolidated in the graduation research 
projects which are made in groups and teams under the supervision of the best university 
staff. In fact, Pathways principals are very much successful in choosing the best university 
staff to teach these courses. 
 

In fact, we must be proud of being Egyptians because the idea and the implementation of 
this training program is purely Egyptian staff. 
 
At the end, Pathways continues its efforts with graduates even after graduation by selecting 
the best candidates to attend The TOT (Training of Trainers Workshops) that are very 
important for an effective trainer in any field. Finally, we'd like to thank Dr. Fouad Khalaf 
and Dr. Sayed Kaseb for their great efforts and wish them positive steps forward. 
 
Abdel-Hamid Mohamed Abdel-Hamid 

ERS and TOT Graduate 



 الدفعة الخامسة  شروعات التخرجدليل م: ٢٠/١ك 
 

  ٩٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  أنواعه ومستقبلهوتاريخه  :الطب البديل  :العنوان
Alternative Medicine: History, Types and Future 

  )٢٠٠٢ والعلوم السياسية قتصاداالكلية (    ى حفظأحمدحنان  :ونمتدربال

  )٢٠٠٠كلية التجارة (   زينب يوسف حسن    

  )٢٠٠٣كلية التجارة وإدارة األعمال (   شيرين عمر محمد    

  )٢٠٠٣كلية التجارة (   ىعطية المهدى من    

  )٢٠٠٣كلية التجارة (   الجيدعبدالشكور عبدنسرين     

  أستاذ بقسم الجراحة      سلمى دواره. د  :شرافاإل

   جامعة القاهرة– )قصر العينى(كلية طب 

  ٤٢/٥ب :الكود            العربية :لغة التقرير         D1 :كود الموضوع

  عالج، ، ثقافةتكنولوجيا، طب: األساسيةالكلمات 

  

عالج بعض  ى   ف هتاريخة وانواعه واستخدمات  بالتعرض ل هذه الدراسة الى تعريف الطب البديل       تهدف   :الملخص

  . سات الخاطئة لهتعرف على الممارتصيب االنسان والى االمراض الت
  

ى امهات الكتب ومواقع االنترنت وكذلك مقابلة المختصين فى  والبحث ف ى  منهج المسح المرجع  ة  تستخدم الدراس 

 الفراعنـة والـصينيون     هنشأة االنسان حيث اسـتخدم    ى  لإ ه تاريخ ودوجد ان الطب البديل يع    وقد  . هذا المجال 

وطب االعشـاب، والعالج   ،  )االبر الصينية ( الطب الصينـى    :ىعدة أنواع ه  ى  لإنقسم الطب البديل    ي .القدماء

ية من العديـد مـن      لوقايستخدم ل ى  فالطب الصين . ، والحجامة ى الطبيعـى، والعـالج النفس   عالجبالتغذية، وال 

كـم  . مع االخذ فى االعتبار وجود حاالت ال يفضل معها اللجوء إلى الطب الصينى            االمراض، وتخفيف االلم،    

وأنواع مختلفة من األعشاب تستخدم لعالج العديد من االمراض بعضها مذكور  هوجد ان هناك العديد من الفواك

كما وجد ان هناك    . ومازال يستخدم الى االن   ى  الماضى  م ف القران الكريم واالحاديث النبوية وبعضها استخد     ى  ف

كما ذكر ان . واليوجا والتأملى  الموسيق:له وسائل عديدة منهاالذى  النفسى  العالجللعالج وخاصةى طرق أخر

وجـاء  وقد  ها المجتمعات البشرية من مصر غربا إلى الصين شرقاــممارسة طبية قديمة عرفتى الحجامة ه

ـ      ـــعى  ولقد مارسها الرسول صلى اهللا علية وسلم واثن        , ممارستها علىوأكد  اإلسالم   ى ليها كمـا جـاء ف

ى س الطب البديل فيرخصص قسم لتدوقد وجد البحث ان بعض الدول ت). خير ما تداويتم به الحجامة(ى البخار

  .جامعاتها وان الجامعات المصرية تفتقر الى هذا التخصص
  

ـ    أالطب البديل على    ممارسة  بمواردها وإلى    ةالطبيعى  ويوصى البحث بالعودة ال    ى سس علمية صحيحة لتالش

ـ إنشاء، و  وتجنبا إستخامها على إرتفاع أسعارها     ية للمواد الكيميائية  باالثار الجان  ى  اقسام لتدريس الطب البديل ف

اً وعلى  ل على درجات علمية تمكنهم من ممارسته عملي       وصالحن  موالمهتمون به   ة  ى يتمكن الطلب  حتجامعاتنا،  

  . وفى إطار شرعى ومقنننهج علمى سليم



 الدفعة الخامسة  شروعات التخرجدليل م: ٢٠/١ك 
 

  ٩١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  بين القديم والحديث ى رحلة إبداع اإلنسان المصر  :العنوان
The Creativity Journey of the Egyptian between Past and Present 

  )٢٠٠٣ كلية التربية النوعية(   إكرام جابر سليمان  :ونمتدربال

  ) ٢٠٠٢ قكلية الحقو(     محمداسماعيل أحمد    

  )٢٠٠٠كلية التربية (   أشرف عباس مختار    

  )٢٠٠٣ كلية التربية النوعية(   رانيا محمد وجدى    

  )٢٠٠١ كلية الحقوق(     محمد مصطفى محمد    

   الكليةعميد      على المليجى. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- التربية النوعيةكلية 

  ٤٣/٥ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A5 :كود الموضوع

   الموهبة،  تاريخ،اإلبداع :األساسيةالكلمات 

  

إبداع االنسان المصرى الحـديث مـع إبـداع االنـسان           بين  ة  مقارندراسة  عمل   إلى   البحثيهدف  : الملخص

كيف نعيـد   :  اإلجابة على السؤال اآلتي    ية ومحاولة اإلبداعالمصرى القديم؛ لتحديد مبررات التخلف عن ركب        

  . لإلنسان المصرى الحديث؟اإلبداعذاكرة 

  

معيـدين  العينـة مـن     ى  ه عل توزيعحيث تم تصميم استبيان و     ؛ىحصائاإلى  هج التحليل نالمعلى  يعتمد البحث   

المنهج د على   كما يعتم . القاهرةة   جامع – كلية التربية النوعية     فىة  ساتذاالو ينمدرسالمساعدين و الرسين  دملوا

مصر القديمة من األسرة األولى حتى األسـرة الـسابعة          ى  تقع ف ى  يدرس العينة الزمنية والت   ى  والذى  المرجع

يات والقانون والتربية   حتى اآلن فى مجاالت الفنون والرياض     ى  والعشرون، ومصر الحديثة من عصر محمد عل      

  .والتعليم

  

ظهر فيهـا البـداع     ى  ا وان هناك عصور أخر    اعدوا اكثر اب  وقد توصلت الدراسة إلى أن قدماء المصريين كان       

، وان هناك معوقات كثيرة لإلبداع فـى مـصر وأن أسـباب             ىمنها عصر محمد عل   وبيرة  كبدرجة  ى  المصر

ية تكمن فى كثرة الحروب التى خاضتها مصر، وحركات االستعمار التى تعرضـت             اإلبداعالتخلف عن ركب    

  .راب الثقافى، واألميةاإلغتو الحاكم، مصريةلها، وعدم 

  

 والمواهب  اإلبداعالظهار  ى   داخل النظام التعليمى وتطوير النظام الدراس      اإلبداعة  وتوصى الدراسة بأهمية تنمي   

  .  عند التالميذ بدال من الحفظ والتلقيناإلبداع لتنميةعند التالميذ وتطوير نظام االمتحانات 



 الدفعة الخامسة  شروعات التخرجدليل م: ٢٠/١ك 
 

  ٩٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  رةتطور دور المرأة والتحديات المعاص  :العنوان
Development of Woman's Role and the Current Challenges 

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    العزيزعبدشيماء محمود   :ونمتدربال

  )١٩٩٩كلية التجارة (   نجالء محمد معوض    

  )٢٠٠٢كلية الحقوق (   محمود قطبة مرو    

  )٢٠٠١كلية التربية (   ابراهيمشيماء يحيى     

  ستاذ بقسم الصحافةأ      نجوى كامل. د  :اإلشراف

  مدير مركزبحوث ودراسات المرأة واإلعالم

   جامعة القاهرة-كلية اإلعالم 

  ٤٤/٥ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B4: كود الموضوع

  ثقافة، ، تحديات، المجتمعالمرأة :األساسيةالكلمات 

  

ههـا  جتواى  ا والتحديات الت   وحديثً قديماى  المحتمع المصر ى  دراسة مكانة المرأة ف   ى   يهدف البحث ال   :الملخص

  .يجب تنميتها للنهوض بالمرأةى واالوضاع الت
  

على ى  االحصائى  التحليلكما يستخدم أيضا المنهج     لتوضيح مكانة المراة قديما     ى  هج المرجع نيستخدم البحث الم  

 مفردة من طالب جمعية جيل المستقبل وتم اختيار العينة بشكل عشوائى مع مراعـاة أن                ٤٠ نعينة مكونة م  

التعـرف علـى مكانـة المـرأة        ى   رأى المرأة والرجل ف    لتعرف على ل% ٥٠:٥٠تكون نسبة الذكور لإلناث     

ففى مـصر   تحتل مكانة هامة منذ زمن بعيد وفى كافة العصور،          المرأة  وقد وجد ان    . تواجههاى  والتحديات الت 

 سيدة زمانها؛ فقد حكمت وشيدت وحفظت مكانتها وكان لها اثر كبير فـى صـنع                 هى  كانت المرأة  الفرعونية

والدين االسالمى اللذان أعطياها حقوقها     ى  أن اهللا كرمها وحفظ مكانتها فى كل من الدين المسيح         كما   ،الحضارة

" نجد أن المرأة    ى  الدين اإلسالم ى   النساء، وف   أوصى بحسن معاملة   "عيسى عليه السالم  " حيث أن سيدنا  . كاملة

 الذى  "صلى اهللا عليه وسلم   " أول من آمن بالدعوة اإلسالمية وبسيدنا محمد        ى  ه" اهللا عنها ى  السيدة خديجة رض  

ى حقوقها الكاملة، فف   و القرآن الكريم تبين أهمية المرأة    ى  كما أن هناك آيات كثيرة ف     . أكد على الرفق بالقوارير   

فترة تاريخية مثل عهد محمد على مرورا إلى وإذا انتقلنا ". وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" ساء قال تعالىسورة الن

من ن المرأة جزء ال يتجزأ      أ ب  نجد أن هناك وعيا    اسماعيل الخديوى   باالحتالل البريطانى والفرنسى وحتى عهد    

اتفاقيـة سـيداو    : تخص المرأة مثل  ى  االتفاقيات الت وتطرقت الدراسة إلى عرض     . حركة التطور فى المجتمع   

، كما حـدد    اآلن لدعم قضايا المرأة   الجارى  وما هو التطور البناء     . والمؤتمر الدولى للسكان الذى عقد بالقاهرة     

  .البحث الجوانب التى يجب تنميتها للنهوض بالمرأة كالتعليم والصحة والمشاركة السياسية
  

طريق النهوض بهـا    ى  تقف ف ى  لها وازالة العقبات الت   ى  دور السياس  ال ةتاحإالبحث باالهتمام بالمراة و   ى  ويوص

  .المجتمعى فى الداء دورها الرياد



 الدفعة الخامسة  شروعات التخرجدليل م: ٢٠/١ك 
 

  ٩٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   وحدة إنتاج أغذية بمطار شرم الشيخإنشاء دراسة جدوى  :العنوان
Feasibility Study for Establishing an In-Flight Catering Unit in Sharma El- Sheikh 
Airport 

  )٢٠٠٢كلية السياحة والفنادق (   فرج ى ن صافأيم  :ونمتدربال

  )١٩٩٨كلية السياحة والفنادق (    أحمدجمال سيد     

   عمشروالمدير        سيد كاسب. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-كلية الهندسة                 

  ٤٥/٥ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         B2: كود الموضوع

  ، أغذيةمستقبلال، ، تنميةاقتصاد :األساسيةالكلمات 

  

 وحدة إلنتاج األغذية الالزمة لرحالت شـركات   نشاءية إل قتصاداالالجدوى   يهدف البحث الى دراسة   : لملخصا

مطار ى   ف  خاصة مثل هذه الوحدات  لالطيران فى شرم الشيخ، وتحتاج معظم مطارات جمهورية مصر العربية           

  .ىشرم الشيخ الدول

  

المنهج الوصفى التحليلى؛ والذى يرتكز على جمع البيانات ثم تحليلها للحصول على النتائج             على   البحث   مدتعا

وحتـى  دراسة سـوق األغذيـة والمـشروبات     وتحليل الموقع : بدء من إتباع خطوات دراسة الجدوى     ولقد تم   

إدارة المواد البشرية، األمن واآلمـان،      :  تحديد السياسات الالزمة مثل    ولقد حاولت الدراسة  .  الربحية مؤشرات

تحديـد  والنهاية تم استعراض الدراسـة التمويليـة        ى  وف. وغيرها... الصحة الغذائية والمهنية، إدارة األزمات    

  .للمشروعى المصروفات والربحية والتقييم التجار

  

ية بالمطار بناء على الدراسة التى تمت والتى أخـذت فـى             وحدة إنتاج األغذ   إنشاءيمكن إجمال نتائج البحث     و

االعتبار كافة جوانب دراسة الجدوى ومؤشرات الربحية الحديثة والنظم واآلليات التى سيتم العمل من خاللهـا                

شباب الخريجين على عمل دراسات جـدوى       ل تدريب   بمثابةهذا البحث   عتبر  وي. للوصول ألعلى كفاءة وربحية   

  . المصرية البيئةظروف فى االعتبار كافة تأخذ قومية  لمشروعاتحديثة

  



 الدفعة الخامسة  شروعات التخرجدليل م: ٢٠/١ك 
 

  ٩٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  والعشرينى محركات السيارات فى القرن الحاد بدائل  :العنوان
Alternative Automotive Engines in the 21st Century 

  )٢٠٠٢كلية الهندسة (   ابراهيمالرحمن عبدمحمد  :ونمتدربال

  )٢٠٠٢كلية التجارة (   العزيزعبدى  صبحأحمد    

  )٢٠٠٣كلية التجارة (   عاشور ى النبعبدعادل     

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    ىالفتاح العاصعبدمحمد     

  )٢٠٠٣كلية التجارة (   محمد وجيه محمد     

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا      عادل خليل. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة– كلية الهندسة

  ٤٦/٥ب :الكود           جليزيةاإلن: لغة التقرير         D2 :كود الموضوع

  مستقبلال، بيئة, تكنولوجيا: األساسيةالكلمات 

  

 ان الهدف من هذا البحث هو استعراض البدائل المتعددة الستخدام الطاقة التقليديـة فـى محركـات         :الملخص

وهو سعر  (ى  ع السيارات ومعرفة األفضل من حيث السعر المبدئ       والمقارنة بين انوا  ) بنزين وسوالر (السيارات  

، الحجـوم واألوزان،    )عزم الدوران والقـدرة   (، األداء   )ووقود, صيانة(سعر االستهالك   , ) السوقى  السيارة ف 

  . نسب الملوثات المنبعثة منها

  

 ،كل نوعى المستخدمة فالطاقة وعرض ومناقشة انواع السيارات   ى  فى  يعتمد هذا البحث على االسلوب المرجع     

الدول الـصناعية   اتجهت  وكيف  .  وكذلك مميزات وعيوب كل نوع من هذه السيارات        يها،الحركة ف وميكانيكية  

وقـد  . وخاصة الواليات المتحدة األمريكية واليابان وأوروبا الغربية إلى مصادر أخرى نظيفة للطاقـة            ى  الكبر

لكهربية والسيارات الهيدروجينية كبديل لـسيارات البنـزين         قوية الستخدام السيارات ا    توجد ان هناك اتجاها   

ظـاهرة االحتبـاس    ى  أدت ال ى  كاسيد الكربون والت  ت الضارة بالبيئة مثل اول وثانى أ      االنبعاثاى  والديزل لتالش 

ذات موتور كهربائى   (ولقد خلص البحث إلى أن افضل بديل هو السيارات المهجنة           . وثقب االوزون ى  راالحر

  ). أو ديزلومحرك بنزين

  

  .البدائل لتضح الصورة كاملةى ية التفصيلية له فى المستقبل مع باققتصاداالاستكمال الدراسة بوصى البحث يو
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  ٩٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  تطوير التعليم العالى بمصر ووجهة نظر الطلبة األوائل  :العنوان
Development of Higher Education in Egypt and Distinguishing Students' Opinion 

  )٢٠٠١كلية التجارة (   العزيز عبد ابراهيمأيمن  :ونربمتدال

  )١٩٩٩كلية الحقوق (  ى شريف محمد العرب    

   مشروعالمدير        سبسيد كا. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-كلية الهندسة                 

  ٤٧/٥ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A1 :كود الموضوع

  تطوير السياسات، ، طالبليمتطوير التع: األساسيةالكلمات 
  

ـ    ى  أن الهدف من هذا البحث هو مناقشة خطط تطوير التعليم ومعرفة رأ           : الملخص هـذه  ى  الطلبة االوائـل ف

  .الخطط وجوانب االصالح المطلوبة
  

تصميم استقصاء للبيانات المطلوب دراستها، بنـاء علـى       حيث تم   ى  االحصائى  يتبع هذا البحث المنهج االتحليل    

ـ        ٥٢ اشتملت على خطط الوزارة لتطوير التعليم، وتوزيعه على عينة         ى  طالبا متفوقا وخريجا ممن يعملـون ف

 الدراسات السابقة تناولت تطوير     حيث اتضح أن  ى  كما اشتمل البحث على جانب مرجع     . وظيفة معيد بالجامعة  

ها بصورة  تنة ولم تقم أى دراسة بسرد جميع مدخالت ومخرجات العملية التعليمية وتفاعال           التعليم من زوايا معي   

 بصياغة استراتيجية لتحسين التعليم العالى      حيث قامت  ؛كما أن وزارة التعليم العالى قامت بجهد مشكور       . شاملة

  .تم ترجمتها إلى خمسة وعشرين مشروع محدد تخاطب المجاالت المتنوعة من التحسين
  

ولكن اإلختيارات تقع بين    ى   النسبة األكبر راضين بصفة عامة عن المستوى التعليم         أن وتبين الدراسة التحليلية  

ويرى معظمهم أن اإلصالح يبدأ بالمناهج الدراسية، ثم كفاءة األستاذ الجامعي، واالهتمـام             , جيد وضعيف جدا  

ى البعض إلغاء مجانية التعليم أو ربطها بالتفوق، بالمتفوقين مع ربط المناهج الجامعية باحتياجات المجتمع، وير

 والثقافية، واالهتمام بمرتبات أعضاء هيئة التدريس، كما يرى البعض أن هناك            االجتماعيةواالهتمام باألنشطة   

الهجرة ى  كما توجد نسبة تزيد عن نصف العينة تفكر ف         .والتعليم قبل الجامعي  ى  فجوة كبيرة بين التعليم الجامع    

الحصول على مستوى تعليم أفضل، والتعرف على أحدث التقنيـات، واالسـتقرار            : ألسباب عدة منها  للخارج  

: فمن الـسلبيات  . النظام التعليمي ى   وأوضحت العينة أيضا أن هناك سلبيات وإيجابيات ف        ،....وغيرها, المادي

التلقين والحفـظ، واالهتمـام      ىعدم التجديد والمتاجرة بالكتب العلمية، وزيادة أعداد الخريجين، واالعتماد عل         

بالجانب النظري، وعدم االهتمام بالدراسات العليا والبحث العلمي، وعشوائية المناهج، وعدم وجود نظام موحد              

كفاءة بعض األساتذة، واستمرار العملية التعليمية رغم الـصعاب،         : ومن اإليجابيات . لإلدارة وطرق التدريس  

التطوير، وخلـق روح التعـاون،      ى  المحاضرات، ورغبة البعض ف   ى  فى  قداألداء الن ى  والحوار واالعتماد عل  

بضرورة العمـل   الدراسة  ى  وتوص .وتعدد أساليب التقييم، وتوافر المتفوقين والموهوبين من األساتذة والطالب        

 تقليل الفجوة بين نظام التعليم الحالى واحتياجات المجتمع ومجابهـة الـسلبيات واالهتمـام               بشكل سريع على  

  . تكافؤ الفرص بمبدأعمالً وللحد من الهجرةى لمتفوقين والبحث العلمبا
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  ٩٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  اتجاهات طالب الجامعة نحو دور المرأة العاملة فى تربية أبنائها  :العنوان
University Students Attitudes towards Employed Woman in Child Raising  

  )٢٠٠٠كلية التجارة (   أسماء حسن عثمان  :ونمتدربال

  )٢٠٠٣كلية التجارة (  الرفاعى ى أميمة فوز    

  )٢٠٠٢كلية التجارة (   رشا صابر هاشم     

  )٢٠٠٢كلية الحقوق (   زينب صالح الدين حسن    

  )٢٠٠٣كلية الهندسة (  سارة محمد جمال الدين     

  )٢٠٠١ اآلدابكلية (  شيرين محمد الدسوقى     

  الصحافة أستاذ مساعد بقسم       يوسفأبوإيناس . د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-اإلعالمكلية 

  ٤٨/٥ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B4 :كود الموضوع

  ، المجتمعاألسرة، عمل، المرأة,  الطفل:األساسيةالكلمات 

  

رها ودعمل المرأة ومدى قدرتها على القيام ب      ى  طالب الجامعة ف  ى  عرفة رأ مى  تهدف هذه الدراسة ال   : الملخص

  .تربية النشئى ف

  

ؤاال تتنوع بين   ن ستة عشر س   محيث تم تصميم استقصاء مكون      ى  االحصائى  التحليل المنهجعلى  تعتمد الدراسة   

 كانت النتائج و ،اثمفردة بين ذكور وان    ١٠٠ عينة عشوائية مكونة من   ى  االستقصاء عل ى  ، وأجر مغلق ومفتوح 

إذا لم يكـن    جاب  لم يفضل الشباب عمل المرأة بعد اإلن      , التربيةى   أفضل ف  االمرأة العاملة ال تؤدى دور    : كاآلتى

ان المرأة العاملة ساعدت أوالدها فى اسستذكار دروسهم، كما كانت تحرص على مكافئتهم              .هناك حاجة مادية  

  الوعى الـدينى لـديهم  صة على تعويدهم المشاركة فى الرأى وتنميةحريفى المناسبات المختلفة، وايضا كانت     

نسبة كبيرة لم تكن تذهب إلى الطبيب بصفة دورية لكن كانت األم تهتم             . واالهتمام بأداء الشعائر الدينية بإنتظام    

ار األب ثـم    االختيى  الحياة ثم يليها ف   ى  اختارت األم كقدوة ف    العظمىالغالبية  , سليمة   و بتغذيتهم تغذية صحيحة  

ـ             ه أن اكما أظهرت نتيجة البحث أيض    . األقارب ى  ال يوجد فرق كبير بين المرأة العاملة والمرأة غير العاملـة ف

إن المرأة العاملة تفوقت فى مجال التربية الدينية، بينما المرأة غير العاملة تفوقت فى              مجاالت التربية المختلفة    

ق بين المرأة العاملة والغير عاملة      وفر يةكما لم توجد أ   . ربية الصحية مجال التربية النفسية وأيضا فى مجال الت      

  .الذكاءى تربية أكبر نسبة من األطفال شديدى ف

  

  . ومستقبلههالدراسة باالهتمام باالطفال النهم لبنة المجتمع وعمادى وتوص
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  ٩٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  للعراق ىرصد التغطية الصحفية لجريدة األهرام ألحداث الحرب واالحتالل األمريك  :العنوان
Follow up of El-Ahram Journal Covering of American–War and Occupation on Iraq  

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    سليمان حامدأحمد  :ونمتدربال

  )٢٠٠٠ كلية السياحة والفنادق(     اسماعيل  راجحأحمد    

  )٢٠٠٣التجارة كلية (    حامدأحمدنانسى     

  )٢٠٠٣ دار العلومكلية (      حماده أحمدمحمود     

  )١٩٩٨ اآلدابكلية (  أسامه منصور رشوان    

  )٢٠٠٣ تجارةكلية ال(    محمدمحمد حسن    

  )٢٠٠٠ كلية التجارة(   حسين محمد حسين    

   لشئون الطالبوكيل الكلية      الشريفى سام. د  :اإلشراف

  جامعة القاهرة -كلية اإلعالم 

  ٤٩/٥ب :الكود            العربية: لغة التقرير         A4 :كود الموضوع

  مالسال,  حرب،صحف :األساسيةالكلمات 

  

نجلوأمريكية على العـراق    دراسة التغطية الصحفية لجريدة االهرام للحرب األ      ى  يهدف هذا البحث ال   : الملخص

  .واحتالله

  

لها وقد وجد   يحلتكورة و ذالجريدة الم ى   االحداث ف  حيث يقوم بتتبع  ى  المرجعى  المنهج التحليل على  يعتمد البحث   

ى  عن العديد من الموضوعات الت     ٢٠٠٣ مارس   ٢٠ حتى   ٢٠٠٣ مارس   ١٤الفترة من   ى  ان الجريدة تحدثت ف   

 هـو   اوالتى وصلت إلى خمسة موضوعات كبرى، وكانت أكثر هذه الموضوعات تكرار          ى  تخص الشأن العراق  

رب على العراق حيث تكرر خمسة وثالثين مرة، وكان أقلها تكـرارا            موضوع المواقف الدولية المعارضة للح    

المواقف الدولية المؤيدة للحرب، وتأثير الحرب على العراق حيث تكرر كل منهما أربع مرات، وكان موقـف                 

 أبريل  ١٤ حتى   ٢٠٠٣ أبريل   ٨الفترة من   ى  وتحدثت جريدة األهرام ف   . الصحيفة معارضا للحرب على العراق    

  .وععديد من الموضوعات والتى وصلت إلى أربعة عشر موض عن ال٢٠٠٣

  

لتطورات وأحداث الغزو حيث تكرر خمسة وثالثين مـرة، وأقلهـا            ا  هو اتكراروكانت أكثر هذه الموضوعات     

تكرارا هو دور وموقف الصليب األحمر من الحرب على العراق حيث تكرر مرتين وكان موقـف الـصحيفة                  

 عن العديـد    ٢٠٠٣ مايو   ٨ حتى   ٢٠٠٣ مايو   ٣الفترة من   ى  دثت جريدة األهرام ف   وتح. مؤيداً للموقف العراقي  

            هـو موضـوع     امن الموضوعات ووصلت إلى ستة عشر موضوع، وكانت أكثر هذه الموضوعات تكـرار 

العراق حيث تكرر ستة عشر مرة، وكان أقل عدد من الموضوعات تكرارا هو تـصاعد               ى  تطورات الوضع ف  

وتحدثت . ب حيث لم يذكر إال مرة واحدة، وكان موقف الصحيفة مؤيدا للموقف العراقي            الحملة المناهضة للحر  

ى  عن العديد من الموضوعات وصلت إلى ثمـان        ٩/٥/٢٠٠٤ حتى   ٣/٥/٢٠٠٤الفترة من   ى  جريدة األهرام ف  
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  ٩٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

ثالثـين مـرة،     و موضوعات، وكانت أكثرها تكرارا هو موضوع تعذيب األسرى العراقيين حيث تكرر ثمانيةً           

  . ان أقلها تكرارا محاكمة صدام حسين حيث لم يذكر إال مرة واحدةوك

  

 وهو موقف محايد    صر تجاه األحداث الجارية بالعراق    لموقف م  ويرى الباحثون أن اتجاه األهرام جاء انعكاسا      

  .أحداث العراقى عن طريق عرض وإبراز ألهم تعليقات الرئيس مبارك والحكومة المصرية عل
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  ٩٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  فى جامعة القاهرة المغايرة لمعايير المجتمع الطلبةجاهاتات  :العنوان
The Non Familiar Attitudes for Students to Society Norms in Cairo University 

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    ىالقوعبدنهال مصطفى   :ونمتدربال

  )٢٠٠٣كلية التجارة (      أحمدالمنعم عبددينا     

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (      ىهبه السعيد فتح    

  )٢٠٠٣كلية التجارة (      أحمدسامح سمير     

  )٢٠٠٢كلية التجارة (       محمد عباسأحمد    

  )٢٠٠١كلية التجارة (      ىأيمن عاشور فهم    

  مدرس بمعهد البحوث والدراسات التربوية   ابراهيمأمانى سعيدة سيد . د  :اإلشراف

  جامعة القاهرة

  ٥٠/٥ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A3 :كود الموضوع

  ، ثقافةالمجتمع, شباب :األساسيةالكلمات 

  

للمعايير العامـة للمجتمـع     ) الغير مألوفة (يهدف هذا البحث دراسة مدى انتشار اإلتجاهات المغايرة         : الملخص

  .تجاهات لدى طالب جامعة القاهرةمجتمع وحجم هذه اإلالوالمغايرة للعادات الشخصية الشائعة فى 

  

وتنـاول البحـث دراسـة ظـاهرة        ،يتبع هذا البحث المنهج الوصفى اإلستكشافى ليتعرف على أبعاد الظاهرة           

اإلتجاهات على مجتمع الطالب والطالبات فى جامعة القاهرة بمختلف الكليات النظرية والعملية داخل الحـرم               

قام فريق البحث بتصميم هذا المقياس المكون من        " مقياس لإلتجاهات "ومن أدوات البحث المستخدمة     . الجامعى

).  غير موافق– موافق –موافق جدا (يتم اإلجابة عنها من خالل مقياس متدرج تتراوح إجاباته بين         ,  سؤال ١٩

وصلت الدراسة إلى   .  طالبا وطالبة من طلبة جامعة القاهرة      ٣١عينة عشوائية تتكون من     ى  أجريت الدراسة عل  

ن طبيعة العالقات والتفاعالت بين طالب الجامعة تتأثر بفهم الطالب للمحيط االجتماعي، وظاهرة عدم فهـم                أ

يؤكد البحث أن الخطـأ ال      . الجامعة سلوك غير مناسب داخل   بالطالب إلى ممارسة    ى  تؤدى  المحيط االجتماع 

ـ        بطريقة تفقد  يكمن فى تجربة كل ما هو جديد ولكن فى تقليده تقليدا أعمى            ى  الفرد شخصيته وتجعله سـلبيا ف

أقـر الفريـق أن     , نهاية البحـث  ى  وف.  الظاهرة وهذا البحث يتبع نظام الوصف لمعرفة أسباب هذه       . مجتمعه

  . ألنها تؤثر بطريقة سلبية على شخصية الطالب وعلى أهدافهميثير القلقالمعدالت الكبيرة لهذه الظاهرة 

  

ئ منذ الصغر على طاعة اهللا عز وجل، وعلـى العقيـدة الـصحيحة،              بالتربية اإليمانية للنش  الدراسة  ى  وتوص

واألخالق الفاضـلة، العمـل علـى نـشر القـيم       ل على اإليماناجي االةوالتأدب بآداب الشرع المطهرة، لتنشأ

الحـوارات المفتوحـة     و واإلتجاهات السليمة لدى الشباب من خالل رجال الدين والقادة عن طريق النـدوات            

عدم التأثر بالثقافات األ جنبية، والتأكيد على أهمية معرفة كل           و  اإلعالم، ودعم الروح الوطنية    وإستخدام وسائل 

  .جديد من حولنا وأخذ ما يدعم ثقافتنا ويفيد المجتمع المصرى



 الدفعة الخامسة  شروعات التخرجدليل م: ٢٠/١ك 
 

  ١٠٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

 ؟ صورة العرب والمسلمين لدى الغربتصحيحكيف يمكن   :العنوان
How to Corrects the Image of Arabs and Muslims for the Westerners? 

  )٢٠٠٠كلية اإلعالم (      الفتاح بدرعبدحنان   :ونمتدربال

  )٢٠٠١كلية دار العلوم (      خالد محمد صابر    

  )٢٠٠٢كلية التجارة (      هيا محمد البربري    

  )٢٠٠٣كلية التجارة (       محمد المهديأحمد    

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    الدين محمدى هبة صف    

  أستاذ بقسم العالقات العامة واإلعالن      طايعى سام. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية اإلعالم 

  ٥١/٥ب :الكود            العربية: لغة التقرير         A3 :كود الموضوع

  ، ديموقراطية، شبابثقافة، تدين, إعالم: األساسيةالكلمات 

  

كيفية تصحيح الـصورة الذهنيـة للعـرب        ى  فى  الشباب الجامع ى  معرفة رأ ى  يهدف هذا البحث ال   : الملخص

  . الغربيى الوعى والمسلمين ف

  

مستخدما الدراسة المسحية ومعتمدا على استبيان تم توزيعه على العينة المتاحة ى اعتمد البحث على المنهج الكم

ول الوضع الراهن وأسبابه والواقـع والمـأمول وأنـسب الجهـات            الستطالع آرائهم ح  , من الشباب الجامعي  

تكونت . تطرق إليها البحثى ، والبرامج القائمة، ومدى إمكانية التطوير، وغيرها من القضايا الت لذلكالمستهدفة

 والهندسة اإلعالم و  من اإلناث من كليات التجارة ودار العلوم       ٢٧ و  من الذكور  ٢٣ ، مفردة ٥٠عينة البحث من    

ص البحث بعد تحليل النتـائج إلـى مفارقـة          لوقد خ . ٢٢عاما   و ١٨ وترواحت أعمار المبحوثين بين      اآلدابو

وقد اقترح الباحثون أهمية    . الصورة الحالية للواقع، ألسباب عديدة بعضها يعود إلينا، وأخرى ترجع إلى الغرب           

 العربية،  االجتماعيةمين الثقافية والعقلية و   بالمضاى  تفعيل البرامج الموجودة وتدعيمها، وأهمية االهتمام اإلعالم      

ـ    ى  دول الغرب، واالهتمام بالشباب ف    ى  واستهداف الشباب ورجال اإلعالم والسياسة ف      ى تفعيل الدور المأمول ف

 .التصحيح

  

البحث بمزيد من الفعالية للوسائل اإلعالمية الموجهة للغرب بلغة يفهمها واستهداف الشباب ورجـال              ى  ويوص

رجة عالية فى الرسالة اإلعالمية وتفعيل دور الشباب العربى فى البرامج التـى تـستهدف تحـسين                 اإلعالم بد 

  .لعرب والمسلمين باعتبارها قضية أمن قومىا لتصحيح صورة ة الشباب بالجهود المبذولة حالياالصورة وتوعي



 الدفعة الخامسة  شروعات التخرجدليل م: ٢٠/١ك 
 

  ١٠١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  استخدام شبكات اإلنترنت بالمنازل  :العنوان
The Use of Internet Networks at Home 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    المحسنعبدمحمود محمد   :ونمتدربال

  )٢٠٠١كلية العلوم (    محمد مصطفى حسن    

  )٢٠٠٢كلية التجارة (      ت صديقعفمحمد ر    

  )٢٠٠١كلية الحقوق (      السيدى أسامة مجد    

  )٢٠٠٢ اآلدابكلية (       عيدابراهيمياسر     

  )٢٠٠١كلية التجارة (    البارىعبدى علياء عل    

  )٢٠٠٣كلية التجارة (      هبة محمد عادل     

  أستاذ بقسم المناجم والبترول والفلزات      العليم هاشمعبد. د  :شرافاإل

  مشروع المنسق تطوير المادة العلمية ب

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  

 ٥٢/٥ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         D2 :كود الموضوع

  ، تسويق شباب،كنولوجيات :األساسيةالكلمات 
 

 إن الهدف من هذا البحث هو توضيح معالم استخدام واحدة من أهم تقنيات الشبكات بـين المنـازل                   :الملخص

  .االتصال باإلنترنت والعالم أجمع بسهولة ويسر وسرعة عاليةى لتساعد السكان عل

  

وصـف  ى  ، حيث يقدم الجانب المرجع    ئىحصااإلى  والتحليلى  المنهجين المرجع  استخدامعلى  يعتمد هذا البحث    

ـ   . نظمة االتصال باالنترنت بصفة عامة والنظام المقترح بصفة خاصة        ألى  تفصيل فيعتمـد  ى  أما الجانب التحليل

 : مفردة تشمل ثالث منـاطق سـكنية       ١٠٠عينة طبقية من    ى  على   لهذا الغرض أجر   هميصمتم ت اسقصاء  ى  عل

من عينة البحت يتقبلون فكرة الشبكات بـين  % ١٠٠راقية، ومتوسطة، ومحدودة الدخل واوضحت الدراسة أن      

ـ  ١٥٠ى  المنازل، وأن التكاليف األولية للفرد ه      فـرض اشـتراك   ى  جنيها مصريا ال غير للمشترك الواحد عل

.  ساعة يوميا  ٢٤ر اشتراك    جنيها فقط ال غير نظي     ٣٥ى  المشروع، كما أن التكاليف الشهرية ه     ى  عشرة شقق ف  

  . جنيها شهريا٤٠ ساعات يوميا يكلف ٣ى حين أن استخدام اإلنترنت بين ساعتين إلى ف

  

طابور الحصول على ى  شركات صغيرة لتقديم هذه الخدمة بدال من االنتظار ف إنشاءالباحثون الشباب ب  ى  ويوص

  .عمل



 الدفعة الخامسة  شروعات التخرجدليل م: ٢٠/١ك 
 

  ١٠٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  أحالم المصريين لمصر  :العنوان
Egyptians' Dreams for Egypt 

 )٢٠٠٢كلية الحقوق (     أسماء محمد الغريب  :ونمتدربال

  )٢٠٠٠كلية العالج الطبيعى (      ابراهيم أحمدرانيا     

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (      سارة محمود أنور

  )٢٠٠٣كلية الزراعة (      نعمة مصطفى سيد    

 )٢٠٠١كلية التجارة (       حسين حلمىأحمد    

  )٢٠٠١طرى كلية الطب البي(      أحمدالسيد معتصم     

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة      طريف شوقى. د  :شرافاإل

   جامعة القاهرة، فرع بنى سويف-كلية اآلداب 

  ٥٣/٥ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A3 :كود الموضوع

  ، الحرية، تنميةتحديات ،ثقافة، مستقبلال: األساسيةالكلمات 
 

الهدف من هذا البحث هو مناقشة العديد من أحالم المصريين لمصر وذلك للوصول إلى حل لبعض                : الملخص

  .ىيتعرض لها الشعب المصرى المشكالت الت
  

ة عـشوائية مكونـة مـن       عن طريق عمل أداة بحث تمهيدية على عين       ى  المنهج التحليل على   هذا البحث    يعتمد

ووفقا لنتـائج هـذه     ".أحالمك لمصر؟ ى  ما ه "وتوجيه سؤال واحد إليهم هو      , ىمختلف شرائح المجتمع المصر   

 مفردة مـن مختلـف طبقـات        ٨٥م أداة بحث أساسية على عينة عشوائية أخرى مكونة من           ااستخدتم  , العينة  

ـ    . ابة عليها باالختيار  الشعب وكانت عبارة عن مجموعة أسئلة سهلة وبسيطة يتم اإلج          تـم  ى  ووفقا للنتـائج الت

ى مصر وتؤدى يتمنى الشعب أن تتحقق فى وجدنا أن هناك بعض المجاالت الت, الحصول عليها من هذه العينة 

  :إلى التنمية مثل 

  ).الصحة والتغذية والتعليم والثقافة واإلسكان والنقل واالتصال (األساسيةالوفاء باالحتياجات  .١

  ).اتخاذ القراراتى فرص العمل وتوزيع الدخل والثروة والمشاركة ف(التنمية  ىالمشاركة ف .٢

  ).ية والثقافية والتكنولوجيةقتصاداالمجاالت العمل والعالقات ى ف(تأمين االستقالل واالعتماد على الذات  .٣

  ).والقضاء على تبديد المواردى قتصاداالاإلنتاج والنمو واالستقرار (ى قتصاداالاألداء  .٤

  . ن االجتماعياألم .٥

  .سالمة البيئة من التلوث .٦

 .جميع المجاالتى إدخال التكنولوجيا الحديثة ف .٧
  

بالنظر إلى هذه   ية والثقافية   قتصاداال و االجتماعيةبرامج التنمية   المسؤلين عن التخطيط والتنفيذ      البحث   ىويوص

ى على مهارات   واالجتماعى  تصادقاالاعداد برامج لتدريب قادة التخطيط      ى  والشروع ف ،  بعين االعتبار األحالم  

  .التواصل مع الجمهور



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٠٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  السادسةالدفعة 
  معلومات عامة عن التدريب: أوالً

  ١٥: عدد المشرفين  ٦٣ :عدد المتدربين  ١٤: عدد المشاريع  ٣: عدد الفصول

  جامعة القاهرة –كلية التجارة بمركز البحوث والدراسات التجارية : مكان التدريب

  ١٩/٦/٢٠٠٤ : التدريبتاريخ بداية

 جامعة - كلية الهندسة "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مقر مشروع: مشروعاتالمكان عرض ومناقشة 

  القاهرة

  ٥/٨/٢٠٠٤ إلى ٢٢/٧/٢٠٠٤خالل الفترة من  :اتتاريخ المناقش

  

  التغطية اإلعالمية: ثانيا
اإلحتياج الطبـى    "ضرة العامة بعنوان   بمناسبة المحا  ذاعة الشباب والرياضة برنامج شاطئ    فى إ تسجيل  تم ال  •

 ٣٠/٦/٢٠٠٤ بتاريخ ،"إلكتشاف وعالج متعاطى المواد المخدرة بين الشباب

ادراك " بحث تخرج بالدفعة الـسادسة بعنـوان       عن   ذاعة الشباب والرياضة برنامج شاطئ    فى إ تسجيل  تم ال  •

  ٣٠/٦/٢٠٠٤ بتاريخ ،"الهوية العربية

التعليم عن  " بحث تخرج بالدفعة السادسة بعنوان     عن   اضة برنامج شاطئ  ذاعة الشباب والري  فى إ تسجيل  تم ال  •

  ٣٠/٦/٢٠٠٤ بتاريخ ،"بعد

تجربـة  "عامـة بعنـوان     المحاضرة  بمناسبة ال  برنامج أضواء    FMإذاعة البرنامج الثقافى    فى  تسجيل  تم ال  •

 ٧/٧/٢٠٠٤ ، بتاريخ"شخصية فى البحوث والتطوير

  

  المحاضرات العامة: ثالثًا

  سلوى عبدالخالق نويشي. د  الطبى الكتشاف وعالج متعاطى المواد المخدرة بين الشباباالحتياج  •

 سعد مجاهد الراجحي. د            تجربة شخصية فى البحوث والتطوير •

 نهاد عبداللطيف/ سفير        أضواء حول اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية •

  نانسى فانوس.ا      فرص المنح المتاحة للخريجين من خالل مكتب األمديست •

  

  أنشطة متنوعة: رابعا
ـ  ١٦-١٥بالقاهرة  الجامعة األمريكية   كترونى ب لبالمؤتمر الثالث لتطبيقات التعليم اال    نشر بحث علمى     •  و يوني

 خالصة العمل فى بعض مشروعات الدفعة الخامسة والسادسةذلك بإستخدام  ٢٠٠٤

  

  ملخصات مشروعات التخرج: خامسا
  .تم عرض ملخصات المشروعات التى تمت بهذه الدفعةسوف يالتالية فى الصفحات 



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٠٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   للمخاطراالجتماعيةالمظاهر   :العنوان
Social Aspects of Risks 

  )١٩٩٥كلية العلوم (     أحمداهللا محمود عبد  :ونمتدربال

  )٢٠٠٠ اآلدابكلية (  العزيزعبدصفا فاروق     

  )٢٠٠١كلية التجارة (   مشيرة مصطفى آدم    

  )٢٠٠٠كلية دار العلوم (    شهاوىشيرين محمد ال    

  )٢٠٠١كلية التربية النوعية (    شيماء يوسف صوفى

  أستاذ بقسم المناجم والبترول والفلزات       فؤاد خلف. د  :اإلشراف

  تحاد األوروبى بالتعاون مع اال–المنسق المصرى لمشروع هندسة المخاطر 

   جامعة القاهرة –كلية الهندسة 

  ٥٤/٦ب :الكود           اإلنجليزية :التقريرلغة          B3 :كود الموضوع

  ، بيئةالتوعية، ثقافة, مخاطر :األساسيةالكلمات 

  

 االجتماعيـة واالبعـاد    علم منهج تقدير المخـاطر     ريخات و  دراسة أهمية  الهدف من هذا البحث هو    : الملخص

  .لألخطار

  

لم ااهتمام دول الع  ى  حيث يبين المنهج المرجع   ى  االحصائى  مع المنهج التحليل  ى  راسة المنهج المرجع  م الد دتستخ

الحياة ويقدم تعريف واهمية وتاريخ     ى   جميع مناح  بل فى الصفقات المالية والتجارية    ى  بعلم المخاطر ليس فقط ف    

ـ  سؤال   ١٨ون من    استقصاء مك  تضمنفيى  االحصائى  أما الجانب التحليل  .  المخاطر هذهوانواع    م تـصميمها  ت

ـ    .  لمجابهة هذه المخاطر   المتبعةالجماهير بالمخاطر واالحتياطات    ى  لدراسة وع  عينـة  ى  أجريت الدراسـة عل

وأظهـرت  .  مستويات تعليمية مختلفـة    من من االناث    ٥٤ و  من الذكور  ٦٧ ، مفردة ١٢٠عشوائية مكونة من    

أن ، كما اثبتت الدراسة     بالمخاطرى  الوعى  ف هاما    دورا نايلعب والمستوى االجتماعى    النتائج ان مستوى التعليم   

 وان الغالبيـة     مفقـود  االمان عند شراء السلع   ى   وجد ان تحر   ايضا .معظم المؤسسات ليس لديها نظام مخاطر     

 أن  فى حـين أشـار البحـث إلـى         . المنزلية أو المنزل بصفة عامة     التقم بالصيانة الدورية لالجهزة   ى  العظم

  .تام بالنظامى تطبق نظام المخاطر وان العاملين بها على وعى ا شريك أجنبلهى الشركات الت

  

االذاعة والتلفاز والـصحف    ى  بالمخاطر ف ى  الحمالت االعالمية الموجهة لنشر الوع    تكثيف  الدراسة ب ى  وتوص

  .والمجالت واقناع الناس بأهمية توقع المخاطر وكيفية تفاديها أو التعامل معها



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٠٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   على عينة من طالب الجامعة:دراسة استطالعية ،إدراك الهوية القومية  :العنوان
Recognizing the National Identity, Survey Study: on University Students 

  )٢٠٠٢كلية اآلثار (    العليم البغداديعبدمنى   :ونمتدربال

  )١٩٩٦كلية الطب (      سوسن فاروق هالل    

  )٢٠٠٠ اآلدابية كل(    نينا حسعمالمنعبدشيماء     

  )١٩٩٩ اآلدابكلية (    الحليمعبدسالمة ة مرو    

  )٢٠٠١كلية اآلثار (      عزاممصطفىغادة     

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة      طريف شوقى. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة، فرع بنى سويف-كلية اآلداب 

  ٥٥/٦ب :دالكو            العربية :لغة التقرير         A3 :كود الموضوع

  ، الحرية، ثقافةديموقراطية، شباب, الهوية: األساسيةالكلمات 
  

تعبر عن قضايا هامة يتخوف الشباب من طرحهـا أو حتـى            عديدة  مصطلحات  مفاهيم و  مناقشة   تم: الملخص

  . إدراك الشاب المصرى لمعنى الهوية ومدى وعيه بماهية شخصيتهمحاورة نفسه فيها وهى مدى
  

حيث قام الباحثون بعمل أداة بحث تمهيدية على عينة عـشوائية مـن             ى  االحصائى   يتبع البحث المنهج التحليل   

ووفقا لنتائج هذه العينة تـم      ) ما معنى الهوية؟ وما هى هويتك؟     (الشباب الجامعى ووجه إليهم سؤال واحد وهو        

طة يتم اإلجابة   سبمتخدام أداة بحث أساسية على عينة من الطلبة الجامعيين وكانت عبارة عن مجموعة أسئلة               اس

 مفردة من   ١٥٠ تعليها باالختيار وتسمح أيضا بإضافة اآلراء والمقترحات المتباينة على عينة من الطلبة شمل            

 الـشباب  عليهـا آلراء واألفكار التى يتفـق  ووفقا لنتائج هذه العينة وجد أن هناك بعض من ا         . الذكور واالناث 

 إعراب الشباب المصرى عن رغبته فى الـسفر        -٢ ،مصررؤية الشباب الواضحة لمكانة      -١: مثلالمصرى  

 .رأى الشباب فى أنفسهم -٤، القراءة فى التاريخ المصرى -٣، للخارج

 -٢،  فى الهوية والوحـدة العربيـة      رأىالتباين   -١ :ثلوبعض اآلراء المتباينة نتيجة الختالف السن والنوع م       

ختالف فى رأيهـم فـى       اال -٣،  )ممارسة الديموقراطية  (قبال على االنتخابات بين المشاركة واالحجام     اإلتباين  

التنـازل عـن الجنـسية       -٥،  مبررات الشباب المصرى للزواج من األجنبيـات       تباين   -٤،  المنتج المصرى 

 .المصرية بين القبول والرفض

  

 المساجد والكنـائس    من خالل  يةتوعية الشباب المصرى توعية سياسية وثقافية واجتماع       بأهميةالبحث  ى  يوص

 تتنـاول غـرس روح      ىتالتعليمية  المناهج  ال وكذلك،  والندوات العامة من قبل أشخاص محبوبين وموثوق بهم       

هـا مثـل وسـائل      الوصول إلى الشباب بالطرق التى يألف     يجب  اإلنتماء والتمسك بالهوية على نحو تطبيقى، و      

صول على العمل   بكيفية الح تهم  اإلعالم والخطاب الدينى، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة للشباب وتوعي          

عبير عن   إتاحة الفرصة للشباب المصرى للت     ، لخدمة المجتمع   للشباب ، عمل برامج اجبارية   بالوسائل المشروعة 

  . بحريةهآرائه وأفكار



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٠٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  األولويات والتقديراتويجابيات اإل :الزراعة العضوية  :العنوان

Organic Agriculture: Advantages, Priorities and Prospects 

  )١٩٩٧كلية الزراعة (      وئام رمضان عرفة  :ونمتدربال

  )٢٠٠٠كلية الزراعة (       أحمدعزة محمود     

  )٢٠٠٠كلية التجارة (      أسماء سيد محمود     

  )١٩٩٦كلية الطب (    المقصود منصورعبدنيفين     

  النبات الزراعى مساعدستاذ أ   الرحمنعبدمختار حسن . د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية الزراعة 

  ٥٦/٦ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         D3 :كود الموضوع

   ، تنمية، بيئةزراعة :األساسيةالكلمات 

  

االستفادة فهم طبيعة األسمدة البيولوجية والزراعة العضوية وكيفية امكانية          هذا البحث هو  لهدف من   ا: الملخص

  .مشاكل الزراعة الكيماويةى منها للتغلب عل

  

ت  بـدأ  وكيـف  ،حيث يقدم تعريف مصطلح األسمدة البيولوجية     ى  المرجعى  هج التحليل نيستخدم هذا البحث الم   

ومواجهـة أمـراض النبـات ودورة    ى  الجة مشكلة التلـوث الغـذائ     لمعى  اتجاه إيجاب يقدم  الزراعة العضوية و  

 مخـاطر   وتقليلى   زيادة اإلنتاج الغذائ   فىى  النظام العضو دور  ح البحث   ضكما يو . المحاصيل وتغطية النبات  

إنتـاج األسـمدة أو     ى  المحافظة على الطاقة غير المتجددة بتقليل االحتياج إليها سواء ف         والجوفية،   هتلوث الميا 

إلعادة ى  واالحتراز العالم ى  معالجة االحتباس الحرار  ى  تساهم الزراعة العضوية ف   و. ات أو معالجة المياه   المبيد

الزراعة العضوية مـن     مستخدمىعنصر الكربون من الهواء إلى التربة وامتصاصه بواسطة النبات، ويعتبر           

ينـتج عـن    ى   العضوية التسمم الذ   تمنع الزراعة  .كل األحوال ى  فى  حماة البيئة والمحافظين على التنوع البيئ     

  .لإلنسانى الجهاز العصبى قد يؤثر بدرجة كبيرة على الذى تالمس المبيدات للجلد أو التسمم الغذائ

  

ـ            ى التنـوع البيولـوج   ى  ويوصى البحث باستخدام الزراعة العضوية كبديل للزراعة الكيماوية للمحافظـة عل

   .والكائنات الحية وخاصة االنسان



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٠٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  تحقيق تكافؤ الفرص بالتعليم الجامعيى ر التعليم عن بعد فدو  :العنوان
The Role of Distance Education in Enhancing Equal Opportunities in Under Graduate 
Edcation 

  )١٩٩٤كلية التربية (      محمد ى وليد فتح  :ونمتدربال

  )١٩٩٦كلية العلوم (      ى ممتاز محمد يحي    

 )١٩٩٨كلية التربية (      ى جمعة سعيد تهام    

  )٢٠٠٠كلية تربية (     أحمدى النبعبدعزام     

  )١٩٩٧كلية الحقوق (      عمرو محمد حامد     

  )١٩٩٧كلية التربية (    ى  يوسف مترابراهيم    

  )٢٠٠١ اآلدابكلية (      ى ريهام محمد فهم    

   مشروعالمدير        سيد كاسب. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة –كلية الهندسة 

  ٥٧/٦ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A1 :موضوعكود ال

  ، تطويرتكافؤ الفرص ,تعليم: األساسيةالكلمات 
 

ومدى ى  تحقيق تكافؤ الفرص بالتعليم الجامع    ى  استهدفت الدراسة التعرف على دور التعليم عن بعد ف        : الملخص

اسـتخدمت الدراسـة    , مجال التعليم عن بعد   ى  والتعرف على بعض النظم العالمية المعاصرة ف      , بيقهإمكانية تط 

تحقيـق  ى  تعليم عن بعد ودوره ف    ال لقياس مدى إمكانية تطبيق       تم تصميمه  المنهج المقارن باإلضافة إلى استبيان    

  . تكافؤ الفرص

  

: يعتمد على أربعة خطواتى تربية المقارنة والذكأحد مداخل ال" لجورج بيريداى"لبحث مدخل المشكلة يستخدم ا

 ٥٢نة من   وعينة مك ى  كما أجرى الباحثون استقصاء عل    . الوصف، والتفسير، والمناظرة أو الموازنة، والمقارنة     

 : ىتاآللوعيهم بنظم التعليم وجاءت النتائج ك "ىتنمية مهارات البحث العلم" برنامجى مفردة من المتدربين ف

 .مصر، حيث أنه هام لتحقيق تكافؤ الفرص التعليميةى التعليم عن بعد فإمكانية تطبيق  .١

 .المدارس الثانوية وأهدافه وبرامجهى ضرورة إيضاح مفهوم التعليم عن بعد لخريج .٢

 . دتمنح من خالل التعليم عن بعى اعتماد الشهادات التيجب  .٣

تنمية المهـارات وزيـادة الخبـرات    ى يلعبه التعليم عن بعد فى  بأهمية الدور الذ  ى  زيادة الوع العمل على    .٤

المجاالت العلمية والتقنية والصناعية وكذلك قيام المؤسسات الثقافية ودور النـشر           ى  شتى  ومالحقة التطورات ف  

 تحتاج إليها برامج التعليم عن بعدى وأجهزة اإلعالم بأعداد وتوفير البرامج والكتب والمطبوعات المناسبة الت

كل ما يخص مجاالت التعليم عن بعد،       ى  مسئوليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ ف     ى جهاز مستقل يتول   إنشاء .٥

ـ جميع المحافظات ويمكن لهذا الجهاز أن يضع الخطوط التنفيذية لخطة التعليم ى أن يكون له فروع ف ى  عل ن ع

 . دبع



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٠٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

هـذه  يـستجيب ل  ى  معرفة حاجات المجتمع بوجه عام، وحاجات الدارسين بوجه خاص، وبناء نظام تعليم            .٦

 .الحاجات
 

الدراسة بتوعية الجماهير بدور التعليم عن بعد كصورة تربوية من صور تعليم الكبار وابراز اهميته               ى  وتوص

تحقيق التناسق والتكامل بين وسائل التعليم عن        و تواجه التعليم ى  حل كثير من المشكالت الفنية واالدارية الت      ى  ف

 والتليفزيونية والمـواد    الجمع بين البرامج االذاعية    كذلك أهمية ،  درجة من الكفاءة والفعالية   ى  بعد لتحقيق اقص  

الجمع بين استخدام األشـرطة     ة و اثراء التعليم بالمراسل  ى  استغالل البرامج االذاعية والتليفزيونية ف    و المطبوعة

 .السمعية واشرطة الفيديو واستخدام النص المطبوع



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٠٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  وخطواتهامشاكلها  و عواملها:المهارات السمعية  :العنوان
Listening Skill: Factors, Problems and Procedures 

  )١٩٩٧كلية التجارة (     حسين ى باسم صبر  :ونمتدربال

  )٢٠٠٠كلية التربية (     الدسوقيابراهيمإيمان     

  )٢٠٠١ اآلدابكلية (      أحمدسلوى محمد     

  اإلنجليزيةأستاذ مساعد بقسم اللغة         عال حافظ. د  :اإلشراف

  جامعة القاهرة - داباآلكلية 

  ٥٨/٦ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         A3 :كود الموضوع

  جنبيةأ ات، لغثقافة ،مهارة, اتصال: األساسيةالكلمات 

  

ـ      اإلنجليزيةالذين يتخذون   تواجه الطالب   ى  تحليل العواقب الت  ى  تهدف الدراسة ال  : الملخص ى  كلغـة ثانيـة ف

االستماع، والخطـوات   تحدد درجات الصعوبة لمهارات     ى  اكتساب مهارات سمعية كافية، ودراسة األسباب الت      

  .ها للتغلب على العوائق المكتشفةالواجب اتخاذ

  

الجنية وبصفة خاصـة    تواجه تعلم اللغات ا   ى  لمعرفة الصعوبات الت  ى  االحصائى  هج التحليل نيتبع هذا البحث الم   

البحث علـى عينـة عـشوائية    ى أجر.  لهذا الغرض هميصمت  تم رات السمعية وذلك عن طريق استقصاء     االمه

 لوقد وجد مـن خـال     . ر النوع والسن والدراسة   باالجامعات وأخذ فيها إعت   ى   مفردة من خريج   ٣٢تتكون من   

. ر، والتركيز، والسرعة، ومستوى الصوت    اللهجة، والتداخالت، والتذك  ى  الدراسة ان هذه المعوقات تنحصر ف     

ـ   ى  وقد اختلف ترتيب هذه المعوقات بين الذكور واالناث، ولكن هناك اتفاق بينهما ف             المعقـوق  ى  ان اللهجة ه

الترتيب باختالف العمر مع بقاء     ى  كما وجد ايضا ان هناك اختالف ف      . رات االستماع اتعلم اللغة ومه  ى  االول ف 

  . التعلم ومهارة االستماععمليةى فى ولأة معوق جالله

  

تساعد على تحسين مهارات االسـتماع      ى  الدراسة كل من المدرسين والدارسين ببعض التوصيات الت       ى  وتوص

الدراسة بالمحادثات وتسجيل المالحظات والتشجيع والسماح      ى  فبالنسبة للمدرسين توص  . وتعلم اللغات االجنبية  

م االعداد لالستماع والتعود على سرعة الكـالم ورفـع الحـصيلة            وبالنسبة للدارسين فعليه  . بالقراءة الصوتية 

  .ىالتعلم االبتكارواللغوية 



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١١٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

 اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية ومدى وعى الشعب المصرى بها  :العنوان
Euro-Egyptian Association Agreement and Awareness of Egyptian People 

 )٢٠٠٠ة الزراعة كلي(      وهبه غيضان محمد  :ونمتدربال

 )٢٠٠٢كلية التجارة (      اهللا محمد حسنعبد    

  )٢٠٠١كلية التجارة (     عثمانتامر جالل الدين    

 )١٩٩٩ االجتماعيةخدمة الكلية (      عباس محمد عباس    

  )٢٠٠١ كلية تربية(      أحمد أحمدإيهاب     

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (      هايدى عيد محمد    

  ذ بقسم المناجم والبترول والفلزاتأستا      هانى هالل. د  :اإلشراف

  اد األوروبى لدعم التعليم العالىالمنسق الوطنى لبرنامج اإلتح

   جامعة القاهرة-كلية الهندسة 

   مشروعالمدير        سيد كاسب. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  ٥٩/٦ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         C2 :كود الموضوع

  ، ديموقراطية، ثقافةيةوعتال ،االتحاد االوروبى, مشاركة الاتفاقية: سيةاألساالكلمات 

  

رية  المـص  المشاركةالتفاقية  ى  محاولة معرفة مدى ادراك الشعب المصر      الهدف من هذا البحث هو    : الملخص

ومدى الموافقة عليها أو االختالف معها وإذا كانت هذه االتفاقية ستساعد مصر . األوربية وآرائهم حول االتفاقية

  . أم الللتغلّب على مشاكلها
  

تفاقيـة،  تعريف باال المرجعى  فيقدم الجزء   . االحصائيى  تحليلوالى  البحث المرجع ى   هذه الدراسة اسلوب   تستخدم

 والـدروس المـستفادة مـن       ة الجانب المصرى أثناء مرحلة التفـاوض      واجهى  قبات الت وبنودها والع , وبدايتها

الـشعب باالتفاقيـة    ى   لقياس وع  هميصمتم ت  استقصاء    استمارة فيقدمى  االحصائى  اما الجزء التحليل  . مباحثاتها

زيـع  تـم تو  .االجتماعيـة ية و قتـصاد االية، و سالـسيا ى   سؤاال ليشمل الجوانب العامة، والنواح     ١٨ن من   ومك

مـن الـذكور واالنـاث ذو       ى   مفردة من مناطق القاهرة الكبر     ٢٠٠نة من   وعينة عشوايئة مك  ى   عل االستقصاء

وان %) ٧٧(نـسبة   ب االتفاقيـة ى  يوافقون عل ى  واوضحت النتائج ان الغالبية العظم    . مستويات تعليمية مختلفة  

 قتصاداالى   لها تاثيرات حسنة عل    حيث يرى الكثيرون أن   ،  ىدرجات الموافقة تختلف باختالف المستوى الدراس     

 وذلك فى حالة حرص المصريين على العمل        ةالقادمحل  افى المر ار العولمة   طاى  وانها ضرورية ف  . المصرى

  . دواإلنتاج الجا
  

العمـل  ى   وحث الشعب عل   هاث عن يوتوصى الدراسة بتوعية الشعب باالتفاقية وعقد الندوات والمؤتمرات للحد        

  .اج وتطوير الصناعة المصرية لمواجهة التحديات القادمةواالنتاج لتحسين االنت



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١١١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  "تطبيقات الليزر"مدى تقبل الصناعة المصرية للتكنولوجيا الحديثة   :العنوان
The Acceptance of the Egyptian Industry for Modern Technology “Laser 
Applications” 

  )١٩٩٤ كلية دار العلوم(     الفتوح محمدأبوأمان   :ونمتدربال

  )٢٠٠٣كلية العلوم (      الصديق محمد سعد    

  )١٩٩٤كلية دار العلوم (      مديحة جابر السايح    

  )١٩٩٤كلية الهندسة (     حافظأحمدالرحمن هبة    

  أستاذ مساعد بمعهد الليزر      طارق يوسف. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-ومى لعلوم الليزرالمعهد الق

  ٦٠/٦ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B3 :كود الموضوع

  ، تطويرصناعة,  الليزر، تكنولوجيا:األساسيةالكلمات 

  

 تكنولوجيا الليزر وتطبيقاته كمثال للتقنيات الحديثة التى بدأ الشعب المصرى االنفتـاح              البحث لوانت: الملخص

  .ستخداماتها المختلفة حياتنا اليوميةبإتجتاح بدأت عليها و

  

حيث يبدأ بمقدمة عن تعريف الليزر وأنواعه وطرق توليده والفرق بينه           ى  الوصفى  يتبع البحث المنهج المرجع   

 المميزة لشعاع الليزر ثم بعد      األساسيةوبين الضوء العادى واألشعة األخرى ثم تم بإيجاز استعراض الخواص           

الثقب والحفـر والكهربـاء وعلـوم الفـضاء         ى  الصناعة ف ى  طبيقات المختلفة لشعاع الليزر ف    ذلك تم تناول الت   

الخ، وتم شرح كل استخدام من هذه االستخدامات بإيجاز والتوضيح بالرسـوم واألشـكال              ...والهندسة النووية 

ـ    داخل جامعة القاهرة للمعاهد والكليـات     ى  ثم تم تجميع البيانات وعمل تحليل إحصائ      . والصور ى  شـمل كليت

ـ  ة  لعلوم الليزر، وشمل كذلك رسائل الماجستير والدكتورا      ى  الهندسة والعلوم والمعهد القوم    مجـال  ى  المقدمة ف

ثم عقب ذلك إجـراء     . نفس المجال ى   حتى اآلن، وتم حصر المؤتمرات وورش العمل ف        ١٩٩١الليزر منذ عام    

 الليزر ومخاطره، ومدى تقبلهم الستخدامه      بين غير المتخصصين لمعرفة مدى إدراكهم لتطبيقات      ى  بحث ميدان 

ى ثم تم عمل تحليل إحصائ .حياتهم اليومية، وتقبلهم لزيادة بنود الميزانية المخصصة الستخدام التكنولوجياى ف

 الـسنوات العـشر األخيـرة     ى  جمهورية مصر العربية واألجزاء الضوئية والمكمالت ف      ى  عن أجهزة الليزر ف   

ى بين المصانع والشركات ف   ى  وحتى تكتمل الحلقة تم إنهاء البحث ببحث ميدان       ). م٢٠٠٤ وحتى مارس    ١٩٩٤(

التخصصات المختلفة لمعرفة مدى استخدامهم لليزر حالياً ومشروعاتهم المستقبلية فى هذا المضمار مع إلقـاء               

 .الضوء على أهم المعوقات والمشكالت التى تعوق تطبيقهم لهذه التكنولوجيا
 

مجال استخدام ى فى ة من التوصيات شملت وضع حلول لمشاكل الصناعة والبحث العلموانتهى البحث بمجموع

شملت تعريف المجتمع وخاصةً غير المتخصصين بالتكنولوجيا       .الليزر ومحاولة الربط بينها كما أن التوصيات      

 .  وأهميتها- ومنها الليزر–الحديثة 



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١١٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  عيادة أسنان :دراسة واقعية ،؟ تسويق مشروع جديدكيف يمكن  :العنوان
How to Market a New Project?, Case Study: on a Dental Clinic 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (      هبة عادل سليمان  :ونمتدربال

  )١٩٩٨كلية طب الفم واألسنان (      رنا محمود شريف    

  )٢٠٠١كلية الزراعة (    ربهعبدى الشافعبدى حمد    

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    الغنىعبدمحمد أسامة     

  أستاذ بقسم العالقات العامة واإلعالن      طايعى سام. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية اإلعالم 

  ٦١/٦ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

  ، إعالنتسويق ، تخطيط:األساسيةالكلمات 

  

المتقـدمين لهـذه    عدد الزبائن   زيادة    لعيادة أسنان من أجل    ى تخطيط تسويق  عمل الى    تهدف الدراسة  :الملخص

  .العيادة

  

والعوامل المؤثرة على زيادة عـدد المتـرددين         لتحديد اهداف العيادة  ى  حصائاإلى  يعتمد البحث المنهج التحليل   

ـ اف المـشروع، وتو   تحقيق ربحية عالية من المشروع؛ حيث قام الباحثون بتعريف أهد         وبالتالى  عليها   يف ص

وقام . ، وكيفية االتصال به ولفت انتباهه     ه، ومناطق تواجد   المنتفع من المشروع    وتحديد العميل  ةقدمالخدمات الم 

ـ ى  عينة طبقية تحتو  حيث تم اختيار    . جمعت منه ى  ليل البينات الت  حالباحثون بتصميم استبيان وت    بـالغين  ى  عل

 تـم تحديـد     على ذلـك  وبناءا  ).  عاما ٥٠اكبر من   ( وشيوخ   ) عاما ٥٠ الى   ٣٠من  (وشباب  ) ا عام ٢٠حتى  (

الزمة لجذب ل فئة وطريق التسويق الكلستقدم ى صم التخة من الفئات السابقة ونسب الئدمات الخاصة بكل ف  خال

  .ةليتقبسلماكما قدمت الدراسة ميزانية تقديرية لهذه العيادة . العمالء

  

  .بحيتها واهميتها العيادة المذكورة لرإنشاءالدراسة بى وتوص



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١١٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   المصريقتصاداال :حالةدراسة  ،ية لتحرير سعر الصرفقتصاداالاآلثار   :العنوان
The Economical Effect to Liberalization the Exchange Rate, Case Study: the Egyptian 
Economy 

  )٢٠٠١كلية التجارة (    حماده صالح يوسف   :ونمتدربال

  )٢٠٠٢ة العلوم كلي(    محمد صالح محمود     

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    ى الغنعبدمعاذ جمال 

  قتصاداالستاذ بقسم أ    الدين الفقيى فخر. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- والعلوم السياسية قتصاداالكلية 

  ٦٢/٦ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

  ، بنوك، استثمار، سعر الصرفإصالح، اقتصاد :األساسيةالكلمات 
  

وعلـى المجتمـع    ى   المصر قتصاداال سعر الصرف على      تحرير يهدف هذا البحث الى دراسة تأثير     : الملخص

  .وردود الفعل المحلية والعالمية على هذا التحرير
  

تحرير ى و قتصاداالحيث تم استعراض الوضع     ى  واالحصائى  الوصفى  هج التحليل ن الم  على تعتمد هذه الدراسة  

تمتع بفترة اسـتقرار    ى   من متغيرات، ويوضح البحث ان سعر صرف الجنيه المصر         وما تبعها سعر الصرف   

، ولكن  ١٩٩٧ حتى   ١٩٩١ سنوات بدأت من عام      ٧ى  استمرت حوال ى  قتصاداالكبيرة خالل مرحلة اإلصالح     

أثرت على سـعر صـرف الجنيـه    ى  حدثت مجموعة من األزمات الدولية والمحلية والت   ١٩٩٧مع نهاية عام    

ية قتـصاد االالمهتمين بالـشئون    ى  من خالل ما تم طرحه من اسئلة واستفسارات عل        . كبيرةبصورة  ى  المصر

ـ ،  هلجني ل  القيمة الحقيقية مع القيمة االسمية      الحكومة توحيد   حاولت :ليةخلصت االجابات الى النتائج التا      تحاول

لحد من االستيراد مـن الخـارج       لالبنك المركزى   ى  لدى  االحتياطى  ية منع مزيد من التآكل ف     قتصاداالاإلدارة  

وبالنـسبة  ،  خاصة استيراد السلع غير الضرورية، زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية للسلع المنظورة           

الميزان ى  وزيادة العجز ف   نفالت األسعار المحلية،  اى   ف ية الفورية لتحرير سعر الصرف تمثلت     قتصادااللآلثار  

المباشر، زيادة  ى  زيادة الصادرات، زيادة االستثمار االجنب    ى   ف تتمثلفأما بالنسبة لألثار طويلة األجل      ،  ىالتجار

خلق مزيد مـن فـرص      ى  على   المصر قتصاداالالحقيقي، زيادة قدرة    ى  االجمالى  الناتج المحل ى  معدل النمو ف  

معيشة المـواطن   ى  العام لألسعار، وأخيراً تحسين مستو    ى  المستوى   تحقيق معدالت معتدلة ومستقرة ف     العمل،

  . اصحاب الدخول المحدودة  معيشةىوذلك من خالل تحسين مستوى المصر
  

وتشجيع استخدام السلع المصرية الوطنية كبديل عن المـستورد، وزيـادة           ،  الدراسة بترشيد االستيراد  ى  وتوص

ى  وتوجيه برامج توعية للمستوردين، وتخفيض نسبة االحتياط       ، %١٠٠عتمادات المستندية بنسبة    المتطلبات ا 

، وتوحيد سعر الصرف بين شركات الصرافة والبنوك، وتغيير سياسة ربـط            ىمن ودائع العمالء بالنقد األجنب    

ذلك من خالل زيـادة     وأيجاد مصادر جديدة للحصول على عملة أجنبية و       , ىبالدوالر األمريك ى  الجنية المصر 

  .جودة الصادرات المصرية، والعمل على جذب مزيد من اإلستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١١٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  مساهمته فى حفظ اآلثاروالوعى األثرى وكيفية زيادته عند المواطن المصرى   :عنوانال
The Archeological Awareness, How to Increase it for the Egyptian Citizen and its 
Contribution in Saving Monuments 

  )٢٠٠١ اآلدابكلية (    الكريمعبد محمد أحمد :ونمتدربال

  )١٩٩٧كلية اآلثار (    الدين حسن عزى حرب    

  )٢٠٠٢كلية األلسن (    ابراهيمسماح فاروق     

  )٢٠٠٢كلية التربية (      رشا فاروق محمد    

  نون األسالميةأستاذ الف      ىالحمد فرغلأبو. د  :اإلشراف

     جامعة القاهرة–كلية اآلثار               

  ٦٣/٦ب :الكود            العربية :لغة التقرير         B3 :كود الموضوع

  ، سياحة، بيئة، ثقافةيةوعتال, ثارآ: األساسيةالكلمات 

  

ى وخاصـة    المواطن المصر  دوكيفية تنميته عن  ى  االثرى  دراسة الوع هو  ذا البحث   ان الهدف من ه   : الملخص

  .، حتى يمكن االرتقاء بهذا المجتمعفئة الشباب

  

شـاب وتـم اختيـارهم بطريقـة         ١٠٠قوامها  عينة   تم توزيعها على     اعتمدت الدراسة على صحيفة االستبيان    

دراسة على اسلوب المقابلة الشخصية باالضافة إلـى  كما اعتمدت ال. فيها تحديد السن والنوعى عشوائية وروع 

هنـاك العديـد مـن      أن  توصلت الدراسة الى    . توزيع استمارة تناقش العوامل التى تؤثر على اآلثار المصرية        

  أو ية أو اجتماعيـة   اقتصادعلى اآلثار المصرية سواء أكانت أسباب نفسية أو         ى  العوامل التى تؤدى الى التعد    

الرغبة فى تحقيق مكاسب سريعة اهـم العوامـل          بأهمية اآلثار، و   عدم المعرفة مثل  و دينية،   ثقافية أو سياسية أ   

ويعتبر تقـصير الدولـة فـى       . ثار أو التعدى عليها   ية لسرقة اآل  قتصاداالبينما مثل الفقر أهم األسباب      النفسية،  

فى التعدى على اآلثار فى تفشى       ةاالسباب الثقافي بينما تمثلت   . التوعية بأهمية اآلثار من أهم االسباب السياسية      

  .ثقافة معاداة األجانب وعدم استيعاب المغزى التاريخى لألثار

  

الدراسة بتنمية الوعى االثرى لدى االطفال، وتكوين اتجاهات ايجابية نحوها، والتوعيـة بالمحافظـة              ى  وتوص

  .تمراتعليها، واكساب مهارات بيئية حياتية عن طريق الندوات وبرامج االطفال والمؤ



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١١٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  تصميم قائمة جديدة للمأكوالت والمشروبات المصرية الشائعة  :عنوانال
Design a New Menu for Common Egyptian Foods and Beverage 

 ) ١٩٩٥ى  المنزلقتصاداالكلية (       محمدأحمدة نهل  :ونمتدربال

  )١٩٩٥ى  المنزلقتصاداالكلية (       سعيد سالمابراهيم  

  رئيس قسم التغذية وعلوم األطعمة    محمد الحسينىهناء . د  :اإلشراف

   جامعة حلوان-  المنزلىقتصاداالكلية 

  ٦٤/٦ب :الكود            العربية :لغة التقرير         D3 :كود الموضوع

  اقتصاد ،، سياحةأغذية: األساسيةالكلمات 

  

عناصر غذائية مصرية   ى  على  م قائمة طعام مصرية تحتو    يلبحث هوتصم من هذا ا  ى  الهدف االساس : الملخص

  . ات عن االغذية والمشروبات المصرية والقيمة الغذائية والسعرات الحرارية بهامولوكذلك مع

  

 بعرض المتطلبات العالمية للوجبات الغذائية،      المتدربونحيث قام   ى  التحليلى  هج المرجع نالمعلى   البحث   دمتيع

 .روات وفواكه ومشروباتضالمواد الغذائية المصرية وانواعها وقيمها الغذائية، من بروتينات وخثم استعراض 

بما فيها االطعمة والمشروبات الوطنية،     ى  تؤثر على الرواج السياح   ى  مايهم السياح والعوامل الت   اض   استعر وتم

السياح  عالية وتجذب  غذائية   قيمةى  تركيبة وجبات غذائية ومشروبات مصرية تحتوىعل      اقتراحوقدم الباحثون   

من النماذج المقترحة وجبة الحمام والدجاج المصري، وورق العنب والفول المدمس وغيرهـا  . فى نفس الوقت 

  .القائمة المقدمة للسائح تحت مسمى أطعمة مصريةى ووضعها عل

  

  . الوطنيقتصاداالفريق البحث بهذا التعديل لما له من فائدة على المجتمع وى ويوص



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١١٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  الفيروسيى دراسة مبسطة عن االلتهاب الكبد  :لعنوانا
Minimum Study about Hepatitis "Epidemic Liver Inflammation" 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    الكريم عيسىعبدإيمان   :ونمتدربال

  )٢٠٠٢ اآلدابكلية (      عال حسن يوسف    

  )٢٠٠٠كلية التجارة (       حمدىأحمدمريم     

  )٢٠٠٠ اآلدابكلية (     يدالمنعم السعبدغادة     

  )١٩٩٥كلية الصيدلة (      هدى محمد محمود    

  أستاذ بقسم الجراحة      هسلمى دوار. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة– )قصر العينى(كلية طب 

  ٦٥/٦ب :الكود            العربية :لغة التقرير         D1 :كود الموضوع

  ، عالجطب, ىااللتهاب الكبد: األساسيةالكلمات 

  

للعامة للمساعدة علـى الوقايـة      ى  تقديم دراسة مبسطة عن التهاب الكبد الوبائ      ى  يهدف هذا البحث ال   : الملخص

  .والعالج

  

ـ      هفيقدم تعريف للكبد ووظائف   ى  المرجعى  المنهج التحليل على  يعتمد البحث    ى ، ويقدم ايضا انواع الفيروسات الت

صـابة واالحتياطـات   لال  عرضـة منها وطرق انتقال العدوى واالشخاص االكثر  ى  كبد وكيفية التداو  تصيب ال 

  . حالة التعامل مع المرضى الواجب اتباعها ف

  

وضرورة .  فى حالة عدم وجود اصابة سابقة      )أ(ويخلص البحث إلى وجود مصل للوقاية من االصابة لفيروس          

لضمان خلوها مـن فيـروس       إال فى حالة التأكد من غليها جيدا         بسترةتجنب االغذية الملوثة وااللبان غير الم     

فى االبتعاد عن استخدام أمـواس حالقـة وأدوات النظافـة       ) سى(تلخصت طرق الوقاية من فيروس      . )أ،هـ(

الجراحية والرقابة المستمرة على بنوك الدم لضمان نقاء الدم         الت  اآلوضرورة تعقيم آالت االسنان و    المشتركة  

الوسيلة األكثر فاعليـة وأمنًـا لمنـع اإلصـابة          ) ب(يمثل التطعيم ضد فيروس     . يحصل عليه المرضى  الذى  

بتعـاد عـن الرذيلـة      عرضة لإلصابة بالمرض باإلضافة إلى اإل     خاصة لدى الفئات األكثر     ) ب،هـ(بفيروس

  .والشذوذ



 الدفعة السادسة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١١٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   "عليم العالىالطرق المؤدية إلى الت" لمشروع  على اإلنترنتتصميم برنامج تدريبى  :العنوان
Designing a Web Based Training Program for "Pathways to Higher Education" 
Project 

  )٢٠٠٣كلية العلوم (    هانى محمد الشرقاوى  :ونالمتدرب

  )١٩٩٩كلية السياحة والفنادق (      هشام عزت سعد    

  )٢٠٠٢كلية العلوم (       رشاد صابرمحمد    

  )٢٠٠١ية الهندسة كل(    الوهابعبدمحمد سمير     

  )٢٠٠٢كلية العلوم (    الحفيظعبدمحمود ربيع     

  أستاذ بقسم المناجم والبترول والفلزات      عبدالعليم هاشم. د  :اإلشراف

  مشروع المنسق تطوير المادة العلمية ب

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  

  ٦٦/٦ب :لكودا           اإلنجليزية :لغة التقرير         A6 :كود الموضوع

  نظم المعلومات، تكنولوجيا, تدريب: األساسيةالكلمات 

  

ـ   "لتقديم برنامج   ) االنترنت(الشبكة الدولية   ى  تصميم موقع عل  ى   يهدف هذا البحث ال    :الملخص رات اتنميـة مه

  .)وجها لوجه(  االسلوب التقليدىنالتقل عة للمتدربين بصورة الكترونية وبكفاء "ىالبحث العلم

  

م موقع تـدريبى لمـشروع      يومهارات الحاسوب حيث قام الباحثون بتصم     ى  المنهج التصميم ى  يعتمد البحث عل  

 مقررا تدريبيا، وينضم المتـدرب      ١٤يحتوى الموقع على المواد التدريبية لعدد       . "مهارات البحث العلمى  ة  تنمي"

اناتـه  بيمـأل االسـتمارة الخاصـة ب      حيث يقوم المتدرب ب   بالمشروع،  عن طريق الدخول على الموقع الخاص       

ـ يـتم إعطائهـا      البرنامج بتحديد بطاقة تعريف وكلمة مرور        موارسالها الى قاعدة بيانات البرنامج، فيقو       للك

المـواد التدريبيـة    ى  فى  جراء إختبار أول  إذلك يقوم المتدرب ب   عد  متدرب إلتاحة دخوله على مواد التدريب؛ ب      

يخـضع  . تحميل المواد الخاصة ببرنامج التـدريب     متدرب ب  معرفة مستواه قبل التدريب، بعدها يقوم ال       رضبغ

 موضـوع  يقوم المتـدرب باختيـار       ثم. الذى حققه بعد نهاية التدريب لتحديد التقدم      ى  المتدرب الختبار عشوائ  

ية وارسال تقرير وعرض    بتدريوبعد االنتهاء من المقررات ال    . لمشروع بحث يقوم باجرائه خالل فترة التدريب      

ه باجتيازه الدورة التدريبية وشهادة أخرى بدرجات     تفيد  شهادة  على  لمتدرب  فى النهاية يحصل ا   ؛   التخرج مشروع

  . المواد التى تدرب عليهافى

  

المناطق البعيـدة والنائيـة مـن       ى   العاملين وساكن  تمكينلى  ويوصى الباحثون بتطبيق هذا البرنامج االلكترون     

  . "ىتنمية مهارات البحث العلم"من برنامج ادة االستف
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  وجامعة حلوان وجامعة  جامعة القاهرة: ، دراسة حالةالمراكز الجامعية وتأثيرها على المجتمع  :العنوان

  تخنيون بإسرائيل
University Centers and their Effect on Society, Case Study: Cairo University, Helwan 
University and Nekton University (Israel) 

  )٢٠٠١كلية التجارة (      أشرف محمود على :ونمتدربال

  )٢٠٠١ اآلدابكلية (     أمنية محمد مصطفى  

  )٢٠٠٠كلية التجارة (      ىشريفة ماهر عل   

  )٢٠٠٠كلية دار العلوم (  العظيم الشريفعبدفاطمةالزهراء    

  )٢٠٠٢كلية األلسن (      فاطمة محمد فهمى   

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    ابراهيمغلول محمد ز   

  مدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث      محمد مجاهد. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- كلية الهندسة              

  نائب مدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث     على الزغبىأحمد. د

   جامعة القاهرة- كلية الهندسة

  ٦٧/٦ب :الكود       العربية :قريرلغة الت         A1 :كود الموضوع

 ، جامعةثقافة، مجتمعال :األساسيةالكلمات 

  

 فـى خدمـة المجتمـع    اأهداف المراكز الجامعية، ومدى نجاحهالتركيز على يهدف هذا البحث الى     : الملخص

تطوير الدراسات العليا "لمقارنة ودراسته، ومقارنة مركز حديد اتجاهات المراكز ا منها، تومدى استفادة المجتمع

  . بغيره من المراكز المحلية والعالمية"والبحوث فى العلوم الهندسية

  

عن طريق استبيان اعد لهذا الغرض، فتقدم       ى  حصائاإلى  والتحليلى  جعرالمى  المنهج التحليل ى  تعتمد الدراسة عل  

ودراسة مدى نجاح هذه المراكز فى خدمة المجتمـع         . ز الجامعية دراسة األهداف التى نشأت من أجلها المراك      

تطوير الدراسات العليا   "قارنة مركز   مومدى ستفادة المجتمع منها، تحديد اتجاهات المراكز المقارنة ودراسته،          

جـود   تبين و  :الدراسة كالتالى نتائج  ت  نوكا . بغيره من المراكز المحلية والعالمية     "والبحوث فى العلوم الهندسية   

 وجه والمجتمع ب  أهمية الدور الذى تلعبه فى المجتمع الجامعى       و وأهدافهاالمراكز  هذه  معرفة األفراد ب  فى  نقص  

 ،واختالف اهـدافها  للمراكز الجامعية فى الجامعات الثالث      كما تبين وجود اختالف فى الهياكل التنظيمية         عام

  . فى نفس المجال أو فى مجاالت أخرىالتى تعمل البحثية المصريةوعدم وجود تكامل بين المراكز 

  

بدمج المراكز البحثية والخدمية واإلنتاجية، وإعـادة         وذلك ةبضرورة دمج المراكز المتشابه   الدراسة  ى  وتوص

بـالمراكز عـن    ى  المعرفى  والعمل على زيادة الوع   ،  )مرفق هيكل مقترح    ( لقطاع المراكز   ى  الهيكل التنظيم 

  . كل مجالى لخدمة المجتمع فى  هدف جماعالنية، وضرورة وجود إعطريق حملة
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  ١١٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  السابعةالدفعة 
  معلومات عامة عن التدريب: أوالً

  ١٥: عدد المشرفين  ٨٩ :عدد المتدربين  ٢٠: عدد المشاريع  ٤: عدد الفصول

    جامعة القاهرة-كلية اآلداب  بمدير مركز البحوث والدراسات النفسية: مكان التدريب

  ٢١/٨/٢٠٠٤ : التدريبتاريخ بداية

 جامعة - كلية الهندسة "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مقر مشروع: مشروعاتالمكان عرض ومناقشة 

  القاهرة

  ١٣/١٠/٢٠٠٤ إلى ٢٣/٩/٢٠٠٤خالل الفترة من  :اتتاريخ المناقش

  

  التغطية اإلعالمية: ثانيا
" وع تنمية مهارات البحث العلمـى     اليوم تخريج الدفعة السابعة من مشر     "جريدة الجمهورية بعنوان     فى   خبر •

 ٢٣/٩/٢٠٠٤، بتاريخ تناول الخبر أهم اإلنجازات التى تمت بالدفعة السابعة فى إطار المشروع

فـى  " المهارات المطلوبة لسوق العمل والمنح الدولية     " عامة بعنوان المحاضرة  الجريدة األخبار عن    فى  خبر   •

 ٢٧/٩/٢٠٠٤، بتاريخ إطار أنشطة المشروع

وتناول التحقيق موضوع المحاضـرة     " روح المبادرة اسرع طريق للترقية    "بعنوان  مجلة حريتى    تحقيق فى  •

 التى تم عقدها فى اطار انـشطة المـشروع، بتـاريخ     " الدراسية المهارات المطلوبة للعمل والمنح   "العامة  

٢٨/١١/٢٠٠٤ 

رق المؤديـة إلـى التعلـيم       تخرج الدفعة السابعة فى مشروع الط     "بعنوان   الدبلوماسى الدولى مجلة  خبر فى    •

تناول الخبر تخرج الدفعـة الـسابعة وبعـض مـشروعات التخـرج بهـذه الدفعـة، بتـاريخ                   " العالى

 ٢٠٠٤ديسمبر/نوفمبر

بعنـوان  بالدفعـة الـسابعة     بحث تخرج   عن  برنامج الشباب والعلم    تم التسجيل فى إذاعة الشباب والرياضة        •

 ٣٠/٩/٢٠٠٤خ ، بتاري"البطالة وتأثيرها على تنمية المجتمع"

المهـارات  "المحاضرة العامة بعنـوان      أيام وليالى بمناسبة     برنامجتم التسجيل فى إذاعة الشباب والرياضة        •

 ٣٠/٩/٢٠٠٤، بتاريخ " الدراسيةالمطلوبة للعمل والمنح

ابعة لقاءات مع بعض المتدربين بالدفعة الس      وعمل   يديكاقناة التعليم العالى برنامج الحياة بين       تم التسجيل فى     •

 ٢٠٠٤أغسطس ، بتاريخ  المشروعىومع بعض خريج

المشروع بمناسبة فريق اإلدارة بلقاءات مع  وعمل يديكاقناة التعليم العالى برنامج الحياة بين تم التسجيل فى  •

   ٢٠٠٤أغسطس ، بتاريخ "تنمية مهارات البحث العلمى"افتتاح الدفعة السابعة بمشروع 
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  ١٢٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  المحاضرات العامة: ثالثًا

  زينب عبدالسالم سرحان. د            ائق طبية حول االكتئابحق •

 محمد فهمى عبد الباقي. د      المجتمع المصرى والعوامل التاريخية المؤثرة فيه •

 ضمان الجودة واالعتماد الدولى لبرامج التعليم العالى •

  فرغلىأحمد. د  ) جامعة القاهرة– بكلية التجارة اإلنجليزيةدراسة حالة برنامج مجموعة الدراسة باللغة (

 سيد كاسب. د      لعمل والمنح الدراسيةسوق االمهارات المطلوبة ل •

 فؤاد خلف. د          تدعيم مفهوم المخاطر فى التعليم •

  

  أنشطة متنوعة: رابعا
 . عن المشروعالرسالة اإلخبارية الثانيةإصدار  •

  

  ملخصات مشروعات التخرج: خامسا
  . المشروعات التى تمت بهذه الدفعةسوف يتم عرض ملخصاتالتالية فى الصفحات 
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  ١٢١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  دور العمل التطوعى فى التنمية المحلية  :العنوان
The Role of Voluntary Work in Local Development  

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    اسماء عصام الدين محمد  :المتدربون

  )٢٠٠٣كلية التجارة (       اشنادل جالل زكي  

  )٢٠٠٢ والعلوم السياسية تصادقاالكلية (    شريهان سامى زين الدين

  )٢٠٠٠كلية الزراعة (    الصادق هاللعبدصقر 

  )١٩٩٧كلية التجارة الخارجية (     عويس سليمانوعمر

  قسم اإلجتماعرئيس       ىعلى المكاو. د :اإلشراف

   جامعة القاهرة– اآلدابكلية        

  ٦٨/٧ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير       C3 :كود الموضوع

  مجتمعال، ، تنمية، تطوع عمل:األساسيةكلمات ال

  

  .دراسة العمل التطوعى ودوره فى التنمية المحلية والتنمية الشاملةإلى ف هذا البحث دهي: الملخص

  

دة فى المراجع المتخصـصة فـى        من خالل البيانات الموجو    كعتمد البحث على المنهج التحليلى الوصفى وذل      ي

 والتنمية الشاملة، وكذلك البيانات الثانوية فى معهـد االحـصاء والجهـاز المركـزى للتعبئـة                 يةالتنمية المحل 

كما تحتـوى الدراسـة علـى       . واالحصاء، وايضا المقابالت الشخصيه، ودراسات حالة، ومجموعات مركزية       

سسات هى  ؤ العمل التطوعى فى القاهرة الكبري، وهذه الم       سسات اهلية تمارس  ؤتطبيقات حقلية حقيقية لخمس م    

جمعية االسكان والتنمية للشباب، مركز التدريب االلكترونى للشباب، موسسة مسجد محمود، دار رسالة، جمعية 

من الجمعيات االهلية التى تقدم     % ٢٨وتشير النتائج االحصائية الى ان القاهرة تحتوى على         . رعاية المكفوفين 

وان العمل التطوعى يواجه     ،)١٩٩٩(لتطوعي، وان عدد المتطوعين فى مصر يصل الى ثاللثة ماليين           العمل ا 

، كم ان المشاكل المالية تعتبر معوق رئيس للعمل التطـوعى فـى             ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ القانون   منها ةمشاكل عديد 

  .مصر

  

دة على جمع االموال للعمل     ؛ لتشجيع العمل التطوعي، والمساع    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤غير القانون   البحث بت ويوصى  

  . الجمعيات والمؤسسات الخيريةهفراد لهذ أأوشركات المتبرعين  وكذلك تخفيض الضرائب على ىالتطوع
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  ١٢٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   الشباب المصرى: دراسة تطبيقية،االسباب والحلول، االكتئاب  :العنوان
Depression, Causes and Solutions, Case Study: on the Egyptian Youth 

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    محمد رشا سيد محمد  :ونالمتدرب

  )٢٠٠٤التجارة  كلية(    الدين رشا فاروق نصر  

  )٢٠٠١التجارة  كلية(    الفتاحعبدالد محمد خ  

  )٢٠٠٠ والعلوم السياسية قتصاداال كلية(     سامية خليل عبداهللا  

  أستاذ بقسم الطب النفسى   سرحانعبدالسالم زينب . د :اإلشراف

   جامعة القاهرة-) صر العينىق(كلية الطب 

  ٦٩/٧ب :الكود             العربية:لغة التقرير         D1 :كود الموضوع

  ، المجتمعسرةأل، اكتئاب اإل:األساسيةالكلمات 

  

تئـاب لمعرفـة طـرق       باالك تسبب االصابة  التى   األساسية يهدف البحث الى الوقوف على االسباب        :الملخص

  .هذا المرض بين فئة الشباب المصرىمعرفة مدى تواجد  وعالجه والوقاية منه

  

تكونت العينة من مائة    . عينة الطبقية الى جانب المالحظة    اليتبع البحث المنهج التحليلى االحصائى المبنى على        

 لقيـاس   "االلم بيـك  "م اختبار   اداستختم   و ،عام ٣٠-١٩ترة العمرية من    فردة من بين الشباب المصرى فى الف      م

 وان االسـباب   نتيجة مبالغ فيهـا درجة االكتئاب، واوضحت النتائج ان ثلث العينة يعانون من مرض االكتئاب     

 لالكتئاب هى عدم القدرة على التكيف والتواصل مع اآلخرين، سوء الظـروف المحيطـة الـسياسية                 األساسية

، والشعور بالفشل واليـأس لعـدم        بين االكتئاب كمرض واالحباط    كما يجب التفريق  ،  االجتماعية و يةقتصاداالو

اعتبارهـا   و ندمه الشديد على سنوات الدراسـة      و االلتحاق بعمل، وعدم قدرة الشخص على االنفاق على نفسه        

، وتمثلت الحلول فى اللجوء     مساهمة بعض االسر فى اصابة افرادها بالمرض      باالضافة إلى   عبء على اسرته    

  .ة القرآن الكريم والتردد على العيادة النفسية للشفاء من االكتئابإلى اهللا وقراء

  

الطبيب النفسى، وتدعو الزالة الوصمة، وتدريس مادة عن        دور  ، و الدراسة بنشر ثقافة الوعى بالمرض    وصى  ت

وضرورة تخصيص عدد أكبر لتدريس مـواد الطـب         ،   بصحته النفسية  يةوعتالصحة النفسية لكل االعمار، و    

 .ية والسياسية والقضاء على البطالةقتصادااللبة كلية الطب وضرورة تحسين الظروف النفسى لط
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  المعوقات والتطوير: السياحة النيلية  :العنوان
Nilotic Tourism: Impidment and Development 

  )١٩٩٦ اآلدابكلية (    اشرف محمد فوزى  :المتدربون

  )١٩٩٨ اآلداب كلية(    محمد كمال الجيزاوى 

  )١٩٩٨ة كلية الزراع(    الغنى طلبهعبدشريف   

  )٢٠٠١الحقوق  كلية(    الوهابعبدمصطفى فتحى   

  رئيس قسم الدراسات السياحية     العراقىابراهيممحمد . د  :اإلشراف

   فرع الفيوم، جامعة القاهرة–كلية السياحة والفنادق 

  ٧٠/٧ب :الكود             العربية:لغة التقرير         B3 :كود الموضوع

  مستقبلال، ، تطوير، تنميةاقتصاد ،سياحة: األساسيةت الكلما

  

 ،كمصدر مهم للـدخل القـومى فـى مـصر         ة  النيلية  السياحة   اهمي توضيحإلى  ة   تهدف هذه الدراس   :الملخص

هذه المعوقات سواء كانـت   حل  ع محاوالت او مقترحات ل    هذا المصدر ووض  ة  والوقوف على اهم معوقات تنمي    

  ."نهر النيل"ام سلوكية أم بيئية لإلرتقاء بالمظهر العام لهذا الرمز المهم لمصر والمصريين ة معوقات فني

  

كمحاولـة  خصية الشفهية   شدمت الدراسة المنهج التحليلى الذى اعتمد على المالحظة وبعض المقابالت ال          خاست

عمـاق  وهى اختالف اال   النيلية أال وتبين وجود معوقات فنية تسببت فى تدهور السياحة          ،اتعوقتحديد هذة الم  

  .مما يتسبب فى حدوث اختناقات او حوادث ووضع األرصفة واألهوسة والمراسى

  

والمراسى ة  ربط االرصف ة  ، وضرور ةالمالحية  للحركة  الحالية  والمتابعة  وتوصى الدراسة بتطوير نظم السيطر    

الوصول الى المزارات السياحيه، واالهتمام بـالوعى الـسياحى         على  التى تساعد السائح    ة  لطرق البري اة  بشبك

والعاملين بالنقل النهرى   ة  لمالكى الوحدات النهري  ة  دورات تدريبي ة  والبيئى فى مختلف المراحل التعليميه، واقام     

   .الوعى البيئىة بهدف تنمي
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  رها على المجتمعثأالبطالة و  :العنوان
The Effect of Unemployment on the Society 

 )٢٠٠٢كلية الهندسة (    أمير محى الدين محمد  :المتدربون

 )١٩٩٥كلية التربية (      محمد رجب متولى

 )٢٠٠٣ اآلدابكلية (     مجدى عاطف محمد

 )٢٠٠٠كلية التجارة (     رمضان محمد هاشم

 )٢٠٠٣كلية التربية الرياضية (      محمد السعيد محمد

  )٢٠٠١كلية التجارة (    السالم محمد خطابدعب

  أستاذ بقسم علم النفس      اهللاعبدمعتز سيد . د  :اإلشراف

  مدير مركز البحوث والدراسات النفسية

  جامعة القاهرة- اآلدابكلية 

  ٧١/٧ب :الكود             العربية:لغة التقرير         B1 :كود الموضوع

  عمل، شباب، بطالةال :األساسيةالكلمات 
  

 يهدف البحث إلى طرح مشكلة البطالة وبعض مظاهرها فى المجتمع المصرى وأسبابها المختلفة مع               :الملخص

  .عرض لبعض اآلراء التى طرحت لحل هذه المشكلة مع التركيز على الصعوبات التى واجهت البحث
  

 تعريف البطالة واسبابها ومظـاهر تواجـدها والمـشاكل          تقديمسلوب البحث المرجعى فى     أاسعانت الدراسة ب  

كما اعتمدت الجانب االحـصائى     . بقة وتجارب الدول االخرى فى حلها     ابة عليها فى ضوء الدراسات الس     تالمتر

مبحوثاً مـن   ) ٥٠(مبحوثاً من الجنسين بواقع     ) ٧٨(على مجموعة مكونة من     فى تصميم استقصاء تم اجرائه      

تم اختيار العينة عشوائيا فى مراحل تعلـيم        ،   عاما فأكثر  ١٧تراوحت اعمارهم من     اإلناث   من) ٢٨(الذكور،  

مختلفة حيث ترى الغالبية العظمى أن أهم اسباب انتشار البطالة هى الوسـاطة والمحـسوبية        وبيئات اجتماعية   

أهمهـا  كـان    ف العواقب عن   أما. العولمة والتكنولوجيا تليها الخصخصة، اتفاقية الجات، سوء النظام التعليمى،        

المشكالت األسرية الناتجة عن تعطل الفرد، يأتى بعد ذلك افتقاد المجتمع لجهود أبنـاءه المتعطلـين والقلـق                  

أما عن  . تعاطى المخدرات والخمور، فقدان األمل لدى الشباب       واالكتئاب، ارتكاب الجرائم، تأخر سن الزواج،     

ة فى المرتبة االولى للخروج من هذه االزمة تالها دور الدولة فـى              االهتمام بالمشروعات الصغير   ءالحلول جا 

، والسفر للخارج، والتأهيـل المهنـى       مساهمة القطاع الخاص  : ىرتيباً فه  أما باقى الحلول ت    ؛توظيف الخريجين 

 . ومسئولية الدولة عن التوظيف، واالعتماد على النفس والعمل بالتخصص،للشباب
  

والتنسيق ، ة وخاصة التى تتعلق بالوساطات والمحسوبيةسيئ ال اتص من السلوكي  ضرورة التخل بتوصى الدراسة   

المستمر بين الوزارات والهيئات المختلفة والتخطيط بعيد المدى الحتياجات سوق العمل فى مصر والتخطـيط               

ت لى استصالح األراضى الصحراوية كخطة بعيدة المدى، وفتح باب االستثمارات للمـشروعا           إالجيد والرامى   

فتح باب العمل أمام    و، وتدعيم التعليم الفنى بكل ما يتطلبه        ات اإلدارية قالمتوسطة والكبيرة والقضاء على المعو    

  .االهتمام اإلعالمى بمشاكل الشباب ودعوة المعنيين إليجاد حلول واقعية وفعلية لها وأهل الريف



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٢٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ، المتغيرات األخرىأثر نوع التعليم العالى على صياغة أهداف الطالب وبعض   :العنوان

   بالقاهرةاألمريكيةوالقاهـرة وجـامـعات األزهـر ل :دراســة مـقـارنة
The Effect of Type of Higher Education on Setting Students' Goals and Some Other 
Variables, Comparative Study: for Universities; Azhar, Cairo and AUC 

  )٢٠٠١ ةتجارالكلية (      يد اب حسن سرح  :المتدربون

  )٢٠٠٣هندسة الكلية (     محمود صالح ربيع 

  )٢٠٠١ اآلدابكلية (    ىمحمود مرسى مرس

  )٢٠٠٢ األلسنكلية (      مها محمد الشبينى     

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة      طريف شوقى. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة، فرع بنى سويف-كلية اآلداب 

  ٧٢/٧ب :الكود             العربية:لغة التقرير         A1: وعكود الموض

  ، الحريةشباب، تعليم: األساسيةالكلمات 
  

وط تهدف هذه الدراسة إلى تقديم دراسة موضوعية ألثر النظم القائمة فى الجامعات على الشباب المن               :الملخص

، ، ومعرفة كل ما هو إيجابى فى الجامعات المبحوثة لترسـيخه           خالل العقد القادم   وليات المجتمع هم حمل مسئ  ب

باإلضافة إلى االستعانة باإليجابيات التى آتت ثمارها مع جامعات بعينها فـى            ،  وكل ما هو سلبى للقضاء عليه     

  .تطوير جامعات أخرى
  

وقد استخدم هذا المنهج لوصـف      . بةالمنهج المستخدم فى هذه الدراسة هو المنهج الوصفى المقارن بصفة غال          

المستوى األول هو طبيعة العملية التعليمية كمـا هـو          : نوع التعليم فى الجامعات محل الدراسة على مستويين       

معلن ضمن إطار سياسة الجامعة والمستوى الثانى هو الوصف الفعلى أو الواقعى من خالل عمـل اسـتبيان                  

تكونت عينة البحث   . م الذى يقدم إليهم وفى طريقة أو أسلوب التعليم        آلراء طالب هذه الجامعات فى نوع التعلي      

لفروق بين الجامعات فى متغيرات     قدم البحث وصفًا ل   قد   و . الثالث جامعاتالطالبة على مستوى     و  طالب ١٥٩

ـ               ى الدراسة، فبالنسبة للتعليم كمتغير مستقل تميز األزهر بثراء المحتوى العلمى للمناهج، ورقى المستوى العلم

لبعض األساتذة وعالقتهم الحميمة مع الطالب، باإلضافة إلى االعتماد على القراءة بشكل كبير فى التعلم، أمـا                 

القاهرة فتميزت أيضا برقى المستوى العلمى للمناهج واألساتذة، باإلضافة إلى تشجيع التدريب العملـى              جامعة  

بينما تميـزت األمريكيـة   ، ض النظم الجديدة للدراسةتطبيق بع وتنمية التفكير التحليلى لديهم   و الصيفى للطالب 

بزيـادة االهتمـام     و تنمية المهارات الضرورية لسوق العمل،     و تنظيم وقتهم  و التوجيه للطلبة  و بوظيفة اإلرشاد 

ـ             ، و باألنشطة الطالبية  ار بطريقة التدريس عن طريق التفاعل وبحث الطالب عن المعلومة باإلضافة إلـى اختي

  .ن مكتب تنسيقالطالب للتخصص دو
  

المهـارى   و العناية بنضج الطـالب النفـسى      و ، على الوظيفة اإلرشادية للجامعات    وتوصى الدراسة بالتركيز  

 التعليميـة،   المنظومةباإلضافة إلى وضع أدوار للطالب يسهمون بها فى تطور           الوطنى واألخالقى،  و والعلمى

  .التواصل بين قوى شباب الجامعاتوالتكامل و



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٢٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  األسباب وطرق الكشف والعالجالمنشأ وعن   لغير األطباء:أولية  دراسة،السرطان ةقص  :العنوان
Cancer Story, Primary Study: for Nonmedical about Cancer; its History, Causes, 
Methods of Diagnosis and Treatment  

  )٢٠٠٠كلية دارالعلوم (       نسي حعزة منير  :المتدربون

  )١٩٩٢كلية دار العلوم (     حسيننأسماء صالح الدي  

  )٢٠٠٢كلية دار العلوم (      مها سمير محمد  

  )٢٠٠٢كلية التجـارة (    عـلى محـمد حسـن  

  أستاذ بقسم الجراحة      هسلمى دوار. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة– )قصر العينى(كلية طب 

  ٧٣/٧ب :الكود             العربية:لغة التقرير         D1 :كود الموضوع

   عالج، يةغذأ، السرطان، طب: األساسيةلمات الك

  

 لـه ة  غير المتخصصين بمفهوم السرطان واسبابه والعالمات المـصاحب        يهدف البحث الى تعريف      :الملخص

ء وانخفاض نـسب اإلصـابة      كمحاولة لمساعدة اآلخرين على التنبه المبكر مما يساعد على ارتفاع نسب الشفا           

  .تجاه الفرد والمجتمع بوصفه مؤثر هام وفعال فى معظم طبقات الشعب وإبراز دور اإلعالم. بالمرض
 

والمنهج الوصفى فى استعراض بعض     . المرض من بداياتها   بدايةلمنهج التاريخى لتتبع    بحث ل لااستخدام  ويأتى  

نوعت بين المراجع العلمية، والمجالت الطبية المتخصـصة،        فقد ت . أنواع المرض المختلفة وإمكانية الشفاء منه     

وتتمثل المصادر فى عشرين كتابـا، وخمـسة        , باإلضافة إلى شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت        والدوريات،

وقـدمت  . أعداد من مجلتين طبيتين وخمسة أعداد من دورية علمية، باإلضافة إلى عشرة مواقع من اإلنترنت              

السرطان عند الفراعنة، ومرورا بعلماء العرب والمسلمين منذ القرن الثالث حتـى         ية اكتشاف    بدا الدراسة قصة 

حدوث المرض وأحدث النظريات التـى      كما قدمت عرضا لكيفية     القرن الخامس الهجرى الى العصر الحديث،       

ض النـووى   والحـام ) المجموعة الكاملة مـن الجينـات البـشرية       ( انتهت إلى تركيز االهتمام حول الجينوم       

ثم فصائل السرطان الثالث التـى      . كما يعرض للقوة الخارقة التى تتمتع بها الخلية السرطانية        ،  "DNA"للخلية

 عالمات الخطر وبعـض طـرق الكـشف         كما تناول  .فى مصر واالنواع االكثر انتشارا    تحدد نوعية اإلصابة    

 بالـسرطان،   واالنماط المسببة لالصابة  الوقاية من هذا المرض     غير المبكر، ثم عرض طرق العالج و      المبكر و 

وتصورا للدور اإلعالمى الذى يمكن أن يؤثر بالسلب أو باإليجاب فى معدالت انتشار المـرض أو القـضاء                  

  . عليه

  

وسائل اإلعالم   وتناولها فى وتوصى الدراسة بنشر الثقافة الصحية وتبسيطها عن طريق تدريسها فى المدارس            

، أهمية الكشف المبكـر   : وعمل حملة إعالمية لتوعية الفرد والمجتمع بما يلي       . يةالمقروءة والمسموعة والمرئ  

  .تدعيم المريض نفسيا، وخطورة العشوائيات على الصحة، وأنماط الغذاء الخاطئة والصحيحة



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٢٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  المشكالت والمعوقات التى تواجه المرأة العاملة وأثر ذلك على عملية التنمية  :العنوان
Problems and Barriers Facing the Employed Woman and the Effect on the 
Development Process 

  )٢٠٠٤ والعلوم السياسية قتصاداالكلية (    الرحمن حسينعبدرانيا   :المتدربون

    )٢٠٠٤ والعلوم السياسية قتصاداالكلية (      زينب شريف فريد

  )٢٠٠١كلية التجارة (      زينب محمد إمام

  )٢٠٠٠كلية التجارة (     العال سيدعبدشيماء 

  وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا    كامل على عمران. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية التجارة 

  مشروع المدير        سيد كاسب. د    

   جامعة القاهرة-كلية الهندسة 

  ٧٤/٧ب :الكود             العربية:لغة التقرير         B4 :كود الموضوع

  تدريب، ، تنمية، عملالمرأة: األساسيةالكلمات 

  

 التى تتعرض لها المرأة العاملة فى       االجتماعيةية و قتصاداال يهدف البحث الى إيجاد حلول للمشكالت        :الملخص

المرأة كجزء من هـذه     جمهورية مصرالعربية بهدف استغالل الموارد البشرية فى مصر بكفاءة بالتركيز على            

  .الموارد ودراسة آثار هذه المشكالت على عملية التنمية فى مصر

  

 الدراسة المنهج الوصفى التحليلى الذى يعتمد على بيانات ثانوية صادرة فـى الكتـاب االحـصائى                 تاستخدم

العمـل بعـضها    وقد وجد الباحثون ان المرأة تواجة مشاكل عديدة أثناء          . للجهاز المركزى للتعبئة واالحصاء   

، ومـشكلة محدوديـة المجـاالت       ض فى مقابل الطلب على عمل المرأة      مشكلة زيادة العر  : خاص بالعمل مثل  

، وإحجام بعض االزواج عـن مـشاركة        نظرة المجتمع للمرأة العاملة   : ثلوبعضها إجتماعية م   ،المتاحة للمرأة 

قلة القدرة  باالضافة إلى   .  المساعدة الجتماعيةاوحاجة المرأة للخدمات     زوجاتهم العامالت فى االعباء المنزلية،    

عمـل المـرأة التـى      إلى   المجتمع   ونظرةعلى اإلستمرار فى العمل نتيجة ظروف الزواج والحمل والوالدة،          

 ات يؤدى الى انخفاض إنتاجية المرأة وعدول الكثيـر        مماتضطر إلى السفر أو العمل لوقت متأخر نظرة ريبة          

. مشاكل أو لعدم تقدير المجتمع لعملهن مما يفوت على الدولة الكثير من الكفاءات            عن العمل نتيجة لتعرضهن لل    

  .وال الدولة وتأخر معدالت التنميةاهدار أمويؤدى إلى 

  

وان يكـون هنـاك     . وتوصى الدراسة بتوفير التدريب الالزم للمرأة خاصة بعد حصولها على إجازات الوضع           

تغيير نظرة المجتمع للمـرأة العاملـة        وأن يكون للدولة دور فى    . لرجلحافز لعمل المرأة بالتعادل بينها وبين ا      

 للمرأة مما يخفف عنها عبء العمل ويجعلها        االجتماعيةوإبراز دورها وإنجازاتها فى التنمية، وتوفير الخدمات        

  .عملهاواجباتها المنزلية مع تعارض تأكثر قدرة على إدارة منزلها حتى ال 



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٢٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   مصنع لأللوان الزيتية فى مصرنشاءإدراسة جدوى   : العنوان
Feasibility Study to Establish a Factory for Oil Colors 

  )٢٠٠١كلية السياحة والفنادق (      محمد شديد حسن  :المتدربون

  )٢٠٠٢التجارة  كلية(     محمد محمود صبرى  

  )٢٠٠٣التجارة  كلية(     محمود حافظ محمود

  )٢٠٠٣التجارة  كلية(    مصطفى خيرى حسن

  )٢٠٠٣التجارة  كلية(       ابراهيم السيد أحمد

  أستاذ بقسم المناجم والبترول والفلزات      عبدالعليم هاشم. د  :اإلشراف

  مشروع المنسق تطوير المادة العلمية ب

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  

  ٧٥/٧ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

  اقتصاد، ة، تكلفقيسوت،  جدوىدراسة :ةاألساسيالكلمات 

  

 شركة طيبة النتاج األلـوان      نشاء إن الغرض األساسى من هذا المشروع هو تقديم دراسة جدوى إل           :الملخص

  .ين نوعية المنتج واألسعارملء الفجوة ب وذلك بهدف الحفاظ على العملة األجنبية و مصرىالزيتية ف

  

يقدم التصميم تصور للماكينـات     . التحليل و قتصادااليمتد منهج الدراسة ليتضمن إجراء مسح شامل للتصميم و        

ى فيرسم أبعاد الشركة المقترحـة ويحـدد        قتصاداالأما الجانب   . التى يمكن استخدامها لصناعة األلوان الزيتية     

 جزئية تدرس سوق األلوان     ١٥٠قدم الجانب التحليلى نتائج إستبيان مكون من        وأخيرا ي . النقود الالزمة النشائها  

توضح النتائج أن السوق المصرى يمكن أن يستوعب ما قيمته حوالى عشرة ماليين جنيـه               .  مصر ىالزيتية ف 

ستتمكن الشركة من تقديم ألوان زيتيـة        و . جنيه مصرى  ىونيكانت التكلفة المبدئية للشركة حوالى مل      و مصرى

سـتتمكن الـشركة     و .هى أنواع إيطالية أو فرنسية أو صينية       و رنة باألنواع الموجودة حاليا   ابأسعار منافسة مق  

من إجمالية  % ٧٠من المنتظر أن يفضل حوالى       و .أيضا من تغطية تكلفتها فى غضون عامين من بدء االنتاج         

  .المستهلك الصرى شراء المنتج

  

الفجـوة بـين    سد   تلك الشركة الخاصة للحفاظ على العمالت األجنبية و        اءنشو أخيرا فإن لدى الباحثين النية إل      

  .نوعية المنتج واألسعار

 



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٢٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  التجارة االلكترونية فى مصر بين النظرية والتطبيق  :العنوان
Electronic Commerce in Egypt between Theory and Practice 

  )٢٠٠١كلية التجارة (    عمرو مصطفى هارون  :المتدربون

  )٢٠٠٢كلية الزراعة (    عبدالمحسنهاشمأبوة فاطم

  )٢٠٠١كلية التجارة (     محمدهبة صالح الدين

  )٢٠٠٤كلية التجارة (       العزاميأحمدهبة 

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    ى محمد رشداسماعيل

  )٢٠٠٠كلية التجارة (       خالدىمحمود سام

  الفلزاتأستاذ بقسم المناجم والبترول و      عبدالعليم هاشم. د  :اإلشراف

  مشروع المنسق تطوير المادة العلمية ب

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة               

  ٧٦/٧ب :الكود           اإلنجليزية:لغة التقرير         D2 :كود الموضوع

  ، تحدياتتطوير ،تكنولوجيا, ىالكترون،  تجارة:األساسيةالكلمات 

  

وذلك مـن    مفهوم التجارة االلكترونية ومدى تطبيقها فى مصر      التعريف ب الهدف من هذا البحث هو      : الملخص

والـسياسات الحكوميـة    , والنظم الـضريبية المرتبطـة بهـا      , البنية التحتية التكنولوجية  : خالل النقاط التالية  

باإلضافة إلى تقـديم بعـض      , عى االجتماعى ومدى تقبل الفرد لها     فضالً عن الو  , ية التى تخضع لها   قتصاداالو

  .التوصيات لتدعيم التجارة االلكترونية

  

 مفردة على عينة طبقية تتراوح أعمارها ١٥٠يعتمد البحث على المنهج الوصفى من خالل استقصاء مكون من 

% ٣,٥مقابـل   ارة االلكترونية   من أفراد هذه العينة لديهم وعى بالتج      % ٧٠حيث تبين أن     سنة،   ٣٥ و ١٦بين  

  . جنيه مصرى١٥٠٠فقط ممن استخدمها بالفعل وهم من تزيد مرتباتهم عن 

  

ويوصى البحث بتدعيم إدارة النظام الضريبى للمساعدة على تقديم خدمة أفضل للتجارة االلكترونية فى مصر،               

طـرف ثالـث لمراجعـة       ، وجود االحتفاظ بسجالت مثبتة لمبيعات شركات مقدمى خدمة التجارة االلكترونية        و

المعامالت، وتفويض المراجعين القانونين بواسطة الحكومة لضمان موضوعية المراجعات والعمليات، ووجود           

، ومعدالت ضريبة عادلة وعدم تمييز لمعامالت التجارة االلكترونيـة         لجلب الضرائب من البائعين،    نظام سهل 

هيل عمليات الدفع النقـدي، وضـمان التفعيـل المـرتبط           ووجود نظام بنكى قوى يمثل شركات المقاصة لتس       

  .بالمعامالت الخارجية



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٣٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  وجهة نظر بعض علماء الدين والمثقفين: التصوير والرسم فى اإلسالم  :العنوان
Potography and Painting in Islam: Intellectual and Religious Scholars Point of View  

    )٢٠٠٣ لية الفنون الجميلةك(       محمد كامل أحمد  :المتدربون

        )٢٠٠٣ كلية الفنون الجميلة(    عمرو السعيد الكفراوى

       )٢٠٠١ اآلدابكلية (     ماجدة محمود حسين    

  مشروع تجريبى بدون مشرف  :اإلشراف

  ٧٧/٧ب :الكود            العربية: لغة التقرير         A3: كود الموضوع

   ، فنسالماإل، ، الرسمالتصوير: األساسيةالكلمات 

  

يهدف البحث الى القاء الضوء على إحدى القضايا الهامة التى يتعرض لها المسلم بكثرة خالل حياته                : الملخص

  .المثقفين تصوير والرسم ومدى مشروعيتهم الدينية من خالل آراء رجال الدين أولوهى ا

  

ثم عرض ما ذكر فى احكام التصوير فى صحيح         هج البحث على المنهج المرجعى والبحث فى التراث         يعتمد من 

علـى  ب عذاب المصورين يوم القيامة وباب وطئ التصوير وباب كراهية القعـود             البخارى ومسلم وذكره لبا   

باب لُعن المصور،   وباب ال تدخل المالئكة بيتا فيه صورة و       الصورة وباب كراهية الصالة فى اماكن التصاوير        

استعراض للبعض الفتاوى فى حكـم الرسـم        حكم الرسم والتصويرو    فتاوى ابن باز فى     ثم تال ذلك استعراض     

عبداهللا /فتاوى الشبكة بإشراف د      و ى العالم عبدالفتاح إدريس فى الفوتوغرافية     أرويوسف القرضاوى   منها رأى   

أثـر موقـف     و تداول النقود المصورة   و م من التصوير  موقف اإلسال  و الحمد فرغلى بوأرأى الدكتور   الفقيه ثم   

  .اإلسالم على فن التصوير واراء اخرى للمثقفيين

  

  .  جاءت بخصوص النحت المجسم والرسوم الملونةاألساسيةويخلص البحث الى أن نقطة الخالف 



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٣١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  اتجاهات طالب جامعة القاهرة نحو الدراسات العليا   :العنوان
Attitude of Cairo University Students towards the Post Graduate Studies  

  )٢٠٠٤ اآلداب كلية(      ىعصام على أمان  :ونمتدربال

  )٢٠٠٣ اآلداب كلية(      أميرة محمود سمير

  أستاذ بقسم علم النفس      معتز سيد عبداهللا. د  :اإلشراف

  مدير مركز البحوث والدراسات النفسية

  جامعة القاهرة– اآلدابكلية               

  ٧٨/٧ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A1 :ود الموضوعك

   ، دراسات علياشباب، تعليم: األساسيةالكلمات 

  

الفروق بـين    و هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن اتجاهات طالب الجامعة نحو الدراسات العليا            :الملخص

ألناث فى هذه األتجاهات وكذلك الفروق بين طالب الكليات العملية والكليات النظرية والفروق بـين               الذكوروا

  .طالب الفرقة األولى والثانية وبين طالب الفرقة الثالثة والرابعة

  

)  انـاث  ١٠٤,  ذكور ٩٧(مفردة منهم   ) ٢٠١(من  مكونة  لعينة  ى  االستكشافى   المنهج الوصف  البحث وقد استخدم 

 قتـصاد اال, اإلعـالم , التجـارة , الحقوق, اآلداب( من الكليات النظرية     اجامعة القاهرة، يمثلون عدد   من طالب   

ـ     ) الصيدلة,  الزراعة ,العلوم, الهندسة, الطب(والعملية  ) والعلوم السياسية  هـذه  ى  والفرق الدراسية األربـع ف

 األساسيةبندا تقيس المكونات الثالثة      ٣٠ويتضمن  تم استخدام مقياس االتجاهات نحو الدراسات العليا        . الكليات

م تم حـساب    ث،  ) بند ١٤(ى  المكون المعرف )  بنود ٨(ى  المكون الوجدان )  بنود ٨ (ىالمكون السلوك ى  لالتجاه وه 

تطبيق المقياس فروق دالة بـين       ولم تظهر نتائج  . مالت البنود باالتجاهات  اياس من خالل ارتباط مع    قصدق الم 

ات العليا لدى عينة الذكور واالناث وكذلك لدى طالب الفرق الدراسية األربـع             متوسطات االتجاه نحو الدراس   

الكليات العمليـة   ى  ولكن اتضح وجود فرق دال بين متوسط اتجاهات الطالب نحو الدراسات العليا ف            , مختلفةال

  .ليةالكليات النظرية لصالح طالب الكليات العمى وبين متوسط اتجاهات الطالب نحو الدراسات العليا ف

  

وتطوير المواد الدراسية بحيث تصبح أكثر  . الدراسة الجامعية ى  وتوصى الدراسة باالهتمام بالتطبيقات العملية ف     

العمليـة،  والنشاطات الجامعية الثقافية والفكرية والعلمية      ى  عمقا وجذبا لفكر الطالب ووجدانه، ودمج الطالب ف       

  .أساتذة الجامعاتى اسة من خالل القدوة والنماذج المتمثلة فحب العلم والدرلى اكساب الطالب االتجاه الوجدانو



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٣٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  مفهوم الثقافة الجنسية لدى المراهقين والشباب  :العنوان
Sexual Culture Concept for Adolescences' and Youth  

  )٢٠٠٢ تربيةكلية ال(      مروة محمد أمين   :ونمتدربال

  )٢٠٠٤ هندسةالكلية (     على عبدالغنى أحمد

  )٢٠٠١تربية الكلية (      ة شكرى علىسعدي

  )٢٠٠٣تجارة الكلية (      دعاء صالح راعى

  )٢٠٠٣ تجارةالكلية (    عصام محمد مصطفى 

  )٢٠٠٣ تجارةالكلية (       أحمدهبة سيد 

 )١٩٩٩نوعية التربية الكلية (    أميرة عبدالبار حسن 

  أستاذ بقسم الطب النفسى   زينب عبدالسالم سرحان. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- )قصر العينى(لطب كلية ا

  ٧٩/٧ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A2 :كود الموضوع

  ، جنس، ثقافةشباب: األساسيةالكلمات 

  

 مـن   تهدف الدراسة إلى الكشف عن سلوكيات واتجاهات ومفاهيم المراهقين من الـذكور واإلنـاث             :الملخص

  نحو الثقافة الجنسية ومصادر معلوماتهم حولها)  سنة ٢١-١١(المرحلة العمرية 

  

ى  تم تصميم استبيان لقياس السلوكيات واالتجاهات الجنسية لـد         حيثى  اتجهت الدراسة اوال الى المنهج الوصف     

الولـى نفـور     ونظرا لصعوبة تطبيق االسبيان على المراهقين حيث اظهرت العينـة ا           المراهقين والمراهقات 

البعض واصابة البعض االخر بالدهشة أو الخجل مما اضطر الباحثين إلى اللجوء للبحث المرجعى متمثال فى                

السلوك الجنسى لدى طالب جامعة المنيا، حيث تحتوى على استبيان مماثل تم اجـراءه علـى                دراسة بعنوان   

قين، حيث ظهر من العينة األوليـة نفـور         ا لصعوبة تطبيقها على عدد كبير من المراه       نظرو،  طالب الجامعة 

ـ        ةالبعض وإصابتهم بالدهشة والخجل من االسئل      ى ، كما ارفق الباحثون نموذج االستبيان المقترح لالسـتخدام ف

  . التوصيات

  

الثقافة الجنسية تتناسب مـع المراحـل       ى  وصت الدراسة باالهتمام بموضوع الثقافة الجنسية ووضع مناهج ف        وأ

متخصصين يقدمون معلومات صحيحة وعلمية حـول        و تقديم هذه المناهج من خالل أطباء     و،   المختلفة العمرية

محاضـرات   تقديمباالضافة إلى تقديم    . كل مرحلة عمرية  ى  تشريح الجسم واألجهزة التناسلية وتطور نموها ف      

ى االجابة علكيفية ى عامة وندوات صحية وعمل مراكز تدريب وتوعية لالباء والمدرسين لتدريب الملتحقين عل

وعمل دراسة جـدوى لقيـاس مـدى        . تساؤالت ابناءهم وتالميذهم بطريقة سليمة وكافية ومالئمة لسن السائل        

  .مناسبة التكلفة للعائد من تقديم مناهج الثقافة الجنسية للتأكد من جدوى النشر



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٣٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   األسباب والحلول:البطالة  :العنوان
Unemployment: Causes and Solutions 

  )٢٠٠١كلية التجارة (      خالد محمود عبداهللا  :ونالمتدرب

  )٢٠٠١كلية التجارة (    عبدالباقىالعزيزعبدعمرو 

  )١٩٩٩  والعلوم السياسيةقتصاداالكلية (     مصطفى محمد علي

  وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا    كامل على عمران. د :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية التجارة 

  ٨٠/٧ب :الكود            العربية: لغة التقرير         B1 :كود الموضوع

  ، تنمية، عمل، شباب البطالة:األساسيةالكلمات 

  

مشكلة البطالة بشكل عام والتركيز على البطالة فى مصر مع ايجاد اسـبابها             فهم  إلى  البحث  يهدف   :الملخص

  .امكانية الحل من منظور محايد بالنسبة للفرد والدولةوالتطرق الى 

  

 مفردة مـن  ٧٠تم تطبيقه على عينة عشوائية قوامها منهج المسح االجتماعى من خالل استبيان       يستخدم البحث   

بينما وصـلت   % ٤٤كانت نسبة الذكور     سنة، حيث    ٢٤اعمارهم  الشباب الجامعى حديثى التخرج بلغ متوسط       

 فـى   ٥٩٥ونسبة العاطلين عن العمل     % ٥٠بلغت نسبة الحاصلين على دورات ومنح       %. ٥٦نسبة االناث إلى    

فى من افراد العينة فى مجال تخصصهم وبلغت نسبة من سـبق            % ٦٠ عمل   .ممن يعملون حاليا  % ٤١مقابل  

صرى وتشير النتائج إلى ان اهم اسباب البطالة تتمثل فى هجرة الكفاءات وافتقار الخريج الم             %. ٥٥لهم العمل   

الحلول فى االهتمام بالـصناعات     وتتمثل   .ية السيئة من كساد أو تضخم     قتصاداالللتدريب المناسب والظروف    

واقامة مشروعات تـستوعب     تشجيع االستثمارات االجنبية لدخول مصر،     ،عن طريق تطوير القطاع الصناعى    

للعمـل خـارج     ت الغالبية استعدادها  اظهر,  اقامة مشاريع فردية   ضرورة الغالبية   ىترو ,القوة العاملة العاطلة  

حـال لمـشكلة    ال يمثل   ان السفر خارج مصر     البعض  رى  ي  الذى فى الوقت  مصر كحل اخير لمشكلة البطالة    

حيث يرى االغلبيـة ان العمـل       ,  الغالبية ترى ان العمل بخالف التخصص يعتبر حال لمشكلة البطالة          ,البطالة

  .الةالتطوعى مقابل أجر رمزى ال يشكل حال للبط

  

إصالح جـوهر    و تنمية المجتمع المدنى   و وتوصى الدراسة باالهتمام ببعض النقاط مثل إصالح الخدمة المدنية        

  .وضمان تنافسية األسواق لحل مشكلة البطالة‘  الدولة-نسق الحكم



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٣٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   نظرة تحليلية: الشباب لدىشكل القدوة  :العنوان
Model in Youth: an Analytical View  

 )٢٠٠٤اآلدابكلية (      اء فاروق غالىإسر  :المتدربون

  )٢٠٠٤ اآلدابكلية (      أحمدمروة محمد 

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (    الشافىعبدمروة حسن 

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (      اهللا حامدعبدسها 

  )٢٠٠٤ اآلدابكلية (      منى صالح حسنى

  )٢٠٠٢  النوعيةكلية التربية(      أيمن فوزى خطاب

   بقسم علم النفس مدرس       أيمن عامر. د  :اإلشراف

  جامعة القاهرة- اآلدابكلية 

  ٨١/٧ب :الكود             العربية:لغة التقرير         A3 :كود الموضوع

  ، المجتمعسرةألا, شباب،  القدوة:األساسيةالكلمات 
  

لقدوة لدى الشباب، والصفات التى يتـسم بهـا األشـخاص           الكشف عن مفهوم ا    تهدف الدراسة الى     :الملخص

 المميزة لكـل    األساسية، والكيفية التى تتشكل بها القدوة، واألنماط الشائعة من القدوة والخصائص            همبى  دتقالم

وة، أسباب غيـاب القـدوة      دنمط، والخصائص المهمة للقدوة الحسنة، والنتائج األيجابية المترتبة على اتخاذ الق          

  .  ئج المترتبة على ذلكوالنتا
  

طالبة من طالب وخريجـى     طالب و ٧٥ من    البحث يستخدم البحث المنهج الوصفى اإلستكشافى، وتتكون عينة      

و تمثلت الكليات النظرية : سنة، من كليات نظرية وعملية ٢٥ الى ١٨بين لهم يتراوح المدى العمرى    الجامعة،

 كليات الهندسـة  : العملية فى الكليات   فى حين تمثلت  السياسية،  والعلوم   قتصاداال و  والتجارة اآلدابكليات  : فى

تم إسـتخدام   وكـذلك . تطبيقية، وقد أعتمد هذا البحث على أسلوب العينة العشوائية        الفنون  ال و التربية الرياضية و

أسلوب تحليل المضمون، حيث تم تحويل البيانات الكيفية الى بيانات كمية، بإستخدام النسب المئويـه، وعمـل                 

الدور النسبى الـذى تلعبـه المؤسـسات المختلفـة          وتشير النتائج الى    . لتوضيح تلك النسب   داول رسم بيانى  ج

وان فى تـشكيل القـدوة،      المؤسسات التعليمية   , المؤسسات االعالمية , المؤسسات الدينية   , والمتمثلة فى االسرة  

دراسة النتائج المترتبة علـى القـدوة       هناك صفات للقدوة الحسنة وان هناك خمسة أنواع للقدوة، كما حددت ال           

  الحسنة وعلى غياب القدوة 
  

 الصفات الواجب توافرها    تتناول ية والثانو يةمدارس األعداد الوتوصى الدراسة بعقد ندوات أو محاضرات فى        

، لألسر لألهتمام لتوعية أبنائها   توجيه الوعى   و،   وضرورة التزام المدرسين بالصفات الحسنة     فى الشخص القدوة  

لتوضيح نماذج للقدوة الحسنة وكذلك أبراز أهم النتائج السلبية المترتبة علـى غيـاب               وضع برنامج تدريبى  و

  .شخاص يمثلون نماذج حقيقية للقدوةالقدوة، وتركيز األهتمام األعالمى على أ



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٣٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  نحو صناعة تشييد مستدامة  :العنوان
Towards Sustainable Construction Industry 

  )١٩٩١كلية الهندسة (    ء صفوت صادقنجال  :المتدربون

  )٢٠٠٢كلية التجارة (     عادل محمودمحمود   

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا      عادل خليل. د   :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة        

  ٨٢/٧ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير          D2 :كود الموضوع

  ، تنميةبيئة، صناعة :األساسيةلكلمات ا

  

ييد والبناء، والمواد المستخدمة فى هذه الـصناعة فـى          ش الهدف من هذا البحث هو دراسة انواع الت        :الملخص

  .مصر، والوصول الى الطريقة المستديمة الصالحة للبيئة المصرية

  

وتبين النتائج ان مفهوم . المنشورة فى المراجع المتجصصةيعتمد البحث على المنهج التحليلى المرجعى للبينات 

كم ان استخدام مواد    . ، والتشغيل نشاءم، واإل يبط ويتكامل مع استراتيجيات عديدة اثناء التصم      تالبناء المستديم ير  

 االخضر البـد وان يحقـق       تم البناء، وان عمل النبا    يومنتجات البناء االخضر يمثل اهم استراتيجية فى تصم       

تقليل تاثير المبنى على الموارد الطبعية االرضية، الصحة والراحة فى البيئة الداخلية للمقيمـين              : ث اهداف ثال

  .، واستخدام نظام مالى فعال يساهم فى تقليل التكاليف لكل من المالك والمقيمىبالمبن

  

رة المخلفات، واسـتخدام    ويوصى البحث باستخدام المواد ومصادر الطاقة بصورة فعالة، واتباع استراتيجية ادا          

  .التقنية الخضراء فى البناء؛ للمحافظة على البيئة وتحقيق بناء دائم



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٣٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  الحكومة االلكترونية فى مصر بين التخطيط والتنفيذ مع المقارنة ببعض الدول  :العنوان
Electronic Government in Egypt between Planning and Implementing Compared by 
Some Countries 

  )٢٠٠٤ وعلوم سياسية قتصاداالكلية (       حسنأحمدإسراء   :المتدربون

  )٢٠٠٤ وعلوم سياسية قتصاداالكلية (      إيمان سعيد مرسى    

  )٢٠٠١كلية التجارة (    سعاد موسى طنطاوى

  )٢٠٠٤كلية التجارة (      مها رفعت الطوخى    

  )٢٠٠٤كلية التجارة (    هاجر يوسف مصطفى

  مشروع المدير        سيد كاسب. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-كلية الهندسة 

  ٨٣/٧ب :الكود             العربية:لغة التقرير         C4 :كود الموضوع

  ، ديموقراطية، سياسة، تكنولوجياىالكترون، نظم الحكم: األساسيةالكلمات 

  

 يهدف البحث الى توضيح مفهوم الحكومة االلكترونية ودراسة امكانية تطبيقا فى مـصر بالمقارنـة                :الملخص

  . ببعض الدول االخرى التى سبقت فى هذا المجال

  

يعتمد البحث على المنهج التحليلى المرجعى للمقارنة بين مصر والدول االخرى والمنهج والوصـفى لنتـائج                

مواطن مصرى من سكان القاهرة لمعرفة امكانية تطبيق الحكومة االلكترونيـة           ١٠٠ تضم   استقصاء على عينة  

باكـستان،   و أمريكـا، : ثـل  فى تطبيق هذا المـشروع م      توقد وجد أن العديد من الدول التى أخذ       . فى مصر 

مفيـدة  هذا المجال وقدمت كل منها تجربة قد تكون         واإلمارات قد حققت نجاحا كبيرا فى       وماليزيا، والكويت،   

كما ان نتائج االستقصاء بينت أن هناك       .  إلى هذا الحد من تطبيق التكنولوجيا       بعد للدول األخرى التى لم تصل    

العديد ممن يشجعون تطبيق مصر للحكومة اإللكترونية لكن تحت شروط وظروف معينة يتطلبهـا المجتمـع                

خذ فى الحسبان عند تطبيق مشروع مثل بلدا له طابعه الخاص وظروفه التى يجب أن تؤكل ألن  نظرا  المصر؛  

  .مشروع الحكومة اإللكترونية

  

 المواطن علـى    بيدرويرى الباحثون ان تطبيق مصر لهذا المشروع سينجح إذا وضع فى االعتبار ضرورة ت             

 . المطلوبةاألساسيةة يالتعامل مع التكنولوجيا وتوفير البن



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٣٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   على العراقدور التقنية الحديثة للمعلومات فى الحرب  :العنوان
The Role of Information Technology in the War of Iraq 

  )٢٠٠٤كلية الهندسة (    الرحمن عليعبدرانيا   :ونمتدربال

  )٢٠٠٤كلية الهندسة (      محمد خليل عبيد    

  )٢٠٠٤كلية الهندسة (      جابرى محمد كرد    

  )٢٠٠٠ اآلدابكلية (    حسام مصطفى حسين    

  )٢٠٠٠ اآلدابلية ك(      عويسى  عرابأحمد    

  )٢٠٠٢ اآلدابكلية (      محمد كمال حسن    

  أستاذ بقسم اإلتصاالت    على عزت سالمة. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة- كلية الهندسة

  مقدم بحرى      هانى شعراوى. أ

  ٨٤/٧ب :الكود            العربية :لغة التقرير         D2: كود الموضوع

  ، القيادةسياسة، ، حربتكنولوجيا: األساسيةالكلمات 

  

 العراق  فىكافة مراحل الصراع المسلح     ى  دراسة دور التقنية الحديثة للمعلومات ف     ى   يهدف البحث ال   :الملخص

ـ       , ترجيح كفة الصراع لصالح قوات التحالف     لوأثرها    الحـروب   دارةإى  وبيان مدى أهمية تقنية المعلومـات ف

  .حديثاً

  

وشبكة المعلومـات   ,  المراجع والمجالت العسكرية والمدنية    ى اعتمد البحث عل   ، حيث ىتم إتباع المنهج الوصف   

األقمار الصناعية سيكون   : وجاءت النتائج كاالتي  . هذه الدراسة ى  استخدمت ف ى  لبيانات الت لمصادر  ك" اإلنترنت"

بلية، واالعتماد الزائد على المعدة مع اقـل عـدد مـن القـوة              الحروب المستق ى  والحاسم ف ى  لها الدور الرئيس  

 .البشرية، وان حرب المعلومات وتطورها سيتعدى مستوى مراكز القيادة إلى مستوى الفرد والمعدة

  

ويوصى البحث بانتاج أجهزة إرسال خداعية تقوم بإشعاع موجات كهرومغناطيسية لها نفس خصائص األشعة              

ا، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحرمان العدو من استخدام األقمار الصناعية مـن خـالل              الرادارية المراد حمايته  

تدمير محطات تتبع األقمار الصناعية األرضية المعادية، الشوشرة على محطات استقبال المعلومات، واطـالق      

الخاصـة بـأجهزة    أقمار صناعية يكون لها دور مجابه العدائيات المحتملة، وأنتاج أجهزة اإلرسال واالستقبال             

تصميم برامج وطنية ذات تقنية عالية قادرة على كـشف أسـلحة حـرب               و بالدولة وعدم شرائها من الخارج،    

  .المعلومات



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٣٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  دراسة الرؤى المستقبلية للتعليم عن بعد فى ضوء التكنولوجيات المتاحة  :العنوان
Studying for the Future Vision of Distance Education within the Available 
Technologies  

  )٢٠٠٢كلية الهندسة (        فريد سراجأحمد  :المتدربون

  )٢٠٠٣كلية التربية (      رشا محمد كمال

  ) ٢٠٠١كلية التجارة (       حسينشريف أنور

  )١٩٨٩المنزلى  قتصاداالكلية (    الجواد محمدعبدشريف 

  )٢٠٠٤ اآلدابكلية (      منى محمد منير

  ) ٢٠٠١ارة كلية التج(      علىوسام رضا 

  أستاذ بقسم المناجم والبترول والفلزات      ىسعد الراجح. د  :اإلشراف

  جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  ٨٥/٧ب :الكود             العربية:لغة التقرير         A1 :كود الموضوع

  تطوير، الوسائط المتعددة, ، تكنولوجيا تعليم:األساسيةالكلمات 

  

الرؤى المستقبلية واألساليب المستخدمة والتكنولوجيـات المتاحـة         هدفت الدراسة إلى التعرف على       :الملخص

إلقامة نظام التعليم عن بعد وتحديد نظام التعليم الجامعى والتعرف على درجة االستعداد لتقبـل هـذا النظـام                   

  .يات المختلفة المتاحةبالتوافق مع التكنولوج

  

 ، عن بعـد   للتعليممن خالل شرح ووصف المفاهيم المختلفة       : المنهج الوصفى  :ةب االتي يلااتبعت الدراسة االس  

فراد عينة البحث واستخدمت االدوات اآلتية      اى  لمن خالل عمل ادوات الدراسة وتطبيقها ع      : ىوالمنهج التطبيق 

ستبيان والتحليل االحصائى للبيانات والبحث على شـبكة االنترنـت          واال: المقابلة الشخصية : فى هذه الدراسة  

مفردة من شباب جامعة القاهرة من كليات       ) ١٠٠(اشتملت العينة على    . والبحث المرجعى فى المكتبات العامة    

ى  مفردة فقط لعدم اسيفاء البينات الضرورية فـى بـاق          ٦١ والحقوق والتجارة والتربية والعلوم وتحليل       اآلداب

ورأى بعض الشباب الـواعى ضـرورة       . دحيث تبين قلة الوعى بين الشباب حول التعليم عن بع         . اد العينة افر

  . ألهميته الشديدة فى ظل الظروف الحالية دراسة جادة وشاملة حول هذا الموضوع إجراء

  

لـيم عامـة    وتوصى الدراسة بتوعية الشباب بدور التعليم عن بعد فى حل كثير من المشكالت التى تواجه التع               

الجمع بين البـرامج االذاعيـة والتليفزيونيـة        المختلفة وضرورة   وتحقيق التناسق والتكامل بين وسائل التعليم       

والمواد المطبوعة، واستغالل البرامج االذاعية والتليفزيونية فى اثراء التعليم بالمراسلة، وأسـتخدام الوسـائط              

لتعليم بالمراسلة واالستـشارات الجماعيـة والفرديـة والكتـب          المتعددة وتطوير التعليم التقليدى والجمع بين ا      

 . الدراسية



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٣٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ، جذب الشباب للمواقع المختلفةى الوسائط المتعددة على شبكة اإلنترنت ودورها ف  :العنوان

   على عينة من الشباب المصري:دراسة ميدانية
The Multimedia on the Internet and its Role in Attracting Youth to Different Websites, 
Field Study: a Sample of Egyptian Youth 

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (    الفضل أبورشا سمير   :ونمتدربال

  )٢٠٠٣ كلية التجارة(    ابراهيمالعزيز محمد عبد

  )٢٠٠٣كلية اإلعالم (      الحميدعبدمنى سيد 

  )٢٠٠٢ كلية التجارة(      هانى ثروت أمين

  )٢٠٠١ اآلداب كلية(    هبه محمود مصطفى

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (    الرحمن السيدعبدأسماء 

  أستاذ مساعد بقسم الصحافة    شريف درويش اللبان. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة –كلية اإلعالم 

  ٨٦/٧ب :الكود            العربية :لغة التقرير         D2 :كود الموضوع

  ، تكنولوجياشباب،  المتعددة الوسائط:األساسيةالكلمات 

ى  فهاومجاالت استخداماتها وتقنيات إنتاجها ودورالمتعددة التعرف على الوسائط ى الدراسة ال تهدف :الملخص

ى واقع وتحديد اإلشباعات التمالبنترنت وطبيعة استخدامات الشباب جذب الشباب للمواقع المختلفة على شبكة اإل

  .شبكة اإلنترنت حققها الشباب من خالل تعرضه للوسائط المتعددة على مواقعي
  

فريـغ  لتى  الحاسب اآلل ى  باالعتماد عل ى  عينة من الشباب والمنهج اإلحصائ    ل الدراسة على منهج المسح      تعتمدا

نية الوصول  إلمكا: مائة مفردة من مجتمع الشباب نظرا      من عينة الدراسة    تكونت. بيانات االستمارات وتحليلها  

 وتشير النتائج الى ان استخدام الـشباب        .إلى الشباب المستخدم لشبكة اإلنترنت مقارنة بالفئات العمرية األخرى        

عينة الدراسة يتراوح بين استخدام كثيف يتجاوز ثالث ساعات إلى أن يصل إلى اكثر من سـت                 ى  لإلنترنت ف 

اوز نصف ساعة وجاء استخدام الذكور لإلنترنـت        قليل ال يتج   و ساعتينى  ساعات يوميا ومتوسط من ساعة ال     

المنزل ونسبة قليلـة يتـوزع   ى  الشبكة فتستخدمان الغالبية كما اشار البحث إلى اكثر من اإلناث بنسبة ضئيلة  

األكثر استخداما بين جمهـور     ى  ت مواقع الفكاهة والتسال   كان. اإلنترنتى   بين العمل والجامعة ومقاه    هااستخدام

ـ         ى  لمواقع العامة الت  الشباب تلتها ا   ى ال تندرج تحت اتجاه محدد من حيث تصنيفها ثم جاءت المواقع العلميـة ف

المركز الرابـع، تلتهـا مواقـع تتعلـق         ى  المرتبة الثالثة، ثم جاءت الجرائد اإللكترونية والمواقع األخبارية ف        

لدراسة أسباب تفـضيل الـصوت      تتعلق بالتجارة المركز األخير، وقدمت ا     ى  بالتكنولوجيا، واحتلت المواقع الت   

  . للشبابىدديو ليولقطات الف
  

إلنترنـت بتقنيـة الوسـائط    الدراسة بضرورة اهتمام القائمين على تصميم المواقع العربية على شبكة ا      ى  توص

الـصوت ولقطـات     التقنيات الحديثة وخاصة تقنية الوسائط المتعددة ك       منهذه المواقع    حيث لم تستفد   المتعددة،

  . حيةالفيديو ال



 الدفعة السابعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٤٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  جامعة القاهرة– الهندسى فى كلية الهندسة قتصاداال  دراسةحجم  :العنوان
Volume of the Engineering Economy Study in Faculty of Engineering - Cairo 
University 

  )١٩٩٩ اآلدابكلية (       محمد أحمدوائل   :ونمتدربال

  البحث العلمىمدير مشروع تنمية مهارات        سيد كاسب. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

 ٨٧/٧ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A1 :كود الموضوع

   تطوير،تعليم, ى الهندسقتصاداال :األساسيةالكلمات 
  

 الهندسى فى مقررات مرحلة البكـالوريوس  تصادقااليهدف هذا البحث إلى دراسة تناول موضوع    :الملخـص 

وكذلك فى مقررات مرحلة الدراسات العليـا       , )مكتوب صراحة فى عناوان المقرر     (منهكمقرر كامل أو جزء     

خالل الـسنوات األربـع     ة  باإلضافة إلى تناوله فى رسائل الماجستير والدكتورا      )  دكتوراه – ماجستير   –دبلوم  (

  .فى هندسة القاهرةة الدكتورا وسط الحصول على درجة الماجستير أووالتى تعبر عن مت, السابقة
  

 الهندسى فى مرحلتى البكـالوريوس      قتصاداالتم فى هذا البحث عمل مسح ألسماء كافة المقررات التى تتناول            

ناوله  الهندسى يتم ت   قتصاداالووجد أن موضوع    , والدراسات العليا وذلك من خالل اللوائح المطبقة بالكلية حالياً        

ولذا فإن أى خريج استكمل ) دكتوراه بكالوريوس، دبلوم، ماجستير،(فى جميع أقسام الكلية وفى جميع الدرجات 

كما لوحظ استخدام   . مرة على األقل    جامعة القاهرة يكون قد تعرض لدراسته      –دراسته العليا من كلية الهندسة      

وإن لم يذكر منفرداً فى إسم المقرر فهو يدمج         , لهندسى ا قتصاداالعناوين متعددة ألسماء المقررات التى تتناول       

وقد وجد أن العديد مـن بحـوث        . فى الغالب مع العلوم اإلدارية أو اإلنسانية أو مع العناوين الهندسية المتعددة           

  .ى لهاقتصاداالتتناول الجوانب البحثية الفنية باإلضافة إلى األثر ة الماجستير والدكتورا
  

 الهندسى فى كافة األقسام بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والرسائل          قتصاداالناول  كما وجد أن نسبة ت    

عند % ٤وهذه النسبة قد تتحسن إلى      . من مجمل الموضوعات األخرى بالكلية    % ٢,٥يبلغ فى المتوسط حوالى     

  :االخذ فى اإلعتبار العناصر التالية

يوس أو الدراسات العليا وكذلك التقارير العملية التـى          فى مشروعات التخرج من البكالور     قتصاداالتناول   -١

  .تطلب فى المقررات الهندسية المتعددة

وال يظهر هذا فـى اإلسـم       ,  بداخله كجزء من المقرر    قتصاداالأن بعض المقررات تحتوى على موضوع        -٢

كلفـة،  ، ت اقتـصاد صراحة، وهذا البحث اقتصر على المقررات التى يظهر فى عنوانها بعض الكلمات مثـل               

 .جدوى، تقييم وتمويل
  

 الهندسـى   قتصاداال جامعة القاهرة فى تحديد حجم تناول        –يساعد هذا البحث واضعى السياسات بكلية الهندسة        

, بالكلية وبالتالى رسم الرؤية المستقبلية لتناول هذا الموضوع من حيث توفر أعضاء هيئة التدريس واإلمكانيات              

  .مع البيئة المصريةوتطوير المحتوى العلمى ليتناسب 



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٤١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  الثامنةالدفعة 
  معلومات عامة عن التدريب: أوالً

  ١٥: عدد المشرفين  ٨٥ :عدد المتدربين  ١٩: عدد المشاريع  ٤: عدد الفصول

   جامعة القاهرة- عالمكلية اإل: مكان التدريب

  ٤/١٢/٢٠٠٤ : التدريبتاريخ بداية

  ، ومقر المشروعة القاهرةهندسقاعة اإلجتماعات ب: مشروعاتالمكان عرض ومناقشة 

  ٧/٢/٢٠٠٥ إلى ١٣/١/٢٠٠٥ خالل الفترة من :اتتاريخ المناقش

  

  التغطية اإلعالمية: ثانيا
دورة تدريبية لتنمية مهارات البحث العلمـى       ... كالكيت ثانى مرة    " بعنوان   صوت الجامعة مجلة  خبر فى    •

ستكون بكليـة   " تنمية مهارات البحث العلمى    "وهذا الخبر يتناول أن الدفعة القادمة بمشروع      " بكلية اإلعالم 

 ٩/١١/٢٠٠٤االعالم للمرة الثانية، بتاريخ 

تناول الخبر الحديث عن الندوة التى عقـدها        " لخريجى الجامعات المصرية  "بعنوان  جريدة األخبار   خبر فى    •

ـ "توكيد الجودة واالعتماد كمدخل لتطوير التعلـيم العـالى فـى مـصر    "المشروع تحت عنوان     اريخ ، بت

٣/١/٢٠٠٥ 

وتطرق الخبر إلى عـرض نبـذة عـن         " ندوة توكيد الجودة واالعتماد   "خبر فى جريدة صوت األمة تناول        •

 ١٠/١/٢٠٠٥المشروع، بتاريخ 

" نقوم بدراسة المشروعات وتقديم الحلول المثالية لها      "حوار مع مدير المشروع فى مجلة الغد العربى بعنوان           •

 العليا بشكل عام وقيامه باالدارة على مشروع الطرق المؤديـة إلـى   تناول نشاط مركز تطوير الدراسات  

 ٢٠٠٥ر التعليم العالى، بتاريخ يناي

محسن المهدى، للحديث عـن مـشروعات       . دتم التسجيل فى إذاعة الشباب والرياضة برنامج السهرة مع           •

 ٤/١/٢٠٠٥تطوير التعليم العالى فى مصر على هامش ندوة توكيد الجودة واالعتماد، بتاريخ 

تم عمل لقاءات فى قناة التعليم العالى برنامج مجلة الجامعات عن االنشطة التى ينظمها المـشروع ومنهـا                   •

القنوات التليفزيونية " تهانى حالوة اللقاء محاضرة عامة عن   / المحاضرات العامة وتم استضافة االعالمية    

لدفعة الثامنة بالمشروع للحـديث عـن       ، كما تم عمل لقاءات مع متدربى ا       "المتخصصة وتحديات العولمة  

 ٢١/١٢/٢٠٠٤مشروعاتهم البحثية، بتاريخ 

تم عمل لقاءات فى قناة التعليم العالى برنامج مجلة الجامعات بمناسبة توكيد الجـودة واالعتمـاد كمـدخل                   •

 التى عقدها المشروع وكذلك تم عمل لقاءات مع متدربى بهـذه الدفعـة،          " لتطوير التعليم العالى فى مصر    

 ٤/١/٢٠٠٥بتاريخ 

، بتـاريخ  "توكيـد الجـودة واالعتمـاد   " تم إذاعة خبر فى قناة النيل لألخبار برنامج صباح جديد عن ندوة            •

٤/١/٢٠٠٥  
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  ١٤٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  المحاضرات العامة: ثالثًا

  أشرف صالح. د      الواقع والمأمول: الصحافة الحرة فى مصر •

 وةتهانى حال. ا    القنوات التليفزيونية المتخصصة وتحديات العولمة •

  يوسف القرعىأحمد. د        اإلعالم العربى والقضايا القومية •

   عتماد كمدخل لتطوير التعليم العالى فى مصرتوكيد الجودة واال: ندوةاستراتيجية  •

  على عبدالرحمن. د -

  ماجى الحلوانى. د -

  محمد كمال بديوى. د -

  محسن المهدى سعيد. د -

   فرغلىأحمد. د -

  سامى الشريف. د -

  

  أنشطة متنوعة: رابعا
 التى عقدها المشروع" توكيد الجودة واإلعتماد" على هامش ندوة تنظيم معرض إلبداعات المتدربين •

  Pathways من المجلة لمتدربى هبناء على دعوة موجه  مصطفى الفقى/حضور ندوة مجلة الشباب للدكتور •

 Dream Parkالمالهى دارة إلى مدينة تنظيم رحلة ترفيهية لمتدربى هذه الدفعة وفريق اإل •

 تصميم مجلة أخبار الدفعة الثامنة •

 هذه الدفعة التدريب ببالتوازى مع " تدريب المدربين" برنامج فى الدفعة الثالثة تدريبتم  •

 مباشرةالدفعة عد هذه ب" القياديةات تنمية المهار"تم تدريب الدفعة األولى فى برنامج  •

  

  ملخصات مشروعات التخرج: خامسا
  .الدفعة ههذب مناقشتها تسوف يتم عرض ملخصات المشروعات التى تمالتالية ت فى الصفحا
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  ١٤٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  دارة المالية بالبنوك أثر استخدام نظم المعلومات فى تفعيل كفاءة اإل  :العنوان
The Role of Information Systems in Supporting Financial Management Efficiency in 
Banks  

  )٢٠٠٣اكاديمية السادات (      ابراهيممحمد داليا   :المتدربون

  )٢٠٠٣ ثاركلية األ(      منى محمد كركر

  )٢٠٠٤تجارة كلية ال(      سيد عطيةى شاد

  دارة البنوكإأستاذ       شريف قاسم. د  :اإلشراف

  كاديمية السادات للعلوم االداريةأ

  ٨٨/٨ب :لكودا             العربية:لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

  تخطيط، ، الكفاءة، نظم المعلومات بنوك:سيةاألساالكلمات 

  

مع إلقاء الضوء على دارات المالية بالبنوك    همية نظم المعلومات باإل   أ يهدف البحث الى التعرف على       :الملخص

 نظامأحدثها ال  ىهم التطورات الت  أ وتوضيح   ،دارة المالية تفعيل كفاءة اال  ى  فدوره   و ،بهذا النظام  نواحى القصور 

  . لهاىنظام المعلومات وكيف يمكن التصدى ن توجد فأيمكن ى خطار الت انجاز المهام واألفىمدى كفاءتها و

  

يضا تم أستثمارية والوطنية و زيارات ميدانية للعديد من البنوك اإلتم عمل؛ حيث ىالبحث المنهج المسحاستخدم 

نظام المعلومـات علـى     لن هناك تأثير    اى  لإتشير النتائج   و.  مفردة ٤٠ عينة مكونة من     قصاء على  است متصمي

دارة  عملية اتخاذ القرارات الخاصـة بـاإل       ىيساهم بنسبة كبيرة ف   ه  نأدارة المالية حيث    االتجاهات المختلفة باإل  

عليهـا  يحـصل   ى  الدقة المتناهية الت  ب فاظحتمع اإل  انجاز المهام بسهولة ويسر      فىيضا يساهم   أالمالية بالبنوك و  

 عرض البيانات على المديرين     اتخاذ القرارات الخاصة بالبنك ككل من خالل      تيسير   و ،دارة المالية العاملين باإل 

ليـة الموجـودة     الحاسبات اآل  فى استخدام ساعدهم   ت ىكثير من المهارات الت   بالعاملين  وتزويد  . فضلأبصورة  

خطاء المتوقع حدوثها  األ تساعد على تفادىىحدث نظم الرقابة التأتوفير م المعلومات بدارات، كما يقوم نظاباإل

 علـى عـدد     بالسلبن نظام المعلومات يؤثر   أ وجد   نكولوالمراجعة على ما تم ادخاله بطريقة سهلة وبسيطة،         

  .حد عيوب التطور التكنولوجيأا يعتبر ممالعاملين 
 
عـدم  ى  يساعد ف ى  دارة المالية بالشكل الذ   لى واإل قسام الحاسب اآل  أين   بتوزيع عدد العاملين ب    دراسة ال ىوصتو

 للحفـاظ علـى      وذلـك  لحظيةعمل نسخ احتياطية    نظمة ل األحدث  أواستخدام  .  بعض العاملين عن عملهم    ىتخل

 انجاز المهام   علىساعد  يمما  كثر تقدما وتدريب العاملين عليها سوف       ستخدام نظم المعلومات األ   إ، و المعلومات

  . اتفاقية االنتربنكى فى ، والتعامل مع البنك المركزورة افضلبص
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  ١٤٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  العالج الفعال  والتشخيص،  االكتشاف المبكر:السرطان  :العنوان
Caner: Early Detection, Diagnosis and Treatment 

  )١٩٩٧ كلية دار العلوم(      ابراهيممنال محمد   :المتدربون

 )٢٠٠٤ كلية العلوم(    الجليل علىعبدالمعتز 

  )٢٠٠٣كلية العلوم (    ابراهيمسوزان محمد 

  )٢٠٠٤بالمعادى ة الحديثة كاديمياأل(    محمد الرازقعبدمحمد 

  بمعهد الليزرستاذ أ    الحميد بدرعبديحيى . د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة - المعهد القومى لعلوم الليزر            

  ٨٩/٨ب :كودال           اإلنجليزية :لغة التقرير         D1 :كود الموضوع

  ، عالجيةغذأ، السرطان، طب :األساسيةالكلمات 

 

 وعالقتهـا بالعوامـل      لمرض السرطان  نواع العالج المختلفة  ألى دراسة التكامل بين     إيهدف البحث    :الملخص

مـن خـالل بـرامج      نشر الوعى   لنامج وقائى   لبر  مع وضع تصور   ،مرضاالصابة بال التى تؤدى إلى    النفسية  

  .التوعية الصحي

  

عمل لذلك تم    , الظاهرة محل الدراسة وهى السرطان     تناولجل  أمن  ة  الدراسة عدة مناهج تكاملي    اتبعت هذه  وقد

وكذلك زيارة  . سبابه وطرق تشخيصه وكذا طرق عالجه المتباينة      أتبينت فيها طبيعة السرطان و    ة  وصفية  دراس

ى قسم االحصاء بالمعهد القوم   ،  )الصيدلية اإلكلينيكية (ى  وحدة العالج الكيماو  , اف المبكر والوقاية    وحدة اإلكتش 

  . لألورام

  

وذلـك بـسبب ضـعف       , السرطان ىإحصائيات دقيقة حول مرض   ى  إلى   افتقار العالج الطب   ىلإوتشير النتائج   

المتعلقة بالعوامـل النفـسية واالصـابة       همية الدراسات العلمية    أو ،ةالمتابعة الطبية وعدم اجراء فحوص كشفي     

حمايـة للطاقـة    ة  سيس هيئة رقابية عليا تقوم بالكشف عن المواد المسرطن        أهمية ت أ، و هنواعبالسرطان وفقا أل  

  .البشرية فى المجتمع

  

تبـاع  إهميـة   أ و .ةالدراسة بوجوب تأسيس مراكز لالكتشاف المبكر للمواطنين حماية للثروة البشري         ى  وتوص

جـل تعـديل كافـة      أجل بيئة نظيفة ماديا ومعنويا، وتنمية الوعى القـومى مـن            أئى استباقى من    برنامج وقا 

وما يتعلق بها، ووضع دراسات ميدانية على مفرادات البيئة المصرية لنشر           ة  بروتوكوالت ممارسة المهن الطبي   

جراء الفحوص الدوريـة    ا(هم التوصيات المتعلقة بالفرد هى      أومن   .فراد المجتمع أالوعى الصحى البيئى بين     

وكان من ، )السليمةة تمام بالعادات الغذائيااله - واالمتناع عن التدخين  ة  االبتعاد عن الملوثات البيئي    –المنتظمة  

 –اجراء برامج مكثفة لمحاربة التدخين       –نشر الوعى الصحى فى المجتمع      (أهم التوصيات المتعلقة بالمجتمع     

  .)اخل الدولة لمحاربة هذا المرضتضافر الجهود فى جميع المجاالت د
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  ١٤٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  النواتج والدوافع والخصال :العملى المتفانون ف  :العنوان
People Devoted at Work: Characteristics, Motivations and Productivity 

  )١٩٩٠ اآلدابكلية (    الصادقعبدمرفت سعيد   :المتدربون

  )٢٠٠٣كلية الفنون الجميلة (    فؤاد عصام الدينى يحي

  )٢٠٠٣ سياسيةالعلوم ال وقتصاداالكلية (    اسماعيل أحمدإسراء 

  )٢٠٠٣كلية الزراعة (    الشيماء محمد صالح

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    العزيزعبد سمير أحمد

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة      ىطريف شوق. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة، فرع بنى سويف-كلية اآلداب     

  ٩٠/٨ب :الكود             العربية:لغة التقرير         B1 :عكود الموضو

  ، تطوير، تفانىعمل: األساسيةالكلمات 
  

فى العمل، فكثيرا ما نجد     تهدف الدراسة إلى التعرف على خصال ودوافع ونواتج الشخصية المتفانية           : الملخص

تواجدهم داخل المنظمة وهم أنفسهم آخـر مـن يتركـوا           ى  لسابقون ف بعض األشخاص هم ا   ة  داخل كل منظم  

ـ                   ى المنظمة، هؤالء هم أساس نجاح المنظمة وذلك ألنه حجر األساس لنجاح ما يمكن أن نسميهم بالمتفـانين ف

إذا غاب هؤالء األشخاص يؤثر     . من األشخاص داخل المنظمة   ة  داخل التنظيم وهم االكثر إنتاجي    ة  العمل وهم قل  

  .ر ونجاح التنظيمعلى سي
  

 كأداة لجمع البيانات، كمـا      االستبيانصحيفة  صميم  ت هذه الدراسة حيث تم   ى  فى  وتم استخدام المنهج االستكشاف   

 ٢٠وتطبيقه على  ى  وقد تم عمل استبيان أول    . تمت االستعانة بالعينات االحتمالية ومنها العينة العشوائية البسيطة       

بجامعة القاهرة  ى  مجال البحث العلم  ى  عينة من العاملين ف   ى  على   النهائ مبحوث ومنه تم التوصل إلى االستبيان     

 مفردة وقد تم ملىء هذا االستبيان بالمقابلة الشخصية بـالمراكز البحثيـة             ٨٠وعين شمس وقد بلغ حجم العينة       

  .بكلية هندسة وإعالم وتجارة فضال عن مركز البحوث الزراعية
  

البدء بالعمل عند الوصول لمكان العمل وااللتـزام        ى   المتفانية تتمثل ف    أن الخصال الشخصية   ىوتشير النتائج ال  

العمل وسـط مـشتتات،     ى  من العمل، والتركيز ف   ى  بتوقيتات العمل، وعدم مغادرة المكان إال بعد االنتهاء الكل        

ـ     أأكمل وجه وبذل أقصى جهد، و      الشعور بالرضا إذا تم العمل على      ـ ى  ن الدوافع الشخصية المتفانية ف ل العم

معرفة كل ما   ى  الحياة، الرغبة ف  ى  حب العمل واالستمتاع به، تفضيل العمل على الجوانب األخرى ف         ى  تتمثل ف 

العمل ى  ن نواتج سلوك الشخصية المتفانية ف     أهو جديد يخص العمل، وتفضيل العمل على الراحة الشخصية، و         

  .تطوير وتغيير نظام العملى تطوير الذات، والرغبة فى تتمثل ف
  

العمل منها تربية يقظة الـضمير،      ى  الدراسة ببعض المقترحات لتطوير وفاعلية الشخصية المتفانية ف       ى  وتوص

والمعنوي، واالهتمام بالظروف الشخصية والعالقات بـين العـاملين والـزمالء           ى  وإبراز أهمية التقدير الماد   

   .والرؤساء، باإلضافة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة
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  ١٤٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ، تنمية المجتمعى ات غير الحكومية فدور المنظم  :العنوان

  "التعليم العاليى الة الطرق المؤدي" لمشروع :دراسة حالة
The Role of NGO's in Society Development, Case Study: "Pathways to Higher 
Education" Project 

  )١٩٩٩كلية الحقوق (     حسنمحمد عبداهللا محمد  :المتدربون

  )١٩٩٦ة التجارة كلي(      عصام حسن متولي

  )٢٠٠٠كلية الطب (       عوف محمدأحمد

  )١٩٨٩كلية الحقوق (      طارق محمد يوسف

  كليةالعميد      حسنى فرغلأحمد. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-التجارة كلية 

  مشروع المدير        سيد كاسب. د

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة          

 ٩١/٨ب :الكود            ة العربي:لغة التقرير         C3: كود الموضوع

  ، المشروعالمجتمع ،تنمية، منظمات :األساسيةالكلمات 
  

 وذلـك   ،المجتمعى  ر عل يثأتال ودورها فى المنظمات غير الحكومية    ى   التعرف عل  ىلإ تهدف الدراسة    :الملخص

مـشروع  وتم أخـذ    " لبنان،  اليابان،  مصر"أكثر من بلد ذات ظروف مختلفة      ىمن خالل رصد تلك المنظمات ف     

المتاحة من خالل المشروع وذلك     االستفادة   مدىى  لنتعرف عل كحالة دراسة    "ىالتعليم العال  ىلإالطرق المؤدية   "

  . المنظمات غير الحكوميةنواتجحد ألكونه 
  

ـ    ومدىالمنظمات غير الحكومية    ى  علالتعرف  ى  فى  واالستقرائى  تم استخدام المنهج االستنباط    ى  تأثيرهـا عل

ى  أهم التحديات الت   ىلقاء الضوء عل  إ المنظمات من حيث النشأة والتطور و      هالمجتمع مع االحاطة بالتأصيل لهذ    

   . تلك المنظماتتمويل مصادرى  التركيز علوكيفية التغلب عليها مع ن تواجه تلك المنظماتأيمكن 
  

تنمية المجتمعات وتعتبر تلك المنظمـات      فى  ظمات غير الحكومية دور هام وفعال       للمن أنى  لإنتائج  الخلصت  

ن نلحق بركب التطور والتقـدم      أناجح وهادف وأنه من خالل ذلك يمكن        ى  لخلق مجتمع مدن  ى  ولالبذرة األ ى  ه

 ن تقوم به الحكومات وحدها، وتبين من خالل الدراسة أن المنظمات غيـر الحكوميـة تقـاس                أال يمكن   ى  الذ

  .مصادر تمويلها يزيد مناستجابة الحكومات لهذ التفهم مما وتفهم الشعوب ألهدافها مدى فعاليتها ب
  

ـ   ى   تقـيم مـال    بعمل "التعليم العالي  ىلإالطرق المؤدية   "مشروع  ى  تمت عل ى  وخلصت الدراسة الت    هلمـا قدم

حقق العائد واألهـداف    وجدنا ان المشروع     ومن خالل ذلك      من خدمات لشباب الخريجين والمجتمع     المشروع

 هالدراسة بتوسيع مجال المنظمات غير الحكومية لخدمـة المجتمـع وتطـوير           ى  توص كما   .التى أنشأ من أجله   

 . وأن يقوم بإدارتها مجموعات جادة تعمل على خدمة المجتمع وتنميته وتماسكههظة على كيانفوالمحا



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٤٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  العملية التعليمية ى االبتكار ف  :العنوان
Creativity in the Educational Process 

 )٢٠٠١ كلية القانون(    المحسن داودعبدمحمـود   :المتدربون

  )٢٠٠٣ اإلعالمكلية (    رفيـق رسمى سمعان

  )٢٠٠٤ كلية التجارة(       عبداهللاأحمدإيمان 

  ) ٢٠٠٣كلية التجارة (     الغنىعبدإيمان على 

  ونذاعة والتليفزيأستاذ بقسم اإل     عصام نصر سليم. د  :اإلشراف

  اإلعالمىواإلنتاج مدير مركز التدريب والتوثيق 

  جامعة القاهرة- كلية اإلعالم

  ٩٢/٨ب :الكود            العربية: لغة التقرير         A1: كود الموضوع

   اإلبداع، ، تطويرتعليم :األساسيةالكلمات 

  

ى الحتياجات الفعلية والعملية للطلبة والدارسين والتعرف على مشاكلهم ف        اكتشاف ا   يهدف البحث إلى   :الملخص

, تعترض طريق نجـاحهم   ى  وذلك لمزيد من االقتراب منهم لمحاولة تذليل العقبات الت         ,ل التعليمية كافة المراح 

ى اذ الجـامع سـت ولتطوير األ ,المادة العلمية واستيعاب المناهج الدراسيةى يفضلونها لتلقى ساليب التومعرفة األ 

  .هدافهاأالعملية التعليمية بى لتات

  

فراد أعداد صحيفة استقصاء وتم توزيعها على       إ؛ حيث قامت المجموعة المشاركة ب     ىيتبع البحث المنهج المسح   

عالم كلية اإل ب التحقواسحوبة  ممن العينة ال  % ٩٥وضحت النتائج أن    أ و .محل الدراسة  مفردة   ٤٠حجمها  العينة  

 نهـا غيـر   أل(ولى من المقـررات الدراسـية       العينة يشعرون بالملل والرتابة بالدرجة األ     من  % ٩٥ و برغبتهم

)  محبط وال يحترم عقلية الطالـب      هسلوبأ(ستاذ  ما بالنسبة لأل  أ) لى التركيز إكارها وجملها وتفتقر    فأى  واضحة ف 

  .تقليدية عقيمة ال يستخدمون الوسائل التكنولوجية بالرغم من توافرها: طريقة الشرح

  

ن يكون شـرحه مـدعم بالوسـائل        أو. ستاذكون هناك مجال للمناقشة بين الطالب واأل      ين  أالباحثون ب ى  ويوص

ن تكـون مـدة     أو, الت الحديثـة  جهزة واآل مزودة باأل ى  ماكن التدريب العمل  أن تكون   أو التكنولوجية الحديثة، 

  . واالبتكاراإلبداعن تكون االمتحانات مقياسا لدرجة أو. التدريب كافية
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  ١٤٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  البيئة الطبيعية فى المعرفية االسالمية  :العنوان
Natural Environment in Islamic View  

 )٢٠٠٤ كلية الصيدلة(      ميرو محمد األعمر  :المتدربون

 )٢٠٠٣كلية الهندسة (      غادة محمد صبرى

  )٢٠٠٣كلية التجارة (      اهللا عبدمروة سعيد 

  )٢٠٠٠كلية التجارة (      هالة محمد درويش

  )٢٠٠٣كلية الهندسة (       السيدحمدأهند 

  ستاذ بقسم العمارةاأل      بهاء الدين بكرى. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-كلية الهندسة   

  ٩٣/٨ب :الكود             العربية:لغة التقرير         A3: كود الموضوع

  ، مواردسالماإل،  بيئة:األساسيةالكلمات 

  

يجب اتباعها للحفـاظ علـى      ى   يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على بعض المبادئ اإلسالمية الت           :ملخصال

عن طريق توسيع مدارك    ى  البيئى  كما يهدف إلى تنمية الوع    . البيئة والوصول إلى االستغالل األمثل لمواردها     

قد تساعد على تقليل حـدة المـشكالت        ى  لتوأخيرا المساهمة ببعض األفكار ا    ،  اإلنسان بأهمية البيئة ومشكالتها   

   .البيئية

  

 ،لبعض المراجع والرسائل العلمية والمقاالت والتجارب الحيـة        حث على منهج تحليل المضمون    البوقد اعتمد   

وتشير  .بمكتبات جامعة القاهرة  ى  ستعانة بالبحث المرجع   اال تمكما  ،  والمناهج الدراسية وبعض مواقع اإلنترنت    

كلما زاد تقدم اإلنسان ورقيـه      ،  د اإلنسان عن المبادئ والقيم اإلسالمية قد أدى إلى تدهور البيئة          لى بع إالنتائج  

ـ         ولكن ، وضرورة الحفاظ عليها   إدراكه ألهميتها  و كلما زاد وعيه بالبيئة     ىأدى تدهور البيئة إلى حدوث خلل ف

  .وعدم إدراك عاقبة هذا الخللها  لمكوناتىالتوازن الفطر

  

عن طريق تحقيق الكفاية الحالية بدون إسـراف       ،  ن بترشيد استهالك المجتمعات للموارد البيئية     الباحثوى  ويوص

على إجراء األبحـاث     والحث وتكامل حماية البيئة مع التعمير،     هذه الموارد مستقبال،  ى  لتجنب إحداث قصور ف   

أن  ، اإلعـالم المختلفـة    العلمية الخاصة بمشكالت البيئة ونشر نتائجها على أوسع نطاق ممكن بواسطة وسائل           

  .  (EIA)للمشروع ى للمشاريع المختلفة دائما تقييما لألثر البيئى يتضمن التخطيط التنمو
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  ١٤٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  تأثير العقيدة الدينية على العمارة والفن فى مصر القديمة   :العنوان
Ancient Egyptian Religion and its Impact on Architecture and Art 

 )٢٠٠٤ كلية السياحة والفنادق(       زكىأسعد عرفة  :المتدربون

 )٢٠٠٢ األلسنكلية (    دعاء سعيد عبدالوارث

 )٢٠٠٤ اآلدابكلية (     التوابعبدهبه جمال 

  )٢٠٠٤ كلية التجارة(    الدين الحريرى عالءرانيا 

  مدرس بقسم اإلرشاد السياحى    مجدى محمد فكرى. د  :اإلشراف

  وفية جامعة المن-الفنادق  وكلية السياحة            

  ٩٤/٨ب :الكود           اإلنجليزية :لغة التقرير         A5: كود الموضوع

  ، تدينسياحة، ، آثار فن:األساسيةالكلمات 

  

يهدف البحث إلى إظهار التأثير القوى للديانة على تقدم البشر بشكل عام وتوضيح ذلك فـى مـصر       : الملخص

  .الفن وقديمة من خالل العمارةال

  

وتشير  .هذا المجال ى  من خالل الدراسات المرجعية والكتب المنشورة ف      ى  المرجعى  ويتبع البحث المنهج التحليل   

قمة حضارته من خالل تمسكه بالعقيدة الدينية حيث كان يفعـل            ىلإ وصل   الذىالمصرى القديم    نأ ىلإالنتائج  

ويظهر ذلك جليا فـى     ,  حيث كان يحرص على أن يخرج عمله متكامال        ،ادكل شئ من منطلق عقيدته ولهذا أج      

 بعـد   نه بالبعث مرة أخـرى    ا إلعتقاده وإيم  كان ذلك  عندما بنى المصرى القديم المقابر    و. مجالى العمارة والفن  

وعندما بنى األهرامـات بـشموخها      , دة ما تمثل مناظر دينية    نقوشها التى كانت عا   ة  لذلك اهتم بزخرف  , الموت

ن تشييد المصرى القديم عـددا هـائال مـن          أو. ممثل اإلله على األرض   , كمقبرة تليق بالملك   كانت   متهاوعظ

ا من خالل المعابد الـضخمة      يويظهر ذلك جل  , صرى القديم بآلهته وبدور عبادتها    مدى اهتمام الم   تبرز, المعابد

تم المصرى القديم اهتماما بالغـا بـالفن        واه. صالتها وأعمدتها المرتفعة مثل معابد األقصر والكرنك وغيرها       أب

فبالنسبة لنحت التماثيل نجد عددا هائال منها آللهة بأشـكال          , النحت على الجدران  التصوير أو   سواء من خالل    

كما كانت الديانة سببا مباشرا فى براعة المصرى القديم فى فن           , مختلفة باإلضافة إلى وظيفتها فى العالم اآلخر      

, المعابـد  و حرص على تصوير المناظر الدينية من احتفاالت وغيرها على جدران المقابر          التصوير حيث كان ي   

كما نجد بعض المناظر الدنيوية ولكن لها مدلول دينى أيضا فمثأل منظر صيد الملك لفرس النهر يـشير إلـى                    

  .أوزوريس وأسطورة إيزيس

  

اإلهمال فى أسلوب عرض اآلثار      عدمكل المصريين للحفاظ على تراثنا الحضارى العظيم و        الدراسةى  وتوص

  . باإلضافة إلى عدم اإلهتمام بالكثير من المواقع األثرية الهامة وعدم وضعها على خريطة السياحة حتى اآلن
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  ١٥٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

 وسائل مقاومته و مظاهره :الغزو الفكرى للطفل المصرى  :العنوان
Aspects of Intellectual Invasion of Egyptian Child: Aspects and Means of Resistance 

  )٢٠٠٢كلية الحقوق (      عمرو جمال على  :المتدربون

  )٢٠٠٤كلية الهندسة (      عمرو حسان محمد    

  )٢٠٠٠كلية العلوم (     عبدالحميدمروة توفيق    

  )٢٠٠٣كلية التجارة (      أحمدمحمود محمد     

  وكيل الكلية لشئون الطالب      الشريفى سام. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة– كلية اإلعالم         

 ٩٥/٨ب :الكود             العربية:لغة التقرير         B4: كود الموضوع

  وق، حقيةوعت، ال، تكنولوجياالطفل :األساسيةالكلمات 

  

والتـى  ، من مؤثرات سلبية وإيجابيةلطفل المصرى وما يؤثر فيه      ا هتمام بتنشئة اإل ىلإيهدف البحث    :ملخصال

ـ                 واب صنتجت عن االنفتاح الثقافى المبهر واالنفجار المعلوماتى الذى تمثل فى عدة أشكال وألوان فتـشابك ال

  .والخطأ وتداخل المعروف بالمنكر

  

تعامل مع مجموعـات مختلفـة مـن        ال هذا البحث المنهج الكيفى باستخدام المالحظة المستترة من خالل           اتبع

طفال بعضهم من مناطق شعبية والبعض اآلخر من مناطق راقية ومجموعة أخـرى فـى أحـد محـالت                   األ

)Internet Cafe (ومجموعة أخرى من خالل الزيارات األسرية، وتم تدوين عدة مالحظات.  

  

ء تلقى أطفالنا بالفعل جرعات مكثفة من اإلحالل الفكرى مما يترتب عليه زعزعـة االنتمـا               ىلإوتشير النتائج   

وأن قضية الغزو الفكرى لم تعـد كمـا          .وترسب بعض الخصال والصفات التى ال تتماشى مع قيمنا وعقيدتنا         

كانت عليه من قبل، بل تطورت وتبدلت حتى استخدمت لصالحها شتى أنواع التكنولوجيا فـى زرع المفـاهيم                  

  .أيضا طفالولدى األبل ، الخاطئة ليس فقط لدى الكبار

  

أو االنغالق ثقافيا خاصة إذا لم يكن لدينا مثيالً لتلـك           ،  تكنولوجياال االنعزال عن العالم و    الدراسة بعدم ى  وتوص

ـ       ،  كل مسجد ،  مطالبة كل أب وكل أم    و. التكنولوجيا  أكثـر   واوكل مدرسة االهتمام بمعايشة األطفال وأن يكون

يعة الحال ال يـتم ذلـك إال       وبطب. تواصالً معهم من أجل تحرى ما يقدم إليه من أفكار ومدخالت قيمية وعقدية            

  . بتنشئة الوعى فى نفوسنا أوالً ثم فى أطفالنا
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  ١٥١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  سمات وخصائص القادة  :العنوان
Leadership Traits and Characteristics 

  )٢٠٠١كلية التجارة (    العالعبدهاجر صابر   :المتدربون

  )٢٠٠١ اآلدابكلية (     عبدالمنعمهانى رجب

  )٢٠٠٠سات السياحية معهد الدرا(     حسنينممدوح صابر

  )١٩٩٩كلية الشريعة والقانون (      حافظ أحمدوليد 

  )٢٠٠١كلية التجارة (      ياسمين محمد سمير

  الموارد البشريةأستاذ     مرانكامل على ع. د  :شرافاإل

   جامعة القاهرة–كلية التجارة               

  ٩٦/٨ب :الكود           اإلنجليزية :التقرير لغة         B1: الموضوع كود

  مهارة، ، تنمية القيادة:األساسيةكلمات ال

  

م القيادة  وفهالتعرض لم من خالل    وذلك   ،للقيادةى  الهدف من هذه الدراسة هو توضيح االطار النظر       : الملخص

ى لعنصر البشر مستمرة ل بالتنمية ال وذلك ألن المؤسسات حتى تستمر وتنجح يجب أن تهتم          . من الناحية العلمية  

االهتمـام بهـذه    ى  فإذا كان الفرق بين المؤسسة الناجحة ومثيلتها هو القيادة الفعالة، فإنه من الـضرور             . لديها

  .كيفية تنميتهاو المهارة

  

د العديـد   وتشير النتائج بوج   و .هذا المجال ى  نشر ف  من خالل تحليل ما   ى  المرجعى  تحليللعتمد البحث المنهج ا   ي

نه ال توجد فروق جوهرية بين الذكر واألنثى مـن حيـث   أنه يمكن تعلم القيادة و  أو. ت حول القيادة  من النظريا 

كفاءة ممارسها بغض النظر    إلى  القدرة على القيادة، ولكن هذه المهارة تعتمد على عدد من العوامل التى تؤدى              

  .واملمن بين هذه العوامل الخبرة، واستعداد الفرد، وغير هذا من الع. عن النوع

  

ـ الدراسة بضرورة اهتمام المؤسسات بتدريب العاملين لتنم      ى  وتوص بعـض   واتبـاع . ة مهـارتهم القياديـة    ي

ة؛ ومنها التعلم المستمر، والتعلم من مثـل أعلـى،        ي يمكن أن تفيد فى تنمية المهارات القياد       ىاالستراتيجيات الت 

  .لنفسومحاولة الفرد أن يكون أكثر مرونة، واحترام الذات والثقة با



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٥٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  القرن العشرين ى الحديث فى إتجاهات الخزف المصر  :العنوان
Trends in Modern Egyptian Ceramics in the Twentieth Century  

  )٢٠٠٣كلية الفنون الطبيقية (      هشام محمد الحداد   :المتدربون

  أستاذ بقسم الخزف    عبدالمعروف ى شوق. د  :اإلشراف

  عة حلوان جام–كلية الفنون التطبيقية 

  ٩٧/٨ب :الكود             العربية:لغة التقرير         A5: كود الموضوع

  ، صناعة، فنريتطو :األساسيةالكلمات 

  

ـ   ى   تهدف الدراسة إلى التعرف على مراحل تطور الخزف المصر         :الملخص القـرن العـشرين    ى  الحـديث ف

القرن العشرين؟ تـم إسـتخدام      ى  فى  كيف تطور الخزف المصر   ى   للبحث وه  سيةاألساواإلجابة على المشكلة    

  .تقديم مادة البحثى البحث؛ حيث تم إستخدام المراجع المتاحة كوسيلة أساسية فى فى الوصفى المنهج التاريخ

  

لك الحديث ال مناص لها من اإلصطدام بمشكالت توثيق ت        ى  دراسة لتطور الخزف المصر   ى  ن أ أوتشير النتائج   

لذلك تتركـز   شفاهة وذلك ألسباب عديدة أهمها ندرة ماكتب عنها، حيث أن بعض المعلومات تم تناولها      ،  الفترة

ـ ى  وهو كيف تطور الخزف المـصر     ى  اإلجابة على التساؤل الرئيس   ى  المشكلة الرئيسية للبحث ف    القـرن  ى  ف

ية سلبا قتصاداالبالمتغيرات السياسية و  يرتبط بالتقاليد الخزفية الموروثة ويتأثر      ى  ن الخزف المصر  أالعشرين، و 

والمنتجات الصناعية، وان اإلتجاهات الفنيـة  ى تفرعت إلى الفن التعبيرالخزف الحديث  إتجاهات  ن  أو. وايجابا

حيث تبعوا سـبع    ،  جميع مجاالت الفنون التشكيلية   ى  مشى على سياقها الفنانون التشكيليون المصريون ف      ى  والت

ـ ى  ام التراث الفرعوني، والتجريد اإلسالمي، اإلتجاه الغرب      إستله: وهيإتجاهات فنية    الـشكل، واإلتجـاه    ى  ف

ى واإلتجاه الفطري، كذلك يعرض البحث بعض األساليب الت       ،  اإلجتماعي، والفانتزيا ى  الشعبي، واإلتجاه التعبير  

ـ            ىستخدمت ومازالت تستخدم ف   ا باب  معالجة السطوح الخزفية، كذلك عرض لبعض المنتجـات الخزفيـة وأس

  .إستخدامها

  

  . مصدر من مصادر الدخل القوميهواعتبارى البحث باالهتمام بالخزف المصرى ويوص

  



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٥٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  فرصة عمل بنجاحى دليل حصول الخريجين عل  :العنوان
Directory of Winning a Job Opportunity Successfully for Graduates 

  )٢٠٠٢كلية الحقوق (   الزعفرانىمدمحى  مصطفأحمد  :المتدربون

  )١٩٩٩كلية التجارة (       يوسف محمودأحمد

  )١٩٩٦ تكنولوجيا العاشر من رمضان معهد(     محمد يوسف محمود

  )٢٠٠٤كلية الحقوق (    حسينى حسام الدين شوق

  )٢٠٠٠كلية التجارة (      يدسيد محمد الس

  )١٩٩٩كلية التجارة (      بشيراهللا جادمحمد 

  مشروع المدير       سيد كاسب . د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة          

 ٩٨/٨ب :الكود             العربية:لغة التقرير         B1 :كود الموضوع

  ، شباب، عملجخرتالحديثى  :األساسيةالكلمات 

  

يق مـستقبل المجتمـع     طرى   كبير ف  تحدىتمثل  ى  تلك الفترة والت  ى  فة   الراهن أهم الموضوعات من  : الملخص

فرصة عمل ى الحصول على مساعدة الخريج فلد دليل اعدإإلى يهدف البحث البطالة، لذلك و  الشباب هوخاصة

ـ ى  يتمكن من خالله من الوصول والقبول ف      ى  الطريق الصحيح الذ  ى  عل هبسهولة ويسر ووضع   ـ  ةالوظيف ى  الت

  .الوظيفة بالطرق السليمة والعلميةحل مشكلة البطالة عن طريق البحث عن ى يريدها والمساعدة ف

  

عداد وكان هذا المنهج المستخدم خـاص بالجزئيـة   عداد هذا الدليل كجزء من اإل    إى  فى  تم استخدام منهج مسح   

ى الشخصى المستوى رفع كفاءة الفرد على تساهم بشكل كبير فى  والتةهمية الدورات التدريبيأتتحدث عن ى الت

ارتفاع نـسبة اآلراء    ى  لإالخاص  ى  د خلصت النتائج بالنسبة للمسح البحث     وق .اسوق العمل أيض  ى  مستوى  علو

  .  تقطع باستفادة الخريجين من الدورات التدريبيةى الت

  

ى يريده والركون إل  ى  الهدف الذ ى  بجدية للوصول إل  ى  عدم السع ى  تواجه الشباب حاليا ه   ى  ن أكبر المشاكل الت   إ

ومن خالل البحـث تـم      . المشكلة الكبرى ى  وهذه ه ) عامل الوساطة ب(ى  ما يسم ى  والكسل واالعتماد عل  ى  التمن

 ثم كيفية اجتيـاز     ةوظيفة بنجاح عن طريق تناول كيفية عمل سيرة ذاتي        ى  عرض الطريقة المثلى للحصول عل    

ى كفاءة الخريجين ومن ثم سهولة حصولهم عل      ى  رفع مستو إلى  النهاية يهدف   ى  وكل ذلك ف    .المقابلة الشخصية 

 . جاحفرصة عمل بن



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٥٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ى للشباب المصرى الغزو الثقاف  :العنوان
Cultural Invasion for Egyptian Youth 

  )٢٠٠٠كلية الهندسة (      ابراهيموالء محمد   :المتدربون

  )٢٠٠٤ التجارة كلية(      مهند محمد جمعة

  )٢٠٠٤ التجارة كلية(      محمود محمدى م

  )٢٠٠٢ االجتماعيةللخدمة ى المعهد العال(      محمدى محمد سام

  )٢٠٠٤ اآلدابكلية (      دق صاابراهيمهالة 

  وكيل الكلية لشئون الطالب      الشريفى سام. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–إلعالم اكلية             

  ٩٩/٨ب :الكود            العربية :لغة التقرير         A3: كود الموضوع

  وجياتكنول، شباب، عالمإ :األساسيةالكلمات 

  

 تعتبر قضية البث الوافد وما يمثله من غزو ثقافى لدول العالم الثالث من أهم قضايا اإلعالم الـدولى                   :الملخص

مـن   لهذه األمـة  ية  المستقبلالرؤية   و ىمحاولة إصالح الشباب المصر   إلى  يهدف البحث   . فى المرحلة الراهنة  

إلـى  حركة إنتقال األفكار والعقائد والقـيم والعـادات الغربيـة           أن  حيث وجد    ىللشباب المصر ى  الغزو الثقاف 

إصالح مـا أفـسده اإلعـالم       البحث   كما يحاول  .بشكل مكثف وغير مسيطر عليه     تنتشر   المجتمعات العربية 

، وقـد   وأثر القنوات الوافـدة عليهـا     ى   للشباب المصر  ىمظاهر الغزو الفكر  ى  والتعرف عل  ،والقنوات الوافدة 

 شاب كانوا   ٢٧ شابة و  ٢٦تم أخذ أصواتها فكانت تتكون من       ى  أما العينات الت  . للعينةى  لوب المسح األس استخدم

والحقوق وأداب والتجارة وطب االسنان وكلية البنات وكلية الـسياحة والفنـادق وبعـض               اإلعالممن كليات   

  . دالمعاه

  

تـأثير الكمبيـوتر    كما وجد أن    الشباب،  لجنسين من   ا علىتقريبا  متساوى  عالم  تأثير اإل أن  إلى  وتشير النتائج   

عالم بالنسبة للشباب، وتفضيل الشباب من الجنـسين        كثر انتشارا من وسائل اإل    أنترنت  قراص المدمجة واإل  واأل

 .فالم والبرامج االجنبيةلرؤية األ

  

ى  االجنب تحميها من الغزو  ى   حماية البرامج الوطنية بزيادة مجموعة المزايا فيها والت        بضرورة البحث   ىويوص

تقديم التعبير عن الواقع بمشاكله وكذلك محاولة       ،   لها ى والثقاف ىااللتزام باللغة، الدعم االجتماع   : لها عن طريق  

 .)منع العزلة, القدوة, التربية(العناصر التالية ى شخصية الشباب بالتأثير فى التغيير ف، حلول له



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٥٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  لدى الشباب الجامعيى أسس االختيار الزواج  :العنوان
Basics of Marital Choice for University Youth 

  )١٩٩٦ اآلدابكلية (      توفيق ثابتى نشو  :المتدربون

  )٢٠٠٤ اآلدابكلية (      فؤاد محمودى سلم

  )٢٠٠٤فنادق ال وسياحةكلية ال(      رغدة محمود محمد

  )٢٠٠٤ اآلدابكلية (    أحمد سارة صالح الدين

  )٢٠٠٣تجارة كلية ال(      روفيدة سيد حسن

  )٢٠٠٤ التجارة كلية(       محمدأحمدإيمان 

  قسم علم نفسبستاذ األ      المحسنعبدخالد . د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة– اآلدابكلية 

  ١٠٠/٨ب :الكود           العربية:لغة التقرير        B3 :كود الموضوع

  ، تدين، المجتمعرةساأل، زواجال، شباب: األساسيةالكلمات 
  

حالة اإلقـدام  ى اختياراتهم الفعلية فتوجه الشباب فى  المحكات التىالتعرف على ى  إل  تهدف الدراسة  :الملخص

حكات تبعـاً للجـنس     هل تختلف هذه الم    التعرف على و ، ثم الكشف عن هذه المحكات وتحديدها      ،على الزواج 

  ).ذكور/إناث(
  

ـ   ى  الذكور واإلناث ف  ى  للمقارنة بين فئت   ستخدمت الدراسة المنهج المقارن   وقد ا  لكـل  ى  أسس االختيار الزواج

الفعليـة لـدى    ى  للتعرف على محكات واسس االختيار الزواج     ى  وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصف    : منهما

قد  و،)إناث/ذكور(الجنسين  من ى الشباب الجامعمن وتتمثل عينة البحث. الخريج من الجنسين ى  الشباب الجامع 

العينـة، وتـم    ى  لكل منهما من إجمـال    % ٥٠الذكور واإلناث بنسبة    ى  مفردة موزعة على فئت   ) ٢٢ (هابلغ حج 

يشترط أال يكون ممن لم يسبق له        : االجتماعيةالحالة   : فيهم المحكات اآلتية   اختيار العينة بناءا على من تتوافر     

المـستوى  . وفـوق الجـامعي   ى  لف الدرجات العلمية ابتداءا من جامع      وأن يكونوا من مخت    ؛االرتباط من قبل  

ـ      إلى  وتشير النتائج    . عاما ٣٠ : ٢٠الفئة العمرية من    ى  أن يكون ف  : العمري ى ارتفاع عـدد التفـضيالت عل

ـ   و كل من الذكور  لتفضيالت  العدد  ى  الذكور مقارنة باالناث، وتساو   ى  المحكات الشكلية لد  ى  مستو ى االناث ف

كمـا  ). الصفات النفـسية  /المادي( المحكات االتية ى  مستوى  شريكة الحياة عل  و اختيار شريك ى  سة ف عينة الدرا 

عينـة الدراسـة،    ى  االناث مقارنة بالـذكورف   ى   لد االجتماعيةالمحكات  ى   مستو ىتفضيالت عل الارتفعت عدد   

  .الثقافىوى المحكات الدينى مستوى عينة الدراسة على وتساوت كل من تفضيالت االناث والذكور ف
  

إلـى آخـر    : ...تنكح المـرأة ألربـع    : (، عندما قال  صلى اهللا عليه وسلم   ى  باتباع منهج النب  : الدراسةى  توص

 إلى آخر ...إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه: (الجمال، ولكنه عندما خاطب المرأة قال وذكر منها) الحديث 

فالجمـال أنـواع    .والمرأة لة جوهرية بين الرجلعين المرأة وهذه مسأى فالدين والخلق هو الجمال ف )الحديث

    ...!والخلق للرجل بالنسبة للمرأة جمال  فالدين. جمال الشكل وجمال الحديث وجمال الهدوء



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٥٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   همخاطر وتحديات الميا  :العنوان
Water Risks and Challenges  

  )٢٠٠٤ كلية التجارة(   عبدالمعطى مصطفى محمدأحمد  :المتدربون

  )٢٠٠٤ة التجار كلية(      اموائل محمد ام

  )٢٠٠٠ كلية التجارة(      مصطفى جمعهأحمد

  )٢٠٠٣ كلية الحقوق(    بومنصورأمحمود خيرى 

  أستاذ بقسم المناجم والبترول والفلزات      العليم هاشمعبد. د  :اإلشراف

  مشروع النسق تطوير المادة العلمية بم

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة             

 ١٠١/٨ب :الكود           العربية:لغة التقرير         B3: كود الموضوع

  مخاطر، التوعية،  المياه:األساسيةالكلمات 

  

ن معالجة مشكلة إالوجود،  ونه يتعلق بالحياةأ عنصر استراتيجى فى غاية األهمية حيث ة مشاكل الميا:ملخصال

سبابها، لـذلك   أ على مختلف المستويات القومية والقطرية والمحلية تقتضى مواجهة          العجز المائى  و ندرة المياه 

يجـاب علـى    و اإل أثر ذلك بالسلب    أخطار المحيطة بها و    واأل ةمشكلة الميا إلى  نظار  لفت األ إلى  يهدف البحث   

  .وسط عموماالشرق األ ومصر ودول حوض النيل

  

فراد فى المجتمع بطريقة ء مع مجموعات مختلفة من االسلوب االستقصاأ المنهج الكمى باستخدام تم إتباع

كثر المناطق اهدارا للمياه هى المناطق أن وأ. مشكلة المياهبن معظم االفراد لديهم وعى أوتفيد النتائج عشوائية، 

ى ن التركيز على النواحأالطلب عليها، كما  ولموارد المائية المتاحةهناك عدم توازن بين ا، فالعشوائية والريف

ضحت أقد  و.هتمام الكافى نتج عنه تدهور فى نوعية المياهعدم ايالء الجوانب البيئية اال والكمية للموارد المائية

بط جزء ترالتى يحماية البيئة و و،همها توفير مياه الشربأساسية أة لة مصيرية ألسباب عدألة المائية مسأالمس

  .ساسا بتوافر موارد المياهأكتفاء الذاتى من الغذاء يرتبط ن تحقيق نسبة عالية من االأهام منها بالمياه، كما 

  

فى جميع المراحل التعليمية، واالسـتعانة      للطلبة  همية المياه   أ عمل حمالت توعية ب    بضرورةالدراسة  ى  وتوص

 المياه  نقاء يجب الحفاظ على      كما  مشكلة المياه، تطوير نظم الرى الحالية،      حل الحديثة فى    ةالتكنولوجيالطرق  ب

الزراعى، ضرورة تحسين وسـائل      و الصناعى و من التدهورنتيجة لصرف المخلفات من مياه الصرف الصحى       

 المائيـة   ةدارة الموارد المائية، ابرام اتفاقيات دولية ملزمة تضمن الحفاظ على القو          إ و تنمية و التخطيط المتكامل 

  .لمصر



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٥٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  العقدين األخيرين ى مصر فى المخدرات ف  :العنوان
Narcotics in Egypt During the Last Two Decades 

  )٢٠٠٤ اآلدابكلية (      أحمدى  حمدأحمد  :المتدربون

  )٢٠٠٤ كلية آداب(     حسينعالء الدين محمد    

  )٢٠٠٣ رقابة جودة(      محمد محمود خليل    

  أستاذ الطب النفسي    سرحانالسالمعبدزينب . د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة – )ىقصر العين(كلية طب 

  ١٠٢/٨ب :الكود           العربية:لغة التقرير         D1:  الموضوعكود

  ، شباب، االدمانالمجتمع،  المخدرات:األساسيةالكلمات 

  

الـسيرة  العقدين الماضيين وتتبـع     ى  مصر ف ى   المخدرات ف   ظاهرة انتشار  دراسةى  لإ يهدف البحث    :الملخص

  .تصنيع المخدرات، والعالقة بين االستعمار وانتشار المخدراتى ساسا فأ يستخدم ىالذاتية لنبات القنب الذ

  

العقدين ى  مصر ف ى  ظاهرة انتشار السموم البيضاء ف    أن  لى  إوتشير النتائج    .يتبع البحث منهج التحليل المرجعي    

تغييـر بنيـة المجتمـع     ى  كان لها أكبر األثر ف    و األخيرين كانت مرتبطة بظروف وظواهر اجتماعية وسياسية      

نفتاح، وتجـار   ظهور طبقات طفيلية من األثرياء الجدد؛ فهناك أثرياء الحرب، وأثرياء اإل          ى  وذلك ف ،  المصري

مصر واستفادوا أيمـا اسـتفادة مـن نـدرة          ى  وفئة الحرفييين الذين بقوا ف    ،  الشنطة، وفئة العائدين من الخليج    

يشاع من أقاويل حول قدرة المخدر       وماالمفاجئ  ى  قتصاداالنفتاح  إللتعرضت  ى  نة، والت مهن معي ى  الحرفيين ف 

ن تغير شكل االستعمار قد استحدث أنواعاً جديـدة      إ .على القدرة الجنسية  ى  وتأثيره اإليجاب ،  على إحداث النشوة  

،  الجسد وإذهاب العقـل    وإذا كنا قد رأينا كيف كانت العالقة وثيقة بين احتالل األرض وتدمير           . من المخدرات 

صورتها القديمة، وكيـف انتـشرت      ى  فى  واقعنا المعاصر كيف انحسرت موجة المد االستعمار      ى  فإننا نرى ف  

  .صورتها المعاصرةى موجات الهيمنة والتغريب والعولمة ف

  

وتقديم . البحث بالمواجهة الحاسمة للسموم البيضاء، وكذلك تحتاج سموم الفضائيات للمواجهة الواعية          ى  ويوص

ى للتـراب الـذ   ى  نماذج تنتم . مجتمعنا المصري ى  البرامج التثقيفية المفيدة، وإلقاء الضوء على نماذج ناجحة ف        

بعيـداً عـن مسلـسالت رجـال        ،  معملهى  والعالم ف ،  حقلهى  والفالح ف ،  مصنعهى  عليه؛ فنرى العامل ف   ى  نمش

  .األعمال وبالتوهات القصور



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٥٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   وكيات الطفل المصرىثير التليفزيون على سلأت  :العنوان
The Effect of Television on the Egyptian Child Behaviors 

  )٢٠٠٣اإلعالم كلية (      أحمدتامر على   :المتدربون

  )٢٠٠٣كلية التجارة (    طالبأبوحسناء فريد 

  )٢٠٠٣معهد الدراسات المتطورة (    الوكيلعبدخالد عادل 

  )٢٠٠٤كلية العلوم (      سارة توفيق ربيع

  )٢٠٠٣كلية التربية (    ية مصطفى حسنىراو

  )٢٠٠٤كلية الحقوق (      سامح كمال سالمة

   بقسم االذاعة والتليفزيون المساعداألستاذ      ابتسام الجندى. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية اإلعالم          

 ١٠٣/٨ب :الكود           العربية:لغة التقرير        B4: كود الموضوع

  سرة، األتكنولوجيا، تليفزيون، فلالط :األساسيةالكلمات 

  

ما يقدمـه   لتليفزيون على سلوك الطفل من خالل        لمشاهدة ا  الجوانب السلبية تناول  لى  إ يهدف البحث    :الملخص

ن العناصر التى تمثل المضامين التى وقد اشتمل البحث على العديد م. للطفلوما يعرضه من برامج ومعلومات 

 المواد الدرامية المعدة للكبار والتى      ، الرسوم المتحركة  ،برامج االطفال ضل الطفل مشاهدتها ومنها االعالن،      يف

  .يشاهدها الطفل

  

داة بحثيـة للتعـرف   أك) focus Group Discussions) FGDتم االعتماد على مجموعات النقاش المركزة 

حتماالت قبولهم لفكرة ما أو شئ معين، وتلقى الـضوء علـى            اوتجاهات الجمهور   اآراء و بشكل متعمق على    

طفال مثل برامج يشاهده األا وتوضيح ما هو ايجابى أوسلبى من م فى التليفزيون طفالالمضامين التى تجذب األ

  .طفال، والرسوم المتحركة، واالعالنات، والمواد المقدمة للكباراأل

  

المـستوى اللغـوي،    ى  االحباط، وتـدن   الطفل من حيث العناد،   ى  على   البرامج لها تأثير سلب    نأوتشير النتائج ب  

  .هويلتتوى التفكير، والكذب والمبالغة والسمى والصحة العامة والنفسية، وتعطيل الذهن، وتدن

  

التى لبرامج  ار  ختياهتمام االسرة با   وا  من خالل التليفزيون   تقدم للطفل ى  الدراسة باالهتمام بالبرامج الت   ى  وتوص

ال يمكن اغفال دور   االهتمام به والتحدث معه، و     من خالل ساليب الرعاية مع الطفل     أاستخدام   و ،طفليشاهدها ال 

  .االجتماعية وتنمية مهاراتهم العقلية وطفالباأل هااهتمامالمدرسة فى 



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٥٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

    على المبدعين وغير المبدعين: دراسة ميدانية، قياسه واتجاهه،اإلبداع  :العنوان
Creativity, its Measurements and Attitudes, Field Study: on Creative and Noncreative 
Persons 

  )٢٠٠١ اآلدابكلية (     سعيدالعزيزعبدسامح   :المتدربون

  )٢٠٠٤حقوق كلية ال(    ىشريف محمود موس

  ).٢٠٠٢ اآلدابكلية (     عجاجرشا سيد محمد

  ).٢٠٠٤ اآلدابكلية (     السيدالمجيدعبدسحر 

  ).٢٠٠٤حقوق كلية ال(      محمدى محمد فوز

  )٢٠٠٣تجارة كلية ال(    مصطفى محمد قرني

  األستاذ بقسم علم النفس      المحسنعبدخالد . د  :اإلشراف

  جامعة القاهرة– اآلدابكلية 

  ١٠٤/٨ب :الكود           العربية:لغة التقرير         A5 :كود الموضوع

  موارد بشرية، اإلبداع: األساسيةالكلمات 

  

، اإلبـداع  قيـاس     ومفهومه ومعاييره وأساليب   ىاإلبداعالتفكير  إلقاء الضوء على      يهدف البحث الى   :الملخص

  .يةاإلبداعوطرق تنميته ونظرياته ومراحل العملية 

  

 على آراء واتجاهات    ؛ حيث تم تصميم صحيفة استقصاء للتعرف بشكل متعمق        المسحىويتبع البحث االسلوب    

مفـردة   )٤٠(وتكونت عينة البحث من  . ية لديهم اإلبداع القدرات   إبرازر، و افكألالجمهور أو احتماالت قبولهم ل    

، كما  أو فنى ى  أدب ابداعى  ما بين أفراد لديهم مهارة ابداعية وافراد ليس لديهم إنتاج          بشكل عشوائى  تم اختيارها 

سنة،  )٢٧( إلى )١٨( الفئة العمرية من  ى  مثل شرائح متنوعة ولتنحصر ف    تم أخذ العينات من مناطق مختلفة لت      

تمثـل  ى  أما بالنسبة للعشرين مفردة األخرى فه     . ة الجامعي رحلةعلى الم لهذه العينة    ىاقتصر المستوى التعليم  و

 اإلبـداع يـة   واظهرت النتائج أن اتجاه األفراد المبدعين نحو تنم        .ىأو فن ى  األفراد المبدعين ممن لهم إنتاج أدب     

ـ                 األفـراد غيـر    ى  أكبر من األفراد غير المبدعين، كم ان نسبة األصالة لدى األفراد المبدعين أعلى منهـا ف

 .المبدعين

  

المدارس والجماعات لتكون جزء من المقـررات       ى   الجماعية ف  اإلبداعالبحث باستخدام أساليب تحفيز     ى  ويوص

ـ          هيئة مختصة يقوم عليها أساتذة     إنشاءالدراسية، و   ى متخصصون تقوم باإلشراف على تقديم دورات تدريبية ف

  . خاصةيةاإلبداع  القدرات تنمية الموارد البشرية عامة، وتحفيزى هدفها األساسىأنحاء القطر المصر



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٦٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   المصرى قتصاداالتحليل العوامل المؤثرة على نمو  ودراسة  :العنوان
Analyzing the Factors Affecting the Egyptian Economy  

 )٢٠٠٤كلية التجارة (      عمرو فتحى حسين  :المتدربون

  )٢٠٠٤ة التجار كلية(      حازم السيد محمد

 )٢٠٠١لسن األكلية (      محمد حسن لطفى

 )٢٠٠٤كلية التجارة (    الرازق سيدعبدمحمد 

  )٢٠٠٤كلية التجارة (       سامى شندىأحمد

  الموارد البشريةأستاذ     كامل على عمران. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة -التجارة كلية 

  ١٠٥/٨ب :الكود           العربية:لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

   ، تكنولوجيا، مواردتنمية، اقتصاد: األساسيةالكلمات 

  

ى نموه ف ى  توضيح العوامل المؤثرة عل   و ى المصر قتصادلالى  دراسة الوضع الحال  ى   يهدف البحث ال   :الملخص

  .تحسين ذلك الوضعى قد تساهم فى تمحاولة ايجاد بعض الحلول ال وية المعاصرةقتصاداالظل التحديات 

  

ـ     و ساسيةأما تم تقديمه من نقاط      ى  الحصول عل ى  فقد تم اتباع منهج تحليل المضمون ف       ى تفصيالت فرعيـة ف

و بالبحـث مـن     أات ومعلومات سواء باالستعانة بالمراجع المتخصصة       محاولة منا لتغطية ما تيسرلنا من بيان      

ن كما أ ،  قتصاداال نمو   ىعلى   تأثير ايجاب  اية البشرية له  مالتنأن   ىلإوتشير نتائج البحث    . خالل مواقع االنترنت  

كـان  ن  إى  له مردود سـلب   ى   التكنولوج ر، كما أن التطو    القومى قتصاداال ىا عل ا أو ايجاب  بلثر س ؤالعولمة قد ت  

 ى تأثيرها الـسلب   ىنية لتالش أ دراسة مت  ىلإن السياسات الضريبية تحتاج     أكما  . إن كان داخليا  ى  ارجيا وايجاب خ

  . قتصاداالى عل

  

استغاللها بالـشكل المناسـب،      و توظيفها الدراسة بضرورة تأهيل الموارد البشرية بالشكل الذى يتيح       ى  وتوص

المنافسة الخارجية، صناعات    و تكنولوجيا متطورة توجه للتصدير   صناعات ذات   : نوعينلى  إتقسيم الصناعات   و

الجمركية لخدمة   و التوجه بالسياسات الضريبية   و خفض نسبة البطالة،  إلى   هدفتذات كثافة فى الموارد البشرية      

ى وربية ف من تجارب الدول األ   االستفادة   و خفض العبء على المجتمع،    و الصناعات الوطنية وتشجيع االستثمار   

ية مع دول القارة االفريقية، ومحاولة تهيئـة        قتصاداالتدعيم العالقات   لى  إالتوجه   و  سوق عربية مشتركة   ءإنشا

منها بالشكل المناسب، ومحاولـة     االستفادة  موائمتها فى ظل االتفاقيات العالمية بما يتيح         و يةقتصاداالالظروف  

بما يزيد من قيمتها فـى       و ة العمالت األجنبية  ستقرار النسبى لسعر العملة الوطنية فى مواجه      تحقيق نوع من اإل   

ى المصرى، واستخدام التكنولوجيا بالشكل األمثل بما يتفق مع تحقيق عائد منها يفـوق              قتصاداالظل النهوض   

 .تكلفتها



 الدفعة الثامنة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٦١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  تأثير الثقافة التنظيمية على التخطيط االستراتيجى فى منظمات األعمال   :العنوان
The Effect of Organizational Culture on Strategic Planning of business Institutions 

   )٢٠٠٢معهد التكنولوجى العالى ال(      محمد فرج محمود  :المتدربون

  مشروع المدير        سيد كاسب. د  :اإلشراف

  جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  ١٠٦/٨ب :الكود           العربية:لغة التقرير         C3 :كود الموضوع

   ، منظمات، استراتيجية، تخطيطثقافة: ةاألساسيالكلمات 

  

هذا البحث يهدف بصورة أساسية إلى تحديد العالقـة بـين الثقافـة التنظيميـة وبـين التخطـيط                    :ملخصال

اهتمام العديد من البـاحثين فـى        االستراتيجى؛ حيث استحوذت الثقافة التنظيمية والتخطيط االستراتيجى على       

  .اآلونة األخيرة

  

حيث يتضمن مراجعة الكتب والدوريات والنشرات والدراسات الـسابقة         ى  عجالمرى  يتبع البحث المنهج الوصف   

 سواء كانت   ىكل من الثقافة التنظيمية والتخطيط اإلستراتيج     فى  المرتبطة بموضوع الدراسة والعوامل المؤثرة      

  .بباإليجاب أو بالسل

  

تساعد علـى    نهاألى   للتخطيط اإلستراتيج  األساسيةالقاعدة  ى  ن عملية تصميم الرسالة ه    فى أ نتائج  التتمثل أهم   

وأن المنظمة هـى    . نها جزءا من ثقافة المنظمة    أتخصيص الموارد بشكل يتفق مع اتجاه العمل بالمنظمة، كما          

يمكن القول أن ثقافة المنظمة تـؤثر فـى البيئـة           عبارة عن نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة؛ ولذلك ف         

أن مرونة الثقافة التنظيمية تؤدى إلى جعل البيئة الداخلية للمنظمة تتسم بـالتكيف              .الخارجية العامة وتتأثر بها   

نشطة فى المنظمة من أجـل      أن الثقافة التنظيمية تقوم بدور المرشد لألفراد واأل       . والمرونة مع التغيرات البيئية   

تحدد الثقافة التنظيمية أسلوب وسرعة استجابة أفراد المنظمـة لتحركـات           .  الجهود نحو تحقيق األهداف    توجيه

  .المنافسين واحتياجات العمالء بما ينعكس على أختيار البديل االستراتيجى المناسب

  

ق وضع أنه يجب على كل منظمة االهتمام بالتخطيط االستراتيجى للمنظمة ككل وذلك عن طري    البحثى  ويوص

هـداف  خطة استراتيجية شاملة لكافة مجاالت العمل بالمنظمة وتوعية العاملين بها والعمل علـى تحقيـق األ               

  . المخطط لها
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  ١٦٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
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  ١٦٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  التاسعةالدفعة 
  معلومات عامة عن التدريب: أوالً

  ١٢: عدد المشرفين   ٥٣ :عدد المتدربين  ١٣: عدد المشاريع  ٣: عدد الفصول

   جامعة القاهرة-كلية التجارة  بوالدراسات التجاريةمركز البحوث : مكان التدريب

  ١٩/٢/٢٠٠٥ : التدريبتاريخ بداية

 جامعة - كلية الهندسة "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مقر مشروع: مشروعاتالمكان عرض ومناقشة 

  القاهرة

  ١٦/٤/٢٠٠٥ إلى ٢٣/٣/٢٠٠٥خالل الفترة من  :اتتاريخ المناقش

  

  عالميةالتغطية اإل: ثانيا

لمتـدربى الدفعـة    " إدارة الوقـت  " عن ورشة العمل التى نظمها المشروع بعنوان         جريدة األخبار خبر فى    •

 ١٥/٣/٢٠٠٥التاسعة، بتاريخ 

يتنـاول برنـامج تنميـة      " تنمية المهارات القيادية فى دورة بالهندسة     "بعنوان   صوت الجامعة مجلة  خبر فى    •

 ٢٢/٣/٢٠٠٥ظمها المشروع فى إطار أنشطته، بتاريخ المهارات القيادية الدفعة األولى التى ن

يتناول حياتـه   " أحالمه بال حدود  "محسن المهدى منسق المشروع بعنوان      . د عن   جريدة األخبار تحقيق فى    •

الطرق المؤدية إلى التعليم    "العملية بشكل عام والمشروعات التى يقوم باإلشراف عليها التى منها مشروع            

 ٢٨/٣/٢٠٠٥، بتاريخ "العالى

وأنشطته " مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى     "تحقيق فى مجلة العلوم والشباب عن المشروع بعنوان          •

 ٢٠٠٥بالتنمية، أبريل وتتعلق  التى يقوم المشروع بتناولها األساسيةوالبرامج التى يقدمها والمهارات 

سيد كاسب مدير المشروع    . دضة مع   تم التسجيل فى إذاعة الشباب والرياضة برنامج سهرة الشباب والريا          •

 ٢٤/٤/٢٠٠٥للحديث عن األنشطة التى يقوم بها المشروع، بتاريخ 

تم عمل لقاءات فى القناة الثالثة برنامج مراكز وأبحاث مع فريق اإلدارة بالمـشروع والمتـدربين بالدفعـة               •

 التاسعة بمناسبة مناقشة مشروعات التخرج بهذه الدفعة

  

  عامةالمحاضرات ال: ثالثًا

  على سويلم. د            ؟كيف تؤهل نفسك لمستقبلك المهنى •

 عزت ضياء الدين. د            بناء القدرات والمهارات: حلقة نقاش •

 محمد صالح كشك. م تطوير مواصفات الشخصية القيادية مع اختالف هيكل العمل: حلقة نقاش •

 سيد كاسب. د               إدارة الوقت: حلقة نقاش •

  فؤاد خلف. د          قاتها فى الحياة وتطبياألساسيةالمهارات  •

  



 الدفعة التاسعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٦٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  أنشطة متنوعة: رابعا
  هذه الدفعةب ينمتدربلالتدريب األلكترونى تجربة  •

  

  ملخصات مشروعات التخرج: خامسا
  . الدفعةهسوف يتم عرض ملخصات المشروعات التى تمت مناقشتها بهذالتالية فى الصفحات 

  



 الدفعة التاسعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٦٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  النباتات الطبية بسانت كاترين  :العنوان
Saint Katherine Medicinal Plants 

  )١٩٩٩كلية العلوم (    الفتاحعبدمحمد السيد   :المتدربون

  )٢٠٠٤كلية الصيدلة (      أمينة فرغل توفيق  

  )٢٠٠١كلية الحقوق (      أيمن محمد أمين    

  )٢٠٠٤كلية التجارة (      أسماء محمد محمود    

  )٢٠٠٤كلية الحقوق (       محمد رحابأحمد    

  )٢٠٠١كلية الحقوق (    منالرحعبدأشرف غالب     

  أستاذ علم البيئة النباتية     كامل حجازىأحمد. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة-كلية العلوم 

  ١٠٧/٩ب :الكود         اإلنجليزية :لغة التقرير         B3 :كود الموضوع

  بيئة، النبات :األساسيةالكلمات 

  

) جنـوب سـيناء   (تنمو بمنطقة سانت كاترين     ى  تعرف على النباتات الطبية الت     تهدف الدراسة إلى ال    :الملخص

ومدى أهمية المحافظة على تلك النباتات؛ لكونها جزء مهم من الثروة القومية وكذلك دراسة جدوى اسـتخدام                 

  . دوية لزيادة الدخل القوميصناعة األى  النباتات فههذ

  

 ٤٢حيث أشارت الدراسة إلى وجود    ،  والمالحظة والتسجيل للنباتات  يعتمد منهج البحث على الزيارات الميدانية       

ن هذه األنواع ذات طبيعة نادرة      أمنطقة سانت كاترين، بجنوب سيناء، و     ى  تنمو ف ى  نوع من النباتات الطبية الت    

ذه  قاعدة بيانات تضم هإنشاءالجائر، وقد تم ى أو متوطنة مما يشكل خطر دائم عليها من سوء االستخدام والرع

تضمنت قاعدة البيانات أيضا المواد . األنواع وتتضمن كل المعلومات المتاحة والمتوفرة عن هذه النباتات الطبية

نه زيـادة اهتمـام شـركات       أعالج كثير من األمراض وهذا من ش      ى  هذه النباتات ومدى أهميتها ف    ى  الفعالة ف 

ن أتعرض إليها البحـث     ى  يد دراسة الجدوى الت   وتف .األدوية بزراعة النباتات الطبية وضرورة المحافظة عليها      

. البحثى  تجارة النباتات الطبية نوع من أنواع األنشطة التجارية المربحة إذا تم اتباع الخطوات المشار إليها ف               

شديد تجاه النباتات الطبية    ى  من خالل البحث تبين أن هناك نقص معرف       ى  اجرى  وباالشارة إلى االستقصاء الذ   

. باالعشابى  على تدريس مهنة التداو   %) ٨٢(ية كما أشار إلى اتفاق األغلبية       قتصادااللتجارية و واستخداماتها ا 

لـى  إ الخاص بأهمية الحفاظ على حقـوق الملكيـة الفكريـة و           ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢قانون  ى  كما تعرض البحث ال   

 علـى نـص     تخص المزارعين والمربين وأيضا العقوبات المفروضة على الخـارجين        ى  التعريفات الهامة الت  

  .القانون

  

 لحمايـة الثـروات القوميـة مـن االسـتنزاف أو            "السجل الوطني " ما يسمى    إنشاءالبحث بضرورة   ى  وصوي

  .دويةصناعة األى وضرورة تربية هذه النباتات واستخدامها ف. االستخدامات غير الشرعية
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  ١٦٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  نفسىالوى جتماعإل االبعد ،أطفال الشوارع  :العنوان
Street Children, Social and Psychological Overview 

  )٢٠٠١ كلية السياحة والفنادق(     عويس سليمانى أمان  :المتدربون

 )٢٠٠٤اإلعالم كلية (    الصادقعبدايمان سيد 

  )٢٠٠١سياسية العلوم ال وقتصاداالكلية (      ايمان طه حسن

  )٢٠٠٤كلية التجارة (    محمود عبدالعال شيماء

  أستاذ بقسم علم النفس     اهللا عبدمعتز سيد . د  :اإلشراف

  مدير مركز البحوث والدراسات النفسية               

   جامعة القاهرة – اآلدابكلية               

  ١٠٨/٩ب :الكود          ةعربيال :التقرير لغة         B4 :كود الموضوع

  ، المجتمعمخاطر، سرةاأل، الطفل :األساسية الكلمات

  

 أهـم   مـن ونفسى بإعتبارهم   ى  حوال أطفال الشوارع من منظور اجتماع     أ يهدف البحث إلى دراسة      :ملخصال

ـ  االجتماعيةالظروف  ى  ماه :عدة تساؤالت ة االجابة على    لمحاو،  االجتماعيةوأخطر المشكالت    دفعـت  ى   الت

رؤيـتهم  ى  ؟ مـاه  خاصة بأطفال الشوارع  هم السمات ال  الطفل للشارع؟ ماعالقة هؤالء األطفال بالشارع؟ ما أ       

بوصف الظاهرة وخصائـصها ومـسبباتها      ى  تعنى  والتى  المنهج الوصف ى  لمستقبلهم؟ اعتمدت هذه الدراسة عل    

تكونت عينة الدراسة   . المالحظة أثناء المقابلة  ى  باالضافة إلى اعتماد الباحثون عل     وذلك باستخدام منهج المسح،   

 واألخـر   ة مفرد ١٦ وتم سحب عينة متاحة تكونت من        -ل المقيمين بالشارع    حدهما يمثل االطفا  أمن مجتمعين   

ذكر والـسن مـن     : النوعى  لها ضوابط ف   عمديةة   وتم سحب عين   -االحداث  ة  يمثل األطفال المقيمين بمؤسس   

  .ة مفرد٢٩ سنة وكانت ١٥:١٢

  

جـذب  ى   أساسى وحيوى ف   دورلهم  يتعرف عليهم الطفل من الشارع      ى  ن أصدقاء السوء الذ   ألى  إتشير النتائج   

احتـل   .والتدخين فضالً عن إعطاءهم كافة اآلليات لكى يتأقلم على الشارع         ة  الكلى  ليه ودفعهم لتعاط  إاألطفال  

وجـود   وكـان ،  طفال دور األحداث ثم تليها السرقة     أدت إلى دخول األ   ى  األسباب الت ى  فى  التشرد النسبة األعل  

، طفـال بالـشارع   دفع األ ى   باالضافة لحجم األسرة دور ف     )مدمن أو سجين  (نطاق األسرة   ى  شخص منحرف ف  

تطلع لما فـى    عتداءات الجنسية، والخوف وال   طفال لإل جمعت بالمالحظة الى تعرض األ    ى  وتشير المؤشرات الت  

  .والميل إلى الكذب وعدم ذكر الحقيقة إال بصعوبة شديدةيد الغير 

  

طفـال  طفال، ومراقبـة األ   مام األ أسرة  األ مشاكل   تناولطفال وتجنب   هتمام باأل رورة اإل ضالدراسة ب ى  وتوص

بعـد  طفال للمجتمـع    الء األ ؤ الشوارع، ووضع آلية لضم ه      أخطار صدقائهم للمحافظة عليهم من   أتهم و اوسلوكي

  .ثروات المجتمع مواردعلى و مستقبلهم حفاظًا علىصالحهم إ
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  ١٦٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  واألسريى على دورها المجتمعى أثر عمل المرأة بالقطاع الغير رسم    :العنوان
Women's Work at the Informal Sector and its Impact in their Social and Family 

Participation 
  )١٩٩٥كلية الهندسة (       مصطفى فرجهلياع  :المتدربون

  )١٩٩٩ والعلوم السياسية قتصاداالكلية (       سيدوالء حنفي

  لوم السياسية  والعقتصاداالاالستاذ بكلية       منى الطحاوى. د  :االشراف

  جامعة القاهرة  -مدير مركز الدراسات االمريكية 

  ١٠٩/٩ب :الكود           العربية:التقريرلغة          B4 :كود الموضوع

  سرة، األ، المجتمعالمرأة، عمل :األساسيةالكلمات 

  

تصنف عادة على أنها عمل     ى   ودراسة تأثير األنماط الجديدة من العمل والت       لى مناقشة إ يهدف البحث    :الملخص

  .واألسرىى تنمية دور المرأة المجتمعى فى غير رسم

  

لهذه الدراسة، وذلك إلنجـاز مـا يتعلـق بالعمـل           ى  وقد تم اختيار طرق البحث الوضعية والكمية كمنهج بحث        

ـ  .مصادرالمعلومات الثانوية  و للمعلوماتى  ولأمن خالل االستبيان كمصدر     ى  الميدان ن ألـى   إير النتـائج    شوت

ن هناك ارتباطا إيجابيا بين تقليل عدد ساعات العمل خارج المنزل وبـين          أاعتبرت   من عينة الدراسة  % ٨١,١

عدم مـشاركة المـرأة     ى  كبر ف االفتقار للوقت الالزم هو السبب األ      ، وكان  بكفاءة قيام المرأة بأدوارها األسرية   

سـرية بكفـاءة    دوارها األ أكما ارتبط قيام المرأة ب     .من عينة البحث  % ٧١,١مجتمعية وذلك بنسبة    نشطة ال باأل

انه آمن واكثر   ه على   العمل ينظر الي  ى  فى  كما وجد القطاع الرسم   . ارتباطا ايجابيا بتخفيض عدد ساعات عملها     

  . الشهرىاستقرار بالنسبة للدخل

  

وذلك من خالل خلق بيئة عمل أكثـر مالئمـة           الغير الرسمي؛ القطاع  ى   البحث بتحسين واقع العمل ف     ىوصوي

ى تساهم ف ى  وخلق التشريعات القانونية الت   ،  بتوفير فرص عمل أكثر مرونة     والمجتمعية دوار المرأة األسرية  أل

األسرة والمجتمع، وتيسير السبل للقيـام      ى  والتوعية بأهمية وخطورة دور المرأة ف      تدعيم أنماط العمل المرنة،   

الحصول على عمل غيـر     ى  األدوار على خير وجه، وتوفير فرص التأهيل والتدريب للنساء الراغبات ف          بتلك  

وحثهم على خلق وتدعيم    ى  والمجتمعى  لدى المؤسسات المختلفة بأهمية دور المرأة األسر      ى  وخلق وع  رسمي،

بالبحـث فـى هـذا        يتعلق ما وفي .مناسبة العمل للفئة العمرية للمرأة    ة  ا ومراع .صور عمل أكثر مالئمة للمرأة    

دوار المرأة األسرية والمجتمعية ومدة تأثرها بصور       أبإجراء المزيد من الدراسات عن      المجال توصى الدراسة    

  . مختلف مؤسسات ومشاريع القطاع الغير الرسميى وواقع العمل ف، المختلفة العمل
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  ١٦٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  العالقات العامة ودورها فى تنمية المجتمع المحلى   :العنوان
The Public Relationships and its Role in Development in the local Society 

  )٢٠٠٢ة كلية التجار(      أحمد  مختارأحمد  :المتدربون

  ) ١٩٩٨ة العسكرية الفنيكلية (     عبدالقادرأحمدايهاب 

  ) ٢٠٠٢الحقوق كلية (       حمادأحمدحماده 

  ) ٢٠٠٣عالم اإلكلية (    شعبان عبدالرازقحسين 

  ) ٢٠٠١ معهد الدراسات النوعية(     عبدالعاطىلسيدمحمد ا

  ) ٢٠٠٠لسن األكلية (       محمودهشام محمد

  أستاذ بقسم العالقات العامة واإلعالن      سامى طايع. د  :األشراف

   جامعة القاهرة–كلية اإلعالم 

  ١١٠/٩ب :الكود           العربية: التقريرةلغ         B3 :كود الموضوع

  ، منظماتالمجتمع, ة تنمي:األساسيةالكلمات 

  

 توثيق الصلة بالمجتمع، فهى تعمل على إبـراز الـصورة           ىيهدف إل ى  العالقات العامة نشاط اتصال    :الملخص

صيانة مصالحة، ومن ناحية أخرى تعمل المؤسسة من أجل تعزيز هـذه            والمشرفة لها كمؤسسة تخدم المجتمع      

تمارسـها  ى  نشطة الت وتعد العالقات العامة الحديثة أهم األ     .  على أن تبرز حرصها على الصالح العام       الصورة

والمالحظ أن العالقات العامة بمفهومها     .  التطبيقية   االجتماعيةالمؤسسات المختلفة كما تعتبر أحد فروع العلوم        

ـ      إ الدراسة   ه هذ تهدف؛ لذلك   الحديث قد نمت نموا سريعا منذ بداية القرن الحالي         ثير ألى التعرف على مـدى ت

  .الهيئات الخاصه على الدور التنموى فى المجتمع والعالقات العامة فى المؤسسات

  

 لجمـع   ةصحيفة األستقصاء كأدا  تصميم   حيث تم    ةسلوب المسح فى هذه الدراس    أ و تم استخدام المنهج الوصفى   

تم تطبيق االستبيان على عدد من العاملين فـى         .  مبحوث ٢٠ على   وتم توزيعها  ةسئلأ ٩حتوى على   ت البيانات

 .مـاكن أعـدة    فـى    ة الشخصي ة وملىء االستبيان بالمقابل   ةالمؤسسات الخاص  و  بالهيئات ةمجال العالقات العام  

أهمية هـذه   ومزاولة األنشطة المتعلقة بالعالقات العامة      ى  شارت النتائج الى أن المنظمات تختلف فيما بينها ف        أ

منظمات تمارس نشاط العالقات العامة بشكل      : عبير عن ذلك من خالل النقاط الثالث التالية       األنشطة ويمكن الت  

فعال ومؤثر، ومنظمات تمارس نشاط العالقات العامة بشكل مهمش، منظمات ال تمارس نشاط العالقات العامة               

امة إال أن الـدور     ، وبالرغم من وجود بعض المنظمات المعنية بشأن العالقات الع         ىالموجهة للجمهور الخارج  

 دفع عجلة التنمية من قبـل المنظمـات الحكوميـة           ىالمنتظر ال يزال أكبر من ذلك بكثير فالمجتمع يحتاج ال         

  .جانب جهود الدولةلى إحد سواء ى ومنظمات األعمال عل

  

حل مـشكالت   ى  الشركات وتوعيتهم بأن مشاركتهم الفعالة ف     ى  البحث بعقد ندوات ولقاءات مع مدير     ى  ويوص

ى جمهورها وإعطائها مـصداقية وبالتـال     ى  تحسين صورة الشركة لد   لى  إبالضرورة  ى  مجتمع وتنميته سيؤد  ال
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ـ   ى  وكذلك اإلهتمام بتأهيل ورفع مستو    . التعامل مع هذه الشركات   ى  إقبال الجمهور عل   ى األشخاص العاملين ف

. للمجتمـع ى  التكوين الثقاف ى  ير عل كادر العالقات العامة إلكسابهم المهارات الالزمة ألداء مهامهم بنجاح والتأث         

أن تتسع مظلة قـانون حـوافز       ى  أجهزتها الحكومية لهذه المؤسسات نوص    ى  تقدير الدولة ممثلة ف   ى  وتأكيدا عل 

تزاولهـا إدارات العالقـات     ى  المجتمع من خالل األنشطة التنموية الت     ى  ترعى  اإلستثمار ليشمل المؤسسات الت   

ثمارها نحو مستقبل   ى  تؤتى  تقوم بها هذه المؤسسات حت    ى   بأهمية الجهود الت   وتوعية أفراد المجتمع  , العامة بها 

  .أفضل لهم وألبنائهم
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   ومقترحات للحلهمشكالت وه واقع:التعليم األساسى فى مصر  :العنوان
The Primary Education in Egypt: its Reality, Problems and Proposed Solution  

  )١٩٩٩كلية التربية (  الكريمبدعمرتضى شمس الدين   :المتدربون

  ) ٢٠٠١كلية التجارة (      مروة صالح حسنى    

  )٢٠٠١كلية التربية (      هبة محمود محمد     

  )٢٠٠٢كلية التربية (    الرحمنعبدرانيا محمد     

  رئيس قسم التقويم      أحمدشكرى سيد . د  :االشراف

  لالمتحانات والتقويم التربوى المركز القومى

  ١١١/٩ب :الكود           العربية:لغة التقرير         A1: كود الموضوع

   تطوير، األسرة,  تعليم:األساسيةالكلمات 

  

تمثل بؤرة اهتمام ى الوقت الحاضر مجموعة من التحديات المختلفة التى  المؤسسات التعليمية تواجه ف:الملخص

لفـرص  يعظم ا  و  لمواجهة هذه التحديات   ىتصميم نظام تعليم  هدف االساسى هو    الحيث يكون   , جميع التربويون 

شباب تم إعداده من خالل مؤسسات تعليميـة   ى   قائم على أيد   بأسرهحيث يمثل هذا بناء مجتمع      , المتاحة للنجاح 

ـ       ولذلك فالبد من توحيد الجهود من قبل جميع       , ذات جودة عالية    تهـدف . د أعضاء المجتمع لتحقيق تعلـيم جي

  . ومقترحات للحلهمشكالت والواقع التعليمى دراسة والدراسة مناقشة

  

مصر ومشكالته ثم منهج المـسح      ى  فى   لوصف واقع التعليم األساس    ىوقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصف     

ى سيعانى منها التعليم األسا   ى  بعض هذه المشاكل الت   ى  للتعرف على أراء اإلداريين والمعلمين وأولياء األمور ف       

ـ      االستبيان نتائج أظهرت .استبيانتصميم  خالل  من  مصر وذلك   ى  ف ، المبنى المدرسـى   مـشكالت تتعلـق ب

، مـشكالت خاصـة بـالمعلمين   و ،مشكالت الخاصة بمجالس األباء ال، وهناك    الفنى ه بالتوجي ومشكالت خاصة 

 مشكالت خاصة باإلدارة المدرسية

  

ن يكلف المعلم بعدد مناسـب مـن الحـصص    بأ فى مصرمقترحات لحل مشاكل التعليم األساسى  وقدم البحث   

زيادة عـدد معلمـى األنـشطة الطالبيـة         دارية التى يقوم بها،     ن المهام اإل   فضال ع  هبحيث ال تكون عبئا علي    

ا المعلمين حتى    زيادة نسبة البرامج التدريبية التى يحصل عليه       حتياجات الطالب، الفنية بحيث تفى ب   والمجاالت ا 

يجـب  ن ال يعتمد فقط على التلقين،       أعلى   توفير الوسائل التعليمية الحديثة التى تساعد المعلم          يجب يتم تأهيلهم، 

ن يـتم   أيجب  لتأكد من مستوى العمل داخل الفصل،       متابعة مديرى المدارس للمعلمين داخل فصولهم حتى يتم ا        

ة سـتعان يجـب اال  الدراسى،  يتم التعديل أثناء الفصل     وضع الجدول المدرسى قبل بداية العام الدراسى حتى ال        

 جتماعيين والنفسيين وأمناء المختبرات بالعدد المناسب من أمناء المكتبات واألخصائيين اإل
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  الغذاء داء ودواء  :العنوان
Food is Victim and Culprit 

  )١٩٩٥عالم كلية اإل(      منار فتحى محمد  :المتدربين

  )٢٠٠١ المنزلى قتصاداالكلية (    نزيهة عبدالرحمن خليل

  )٢٠٠٣كلية التجارة (      مروان محمد محمد

  )١٩٩٥كلية الطب (    ابراهيمرين فاروق يش

  ستاذ مساعد التغذية العالجية أ    محمد صالح محمد. د  :االشراف

   جامعة المنوفية–  المنزلىقتصاداالكلية 

  ١١٢/٩ب :الكود         اإلنجليزية :لغة التقرير         D3 :كود الموضوع

  التوعية، طب ،أغذية :يةاألساسالكلمات 

  

 مراض المرتبطة بالغذاء،وكشف األ، القاء الضوء على المفاهيم المرتبطة بالتغذيةلى الدراسة إتهدف  :الملخص

ب سـبا أغذية الوظيفية و  مراض، والكشف عن مفهوم األ    وتوضيح كيفية استخدام الغذاء كدواء لعالج بعض األ       

  .سس التغذية السليمةأوالخروج بمؤشرات لمدى وعى المجتمع المصرى ب، االهتمام بها

  

من عينة عشوائية   على   تم تصميم استمارة استبيان تم توزيعها     تعتمد الدراسة على منهج المسح الوصفى، حيث        

نهن مـن   أتبار  اعى   مفردات من ربات البيوت عل     ١٠: موزعة كالتالى   مفردة ٣٠ قوامها فئات عمرية مختلفة  

نها  مفردات من الشباب وتم إختيار هذه الفئة العمرية خاصة أل          ١٠،  هونوعيت القرار المتعلق بالغذاء  ى  هم متخذ أ

   . مفردات من الموظفين والموظفات١٠ ومراض،وقايته من األ وبناء الجسمى هم الفترات الجوهرية فأمن 

  

مه حتى يـصبح    أحة االنسان منذ وجوده كجنين فى بطن        التغذية تلعب دورا مهما فى ص      نألى  إتشير النتائج   

علـى  ى  ن يحتو أن الغذاء الجيد يجب     أمراض، و ن يبنى جسم جيد يقاوم األ     أكهال، فبها تستقيم حياته ويستطيع      

البروتينـات والكربوهيـدرات والـدهون والفيتامينـات         همهاأومن  ،  العناصر الغذائية الالزمة بكميات كافية    

 مراض مثل السمنة التى تحدث من زيادة المأخوذ من السعرات،         أب الخلل فى هذه العناصر      وقد يسب  .مالحواأل

نميا التى تحدث بسبب نقص الحديد وال يقتصر دور الغذاء والتغذية على الوقاية بل يمتـد ليمثـل حجـر                    واأل

ى تطـور   ن علم التغذية ف   أو. مراض المزمنة مثل مرض البول السكرى والنقرس      االساس فى عالج بعض األ    

غذيـة  هـم األ  أبيض والتمر من    مستمر للكشف عن بعض فوائد التغذية فى الصحة والمرض ،ويعد العسل األ           

ن هناك العديد من العادات والسلوكيات الغذائية السيئة التى انتشرت فى المجتمع            أما  كالمستخدمة كغذاء ودواء،    

  .المصرى

  

المتاحة واجراء اإلعالم مجتمع المختلفة عن طريق وسائل الدراسة بزيادة الوعى الغذائى عند طبقات الى وتوص

  .البحوث الالزمة للتعرف على المشاكل الغذائية وكيفية عالجها
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   على نجاح الحياة األسرية تأهيل للزواجتأثير ال  :العنوان
The Effect of Preparing for Marriage on Family Life Success 

  )٢٠٠٤ية التجارة كل(      كريم امام رجب  :المتدربون

  )٢٠٠٢رياضية التربية الكلية (      محمد السيد حسن

  ) ٢٠٠٤كلية التجارة (      رشا محمد جالل

 مستشار مكتب حواء وآدم لإلستشارات األسرية والتدريب      فيروز عمر. د  :االشراف

  ١١٣/٩ب :الكود          العربية: لغة التقرير         A2: كود الموضوع

  جنس، ، المجتمعسرة، األ، شبابواج الز:األساسيةالكلمات 

  

ى الجـامع ى  يحصل عليه الشاب المصرجب أنيى رصد واقع التأهيل الذ  الهدف من هذا البحث هو   :الملخص

 ىجود ما يـسم   وتناول البحث مدى و   ،  ل ليصبح زوج صالح وناجح فى المستقب       والنفسية االجتماعيةمن الناحية   

ـ  هل تقوم    و .مصر وهل يوجد بصورة عشوائية أم بصورة عملية منهجية        ى   ف " الشباب تأهيل" ى المؤسسات الت

التأهيل وجودته بحجم   ى   وكذلك عالقة مستو   .عملية التأهيل ى  تقدم عملية التأهيل بمستوياتها المختلفة بدورها ف      

والرغبـة  ى  مجتمعنا المـصر  ى  سرة كقيمة ف  أهمية البحث من أهمية األ    تنبع  وسرية بعد الزواج،    المشكالت األ 

 مـن التعـرض     فى الوقايـة  أفضل صورة ليقوم بدوره المطلوب      ى  فى   االسر الكيانى  الحفاظ عل ى  كيدة ف األ

  .للمشكالت

  

ارات  الزواج من الجنسين عن طريق اكسابهم المعارف والمه        ىتم تعريف عملية رفع قدرات الشباب المقبل عل       

قد ى  تجنب الكثير من المشكالت الت     و سرة مستقبالً ستقرار األ إى  واالتجاهات االزمة وذلك بهدف مساعدتهم عل     

ادراك الـشباب   ى   مـد  حـول  وطرح عدة أسئلة من خالل البحث        .و المعلومات الخاطئة  أتحدث بسبب الجهل    

م غير علمـي، ومـدى      أى  شباب بشكل علم  تقبلهم للفكرة، وهل يتم حالياً تأهيل ال      ى  لمفهوم التاهيل للزواج ومد   

  .استقرار األسرةى تأثير عملية التأهيل عل

  

عـشوائية   عينـة على   تم توزيعها    عن طريق تصميم إستمارة االستبيان    ى  االستكشافى  ويستخدم البحث المسح  

 ، والمقابلة الشخـصية،   ٢٤-١٨الغير متزوج متوسط السن     ى  من الشباب الجامع   مفردة   ٢٠تتكون من   بسيطة  

مـارس  لـى   إالمدة من فبراير    ى  وتشمل مجاالت الدراسة الشباب من الجنسين، فى الجامعة ومراكز الشباب ف          

% ٤٠، هيل متخصصأمن مفردات العينة خضع لبرامج ت% ١٠: تىوكانت نتائج تحليل االستبيان كاآل .٢٠٠٥

دات العينة يـرى أن عـدم       من مفر % ٨٠،  المعرفية من مفردات العينة يعتبر نفسه مؤهل للزواج من الناحية        

ـ    من مفردات العينة    %٣٠،  هتمام بالتربية الجنسية يسبب مشكالت بعد الزواج      اال أمـور  ى  يتناقش مع والديه ف

  .يؤيد تأهيل الشباب للزواج من الناحية المعرفية% ٨٠الزواج، 
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:  قبل مفردات العينة   تم ترتيب المصادر التالية حسب األهمية من       كما تناول البحث قياس أهمية مصادر التأهيل      

سماع خطـب   ،  ات تدريبي اتحضور دور ستماع لشرائط الكاسيت، و   االت، و االنترنالتليفزيون والفضائيات، ثم    

   .الكتبقراءة ، المسجدى ف
 

 وخاصة أثنـاء الفتـرة      مهمةى  مثل التأهيل أل  بين الشباب    ضرورة نشر مفهوم التأهيل للزواج    يوصى البحث ب  

تحول دون عملية التأهيـل وأهمهـا الخجـل         ى  المفاهيم الخاطئة وإزالة العوائق الت    تغيير  ، وضرورة   الجامعية

ـ           ، و والجهل نتـاج  إى  ضرورة تظافر جهود األسرة والدولة ومؤسسات المجتمع والمئسسات الدينية وإلعالم ف

  .هيل الشباب للزواجأخطاب متكامل لـت
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  ى الطب التكميل  :العنوان
Complementary Medicine 

  )٢٠٠٤ة كلية الهندس(      رشا محمد أسامه   :نالمتدربو

  )٢٠٠٣كلية الحقوق (      هبه عادل فيصل

  )٢٠٠٢معهد التعاون (      وسام سعيد عيد

  أستاذ بقسم الجراحة      سلمى دواره. د  :األشراف

   جامعة القاهرة– )قصر العينى(كلية طب 

  ١١٤/٩ب :الكود          العربية :لغة التقرير         D1 :كود الموضوع

  ، عالجنباتال، التوعية، طب: كلمات األساسيهال

  

 الطـب   عـن كل وقت وزمان راحة المريض وعالجه وهذا البحث         ى  نواعه هدفه ف  أن الطب بكل    إ: الملخص

لذلك فنحن ال ) ى والجراحىيائالكم(جنب الطب المعتاد لى إ جنبا يجعل الطب التكميلىن أالغرض منه ى التكميل

  . والمركباتةالعالج باألدويى  علة المترتبة طب بطب آخر ولكن الحد من األثار الجانبياستبدالنهدف 

  

ـ   و القدماء المصرين لى  إالبحث ترجع أصولها    التى تعرض لها    نواع العالجات   أغلب  أن  إ  نياليابـاني ى أيضا ال

يضا أن يطلق عليه أأصالة تاريخنا العربى، كما يمكن  بجذروه إلى دلذلك يمكن تسميته بالطب األصيل ألنه يعو

  . إغفالهااعترافاً منا بما توصل إليه الطب الكالسيكى من نتائج عظيمة ال يمكن " المكمِّل"الطب 

  

ج والحيواني، والعالج باألعشاب، والعـال    ى  العالج بالغذاء النبات  : للطب التكميلى فهناك  وتتعدد أنواع العالجات    

العالج بلسعات النحل   و ،طيسيةاالعالج بالمغن و ، الوخز باإلبر  عن طريق ى  ، والعالج الصين  بالمساحيق المعدنية 

العـالج  والروح،  ى  العالج باإليحاء الذات  ، و العالج باأللوان و ،العالج بالموسيقى و ،العالج باإليمان و ،والسموم

  .عها العالجات الفيزيائية بأنوا،بالبارابسيكولوجيا

  

وتـم  ى  ومؤهلين بـشكل كـاف     ةدرايى  و المعالجين بهذه األنواع عل    أن تكون المراكز    أهمية  يوصى البحث بأ  و

كما قدم البحث العديـد مـن        . الموضوع للتوعية بأهمية  تعقد ندوات    االستشهاد ببعض االماكن والمراكز التى    

أن يتأكد تماماً مـن الجهـة       عليه  الذى  ( لفرد المريض سواء ل ى  االقترحات لمن يريد التعامل مع الطب التكميل      

أن  عليـه و( للشخص المعـالج   أو   )حيث ال يتجه إلى الدجالين واألميين     ى  كافالى  وعال لديهأن يكون    و المعالجة

 وذلـك ألن    ) مهارات الممـارس   ةتدريب وتنمي ى  تحتاج إل ى  نوع من أنواع الطب التكميل    ى  ن ممارسة أ  أيعلم  

ـ  ةإنما يحتاج فترات تدريبي   و المنازلى  الطب بكل أشكاله ال يدرس ف      أسـاليب وطـرق العـالج مـن        ى   وتلق

  لجهات المختصة  أما بالنسبة ل. نوع من أنواع الطبى المهارة وحدها ممارسة أىخصصين حيث ال تكفتالم
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العالجات ترجع إلى قدماء المصريين لذلك       و ذكرناها وجدنا أن أغلب هذه األنواع     ى  بالنظر إلى كل األنواع الت    

شرعية ورسمية ألنها من    وذو  مصر أكثر استقراراً    ى  ى من الدول الغربية والعربية ليصبح الوضع ف       فنحن أول 

  .ممارسات الطب التكميليى التعرف على سوابق الدول ف

  

ـ     مع ةبشكل أكثر علمي  ى  أمر الطب التكميل  ى  الجامعات المصرية تول  ى  كليات الطب ف  ى  وعل  ى إلقاء الضوء عل

وتدعيم ذلـك بمـنح درجـة علميـة         , رسات الخاطئة والشائعة بين الناس    نب المما الممارسات السليمة له وتج   

عالجين ويصبح الموضوع أكثـر     الم للمتدربين تدعمها الدولة حتى يكون للممارس درجة علمية ليتمتع بثقة من          

  . سليمى وشرعى وقانونى وشيوعاً بشكل رسموضوحا



 الدفعة التاسعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٧٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

 للحد من اإلعاقةاالحتياجات الخاصة والتدخل المبكر ى ذو  :العنوان
The Special Needs and the Early Intervention to Mitigate Disability 

  )٢٠٠٤تجارة ال كلية(    محمدى المرضعبدأمينة   :المتدربون

  )٢٠٠١ التربية كلية(    بركات محمود صديق

  )١٩٩٩التجارة  كلية(    سماح محمود البصال

  )٢٠٠٤ اآلداب كلية(      عال سمير نجدي

  )٢٠٠٤تجارة ال كلية(       عمرحمدأوفاء 

  )٢٠٠٣ اآلداب كلية(      الفتاحعبدوالء سيد 

  "اإلعتماد الذاتى لذوى اإلحتياجات الخاصة"مدير مشروع      محمد محمود البصال.أ  :اإلشراف

  خبير التنمية بالمفوضية األوربية

  ١١٥/٩ب :الكود          العربية: لغة التقرير         B3: كود الموضوع

  ، عالجاألسرة، ، الطفلالتوعية، طب: ألساسيةاالكلمات 

  

مـن  ى ذلـك     تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية التدخل المبكر للحد من اإلعاقة وما يترتب عل              :الملخص

  .ر نظرة األسرة والمجتمع لإلعاقةآثار، وتغيي

  

ى المنهج التطبيق ايضا استخدام   و،  من خالل الرجوع إلى الدراسات السابقة     ى   الدراسة المنهج األكاديم   استخدمت

 وجاءت النتائج  .الميدانية لمراكز التدخل المبكر والجمعيات األهلية المهتمة بالتدخل المبكر         من خالل الزيارات  

عاقة ويعتمد ذلـك علـى اإلكتـشاف المبكـر           اإل انتشارن هذه المراكز تبذل جهدا كبيرا للحد من         أتدل على   ل

ى والحركى   سواء من خالل المتخصصين أو من خالل برامج متابعة النمو اإلداك           مراضوالتشخيص السليم لأل  

الجانب األول وهـو محاولـة منـع        ف: وأن للتدخل المبكر جانبان   . لطفلهاتمكن األم ممارستها    ى  التى  واإلنفعال

وخاصة تلك اإلعاقـة    , المجتمع  الرعاية الصحية  دورص حدوثها عن طريق     حدوث اإلعاقة أو التقليل من فر     

بطريقة أو بـأخرى،    ى  المتصل باألداء العقل  وى  المركزى  ترتبط بإصابة عضوية أو إصابة الجهاز العصب      ى  الت

ايـة  ر الرع فاالهتمام بالمعـاقين وتـو     و ,هو التعامل مع اإلعاقة ومحاولة التقليل من آثارها       : أما الجانب الثاني  

  .  والتعليمية لهم وذلك محاولة للتقليل من آثار هذه المشكلةاالجتماعيةالصحية والنفسية و

  

 واالهتمام بعمل اقين وتنمية مهاراتهم    عاإلعاقة، واالهتمام بالم  انتشار  الدراسة بالتدخل المبكر للحد من      ى  وتوص

ألمراض وتغيير نظرة األسرة والمجتمـع      إلكتشاف المبكر ل  اوقبل الزواج، والمتابعة    ى  التحاليل والفحص الطب  

مهات وطبع كتيبات تساعد على الكشف عن االعاقة، وعقد الندوات للتوعية بأهمية            وضرورة توعية األ  . للمعاق

  .الكشف عن االعاقة



 الدفعة التاسعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٧٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  األبعاد والظاهرة :الكلمات الدارجة بين الشباب  :العنوان
The Common Words among Youth: the Phenomenon and Dimensions 

  )٢٠٠٤كلية العلوم (   عبداللطيفالرؤوفعبدمحمد   :المتدربون

  ) ٢٠٠٣كلية التجارة (    مصطفى حسين السيد    

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (    ابراهيمشريهان حسين     

  )٢٠٠٣كلية اآلثار (      مروة محمد كرم    

  مدرس علم البيئة الحيوانية       وليد فتحي. د  :اإلشراف

  جامعة عين شمس - كلية التربية              

  ١١٦/٩ب :الكود           العربية:لغة التقرير        A3: كود الموضوع

  ، إصالحثقافة، المجتمع، شباب: األساسيةالكلمات 

  

، روش: " كمثـل  ىوقتنـا الحـال   ى   تهدف الدراسة إلى التعرف على الكلمات الدارجة بين الشباب ف          :الملخص

  .معرفة أبعاد هذه الظاهرة وعلى الشبابومدى تأثيرها " طحن ، كحروت

  

منها العينة العشوائية ثـم عمـل        و االجتماعيةحيث تم االستعانة بالعينات     ى  واستخدمت الدراسة المنهج المسح   

الكليات ى  لقاهرة ف قد ملئ االستبيان بالمقابلة الشخصية مع طالب جامعة ا         و  مبحوث ٩٦تطبيقه على    و استبيان

 استخدام الشباب لهـذه     حولاالستبيان   نتائجوكانت  . " اآلثار – اآلداب – الحقوق   – التجارة   –اإلعالم  " التالية  

واالسـرة  اإلعـالم   من الشباب يستخدمون هذه الكلمات وذلك بسبب وسـائل          % ٨٧ :كاألتىالكلمات الجديدة   

  . دواالصدقاء والتقلي

  

 :والتى تتمثل فى  ألبعادها  التعرض  أسباب وجود هذه الظاهرة وهذا من خالل         معرفةكما تطرقت الدراسة إلى     

تنـاول   وكذلك   .المستقبلى  تأثيرها عليهم ف   و ثر األسرة واألصدقاء على الظاهرة    معرفة أ  وهوى  البعد االجتماع 

 يغفـل دراسـة البعـد     كما أن البحث لم.انتشار هذه الظاهرة ى  التعليم ف واإلعالم  من خالل تأثير    ى  البعد الثقاف 

  .عادة أم تقليد لألصدقاء هىهل  وستخدام هذه الكلماتال همحبرغبة الشباب ومن خالل  النفسى لهذه الظاهرة

  

  .بعد لتحديد مدى تأثير هذه الظاهرةلمن يستكمل دراسة هذا المجال فيما  نتيجة البحث مفتوحة تركلقد تم 



 الدفعة التاسعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٧٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   صادقتاالرها على يتكلفة الجريمة وتأث  :العنوان
The Cost of Crime and it's Effects on Economy 

  )٢٠٠٤كلية التجارة (      حمدمهبه مصطفى   :المتدربون

  )١٩٩٩كلية الحقوق (      عبير محمد أبوزيد

  )٢٠٠١كلية التجارة(      ابراهيمأمينة شعبان 

  مشروع المدير       سيد كاسب . د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  ١١٧/٩ب :الكود           العربية:لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

  ، تكلفة، المجتمعاقتصاد،  الجريمة:األساسيةالكلمات 
  

ية توعالو  فى المجتمعى ظهور وانتشار الجريمةدراسة وتحليل العوامل المؤثرة على لإهدف البحث ي: الملخص

  .العالقة بين الجريمة والعوامل المؤدية لها، كما تطرق إلى دراسة الجريمةى ية المترتبة علقتصاداالباآلثار 
  

ـ      : تيةطر المرجعية اآل  استعان البحث باأل   ـ   ى  تم استخدام شبكة المعلومات الدولية ف مقـاالت  ى  الحـصول عل

عمـل لقائـات مـع      ى  باإلضافة ال ،   للبحث كما تم اإلستعانة بالكتب العلمية السابقة     ،  بخصوص هذا الموضوع  

  .الجهات األمنية المسؤولة
  

كما أنه ال . اآلونة األخيرةى لم تبحث بشكل موسع فى وتشير النتائج الى أن تكلفة الجريمة من الموضوعات الت

مـن  للجريمة كما أنه يجب أن تتضافر جهود المجتمع كافة للحد           ى  قتصادااليوجد دراسات كافية لدراسة األثر      

ـ     ى  أحد الجهات فقط باإلضافة ال    ى  الجريمة قبل إرتكابها وليس اإلعتماد عل      ى توعية الشعب باآلثار المترتبة عل

 ألـف   ٧٠تصل إلى  حاليا ىالخريج الجامع ى  كما اتضح أن تكلفة اإلنفاق عل     . ية منها قتصاداالوخاصة   الجرائم

بجانب خسائر أخرى يتسبب فيها انحراف الـشباب      األقلى  حالة إنحرافة يفقد المجتمع هذه القيمة عل      ى  جنيه وف 

  . ويتحملها المجتمع
  

 قتصاداالالبحث باالهتمام بدراسة تكلفة الجريمة وانعكاسها على المجتمع لما لها من فائدة كبيرة على               ى  وصيو

المجتمـع  ى  لمواجهة الجريمة ف  ى   مجلس قوم  إنشاء: ى، كما قدمت الدراسة عدة مقترحات لحل المشكلة       الوطن

مصر وتحدد أسس الـسياسة     ى  فى  المصري، وإجراء دراسات راصدة توضح تفاصيل وثنايا المشهد اإلجرام        

ية الواجب إتباعها، غرس هدف واحد مشترك لجميع فئات المجتمع يسعى الجميـع إلـى    قتصاداال و االجتماعية

اغ، بـث روح الجديـة   تحقيقه للوصول إلى التنمية ومن ثم توظيف موارد الدولة البشرية بملئ أوقـات الفـر        

 وغرس أصـول    النفس لدى الجميع  ى  تطوير األداء وبث الثقة ف    ى  العمل لدى جميع األفراد أمالً ف     ى  فى  والتفان

إطار الجماعـة  ى  كما يجب التعود على العمل ف    نفوس األفراد إبتداء باألسرة ثم المدرسة ثم الجامعة،       ى  الدين ف 

  .نعمل من أجلهى ق الهدف الذسبيل تحقيى وذلك فى والبعد عن العمل الفرد



 الدفعة التاسعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٧٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  نموذج مقترح: مواصفات الخريج الجامعي وتحليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل  :العنوان
Analyzation the Gap between Job Market Needs and Qualifications of the University 

Graduate: a Proposed Model  
  )٢٠٠١ندسة كلية اله(    اهللا عزعبدشيماء   :المتدربون

 )٢٠٠٤كلية التجارة (  المحسن حميدعبدعماد   

  )٢٠٠٢كلية التجارة (  المنعم محمدعبدمحمد   

  )٢٠٠٤ كلية الحقوق(   جمالأحمدإسالم   

 )٢٠٠٠كلية الهندسة (   عبداللطيفابراهيم اسماعيل  

  أستاذ إدارة األعمال    عادل محمد زايد. د  :اإلشراف

  اريةمدير مركز البحوث والدراسات التج  

   جامعة القاهرة-كلية التجارة 

  ١١٨/٩ب :الكود         اإلنجليزية :لغة التقرير          B1: كود الموضوع

   ، تطويرموارد بشرية، مهارة، عمل ،خرجتالحديثى  :األساسيةالكلمات 

ى هدف من هذا البحث هو تحديد وتحليل الفجوة بين احتياجات سـوق العمـل ومواصـفات أ                إن ال : الملخص

معرفة العوامل المـؤثرة    وى  يتم ذلك من خالل عرض أهداف التعليم العال       و. مؤهالت خريج الجامعة   و إمكانات

كذلك .  العملسوقلبين المهارات المطلوبة  ووعمل مقارنة بينهاى مهارات الخريج الجامع التعرض إلىتم . فيه

 وذلك من خالل التى بين امكانيات الخريج وبين متطلبات سوق العمل لملئ الفجوةتم إيضاح الخطوات الالزمة   

  .إصالح التعليم العالي محاولة
  

 .)رجال األعمال  و الطلبة ( مع الفئتين موضع الدراسة    تطبيقهاتم  ى  الت و  أداة استبيان   تم تصميم   البحث من خالل 

المعلومات الحديثة تـشير     و . المجلس األعلى للجامعات    خالل ر من المعلومات من   يقدر كب صول  تم الح  هكما أن 

مرتبـات   و  بالحصول على وظائف افضل    امهمهتميزيد ا  السنوات األخيرة    ىالجامعية ف المرحلة  إلى أن طالب    

ونهم على درجة مـن  شعورهم بك إنطالقًا من, تحسين قدراتهم العلمية و أعلى اكثر من اهتمامهم بإثبات نجاحهم     

أن الحصول علـى وظيفـة      وهنا تظهر هذه الفجوة التى تبدأ من        . لتحاق بالجامعة اتخاذهم قرار اإل   ذمن الثقافة

ى واحدة من الخصائص الت   ى   مهارات االتصال ه    يبحث عنها صاحب العمل فمثالً     ىمتالك القدرات الت  يحتاج إل 

 ذوى  االفـراد أيـضا أن    صاحب العمـل    يرى  كما   .اركذلك مهارات صنع القر    و يبحث عنها المديرون دائما   

 صاحب العمـل  مقياس مهم من وجهة نظر      ى  هى  مهارات العمل الجماع  و. كثر نجاحا األالقدرات التحليلية هم    

 وهنـا تظهـر     .قدر على التفاعل مع بيئة العمل كما يبحث عن أصحاب القدرات القيادية أيـضا             األلتحديد من   

الب الجامعى الذى يفتقر لمعظم هذه المهارات والقـدرات االداريـة والقيـادة             نواحى القصور فى مهارات الط    

  .االجتماعيةو
  

مـن  يحتاجه الطالب   على الرغم من عدم االتفاق الصريح بين أصحاب األعمال حول ما             الدراسة بأنه    اختتمت

  . المرتقبينمطالب عامة للموظفينجميعا الجامعة إال أن لديهم ى ف  يجب تدريسها لهمهارات الطالب



 الدفعة التاسعة  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٨٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"بمشروع تقرير عن تجربة التدريب االلكترونى     :العنوان
Rerport on Pilot e-Trainaing of "Pathways to Higher Education" Project  

 )١٩٩٧ كلية الطب(  أيمن محمد عبداللطيف   :المتدربون

  )٢٠٠٣كلية الهندسة (    إيمان متولى حسن  

  بدون مشرف  :اإلشراف

  ١١٩/٩ب :الكود         اإلنجليزية :لغة التقرير          A6: كود الموضوع

  سياساتال، تطوير ، المشروعلكترونى، اتدريب :األساسيةالكلمات 

  

بصفحات هـذا الكتـاب      ملخصات له تخرج التقليدى الموجود    هذا التقرير ليس على نمط مشروع ال      : الملخص

 ببرنامج  ولكن فكرته نشأت عندما تقدم المتدربون أعاله بطلب إلى إدارة المشروع يوضح رغبتهم فى اإللتحاق              

قـد  وكانت إدارة المشروع  ،لكترونىمن خالل التدريب اال    الذى يديره المشروع     "تنمية مهارات البحث العلمى   "

 ل بحث فى مؤتمرنشرت من قب
3rd Conference on e-Learning Applications 15-16 Jan, 2004, AUC, Egypt    

 A Pilot E-Traniing Program for "Pathways to Higher Education" Projectتحـت عنـوان   

على طلب   ، ولذا تم الموافقة   فى مراحل المشروع القادمة     لتنفيذ تدريب الكترونى   وكذلك تخطط إدارة المشروع   

طلب   من المناسب   مشروع التخرج وجد أنه    للتدريب االلكترونى فى كافة المقررات ولكن بخصوص      المتدربين  

  .بدالً من مشروع التخرجالتجرية هذه تقرير يقيم  من المتدربين

  

  :  اآلتىعلى تجربة التدريب األلكترونى اتضح من تقرير المتدربين

  له للتدريبن ينظم الوقت المناسب أيستطيع متدرب التدريب األلكترونى  -١

 )صـوت وصـورة   (تحتاج هذه التجربة لمزيد من التطوير حتى يصبح برنامج التدريب أكثر تفاعلية              -٢

 . الشبكة الدولية للمعلومات فى أوقات محددةباألساتذة من خاللاإلتصال وإضافة إمكانية 

 .دى فقطمن خالل التدريب التقلييوجد بعض المقررات التى يجب ممارستها  -٣

منهم فى  االستفادة   األساتذة و   فرصة جيدة للقاء    الذى عقد فى آخر فترة التدريب      كان اإلمتحان الشفوى   -٤

 .بعض النقاط التى لم تفهم بذاتها

 وكـذلك  "الطرق المؤدية إلى التعلـيم العـالى  "تعاون فريق مشروع  بسبب  كانت مهمة التدريب سهلة      -٥

 .إلتمام هذه التجربةالسادة المدربين 

وإن كان البد من هذا العدد فيجب إعطاء وقت أكبر          ثرة المقررات التى تناولها التدريب األلكترونى       ك -٦

 . متشابهة أو عدة مقرراتبعد كل مقرريكون وكذلك اإلمتحان 

  



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٨١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  العاشرةالدفعة 
  معلومات عامة عن التدريب: أوالً

  ١٢ :عدد المشرفين  ٦١: عدد المتدربين  ١٥: عدد المشاريع  ٣: عدد الفصول

   جامعة القاهرة- عالمكلية اإل: مكان التدريب

  ٣/٥/٢٠٠٥ : التدريبتاريخ بداية

 جامعة - كلية الهندسة "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مقر مشروع: مشروعاتالمكان عرض ومناقشة 

  القاهرة

  ١٦/٦/٢٠٠٥ إلى ٦/٦/٢٠٠٥ خالل الفترة من :اتتاريخ المناقش

  

  ميةالتغطية اإلعال: ثانيا
محسن المهدى  . ديتناول نشاط   " الحلم القومى لتحديث التعليم العالى    "نشر مقال فى جريدة الجمهورية بعنوان        •

كأحد االنشطة التى تهدف إلى     " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "فى تطوير التعليم والحديث عن مشروع     

 ٢٦/٥/٢٠٠٥تحديث وتطوير التعليم العالى، بتاريخ 

كتغطية لبحث تخرج   " بديآل لقاموس روش طحن أمثالنا الشعبية تكسب      "مجلة حريتى بعنوان    ى  نشر تحقيق ف   •

مثال الشعبية فـى التـراث الـشعبى         فى المشروع تناول األ    العاشرةقام به مجموعة من متدربى الدفعة       

 ١٩/٦/٢٠٠٥ للناس، بتاريخ االجتماعيةوتأثيرها على الحياة 

 الدفعـة   ERS: تخرج الدفعات التدريبية لبرامج المـشروع الـثالث        عن حفل    جريدة األخبار نشر خبرفى    •

 ٢٠/٦/٢٠٠٥ الدفعة الثانية، بتاريخ DLS الدفعة الرابعة، TOTالعاشرة، 

تم التسجيل فى إذاعة الشباب والرياضة برنامج شباب بالدنا مع متدربى الدفعة العاشرة فى يـوم مناقـشة                   •

 ١٣/٦/٢٠٠٥ريخ  بالمشروع، بتايتمشروعات التخرج التى أجر

تم عمل لقاءات فى القناة الثالثة برنامج مراكز وأبحاث مع فريق االدارة بالمشروع بمناسبة حفـل تخـرج                   •

تـدريب  " الدفعـة العاشـرة،      "تنمية مهارات البحث العلمى   ": الدفعات التدريبية لبرامج المشروع الثالث    

 ١٦/٦/٢٠٠٥عة الثانية، بتاريخ  الدف"تنمية المهارات القيادية" الدفعة الرابعة، "المدربين

  

  المحاضرات العامة: ثالثًا

 محمود معروف. أ        الصحافة الرياضية •

  فيروز عمر. د        تأهيل الشباب للزواج •

  

  أنشطة متنوعة: رابعا
 تنظيم معرض إلبداعات المتدربين •

 هذه الدفعةب فصلين ل (Dish Party) غداء جماعىنظم المتدربون حفلين •
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  ١٨٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

 هذه الدفعة التدريب ب بالتوازى مع "تنمية المهارت القيادية" برنامج فى الثانية  الدفعةتدريبتم  •

 هذه الدفعة التدريب ببالتوازى مع " تدريب المدربين" برنامج فى الدفعة الرابعة تدريبتم  •

تنمية مهارات البحث العلمى، وتدريب المدربين، وتنميـة المهـارات          : تخرج لبرامج المشروع  تنظيم حفلة    •

 )التالية جدول الحفل بالصفحة  (ياديةالق

  

  ملخصات مشروعات التخرج: خامسا
 "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى" من مشروع  عرض جدول حفل التخرجسوف يتمالتالية فى الصفحات 

 ملخصات ، ثم عرض بهذا الحفل)وليد فتحى. د(والمدربين ) محمد البدر ( وكلمات المتدربينببرامجه المتعددة

  .الدفعة هذهب مناقشتها تالمشروعات التى تم

  



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٨٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  بالتعاون مع مرآز              يعقد مشروع
  عالمىنتاج اإليب والتوثيق واإل    التدر            الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

  جامعة القاهرة - االعالم آلية           آلية الهندسة ,مرآز تطوير الدراسات العليا
  

  ريبية لبرامجحفل تخرج الدفعات التد
   الدفعة العاشرة– ERS)(تنمية مهارات البحث العلمى 

  الدفعة الرابعة– TOT)(تدريب المدربين 
  الدفعة الثانية–DLS) (تنمية المهارات القيادية 

  وتكريم الخريجين القدامى
 

   آلية االعالم جامعة القاهرة- ؤتمراتم قاعة ال- ١٦/٦/٢٠٠٥الخميس 
  

  برنامج الحفل
  

  الفقرة  الوقت
  تسجيل  ٩:٢٠ -   ٩:٠٠
  جولة فى معرض إبداعات متدربى المشروع  ١٠:٠٠ -    ٩:٢٠
  كريمالن آالقر  ١٠:٠٥ -  ١٠:٠٠
سيد . دآامل عمران، . دسامى الشريف، . د (ات اإلفتتاحآلم  ١٠:٢٠ -  ١٠:٠٥

  )آاسب
  )محمد البدر. ا( ERSآلمة خريجى برنامج   ١٠:٢٥ -  ١٠:٢٠
  ) فرج عيد. اعمرو هارون،. ا( DLS آلمة خريجى برنامج  ١٠:٣٠ -  ١٠:٢٥
  )مصطفى حسين. حنان بدر، ا. ا(TOTآلمة خريجى برنامج   ١٠:٣٥ -  ١٠:٣٠
  )هانى الحلوانى. ا(ين القدامىخريجالآلمة   ١٠:٤٠ -  ١٠:٣٥
  )وليد فتحى. د (نيآلمة المدرب  ١٠:٤٥ -  ١٠:٤٠
  نتكريم السادة المدربي  ١٠:٥٥ - ١٠:٤٥
  تكريم أوائل الخريجين  ١١:٠٠ -  ١٠:٥٥
  فقرات فنية لخريجى المشروع  ١٢:٠٠ -  ١١:٠٠
   المتدربينتسليم شهادات تخرج  ١٢: ٢٥ - ١٢:٠٠
  الختام والتوصيات  ١٢:٣٠ -  ١٢:٢٥
  استراحة وتقديم مرطبات  ١٢:٤٥ - ١٢:٣٠
  جولة فى معرض إبداعات متدربى المشروع  ١:٠٠ -  ١٢:٤٥
الى     "م إفتتاح معمل  وسوف يت  ات        " الطرق المؤدية إلى التعليم الع ة االعالم ضمن فاعلي بكلي

 .الحفل
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  ١٨٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  "تنمية مهارات البحث العلمى"كلمة نيابة عن متدربى برنامج 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  . صلى اهللا عليه و سلم–الحمد هللا رب العالمين، و الصالة و السالم على رسول اهللا 

  

هي أكثر ما يميز المـستوى      ) المعلومة(ال العالم في هذه الحقبة الزمنية التي نعيشها يجد أن           إن المتأمل في ح   

الحضاري الذي تحياه أمة، و أن للعلم الكلمة األولى في ما تجعله لنفسها من مكانة و شرف و كرامـة، قـال                      

  ".يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا"تعالى 

  

من الواجب علينا أن نشيد بالجهد المتميز الذي بذله لنا القائمون على مشروع الطـرق المؤديـة إلـى    لذا كان  

الدراسات العليا، و أن نشكر لهم الجهد العظيم الذي رأيناه واضحا جليا، و ما كان منهم من صبر و تحمل في                     

واسطة العقد في العلوم الحديثة فـي       سبيل توفير فرصة لنا قلما تتكرر لطلب مزيج رائع من العلوم التي تعتبر              

هذا العصر، و أرجو أننا كمتدربين في هذه الدورة أننا ما خيبنا ظنهم فينا، و أنّا بذلنا ما نستطيع من جهد حتى                      

تقر بنا أعينهم، و أرى أننا وصلنا بفضل اهللا تعالى ثم بفضل ما بذل معنا من جهد إلى مـستوى فـي حياتنـا                        

  .بعيدا عن عونهم لناالعملية ما كنا لنحققه 

  

كما أشكر لكل الحاضرين أن بذلوا من أوقاتهم و جهدهم ليلبوا دعوتنا المتواضعة لحضور حفل تخرج الدفعـة                  

  .العاشرة من مشروع الطرق المؤدية إلى الدراسات العليا، فشكرا لكم

  

  محمد البدر

  الفصل ب، الدفعة العاشرة
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  ١٨٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  كلمة نيابة عن مدربى المشروع
  

وبسم السماء ما دامت ... وبسم الخير ما دام الخير يأتى من السماء ... ما دام الحق يأتى بالخير .. .بسم الحق 
  .فبسم اهللا الرحمن الرحيم... وما دام النور هو اهللا... وبسم النور ... السماء تأتى بالنور 

  

  سالم اهللا عليكم و رحمته و بركاته... الجمع الكريم ... السادة الحضور 
الذي علـم   . اقرأ وربك األكرم  . خلق اإلنسان من علق   . اقرأ باسم ربك الذي خلق    "الحق في كتابه الكريم     يقول  
كانت تلك الكلمات الذهبية هي األمر األول لبني البشر أال وهو األمر بـالتعلم              ". علم اإلنسان ما لم يعلم    . بالقلم

   . األرض ومن عليهاومازالت هي حروف من نور وكلمات سرمدية تتلي إلى أن يرث اهللا
  

وهانحن ذا نجتمع معاً في صرح عمالق من صروح العلم تحت قبة جامعة القاهرة ننهل من ينـابيع علومهـا                    
 -بعد اهللا تعـالي   -ومعرفتها وفي إحدى قالعها الشامخة أال وهي كلية اإلعالم وال ننسي صاحبة الفضل األول             

 الذى يـدير    نها مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث     في جمعنا هذا أال وهي كلية الهندسة ونخص بالذكر م         
 والذي أراه شمساً تشع نوراً وعلماً ينتشر ثناه علي سائر خريجـي             "الطرق المؤدية إلى التعليم العالي    "مشروع  

كليات الجامعات المصرية ليرفع من مستواهم العلمي والثقافي ويضيف إلى شخصيتهم بعداً جديداً فـي حـثهم                 
بين صفوف المتدربين فـي ذلـك       فيه  نسي يوماً كنت     أ وال .العمل الجاد لمزيد من الرقي والتقدم     علي مواصلة   

المشروع العمالق منذ ما يربو علي العام واستفدت أيما استفادة مما درسته في حياتي العلمية والعملية ثم انتقلت 
قوياء ألصبح حلقة في سلسلة النور      إلى صفوف المدربين بهذا المشروع ألواصل العطاء مع أولئك األساتذة األ          

  . المشروعوز رحيقاً جميالً يرتشف منه متدربفي هذه المنظومة الفريدة التي تعمل بقلوبها قبل عقولها لتفر
  

نصيحتي . ة نفسك تصل إلى اعلي المراتبتري نفسك، فأحسن رؤي    وكما   وللجميع أقول أنت كما تريد أن تكون      
إذا أردت أن تكون كبيراً فـاجلس       .  العظماء وحاول أن تسير علي خطاهم      اقرأ سير : للسادة خريجى المشروع  

كـن  . حسبما تريد أنـت    اجعل لحياتك رونقاً خاصاً بك، نظمها     . التعاونواعمل بروح الفريق    . مجالس الكبار 
كلم قلـيالً   تعلم كثيراً، اقرأ كثيراً، ت    . كن طموحاً . مؤمناً بأفكارك ومعتقداتك وال تجعل لآلخرين مجاالً لتغييرها       
انه من يتـق    "ضع دائماً نصب أعينك قوله تعالي       . تصبح حكيماً، تصبح من هؤالء الذين يبنون أنفسهم بأنفسهم        

  ".ويصبر فان اهللا ال يضيع اجر المحسنين
  

وباألصالة عن نفسي وعن كافة المدربين بالمشروع نتوجه بعميق الشكر والتقدير لكل من ومضت في عقلـه                 
 ساعديه وخطط لنجاحه ولكل من قدح زناد فكره لتنفيذه وإخراجه إلـى             عن ولكل من شمر     فكرة هذا المشروع  

كما أتوجه بالشكر لألساتذة الحضور واألساتذة الـذين قـاموا          . النور ولكل العاملين به والعاملين علي إنجاحه      
 وكـذلك دورة تنميـة      بالتدريب في فعاليات مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي ودورة تدريب المدربين           

  .المتعددة للمشروعالمهارات القيادية كما أتوجه بالتحية للسادة المتدربين الحاضرين خريجي الدورات 
  

وفي النهاية أتمنى من اهللا دوام استمرارية الرسالة النبيلة لهذا المشروع امتداداً لفائدته العظيمة التي تعم علـي                  
   أيامكم بالخير وأشكركم لحسن استماعكم،طيب اهللا. الجميع وعلي مجتمعنا الغالي

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

  محمدوليد فتحى . د                
  )ERS, TOT and DLS(خريج برامج المشروع 

  مدرب بالمشروع وحاليا 
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  ١٨٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  إستخدام نظم التكاليف ألغراض تخفيض تكلفة األنتاج  :العنوان
The Use of Cost Systems in Production Cost Reduction 

  )٢٠٠٤كلية التجارة (     لؤى محمد الشبراوى  :المتدرب

  الكليةعميد      فرغلى حسنأحمد. د  :األشراف

   جامعة القاهرة –التجارة  كلية

  ١٢٠/١٠ب: الكود       العربية: لغة التقرير         B2 :كود الموضوع

  نتاجإل ا،اقتصاد ،تكلفة :األساسيةالكلمات 
  

 يهدف البحث إلى دراسة أثر إستخدام نظم التكاليف بأسلوب علمى سليم ألغراض تخفيض تكلفة :الملخص

إستعرض البحث تاريخ محاسبة التكاليف فإنها لم  .لتى تساهم فى زيادة الصادراتاسباب األمن وهى نتاج اإل

 ولكنها بدأت منذ عهد الفراعنة فالتطور الهائل الذى ترتب تظهر مع بداية الثروة الصناعية كما يعتقد البعض

المنشأت  إدارة وعلى ظهور الثورة الصناعية أدى إلى عدم قدرة وكفاءة المحاسبة المالية فى إمداد مالك

الصناعية بالبينات التفصيلية التى تريدها المنشأت ومن ثم ظهرت الحاجة إلى محاسبة التكاليف التى تعتبر قمة 

ستعراض التطورات إبالدراسة مت الدراسات الحسابية لما تتضمنه من عمق فى الفكروالتحليل ومن ثم قفى ا

الخاصة بمحاسبة التكاليف ومرورها بثالثة مراحل من التطور لكى تصل إلى ماهى عليه األن وما زالت 

  .التطورات جارية حتى هذه اللحظة
  

 محاسبة التكاليف واألطارالعام لمحاسبة التكاليف وأهداف ستعرض تعريفاحيث طار المعرفى البحث االتناول 

. وأن من أهم األهداف الرئيسية لمحاسبة التكاليف هما قياس التكلفة والرقابة على التكلفة. محاسبة التكاليف

 فى القسم األول منها دليل مراكز التكاليف مقومات نظام التكالبف حيث إستعرضإنتقل إلى جزء آخر وهو و

والتكاليف حيث إستعرض األسس  االنتاج عن دليل وحدات وفى القسم الثانى تحدث،  مراكز التكاليفوتبويب

  .التى تتميز بها وحدات التكلفة، وتناولت دليل عناصر التكاليف وطرق تبويب عناصر التكاليف
  

 الرئيسية طرق تحديد التكاليف حيث يعتبر قياس تكلفة المنتجات واألنشطة من أحد األهدافدراسة  وتم

لمحاسبة التكاليف كما تناول نظريات التكاليف بشىء من األيجاز وأستعرض فى كل نظرية األسس العلمية لكل 

   .ارير التكاليف الخاصة بكل نظريةنظرية ومميزات وعيوب كل نظرية وآخيرا مخرجات كل نظرية وهى تق
  

ى التكاليف حيث ينقسم هذا الجزء إلى ثالثة عرض الرقابة علتالتكاليف المعيارية لالدراسة وآخيرا تناولت 

أقسام يحتوى الجزء األول منه على مفهوم التكاليف المعيارية وأهداف إستخدام أسلوب التكاليف المعيارية 

يتناول إجراءات إعداد معايير التكلفة معاييركل وتم  .وأنواع المعايير التى فى ضوءها تتحدد التكاليف المعيارية

 المقارنة بين التكاليف الفعلية .)مباشرة، األجور المباشرة، التكاليف الصناعية غير المباشرة الموادال( من 

والتكاليف المعيارية كأداة لتخفيض التكاليف عن طريق قياس أنحرافات كال من المواد المباشرة، األجور 

  . المباشرة، التكاليف الصناعية غير المباشرة
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  ١٨٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ى التعليم العالى رية فتنمية المهارات البش  :العنوان
The Human Skills Development at the Higher Education 

  )٢٠٠٤كلية التجارة (       صالح محمدأحمد  :المتدربون

  )٢٠٠٣ كلية التجارة(    الفتوحأبو محمد أحمد

  )٢٠٠٤ اآلدابكلية (   السالمعبد أحمداللطيف عبد

  )٢٠٠٤ كلية التجارة(    أحمدالرءوف عبدمحمد 

  )٢٠٠١ كلية التجارة(      محمود علىمحمد 

  دارة األعمالاأستاذ       اللجى  فهمأحمد. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية التجارة     

  ١٢١/١٠ب :الكود         العربية:لغة التقرير         A1: كود الموضوع

  ، دراسات عليامالتعليتطوير ،  بشريةموارد، تنمية :األساسيةالكلمات 

  

ـ   ى  التعليم العـال  ى   تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية تنمية المهارات البشرية ف          :الملخص ى وقيـاس وع

ـ        . الطالب بإمكانية وأهمية تنمية قدراتهم الشخصية      هـذا  ى  وانطالقاً من عدم وجود دراسات علمية متكاملة ف

يركز على تنمية المهـارات الشخـصية       ى  التركيز على مفهوم التنمية البشرية بالمعنى الخاص الذ       المجال تم   

واإلشارة إلى معوقات التنمية البشرية     , والحياتية والوظيفية لألفراد وتوضيح الجانب المهمل من التنمية البشرية        

  .هذا البحثى بمعناها المراد ف

  

ـ   ٨تتكون من   ى  وقد تبين من صحيفة االستقصاء والت     , سةكمنهج للدرا ى  تم استخدام المنهج المسح    ى  أسئلة والت

من طالب الدراسات العليا بكلية التجارة وطالب كالً مـن       (,  مبحوث من طلبة جامعة القاهرة     ١٩٤أجاب عنها   

 أن معظم الطالب    -)وكلية الحقوق وطالب مشروع تنمية مهارات البحث العلمي       , وكلية اإلعالم , كلية التجارة 

  .بأهمية وإمكانية تنمية قدراتهم الشخصية والحياتية والوظيفيةى ى وععل
 
وتم عمل موقع علـى     , على مدى عمر االنسان   تم التنبيه على ضرورة إدراك أهمية تنمية المهارات البشرية          و

 مـن    مركز لتنمية المهارات البشرية بإشتراك كالً      إنشاءكما تم التوصية ب   , اإلنترنت يدعم تنمية هذه المهارات    

 . مركز البحوث والدراسات النفسية ووزارة التعليم العالي



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٨٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  دعوة نباتية جدا  :العنوان
Highly Apprecieted Vegetarian Invitation  

  ) ٢٠٠٤ اآلدابكلية (      ةعطية نجاة عطي  :المتدربون

  ) ٢٠٠٤كلية التجارة (   عبدالظاهرزينب عبدالعزيز

  ) ٢٠٠٤ الجتماعيةاكلية الخدمة (     حسنسارة حسام الدين

  أستاذ بقسم الجراحة      سلمى دواره. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة– )قصر العينى(كلية طب 

  ١٢٢/١٠ب :الكود        العربية :لغة التقرير          D3: كود الموضوع

  عالج،  النبات، الغذاء:األساسيةالكلمات 

   

 العودة للغذاء النباتي، حيث يتوافق ذلك مع طريقة غذائه إلىى فلدراسة إلى توجيه اإلنسان     تهدف ا  :الملخـص 

 من هنـا كـان   .ىمخلوق نباتهو األصل ى الغذاء على اإلطالق، فاإلنسان فى أول طريقة استخدمها اإلنسان ف 

خـاص بـالبروتين    جسم اإلنسان علـى الجانـب ال      ى  فى   الجانب الخاص بالبروتين النبات    يغلب أن   الهدف هو 

  .الحيواني

  

وأهمهـا  ،   المتكامـل  الغذاء الـسليم  ال يتناول   نه  ألتواجه اإلنسان   ى  العديد من المشكالت الت    دووجبسبب  ذلك  

ـ ى  فالحقيقة أن التوجه للطعام النبـات      يةقتصاداال مشكالت أخرى تتعلق بالناحية      بجانبالمشكالت الصحية    ى ه

  . لحوم واألمراض الناتجة عنها هذه األيامطريقة فعالة لمحاربة الغالء بالنسبة ل

  

كـون  يمقـصود مـن أن      الهذا السياق يجدر بنا أن نوضح       ى  وفى  جاءت ضرورة تصحيح مفهوم الغذاء النبات     

عـن البـروتين     هبتعد فى غذائ  يى   الذ وهى  بأن النبات ة  حتى نصحح اإلعتقاد السائد لدى األغلبي     ،  نباتياالنسن  

 لـذلك تـم   البحث بتوضيح حقائق عديدة عن هذا الموضـوع،         هذا  من خالل   . ئوهذا اإلعتقاد خاط  ،  الحيواني

طريقتهم ،  حقائق عديدة عن النباتيين، أنواعهم    وتم تناول   . الحديثى  لهرم الغذائ او،  عرض مكونات الغذاء الكلي   

  .ء بمجرد اختيارهم للغذاء السليميتجنبها هؤالى واألمراض الت، الغذاءى ف

  

وكذلك أيضا سلبيات هذه الطريقة     . يةقتصاداالبما فيها الفائدة    ى  هم فوائد الغذاء النبات    أ اختتمت الدراسة بعرض  

عـرض لـبعض    فى النهاية تـم     و. الغذاء اليومي ى  من الغذاء وكيفية العالج وأيضا الوصايا العشر الالزمة ف        

   . بالدراسةملحق خاصى األطباق النباتية ف



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٨٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  االجتماعيةالنفسية و أسبابه وآثاره :الزواج العرفى  :العنوان
Illegal Marriage its Causes and Psycho-Social Effects  

   )٢٠٠٤كلية التجارة (      عليى رباب مجد   :المتدربون

  )٢٠٠٤كلية التجارة (      أحمدى وفاء شوق

  )٢٠٠٤كلية الحقوق (      محمد مسعد سيد

  أستاذ علم النفس      معتز سيد عبداهللا. د  :اإلشراف

  حوث والدراسات النفسيةمدير مركز الب

 جامعة القاهرة - اآلدابكلية 

  ١٢٣/١٠ب :الكود         العربية:لغة التقرير       A3 :كود الموضوع

  التوعية، ، األسرةتمعالمج، شباب، زواجال :األساسيةالكلمات 

  

الـدوافع   و,الزواج العرفيى أولياء األمور ف ووجهة نظر الشبابى التعرف على لإلدراسة   تهدف ا  :الملخـص 

  .اآلثار المترتبة على هذا الزواج و,تؤدى إليهى الت

  

تم تطبيق   و .تم االستعانة بصحيفة االستقصاء كأداة لجمع البيانات       و هذه الدراسة ى   تم استخدام أسلوب العينة ف    

قد تم ملئ هذا االستبيان بالمقابلة الشخصية مـع          و . أولياء األمور  ٣٣,  الشباب ٤٠ مبحوث   ٧٣ى  االستبيان عل 

نقص : هيى الزواج العرفى تؤدى الى أن أكثر الدوافع الت  االستبيانجنتائوضحت ألقد  .أولياء األمور والشباب

الشباب  ,اج سابق معاش من زو  ى  الحفاظ عل , ندفاع وراء الرغبة  اسال و والتسرع, تفكك األسرة  و ,الدينيى  الوع

ـ    أ و ,مورولياء األ أكثر من   أى  نواع الزواج العرف  أكثر معرفة ب  أهم    الـزواج العرفـى   ى  ن هناك معارضة عل

بناء الذين ينشئوا من هذه     ن األ أو, المتضررة من هذا الزواج   ى   ه ةالفتان  أ، و .اعتباره زواج غير شرعى وزنا    و

  .والد الشوارعأاهرة انتشار ظى الى الضياع مما يؤد والعالقة عرضة للخطر

  

 ,الجامعـات  والمـدارس  والمساجدى لدى الشباب من خالل ندوات ف  ى  الدينى  زيادة الوع لى  إوتوصى الدراسة   

ـ   و ,جعل الشباب أكثر دراية بمخاطر الزواج العرفي      ،  حل مشاكلهم ى  مساعدة الشباب عل  و ة الفتـا ى  خاصة عل

حيث من الممكن أن يكون سبب      . مستقبلها وسمعتها وة  الفتايضيع حقوق   ى  حيث أن الزواج العرف   , بصفة عامة 

ـ     و,مقتبل العمرى هم ف وانحراف عدد كبير من الشبابى  فى  رئيس ى ذلك تقليدا لعادات لـم تكـن موجـودة ف

, ال وهم ينساق ورائه الشباب ذو النفوس الضعيفة       إما هو   ى  حيث أن الزواج العرف   ؛  من قبل ى  المجتمع المصر 

  .آثارها الهادمة لحياتهم ومخاطرهى لم يجدوا من يرشدهم ال و,دوا القدوة الحسنةرادة الذين لم يجاإلى عديم

  

من الممكـن أن    ى  أولياء األمور لتجنب هذا الخطر الذ      و يعتبر بمثابة نداء للشباب   ى  لذلك نوجه هذا البحث الذ    

  .يمتد آثره لفترات طويلة



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  التجارة اإللكترونية  :العنوان
Electronic Commerce 

   )٢٠٠٤ كلية التجارة(       حسبوأحمدى رام  :ونالمتدرب

  )٢٠٠١كلية التجارة (     الفتوح محمدأبوى نه

  )٢٠٠٣ كلية الحقوق(    الرشيدعبد اسماعيلكريم 

  )٢٠٠٣ اآلدابكلية (    الوهابعبد اسماعيلمحمد 

  أستاذ بقسم الرياضيات       اسماعيلسعيد . د  :شرافاإل

   جامعة القاهرة–كلية العلوم 

  ١٢٤/١٠ب :الكود        العربية: لغة التقرير          D2: عكود الموضو

  ، منظماتنتاج، اإلتكنولوجيا، ىلكترونا ،تجارة: األساسيةالكلمات 

  

، Digital Economy الرقميتصادقاالتمثل التجارة اإللكترونية واحدا من موضوعات ما يعرف ب :الملخـص 

بواسطة تحويل المعطيات    إدارة األنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات      و تنفيذى  والتجارة اإللكترونية ه  

التجارة اإللكترونية  ة  فكر، لذلك تهدف الدراسة إلى التعرف على        عبر شبكة اإلنترنت أو األنظمة التقنية الشبيهة      

البيئة العامة للتجارة اإللكترونية ثم نمـو        و ثم أنواع التجارة اإللكترونية    عمال اإللكترونية والفرق بينها وبين األ   

و للمستهلك أو للشركات    فوائد التجارة اإللكترونية سواء للمجتمع أ      تناول البحث ، و العالمى  التجارة اإللكترونية ف  

  .والمؤسسات

  

التحـديات غيـر التقنيـة      ،  التقنية للتجارة اإللكترونية  التحديات  : حديات التجارة اإللكترونية مثل   تم ايضاح ت  

كمثال للتجارة اإللكترونيـة    ة   عملي ةتم شرح حال  ،  التحديات القانونية للتجارة اإللكترونية   ،  للتجارة اإللكترونية 

ثم اجاب البحث عـن التـساؤل        .ثم تم ايضاح واقع التجارة اإللكترونية واألسواق العربية       ،  انتلة  شركى  وه

فأوضح أن التجارة اإللكترونية أصبحت واقع البـد أن         ) مكن تجاهل التجارة اإللكترونية   هل ي (ى وهو   الرئيس

  .المتقدممعظم نشاطاتنا حتى ال نفقد اتصالنا بالعالم ى  تطبيقه فىنسعى إل

  

ـ   وجعلهع نطاق السوقيتوس: أهمية التجارة االلكترونية التى تتمثل فى    عرض  بانتهت الدراسة    ى وعـالم ى دول

رة القـد  ،ومزودين أفضل وبصورة سريعة وسهلةمالئمة  وشركاء أكثر إيجاد مستهلكين اتشركلليمكن حيث 

التجارة اإللكترونية تسمح بخفض المخزونات عن طريق استعمال عمليـة   تجارات متخصصة جدا،  إنشاءعلى  

ـ أول على المنتج دفع والحصالالزمنية ما بين ة تخفض الفترو. دإدارة سلسلة التزوي نظامى السحب ف  .ةوالخدم

تحـسن  كمـا   .تكاليف االتصاالت السلكية والالسـلكية   تخفضأيضا ,. هندسة العمليات التجاريةتسبب إعادةو

 خدمة الزبائن وإيجاد شركاء تجاريين جدد وتسهيل العمليات وتقليل الفتـرة الزمنيـة   صورة الشركة وتحسن

وأخيرا زيـادة   تخلص من األوراق وخفض تكاليف المواصالتإلرسال المنتجات والخدمات ورفع اإلنتاجية وال

من أى مكان، وايـضا تمكـن       معامالته  ى  الخيار للمستهلك بأن يتسوق أو ينه     ى  تعط كما   .التعاملى  المرونة ف 



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

اسـتطاعة الزبـائن   ى ف كما يصبح. همنتجات وشركات لم تكن متوفرة بالقرب من الوصول إلىالمستهلك من 

التجـارة اإللكترونيـة   . اإللكترونية ات الالزمة خالل ثوان أو دقائق عن طريق التجارةالحصول على المعلوم

واآلراء بخصوص المنتجات والخدمات التجارة اإللكترونية تشجع المنافسة ممـا   تسمح للزبائن بتبادل الخبرات

ى بضائع غير متوفرة فو منتجاتبامتالك  العالم الثالث لشعوباإللكترونية تسمح   التجارة.خفض األسعارى يعن

 بسعر منخفض وبكفاءة االجتماعيةوالتعليم والخدمات   تيسر توزيع الخدمات العامة من مثل الصحةكما. دهمبال

   .أعلى



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  نحو اإلصالح السياسيى إتجاهات عينة من الجمهور المصر  :العنوان
Attitudes of Sample from Egyptian mass towards the Political Reform  

  ) ١٩٩٦كلية التربية النوعية (      محمد فؤاد محمد  :المتدربون

  )١٩٨٤كلية العلوم (       محمودأحمدمجدى 

 )٢٠٠٠كلية األلسن (      محمد البدر يوسف

  )٢٠٠٣كلية التجارة (      حسن موسى رزق

  بدون مشرف  :االشراف

  ١٢٥/١٠ب :الكود        العربية: لغة التقرير         C4: كود الموضوع

  ، نظم الحكم، العدالةالحرية، ديموقراطية، إصالح: ساسيةاألالكلمات 

  

وتأصيالً على  . فى ظل اإلهتمام باإلصالح السياسى كأحد جوانب التنمية الشاملة، فى مصرنا الحبيبة           : الملخص

طية والمشاركة فى العمل السياسى واإلجتماعى بالرأى والحوار فى ربوع الوطن مـن             أن الممارسة الديموقرا  

تأتى أهمية مشاركة الفرد فى عملية اإلصالح السياسى ألنه هـدف            .أهم منابع عودة العافية للمجتمع المصرى     

 الجتماعيـة اية و قتـصاد االن التنمية الشاملة تهدف إلى تحسين أوضاع المجتمـع          أذلك  . اإلصالح وعليه يقوم  

  .وهو المستهدف من عمليات التنمية والسياسية والفرد هو أساس المجتمع

  

نحو المشاركة السياسية وأبعاد ومحـاور      ى  الكشف عن اتجاهات الجمهور المصر    لى  إوتسعى الدراسة الحالية    

قة بين  فى مصر فى ضوء التعديل الدستورى الحالى وكذلك التعرف على نوع واتجاه العال            ى  اإلصالح السياس 

 عاما والذين لهم حـق      ١٨واإلناث الذين تتجاوز أعمارهم     يتمثل جمهور هذه الدراسة فى الذكور       . دهذه األبعا 

عينة مكونة من الطالب الجامعيين المقيدين ى وقد تم تطبيق الدراسة عل    . اإلنتخابات واإلستفتاءات ى  التصويت ف 

  .لتمثيل متغيرات الدراسة الديموغرافية)  المنوفية–القاهرة (ى جامعت بكل من المختلفة بالفرق الدراسية

  

مقياس االتجاه نحو اإلصالح الـسياسي،       ،تم جمع بيانات الدراسة الحالية من خالل مجموعة من األدوات هي          

 علـى المقيـاس     Pre-testى  وتم تطبيق االختبار القبل   , . طبق بأسلوب المقابلة الشخصية مع المبحوثين     ى  والذ

الدراسات الوصفية المقارنة   ى  هذه الدراسة إل  ى  وتنتم. وضوح األبعاد والمفردات ألداة الدراسة    وذلك للتأكد من    

تفسير هذه البيانات وتحليلها    ى  كما تمتد إل   تم تجميعها وتسجليها  ى  تستهدف تصنيف البيانات والحقائق الت    ى  والت

  . واستخالص النتائج والدالالت المفيدة، شامال تحليال

  

وذلك لخلق جيـل    لدى الشباب   ى  السياسى  االهتمام بالتنشئة السياسية وتنمية الوع    : سة بما يلى   الدرا هتوصى هذ 

 وكذلك االهتمام بتنمية مشاعر المساواة والعـدل والحريـة          ،قادر على مناقشة القضايا والموضوعات السياسية     

ت الصبغة السياسية من    تدريس الموضوعات ذا  ى  وذلك من خالل التوسع ف    ،  والشعور باالنتماء والوالء للوطن   

خالل المقررات الدراسية بمراحل التعليم المختلفة تنمية المعلومات والمعارف السياسية المختلفة عن األحـداث              



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

ضرورة تركيز اهتمام وسـائل اإلعـالم المركزيـة          المحلية والعربية والدولية الجارية على الساحة السياسية،      

نفـس المعلومـات والمعـارف واالتجاهـات        ى  بحيث تشمل عل  ى  والمحلية بمضامين محددة لإلصالح السياس    

ـ    ى  تشجيع الجماهير على المشاركة اإليجابية ف      .نفوس الجماهير ى  السياسية المراد بثها ف    ى الحياة الـسياسية ف

  .االنتخابات العامةى المشاركة ف واألحزاب السياسيةى وذلك من خالل انضمامهم إل، المستقبل



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ومدى تأثيرها على الطالب ى  الجامعسلطة األستاذ  :العنوان
Professor Authority and its Effect on the Students  

 )٢٠٠٤كلية العلوم (      نوران جابر محمود  :المتدربون

 )٢٠٠٠ اآلدابكلية (      ياسر حامد فرحات

 )٢٠٠٤ اآلدابكلية (      إيمان عطية محمد

  )٢٠٠٢كلية التجارة (    طاهر جالل الدين محمد

  األستاذ بقسم علم النفس      خالد عبدالمحسن. د  :افاالشر

   جامعة القاهرة–كلية اآلداب   

  ١٢٦/١٠ب :الكود         العربية:لغة التقرير        A1 :كود الموضوع

  ، ديموقراطية، شبابجامعة، تطوير، لاصتا: األساسيةالكلمات 

  

صـبح مـن    أ فى ظل التحديات التى تواجه المجتمع العربى عامة والمجتمـع المـصرى خاصـة                :الملخص

الضرورى القاء الضوء على المؤسسات التعليمية المسئولة عن توفير الكوادر المؤهلة للقيـام بمهـام التنميـة                 

امعية واالجابة على تـساؤل أساسـى        الديمقراطية الج  بحثلى  إ الدراسة   تهدف .والتطوير فى البيئة المعاصرة   

ساتذة الجـامعيين وبـين     واستخدامها وكذلك الكشف عن العالقة بين أداء األ       ى  ستاذ الجامع وهو مدى سلطة األ   

المختلفـة  ى  ساتذتهم من النـواح   وفكرة تقييم الطالب أل   . الهدف المنشود للمؤسسة وهو تأهيل الطالب الجامعى      

  . ورغبة الطالب فيهساتذة لهذا التقييم ومدى تقبل األ
  

، واختيار عينة عشوائية     سؤال ٢٦ بها   استقصاءستمارة  الدراسة حيث تم عمل ا    ى  تم استخدام المنهج المسحى ف    

داة أ وكذلك تم اسـتخدام      . طالب وطالبة من جامعة القاهرة وعين شمس من الكليات المختلفة          ١٧٥شملت عدد   

جامعة القاهرة مع توجيه بعض االسـئلة       ى  يئة التدريس ف  المقابالت الشخصية مع السادة أعضاء ه     ى  كيفية وه 

  .تتعلق بالديمقراطية داخل الجامعةى الت
  

سلطة كبيرة وغيـر مقننـة      ى  العديد من االستنتاجات ومن أهمها أن سلطة األستاذ الجامع        لى  إخلصت الدراسة   

ساتذة فى  قة بين الطالب واأل   ن العال أاالدارية فقط وقد ظهر     ى  حيث مصادر الرقابة قليلة وتقتصر على النواح      

لتحقيق هدف اخراج جيل قادر على ى العديد من النواحى لرفع مستوى الطالب ف كافيةمؤسستنا التعليمية ليست 

ساتذة حيـث  ن الطالب قد رحبوا كثيرا بفكرة تقييم لألأ ومن ناحية اخرى نجد   .التغلب على صعوبات المستقبل   

ساتذة على هذا التقييم مع وجود بعض       المقابل تحفظ األ  ى  الديمقراطية وف واعطاء المزيد من    ى  أالتعبير عن الر  

سـباب  ساتذة للكثير من األ    تقدير الطالب لأل   انخفاض الدراسة عن    تا كشف أخير .تحدد هذا التقييم  ى  الشروط الت 

رفع قـدر   ولم يعتبره الكثير من الطالب قدوة والدراسة تحتاج الى المزيد من البحث لحل هذه المشكلة وكذلك                 

لـى  إ العلـم توصـيل   ى  ستاذ ف ستاذه فسوف ينجح األ   أحب الطالب   أذا  إنه  قلوب طالبه أل  ى  ستاذ الجامعى ف  األ

  .آملين أن نقدم ما يساعد األستاذ الجامعى على القيام بمهامه الرفيعة المستوى ببساطة. الطالب مهما كان صعبا



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ةحياتنا اليوميى فاألمثال الشعبية   :العنوان
Egyptian Folk Proverbs on our Daily Life 

  )١٩٩٩سياسية العلوم ال وقتصاداالكلية (       محمدإيناس زكريا  :المتدربون

  ) ١٩٩٢علوم الكلية (      منى كمال هاشم

  )١٩٩٦حقوق كلية ال(     عبداللطيفماح حسينس

  )٢٠٠٤علوم الدار كلية (       عمراهللا جمعهعبد

  )٢٠٠٥تجارة كلية ال(      محمد محمد كمال

  رس علم البيئة الحيوانيةمد       وليد فتحي. د  :اإلشراف

   جامعة عين شمس-كلية التربية               

  ١٢٧/١٠ب :الكود        العربية :لغة التقرير         A3: كود الموضوع

  التراث،  ثقافة،األمثال الشعبية :األساسيةالكلمات 

  

معظم الحاالت يجسد المثل ى وف. من أكثر فروع الثقافة الشعبية اكتنازاً وثراءى يعتبر المثل الشعب :صملخال

تعبيرا عن نتاج تجربة شعبية طويلة تخلص إلى عبرة وحكمة، وتؤسس على هذه الخبرة نصيحةّ على ى الشعب

 الحاالت، تكون مالمح فكر كثير منى ومجموعة األمثال الشعبية، على تنافر بعضها وبعض ف. سلوك معين

إذن جزء مهم من مالمح الشعب وقسماته وأسلوب عيشته ومعتقداته ى فه. سمات ومعايير خاصةى ذى شعب

ى هو ليس مجرد شكل من أشكال الفنون الشعبية، وإنما هو عمٌل كالمى والمثل الشعب. ومعاييره األخالقية

سلوك ى مسار األمور وفى يؤثِّر أعظم األثر فى ل الشعبإضافة لذلك فإن المث. يستحث قوةً ما على التحرك

ى تركيب جملها أو فى وهذه األمثال وإن اختلفت ف. كل أمثال العالمى فالمعنى والغاية يجتمعان ف. الناس

كتاب ضخم يتصفّح فيه القارىء أخالق األمة وعبقريتها وفطنتها ى صالحها أو مدلول حكمتها أو سخريتها، فه

مع  ثقافة وتكوين الشخصية المصرية،ى ف الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير األمثال الشعبية فتهد. وروحها

  .التطبيق على موضوعات مختارة من األمثال الشعبية المصرية

  

 مبحوث وقد ملئ االستبيان بالمقابلة ١٣٠تطبيقه على  وحيث تم عمل استبيانى  المنهج المسحتم استخدام

من المالحظ أن الكثير من وكان . المواصالت العامةى أشخاص عاديين ف وعة القاهرةالشخصية مع طالب جام

على مضامين ى األمثال الشعبية ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة والوصايا الصحية، بل إن البعض منها ينطو

ال الشعبية وليس أدل على ذلك من األمث. النظر الطبية الحديثة الدقة والمصداقية من وجهةى تعتبر بالغة ف

 قتين وأتعشى وأتمشى ولو خطوتين،الضحك لإلنسان زى السماد للبستان، اتغدى واتمدى ولو دقي: الثالثة التالية

  .مع وزير وا تعشى مع شحاذى فطر مع ملك وا تغدا

  

  هدف من ورائه أو غرض يريد تحقيقـه، وإال         وهناكال يقول اإلنسان كالما إال      تية  انتهت الدراسة بالنتيجة اآل   

وكذلك حين تتردد األمثال على ألسنة الناس، ندرك من خاللها روح هذا الشعب،             . عد هذا الكالم هذيانا وهراء    



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

مختلف شؤون الحياة ونظرته إلى الكون، كما وتعكس أمثالـه          ى  وما يعمل فيه من نوازع، ونستكشف آراءه ف       

حالـة  ى  وبما أن هذه ه    .لسفته وحكمته مشاعره وأحاسيسه وآماله وآالمه وأفراحه وأحزانه وتفكيره وف        بصدق

  .  أن كثيرا منها تتحدث عما وصلوا إليه ورفعوه مرتبة الحكمةاأمثالهم الشعبية، فإننا وجدن

  

وبما أن األمثال مرآة لكل قوم، لذا نرى األمثال الشعبية المصرية، مرآة ألخالق المصريين وعاداتهم وطبائعهم                

مجال المعالجـات  ى  األمثال الشعبية المصرية أهم عاداتهم المتوارثة ف       كما تصور . وسجاياهم وأحوال معيشتهم  

تعيش فيه العامة، وضيق ذات يدهم فعندهم       ى  ولطالما صورت األمثال الشعبية الحرمان الذ      .التقليدية كما أسلفنا  

: محاجات ضرورية يحلمون بها، وال يستطيعون عمل جزء بسيط منها ومن هنا تصيبهم مختلف العلل، كقوله               

  ".البرد والقلة سبب كل علة"



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  على تقديرالطفل لذاته الرسائل السلبية من األم للطفل وتأثيرها  :العنوان
Negative Messages from Mothers to Child and their Influence on Child Self-esteem 

 )٢٠٠٤كلية الهندسة (    دعاء محمد مصطفى   :المتدربون

 )٢٠٠٤لهندسة كلية ا(    عزب ى الحعبدزوزو 

 )٢٠٠٤ كلية الصيدلة(    الدين محمد ى نشوى مح

  )١٩٩٩كلية التجارة (      الليلأبورشا محمد 

  التدريب ولإلستشارات األسرية" آدم  وحواء" مستشار مركز       فيروز عمر. د  :اإلشراف

  ١٢٨/١٠ب :الكود         العربية:لغة التقرير         B4 :كود الموضوع

  ، إصالحالتوعية، سرة، األمستقبلال، الطفل :األساسيةالكلمات 

  

ـ ،  ظاهرة الرسائل السلبية الموجهة من األمهات لألطفال      ت إنتشر :الملخص ى تلك الرسائل اللفظية أوالعملية الت

النجاح  وااليجابية وقى شخصية الطفل أو تتجاهل نقاط القوة   الفشل   و نقاط الضعف  و تركز على الجوانب السلبية   

نظـرا   و .الذى يقوم به   العمل المرفوض    ليس من والطفل ذاته   مة عمله أو تعبر عن االستياء من        أو تحط من قي   

تقدير ى  لها تأثير بالغ عل    هذه الرسائل السلبية     تنكا،  نسان اإل ة فى تحديد مالمح شخصي    ة الطفول ة مرحل ةألهمي

ال يقتصر فقط على الطفولـة بـل         أن هذا التأثير  ، و إبداعه و إنتاجيته و نفسهى  إعتماده عل ى  بالتال و ل لذاته الطف

  .المجتمع وفاعليته فى االسرةو تؤثر على دوره والشباب والبلوغ مرحلةى يتعداها إل

  

ى كـذلك مـد  و، مها وسبب استخداشكالهاأ ونواعهاأ ةمعرف وتهدف الدراسة إلى رفع واقع هذه الرسائل السلبية       

، البيئة المحيطـة بهـم    ى  فعاليتهم ف  و إبداعهمى  تأثير ذلك عل  ، و إنتشار عالمات إنخفاض تقدير األطفال لذواتهم     

  هذا التأثير ى إحتمالية أن يكون للرسائل السلبية دورا فو

  

 بـالمجتمع، رفع الواقع الموجود    ى  هذه الدراسة حيث يهدف البحث إل     ى  فى  المسحى  ستخدام المنهج الوصف  اتم  

 مـن أمهـات     ١٠٠عينة عشوائية شملت عـدد      ى  تم تطبيق اإلستبيان عل    و االستبيان،ى  كانت أداة البحث ه   و

  .إجتماعية مختلفة ويةاقتصادمن مستويات ،  عام١٢ -٩األطفال الذين تتراوح أعمارأطفالهم من 

  

" سلبية  استخدام الرسائل ال  " من  وقد خلصت الدراسة الى العديد من االستنتاجات ومن أهمها وجود إنتشار لكل             

األطفال مما يزيد مـن إحتمـاالت       ى  لد" تقدير الذات   " ، وكذلك إنتشار عالمات إنخفاض    من األمهات ألطفالهم  

طريقة توجيهها لألطفال وتقديرهم لـذاتهم      ى  تستخدمها األمهات ف  ى  الت بين الرسائل السلبية  ى  وجود ارتباط قو  

  .قدم ما يساعد األمهات على القيام بمهامهم الرفيعة المستوى على أفضل وجهآملين أن ن، وإبداعهم وفعاليتهم



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  ثر الشباب بالقنوات الفضائيةأت  :العنوان
The Effect of Sat Channels on the Youth 

  )٢٠٠٤كلية التجارة (      عبدالمنعمداليا عزت  :المتدربون

  )٢٠٠٤ اآلدابكلية (     عبداللطيفرباب جالل

  )٢٠٠٤كلية التجارة (       محمدنبيلى نه

  رئيس قسم االجتماع      ىمكاوالى عل. د  :االشراف

   جامعة القاهرة– اآلدابكلية 

  ١٢٩/١٠ب :الكود         العربية:لغة التقرير         A4: كود الموضوع

   مجتمعال، ، ثقافةشباب ،تليفزيون :األساسيةالكلمات 

  

ـ  أمناقشة  ورامج القنوات الفضائية    بب الشباب   ثرأت مدىى  التعرف عل لى  إ تهدف الدراسة    :الملخص ر يثأبعاد الت

  .الشبابى على االيجابوى السلب

  

كمـا تـم االسـتعانة      . داة لجمع البيانات  أتم االستعانة بصحيفة االستقصاء ك      حيث المسحى،تم استخدام المنهج    

 طالب من طلبة    ١٠٠تطبيقه على   وى  تم عمل استبيان نهائ   . البسيطة منها العينة العشوائية  و بالعينات االحتمالية 

كما تم ملئ عدة استبيانات عن طريق  .جمعية جيل المستقبلطلبة و "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى" مشروع

   .مختلفةة من الكليات الالمقابالت الشخصية مع طالب جامعة القاهر

  

ـ      و يجابيةإثار  آ وجودى  أراء الشباب باالجماع عل    :كاالتي االستبيان نتائج كانت ى سلبية من البرامج المذاعة ف

المـستقبلية مـن حيـث       ثرت على افكارهم ورؤيتهم   أو) حوارية - منوعات -برامج دينية   (القنوات الفضائية   

المجتمع , قارباأل, سرةألا, صدقاءسواء األ  عالقتهم باالخرين ى  علوى  سلوكهم التعبد ى  قدوتهم وعل و طموحهم

، وظفت البرامج الفضائية العديد من القيم لتحقيـق         لغة حياتهم اليومية  ى  علوى  سلوكهم الغير سو  ى  علوى  المحل

 اما فيما يتعلق بـالقيم      التسويق والربح عن طريق دعم بعض القيم الفردية كقيمة الجمال واالناقة          ى  هدافها وه أ

  .قيم االختالطى كما ركزت البرامج عل ، والسرعةقيم التسليةى عل  اكدت البرامج الفضائيةاالجتماعية

  

عدم وجـود   لى  إالقنوات الفضائية يرجع    ى  الناتج عن هذه البرامج ف    ى  السلبتأثيرن ال ألى  إولقد خلصت الدراسة    

. نظر عن الموضوعات الموجهة للشباب للربح بغض ال  ى  تسع و نها عادة تكون ممولة تمويل خاص     أرقابة حيث   

ـ      و المركزيةاإلعالم  سائل   و رة تركيز اهتمام  ضرو تزيـد   وعقـول الـشباب   ى  المحلية بتقديم برامج هادفة تنم

ـ      ى  ه لمالك ه وتوجيه رسالة موج   .توسع مداركهم  و معارفهم  البـرامج ى  القنوات الفضائية بضرورة الرقابـة عل

  . د لشباب اليوم ورجال الغةمية البرامج الموجهأضرورة الرؤية المستقبلية بو



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ١٩٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   تصورات الشباب لحل األزمة: البطالة  :العنوان
Unemployment: Youth Opinions for Solving the Problem 

  )٢٠٠١كلية التربية (     توفيقأحمدكمال الدين   :المتدربون

 )٢٠٠٣ اآلدابكلية (     السيدابراهيممحمد   

  )١٩٩٧كلية التجارة (    رمضانى محمد عبدالعاط

 )١٩٩٨ اآلدابكلية (    محمود مصطفى عبدالمنعم

  )٢٠٠٢ كلية العلوم(      ىوائل حسن عل

  رئيس قسم االجتماع      ىمكاوالى عل. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة– اآلدابكلية 

  ١٣٠/١٠ب :الكود        العربية: لغة التقرير         B1: كود الموضوع

  تنمية، استثمار، عمل، شباب،  البطالة:األساسيةالكلمات 

  

تهدف الدراسة إلى محاولة استطالع آراء مجموعة من الشباب وتصوراتهم حول حل مشكلة البطالة               :الملخص

 وكان، تعوق حركة التنمية على كافة األصعدةى إذ تعتبر هذه المشكلة من أهم وأخطر المشكالت الت        ،  مصرى  ف

وانحسار الدور البشرى فى    ،  ظل االزدهار التكنولوجي  ى  لبطالة على المستوى العالمى خاصةً ف     تفشى ظاهرة ا  

 -  ومنها مصــر  –كذلك، تفاقم المشكلة فى بلدان العالم النامى        . اصةً فى األعمال الصناعية الكبرى    العمل خ 

مفهوم البطالة  باهتمت الدراسة   لذلك   .ية العالمية ومخاطر الذوبان فى دوامة العولمة      قتصاداالفى ظل التكتالت    

 لرؤية األحزاب   وعرض،  واآلثار السلبية المترتبة على أزمة البطالة     ،  البالد النامية ى  أبعاد األزمة ف  و،  وأنواعها

  .)لتجمع كنماذج لألحزاب السياسيةوحزب اى الحزب الوطن(السياسية لحل أزمة البطالة 

  

وقد تـم أخـذ عينـة       ،   جمعها عن طريق صحيفة االستقصاء     تمى   منهج تحليل البيانات الت    ت الدراسة استخدم

وقد استخلـصنا بعـد     ،   مفردة ٦٠وقد تم تطبيق االستبيان على      ،  وغير العاملين ،  عشوائية من الشباب العاملين   

 –تعبر ى الت تحليل بيانات االستقصاء إلى مجموعة من النتائج والتوصيات حول معوقات المشروعات الصغيرة

  . ورات الشباب لحل مشكلة البطالة عن تص–بشكل ما 

  

وضع استراتيجية  : يم بعض التوصيات   عن طريق تقد    بضرورة احتواء ومعالجة أزمة البطالة     اختتمت الدراسة 

سوق العمل، إعادة هيكلة القوانين والنظم المصرفية بما يتالئم         ى  ومساعدته للمشاركة ف  ى  الرأسمال الوطن ى  تتبن

سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص مـن منافـسة         ة المصرية مع ظروف الشباب، حماية الصناع    

تطوير ، جديد يقوم القطاع الخاص بتنفيذهى منتجات األجنبية ومنح إعفاءات ضريبية جدية لكل مشروع صناعلا

لخاص تشجيع شركات القطاع ا   ،  مراكز تأهيل الشباب القائمة بشكل يتوائم مع االحتياجات الحقيقية لسوق العمل          

 ،للشباب لتمكينهم من الحـصول علـى الخبـرة الالزمـة           ىعلى تقديم فرص تدريبية وفرص العمل التطوع      

بضرورة صياغة قانون خاص بالمنشآت الصغيرة تحدد فيه إجراءات مبسطة للتأسيس والتشغيل وتحـدد فيـه                
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  ٢٠٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

اإلنتاج أو التسويق أو ى فمنحها للمنشآت الصغيرة سواء ى فى يرغب المجتمع المصرى المزايا والتسهيالت الت 

ضرورة خلق   .ىالمجتمع المصر ى  تقود عملية التحديث ف   ى  عالقة هذه المنشآت بالمنشآت كبيرة الحجم الت      ى  ف

ـ               األسـواق  ى  كيانات تسويقية متخصصة تتولى معاونة المنشآت الصغيرة على تسويق منتجاتهـا والسـيما ف

ـ ى  اقتصادإقامة نظام   ،  عات الصغيرة للمشروى  فتح الباب أمام التمويل الحكوم    . العالمية جديـد يتـسم    ى  عرب

 المـصرية   تشجيع رجال األعمال والشركات الكبرى على االستعانة بالخبرات       بالتكامل المحقق للتنمية الشاملة،     

  وذلـك  سياسة التعليم ونظـم القبـول      تطوير،  الجامعات ومراكز البحوث  ى  المتمثلة ف ) االستشاريين والعلماء (

  .القوى العاملةى من نقص فى تعانى طالب وتوجيههم للمجاالت التلتصحيح مسار ال



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٠١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  لخريجى نموذج موقع على الشبكة الدولية للمعلومات تصميم   :العنوان

  "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مشروع 
Designing a Web Site on World Wide Web for "Pathways to Higher Education" 

Graduates 
  )٢٠٠٤تجارة ال كلية(      بوالعالأمحمد ة أمير  :نالمتدربو

  )٢٠٠٤تجارة ال كلية(      نهى صالح محمد

  )٢٠٠٠ االجتماعيةخدمة لى للاالمعهد الع(    الدين هدى محمد عز

  )٢٠٠٤لى اآلحاسب الدارة وإلل المعهد العالى(    هشام محمد عبدالوهاب

  ) ١٩٩٩ تربيةال كلية(      هعبدى وفاء شكر

  مشروع المدير         كاسبسيد. د  :اإلشراف

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة               

  ١٣١/١٠ب :الكود         العربية:لغة التقرير         A6 :كود الموضوع

  تطوير، تكنولوجيا،  شباب:األساسيةالكلمات 

  

 موقع  إنشاءوكذلك  . نحو استخدام شبكة االنترنت   توجهات الشباب   ى  التعرف عل ى  لإ هدفت الدراسة    :الملخص

التـساؤالت  ى  االجابة عل ى  وقد تلخصت مشكلة البحث ف    . "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "لخريجى مشروع   

مدى أهمية استخدام الشباب لإلنترنت، أهم ما يجذب الشباب الستخدام شبكة اإلنترنت؟، كيـف يـدرك                : التالية

 . والنفسية؟االجتماعيةت الشباب أثار اإلنترن

  

لى إجل التوصل أ عام وتحليل النتائج وذلك من ٣٥:١٥الشباب من فئة عمرية ى  وتم عمل استبيان وعرضه عل    

ـ    أغلب الشباب يرون    أن  أى  تساؤالت البحث وجاءت نتائج االستبيان مؤكدة عل      ى  جابات عل إ ى ن الـدخول عل

, وسيلة تثقيف وتعليم وخدمـة ى نترنت هن اإلأب يرون ن معظم الشبا أشبكة االنترنت هو شئ هام لكل شاب و       

  .قل يرى استخدامها مضيعة للوقتاألة والنسب

  

ـ           ى  هم الموضوعات الت  أن  إ  يليهـا   ةيبحث عنها الشباب عبر االنترنت على التوالى هو الموضـوعات العلمي

 تنشر عبر االنترنت    وعن مدى الثقة فى المعلومات التى     . الموضوعات الدينية ثم يأتى البحث عن فرص عمل       

وعن الدخول  . كما كان تكون بناءا على الثقة فى الموقع نفسه        , يمثلون النسبة األعلى  ) الى حد ما  (كانت االجابة   

 الـذين يـدخلون بـصفة       م يليه ون بصفة دورية  على شبكة االنترنت وجد أن النسبة األعلى من الشباب اليدخل         

  .وأن معظم الشباب يفضلون الدخول ليال, يومية

  

 يقدم معلومات عامـة  من يقدم معلومات فى مجال التخصص يليها       الذىهم ما يجذب الشباب الموقع      أن  أووجد  

المرتبة األولى ثم وجـود     ى  ذاتية النابعة من داخل الفرد ف     الوعن الرقابة على اإلنترنت جاءت الرقابة       . وجذابة
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 لإلنترنت وجـد أن الـشباب   االجتماعيةسية ووعن مدى إدراك الشباب لألثار النف. جهاز رقابى على االنترنت   

  . دوأنه يترك بعض األثار على الفر, يرون أن الدخول على اإلنترنت سالح ذو حدين

  

. ةثارهـا الـسلبي   أكيفية تجنـب     و من االنترنت االستفادة  يوصى البحث بتوجيه الشباب بشكل سليم نحو كيفية         

 المواقـع   إنشاءى  مع التوسع ف  . عامة استخداما واختراعا  وضرورة دعم الشباب ليتوجه نحو التكنولوجيا بصفة        

الطرق المؤدية إلى   "موقع لشباب مشروع    لهذا المشروع فقد تم تصميم      وتتويجا  . العربية الموجهة نحو الشباب   

   .على اإلنترنت وتم تجريبه أثناء العرض" التعليم العالى
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  ٢٠٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  المهن الحرفية ويةمن تعلم الصناعات اليدوى موقف الشباب الجامع  :العنوان
University students' and Graduates' Attitude toward Learning Handmade Industries 

and Craftsmanship professions 
  )٢٠٠٣كلية اإلعالم (      دينا مصطفى جودة  :المتدربون

  )٢٠٠١ كلية اإلعالم(      أحمدسحر حامد 

  )١٩٩٩ قتصاداالكلية السياسة و(      محمود ثابت حسن

  )٢٠٠٤ كلية آداب(      مها محمد مصطفى

  )١٩٩٨كلية الهندسة (      نهال محمد دسوقى

  )٢٠٠١كلية الفنون التطبيقية (      نيفين حسن محمد

  )٢٠٠١كلية التربية (     أحمدالوهاب عبدهبه 

  أستاذ بقسم المناجم والبترول والفلزات      عبدالعليم هاشم. د  :اإلشراف

  مشروع البمنسق تطوير المادة العلمية 

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة 

  ١٣٢/١٠ب :الكود          العربية:لغة التقرير          B1 :كود الموضوع

    تنمية،ة، صناعشباب، البطالة: األساسيةالكلمات 

  

المهن الحرفية   و من تعلم الصناعات اليدوية   ى  امعالتعرف على موقف الشباب الج      تهدف الدراسة إلى   :الملخص

واالرتقـاء بمـستوى العمـل       كأحد الحلول المقترحة للقضاء على البطالة وكمحاولة لتحسين الدخل من جهة،          

  .مصر من جهة أخرىى فى الحرف

  

 اء كـأداة  هذه الدراسة وطريقة المسح بالعينة حيث تم االستعانة بصحيفة استقص         ى  فى   تم استخدام المنهج الكم   

وخريجات ى  مفردة من طلبة وطالبات وخريج٩٦كما تم االستعانة بعينة احتمالية طبقية قوامها    . لجمع البيانات 

الخدمـة  – والعلـوم الـسياسية    قتصاداال-اآلداب-الحقوق-التجارة-اإلعالم( كليات مختلفة بالجامعات المصرية   

وتم مـلء اسـتمارات االستقـصاء بالمقابلـة         ). بيقيةالفنون التط -الفنون الجميلة -التربية-العلوم-االجتماعية

أن الشباب ينظر بتعال للعمل الحرفـى،       : وهدف جمع البيانات إلى اختبار عدة فروض أهمها       . الشخصية معهم 

، ضـعف   االجتماعيـة تعارضه مع الوجاهة    : هيى  عن العمل الحرف  ى  وأن أهم أسباب عزوف الشباب الجامع     

وكـذلك  . مـن األسـرة   ى  دم توافر مراكز تدريبية كافية، االكتفاء بالدعم الماد       للعمل الحرفي، ع  ى  العائد الماد 

وأن . المهن الحرفية بـشكل عـام      و الذكور أكثر ميال من اإلناث لتعلم الصناعات اليدوية        افترض الباحثون أن  

لـشباب  وأخيرا ضعف اسـتعداد ا    . تتطلب مجهوداً بدنياً  ى  الحرف الت  و الذكور أكثر ميال إلى تعلم الصناعات     

  .لمواجهة المجتمع بالعمل الحرفيى الجامع
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ـ   و أن الذكور أكثر ميال لتعلم الصناعات     : ت نتائج االستبيان إلى صحة بعض الفروض منها       كانو ى الحرف الت

حين أن اإلناث أكثر ميال إلى تعلم الصناعات والحـرف ذات االهتمامـات             ى  من اإلناث ف  ى  تحتاج للجهد البدن  

  .على مواجهة المجتمع بالعمل الحرفيى النسبة األكبر من الشباب الجامع ا ضعف استعدادكما ظهر لن. األنثوية

  

همهـا  أوكـان    سباب عزوف الشباب الجامعى عن العمل الحرفى من وجهة نظر هؤالء الشباب           أهم  أما عن   أ

.  الحرفـى  يليه عدم توافر مراكز تدريبية ثم ضعف العائد المـادى للعمـل           ،  االجتماعية ةتعارضها مع الوجاه  

الخوف من  ،  العمل الحرفى غير مهم    ،ةخرى رفض العمل الحرفى فى غير مجال الدراس       أواخيرا تضمنت فئة    

قـد  و. ن يذل الشاب الجامعى حتى يعلمه     أ ألنه من الممكن  رفض تلقى التعلم على يد الحرفى        تحمل المسئولية، 

خرى تبين لنا   أومن جهة   . العمل الحرفى لى  إن الشباب الجامعى ينظر بتعالى نسبيا       ألى  إخلصت النتائج أيضا    

شتغال بهـا ممـا ال    بشكل عام لإل   ة والمهن الحرفي  ةتعلم الصناعات اليدوي  لى  إكثر ميال من الذكور     أناث  ن اإل أ

  .يتفق مع الفرض

  

المهـن   و للصناعات اليدويـة    مشروع طرق مؤدية   إنشاء: تقديم بعض التوصيات أهمها   لى  إوخلصت الدراسة   

ـ     االستفادة   و ةلتطوير العمل الحرفى وخلق صناعات جديد     ة  راء البحوث الفني  الحرفية، اج   ةمـن خامـات البيئ

 من المدربين الالزمين لخدمة القطاع الحرفى الخدمى والصناعى،         ةعداد قاد إ فى سائر أنحاء مصر،      ةالموجود

ـ  األسواق ا  ة ودراس ة، تنظيم العالقات الخارجي   ة والتسويقي ةيقتصاداالاجراء البحوث    والتمثيـل فـى     ةلخارجي

المتعلقـة   والثانويـة العامـة بالبيانـات الكافيـة     ى  إمداد خريج ،  ة باألعمال الحرفي  ةالخاص ةالمؤتمرات الدولي 

يتوقـع بدرجـة كبيـرة أن       ى  ذلك لمساعدتهم على اختيار الكليات الت      و سوق العمل ى  بالتخصصات المختلفة ف  

يمكن تنفيذ هذه الخطوة مـن خـالل إصـدار          و. رجسوق العمل عقب التخ   ى  تؤهلهم للحصول على وظائف ف    

 كما يمكن تخصيص سنة بعد الثانويـة العامـة          ين بمختلف الجامعات،  جنشرات أو عمل دورات لهؤالء الخري     

الطالـب الطريـق   مباشرة لممارسة المهن والمهارات المتعددة المرتبطة بإحتياجات سوق العمل وبعدها يختار           

تقدمها بصورة إيجابيـة   وأن تهتم بالمهن الحرفيةو نماذج سوية لشخصية العامل  الدراماأن تقدم   والذى يرغبه،   

 األمانة و الوفاء و مرتبطة بسمات إيجابية مثل التعاون واإلخالص      و تخدم المجتمع  و على أنها مفيدة لهم وناجحة    

   .غيرهاو
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   العربية السياحة الداخلية بجمهورية مصرتنشيطالسياحة االستشفائية وأثرها فى   :العنوان
The Curative Tourism and its Effect in Motivating the Domestic Tourism in Arab 

Republic of Egypt 
  )٢٠٠٤تجارة الكلية (       طلعتأحمدإيمان   :المتدربون

  )٢٠٠٤علوم الكلية (      هبة فتحى محمد

  )٢٠٠٤علوم الكلية (      هبة محمد رضا

   الدراسات الفندقيةقسم    وائل محمود عزيز. د  :اإلشراف

   فرع الفيوم، جامعة القاهرة-كلية السياحة والفنادق 

  ١٣٣/١٠ب :الكود         العربية:لغة التقرير         D3: كود الموضوع

  اقتصاد ، تنمية،، عالجسياحة: األساسيةالكلمات 

  

ت الينابيع للمياه المعدنية المختلفة فى عمقها واتساعها ودرجة حرارتها التـى             لقد رزقت مصر بمئا    :الملخص

 درجة مئوية، ولقد أثبت البحث العلمى أن مياه هذه الينابيع واآلبار تشتمل على كمية               ٧٣ – ٣٠تترواح ما بين    

يوم التى لهـا أثـر      وفيرة من األمالح الذائبة مثل الصوديوم والكالسيوم وبعض المعادن مثل الحديد والماغنيس           

 المياه مناسبة لعالج    هوأثبتت المعامل التحليلية والعلمية أن نسبة الملح فى هذ        . عظيم فى عالج بعض األمراض    

بعض األمراض وهى أيضا صالحة للشرب، ورمال مصر غنية أيضا مثل مائها ولقد أثبت البحث العلمـى أن                  

  . لعالج بعض األمراضهذه الرمال تحتوى على بعض األمالح المشعة المناسبة

  

وقامت الدراسة بتناول مفهوم السياحة االستشفائية وأهميتها كما قامت باالشارة إلى بعض المنـاطق الـسياحية          

وتهدف الدراسة الحالية إلى قياس مـدى       . عين حلوان , حمام فرعون , االستشفائية فى مصر ومن أمثلتها سفاجا     

ة االستشفائية وفوائدها ومدى معرفتهم وترددهم علـى المنـاطق          وعى األفراد من الشباب وكبار السن بالسياح      

السياحية االستشفائية فى جمهورية مصر العربية، وقامت الدراسة بذلك من خالل إجراء استبيان لقياس ذلـك                

  .والذى احتوى أيضاً على أسئلة إختبارية للتأكد من مصداقية إجابات العينة

  

ضعف وعى األفراد سواء من الشباب أو كبار السن : تائج االستبيان إلىوقد توصلت الدراسة من خالل تحليل ن

وكانت أكثر  .  وكان لدى كبار السن وعى أكبر بالسياحة االستشفائية عن الشباب           .بمفهوم السياحة االستشفائية  

البيـة  لم يكن لدى غ    .حمام فرعون ورأس سدر   , المناطق التى يرتادها األفراد لالستشفاء منطقة البحر األحمر       

 ).السبا(المبحوثين وعى بمفهوم 

  

وتوصى الدراسة بضرورة نشر الوعى للسياحة االستشفائية وما يتوفر لدى مصر من مناطق استشفائية تفـوق                

فى سحر جمالها نظيرتها فى دول العالم من خالل وسائل اإلعالم المختلفة والمدارس والجامعات بما يسهم فى                 

  .من خالل تنشيط السياحة االستشفائية، وما ينتج عن ذلك من زيادة للدخل القومىزيادة حركة السياحة الداخلية 

  



 رةالدفعة العاش  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٠٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  يجابية فى شخصية الشبابأثير العمل التطوعى على الجوانب اإلت  :العنوان
The Effect of Voluntary Work on Positive Aspects of Youth Personality  

  )١٩٩٩كلية الهندسة (    حنان مجدى مصطفى  :المتدربون

  )٢٠٠٤سالمية االدراسات الكلية (   شيخ سعيد نورالحفيظة بنت يست    

  )٢٠٠٤كلية الهندسة (    رندا صالح الدين حسين    

  )٢٠٠٤ صيدلةكلية ال(    المطلب علىعبدنهى     

  لإلستشارات األسرية والتدريب) حواء آدم(مستشار مركز       فيروز عمر. د  :اإلشراف

  ١٣٤/١٠ب :دالكو         العربية :يرلغة التقر         C3 :كود الموضوع

  ، المجتمععمل ،، شباب تطوع:األساسيةالكلمات 
 

شريحة هامة من المجتمع، حيث     ى  على   التأثيرات اإليجابية للعمل التطوع    إلى معرفة تهدف الدراسة    :الملخص

ـ    ، و المتطوع نفسه ى  بل تعود آثاره عل   ،  لمجتمع فقط اى  أن التطوع ال يعود بالنفع عل      تؤكـد  ى  أن هذه الثقافة الت

مجتمعاتنا ى  إنتشرت ف  و صحتهاال شك أنها إذا أكدت       ،)المتطوعى  عل و المجتمعى  عل(إزدواجية النفع للتطوع    

 .هذا النوع من األنشطةى  زيادة إقبال الشباب علعائدها سيكونفإنها 
 

 فى هذه الدراسة حيث تم االستعانة بصحيفة االستبيان كأداة لجمع البيانات، كما تـم     تم استخدام المنهج المسحى   

مجموعة من الشباب المتطوعين مـن       تم تطبيق االستبيان على   .  مفردة ٨٣ حجمها   االستعانة بالعينة العشوائية  

 .االت مختلفة من األعمال التطوعيةفى مج ) وإناث،ذكور(الجنسين 
 

شخـصية    إلى وجود تأثير عميق للعمل التطوعى على بعض الجوانب االيجابية فـى            خلصت نتائج االستبيان  

، ولقد أسهمت المؤسـسية بـشكل       )غيرهما و تنظيم الوقت  و  القدرة على التخطيط   –الثقة بالنفس   ( الشباب مثل 

تنظيم  عىكما الحظ الباحثون أن التأثيرات اإليجابية للعمل التطو واضح فى انتظام الشباب فى العمل التطوعى،

وعدم القدرة على   ،  مثل االنشغال عن األهل   (ولكن كانت هناك بعض الجوانب السلبية للعمل التطوعى          )الوقت

  .تتزايد بتزايد اإلنتظام فيه ولكنها كانت النسبة األقل فى العينة) تنظيم الوقت
 

كذلك أسـباب    و  للتطوع التطوع بهدف دراسة دافعية الشباب    فى مجال   بحث  الباإلهتمام ب دراسة   ال تولقد أوص 

 األنواع بالـصحة النفـسية      هالتأثيرات المختلفة للتطوع بأنواعه المختلفة وعالقة هذ        لمعرفة اوأيض،  البعد عنه 

ـ ى  ليس فقط بسبب تـأثيره اإليجـاب       بنشر ثقافة التطوع     االجتماعيةاهتمام المؤسسات    وضرورة   .للشباب ى عل

  .شاب نفسهالى على لكن أيضا لتأثيره اإليجاب والمجتمع

  

  

  

  

  



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٠٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أنشطة المشروعبعض صور ل



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٠٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٠٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ض مشروعات التخرجافتتاح حفل عر: الدفعة الثالثة



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢١٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فى حفل عرض مشروعات التخرج  الحضور  األساتذةجانب من: الدفعة الثالثة



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢١١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مشروعات التخرجالحضور أثناء مناقشةاألساتذة والمتدربون : الدفعة الثالثة



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢١٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   للمتدربين مع المدربين وإدارة المشروع عاممنظر : الدفعة الرابعة



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢١٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ين واحتفاالتهممتدربلصور تذكارية ل: الدفعة الرابعة



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢١٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جانب من االساتذة الحضور فى حفل عرض مشروعات التخرج  :الدفعة الخامسة



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢١٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   أثناء عرض مشروعات التخرجنوالمتدرب: الدفعة الخامسة



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢١٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روعات التخرجساتذة أثناء مناقشة مشالسادة األ: الدفعة الخامسة



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢١٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   أثناء عرض مشروعات التخرج المتدربات:الدفعة الخامسة



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢١٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المتنوعة بالمـشروع   ات التدريبية   الدفع بحفل تخرج    أنشطة الخريجين والحضور  : حفل التخرج من المشروع   

  يب المدربين، تنمية المهارات القياديةتنمية مهارات البحث العلمى، تدر: برامج



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢١٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جانب من األساتذة والمتدربين الحضور:حفل التخرج من المشروع



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٢٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الروادتكريم السادة المدربين : حفل التخرج من المشروع



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٢١  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خريجى برامج المشروع المتنوعة والذين تم اختيارهم مدربين بالمشروعتكريم :  المشروعحفل التخرج من



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٢٢  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أ( شروعمتكريم متدربى ال: حفل التخرج من المشروع



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٢٣  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ب(تكريم متدربى المشروع : حفل التخرج من المشروع



 أنشطة المشروعبعض صور ل  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٢٤  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المشروعالمركز وتكريم إداريو : حفل التخرج من المشروع



 فهرس المتدربين  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٢٥  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  فهرس المشرفين 
  

 المشرفين السادة جامعاتنسب أعداد و

  النسبة المئوية  عددال  الجامعة  مسلسل
النسبة المئوية 

  المجمعة

  ٧٧,٦  ٥٢  القاهرة  ١

  ٣,٠  ٢  عين شمس  ٢

  ٤,٥  ٣  حلوان  ٣

  

٨٥,١  

  ١,٥  ١  المنوفية  ٤

  ١,٥  ١  أسيوط  ٥

  ١١,٩  ٨  مؤسسات متنوعة  ٦

  

١٤,٩  

  ١٠٠  ١٠٠  ٦٧  اإلجمالى
  
  

 المشرفينالسادة كليات نسب أعداد و

  

 النسبة المئوية  العدد  الكلية  مسلسل
النسبة المئوية 

  المجمعة

 ١٤,٩  ١٠  اآلداب  ١

 ١٣,٤  ٩  اإلعالم  ٢

 ٧,٥  ٥  التربية  ٣

 ٦,٠  ٤  التجارة  ٤

 ٦,٠  ٤   السياسية والعلومقتصاداال  ٥

 ٤,٥  ٣  السياحة والفنادق  ٦

 ٣,٠  ٢   المنزلىقتصاداال  ٧

٥٥,٣  

 ١٦,٤ ١٦,٤  ١١  كليات متنوعة  ٨

  ١٧,٩  ١٢  الهندسة  ٩

 ٤,٥  ٣  العلوم  ١٠

 ٣,٠  ٢  المعهد القومى لعلوم الليزر  ١١

 ٣,٠  ٢  الطب  ١٢

٢٨,٤  

  ١٠٠  ١٠٠  ٦٧  اإلجمالى



 فهرس المتدربين  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٢٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 



 فهرس المتدربين  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٢٧  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  المتدربينفهرس 
  

  المتدربين جامعات نسب أعداد و

  

  النسبة المئوية  عددال  الجامعة  مسلسل
النسبة المئوية 

  المجمعة

  ٥٧,٨  ٣٢٩  القاهرة  ١

  ١٤,٦  ٨٣  عين شمس  ٢

  ١٢,٠  ٦٨  حلوان  ٣

٨٤,٤  

  ٤,٦  ٢٦  الزقازيق  ٤

  ١,٤  ٩  المنوفية  ٥

  ١,٦  ٨  األزهر  ٦

  ٠,٩  ٥  قناة السويس  ٧

  ٠,٧  ٤  طنطا  ٨

  ٠,٥  ٣  المنيا  ٩

  ٠,٤  ٢  ورةالمنص  ١٠

  ٠,٤  ٢  أسيوط  ١١

  ٠,٤  ٢  جنوب الوادى  ١٢

  ٠,٢  ١  األسكندرية  ١٣

  ٤,٧  ٢٧  متنوعةمؤسسات تعليمية   ١٤

١٥,٦  

  ١٠٠  ١٠٠  ٥٦٩  اإلجمالى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فهرس المتدربين  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٢٨  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

  

  المتدربينكليات نسب أعداد و

  

 النسبة المئوية  عددال  الكلية  مسلسل
النسبة المئوية 

  المجمعة

  ٣٦,٢  ٢٠٦  التجارة  ١

  ١٥,٣  ٨٧  آلدابا  ٢

  ٨,١  ٤٦  الحقوق  ٣

  ٧,٦  ٤٣  كليات التربية  ٤

  ٢,٦  ١٥  كليات دار العلوم والدراسات العربية   ٥

  ٢,٨  ١٦   والعلوم السياسيةقتصاداال  ٦

  ٢,١  ١٢  األلسن  ٧

  ١,٨  ١٠  اإلعالم  ٧

  ١,٦  ٩  السياحة والفنادق  ٨

  ١,٦  ٩  آثار  ٩

  ٠,٩  ٥   المنزلىقتصاداال  ١٠

٨٠,٦  

  ٤,٧  ٤,٧  ٢٧  ات متنوعةكلي  ١١

  ٥,٤  ٣١  الهندسة  ١٢

  ٤,٠  ٢٣  العلوم  ١٣

  ٣,٠  ١٧  كليات الطب والصيدلة   ١٤

  ٢,٣  ١٣  الزراعة  ١٥

١٤,٧  

  ١٠٠  ١٠٠  ٥٦٩  اإلجمالى



 فهرس المتدربين  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٢٩  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 



 فهرس المتدربين  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
 

  ٢٣٠  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 



 فهرس المتدربين  دليل مشروعات التخرج: ٢٠/١ك 
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  الكلمات األساسية الموضوعات وىفهرس
  

  تصنيف مشروعات التخرج من حيث الموضوعات - ١

  كود مشروع التخرج  الموضوع

   والحريةاإلبداعمعرفة وال

، ٦٧/٦ب،  ٥٧/٦ب،  ٤٧/٥ب،  ٢٣/٣ب،  )ج(،)ب(،)أ(٢١/٣ب،  ١٣/٣ب،  ٨/٢ب،  ٤/١ب  التعليم والتعليم العالى

  ١٢٦/١٠ب، ١٢١/١٠ب، ١١١/٩ب، ٩٢/٨ب، ٨٧/٧ب، ٨٥/٧ب، ٧٨/٧ب، ٧٢/٧ب

  ١١٣/٩ب، ٧٩/٧ب  نجابيةالصحة الجنسية واإل

، ٥٥/٦ب،  ٥٣/٥ب،  ٥١/٥ب،  ٥٠/٥ب،  ٤١/٤ب،  ٣٩/٤ب،  ٣٣/٤ب،  ٣١/٤ب،  ١٠/٢ب الدين والمجتمع والثقافة

   ١٢٧/١٠ب، ١٢٣/١٠ب، ١١٦/٩ب، ٩٩/٨ب، ٩٣/٨ب، ٨١/٧ب، ٧٧/٧ب، ٥٨/٦ب

  ١٢٩/١٠ب، ٤٩/٥ب، ٣٦/٤ب، ٢٨/٣ب، ١٩/٣ب، ١٨/٣ب، ١٤/٣ب، ١٢/٣ب، ٧/١ب عالماإل

  ١٠٤/٨ب، ٩٧/٨ب، ٩٤/٨ب، ٤٣/٥ب، ١٥/٣ب دابالفنون واآل

 الطرق المؤدية "تطوير مشروع

 "إلى التعليم العالى
 ١٣١/١٠ب، ١١٩/٩ب، ٦٦/٦ب، ٣٠/٣ب، ١١/٢ب، ٥/١ب، ٣/١ب، ٢/١ب، ١/١ب

  االجتماعيةية وقتصادتنمية الموارد اال

، ٩٨/٨ب،  ٩٦/٨ب،  ٩٠/٨ب،  ٨٠/٧ب،  ٧١/٧ب،  ٤٠/٤ب،  ١٧/٣ب،  ١٧/٣ب  تنمية القوى العاملة

 ١٣٢/١٠ب، ١٣٠/١٠ب، ١١٨/٩ب

، ٧٥/٧ب ،٦٢/٦ب،  ٦١/٦ب ،٤٥/٥ب ،٣٥/٤ب ،٣٤/٤ب،  ٢٩/٣ب،  ٢٠/٣ب ،٩/٢ب  ى والتنمية الماليةقتصادمن االاأل

 ١٢٠/١٠ب، ١١٧/٩ب، ١٠٥/٨ب، ٨٨/٨ب

، ١٠١/٨ب،  ١٠٠/٨ب،  ٧٠/٧ب،  ٦٣/٦ب،  ٦٠/٦ب،  ٥٤/٦ب،  ٢٥/٣ب،  ٢٢/٣ب  البيئة وتنمية المجتمع

 ١١٥/٩ب، ١١٠/٩ب، ١٠٧/٩ب

  ١٢٨/١٠ب، ١٠٩/٩ب، ١٠٨/٩ب، ١٠٣/٨ب، ٩٥/٨ب، ٧٤/٧ب، ٤٨/٥ب، ٤٤/٥ب  تنمية المرأة والطفل

 االجتماعيةلسالم والعدالة ا

 ٣٧/٤ب، ٣٢/٤ب، ٢٧/٣ب، ٢٦/٣ب، ٦/١ب  نسانحقوق اإل

 ٥٩/٦ب، ١٦/٣ب  التعاون الدولى

 ١٣٤/١٠ب، ١٠٦/٨ب، ٩١/٨ب، ٦٨/٧ب  المجتمع المدنى

  ١٢٥/١٠ب، ٨٣/٧ب  دارةنظام الحكم واإل

  متنوعةموضوعات 

 ١١٤/٩ب، ١٠٢/٨ب، ٨٩/٨ب، ٧٣/٧ب، ٦٩/٧ب، ٦٥/٦ب، ٤٢/٥ب  الطب

  ١٢٤/١٠ب، ٨٦/٧ب، ٨٤/٧ب، ٨٢/٧ب، ٧٦/٧ب، ٥٢/٥ب، ٤٦/٥ب، ٣٨/٤ب  تقنية المعلومات

 ١٣٣/١٠ب، ١٢٢/١٠ب، ١١٢/٩ب، ٦٤/٦ب، ٥٦/٦ب  اخرىموضوعات 
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  ٢٣٦  الطرق المؤدية الى التعليم العالى
 

   فهرس الكلمات األساسية- ٢
  

  ١٩٤, ١٠٩  اتصال

  ٧٧, ٣٨  اتفاقية الجات

  ١١٠  ة المشاركةاتفاقي

  ١٤٩, ١١٤  آثار

  ١٩٩, ١١٣, ٦٧  استثمار

  ١٦١  استراتيجية

  ١٩٧, ١٩٢, ١٧٧, ١١٣  إصالح

  ١٥٤, ١٠٠, ٦٦, ٤٩, ٤٥, ٤١, ٣٨, ٢٤  إعالم

  ١١٢, ٦٩, ٤٧, ٢١, ١٧, ١٦  إعالن

  ١٧١, ١٤٤, ١٢٦, ١١٥, ٩٣  أغذية

, ١١٥, ١١٣, ٩٣, ٧٥, ٦٧, ٥٧, ٣٨, ٢٨  إقتصاد
٢٠٥, ١٨٦, ١٧٨, ١٦٠, ١٢٨, ١٢٣  
  ١٥٩, ١٤٧, ٩١, ٧٩, ٥٥, ٤٣  اإلبداع

  ١١٠  االتحاد االوروبى

  ١٥٧, ٦٠  االدمان

, ١٥٥, ١٣٤, ١٢٢, ٩٦, ٧٩, ٧٣, ٧٢, ٦٠, ٢٣ األسرة
١٩٧, ١٨٩, ١٧٦, ١٧٢, ١٧٠, ١٦٧, ١٦٦, ١٥٨  
  ١٤٨, ١٣٠, ٣٠  اإلسالم

  ١٤٠  اإلقتصاد الهندسى

  ١٢٢  اإلكتئاب

  ١١٦  االلتهاب الكبدى

  ١٩٥  األمثال الشعبية

  ١٩٠, ١٨٦  تاجاإلن

  ٥٥, ٤٦, ٤٠, ٣١, ٢١, ١٧  البحث العلمى

  ٢٠٣, ١٩٩, ١٣٣, ١٢٤, ٨٣  البطالة

  ٢٢  التحليل اإلحصائى

  ١٩٥  التراث

  ١٣٠  التصوير

, ١١٠, ١٠٤, ٦٩, ٦٠, ٤٥, ٣١, ١٧, ١٦  التوعية
١٩٧, ١٨٩, ١٧٦, ١٧٤, ١٧١, ١٥٦, ١٥٠, ١١٤  
  ١٧٨  الجريمة

  ١٩٢, ١٢٥, ١٠٥, ١٠٢, ٦٤  الحرية

  ١٣٠  الرسم

  ١٨٩, ١٧٢, ١٥٥, ٧٢  الزواج

  ١٤٤, ١٢٦  السرطان

  ٩٧, ٦٢, ٤٩  السالم

, ١٦٦, ١٥٨, ١٥٠, ٩٦, ٧٩, ٧٨, ٦٢, ٤٣, ٢٣  الطفل
١٩٧, ١٧٦  
  ١٩٢, ٦٤, ٦٢  العدالة

  ١٨٨  الغذاء

  ١٣٤  القدوة

  ١٥١, ١٣٧  القيادة

  ١٩٠, ١٨٠, ١٣٦, ١٢٩  الكترونى

  ١٤٣  الكفاءة

  ١١١  الليزر

, ٩٩, ٩٦, ٩٢, ٨٢, ٧٤, ٧٣, ٧٢, ٦٦, ٦٤  المجتمع
١٦٦, ١٥٧, ١٥٥, ١٤٦, ١٣٤, ١٢٢, ١٢١, ١١٨ ,
٢٠٦, ١٩٨, ١٨٩, ١٧٨, ١٧٧, ١٧٢, ١٦٨, ١٦٧  
  ٢٨  المحمول

  ١٥٧, ٦٠  المخدرات

  ١٦٧, ١٢٧, ٩٦, ٩٢, ٧٢, ٦٤  المرأة

  ١٩٧, ١٢٣, ١٠٢, ٩٤, ٩٣, ٥٥, ٤٦  المستقبل

  ١٨٠, ١٤٦, ٦٩, ٣١, ٢٢, ١٩, ١٧, ١٦  المشروع

  ٩١  الموهبة

  ١٥٦  المياه

  ١٨٨, ١٧٤, ١٦٥  باتالن

  ١٠٥  الهوية

  ١٣٩, ١٣٨, ٥٣  الوسائط المتعددة

  ٥٥  براءات االختراع

  ١٤٣, ١١٣, ٦٧  بنوك

  ١٦٥, ١٤٨, ١٣٥, ١١٤, ١٠٦, ١٠٤, ٩٤  بيئة

  ٩١  تاريخ

  ١٩٠, ١٢٩, ٥١  تجارة

  ١٢٩, ١٠٢, ٩٢, ٨٢, ٥٨, ٥١  تحديات

  ١٦١, ١٤٣, ١١٢, ٢١  تخطيط

  ١٨٠, ١٢٧, ١١٧, ١٩  تدريب
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  ١٥٥, ١٤٩, ١٠٠, ٨٢, ٣٠  تدين

  ١٢٨, ١١٢, ١٠١, ٤٧, ٢١  تسويق

  ٢٠٦, ١٢١  تطوع

, ١٤٥, ١٤٠, ١٣٨, ١٢٩, ١٢٣, ١١١, ١٠٧  تطوير
٢٠١, ١٩٤, ١٧٩, ١٧٠, ١٥٢, ١٤٧  

  ١٨٧, ٩٥, ٥٧, ٥٤, ٥٣, ٥٢, ٢٦, ٢٢  تطوير التعليم

  ١٨٠, ٩٥, ٣١, ١٩, ١٧, ١٦  تطوير السياسات

, ١٤٠, ١٣٨, ١٣١, ١٢٥, ١٠٧, ٨٤, ٧٩, ٤٣  تعليم
١٧٠, ١٤٧  
  ١٤٥  تفانى

  ١٠٧  تكافؤ الفرص

  ١٨٦, ١٧٨, ١٢٨, ٢٨  تكلفة

, ١١١, ١٠١, ٩٤, ٩٠, ٨٠, ٧٧, ٥٧, ٥٣  تكنولوجيا
١٥٤, ١٥٠, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٧, ١٣٦, ١٢٩, ١١٧ ,
٢٠١, ١٩٠, ١٦٠, ١٥٨  
  ١٩٨, ١٥٨, ٧٨, ٤٧, ٣٨  تليفزيون

, ١٢٣, ١٢١, ١٠٦, ١٠٢, ٩٣, ٧٧, ٧٥, ٥٨, ٥١ تنمية
١٨٧, ١٦٨, ١٦٠, ١٥١, ١٤٦, ١٣٥, ١٣٣, ١٢٧ ,
٢٠٥, ٢٠٣, ١٩٩  

, ٩٩, ٩٢, ٩٠, ٨٤, ٨٢, ٨٠, ٧٤, ٧٢, ٤٧, ٤٥  ثقافة
١١٨, ١١٤, ١١٠, ١٠٩, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٢, ١٠٠ ,
١٩٨, ١٩٥, ١٧٧, ١٦١, ١٣٢  
  ١٩٤, ١١٨, ٥٤, ٥٢, ٢٦  جامعة

  ١٧٢, ١٣٢  جنس

  ١٧٩, ١٥٣, ٨٤, ٦٩, ٣١  حديثى التخرج

  ١٣٧, ٩٧, ٦٢, ٤٩  حرب

  ١٥٠, ٦٤, ٦٢  حقوق

  ١٨٧, ١٣١  اسات عليادر

  ١٢٨  دراسة جدوى

  ١٩٤, ١٩٢, ١٣٦, ١١٠, ١٠٥, ١٠٠  ديموقراطية

  ٢٨  رجال أعمال

  ١٠٦  زراعة

  ١١٣, ٦٧  سعر الصرف

  ٢٠٥, ١٤٩, ١٢٣, ١١٥, ١١٤  سياحة

  ١٣٧, ١٣٦, ٤٩, ٤٥, ٢٤  سياسة

, ٩٩, ٨٣, ٨٠, ٦٦, ٦٠, ٤٩, ٤٧, ٤٣, ٤٠, ٢٦  شباب
١٣٣, ١٣٢, ١٣١, ١٢٥, ١٢٤, ١٠٥, ١٠١, ١٠٠ ,
١٧٧, ١٧٢, ١٥٧, ١٥٥, ١٥٤, ١٥٣, ١٣٩, ١٣٤ ,
٢٠٦, ٢٠٣, ٢٠١, ١٩٩, ١٩٨, ١٩٤, ١٨٩  
  ٩٧, ٤١, ٣٨, ٢٤  صحف

  ٢٠٣, ١٥٢, ١٣٥, ١١١, ٧٧, ٧٥, ٥١  صناعة

  ١٧٦, ١٧٤, ١٧١, ١٤٤, ١٢٦, ١١٦, ٩٠  طب

  ٩٥, ٢٦  طالب

  ٢٠٥, ١٨٨, ١٧٦, ١٧٤, ١٤٤, ١٢٦, ١١٦, ٩٠ عالج

, ١٢١, ٩٦, ٨٣, ٧٥, ٧٤, ٥٨, ٤٦, ٣٠, ٢٣  عمل
١٩٩, ١٧٩, ١٦٧, ١٥٣, ١٤٥, ١٣٣, ١٢٧, ١٢٤ ,
٢٠٦  
  ٧٨, ٧٣, ٦٤  عنف

  ١٥٢, ١٤٩, ١٣٠ فن

  ١٠٩, ٤١  لغات أجنبية

  ١٦٦, ١٥٦, ١٠٤  مخاطر

  ٨٠, ٦٩, ٤٠  منح

  ١٩٠, ١٦٨, ١٦١, ١٤٦  منظمات

  ١٧٩, ١٥١, ١٠٩, ٥٤, ٥٢, ٤٦, ٤٠  مهارة

  ١٦٠, ١٤٨  موارد

  ١٨٧, ١٧٩, ١٥٩, ٥٨, ٥٢, ٥١, ٤٣  موارد بشرية

  ١٩٢, ١٣٦  نظم الحكم

  ١٤٣, ١١٧, ٢٢, ١٩  نظم المعلومات



 

 

 مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى

  مطبوعات البرامج التدريبية
 التخطيط والرقابة .١
  التفكير النمطى واإلبداعى .٢
  طرق البحث وآتابة المقترحات البحثية .٣
  التحليل اإلحصائى للبيانات .٤
  الفرق والعمل الجماعى .٥
  تقييم وإدارة المخاطر .٦
  طرق قياسها وأساليب تنميتها: المحاجة .٧
  مهارات االتصال .٨
  مهارات التفاوض .٩
 التفكير التحليلى .١٠
  حل المشاآل وصنع القرار .١١
  إدارة الضغوط .١٢
 المحاسبة لإلدارة وصنع القرار .١٣
 أساسيات االقتصاد اإلدارى .١٤
 دراسات الجدوى االقتصادية .١٥
 الصحة واألمن والبيئة .١٦
 حياة صحية: إرشادات الصحة العامة .١٧
 اعد اللغوية األساسية للكتابة العلميةالقو .١٨
 دليل المحاضرات العامة .١٩
تنمية "دليل مشروعات التخرج من برنامج  .٢٠

 "مهارات البحث العلمى

  رسالة المشروع
ات ن الجامع رج م ديثى التخ دريب ح ت
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