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عنوان البحث:

التربية عند أفالطون
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 6خضور شروق ،بالي شيماء
 -2الفوج :7ثوابت نور الهدى
 -3الفوج :8زياني عبد الرزاق ،بوحصيدة عبد الكريم ،عراس سندس
 -4الفوج  : 9ثايري بلقيس ،بوجحشة إيمان ،محمد الصغير مريم
 الهدف من البحث :
 تقديم فكرة معمقة حول تصور أفالطون ملسألة التربية. الربط بين اآلراء الفلسفية ألفالطون والتربية. تبيان األصول الفلسفية للتربية في فلسفة أفالطون. إبراز مكانة التربية في فلسفة أفالطون. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة :تمهيد للموضوع  +طرح اإلشكالية. ظروف ومالبسات الحياة الفكرية أفالطون. كتابات أفالطون في مسألة التربية. التصور الفلسفي لبنية النظام التربوي عند أفالطون. في عالقة التربية بالدولة عند أفالطون. نقد وتقييم موقف أفالطون من التربية. خاتمة :نتائج البحث. مصادرالبحث(:)1
 -1أفالطون ،الجمهورية.
 -2أفالطون ،مينون.
 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

 -3أفالطون ،السياسة.
 -4أفالطون ،النواميس.

عنوان البحث:

التربية عند أرسطو
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 6عشاشة شعيب  ،سيلم عبد املنعم
 - 2الفوج  : 7قليان مونية ،مزهود إيمان
 -3الفوج : 8لخليل ليندة ،حماش إسمهان
 -4الفوج  : 9بن قدواد فطيمة،بن دريس هبة هللا
 أهداف البحث :
 تفصيل و تحليل الرؤية التربوية للمعلم األول  -أرسطو. توضيح معالم الفلسفة التربوية األرسطوطاليسية. تبيان تداعيات اآلراء التربوية ألرسطو على مسألة التربية. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة  :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. أرسطو الشخصية ...والفيلسوف. مسألة التربية وواقع اليونان التاريخي. أرسطو و مؤلفاته التربوية. بنية النظام التربوي عند أرسطو. نقد منطق التربية عند أرسطو. خاتمة :تقييد أهم نتائج البحث مصادرالبحث(:)1
 -1أرسطو ،األخالق إلى نيقوماخوس.
 -2أرسطو ،دستور األثنيين.
 -3أرسطو ،السياسة.
 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

عنوان البحث:

التربية في فكرالقرون الوسطى املسيحي
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 6ناوي بسمة ،سعودي إيمان ،عدلي فاطمة
 -2الفوج  : 7محمد دحمان إلهام
 -3الفوج  : 8محصر فاطمة ،مليز سهيلة
 -4الفوج  : 9سهيلي جميلة ،عياش ملياء
 الهدف من البحث :
 تناول موقف املسيحيين في العصور من التربية. تبيان املعالم الكبرى للتربية املسيحية الوسيطية. التعرف على أعالم الفكر املسيحي الوسيطي. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. تحديد مفهوم الفكر املسيحي الوسيطي و املسيحي التربوي. أعالم الفكر املسيحي(القديسين). ظروف و مالبسات واقع أوروبا املسيحية. خصوصيات التربية في املسيحية. توما اإلكوبني ،أوغسطين ،أنسلم…نماذج الفكر التربوي املسيحي. خاتمة  :نتائج البحث. مراجع البحث(:)1
 -كل املؤلفات املرتبطة بفكر وفلسفة وتاريخ القرون الوسطى املسيحية .

 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

عنوان البحث:

التربية عند أبو حامد الغزالي
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 6قجو إبتسام ،بن مونة نجاة ،مقالتي مريم
 -2الفوج  : 7قويدرات راضية ،بن الشيخ أسماء
 -3الفوج  : 8خبابة مريم ،بونوة كريمة
 -4الفوج  : 9بوطاهر ريمة ،بوشايبي أحالم
 الهدف من البحث :
 التعرف على التصور التربوي ألبو حامد الغزالي. معرفة عالقة االسالم بالتربية عند أبو حامد الغزالي. فهم مكانة التربية في فلسفة أبو حامد الغزالي. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. ظروف ومالبسات الحياة الفكرية ألبو جامد الغزالي. األصول الفكرية للتربوية عند أبو حامد الغزالي. مشروع التربية في فلسفة أبو حامد الغزالي. نقد وتقييم الرؤية التربوية ألبو حامد الغزالي. خاتمة  :نتائج البحث. مصادرالبحث(:)1
 -1الغزالي ،تهافت الفالسفة.
 -2الغزالي ،القسطاس املستقيم.
 -3الغزالي ،مناهج العابدين.
 -4الغزالي ،املنقذ من الظالل واملوصل إلى ذي العزة والجالل.
 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

عنوان البحث:

التربية عند ابن طفيل
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 8كحيل هبة هللا ،معوش فطيمة
 -2الفوج  : 9بن كشيدة نسمة ،حريزي أسماء ،قيش ي شمس الدين
 الهدف من البحث :
 فهم منطق التربية عند ابن طفيل. ادراك األبعاد الفلسفية للتربية عند بن طفيل . عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. ابن طفيل ...حياته وظروف عصره. ابن طفيل ..قصة حي بن يقضان. األبعاد التربوية لقصة حي بن يقضان. خاتمة  :نتائج البحث. مصادرالبحث(:)1
 -1ابن طفيل ،حي بن يقضان.

 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

عنوان البحث:

التربية عند ابن خلدون
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 6بوخاري كتيبة ،إرزوقن حنان ،زبيري أشواق
 -2الفوج  :7بوشوشان جهيدة
 -3الفوج  : 8ورطيو أم الخير
 -4الفوج  : 9بن صلوى سلمى ،منصوري ليديا ،بلحسن إبتسام
 الهدف من البحث:
 التعرف على التصور التربوي البن خلدون. تبيان أصول التربية في فكر البن خلدون.
 عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة :تمهيد للموضوع +طرح إشكالية البحث. ابن خلدون… ظروف ومالبسات الحياة الفكرية. كتاب املقدمة ومسألة التربية. التصور التفصيلي ملسألة التربية عند ابن خلدون خاتمة  :نتائج البحث. مصادرالبحث(:)1
 -1ابن خلدون ،املقدمة.

 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

عنوان البحث:

الفكرالتربوي عند جون جاك روسو

 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 6بن رضوان رفيقة ،كحيل أسماء
 -2الفوج  :7بن خلف هللا هبة ،بن دراجي إلهام
 -3الفوج  :8لواعر المية ،شويديدة نسرين ،بن جاب هللا أسماء
 -4الفوج  : 9حديدان هاجر ،دراج نور الهدى ،يحياوي صالح الدين
 الهدف من البحث:
 التعرف على موقف جون جاك روسو من التربية. تنصيف آراء ج.ج .روسو التربوية ضمن النظريات الحديثة في التربية. معرفة تداعيات الرؤية التربوية لجون جاك روسو. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. جون جاك روسو… الشخصية واملسار الفكري. املؤلفات التربوية لجون جاك روسو. األصول الفكرية لرؤية جون جاك روسو التربوية. التربية والطبيعة عند جون جاك روسو. التربية طبيعية او السلبية عند جون جاك روسو. تقييم أراء ج .ج .روسو التربوية. خاتمة :نتائج البحث. مصادرالبحث(:)1
 -1جون جاك روسو ،االعترافات.
 -2جون جاك روسو ،إميل أو في التربية.
 -3جون جالك روسو ،العقد االجتماعي.
 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

عنوان البحث:

الفكرالتربوي عند إيمانويل كانط
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 6بن زرطيحة منال ،ماني صليحة ،طيب الشريف منال
 -2الفوج  :7زوغام رحمة ،دفاف ياسمين
 -3الفوج  :8بن معمر خليصة ،والي مارية ،شواطرة جيهان
 -4الفوج  :9لعباش ي إيمان ،سعودي شهرزاد
 أهداف البحث :
 تفصيل وتحليل الفكر النقد عند كانط. توضيح معالم الفكر التربوي الكانطي. مناقشة تأثيرات الفكر التربوي الكانطي. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة  :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. تحديد الداللة املعرفية لفكرة النقدي. كانط الشخصية ...والفيلسوف. التربية في فكر كانط. الدين واألخالق عالقتهما بالتربية عند كانط. النقد وعالقته التربية عند كانط. خاتمة :تقييد أهم نتائج البحث مصادرالبحث(:)1
 -1كانط ،نقد العقل الخالص.
 -2كانط ،نقد العقل العملي.

 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

 -3كانط ،تأمالت في التربية.

عنوان البحث:

التربية في أدبيات مفكرو النهضة العربية
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 6شاوي عبد النور ،بلفار ،أحمد ،بعطوش عمار
 -2الفوج  : 7بن أحمد منال ،عميرات جميلة
 -3الفوج  : 8ريغي صفية ،بركات إيمان
 -4الفوج  : 9مداح فاتن ،جبابلة صارة
 أهداف البحث :
 إبراز مكانة التربية في فكر النهضة العربية. تناول إحدى الشخصيات املؤثرة في النهضة العربية وآرائها التربوية. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة  :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. تحديد الداللة املعرفية للنهضة العربية ومفكروها. في شخصيات النهضة العربية.-

محمد عبده  +جمال الدين األفغاني نموذجا فكر النهضة( تناول شخصية أو شخصيتان).
أسس التربية عند مفكرو النهضة (محمد عبده  +جمال الدين األفغاني).
ّ
املفكرين.
املعالم الكبرى للتربية عند
ّ
املفكرين.
نقد املشروع التربوي عند

 خاتمة :تقييد أهم نتائج البحث مصادرالبحث(:)1
 -1كل املراجع والدراسات املتعلقة بفكر النهضة العربي.
 -2جمال الدين ،األفغاني  ،األعمال الكاملة.
 -3جمال الدين األفغاني ،العروة الوثقى.
 -4محمد عبده ،رسالة التوحيد.
 -5محمد عبده ،اإلسالم بين العلم واملدنية.
 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

عنوان البحث:

التربية عند جون بياجي التكويني
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  :6بوحدة رانيا ،بوقليان صونيا ،بن بوقرة كنزة
 -2الفوج  : 7أقني المية ،خليف نور الهدى
 -3الفوج  : 9موساوي بسملة ،مرزوقي سهيلة
 الهدف من البحث :
 تقديم تصور معرفي حول الطرح التكويني للتربية عند جون بياجي. فهم أسس التربية التكوينية عند جون بياجي. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. جون بياجي الشخصية واملسار العلمي. منطلقات التربية عند جون بياجي. االبستمولوجية التكوينية ونمو املعارف و التربية عند جون بياجي. الجوانب النفسية -العقلية وتأثيرها التربية عند بياجي نتائج مشروع التربية التكويني لجون بياجي. خاتمة  :نتائج البحث. مصادرالبحث(:)1
 -1بياجي ،بيولوجيا املعرفة
 -2بياجي ،دراسات في االبيستمولوجيا التكوينية.
 -3بياجي،االبيستمولوجية التكوينية.
 -4بياجي ،علم النفس والتربية.
 -5بياجي ،التكيف الحيوي وسيكولوجيا الذكاء
 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

عنوان البحث:

التربية عند جون ديوي
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 6بن شنوف إكرام ،خضور شيماء
 -2الفوج  : 7هدوقة إسحاق ،معوش هشام
 -3الفوج  : 8خضري أمال ،عمارة وسام
 -4الفوج  : 9لعبيدي حسناء ،منصوري زهيرة
 الهدف من البحث :
 التعرف على التصور البراغماتي للتربية. معرفة اآلراء التربوية لجون ديوي. معرفة مستويات التأثير التربوي البراغماتي اليوم.. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. في مضمون الفلسفة البراغماتية. جون ديوي الفيلسوف واملربي. األصول الفكرية لفلسفة جون ديوي التربوية. التربية واملدرسة من وجهة نظر جون ديوي. مؤاخذات النهج التربوي البراغماتي خاتمة :نتائج البحث. مصادرالبحث(:)1
 -1ديوي ،الطبيعة البشرية والسلوك اإلنساني.
 -3ديوي ،الحرية والثقافة.
 -2ديوي ،املدرسة واملجتمع.
 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

عنوان البحث:

الفكرالتربوي عند محمد الغزالي
 أعضاء البحث:
الفوج  : 7بلقاسمي عبد الحفيظ ،معضادي شمس
الفوج  : 9كبابي سهام ،سعودي تيماء
 الهدف من البحث :
 التعرف على مضمون الفكر التربوي للشيخ محمد الغزالي . تحليل األسس املعرفية للتربية عند الشيخ محمد الغزالي. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. الشيخ محمد الغزالي و حياته الفكرية. أسس املشروع التربوي في فكر محمد الغزالي . الدين و عالقته بالتربية عند محمد الغزالي. مكانة العلم في التربية عند محمد الغزالي. جدلية الدين والدنيا في التربية عند محمدالغزالي. خاتمة  :نتائج البحث. مراجع البحث(:)1
 -1محمد الغزالي ،قضايا املرأة.
 -2محمد الغزالي ،خلق املسلم.
-3محمدالغزالي ،عقيدة املسلم.
 -4محمد الغزالي ،الطريق من هنا.

 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

عنوان البحث:

الفكرالتربوي عند مالك بن بني
 أعضاء البحث:
 -1الفوج  : 6صويلح خولة ،ثابت منار
 -2الفوج  : 7بوعزيزة ذهبية ،دبوشة خولة
 -3الفوج  : 8عساي امليلود ،بن عاشور ميساء ،سويس شروق
 الهدف من البحث :
 التمكن من فهم الفكر التربوي عن مالك بن نبي. فهم مكانة التربية في فكر مالك بن نبي التربوي. عناصربناء مخطط البحث:
 مقدمة :تمهيد للموضوع  +إشكالية البحث. الحياة الفكرية ملالك بن بني. مفهوم التربية في فكر مالك بن نبي. مالك بن نبي  :التربية ،الثقافة ،الحضارة. التربية وعالقتها بالتقدم و الحضارة عند مالك بن نبي. األسس املعرفية ملشروع التربية عند مالك بن نبي. تقييم اآلراء التربوية ملالك بن نبي. خاتمة  :نتائج البحث. مصادرالبحث(:)1
 -1بن نبي ،شروط النهضة.
 -2بن نبي ،مشكلة الثقافة.
 -3بن نبي ،في مهب املعركة.
 -4بن نبي ،تأمالت.
 - 1راجع قائمة املراجع املرفقة .

قائمة املراجع
 -1محمد الهادي عفيفي ،في أصول التربية :األصول الفلسفية ،املكتبة األنجلومصرية ،القاهرة.1980،
 -2محمد الهادي عفيفي ،التربية و التغير الثقافي ،املكتبة األنجلومصرية ،القاهرة.1964،
 -3حسن البيالوي  ،تحرير اإلنسان في الفكر التربوي ،دارالفكر العربي.1987،
 -4محمد نبيل نوفل،دراسات في الفكر التربوي ،مكتبة األنجلومصرية ،القاهرة. 1986 ،
 -5عبد الفتاح تركي،التربية املعاصرة ،العدد الثامن.1987،
 -6رونيه أوبير ،التربية العامة ،ترجمة عبد هللا عبد الدائم ،ط.1972 ،2
 -7جورج شهال وآخرون ،الوعي التربوي،ط.1972، 3
 -8فاخر عاقل  ،معالم التربية ،دار املاليين،ط ،1بيروت.1978،
 -9عبد اللطيف محمد خليفة ،ارتقاء القيم ،سلسلة عالم املعرفة ،الكويت.1992،
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