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تقرٌر بالبٌانات التً تم إدخالها 
على نظام التقدم للجان العلمٌة 
لترقٌة أعضاء هٌبة التدرٌس 

 بالجامعات المصرٌة

 
 

 
 

 2ٕٔٓ/ ٔٔ/ٖٔ: التقرٌر تارٌخ

 األساسٌة البٌانات

 أحمد القطب الحمٌد عبد سمٌر :العربٌة باللؽة بالكامل االسم

 samir abd elhamed alkotb ahamed :اإلنجلٌزٌة باللؽة بالكامل االسم

 1ٕٖٖٕٓٙٓٓٓٔٓٙٙ :القومً الرقم

 2ٙٙٔ أؼسطس ٙٓ :المٌالد تارٌخ

 ذكر :النوع

 الثالث الدور همٌسة برج - القضاة تقسٌم- الشٌخ كفر :العنوان

 كفرالشٌخ :المحافظة

 التربٌة أصول أستاذ :الوظٌفة 

 الشٌخ كفر :الجامعة

 التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول قسم :القسم

 22ٙٔ دٌسمبر ٔٓ :مدرس درجة على الحصول تارٌخ

 1ٕٓٓ سبتمبر ٕٕ :أستاذ درجة على الحصول تارٌخ
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 عبدالحمٌد سمٌر; القطب عبدالحمٌد سمٌر; القطب عبدالحمٌد سمٌر : العلمً النشر اسم

 القطب

 التربوٌة الدراسات :العلمً القطاع

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العلمٌة اللجنة

 samiralkotb@hotmail.com :اإللكترونً البرٌد 

 7ٖٕٕٖٗٔ٘ٗٓ :العمل هاتؾ رقم

 7ٖٕٕٖٗٔ٘ٗٓ :الفاكس رقم

 1ٓ1ٖ2ٕٓٓٓٔٓ :المحمول الهاتؾ رقم

 12ٖٕٕٓٓٓ٘ٔٓ :المنزل هاتؾ رقم

 gmail.comٕ٘ٔsamir.elkotb@ :اإللكترونً الموقع

 

 العلمٌة الدرجات

 أستاذ :الدرجة نوع   

  (:ٌنطبق كان إن) الرسالة عنوان

 1ٕٓٓ أؼسطس :الدرجة على الحصول تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العربٌة مصر جمهورٌة :الدولة

 الشٌخ كفر :الجامعة

 التربٌة كلٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 

 مساعد أستاذ :الدرجة نوع

  (:ٌنطبق كان إن) الرسالة عنوان

mailto:samir.elkotb512@gmail.com
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 ٖٕٓٓ ٌولٌه :الدرجة على الحصول تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العربٌة مصر جمهورٌة :الدولة

 طنطا :الجامعة

 التربٌة كلٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 

 دكتوراه :الدرجة نوع

 المجتمع فً اإلنسان لبناء التربوٌة المتطلبات (:ٌنطبق كان إن) الرسالة عنوان

 المصري

 22ٙٔ دٌسمبر :الدرجة على الحصول تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العربٌة مصر جمهورٌة :الدولة

 طنطا :الجامعة

 التربٌة كلٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 

 ماجستٌر :الدرجة نوع

 اإلصالحً اإلتجاه كتابات فً السٌاسٌة التربٌة (:ٌنطبق كان إن) الرسالة عنوان

 تحلٌلٌة دراسة(م 2ٕ1ٔ-17ٔٔ)من الفترة فً مصر فً اإلسالمً

 22ٗٔ أؼسطس :الدرجة على الحصول تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص
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 العربٌة مصر جمهورٌة :الدولة

 طنطا :الجامعة

 التربٌة كلٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 

 دبلومة :الدرجة نوع

 التربٌة فً الخاص الدبلوم (:ٌنطبق كان إن) الرسالة عنوان

 22ٓٔ سبتمبر :الدرجة على الحصول تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العربٌة مصر جمهورٌة :الدولة

 طنطا :الجامعة

 التربٌة كلٌة :الكلٌة

 

 بكالورٌوس :الدرجة نوع

  (:ٌنطبق كان إن) الرسالة عنوان

 211ٔ ماٌو :الدرجة على الحصول تارٌخ

 علوم :العام التخصص

 وكٌمٌاء طبٌعة :الدقٌق التخصص

 العربٌة مصر جمهورٌة :الدولة

 طنطا :الجامعة

 التربٌة كلٌة :الكلٌة

 وكٌمٌاء طبٌعة :القسم
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 األكادٌمٌة الوظابؾ

 

 إلى من جامعة/كلٌة الوظٌفً المسمى   

كفر  جامعة / التربية وكيل كمية
 الشيخ

 2116ديسمبر    2113ديسمبر 

المديرالتنفيذي لوحدة 
 ضمان الجودة

كفر  جامعة / التربية
 الشيخ

 2113مارس  2111مايو 

كفر  جامعة / التربية أصول التربية رئيس قسم
 الشيخ

 2113ديسمبر  2111أغسطس 

كفر  جامعة / التربية أصول التربية رئيس قسم
 الشيخ

 حتي األن 2119سبتمبر 

 

 

 العلمٌة الرسابل

                                 التربوٌة ومتطلباته الدٌنً الخطاب تجدٌد قضاٌا:العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 )دكتوراه (اإلسالمٌة  للشئون األعلى المجلس مؤتمرات فً  تحلٌلٌة دراسة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 م7ٕٔٓ/  ٘/   ٖٕ  الثالثاء  :التسجٌل تارٌخ

 م2ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٕٗالخمٌس  :المنح تارٌخ

 

األنشطة الطالبٌة وتنمٌة األمن الفكري لطلبة الجامعات:  :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 )دكتوراه ( دراسة مٌدانٌة بجامعة كفرالشٌخ

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان
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 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 7ٌٕٔٓناٌر  :التسجٌل تارٌخ

 2ٕٔٓ ٌولٌه :المنح تارٌخ

 

التربٌة والتدافع الحضاري دراسة فً إعادة بناء اإلنسان  :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 )دكتوراه (المصري بعد ثورتً ٌناٌر

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التسجٌل تارٌخ

  2ٌٕٔٓونٌه  :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 

 لطالب الفكري األمن تنمٌة فً المدرسٌة األنشطة دور :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان   

 ) ماجستٌر ( مٌدانٌة دراسة-بمصر الثانوٌة المرحلة

 العربٌة والدراسات البحوث معهد :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 العربٌة والدراسات البحوث معهد :الجامعة

  التربوٌة والدراسات البحوث قسم :الكلٌة

 التربوٌة والدراسات البحوث قسم :القسم

 7ٕٔٓ ٌولٌه :التسجٌل تارٌخ

 2ٕٔٓ ٌناٌر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع
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 كفر جامعة التربٌة بكلٌة المعلم إعداد لنظام الداخلٌة الكفاٌة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 ) ماجستٌر ("والمؤمول الواقع" الشٌخ

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕٙٔٓ نوفمبر :التسجٌل تارٌخ

 1ٕٔٓ ٌولٌه :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 -المصري الرٌؾ فً الكبار لدي االجتماعً المال رأس تنمٌة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 ) ماجستٌر (المستدامة التنمٌة مدخل ضوء فً مقترح تصور

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕٙٔٓ ٌناٌر :التسجٌل تارٌخ

 1ٕٔٓ ٌولٌه :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 الواقع بٌن األساسً التعلٌم مرحلة فً الفنً التوجٌه مشكالت :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 ) ماجستٌر (الشٌخ كفر بمحافظة مٌدانٌة دراسة والتشرٌع

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التسجٌل تارٌخ
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 1ٕٔٓ ٌولٌه :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 مٌدانٌة دراسة الشرعٌة ؼٌر الهجرة ظاهرة ومواجهة التربٌة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 ) ماجستٌر (".نموذًجا البرلس وبرج مؽٌزل برج"  الشٌخ كفر بمحافظة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التسجٌل تارٌخ

 1ٕٔٓ ٌولٌه :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 ) ماجستٌر (تحلٌلٌة دراسة – عم جزء فً المربٌة المضامٌن :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕ٘ٔٓ دٌسمبر :التسجٌل تارٌخ

 1ٕٔٓ ماٌو :المنح تارٌخ

 اإلشراؾ فً مشترك :اإلشراؾ نوع

 مجتمع متطلبات ضوء فً اإللكترونً التعلٌم معلم كفاٌات :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 المعرفة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم
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 ٕ٘ٔٓ نوفمبر :التسجٌل تارٌخ

 1ٕٔٓ ٌناٌر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 التعلٌم لتطوٌر كمدخل اإلنتاجٌة للمشروعات المضافة القٌمة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 مصر فى الفنً

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕ٘ٔٓ نوفمبر :التسجٌل تارٌخ

 7ٕٔٓ سبتمبر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 تحوالت سٌاق فً الثانوٌة المرحلة وطالبات طالب مشكالت :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 ( مٌدانٌة دراسة)  المصري المجتمع

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕ٘ٔٓ ماٌو :التسجٌل تارٌخ

 7ٕٔٓ أؼسطس :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 نموذجاً  السلفً التٌار – الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة
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 التربٌة أصول :القسم

 ٖٕٔٓ سبتمبر :التسجٌل تارٌخ

 7ٕٔٓ أؼسطس :المنح تارٌخ

 اإلشراؾ فً مشترك :اإلشراؾ نوع

 التعلٌم من األولى الحلقة مقررات بعض فً المربٌة القٌم :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 تحلٌلٌة دراسة"األساسً

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕ٘ٔٓ نوفمبر :التسجٌل تارٌخ

 7ٕٔٓ ٌولٌه :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 تحلٌلٌة دراسة) العام التعلٌم معلم لتكوٌن الالزمة التمٌز قٌم :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 ( التربوي اإلعداد لكتب

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕٗٔٓ ماٌو :التسجٌل تارٌخ

 7ٕٔٓ مارس :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 ورإٌة الواقع إدراك بٌن المصري المجتمع فً الشباب ثقافة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 كٌفٌة دراسة – المستقبل

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان
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 العربٌة والدراسات البحوث معهد :الجامعة

  التربوٌة والدراسات البحوث قسم :الكلٌة

 التربوٌة والدراسات البحوث قسم :القسم

 ٕ٘ٔٓ مارس :التسجٌل تارٌخ

 7ٕٔٓ فبراٌر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 للسٌرة تحلٌلٌة دراسة – بالتربٌة وعالقتها التارٌخ فلسفة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 هشام إلبن النبوٌة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  --اختار-- :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٖٕٔٓ سبتمبر :التسجٌل تارٌخ

 7ٕٔٓ فبراٌر :المنح تارٌخ

 اإلشراؾ فً مشترك :اإلشراؾ نوع

 علً الراهن الفضابى اإلعالم تؤثٌر ظل فى األخالقٌة التربٌة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 " نقدٌة دراسة" المصري المجتمع

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 العربٌة والدراسات البحوث معهد :الجامعة

  التربوٌة والدراسات البحوث قسم :الكلٌة

 التربوٌة والدراسات البحوث قسم :القسم

 ٕٗٔٓ سبتمبر :التسجٌل تارٌخ

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع
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 ورإٌة الواقع إدراك بٌن المصري المجتمع فً الشباب ثقافة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 كٌفٌة دراسة – المستقبل

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 العربٌة والدراسات البحوث معهد :الجامعة

  التربوٌة والدراسات البحوث قسم :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕ٘ٔٓ مارس :التسجٌل تارٌخ

 ٕٙٔٓ ٌونٌو :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 ضوء فً المصري الطفل هوٌة وتنمٌة اإلبتدابً التعلٌم :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 تحلٌلٌة دراسة– الثالثة األلفٌة تحدٌات

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 العربٌة والدراسات البحوث معهد :الجامعة

  ٌةالعرب والدراسات البحوث معهد :الكلٌة

 التربوٌة والدراسات البحوث معهد :القسم

 ٕٗٔٓ أبرٌل :التسجٌل تارٌخ

 ٕ٘ٔٓ دٌسمبر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 المصري المجتمع تنمٌة فً البشرٌة القدرات توظٌؾ معوقات :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 مٌدانٌة دراسة – التربوٌة النظر وجهة من عالجها وطرق

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 العربٌة والدراسات البحوث معهد :الجامعة

  العربٌة والدراسات البحوث معهد :الكلٌة

 التربوٌة والدراسات البحوث قسم :القسم

 ٕٗٔٓ ٌناٌر :التسجٌل تارٌخ
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 ٕ٘ٔٓ أؼسطس :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 المصري الثانوي التعلٌم فً الكترونٌة لمدرسة مقترح تصور :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕٕٔٓ فبراٌر :التسجٌل تارٌخ

 ٕ٘ٔٓ ٌولٌه :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 الفضابٌات عصر فً المصري لإلنسان الثقافً التلوث :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 تربوي منظور من مٌدانٌة دراسة -األخالقٌة وانعكاساته

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 العربٌة والدراسات البحوث معهد :الجامعة

  العربٌة والدراسات البحوث معهد :الكلٌة

 التربوٌة والدراسات البحوث قسم :القسم

 ٕٗٔٓ ٌناٌر :التسجٌل تارٌخ

 ٕ٘ٔٓ ٌونٌو :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 كفر بجامعه الشباب لرعاٌة التربوي للدور تقوٌمٌة دراسة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 أهدافها ضوء فى الشٌخ

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم
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 ٕٕٔٓ ماٌو :التسجٌل تارٌخ

 ٕٗٔٓ دٌسمبر :المنح تارٌخ

 اإلشراؾ فً مشترك :اإلشراؾ نوع

 ضوء فً العلٌا الدراسات لطالب والبحثٌة المعرفٌة الكفاٌات :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 المعرفً االقتصاد

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕٔٔٓ ماٌو :التسجٌل تارٌخ

 ٕٗٔٓ دٌسمبر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 ٌناٌر ثورة بعد المصري القومً األمن وتنمٌة العلمً البحث :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 "مقترح تصور"

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 الشٌخ كفر :الجامعة

  التربٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕٕٔٓ دٌسمبر :التسجٌل تارٌخ

 ٕٗٔٓ نوفمبر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 "تحلٌلٌة دراسة"  األزهر مجلة فً التربوي الخطاب :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 القاهرة :الجامعة

  التربوٌة والبحوث الدراسات معهد :الكلٌة
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 التربوٌة الدراسات :القسم

 ٕٕٔٓ سبتمبر :التسجٌل تارٌخ

 ٖٕٔٓ فبراٌر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 فً ومكانته األسرٌة التربٌة فً الرأي فً االختالؾ تقبل :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 المنورة بالمدٌنة العام التعلٌم فً المعلمات األمهات لدى األسرٌة التنشبة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 السعودٌة العربٌة المملكة - طٌبة :الجامعة

  التربٌة كلٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕٙٓٓ أؼسطس :التسجٌل تارٌخ

 ٕٔٔٓ أكتوبر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 مٌثاق ضوء فً اإلسالمٌة التربٌة معلمً أداء تقـوٌم :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 التعلٌم مهنة أخالقٌات

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 المنورة بالمدٌنة االسالمٌة الجامعة :الجامعة

  العلمى البحث عمادة :الكلٌة

 التربٌة اصول :القسم

 1ٕٓٓ ٌناٌر :التسجٌل تارٌخ

 ٕٔٔٓ ٌناٌر :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 المسلمة األسرة فً األبناء تنشبة فً ومعوقاته الحوار مكانة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 المنورة بالمدٌنة الثانوٌة المرحلة وطالبات طالب على مسحٌة دراسة –

 The Position of Dialogue and its :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

impediments in raising children in the Muslim Family 
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 السعودٌة العربٌة المملكة - طٌبة :الجامعة

  اإلنسانٌة والعلوم التربٌة كلٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕ٘ٓٓ ٌولٌه :التسجٌل تارٌخ

 2ٕٓٓ أبرٌل :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 ضوء فً لألبناء السٌاسٌة التنشبة فً المسلمة األم دور :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 العصر متؽٌرات

 The Role Of Muslim Mother In Political :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

Socialization For Children According To Modern Changes 

 السعودٌة العربٌة المملكة-طٌبة :الجامعة

  اإلنسانٌة والعلوم التربٌة كلٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕ٘ٓٓ ٌولٌه :التسجٌل تارٌخ

 1ٕٓٓ ٌونٌو :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 دراسة – العولمة ظل فً السٌاسٌة القٌم وتنمٌة الجامعة :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 طٌبة جامعة وطالبات طالب على مسحٌة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 السعودٌة العربٌة المملكة - طٌبة :الجامعة

  اإلنسانٌة والعلوم التربٌة كلٌة :الكلٌة

 التربٌة أصول :القسم

 ٕ٘ٓٓ ٌولٌه :التسجٌل تارٌخ

 1ٕٓٓ مارس :المنح تارٌخ

 اإلشراؾ فً مشترك :اإلشراؾ نوع
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 المتوسط الثالث الصؾ طالبات تراه كما القدوة نماذج تعدد :العربٌة باللؽة الرسالة عنوان

 مٌدانٌة دراسة – المنورة بالمدٌنة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة الرسالة عنوان

 المنورة بالمدٌنة االسالمٌة الجامعة :الجامعة

  العلمى البحث عمادة :الكلٌة

 التربٌة اصول :القسم

 ٕ٘ٓٓ ماٌو :التسجٌل تارٌخ

 7ٕٓٓ ماٌو :المنح تارٌخ

 ربٌسً مشرؾ :اإلشراؾ نوع

 

 العلمٌة األبحاث

العربي في سياق إلنسان ل مقومات البناء الثقافي :العربٌة باللؽة المقالة عنوان
 الخريف العربي وآلياته التربوية ثورات

 

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

  )الدولي العاشر(عشر العربي الثالثالمؤتمر العممي  / دولً علمً مإتمر :النشر جهة
  جامعة سوهاج جمعية الثقافة من أجل التنمية  & باإلشتراك مع  :النشر جهة اسم

 2ٕٔٓ ابرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٖٖ إلى   ٕٖ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد
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 فً فعال تربوي قابد نحو - التربوٌة والقٌادة المعلوماتٌة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 العام التعلٌم نظام

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة

 جامعة عٌن شمس –مركز التمٌز التربوي  :النشر جهة اسم

 2ٕٔٓ ابرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

DOI:  

   ٔ :رقم مجلد

 إعداد كلٌات أزمات لمواجهة التربوي القرار صنع آلٌات :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 منهجٌة رإٌة - المعلم

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة

 طنطا جامعة التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم

 2ٕٔٓ مارس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٖٖ إلى   ٖٖ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 المعرفة مجتمع فً المعلم تكوٌن ومقتضٌات التربٌة فلسفة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة
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 الزقازٌق جامعة التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم

 2ٕٔٓ فبراٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٖ٘ إلى   ٖٖ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 اإلنطالق وفرص التحدٌات بٌن مصر فً التعلٌم إصالح :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 العشرون العلمٌة الندوة :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة التربٌة أصول قسم :النشر جهة اسم

 1ٕٔٓ مارس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 7ٕ إلى   ٕٕ من :الصفحات

DOI:  

 ٓ :رقم مجلد

 "مقترحة رإٌة"التربوي القرار واتخاز صنع فً التمٌز :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 عشر التاسعة العلمٌة الندوة :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة التربٌة أصول قسم :النشر جهة اسم

 7ٕٔٓ مارس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٕٕ إلى   2ٔ من :الصفحات
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DOI:  

 ٓ :رقم مجلد

 الجدٌد المصري لإلنسان الثقافً للبناء التربوٌة المتطلبات :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 وٌونٌه ٌناٌر ثورتً بعد

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم

 ٕٙٔٓ نوفمبر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٖٙ إلى   ٕٖ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 المؤزوم العربً العقل إشكالٌات ومواجهة التربٌة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 عشر الثامنة العلمٌة الندوة :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة التربٌة أصول قسم :النشر جهة اسم

 ٕٙٔٓ مارس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٕٗ إلى   ٕٗ من :الصفحات

DOI:  

 ٓ :رقم مجلد

 الفرص) العربً للمجتمع المعلوماتٌة القفزة وتحقٌق الجامعة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 (والتحدٌات
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  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة

 المنوفٌة جامعة – الكوم بشبٌن التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم

 ٕ٘ٔٓ أكتوبر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٕ٘ إلى   ٔ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 رإٌة الدٌنً الفكر توجٌه وذهنٌة الدٌن تجدٌد بٌن التربٌة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 الدٌنً الخطاب تجدٌد لمالمح استشرافٌة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلً علمً مإتمر :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة- التربٌة أصول قسم :النشر جهة اسم

 ٕ٘ٔٓ مارس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 7 إلى   ٔ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 الواقع إدراك بٌن المصري المجتمع فً الجامعات شباب ثقافة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 (الشٌخ كفر جامعة لطلبة كٌفٌة دراسة) المستقبل ورإٌة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة
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 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم

 ٕٗٔٓ دٌسمبر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٕ٘ إلى   ٕٓ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 المعرفة مجتمع فً العربً العقل إبداع ومقومات الهوٌة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 عشر السادسة العلمٌة الندوة :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة التربٌة أصول قسم :النشر جهة اسم

 ٕٗٔٓ مارس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 2ٕ إلى   1ٔ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 العالً التعلٌم نظام فً الفعال التربوي للقابد مقترح بناء :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلً علمً مإتمر :النشر جهة

 كفر جامعة -التربٌة كلٌة -التعلٌمٌة واإلدارة المقارنة التربٌة قسم :النشر جهة اسم

 الشٌخ

 ٖٕٔٓ أبرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٕٖ إلى   ٔ من :الصفحات
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DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 العربً العقل إبداع ومقومات الهوٌة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلً علمً مإتمر :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة – اآلداب كلٌة :النشر جهة اسم

 ٖٕٔٓ أبرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٕٗ إلى   ٔ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 المعلم تكوٌن وفرص التربٌة فلسفة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 التربٌة أصول لقسم عشرة الخامسة الندوة :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة - التربٌة كلٌة- التربٌة أصول قسم :النشر جهة اسم

 ٖٕٔٓ مارس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٕٔ إلى   1 من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 

 معاٌٌر ضوء فً الجامعات لطلبة العلمً التحصٌل فً التمٌز :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 "مقترح تصور" العالمٌة التمٌز
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  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة

 بورسعٌد لجامعة الجامعى التعلٌم تطوٌر مركز :النشر جهة اسم

 ٖٕٔٓ فبراٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٙٗ إلى   ٔ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 المصري المجتمع فً الحر اإلنسان لبناء السٌاسٌة المتطلبات :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٕ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة

 المنوفٌة جامعة( الكوم شبٌن) التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم

 ٕٕٔٓ دٌسمبر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٖٖ إلى   ٔ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 "مقترح تصور"  ٌناٌر ثورة بعد اإلنتماء قٌم وتنمٌة الجامعة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلً علمً مإتمر :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم
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 ٕٕٔٓ أبرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٙ٘ إلى   ٖٓ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 ٌناٌر ثورة بعد مصر فً التعلٌم إصالح مستقبل :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 عشرة الرابعة العلمٌة الندوة :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة- التربٌة كلٌة - التربٌة أصول قسم :النشر جهة اسم

 ٕٕٔٓ مارس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٖٖ إلى   ٔ من :الصفحات

DOI:  

     العربً للمجتمع الحضاري البناء وإعادة التربوي النظام :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 "إسالمً منظور من نقدٌة قراءة"

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة

 والتنمٌة للتعلٌم العربً للمركز السادس الدولى المإتمر :النشر جهة اسم

 ٕٔٔٓ ٌولٌه :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 ٓ٘ إلى   ٔ من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد
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 فً اإلنطالق وفرص التقلٌدي الجامعً التعلٌم نمط تهدٌدات :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 المعرفة عصر

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلً علمً مإتمر :النشر جهة

 ٌناٌر ٕ٘ ثورة مإتمر) القاهرة جامعة – التربوٌة الدراسات معهد :النشر جهة اسم

 ( مصر فً التعلٌم ومستقبل

 ٕٔٔٓ ٌولٌه :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 7ٔ إلى   ٔ من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 مقترح تعلٌمً تصور" العربٌة الهوٌة تعمٌق و المعلوماتٌة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

" 

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة - التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم

 ٕٔٔٓ أبرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 حمدان فكرجمال فً المصرٌة للشخصٌة الجمالً البناء :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان
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 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 التربٌة أصول لقسم عشرة الثالثة العلمٌة الندوة :النشر جهة

 الشٌخ كفر جامعة - التربٌة كلٌة - التربٌة أصول قسم :النشر جهة اسم

 ٕٔٔٓ مارس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 الحاضر إدراك بٌن السعودي المجتمع فً الشباب ثقافة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 (طٌبة جامعة وطالبات لطالب كٌفٌة دراسة) المستقبل وتوقعات

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٖ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 العربٌة التربٌة مستقبل مجلة :النشر جهة اسم

 ٕٓٔٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 7ٔ :رقم مجلد

 بناء)العربً المجتمع فً التؽٌٌر ومقومات القٌادٌة األنماط :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 (الفعال اإلداري للقابد مقترح

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 "الخدمة ومسبولٌة القٌادة" ندوة ، :النشر جهة
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 العربٌة المملكة ، اإلداري التطوٌر إدارة – الشرقٌة المنطقة إمارة :النشر جهة اسم

 السعودٌة

 2ٕٓٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 الحادي القرن معطٌات ضوء فً طٌبة جامعة طلبة مشكالت :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 المعالجة وسبل واآلثار األسباب" والعشرٌن

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٖ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 المنصورة جامعة – التربٌة كلٌة مجلة :النشر جهة اسم

 1ٕٓٓ دٌسمبر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 تحدٌات سٌاق فً العربً الطفل هوٌة وتؤصٌل التعلٌم" :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 الثالثة األلفٌة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 الشٌخ كفر التربٌة، كلٌة مجلة :النشر جهة اسم

 1ٕٓٓ سبتمبر :النشر تارٌخ
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 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 المحلٌة البٌبة على وانعكاساتها العالمٌة البٌبة مشكالت :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلً علمً مإتمر :النشر جهة

 اإلسكندرٌة جامعة – اآلداب كلٌة :النشر جهة اسم

 1ٕٓٓ أبرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 مجتمع فً العربً اإلنسان هوٌة وتفعٌل المعلوماتٌة تعلٌم :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 مقترح تصور" المعرفة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلً علمً مإتمر :النشر جهة

 توظٌؾ والتنمٌة للتعلٌم العربً للمركز الثالث السنوي المإتمر :النشر جهة اسم

 العربٌة األجٌال ثقافة فً المعلوماتٌة

 1ٕٓٓ فبراٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  
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  :رقم مجلد

 فً طٌبة بجامعة التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمٌة اإلنتاجٌة" :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 مقترحة إستراتٌجٌة –( والمؤمول الواقع) الوظٌفً الرضا مقومات ضوء

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 العلمً البحث عمادة – طٌبة جامعة :النشر جهة اسم

 1ٕٓٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 فً متمٌزة جامعة نحو الجامعً التعلٌم فً التمٌز فلسفة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 العالمٌة والخبرات التجارب ضوء

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلً علمً مإتمر :النشر جهة

 شمس عٌن بجامعة المفتوح التعلٌم لمركز الثالث السنوي المإتمر :النشر جهة اسم

 المعرفة ومجتمع بعد عن التعلٌم

 7ٕٓٓ ماٌو :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث ةلؽ

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 التحول سٌاق فً الدٌمقراطٌة ثقافة وتنمٌة الثانوٌة المدرسة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 والطموح الواقع المصري للمجتمع الدٌمقراطً
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  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 العربٌة التربٌة مستقبل مجلة :النشر جهة اسم

 7ٕٓٓ ماٌو :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٙٗ :رقم مجلد

 سٌاق فً التنموٌة مشاركتها لتفعٌل المصرٌة المرأة تمكٌن :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 مقترحة تربوٌة إستراتٌجٌة – اإلنمابٌة األلفٌة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 المنصورة جامعة – التربٌة كلٌة مجلة :النشر جهة اسم

 7ٕٓٓ أبرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٘ٙ :رقم مجلد

 والعلوم التربٌة بكلٌة المعلم إعداد لنظام الداخلٌة الكفاٌة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 (تحلٌلٌة تتبعٌه دراسة) طٌبة جامعة اإلنسانٌة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 عمل ورقة :النشر جهة
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 العلمً البحث عمادة – طٌبة جامعة :النشر جهة اسم

 7ٕٓٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 بالمدٌنة طٌبة جامعة فً الطالبٌة األنشطة ومعوقات واقع :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 مٌدانٌة دراسة" المنورة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 العربٌة التربٌة مستقبل مجلة :النشر جهة اسم

 ٕٙٓٓ سبتمبر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٕٔ :رقم مجلد

 الحادي القرن معطٌات ضوء فً االنتماء قٌم وتعمٌق الجامعة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 مٌدانٌة دراسة - والعشرٌن

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 المنصورة جامعة ، التربٌة كلٌة مجلة". :النشر جهة اسم

 ٕٙٓٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة
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 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٕٔ :رقم مجلد

 هٌبة أعضاء ٌراها كما المجتمعً اإلصالح أولوٌات"  :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 مٌدانٌة دراسة – التربوٌة ومتطلباته المصرٌة بالجامعات التدرٌس

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 العربٌة التربٌة مستقبل مجلة :النشر جهة اسم

 ٕ٘ٓٓ أبرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 1ٕ :رقم مجلد

 المنورة المدٌنة مجتمع فً المتعلمات الفتٌات عنوسة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 المعالجة وطرق واآلثار األسباب"

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 بكفرالشٌخ التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم

 ٕٗٓٓ أؼسطس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٕٔ :رقم مجلد
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 وسبل أسبابها العربً المجتمع فً الشباب عنؾ ظاهرة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 مسحٌة دراسة – تربوي منظور من عالجها

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 البحرٌن ، والطفل المرأة معلومات مركز :النشر جهة

 البحرٌن ، والطفل المرأة معلومات مركز :النشر جهة اسم

 ٕٗٓٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

"  المنورة المدٌنة مجتمع فً المتعلمات الفتٌات عنوسة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 المعالجة وطرق األسباب

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 السعودٌة العربٌة بالمملكة الزواج ولجان لجمعٌات الرابع الملتقى :النشر جهة

 المكرمة بمكة للزواج الخٌرٌة الجمعٌة تنظٌم :النشر جهة اسم

 ٕٗٓٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 اإلسالمٌة للمجتمعات الحضاري البناء وإعادة التربوي النظام :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد



37 
 

 عمل ورقة :النشر جهة

 العزٌز عبد الملك جامعة فرع – المنورة المدٌنة – التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم

 ٖٕٓٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 الواقع بٌن مصر فً االستراتٌجً التربوي القرار صنع :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 التربوي القرار لصنع العلمً التؤصٌل حتمٌة فً دراسة – والطموح

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 بكفرالشٌخ التربٌة كلٌة :النشر جهة اسم

 ٕٕٓٓ مارس :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٖ :رقم مجلد

 فكر فً المصري لإلنسان اإلٌكولوجً البناء وإعادة التربٌة"  :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 ". جٌوبولٌتٌكٌة دراسة – حمدان جمال

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 الثالث العدد ، التربٌة عالم مجلة :النشر جهة اسم

 ٕٔٓٓ أؼسطس :النشر تارٌخ
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 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 بعد ما مجتمع فً العربً المعلم وتكوٌن الحوار فلسفة"  :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة

 .حلوان جامعة – التربٌة كلٌة – الثامن السنوي المإتمر :النشر جهة اسم

 ٕٓٓٓ أبرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 بقرٌة للنهوض مقترح تربوي تخطٌط نحو – والتنمٌة التربٌة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 البرلس برج

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلٌة علمٌة مجلة :النشر جهة

 األول العدد ، التربٌة عالم مجلة :النشر جهة اسم

 ٕٓٓٓ أبرٌل :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد
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 السٌاسً الوعً إنماء ومقومات المرأة :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 محلً علمً مإتمر :النشر جهة

 الشٌخ كفر محافظة ، للمرأة القومً للمجلس الثانً المإتمر".  :النشر جهة اسم

 ٕٓٓٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 مجال فً العاملة القومٌة الهٌبات وسٌاسات اختصاصات :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 البٌبة وتنمٌة المجتمع خدمة

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 عمل ورقة :النشر جهة

 العاملٌن توعٌة دورة طنطا لجامعة العامة إلدارة :النشر جهة اسم

 222ٔ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

  :رقم مجلد

 سٌاق فً مصر فً الفنً الثانوي للتعلٌم القٌمٌة الوظابؾ :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 تطبٌقٌة دراسة – المعاصرة الثقافٌة التؽٌرات

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد
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 محلً علمً مإتمر :النشر جهة

 جامعة – الشٌخ كفر – التربٌة كلٌة التربٌة أصول لقسم الثانٌة الندوة :النشر جهة اسم

 طنطا

 221ٔ ماٌو :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 المصري المجتمع فً التنمٌة قضاٌا وبعض التربوي البحث" :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 االجتماعً بالواقع التربوي البحث ربط وضمانات آلٌات فً دراسة –

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة

 – التربٌة كلٌة التربٌة أصول بقسم عشر الرابع السنوي المإتمر :النشر جهة اسم

 المنصورة جامعة

 227ٔ دٌسمبر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٕ :رقم مجلد

 فً مصر فً األساسً التعلٌم ألهداؾ جدٌدة منظومة نحو :العربٌة باللؽة المقالة عنوان

 .تحلٌلٌة دراسة – العصر تؽٌرات ضوء

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المقالة عنوان

 ٔ: المشاركٌن بٌن الترتٌب       ٔ :البحث فً المشاركٌن عدد

 دولً علمً مإتمر :النشر جهة
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 الشٌخ، كفر التربٌة، كلٌة والنفسٌة التربوٌة للعلوم الثالث المإتمر :النشر جهة اسم

 .طنطا جامعة

 227ٔ فبراٌر :النشر تارٌخ

 العربٌة :البحث لؽة

 إلى   من :الصفحات

DOI:  

 ٔ :رقم مجلد

 

 

 

   العلمٌة المإلفات

 

 المعلم وأدوار التعلٌم مهنة :العربٌة باللؽة المإلؾ عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المإلؾ عنوان

 ٙ :المإلؾ فً المشاركٌن عدد

 المصرٌة األنجلو مكتبة :النشر جهة اسم

 ٖٕٔٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 2ٖٔ : الصفحات عدد

 العربٌة :المإلؾ لؽة

 معاصرة تربوٌة قضاٌا :العربٌة باللؽة المإلؾ عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المإلؾ عنوان

 ٙ :المإلؾ فً المشاركٌن عدد

 المصرٌة األنجلو مكتبة :النشر جهة اسم

 ٖٕٔٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ
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 71ٕ : الصفحات عدد

 العربٌة :المإلؾ لؽة

 مستقبلٌة ورإي تحلٌلٌة دراسة-الكبار تعلٌم :العربٌة باللؽة المإلؾ عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المإلؾ عنوان

 ٙ :المإلؾ فً المشاركٌن عدد

 المصرٌة األنجلو مكتبة :النشر جهة اسم

 ٖٕٔٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 1ٖٔ : الصفحات عدد

 العربٌة :المإلؾ لؽة

 السعودي المجتمع فً العنوسة مشكلة :العربٌة باللؽة المإلؾ عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المإلؾ عنوان

 ٕ :المإلؾ فً المشاركٌن عدد

 البحوث مركز مع باالشتراك المنورة بالمدٌنة الزمان دار مكتبة :النشر جهة اسم

 المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة التربٌة بكلٌة والنفسٌة التربوٌة

 ٕٓٔٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 ٕٓ٘ : الصفحات عدد

 العربٌة :المإلؾ لؽة

 التعلٌم ومهنة المعلم :العربٌة باللؽة المإلؾ عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المإلؾ عنوان

 7 :المإلؾ فً المشاركٌن عدد

 المصرٌة األنجلو مكتبة :النشر جهة اسم

 ٕٓٔٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 2ٕٓ : الصفحات عدد

 العربٌة :المإلؾ لؽة

 العصر وقضاٌا التربٌة :العربٌة باللؽة المإلؾ عنوان
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  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المإلؾ عنوان

 ٙ :المإلؾ فً المشاركٌن عدد

 المصرٌة األنجلو مكتبة :النشر جهة اسم

 ٕٓٔٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 ٕٖٓ : الصفحات عدد

 العربٌة :المإلؾ لؽة

 الجامعً التعلٌم فً التمٌز فلسفة :العربٌة باللؽة المإلؾ عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المإلؾ عنوان

 ٔ :المإلؾ فً ركٌنالمشا عدد

 والتوزٌع للنشر العربٌة النٌل هبة ، :النشر جهة اسم

 2ٕٓٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 ٖٓٓ : الصفحات عدد

 العربٌة :المإلؾ لؽة

 البٌبٌة التربٌة وأهداؾ فلسفة :العربٌة باللؽة المإلؾ عنوان

  :اإلنجلٌزٌة باللؽة المإلؾ عنوان

 ٖ :المإلؾ فً المشاركٌن عدد

 والتوزٌع للنشر فرحة دار :النشر جهة اسم

 7ٕٓٓ ٌناٌر :النشر تارٌخ

 ٖٓٓ : الصفحات عدد

 العربٌة :المإلؾ لؽة

 

  التحكٌم

مدي توافر متطلبات مجتمع المعرفة بكلٌات جامعة الملك خالد ببٌشة  :الرسالة/البحث عنوان

 من وجهة نظر أعضاء هٌبة التدرٌس

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة
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،  ٔ، ع  ٔمجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة لجامعة القصٌم ، مج  : النشر جهة اسم

 مٕ٘ٔٓاكتوبر 

 المجلة العلمٌة لجامعة القصٌم – جامعة القصٌم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 م2ٕٔٓ سبتمبر٘ٔ  :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 

 مام محمد عبدهإلالتربٌة وتجدٌد الخطاب الدٌنً فً كتابات ا :الرسالة/البحث عنوان

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 دكتوراه/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ ٌولٌه :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 

 القٌم التربوٌة فً بعض رواٌات ٌوسؾ القعٌد :الرسالة/البحث عنوان   
 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 ماجستٌر/  البحوث والدراسات التربوٌة قسم : النشر جهة اسم

  العربٌة والدراسات البحوث معهد : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٌٕٔٓونٌه  :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 أصول التربٌة :الدقٌق التخصص
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 العربٌة بالمملكة طٌبة جامعة طالب لدى الحوار ثقافة اكتساب أسالٌب :الرسالة/البحث عنوان

 السعودٌة

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 مٕٗٔٓ -ٗ العدد - ٙ المجلد-اإلنسانٌة التربوٌة الدراسات مجلة : النشر جهة اسم

 بدمنهور التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ فبراٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 

 السالم ثقافة نحو السعودٌة الجامعات طلبة اتجاهات :الرسالة/البحث عنوان

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 والنفسٌة التربوٌة العلوم مجلة : النشر جهة اسم

 البحرٌن جامعة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ فبراٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 

 فً الوالدان ٌقدمها التً واالجتماعٌة االقتصادٌة التضحٌات مستوى :الرسالة/البحث عنوان

 أبنابهم لتعلٌم السعودٌة العربٌة المملكة

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

- ٖٙ المجلد- العالً التعلٌم فً للبحوث العربٌة الجامعات اتحاد مجلة : النشر جهة اسم

 ه7ٖٗٔ- ٔ العدد
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 العالً التعلٌم فً للبحوث العربٌة الجامعات اتحاد مجلة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ فبراٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 فً الؽش ظاهرة من الحد فً االجتماعً الضبط مصادر دور :الرسالة/البحث عنوان

 (مٌدانٌة دراسة) الطلبة ٌراها كما المنورة بالمدٌنة الثانوٌة المدارس

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 م1ٕٔٓ - ٔ العدد -2ٖ المجلد- التربوٌة للعلوم طٌبة جامعة مجلة : النشر جهة اسم

 المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ فبراٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 

 وسٌاسات بؤخالقٌات طالبها تثقٌؾ فً السعودٌة الجامعات دور :الرسالة/البحث عنوان

 نفسهم الطالب نظر وجهة من االلكترونً الفضاء استخدام

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 1ٕٔٓ- التربوٌة لألبحاث الدولٌة المجلة : النشر جهة اسم

 المتحدة العربٌة االمارات جامعة -التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ فبراٌر :التحكٌم تارٌخ

 بوىالتر والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص
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 تشكٌل فً االجتماعً التواصل وسابل لدور الجامعة طالب رإٌة :الرسالة/البحث عنوان

 اثنوجرافٌة دراسة -السٌاسً الوعً

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 ماجستٌر/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 

 ضوء فً بمصر اإللكترونٌة الجامعات جودة معاٌٌر تطبٌق متطلبات :الرسالة/البحث عنوان

 الدول بعض خبرات

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 -إبرٌل( ٗ٘) الثانً الجزء -(ٕ)العدد -بطنطا التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

ٕٓٔٗ 

 طنطا جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 كمدخل التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمٌة اإلنتاجٌة تحسٌن متطلبات :الرسالة/البحث عنوان

 المصرٌة بالجامعات التنافسٌة المٌزة لتحقٌق

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 الجزء -(11( العدد - النفس وعلم التربٌة فً عربٌة دراسات مجلة : النشر جهة اسم

 7ٕٔٓ -أؼسطس -الثانً

 بنها -العرب التربوٌٌن رابطة : النشر مكان
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 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 االجتماعٌة المسبولٌة قٌم تنمٌة فً المصرٌة الجامعات دور تفعٌل :الرسالة/البحث عنوان

 المعاصرة المجتمعٌة حدٌاتالت بعض لمواجهة طالبها لدي

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 الجزء -(11( العدد - النفس وعلم التربٌة فً عربٌة دراسات مجلة : النشر جهة اسم

 7ٕٔٓ -أؼسطس -الثانً

 بنها -العرب التربوٌٌن رابطة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 مجتمع متطلبات ضوء فً الخدمة أثناء للمعلمٌن اإللكترونً التدرٌب :الرسالة/البحث عنوان

 مستقبلٌة رإٌة – المعرفة

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 -(ٕ) الجزء -(ٕٗ) المجلد -التربوٌة العلوم فً التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

ٕٓٔ1 

 شمس عٌن جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 تربوي تخطٌط :الدقٌق التخصص

 ضوء فً البٌبة وتنمٌة المجتمع خدمة بمجال التربٌة كلٌات أدوار :الرسالة/البحث عنوان

 مقترحة رإٌة -المستدامة التنمٌة متطلبات
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 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 -(ٖٖ) السنة -الثانً الجزء -(ٗ) العدد - بالمنوفٌة التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

ٕٓٔ1 

 المنوفٌة جامعة - التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 األمن تدعٌم فً التربٌة كلٌات أدوار لتفعٌل مقترحة تربوٌة صٌػ :الرسالة/البحث عنوان

 (حالة دراسة) التطرؾ ظاهرة لمواجهة طالبها لدى الفكري

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 -(ٗٓٔ( العدد -النفس وعلم التربٌة فً عربٌة دراسات مجلة : النشر جهة اسم

 1ٕٔٓ -دٌسمبر

 بنها -العرب التربوٌٌن رابطة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العام التعلٌم بمدارس والجودة التدرٌب نظم لتطوٌر إستراتٌجٌة :الرسالة/البحث عنوان

 (٘ٔٓٓٔ iso) الدولٌة المواصفة ضوء فً المصرٌة

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 دكتوراه/ التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 دمٌاط جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص
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 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 وحدات تواجه التً المشكالت علً التؽلب فً الفعل بحوث توظٌؾ :الرسالة/البحث عنوان

 الدقهلٌة بمحافظة المعتمدة اإلبتدابٌة بالمدارس والجودة التدرٌب

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 دكتوراه/ التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 المنصورة جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 1ٕٔٓ سبتمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 تحلٌلٌة دراسة – الؽزالً محمد كتابات فً المرأة تربٌة :الرسالة/البحث عنوان

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 ماجستٌر/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 1ٕٔٓ أؼسطس :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 تربوي تخطٌط :الدقٌق التخصص

 تحلٌلٌة دراسة – األحزاب سورة فً المربٌة القٌم :الرسالة/البحث عنوان

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 ماجستٌر/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة كلٌةالتربٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 1ٕٔٓ فبراٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص
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 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 بعض ضوء فً المنصورة لجامعة التنافسٌة المٌزة تحقٌق متطلبات :الرسالة/البحث عنوان

 معاصرة تربوٌة رإٌة – العالمٌة الخبرات

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 دكتوراه/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 المنصورة جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 1ٕٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الهوٌة تعزٌز فً األزهري الثانوي التعلٌم لدور مقترح تصور :الرسالة/البحث عنوان

 لطالبه اإلسالمٌة

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 ماجستٌر/ التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 7ٕٔٓ نوفمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 تربوي تخطٌط :الدقٌق التخصص

 ٌونٌه ٖٓو مٕٔٔٓ ٌناٌر ٕ٘ ثورتً فً التربوٌة المضامٌن :الرسالة/البحث عنوان

 مٖٕٔٓ

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 ماجستٌر/ التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة
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 7ٕٔٓ أؼسطس :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 وفقا العامة الثانوٌة إمتحانات فً اإللكترونً الؽش منظومة تطوٌر :الرسالة/البحث عنوان

 المصرٌة الجودة لمعاٌٌر

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 دكتوراه/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 دمٌاط جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 7ٕٔٓ ٌولٌه :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 اسةدر – الوادي جنوب بجامعة اإلستراتٌجً التخطٌط مشكالت بعض :الرسالة/البحث عنوان

 مٌدانٌة

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 مٖٕٔٓ ٌناٌر ، ٖٖ ،ع بسوهاج التربٌة كلٌة – التربوٌة المجلة : النشر جهة اسم

 سوهاج جامعة -التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 تربوي تخطٌط :الدقٌق التخصص

 العامة الثانوٌة المدارس مدٌري أداء علً وتؤثٌرها التنظٌمٌة الثقافة :الرسالة/البحث عنوان

 مٌدانٌة دراسة – سوهاج بمحافظة

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 مٖٕٔٓ ابرٌل ، ٕ ع ،ٕ مج ، واجتماعٌة تربوٌة دراسات مجلة : النشر جهة اسم
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 حلوان جامعة - التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 المعاقٌن دمج فكرة ضوء فً المعلم أدوار لبعض مقترح تصور :الرسالة/البحث عنوان

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 مٕٗٔٓ دٌسمبر ، ٕٔ ع ، التربوٌة العلوم مجلة : النشر جهة اسم

 الوادي جنوب جامعة -بقنا التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 بعض ضوء فً لطالبها الثقافٌة الهوٌة علً الحفاظ فً الجامعة دور :الرسالة/البحث عنوان

 المعاصرة المتؽٌرات

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 .مٕ٘ٔٓ ٌناٌر ، 7ٖ ع ، النوعٌة التربٌة بحوث مجلة : النشر جهة اسم

 المنصورة جامعة - النوعٌة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 تربوي تخطٌط :الدقٌق التخصص

 المعرفة عصر ضوء فً النوعً المعلم إعداد نظام تطوٌر :الرسالة/البحث عنوان

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 مٕ٘ٔٓ،أؼسطسٕٗ ،ع التربوٌة العلوم مجلة : النشر جهة اسم
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 الوادي جنوب جامعة -بقنا التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 تربوي تخطٌط :الدقٌق التخصص

 إدارة مفهوم ضوء فً اإلبتدابٌة المدارس مدٌري مهارات تطوٌر :الرسالة/البحث عنوان

 المعرفة

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 العلمً بالمإتمر خاص عدد)  النوعٌة التربٌة لكلٌة العلمٌة المجلة : النشر جهة اسم

 ،(  الرابع الدولً

 المنوفٌة جامعة النوعٌة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 فً الوادي جنوب بجامعة المفتوح بالتعلٌم األكادٌمً اإلرشاد تطوٌر :الرسالة/البحث عنوان

 مٌدانٌة دراسة – العربٌة التجارب بعض ضوء

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 اكتوبر ، ٗ ع ، ٕٖ مج ، أسٌوط جامعة - التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 .مٕٙٔٓ

 أسٌوط جامعة - التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص
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 – الخاصة العامة الثانوٌة المدارس فً الحوكمة نظام تطبٌق متطلبات :الرسالة/البحث عنوان

 سوهاج بمحافظة مٌدانٌة دراسة

 علمٌة ترقٌة لجان فً ابحاث :الجهة

 .مٕٙٔٓ دٌسمبر ، 1 ع ، بالعرٌش التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 السوٌس قناة جامعة - بالعرٌش التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 األولً الحلقة فً الرٌاضٌات لمعلمً التدرٌبٌة للإلحتٌاجات التخطٌط :الرسالة/البحث عنوان

 مٌدانٌة دراسة – الدول بعض وخبرات واإلعتماد الجودة معاٌٌر ضوء فً األساسً التعلٌم من

 الدقهلٌة بمحافظة

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 ماجستٌر/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 المنصورة جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ نوفمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 تربوي تخطٌط :الدقٌق التخصص

 تنمٌة فً التربوي اإلعالم أنشطة تكامل علً قابم مقترح منهج فعالٌة :الرسالة/البحث عنوان

 األساسً التعلٌم من الثانٌة الحلقة تالمٌذ لدي الحٌاتٌة المهارات بعض

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 دكتوراه/  والنفسٌة التربوٌة العلوم قسم : النشر جهة اسم

 المنصورة جامعة - النوعٌة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ أكتوبر :التحكٌم تارٌخ
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 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الؽربً الجبل بشعبٌة اللٌبٌة المرأة تمكٌن فً ودوره العالً التعلٌم :الرسالة/البحث عنوان

 المجتمعٌة المتؽٌرات ضوء فً

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 دكتوراه/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 المنصورة جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ سبتمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 المعاصرة الحضارٌة التحدٌات ضوء فً التربوي التخطٌط مداخل :الرسالة/البحث عنوان

 مستقبلٌة دراسة

 مسابقات :الجهة

 التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 بنها جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 تربوي تخطٌط :الدقٌق التخصص

 والثانوٌة المتوسطة للمرحلتٌن اآللً الحاسب مناهج تضمٌن مدي :الرسالة/البحث عنوان

 ISTE معاٌٌر بحسب الرقمٌة المواطنة مفهوم عناصر علً(المقررات نظام)

  :الجهة

 التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان
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 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ فبراٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 طالب لدي اإلنترنت بإدمان وعالقتها المسابٌة- الصباحٌة الشخصٌة :الرسالة/البحث عنوان

 الجامعة

  :الجهة

 التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 التالمٌذ ورعاٌة اكتشاؾ فً االجتماعٌة األنشطة مشرفً دور :الرسالة/البحث عنوان

 االبتدابٌة بالمدرسة اجتماعٌا الموهوبٌن

  :الجهة

 ٗ ع ، البشرٌة الموارد تنمٌة مجلة : النشر جهة اسم

 م1ٕٓٓ الجزابر، – سطٌؾ -عباس فرحات جامعة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 المبكرة الطفولة فً التربوٌة الدراسات :العام التخصص

 بالطفولة المرتبطة التربوٌة العلوم :الدقٌق التخصص

 .نقدٌة تحلٌلٌة دراسة – المصري التعلٌم فً االجتماعً االستبعاد :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة
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 واإلحتواء االستبعاد بٌن العربً المجتمع حول األول الدولً الملتقً : النشر جهة اسم

 المعاصرة التؽٌرات ظل فً االجتماعً

 اكتوبر ٖٔ-ٖٓ ، الجزابر ، المسٌلة جامعة - االجتماعٌة والعلوم اآلداب كلٌة : النشر مكان

 مٕٔٔٓ

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 األنشطة لمشرفً المهنٌة المهارات لتنمٌة مقترح تدرٌبً برنامج :الرسالة/البحث عنوان

 اجتماعٌا الموهوبٌن ورعاٌة إكتشاؾ فً االجتماعٌة

  :الجهة

 العالٌة الذهنٌة القدرات ذوي رعاٌة حول األولً العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 مع بالتعاون بالمنستٌر العلوم قصر - العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة : النشر مكان

 .مٕٔٔٓ دٌسمبر 1ٕ-ٕٙ التربوي، للتؤطٌر التونسٌة الجمعٌة

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 المبكرة الطفولة فً التربوٌة الدراسات :العام التخصص

 بالطفولة المرتبطة التربوٌة العلوم :الدقٌق التخصص

 تطوٌره وآلٌات العربً الوطن فً التربوي البحث واقع :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 ٕٔ ،عٔٔ ،مج ، التربوي البحث مجلة : النشر جهة اسم

 والتنمٌة التربوٌة للبحوث القومً المركز : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص
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 اتجاهات تعدٌل فً التربوٌة األنشطة دور لتفعٌل مقترح سٌنارٌو :الرسالة/البحث عنوان

 .الثانوٌة المرحلة طالب علً مٌدانٌة دراسة – المخدرات تعاطً لخطر المهٌبٌن الطالب

  :الجهة

 ٕٕ ،عٔٔ ،مج التربوي البحث مجلة : النشر جهة اسم

 مٕٕٔٓ ٌولٌو ، والتنمٌة التربوٌة للبحوث القومً المركز : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 وتنمٌة إدارة فً المصرٌة الجامعات دور لتفعٌل مقترحة استراتٌجٌة :الرسالة/البحث عنوان

 .نموذجاً  األمرٌكٌة الجامعات – المالٌة مواردها لزٌادة الوقؾ

  :الجهة

 ، ٔ٘ٔ واالجتماعً،ع والنفسٌة التربوٌة للبحوث التربٌة مجلة : النشر جهة اسم

 (أ)، الرابع الجزء

 . مٕٕٔٓدٌسمبر ، األزهر، جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التعلٌمٌة واإلدارة المقارنة التربٌة :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 مقترحة رإٌة – التربوٌة للقٌادة جدٌد كمدخل التنموٌة القٌادة :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 2ٔ ،عٖٔ ،مج العربٌة التربٌة مستقبل مجلة : النشر جهة اسم

 . مٕٗٔٓ ٌولٌو ، والتنمٌة للتعلٌم العربً المركز : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ
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 التعلٌمٌة واإلدارة المقارنة التربٌة :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الحرٌة إلً والسبٌل العربً التعلٌم فً القهر حالة :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 – والتطبٌق المفهوم بٌن اإلنسانً األمن)  السابع العلمً المإتمر : النشر جهة اسم

 (االجتماعٌة الخدمة لمهنة دور نحو

 .م2ٕٓٓ ابرٌل ٘-ٗ ، القاهرة ، االجتماعٌة للخدمة العالً المعهد : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 لسلوك دراسة- السعودٌة العربٌة المملكة فً العام التعلٌم تموٌل :الرسالة/البحث عنوان

 (مٕٕٔٓ إلًٕٓٓٓ) للفترة الكلفة

  :الجهة

 مٕ٘ٔٓ ، ٕ مج ، ٕ ع ، التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ نوفمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 من جازان منطقة فً العلوم لمعلمً المهنٌة التنمٌة برامج واقع :الرسالة/البحث عنوان

 العلوم ومشرفً معلمً نظر وجهة

  :الجهة

 مٕ٘ٔٓ ، ٕ مج ، ٕ ع ، التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان
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 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ أكتوبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 التدرٌس هٌبة ألعضاء اللفظً ؼٌر االتصال مهارات توافر مدي :الرسالة/البحث عنوان

 وجهة من حابل بجامعة التحضٌرٌة السنة فً بالعربٌة الناطقٌن ؼٌر األجنبٌة اللؽة متحدي

 الكلٌة نظر

  :الجهة

 مٕ٘ٔٓ ، ٕ مج ، ٕ ع ، التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ سبتمبر :التحكٌم تارٌخ

 التدرٌس وطرق المناهج :العام التخصص

 تدرٌس وطرق مناهج :الدقٌق التخصص

 وطرق المصري المجتمع تنمٌة فً البشرٌة القدرات توظٌؾ معوقات :الرسالة/البحث عنوان

 مٌدانٌة دراسة – التربوٌة النظر وجهة من عالجها

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 ماجستٌر - التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 القاهرة جامعة التربوٌة الدراسات معهد : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ أؼسطس :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 إلعتماد القومٌة الوثٌقة ضوء فً التعلم نواتج جودة تحقٌق متطلبات :الرسالة/البحث عنوان

 المنصورة جامعة التربٌة كلٌة حالة دراسة – بمصر التربٌة كلٌات

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة
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 دكتوراه/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 المنصورة جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ ٌولٌه :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 دراسة – الثقافٌة العولمة تحدٌات ضوء فً المستنٌر الداعٌة تربٌة :الرسالة/البحث عنوان

 الشٌخ كفر بمحافظة مٌانٌة

 خاصة جامعات فً رسالة :الجهة

 ماجستٌر -التربوٌة الدراسات قسم : النشر جهة اسم

 العربٌة والدراسات البحوث معهد : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ ٌونٌو :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 تحلٌلٌة دراسة – الؽزالً محمد كتابات فً الدعاة تربٌة :الرسالة/البحث عنوان

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 دكتوراه/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ ٌونٌو :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 تربوي تخطٌط :الدقٌق التخصص

 متطلبات ضوء فً المصرٌة بالجامعات العلمً البحث مراكز تطوٌر :الرسالة/البحث عنوان

 إستراتٌجٌة رإٌة – المنتجة الجامعة
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 مسابقات :الجهة

 ٕٗٔٓ لعام دكتوراة رسالة أفضل جابزة/  التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 بنها جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث ؽةل

 ٕ٘ٔٓ ٌونٌو :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 تربوي تخطٌط :الدقٌق التخصص

 الدٌنً الخطاب وتجدٌد الثوابت :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 التحوالت ظل فً الدٌنً الخطاب لتجدٌد الالزمة التربوٌة المتطلبات :الرسالة/البحث عنوان

 المعاصرة العالمٌة

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص
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 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 وضوابطه وأهمٌته مفهومه- اإلسالم فً الدٌنً الخطاب تجدٌد :الرسالة/البحث عنوان

 وخصابصه

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الؽابً الدٌنً الخطاب تربٌة من االنعتاق فً المإجل االستبدال :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الؽابً الدٌنً الخطاب تربٌة من االنعتاق فً المإجل االستبدال :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة
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 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 (مقترحة صٌؽة) المعرفة عصر فً الدٌنً الخطاب تجدٌد متطلبات :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 (مقترحة صٌؽة) المعرفة عصر فً الدٌنً الخطاب تجدٌد متطلبات :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 ـ األسالٌب ـ المفهوم)  والمؤمول الواقع بٌن الدٌنً الخطاب تجدٌد :الرسالة/البحث عنوان

 (المعاصر الدٌنً الخطاب فً المنشود والواقع السلبٌة ـ األدوات

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع
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 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 بٌن والداعٌة بالدعوة النهوض فً ودوره الدٌنً الخطاب تجدٌد :الرسالة/البحث عنوان

 والتطبٌق النظرٌة

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 للناشبة الكرٌم القرآن معانً لتقرٌب ةالمعاصر التربوٌة الجهود :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 – والتطبٌق المفهوم بٌن اإلنسانً األمن)  السابع العلمً المإتمر : النشر جهة اسم

 (االجتماعٌة الخدمة لمهنة دور نحو

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 للناشبة الكرٌم القرآن معانً لتقرٌب المعاصرة التربوٌة الجهود :الرسالة/البحث عنوان
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  :الجهة

 – والتطبٌق المفهوم بٌن اإلنسانً األمن)  السابع العلمً المإتمر : النشر جهة اسم

 (االجتماعٌة الخدمة لمهنة دور نحو

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 المعرفة مجتمع صٌاؼة فً وأثره الدٌنً الخطاب :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 – والتطبٌق المفهوم بٌن اإلنسانً األمن)  السابع العلمً المإتمر : النشر جهة اسم

 (االجتماعٌة الخدمة لمهنة دور نحو

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 (تربوٌة رإٌة) الدٌنً الخطاب تجدٌد :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 – والتطبٌق المفهوم بٌن اإلنسانً األمن)  السابع العلمً المإتمر : النشر جهة اسم

 (االجتماعٌة الخدمة لمهنة دور نحو

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص
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 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 التحدٌات لمواجهة الدٌنً الخطاب لتجدٌد والنفسٌة التربوٌة اآللٌات :الرسالة/البحث عنوان

 المعاصر اإلنسان شخصٌة لبناء بالمجتمع الراهنة

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الدٌنً الخطاب تجدٌد من المتوقعة المضافة القٌمة :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 رإٌة) المجتمع فً الفكري باألمن وعالقته الدٌنً الخطاب تجدٌد :الرسالة/البحث عنوان

 (تربوٌة

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان
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 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الؽزالً محمد الشٌخ عند الدٌنً الخطاب تجدٌد :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الثورة ظل ًف الدٌنً الخطاب لتجدٌد أداة المعلومات تكنولوجٌا :الرسالة/البحث عنوان

 المعلوماتٌة

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 مجلة المعاصر األزهري الخطاب فً الدٌنً الخطاب تجدٌد معالم :الرسالة/البحث عنوان

 نموذجا": األزهر

  :الجهة
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- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الدٌنً الخطاب وتجدٌد اإللكترونٌة الجرابم :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

- الدٌنً الخطاب وتجدٌد التربٌة"  عشرة السابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 والمؤمول الواقع

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕ٘ٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 ضوء فً المنوفٌة جامعة التربٌة بكلٌة العلٌا الدراسات برامج تطوٌر :الرسالة/البحث عنوان

 حالة دراسة- أهدافها

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 دكتوراه -التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 المنوفٌة جامعة الكوم شبٌن التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ نوفمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص
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 دراسة -الشٌخ كفر بمحافظة األهلٌة للجمعٌات التربوٌة الجهود :الرسالة/البحث عنوان

 تقوٌمٌة

  :الجهة

 التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ نوفمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 خبرات ضوء فً بمصر القومٌة للحدود العابر العالً التعلٌم ضوابط :الرسالة/البحث عنوان

 الدول بعض

  :الجهة

 م2ٕٓٓ أكتوبر ، ٖٓ ع ، والتنمٌة الثقافة مجلة : النشر جهة اسم

 القاهرة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ ٌولٌه :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 بعض خبرات ضوء علً المصرٌة الجامعات فً المعرفة إدارة تطوٌر :الرسالة/البحث عنوان

 الدول

  :الجهة

 مٕٓٔٓ أؼسطس ، ٖ٘ ع ، والتنمٌة الثقافة مجلة : النشر جهة اسم

 القاهرة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ ٌولٌه :التحكٌم تارٌخ
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 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 Factors Affecting Game – Based Learning In Higher :الرسالة/البحث عنوان

Education 

  :الجهة

 سبتمبر ، اإللكترونً للتعلٌم التاسع الدولً والمعرض المإتمر : النشر جهة اسم

 مٕٓٔٓ

 لجامعة العامة األمانة مع باالشتراك والبشرٌة التكنولوجٌة التنمٌة جمعٌة : النشر مكان

 العربٌة الدول

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ ٌولٌه :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العمل علً القابم التعلٌم بواسطة مصر فً الفنً العالً التعلٌم إصالح :الرسالة/البحث عنوان

 (نموذجاً  المتحدة المملكة)

  :الجهة

 . مٖٕٔٓ ٌونٌه ، 1ٗ ع ،ٕٓ مج ، العربٌة التربٌة مستقبل مجلة : النشر جهة اسم

 والتنمٌة للتعلٌم العربً المركز : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ ٌولٌه :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 بمدارس التنظٌمً الصراع إدارة فً المدرسة مدٌر دور تطوٌر :الرسالة/البحث عنوان

 التفاوض أسلوب باستخدام العام التعلٌم

  :الجهة

 .مٖٕٔٓ دٌسمبر ، ٗٗ ع ، النفس وعلم التربٌة مجلة : النشر جهة اسم
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 القاهرة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ ٌولٌه :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 المعاصرة العالمٌة المتؽٌرات بعض ضوء فى التربوٌة القٌادات أدوار :الرسالة/البحث عنوان

 "مستقبلٌــــة دراســـــة"

  :الجهة

 التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 بنها جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ ماٌو :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 "تحلٌلٌة دراسة" شوقً شعر فً األخالقٌة التربٌة :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ ماٌو :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 بجامعة حالة دراسة – السعودٌة بالجامعات البحثٌة الخدمات تسوٌق :الرسالة/البحث عنوان

 (مقترح رتصو) القري أم

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة
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 التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 القاهرة جامعة التربوٌة الدراسات معهد : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ أبرٌل :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 المعرفة ومجتمع التربٌة فلسفة :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العربٌة الرواٌة فً المثقؾ صورة :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 بالمعرفة البشرٌة الموارد إدارة :الرسالة/البحث عنوان
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  :الجهة

 " اإلنسان وبناء المعرفة"  عشرة السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 ورواٌاته الكرٌم القرآن قراءات فً واللؽوي البٌانً اإلعجاز :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 إسالمً منظور من اإلنسان وبناء المعرفة :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص
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 البخالء" لكتاب تداولٌة دراسة العربً السرد بٌداؼوجٌا :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الجامعً قبل التعلٌم مإسسات فً المعرفة مجتمع بناء متطلبات :الرسالة/البحث عنوان

 مقترحة صٌؽة"

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 التفكٌك ودوال المراوغ المعرفً الخطاب بٌن التربٌة :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ
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 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 مصر فً التربوي واإلصالح المعرفً التكامل :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 تطوٌر خالل من للمعلمٌن المعرفً للتكامل كمدخل المهنٌة التنمٌة :الرسالة/البحث عنوان

 للمعلمٌن المهنٌة باألكادٌمٌة التدرٌبٌة البرامج

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 المعرفة مجتمع فً الفنً التعلٌم مستقبل :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان
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 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 ووظابفها الجامعة فلسفة على المعرفً االقتصاد انعكاسات :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الؽزالً محمد الشٌخ عند المعرفً التكامل :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 المعرفة"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 " اإلنسان وبناء

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٗٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 دراسة - اإلعدادي الثالث الصؾ مناهج فً الرقمٌة اإلعالمٌة الثقافة :الرسالة/البحث عنوان

 وصفٌة

  :الجهة
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 التربٌة مجلة : النشر جهة اسم

 طنطا جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ أؼسطس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 التابعة األساسٌة المدارس من الطلبة تسرب إلً تإدي التً العوامل :الرسالة/البحث عنوان

 فٌها والمعلمات المعلمٌن وجهةنظر من عبٌد بنً لواء لتربٌة

  :الجهة

 والتربٌة الطفولة مجلة-األطفال رٌاض لكلٌة العلمٌة المجلة : النشر جهة اسم

 األسكندرٌة جامعة األطفال رٌاض كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ أبرٌل :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العشوابٌة المناطق فً األساسً التعلٌم فً اإللزام تطبٌق صعوبات :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 التربٌة أصول قسم : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة - التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العربً الربٌع ثورات ظل فً المواطنة علً والتربٌة المعلم :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة
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" ) الثالثة األلفٌة وتحدٌات المعلم"  عشرة الخامسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( الخٌارات الفرص،

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الثالثة األلفٌة مجتمع فً العام التعلٌم معلم تكوٌن كفاٌات :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

" ) الثالثة األلفٌة وتحدٌات المعلم"  عشرة الخامسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( الخٌارات الفرص،

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 التنوٌر وقٌم الثالثة األلفٌة معلم :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

" ) الثالثة األلفٌة وتحدٌات المعلم"  عشرة الخامسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( الخٌارات الفرص،

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص
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 التعلٌم وجودة المعلم :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

" ) الثالثة األلفٌة وتحدٌات المعلم"  عشرة الخامسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( الخٌارات الفرص،

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 التارٌخ عبر اآلخر لمنجزات اآلنا تمثالت و المعلم :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

" ) الثالثة األلفٌة وتحدٌات المعلم"  عشرة الخامسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( الخٌارات الفرص،

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 المعلمون الشعراء :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

" ) الثالثة األلفٌة وتحدٌات المعلم"  عشرة الخامسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( الخٌارات الفرص،

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ
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 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العولمة متطلبات ضوء فً الثالثة األلفٌة لمعلم التطوٌر أولوٌات :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

" ) الثالثة األلفٌة وتحدٌات المعلم"  عشرة الخامسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( الخٌارات الفرص،

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 (¬¬علٌوة قاسم مسعد) لـ( الؽزالة)  فً تؤوٌلٌة الرحلةدراسة عالمٌة :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

" ) الثالثة األلفٌة وتحدٌات المعلم"  عشرة الخامسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( الخٌارات الفرص،

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 رإٌة" الجودة معاٌٌر ضوء فً( الصناعى)  الفنى التعلٌم معلم إعداد :الرسالة/البحث عنوان

 "مستقبلٌة

  :الجهة

" ) الثالثة األلفٌة وتحدٌات المعلم"  عشرة الخامسة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( الخٌارات الفرص،

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان
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 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 المترتبة السلبٌة االنعكاسات مواجهة فً التربوٌة المإسسات دور :الرسالة/البحث عنوان

 الخلٌج دول إلً األجنبٌة العمالة توافد علً

  :الجهة

 التربوي البحث مجلة : النشر جهة اسم

 والتنمٌة التربوٌة للبحوث القومً المركز : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 Facebook As A Nation-Wide Civic Education :الرسالة/البحث عنوان

Classroom Listening To the Voices Of Egyptian Secondary School 

Students 

  :الجهة

 Journal of Emerging Trends in Educational Research : النشر جهة اسم

and Policy Studies (JETERAPS) ٗ(٘):77ٔ-71٘ Scholarlink Research 

Institute Journals, ٕٖٓٔ(Issn:ٕٔٗٔ-ٙ22ٓ©) 

 Journal of Emerging Trends in Educational Research : النشر مكان

 اإلنجلٌزٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٖٕٔٓ ناٌرٌ :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص



84 
 

 ثقافته نشر فً التربوٌة المإسسات دور ضوابطه، مفهومه،: الحوار :الرسالة/البحث عنوان

 والمجتمع األسرة فً البنلء وأثره

  :الجهة

 والنفسٌة التربوٌة للبحوث التربٌة مجلة : النشر جهة اسم

 األزهر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٕٔٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الطفل لدي الفكري األمن مفهوم ترسٌخ فً ودورها اإلٌمانٌة التربٌة :الرسالة/البحث عنوان

 المسلم

  :الجهة

 الشٌخ بكفر التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٕٔٓ نوفمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 واإلعتماد التعلٌم جودة نحو المعلمٌن اتجاه فً الفروق :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٕٔٓ ٌولٌه :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص
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 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 المعلمٌن نظر وجهة من األساسً التعلٌم مدارس مدٌري أداء تقٌٌم :الرسالة/البحث عنوان

 التربوٌٌن والموجهٌن

  :الجهة

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٕٔٓ ماٌو :التحكٌم تارٌخ

 التعلٌمٌة واإلدارة المقارنة التربٌة :العام التخصص

 تربوٌة إدارة :الدقٌق التخصص

 الطلبة نظر وجهة من البٌت آل جامعة فً الطالبً العنؾ أسباب :الرسالة/البحث عنوان

 اإلسالمً التربوي التوجه وفق منه الحد فً التربوٌة المإسسات ودور

  :الجهة

 وطموح واقع - معاصة إسالمٌة تربوٌة رإي - الثانً الدولً المإتمر : النشر جهة اسم

 األردن - البٌت آل جامعة - اإلسالمٌة للدراسات العالً المعهد : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٕٔٓ أبرٌل :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 ثورات مسار فً العربٌة التربٌة منظومة لتؽٌٌر جدٌدة آفاق نحو :الرسالة/البحث عنوان

 ( تحلٌلٌة رإى) العربً الربٌع

  :الجهة

 مستقبل"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشرة الرابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( متطلباته ، أولوٌاته ، أسسه" ) ٌناٌر ثورة بعد التربوي التؽٌٌر

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة
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 ٕٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 (ومتطلباته أسسه) ٌناٌر ٕ٘ ثورة بعد التربوي التؽٌٌر :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 مستقبل"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشرة الرابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( متطلباته ، أولوٌاته ، أسسه" ) ٌناٌر ثورة بعد التربوي التؽٌٌر

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 جدٌدة سٌاسٌة تربٌة ومعالم العربً الربٌع :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 مستقبل"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشرة الرابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( متطلباته ، أولوٌاته ، أسسه" ) ٌناٌر ثورة بعد التربوي التؽٌٌر

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 ٌناٌر ٕ٘ ثورة بعد ما متطلبات لتلبٌة االبتدابٌة المرحلة معلم اعداد :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 مستقبل"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشرة الرابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( متطلباته ، أولوٌاته ، أسسه" ) ٌناٌر ثورة بعد التربوي التؽٌٌر
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 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٕٔٓ مارس :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 ومتطلبات الواقع تحدٌات ٌناٌر ٕ٘ وثورة التربوي التؽٌٌر إدارة :الرسالة/البحث عنوان

 المستقبل

  :الجهة

 مستقبل"  بعنوان التربٌة أصول لقسم عشرة الرابعة العلمٌة الندوة : النشر جهة اسم

 ( متطلباته ، أولوٌاته ، أسسه" ) ٌناٌر ثورة بعد التربوي التؽٌٌر

 الشٌخ كفر جامعـة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة
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 ٕٓٔٓ أبرٌل :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 العادٌٌن األطفال أسر من عٌنة علً مقارنة دراسة األطفال مشكالت :الرسالة/البحث عنوان

 عجلون محافظة فً المعوقٌن األطفال وأسر

  :الجهة

 النفسً اإلرشاد مجلة : النشر جهة اسم

 شمس عٌن جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٓٔٓ فبراٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 دراسة – العالج ووسابل ،اآلثار، األسباب:  الشباب لدي العنؾ :الرسالة/البحث عنوان

 المنورة المدٌنة منطقة فً ومٌدانٌة تؤصٌلٌة

  :الجهة

 العلمً البحث ةعماد : النشر جهة اسم

 المنورة ةبالمدٌنة اإلسالمٌة الجامعة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٓٔٓ ٌناٌر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 كما:  العولمة تحدٌات نحو السعودٌة العربٌة المملكة فً التربٌة :الرسالة/البحث عنوان

 الرحمن عبد بنت نورة األمٌرة بجامعة التربٌة بكلٌة التدرٌس هٌبة عضوات تراها
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  :الجهة

 "التطلعات و األبعاد: "للفتاة العالً التعلٌم ندوة : النشر جهة اسم

 المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٓٓ أكتوبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 الدولٌة الخبرات بٌن المصرٌة االبتدابٌة المدرسة فً الفصول كثافة :الرسالة/البحث عنوان

 تحلٌلٌة دراسة– المحلٌة والقٌود

  :الجهة

 التربٌة عالم مجلة : النشر جهة اسم

 بالتعاون البشرٌة الموارد وتنمٌة العلمٌة لالستشارات العربٌة المإسسة : النشر مكان

 الحدٌثة التربٌة رابطة مع العلمً

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 2ٕٓٓ أكتوبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 البلقاء جامعة فً الجامعٌة عجلون كلٌة طالبات تواجه التً المشكالت :الرسالة/البحث عنوان

 (المٌدانً التدرٌب)العملٌة التربٌة فترة أثناء التطبٌقٌة

  :الجهة

 التربٌة كلٌة مجلة : النشر جهة اسم

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 1ٕٓٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص
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 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 بالمملكة التعلٌم نظام فً اإلنسان حقوق على التربٌة لتؤصٌل آلٌة نحو :الرسالة/البحث عنوان

 السعودٌة العربٌة

 حكومٌة جامعات فً رسالة :الجهة

 المنورة بالمدٌنة االسالمٌة الجامعة : النشر جهة اسم

 العلمى البحث عمادة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 1ٕٓٓ أبرٌل :التحكٌم تارٌخ

 التربوى والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 التعلٌم معلمات لدى االتجاه المعرفة مستوى – السكانٌة التربٌة قضاٌا :الرسالة/البحث عنوان

 المنورة بالمدنٌة العام

  :الجهة

 المنورة بالدٌنة االسالمٌة الجامعة : النشر جهة اسم

 العلمى البحث عمادة : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 7ٕٓٓ أبرٌل :التحكٌم تارٌخ

 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 علٌه المفتري المفهوم - المدنٌة التربٌة :الرسالة/البحث عنوان

  :الجهة

 عربً رواق – اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز : النشر جهة اسم

 اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز : النشر مكان

 العربٌة :الرسالة/البحث لؽة

 ٕٙٓٓ دٌسمبر :التحكٌم تارٌخ
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 التربوي والتخطٌط التربٌة أصول :العام التخصص

 التربٌة أصول :الدقٌق التخصص

 

 الجوابز

    

 العلمٌة خلٌفة آل محمد بن سلمان بن خلٌفة الشٌخ جابزة :الجابزة اسم -ٔ

 2ٕٓٓ فبراٌر :علٌها الحصول تارٌخ

 بالبحرٌن والطفل المرأة دراسات مركز :المانحة الجهة

 تحدٌات سٌاق فً العربً الطفل هوٌة وتؤصٌل التعلٌم"  بعنوان بحث :علٌها الحصول سبب

 "مقترحة إستراتٌجٌة"الثالثة األلفٌة

 والتمٌز اإلبداع :الجابزة اسم -ٕ

 7ٕٓٓ سبتمبر :علٌها الحصول تارٌخ

 السعودٌة العربٌة بالمملكة العالً التعلٌم وزارة :المانحة الجهة

 وإتقانها العلمً البحث مهارات تنمٌة" ببرنامج بحثً فرٌق ضمن :علٌها الحصول سبب

 "التدرٌس هٌبة أعضاء حكم فً لمن

 الثالثة العلمٌة خلٌفة آل محمد بن سلمان بن خلٌفة الشٌخ جابزة :الجابزة اسم -ٖ

 ٖٕٓٓ ٌناٌر :علٌها الحصول تارٌخ

 والطفل المرأة دراسات مركز :المانحة الجهة

 أسبابها:  العربً المجتمع فً الشباب عنؾ ظاهرة" بعنوان بحث :علٌها الحصول سبب

 "مسحٌة دراسة – تربوي منظور من عالجها وسبل

 

 المشروعات

    

 السعودي االعتدال منهج وتفعٌل الجامعٌة الطالبٌة األنشطة :المشروع اسم -ٔ

 االعتدال منهج لتؤصٌل الفٌصل خالد األمٌر كرسً :المستفٌدة الجهة
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 ٖٕٔٓ ماٌو: إلى    ٕٕٔٓ ٌناٌر: من : المدة

 االعتدال منهج لتؤصٌل الفٌصل خالد األمٌر كرسً - العزٌز عبد الملك جامعة :التموٌل جهة

 7٘ٓٓٓ (:جنٌه باأللؾ) التموٌل مقدار

 للمشروع الربٌس الباحث :المتقدم دور

 - للمشروع العام المخطط وضع - للمشروع الربٌس الباحث - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 - للمشروع اإلحصابً التحلٌل عمل - المٌدانٌة الدراسة أداة وضع - النظري اإلطار مراجعة

 اإلدارٌة اإلجراءات كافة وإنهاء المشروع اعتماد - المقترح اإلطار وضع - النتابج تحلٌل

 والمالٌة

"  السعودي االعتدال منهج وتفعٌل الجامعٌة الطالبٌة األنشطة :المشروع عن نبذة

 لألنشطة الطالب ممارسة ضرورة من انطالقاً ( الدراسة ملخص" ) مقترحة إستراتٌجٌة

 فً وأهمٌتها ، مواهبهم وصقل شخصٌاتهم تكوٌن فً الفاعل لدورها لجامعة،ا داخل المختلفة

 العنؾ تٌار فً االنجراؾ وضد بؤشكاله، واالنحراؾ الفساد بإر فً الوقوع ضد تحصٌنهم

 ، السعودٌة العربٌة المملكة فً الحكٌمة السٌاسٌة للقٌادة الدءوب السعً إطار وفً. واإلرهاب

 األصالة بٌن ٌوازن الذي ، االعتدال منهج أساس على فرضاً  والتطوٌر التحدٌث فرض نحو

 على واالستفادة جهة، من اإلسالمٌة والقٌم الدٌن بؤهداب التمسك بٌن وٌوازن والمعاصرة،

 وترسٌخ تفعٌل فً ورؼبة ذلك علً. الحضارٌة والثقافٌة العلمٌة المكتسبات من اآلخر الجانب

 طلبة ووجدان وفكر عقل فً – والتعصب والتحٌز التشدد ٌنبذ الذي - السعودي االعتدال منهج

 منهج تفعٌل فً الجامعٌة الطالبٌة األنشطة لتوظٌؾ الحلً البحث ضرورة جاءت ، الجامعات

 به تسهم ما درجة على الوقوؾ: إلى البحث ٌهدؾ ذلك ضوء وفً.  السعودي االعتدال

 مقترحة إستراتٌجٌة ووضع ، السعودي االعتدال منهج تفعٌل فً الجامعٌة الطالبٌة األنشطة

 المنهج الدراسة وتستخدم.  المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة فً فعالٌاتها وزٌادة لتطوٌرها

 القواعد وفق وتحكٌمه بناءه ٌتم( استبٌان) عن عبارة الدراسة أداة و التحلٌلً، الوصفً

 طٌبة جامعة وطالبات طالب من% ٓ٘:  من تتكون الدراسة عٌنة و.  علٌها المتفق العلمٌة

 األنشطة ومشرفً رواد وجمٌع التدرٌس، هٌبة أعضاء من% ٓ٘و المنورة، بالمدٌنة

 الطالبٌة األنشطة به تسهم ما واقع على الوقوؾ المٌدانً إطاره فً البحث وٌحاول. الطالبٌة

 وأعضاء والطالبات الطالب نظر وجهة من السعودي االعتدال منهج تفعٌل فً طٌبة بجامعة

 إستراتٌجٌة اقتراح ٌتم ذلك ضوء ووفً. الطالبٌة األنشطة ومشرفً ورواد التدرٌس هٌبة

 االعتدال منهج وتعمٌق ترسٌخ فً دورها لتفعٌل طٌبة بجامعة الطالبٌة األنشطة لتطوٌر

 والتطرؾ االنحراؾ عوامل ضد لتحصٌنهم والطالبات الطالب ووجدان وفكر عقل فً السعودي

 . والسلوكً الفكري

 جامعة الفٌصل خالد األمٌر كرسً على المشرؾ المالكً مسفر بن سعٌد.د.أ :المرجع

 العزٌز عبد الملك
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 وتوقعات الحاضر إدراك بٌن السعودي المجتمع فً الشباب ثقافة :المشروع اسم -ٕ

 المستقبل

 طٌبة جامعة - العلمً البحث عمادة :المستفٌدة الجهة

 ٕٓٔٓ فبراٌر: إلى    2ٕٓٓ مارس: من : المدة

 المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة :التموٌل جهة

 ٗ٘ (:جنٌه باأللؾ) التموٌل مقدار

 مشارك باحث :المتقدم دور

 مقدمة : • على وٌشتمل ، للدراسة العام اإلطار:  أوالً  :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 حدود . •الدراسة أهمٌة . • الدراسة أهداؾ. •  الدراسة مشكلة . • الدراسة

 مصطلحات . •الدراسة عٌنة. • الدراسة أدوات . •الدراسة منهج • الدراسة

: • على وٌشتمل ، للدراسة النظري اإلطار: ثانٌاً .  السابقة الدراسات . • الدراسة

 فٌما المجتمعٌة، التحوالت . • الكٌفٌة البحوث فلسفة . • الشباب ثقافة ماهٌة 

o األسرة داخل التنشبة آلٌات o التعلٌمى النظام ثقافة o:  اآلتٌة بالمفردات ٌتعلق

o الدٌنً التسامح دعوة o االقتصادٌة التحوالت o الٌومٌة حٌاتهم أولوٌات 

 واإلعالم االتصاالت ثورة 

 تجاهل ٌمكنها ال المعاصر الوقت فى الشباب لواقع جادة دراسة أى إن :المشروع عن نبذة

 بشقٌها العولمة ظاهرة خلفتها التى واالقتصادٌة، والثقافٌة االجتماعٌة التحوالت آثار

 نمط فى آخر أو بشكل أثرت كما جدٌدة، حٌاتٌة ظواهر أفرزت والتً والفكري، االقتصادي

. التحوالت بهذه تؤثراً  الفبات أكثر من الشباب فبة كانت قد وربما القابمة، الحٌاة وطبٌعة

 المدى واسع اهتمام من الشباب، حول الدراسات من العدٌد تعكسه مما الرؼم على أنه وٌالحظ

 فى وأفكارهم قٌمهم على المعاصرة التحوالت تؤثٌر وبمدى ومشكالتهم، قضاٌاهم بمختلؾ

 ووفقاً  الكبار، وبؤصوات الكبار نظر وجهة من جاء قد وٌنشر نشر مما كثٌراً  أن إال الحٌاة،

 إلى االستماع فرصة الشباب منح ودونما أنفسهم، الشباب برإٌة اكتراث دونما الكبار، لرإى

 الشباب ثقافة وعناصر مكنونات عن الكشؾ السٌاق هذا فى المفٌد من وٌصبح. أصواتهم

 ضوء فى للمستقبل، وتوقعاتهم للحاضر، مدركاتهم فى تتجلى كما السعودي، المجتمع داخل

 متؽٌرات إزاء سلوكهم وكٌفٌة تفكٌرهم نمط على التعرؾ خالل من وذلك الجارٌة، التحوالت

 الٌومٌة، حٌاتهم وأولوٌات األسرة، داخل التنشبة وآلٌات التعلٌمً، النظام ثقافة: مثل

 ثورة أفرزته وما الدٌنى، التسامح نحو المطروحة والدعوة الراهنة، االقتصادٌة والتحوالت

 الصدد هذا وفى. للمستقبل التؤهب والعشابرٌة، القبلٌة للعصبٌة والنظرة واإلعالم، االتصاالت

 حٌث السعودى، المجتمع داخل الشباب ثقافة لدراسة المداخل أنسب من الكٌفى المدخل ٌعتبر

 نتاج هى ثقافٌة وأنماط بقٌم تؤثرها تعكس أفراده، بٌن العالقات وطبٌعة فٌه، الحٌاة طبٌعة

 من مركبة وأنماط ومعان ورموز دالالت ونتاج الماضى، فى جذوره ٌضرب حضارى موروث

 على الحالٌة الدراسة وتركز. العالقات هذه وتطور تارٌخ تعكس الٌومٌة االجتماعٌة التفاعالت
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 محتوٌات عن للكشؾ. السعودى الشباب من كنماذج طٌبة جامعة وطالبات طالب من عٌنة

 المعمقة، والمقابالت بالمعاٌشة، كالمالحظة: معهم الكٌفى المدخل أدوات باستخدام ثقافاتهم

 .Life History الحٌاة وتارٌخ الرأى، عاتواستطال

 القومً المركز -ٌوسؾ احمد سعد ٌوسؾ أحمد. د :المرجع

 

 اإلنسانٌة والعلوم التربٌة بكلٌة المعلم إعداد لنظام الداخلٌة الكفاٌة :المشروع اسم -ٖ

 "تحلٌلٌة تتبعٌة دراسة" طٌبة جامعة

 طٌبة جامعة - العلمً البحث عمادة :المستفٌدة الجهة

 1ٕٓٓ مارس: إلى    7ٕٓٓ أبرٌل: من : المدة

 المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة :التموٌل جهة

 ٗٙ (:جنٌه باأللؾ) التموٌل مقدار

 مشارك باحث :المتقدم دور

 مقدمة • للدراسة العام اإلطار:  األول الفصل:  كتابة :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 منهج • الدراسة أهمٌة . • الدراسة أهداؾ. •  الدراسة مشكلة . • الدراسة

 الدراسات . • الدراسة مصطلحات. • الدراسة حدود • الدراسة أداة . •الدراسة

 المفهوم) الداخلٌة الكفاٌة: األول المبحث للدراسة النظري اإلطار:  الثانً الفصل.  السابقة

 طرق: الثالث لمبحثا(. والعوامل المإشرات) الداخلٌة الكفاٌة: الثانً المبحث(. والماهٌة

 التربٌة بكلٌة المعلم إعداد نظام ومخرجات مدخالت: الرابع المبحث. الداخلٌة الكفاٌة قٌاس

 .طٌبة بجامعة اإلنسانٌة والعلوم

 مستواه، وتحسٌن التعلٌم كفاٌة رفع إلى الدول سعً من انطالقاً  :المشروع عن نبذة

 المعلمٌن كؤوضاع التعلٌمٌة العملٌة فً المإثرة العوامل دراسة باستمرار ٌتطلب والذي

 ؼٌر إلى الفصول وكثافة والرسوب التسرب ومعدالت المدرسٌة، والمبانً تؤهٌلهم ومستوى

 طبٌعً فعل وكرد التعلٌمٌة، العملٌة فشل أو نجاح على مباشر تؤثٌر لها التً العوامل من ذلك

 علٌه، تنفق التً األموال ترشٌد بضرورة االهتمام برز فقد للتعلٌم االقتصادٌة النظرة لظهور

 تحقٌق إلى ٌسعى الذي التعلٌم فً واإلنتاجٌة الكفاٌة مفهوم األخٌرة السنوات فً شاع فقد لذا

 التحدٌات ظل وفً ذلك ضوء فً(. 227ٔ،ٗرزق،) ممكن إنفاق بؤقل تعلٌمً عابد أكبر

 العام التعلٌم لمعلم المتمٌز باإلعداد الكفٌلة الضمانات اتخاذ ٌجب المتنوعة بصورها العالمٌة

 مواجهة من ٌمكنهم الذي اإلعداد أبناءنا ٌعد بؤن نطالبه أن قبل السعودٌة العربٌة المملكة فً

 ٌكفل بما وتقوٌمها، ونقدها الحالٌة اإلعداد نظم بدارسة إال ذلك ٌتحقق ولن التحدٌات، تلك

 بما المعلم لهذا اإلعداد من مستوى أفضل تحقٌق على وٌساعد كفاٌتها ورفع عٌوبها إصالح

 الكفاٌة قٌاس إلى الحالٌة الدراسة تسعى هنا ومن. وتعلٌم إعداد بؤفضل طالبه تزوٌد من ٌمكنه

 مشكلة تتحدد ولذا. طٌبة بجامعة التربٌة بكلٌة المعلم إعداد لنظام( والكٌفٌة الكمٌة) الداخلٌة
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 بكلٌة المعلم إعداد لنظام الداخلٌة الكفاٌة واقع ما: س: التالً الربٌس السإال فً الدراسة

 مستوى ما -: التالٌة الفرعٌة األسبلة السإال، هذا عن وٌتفرع. ؟ طٌبة بجامعة التربٌة

 لنسب الحقٌقٌة المإشرات ما -. ؟ طٌبة جامعة التربٌة بكلٌة المعلم إعداد لنظام الداخلٌة الكفاٌة

 الكفاٌة مستوى تعترض التً المعوقات ما - ؟ المعلم إعداد نظام فً والبشري المادي الهدر

 نظام فً للطالب تقدم التً واألنشطة الخدمات كفاٌة مدى ما - المعلم؟ إعداد لنظام المطلوب

 التربٌة بكلٌة المعلم إعداد لنظام الداخلٌة الكفاٌة مستوى رفع ٌمكن كٌؾ - المعلم؟ إعداد

 الكفاٌة مستوى على الوقوؾ -ٔ: إلى الدراسة تهدؾ: الدراسة أهداؾ ؟ طٌبة جامعة

 المإشرات على التعرؾ -ٕ. طٌبة بجامعة التربٌة بكلٌة المعلم إعداد لنظام الداخلٌة

 تعترض التً المعوقات رصد -ٖ. المعلم إعداد نظام فً والبشري المادي الهدر لنسب الحقٌقٌة

 واألنشطة الخدمات كفاٌة مدى على الوقوؾ -ٗ. المعلم إعداد لنظام الداخلٌة الكفاٌة مستوى

 فعالٌة زٌادة شؤنها من نتابج إلى التوصل -٘. المعلم إعداد نظام فً للطالب تقدم التً

 االرتقاء -: خالل من الدراسة أهمٌة تبدو: الدراسة أهمٌة. المعلم إعداد بنظام األداء

 كفاٌاته وإثراء المعلم إعداد جودة لضمان طٌبة، جامعة التربٌة بكلٌة المعلم إعداد بنظام

 العالمٌة; العلمٌة المعاٌٌر ضوء فً للمعلم المتجددة األدوار من االستفادة -. والعلمٌة المهنٌة

 األداء جودة ٌحقق بما طٌبة جامعة التربٌة بكلٌة المعلم إعداد نظام ضمن لها التؤصٌل فً

 المعلم بها ٌتمتع أن ٌجب التً والمعرفٌة البحثٌة المهارٌة الكفاٌات إبراز -. التدرٌسً

-. للنظام والخارجٌة الداخلٌة الكفاٌة من ٌعلى بما إعداده نظام ضمن ذلك وتضمٌن

 طٌبة جامعة – التربٌة بكلٌة المعلم إعداد نظام فً التربوٌة التجدٌدات عمق استشراؾ 

 طٌبة بجامعة التربٌة كلٌة إنشاء منذ البرنامج وتؽٌٌر تجدٌد وقرارات عملٌات رصد خالل من

 فً التعلٌمً الهدر عملٌات معالجة مجال فً العالمٌة الخبرات من االستفادة -. اآلن وحتى

: الدراسة منهج. طٌبة جامعة – التربٌة بكلٌة المعلم إعداد لنظام الداخلٌة الكفاٌة مستوى رفع

 الدراسة هذه لطبٌعة المناهج أنسب من فهو التحلٌلً، الوصفً المنهج الدراسة تستخدم

 بقصد طٌبة، جامعة – التربٌة بكلٌة المعلم إعداد برنامج واقع وصؾ فً ٌفٌد ثحٌ وأهدافها،

 الكمً الواقع على والتعرؾ عناصره، بٌن الكامنة العالقات وتحدٌد جوانبه وكشؾ تشخٌصه

 من التً والمقترحات التوصٌات بعض استشراؾ فً ٌفٌد وكذا. المعلم إعداد لنظام والكٌفً

 تحلٌل أسلوب الدراسة تستخدم كما. المعلم إعداد لنظام الداخلٌة الكفاٌة مستوى رفع شؤنها

 وأنشطته مدخالته حٌث من بالبرنامج التعلٌم نظام فً تإثر التً العوامل لدراسة النظم،

 فً ٌسهم بما النظام فً والقوة الضعؾ نقاط لتحدٌد متبادلة عالقات من بٌنهما وما ومخرجاته

 مرسى،) ناتج وأفضل تكلفة أقل إلى للتوصل وفعالٌته كفاٌته رفع وسابل تحدٌد

 .M) األفواج ألحد الدراسٌة الحٌاة تركٌب إعادة طرٌقة الدراسة وتستخدم هذا(. 221ٔ،ٖٕٙ

of Education, ٔ217; ،داخل التدفق مسارات على للتعرؾ ،(ٗٔٔ–2ٓ ،27ٗٔ سماك 

 عن كاملة بٌانات الطرٌقة هذه تتطلب حٌث طٌبة، جامعة – التربٌة بكلٌة المعلم إعداد نظام

 على الدالة المإشرات بعض بحساب الطرٌقة هذه وتسمح والمتسربٌن، والراسبٌن المسجلٌن

 عبارة أداة الدراسة تستخدم: الدراسة أداة. له الدراسٌة الحٌاة تركٌب أعٌد الذي للفوج كفاٌة

 نظام أهداؾ: األول المحور: التالٌة المحاور خالل من والبٌانات المعلومات لجمع استبانه عن

 نظام: الثالث المحور. بالبرنامج الطالب قبول نظام: الثانً المحور. تحققها ومدى المعلم إعداد

. التعلٌمٌة والخدمات األنشطة: الخامس المحور. التدرٌس أسالٌب: الرابع المحور. الدراسة
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 أسباب: الثامن المحور. التقوٌم نظام: السابع المحور. العلمٌة التربٌة: السادس المحور

 .والتسرب الرسوب

 معوض إبراهٌم الدٌن صالح. د.أ :المرجع

 

 ضوء فً طٌبة بجامعة التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمٌة اإلنتاجٌة :المشروع اسم -ٗ

 ".مقترحة إستراتٌجٌة" والمؤمول الواقع: الوظٌفً الرضا مقومات

 طٌبة جامعة - العلمً البحث عمادة :المستفٌدة الجهة

 7ٕٓٓ دٌسمبر: إلى    7ٕٓٓ ٌناٌر: من : المدة

 المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة :التموٌل جهة

 ٙ٘ (:جنٌه باأللؾ) التموٌل مقدار

 الربٌس الباحث :المتقدم دور

 أداة بناء -ٖ البحث أدبٌات كتابة -ٕ العلمٌة المادة جمع -ٔ :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 مناقشة -ٙ إحصابٌا ومعالجتها البٌانات تفرٌػ -٘ االستبانة تطبٌق -ٗ وتحكٌمها البحث

 النهابً التقرٌر كتابة -1 التوصٌات وضع -7 النتابج

 العلمٌة جهوده محصلة عن الجامعً لألستاذ العلمٌة اإلنتاجٌة تعبر :المشروع عن نبذة

 العوامل وتعرؾ التدرٌس، هٌبة أعضاء احتٌاجات تلبٌة فإن التنمٌة; لتحقٌق الالزمة والفكرٌة

 ضرورة تمثل العلمٌة بإنتاجٌتهم ذلك وعالقة لهم الوظٌفً الرضا عدم أو الرضا لحاله المسببة

 الربٌس السإال فً الدراسة مشكلة تتحدد هنا ومن الشاملة، والجودة الحدٌثة اإلدارة تتطلبها

 مقومات ضوء فً طٌبة بجامعة التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمٌة اإلنتاجٌة واقع ما: س: التالً

 الدراسة تهدؾ ذلك ضوء وفً والمهنٌة؟ الدٌموجرافٌة المتؽٌرات وبعض الوظٌفً الرضا

-. طٌبة جامعة فً التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمٌة اإلنتاجٌة واقع على الوقوؾ -: إلى

-. طٌبة بجامعة التدرٌس هٌبة ألعضاء الوظٌفً الرضا مستوى على التعرؾ 

 التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمٌة اإلنتاجٌة مستوى بٌن العالقة طبٌعة على الوقوؾ 

 اإلنتاجٌة بمستوى لالرتقاء إستراتٌجٌة وضع -. الوظٌفً رضاهم ومستوى طٌبة بجامعة

 أهمٌة تتجلى ذلك وعلى. الوظٌفً الرضا مقومات ضوء فً التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمٌة

 خالل من طٌبة بجامعة التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمٌة باإلنتاجٌة االرتقاء : •فً الدراسة

 بمستوى االرتقاء إن . •العلمً إنتاجهم مستوى فً تإثر التً العوامل أبرز وتحلٌل رصد

 عملٌات مناشط على إٌجابٌاً  ٌإثر طٌبة بجامعة التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمٌة اإلنتاجٌة

 سلباً  تإثر التً المعوقات استقراء. • الطالب تحصٌل معدالت زٌادة وعلى الجامعً، التدرٌس

 لالرتقاء إستراتٌجٌة وضع . •طٌبة بجامعة التدرٌس هٌبة ألعضاء اإلنتاجٌة مستوى على

 الرضا مقومات ضوء فً طٌبة بجامعة التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمً اإلنتاجٌة بمستوى

 ألعضاء العلمٌة اإلنتاجٌة واقع لوصؾ التحلٌلً، الوصفً المنهج الدراسة وتستخدم. الوظٌفً
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: هما بؤداتٌن الدراسة وتستعٌد الوظٌفً، رضاهم مستوى وكذلك طٌبة، بجامعة التدرٌس هٌبة

 .الوظٌفً الرضا مقومات واستبانة العلمٌة، اإلنتاجٌة مستوى تحدٌد استبانة

 طٌبة بجامعة الجودة عمٌد زمان الوهاب عبد حسام/د :المرجع

 

 الحادي القرن معطٌات ضوء فً طٌبة جامعة طلبة مشكالت :المشروع اسم -٘

 المعالجة وسبل واآلثار األسباب: والعشرٌن

 طٌبة جامعة - العلمً البحث عمادة :المستفٌدة الجهة

 7ٕٓٓ مارس: إلى    ٕٙٓٓ أبرٌل: من : المدة

 المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة :التموٌل جهة

 1ٗ (:جنٌه باأللؾ) التموٌل مقدار

 الربٌس الباحث :المتقدم دور

 أداة بناء -ٖ البحث أدبٌات كتابة -ٕ العلمٌة المادة جمع -ٔ :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 مناقشة -ٙ إحصابٌا ومعالجتها البٌانات تفرٌػ -٘ االستبانة تطبٌق -ٗ وتحكٌمها البحث

 النهابً التقرٌر كتابة -1 التوصٌات وضع -7 النتابج

 ٌواجه والطالبات، الطالب من الجامعات شباب أن من الدراسة تنطلق :المشروع عن نبذة

 فً تجسد والتً ونحوها، والمجتمعٌة والتعلٌمٌة واألسرٌة الشخصٌة المشكالت من العدٌد

 القرن ومستجدات العصر تؽٌرات بفعل وتفاقمت نمت التً االجتماعً الواقع مشكالت جوهرها

 المشكالت تلك. والتعلٌمٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة انعكاساتها لها والتً والعشرٌن، الحادي

 على أثرها لها طٌبة، جامعة وطالبات طالب ومنهم الجامعة، وطالبات طالب تواجه التً

 جاءت هنا من. الوظٌفً مستقبلهم على وكذا الدراسً مستواهم وعلى العلمً تحصٌلهم

 على وأثرها طٌبة، جامعة وطالبات طالب مشكالت على للوقوؾ الدراسة هذه وأهمٌة ضرورة

 والطالبات، للطالب الدراسً المستوى: مثل المتؽٌرات، ببعض وعالقتها العلمً، تحصٌلهم

 تهدؾ ذلك ضوء فً. اآلخرٌن مع العالقات تكوٌن الجامعٌة، البٌبة الوظٌفً، المستقبل

 والطالب التعلٌم على وانعكاساتها والعشرٌن الحادي القرن معطٌات رصد -: إلى الدراسة

 القرن معطٌات ضوء فً طٌبة جامعة وطالبات طالب مشكالت على الوقوؾ -. الجامعً

 تحصٌلهم على طٌبة جامعة وطالبات طالب مشكالت أثر على التعرؾ -. والعشرٌن الحادي

: المتؽٌرات ببعض طٌبة جامعة وطالبات طالب مشكالت عالقة على التعرؾ -. العلمً

-. اآلخرٌن مع العالقات تكوٌن الجامعٌة، البٌبة الوظٌفً، المستقبل الدراسً، المستوى

. العلمً بتحصٌلهم لالرتقاء طٌبة جامعة وطالبات طالب مشكالت لعالج تصور وضع 

 تم استبانة، عن عبارة أدواته وكانت المسحً، الوصفً المنهج الدراسة استخدمت ولقد

 وتتناول بها، المعترؾ العلمٌة للتقالٌد وفقاً  تحكٌمها وٌتم الدراسة، أهداؾ لتحقٌق تصمٌمها

 طالب مشكالت: الثانً المحور. وعابلٌة شخصٌة بٌانات: األول المحور: هً محاور، خمسة
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 المحور. طٌبة جامعة وطالبات طالب مشكالت آثار: الثالث المحور. طٌبة جامعة وطالبات

: الدراسة عٌنة. والطالبات الطالب نظر وجهة من المشكالت عالج مقترحات بعض: الرابع

( طالبة ٓٔٙ طالب، ٕٔٓٔ) طٌبة جامعة وطالبات طالب من( 1ٔٔٔ) قوامها عشوابٌة عٌنة

 الدراسة توصلت: الدراسة نتابج أبرز. الجامعة وطالبات طالب إجمالً من% ٘.ٕٓ ٌمثلون

 من مجموعة هناك أن على والطالبات الطالب ٌتفق -ٔ: أهمها من النتابج من مجموعة إلى

 الجامعٌة، والمرافق الخدمات ومشكالت األكادٌمٌة، والمشكالت الشخصٌة المشكالت

 الدراسً، ومستواهم العلمً تحصٌلهم مستوى على وتؤثر تواجههم التً األسرٌة، والمشكالت

 الطالب ٌتفق -ٕ. اآلخرٌن مع عالقات وتكوٌن الجامعٌة، البٌبة نحو واتجاهاتهم

 على كبٌرة بدرجة تإثران األكادٌمٌة والمشكالت الشخصٌة المشكالت أن على والطالبات

 الجامعٌة والمرافق الخدمات مشكالت أن على والطالبات الطالب ٌتفق -ٖ. العلمً تحصٌلهم

 مجموع متوسط إن -ٗ. العلمً تحصلٌهم على متوسطة بدرجة تإثران األسرٌة، والمشكالت

 الجامعٌة، والمرافق الخدمات ومشكالت األكادٌمٌة، والمشكالت الشخصٌة المشكالت

 تحصٌلهم مستوى فً كبٌرة بدرجة ٌإثر طٌبة جامعة وطالبات لطالب األسرٌة والمشكالت

 على كبٌرة بدرجة تإثر الشخصٌة المشكالت أن على والطالبات الطالب ٌتفق -٘. العلمً

 بدرجة تإثر األكادٌمٌة المشكالت أن على والطالبات الطالب ٌتفق -ٙ. الدراسً مستواهم

 الخدمات مشكالت أن على والطالبات الطالب ٌتفق -7. الوظٌفً مستقبلهم على كبٌرة

 فروق ٌوجد -1. الجامعٌة البٌبة نحو اتجاههم على كبٌرة بدرجة تإثر الجامعٌة والمرافق

 المشكالت من مشكلتٌن فً الطالب لصالح والطالبات الطالب بٌن إحصابٌا دالة جوهرٌة

 فروق ٌوجد -2. اآلخر الجنس فً الدابم والتفكٌر الفراغ، بوقت الشعور: وهما الشخصٌة،

: هً شخصٌة، مشكلة حول الطالبات لصالح والطالبات الطالب بٌن إحصابٌا دالة جوهرٌة

 ، والطالبات الطالب بٌن إحصابٌا دالة جوهرٌة فروق ٌوجد -ٓٔ. واإلحباط بالملل أشعر

 توجد -ٔٔ. الجامعة بمكتبة والمراجع المصادر قلة:  أكادٌمٌة،هً مشكلة حول بالطال لصالح

 مشكالت تؤثٌر حول الطالب لصالح والطالبات الطالب بٌن إحصابٌا دالة جوهرٌة فروق

 .الجامعٌة البٌبة نحو اتجاههم على الجامعٌة والمرافق الخدمات

 طٌبة بجامعة التطوٌر عمٌد مقبل آل ناصر بن علً. د :المرجع

 

 بٌن طٌبة بجامعة التدرٌس هٌبة ألعضاء والمعرفٌة البحثٌة المهارات :المشروع اسم -ٙ

 "مٌدانٌة دراسة" والطموح الواقع

 طٌبة جامعة - العلمً البحث عمادة :المستفٌدة الجهة

 ٕٙٓٓ دٌسمبر: إلى    ٕٙٓٓ مارس: من : المدة

 المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة :التموٌل جهة

 ٓٗ (:جنٌه باأللؾ) التموٌل مقدار

 الربٌس الباحث :المتقدم دور



019 
 

 أداة بناء -ٖ البحث أدبٌات كتابة -ٕ العلمٌة المادة جمع -ٔ :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 مناقشة -ٙ إحصابٌا ومعالجتها البٌانات تفرٌػ -٘ االستبانة تطبٌق -ٗ وتحكٌمها البحث

 النهابً التقرٌر كتابة -1 التوصٌات وضع -7 النتابج

 وعلى العلمٌة للمإسسات أساسٌة ركٌزة العلمً البحث أصبح لقد :المشروع عن نبذة

 وبخاصة لمنسوبٌها، العلمٌة اإلنتاجٌة حركة تعزٌز إلى جاهدة تسعى التً الجامعات رأسها

 الفكر وقادة المجتمع فً الباحثٌن صفوة أنهم على إلٌهم ٌنظر الذٌن التدرٌس هٌبة أعضاء

 محٌط فً األولوٌات قابمة العلمً البحث ٌتصدر أن ؼرو وال المعرفة، وأنصار العلم وحملة

 فً مهماً  معٌاراً  ٌعد العلمً البحث ألن السعودٌة، العربٌة المملكة فً الجامعات اهتمامات

 الجامعات بٌن ومكانتها الجامعة قٌمة أن كما القٌادي، بدورها الجامعات قٌام مدى على الحكم

 التمٌز نهج على أساتذتها وبِقدرة تنشرها، التً العلمٌة بالبحوث مباشر بشكل ترتبط األخرى

 الالزمة األساسٌة المهارات من والمعرفٌة البحثٌة المهارات وتعد. العلمً اإلبداع فً

 المعٌدٌن من حكمهم فً ومن الجامعات فً التدرٌس هٌبة وأعضاء القرار ومتخذي للمخططٌن

 مختلؾ فً العاملٌن من وؼٌرهم العلٌا الدراسات وطلبة الباحثٌن، ومساعدي والمحاضرٌن

 مهارات لتنمٌة الدراسة هذه وأهمٌة ضرورة تؤتً هنا ومن والتنمٌة، العلمً البحث مجاالت

 واالتجاهات المعارؾ إكسابهم وكذا حكمهم، فً ومن التدرٌس هٌبة ألعضاء العلمً البحث

. والتمٌز باإلبداع ٌتسم بشكل الجامعٌة مإسساتهم فً أدابهم تطور على ٌنعكس بما اإلٌجابٌة

 هٌبة ألعضاء والمعرفً البحثً اإلنتاج بمستوى االرتقاء: خالل من الدراسة أهمٌة وتبدو

 االٌجابٌة االتجاهات تعزٌز التدرٌس، هٌبة ألعضاء التدرٌسٌة الكفاٌات إثراء التدرٌس،

 أعضاء توعٌة المجتمع، قضاٌا خدمة فً العلمً البحث تفعٌل نحو التدرٌس هٌبة ألعضاء

 ٌنبؽً التً والمعرفٌة البحثٌة المهارات من األساسٌة بالكفاٌات حكمهم ومنفً التدرٌس هٌبة

 وثقل لتنمٌة ومنهجٌة علمٌة أسس وفق متقن برنامج بناء المستقبل، باحث بها ٌتمتع أن

: إلى الدراسة تهدؾ ذلك ضوء وفً. بالجامعات التدرٌس ألعضاء والمعرفٌة البحثٌة المهارات

 رصد .ٕ. الجامعات فً العلمً البحث وخصابص وأهداؾ أهمٌة على التعرؾ .ٔ

 على الوقوف .3. بالجامعات التدريس هٌبة ألعضاء الالزمة والمعرفٌة البحثٌة المهارات

 اقترح .ٗ. طٌبة بجامعة التدرٌس هٌبة ألعضاء والمعرفية البحثية المهارات واقع

 الدراسة طبٌعة ضوء وفً. التدرٌس هٌبة ألعضاء والمعرفٌة البحثٌة المهارات لتنمٌة برنامج

 .التحلٌلً الوصفً المنهج الدراسة تستخدم وأهدافها،

 طٌبة بجامعة التطوٌر عمٌد مقبل آل ناصر بن علً. د :المرجع

 

 والمؤمول الواقع:  طٌبة جامعة فً ُبعد عن التعلٌم :المشروع اسم -7

 طٌبة جامعة - العلمً البحث عمادة :المستفٌدة الجهة

 ٕٙٓٓ دٌسمبر: إلى    ٕٙٓٓ ٌناٌر: من : المدة

 المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة :التموٌل جهة
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 ٗ٘ (:جنٌه باأللؾ) التموٌل مقدار

 مشارك باحث :المتقدم دور

:  على وٌشتمل ، للدراسة العام اإلطار:  األول الفصل: كتابة :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

. • الدراسة أهداؾ • الدراسة أهمٌة . • الدراسة مشكلة. •  الدراسة مقدمة •

. • الدراسة مصطلحات . • وإجراءاتها الدراسة منهج . • الدراسة حدود 

: • على وٌشتمل ، للدراسة النظري اإلطار:  الثانً الفصل.  السابقة الدراسات 

 أعضاء وعً مدى. •  التربوٌة المإسسات فً واستخداماته بعد عن التعلٌم فلسفة 

. • طٌبة بجامعة بعد عن التعلٌم ومعوقات أهداؾ . • بعد عن التعلٌم بنظام التدرٌس هٌبة

 . طٌبة بجامعة بعد عن التعلٌم نظام معوقات 

 التربوي النظام تطوٌر فً كبٌر دور بعد عن للتعلٌم أن من إنطالقاً  :المشروع عن نبذة

 التربوٌة المشكالت بعض حل فً الفاعل ودورها خاص بشكل المنهج وعناصر عام بوجه

 والجامعة هـٕٙٗٔ عام نهاٌة فً طٌبة جامعة فً بعد عن للتعلٌم عمادة إنشاء تم ، المعاصرة

 المعوقات ورصد طٌبة بجامعة بعد عن التعلٌم إمكانات معرفة ألهمٌة وإدراكاً  ، تفعٌلها بصدد

 التدرٌس هٌبة أعضاء نظر وجهة معرفة الضروري من بات ، النظام هذا طرٌق فً تقؾ التً

 التعلٌم نظام وتفعٌل دراسة أهمٌة وتبدو.  طٌبة جامعة فً بعد عن التعلٌم نظام تفعٌل حول

 الطالبٌة األعداد استٌعاب فً الجامعات مساعدة:  خالل من ، طٌبة جامعة فً بعد عن

 البٌت وربة والعامل الموظؾ أمام الفرصة وإتاحة ، العالً التعلٌم تكلفة وتقلٌل ، المتزاٌدة

 تسعى ذلك إطار وفً.  الٌومً واالنتظام الحضور ضرورة دون الجامعً التعلٌم إلكمال

 فً واستخداماته بعد عن التعلٌم فلسفة على الوقوؾ -:  التالٌة األهداؾ تحقٌق إلى الدراسة

.  بعد عن التعلٌم بنظام التدرٌس هٌبة أعضاء وعً مدى على التعرؾ -.  التربوٌة المإسسات

 معوقات أهم على الوقوؾ -.  طٌبة بجامعة بعد عن التعلٌم ومعوقات أهداؾ رصد -

 تطوٌر حول والمقترحات التوصٌات بعض تقدٌم -.  طٌبة بجامعة بعد عن التعلٌم نظام

 الدراسة تستخدم ، وأهدافها الدراسة طبٌعة ضوء وفً.  طٌبة بجامعة بعد عن التعلٌم وتفعٌل

 . الحالٌة للدراسة المناهج أنسب فهو التحلٌلً الوصفً المنهج

 طٌبة بجامعة التطوٌر عمٌد-مقبل آل ناصر بن علً. د :المرجع

 

 " مٌدانٌة دراسة-والطموح الواقع" طٌبة جامعة فً الطالبٌة األنشطة :المشروع اسم -1

 طٌبة جامعة - العلمً البحث عمادة :المستفٌدة الجهة

 ٕٙٓٓ فبراٌر: إلى    ٕ٘ٓٓ أبرٌل: من : المدة

 المنورة بالمدٌنة طٌبة جامعة :التموٌل جهة

 1ٗ (:جنٌه باأللؾ) التموٌل مقدار
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 الربٌس الباحث :المتقدم دور

 أداة بناء -ٖ البحث أدبٌات كتابة -ٕ العلمٌة المادة جمع -ٔ :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 مناقشة -ٙ إحصابٌا ومعالجتها البٌانات تفرٌػ -٘ االستبانة تطبٌق -ٗ وتحكٌمها البحث

 النهابً التقرٌر كتابة -1 التوصٌات وضع -7 النتابج

 الكبٌر الفراغ وقت تستثمر أن ٌنبؽً الطالبٌة األنشطة بؤن وإٌماناً  :المشروع عن نبذة

 التربوٌة القٌمة هذه من الرؼم وعلى. االجتماعً العمل صٌرورة فً وتدمجهم الطالب، عند

 هٌبة أعضاء من والبعض طٌبة جامعة فً الطالب من كبٌراً  قطاعاً  أن إال الطالبٌة، لألنشطة

 األنشطة فً المشاركٌن الطالب عدد ضعؾ فً ذلك وٌتجسد األهمٌة، هذه من ٌقللون التدرٌس

 المعوقات بعض وجود على ذلك وٌدل... المشاركة عن منهم البعض وعزوؾ بل المختلفة،

 علٌها، اإلشراؾ وطبٌعة ومتطلباتها، مجاالتها فً الطالبٌة األنشطة فً القصور وأوجه

 واقع على الوقوؾ: إلى الدراسة سعت هنا ومن. ذلك ؼٌر إلى... المادٌة إمكانٌاتها وقصور

 ادةوزٌ لتطوٌرها مقترح تصور ووضع طٌبة، بجامعة الطالبٌة األنشطة ممارسة ومعوقات

 الطالبٌة األنشطة وماهٌة فلسفة على التعرؾ: إلى الدراسة هدفت ذلك ضوء وفً. فعالٌاتها

 األدبٌات فً الجامعٌة الطالبٌة األنشطة مكانة على الوقوؾ الدراسً، بالمنهج عالقتها فً

 الوقوؾ طٌبة، بجامعة الطالبٌة األنشطة ومتطلبات ومجاالت أهداؾ إبراز المعاصرة، التربوٌة

 على طٌبة،التعرؾ بجامعة لألنشطة التدرٌس هٌبة وأعضاء الطالب ممارسة واقع على

 عن الطالب عزوؾ أسباب على الوقوؾ طٌبة، بجامعة الطالبٌة األنشطة ممارسة معوقات

 الطالبٌة األنشطة لتطوٌر مقترح تصور صٌاؼة طٌبة، بجامعة المختلفة األنشطة فً المشاركة

 واستخدمت. االنحراؾ عوامل ضد وتحصٌنهم الطالب تشكٌل فً فعالٌاتها وزٌادة طٌبة بجامعة

 التً الدراسة عٌنة على( استبٌان) الدراسة أداة وطبقت التحلٌلً، الوصفً المنهج الدراسة

 هٌبة أعضاء من% ٕ٘و المنورة، بالمدٌنة طٌبة جامعة طالب من% ٘ٔ من تكونت

 من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت. الطالبٌة األنشطة ومشرفً رواد وجمٌع التدرٌس،

 نشاط أي فً ٌشتركون ال الجامعة وطالبات طالب من% 1ٖ حوالً أن:  أبرزها من النتابج

 كبٌرة، بدرجة الطالبات مشاركة ٌفوق األنشطة فً الطالب مشاركة معدل أن الجامعة، داخل

 معظم أن الطالبات، قسم فً وضعها ٌفوق بما للطالب بالنسبة األنشطة لتنوع ذلك ٌرجع وقد

 فً ذلك البعض علل وقد طٌبة، بجامعة األنشطة فً ٌشاركون ال التدرٌس هٌبة أعضاء

 حافز ٌوجد ال أنه كما األنشطة، بممارسة ٌسمح ال الدراسً الجدول بؤن – كتابة – االستبانة

 الطالبٌة األنشطة على المشرفٌن أن األنشطة، هذه لممارسة مكان ٌوجد ال وكذا للمشاركة،

 حٌث الطالبً، النشاط واقع عن تجرى التً العلمٌة البحوث أهمٌة ٌقدرون ال طٌبة بجامعة

 معوقات هناك أن إلى الدراسة وتوصلت. البعض وامتنع الدراسة، استبانة معظمهم أهمل

 بعض قناعة: وهً طٌبة، بجامعة الطالبٌة لألنشطة الطالب ممارسة دون كبٌرة بدرجة تحول

 الوقت توافر عدم للجهد، واستنزاؾ للوقت مضٌعة الطالبٌة األنشطة ممارسة بؤن الطالب

 ممارسة وضرورة بؤهمٌة الطالب توعٌة ضعؾ األنشطة، فً للمشاركة الطالب لدى الكافً

 اإلعالن وسابل كفاٌة ضعؾ بالجامعة، األنشطة لممارسة المناسبة األماكن نقص األنشطة،

 والتوصٌات المقترحات من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت. بالجامعة المتاحة األنشطة عن

 عدد أكبر تجتذب وتجعلها طٌبة بجامعة الطالبٌة األنشطة تطوٌر فً كبٌرة بدرجة تسهم التً
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 أنواع مختلؾ لممارسة مناسب مكان من أكثر توفٌر: منها فٌها، للمشاركة الطالب من

 مثل األنشطة فً للمشاركٌن التفضٌلٌة الممٌزات بعض منح بالجامعة، الطالبٌة األنشطة

 الدراسً الجدول على المحاضرات توزٌع على الحرص وؼٌرها، المقررات تسجٌل أولوٌة

 الختٌار الطالب أمام الفرص إتاحة األنشطة، ممارسة على الطالب وتشجع تسمح بطرٌقة

 بالجامعة، الطالبٌة األنشطة عن والتوعٌة اإلعالن حمالت زٌادة معهم، تتناسب التً األنشطة

 .الدراسً جدوله حسب ُكل الدراسً الٌوم طوال الطالب أمام األنشطة ممارسة فرص إتاحة

 والجودة للتطوٌر طٌبة جامعة وكٌل - ؼبان أحمد بن محروس/د.أ :المرجع

 

 السعودي المجتمع فً العنوسة مشكلة :المشروع اسم -2

 العزٌز عبد الملك جامعة - العلمً البحث عمادة :المستفٌدة الجهة

 ٖٕٓٓ أؼسطس: إلى    ٕٕٓٓ أبرٌل: من : المدة

 بجدة العزٌز عبد الملك جامعة :التموٌل جهة

 ٕٖ (:جنٌه باأللؾ) التموٌل مقدار

 الربٌس الباحث :المتقدم دور

:  وٌشمل ، للدراسة العام اإلطار:  أوالً :  اآلتٌة بالمهام القٌام :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 ، مصطلحاتها ، منهجها ، حدودها ، أهدافها ، أهمٌتها ، الدراسة مشكلة ، الدراسة مقدمة

-ٔ:  وٌشمل ، للدراسة النظري اإلطار:  ثانٌاً .  الدراسة مخطط ، السابقة الدراسات

 العنوسة تفشً عوامل -ٕ.  السعودي المجتمع فً وتطورها العنوسة ماهٌة 

-ٗ.  العانس على للعنوسة المتعددة اآلثار -ٖ.  السعودي المجتمع فً وتفاقمها

:  ثالثاً .  تنظٌماته بكل السعودي االجتماعً البناء على للعنوسة المختلفة األضرار 

 الدراسة أهداؾ – أ:  المٌدانٌة الدراسة إجراءات -ٔ:  وٌشمل ، للدراسة المٌدانً اإلطار

 نتابج -ٕ.  الدراسة عٌنة – ج.  ومحاورها المٌدانٌة الدراسة أداة -ب.  المٌدانٌة

 التربوٌة الحلول – أ:  النتابج -ٔ.  والتوصٌات النتابج: :  رابعاً .  المٌدانٌة الدراسة

 لتطبٌق التربوٌة المتطلبات -ب.  المٌدانٌة الدراسة ونتابج النظري اإلطار ضوء فً المقترحة

 التربوٌة الحلول تفعٌل ملعوا -أ:  التوصٌات -ٕ.  العنوسة مشكلة وعالج التربوٌة الحلول

 . المتطلبات وتحقٌق

 العالم تإرق التً الخطٌرة المشكالت من العنوسة مشكلة أصبحت :المشروع عن نبذة

 وتفاقمت أسبابها تعددت ، خاصة بصفة والسعودي الخلٌجً والمجتمع ، عامة بصفة المعاصر

 دعابم بتقوٌض ٌهدد اجتماعٌاً  هماً  أصبحت بحٌث ، وأضرارها نتابجها وبرزت ، عواملها

 تضامن تتطلب التً التربوٌة الحلول من مجموعة إلى الوصول فً ورؼبةً .  االجتماعً األمن

 فً..  واالقتصاد االجتماع وعلماء النفس وعلم التربٌة وخبراء الفكر ورجال األمة علماء كل

 الحادة المحاوالت مع وتواصالً . واستٌعابها العنوسة لمشكلة للتصدي العلمٌة األسالٌب تلمس
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 ضرورة جاءت بدأت التً الفعلٌة الحلول بعض مع وتضامناً  ، المشكلة عالج تحاول التً

 ما -:  التالً الربٌسً السإال فً الدراسة مشكلة بلورة وٌمكن.  الدراسة هذه وأهمٌة

 تربوي منظور من عالجها سبل وما ، السعودي المجتمع فً العنوسة لمشكلة المختلفة األبعاد

 ماهٌة ما -ٔ -: اآلتٌة الفرعٌة األسبلة على اإلجابة السإال هذا عن اإلجابة وتتطلب.  ؟

 مشكلة إلً أدت التً المجتمعٌة العوامل ما -ٕ.  ؟ السعودي المجتمع فً ومعدالتها العنوسة

 للعنوسة والخلقٌة والعقلٌة والبدنٌة النفسٌة اآلثار ما -ٖ.  ؟ تفاقمها من وتزٌد العنوسة

 االجتماعً البناء على للعنوسة المترتبة األضرار ما -ٗ.  ؟ العانس المرأة على

-ٙ.  ؟ العنوسة مشكلة لعالج المقترحة التربوٌة الحلول ما -٘.  ؟ تنظٌماته بكل السعودي

 تفعٌل عوامل ما -7.  ؟ العنوسة مشكلة لعالج الالزمة التربوٌة المتطلبات ما 

 ذلك ضوء وفً.  السعودي؟ المجتمع مإسسات تكامل وتحقٌق للعنوسة التربوٌة الحلول

-ٕ.  السعودي المجتمع فً ومعدالتها العنوسة ماهٌة على التعرؾ -ٔ:  إلى الدراسة هدفت

 األضرار استكشاؾ -ٖ.  تفاقمها من وتزٌد العنوسة أنتجت التً العوامل رصد 

 التربوٌة الحلول استقراء -ٗ.  قطاعاته بكل والمجتمع األسرة على للعنوسة المختلفة

 المتطلبات رصد -٘.  السعودي المجتمع فً العنوسة مشكلة وحجم لطبٌعة المناسبة

 التربوٌة المإسسات عمل توحٌد استشراؾ -ٙ.  التربوٌة الحلول لتحقٌق الالزمة التربوٌة

 وتستخدم ، المسحً الوصفً بالمنهج ذلك لتحقٌق الدراسة وتستعٌن.  العنوسة مشكلة لعالج

 . عالجها وسبل ومضارها المشكلة أسباب حول والبٌانات المعلومات من المزٌد لجمع إستبانة

 والجودة للتطوٌر طٌبة جامعة وكٌل - ؼبان أحمد بن محروس/د.أ :المرجع

 

 

 الفنٌة األنشطة

 عشر المصرٌةالثانً الجامعات شباب ألسبوع االجتماعً النشاط منافسات بحوث تحكٌم :النشاط طبٌعة

 .الشرعٌة ؼً الهجرة:  موضوعات فً ،2ٕٔٓ فبراٌر ، الشٌخ كفر بجامعة

 بحوث تحكٌم :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة :الجهة

 2ٕٔٓ ٌناٌر: إلى    2ٕٔٓ ٌناٌر: من :المدة

    

 طنطا جامعة التربٌة لكلٌة(األول الدولً) عشر الثالث المإتمر :النشاط اسم

 تنظٌمٌة أنشطة :النشاط نوع

 طنطا جامعة التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 2ٕٔٓ مارس: إلى    2ٕٔٓ مارس: من :المدة
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 ببحث المشاركة - :المتقدم دور

 أزمات لمواجهة التربوي القرار صنع آلٌات: عنوانه ببحث المشاركة :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 منهجٌة رإٌة - المعلم إعداد كلٌات

 رإي – المعرفة عصر فً مهنٌاً  وتنمٌته المعلم إعداد( األول الدولً) عشر الثالث المإتمر :النشاط عن نبذة

 وتحقٌق التعلٌم تطوٌر كان إذا:  البحث ملخص م2ٕٔٓ مارس ٘ - ٗ طنطا جامعة التربٌة كلٌة وممارسات

 العولمة عصر فً حتمٌاً  أمراً  ٌصبح فإنه العصور، كل فً ضرورة ٌبدو النوعٌة بجودته واالهتمام تمٌزه،

 والؽلبة المبدعة، وقدراته للعقل فٌه السٌادة أصبحت عصر ألنه والتكنولوجٌا، العلم عصر الكونً، واالقتصاد

 ووسٌلة المعرفة صانع هو اإلنسان وألن. العالٌة اإلنتاجٌة القدرات ذات البشرٌة للطاقات المالكة لألمة فٌه

 عناصره بجمٌع التعلٌمً النظام فً نوعٌة نقلة إحداث بمكان األهمٌة من أصبح لذا معاً، وهدفها التنمٌة

 لتواكب وتكوٌنه إعداده منظومة تتطور أن ٌنبؽً الذي المعلم ، التعلٌمً النظام رأس علً وٌؤتً.ومحاوره

 فً والتكنولوجٌة العلمٌة التطورات أفرزت فلقد. المجتمعٌة والتحوالت والتكنولوجٌة العلمٌة التطورات

 بصفة التعلٌم ومإسسات ، عامة بصفة التربٌة مإسسات أمام واألزمات التحدٌات من جملة ; العالم مجتمعات

 مسبولٌة ٌحمل الذي ; المعلم ومسإولٌات أدوار تؽٌرت حٌث ، المعلم إعداد كلٌات األخص وعلً ; خاصة

 المجتمع بمتطلبات للوفاء وتؤهٌلهم المختلفة، المجاالت فً المتخصصة والكوادر البشرٌة القوة إعداد

 عن البحث ٌقتضً والتكنولوجٌة العلمٌة العصر معطٌات مع التعاطً فإن وبالتالً.  المستقبل فً وطموحاته

 وبرامجه التعلٌم هٌاكل فً جوهرٌة تؽٌرات -:  ذلك وٌتطلب ; وكٌفاً  كماً  التعلٌم فً للتوسع جدٌدة صٌػ

 إتاحة -. والتعلم التعلٌم وأسالٌب لطرق المستمر التطوٌر -. والتكنولوجٌا العلم تؤثٌرات لٌعكس التعلٌمٌة

 وباحثٌن وعلماء، مبدعٌن، مفكرٌن ٌكونوا أن على ; المعلمٌن التً والمعنوٌة المادٌة والظروؾ الشروط

 أزمة تعٌش ، وعملٌاتها وأنماطها بؤشكالها ، المعلم إعداد كلٌات أن علً مصر فً الشواهد وتإكد. متمٌزٌن

 وتدرٌبه إلعداده مقننة إستراتٌجٌة إلً ،وتفتقد لتكوٌنه واضحة فلسفة إلً تفتقد حٌث..... األبعاد متعددة

 تلك وضع حاولت واإلعتماد الجودة دعوات كانت وإن. النتقابه وموضوعٌة واضحة معاٌٌر إلً تفتقد ،وكذلك

 أزمة من التخلص إن. التنفٌذ إطار خارج وأوراق شعارات مجرد تبقً أنها إال ; األخٌرة الفترة فً المعاٌٌر

 ثقافً تكامل لوابه تحت ٌنضوي ومعرفً مجتمعً تكامل بتحقٌق إال تكون لن مصر، فً المعلم إعداد كلٌات

 القادر المربً المعلم تخرج أن ٌمكنها التً ،تلك مصر فً التربٌة كلٌات بٌن تكامل قمته فً ،وٌؤتً وتعلٌمً

 قرار علً بناء إال ٌكون لن التربٌة كلٌات بٌن التكامل ذلك.  حر ، واع ، مبدع ، جٌل فكر وتشكٌل صنع على

 التؽٌرات سرعة فمع. الشخصٌة والمصالح المكتسبات عن بعٌدا للمجتمع العامة المصلحة ٌنزع أصٌل تربوي

 أزمة أفرزت والتً الثالثة األلفٌة مجتمع ومتطلبات لتحدٌات انعكاساً  اآلن المصري المجتمع بها ٌمر التً

 فً المعلم إعداد كلٌات ألزمة والمتؤمل.  فٌها فاعل دور للمعلم ٌكون أن ضرورة جاءت. األبعاد متعددة تربوٌة

 فلسفة ٌصنع فمن. وإتخاذه صناعتة أزمة ، ذاته التربوي القرار أزمة إلً تعود األساس فً أنها ٌدرك مصر

 لالدبٌات وفقاً  القرار واتخاذ صنع عملٌة إن.  قراراتها ٌصنع ومن الكلٌات; هذه وسٌاسات وإستراتجٌات

 ٌكون أن ٌنبؽً األمور من أمر ٌهمه فرد كل أن فً ٌتمثل إنسانً: األول الشق: شقٌن ذات عملٌة ; التربوٌة

 وزن رأي فلكل. تقرٌره إعادة أو األمر هذا تقرٌر فً رأي -وثقافته وخبرته نضجه مستوى حسب على– له

 العلم هو: الثانً الشق. عنده ٌعمل الذي المستوى حدود عند رأٌه ولكل ومإهالته، صاحبه كفاٌة حسب

 أوالً  العبرة وإنما قرار، على الناس ٌجمع أن القرار اتخاذ فً العبرة فلٌست القرار، فً المتضمنان والخبرة

 أساس على ُتبنى القرار صناعة ومصداقٌة. ودراٌة وعلم دراسة على القرار هذا ٌقوم أن فً شًء كل وقبل

( الحٌوٌة)التربوٌة فالقرارات ثم ومن علٌه، المترتبة واآلثار باحتماالته الموضوعً والتبصر المعلومات دقة

 قبل كافٌة فرصة لـه تتاح حتى القرار، صانع أمام الزمن من فترة تسبقها أن ٌجب المجتمعات، حٌاة فً

 بدٌل، كل جزبٌات دراسة ثم ومن المتنوعة، البدابل لقٌاس كافٌاً  وقتاً  له تتٌح أنها إذ البدابل، بٌن االختٌار

 - مركبة عملٌة القرار صنع وعملٌة. منها لكل المحتملة المستقبلٌة النتابج استعراض على ٌساعده الذي األمر

 القرار مدخالت تشكل التً المتؽٌرات وتقوٌم بتحلٌل تبدأ -التربوي القرار صنع فً وتعقٌداً  تركٌباً  وتزداد

 وبالتالً. وتنفٌذه القرار اتخاذ مرحلة إلى ووصوالً ... أفضلها واختٌار المتاحة، البدابل دراسة بعملٌة مروراً 

 ٌتناول الراهن والبحث القرار صنع مراحل أحد القرار فاتخاذ القرار، اتخاذ من وأشمل أعم القرار صنع فعملٌة
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 عدم أثبتت قد مصر ومنها البلدان من كثٌر فً التعلٌم بها مر التً األزمات كانت ولما. القرار صنع عملٌة

 وعلى السلٌم والتخطٌط العلم على ٌعتمد عصري أسلوب على الحلول هذه تقم لم ما الجذرٌة الحلول فاعلٌة

 حتى ; قراراتها صناعة فً الكلٌات تلك مشاركة ضرورة إلى ماسة الحاجة باتت وبالتالً. المدروسة القرارات

 بالواقعٌة تتسم وفاعلة، قادرة تعلٌمٌة برامج وتبدع مواردها، توظٌؾ وتحسن أهدافها، صٌاؼة تعٌد

 للوقوؾ البحث هذه ضرورة جاءت هنا ومن. المعلم وإعداد إختٌار حسن ٌتٌح بما..... والكفاءة والوظٌفٌة

 وفً. لتحقٌقها المنهجٌة واإلجراءات الخطوات ورصد ، المعلم إعداد بكلٌات التربوي القرار صنع آلٌات على

 أزمة أبعاد -. مصر فً المعلم إعداد كلٌات أزمة أبعاد -: التالٌة الجوانب ، الحالً البحث ٌتناول ذلك ضوء

 التربوي القرار صنع آللٌات منهجٌة رإٌة -. مصر فً المعلم إعداد كلٌات فً التربوي القرار وإتخاذ صنع

 . مصر فً المعلم إعداد كلٌات فً

 طنطا جامعة التربٌة كلٌة عمٌد الخوٌت سمٌر. د.أ :المرجع

 

 التربٌة أصول لقسم والعشرون الحادٌة العلمٌة الندوة  :النشاط اسم

 مشاركةتنظٌم و :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم :المستفٌدة الجهة

 2ٕٔٓ مارس: إلى    2ٕٔٓ مارس: من :المدة

 الندوة جلسات وإدارة ببحث المشاركة - :المتقدم دور

  :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 األصالة بٌن المعرفة مجتمع فً العربً العقل إشكالٌات ومواجهة التربٌة : عنوانه ببحث المشاركة -

  " والمنطلقات التحدٌات" والمعاصرة

 الندوة إدارة - البحوث تحكٌم -

 المعرفة مجتمع فً العربً العقل إشكالٌات ومواجهة التربٌة : البحث ملخص :النشاط عن نبذة

 " والمنطلقات التحدٌات" والمعاصرة األصالة بٌن

 والنضج، القوة فً ؼاٌة وطموحات أفكاراً  ،وٌنجب المجتمعات بثقافة ٌنهض الثقافات عبر الفكري التالقح 

 مجتمع كل علً ٌفرض مما.  والمعرفة والثقافة والعلم بالحرٌة تنعم ناضجة عقول وجود ذلك وٌستوجب

 أبناإه ازدهار فرص ٌدعم ،وأن والعلماء العلم وتشجٌع للمعرفة الوصول سبل وإتاحة العلمٌة الحرٌة توفٌر

 . المجتمعات كافة وعلماء مفكري مع وتفاعلهم

 تؤخذ  معاصر، أو سابق إنسانً، تقدم معالم من خالها ما مع مبدع تفاعل دون التارٌخ عبر حضارة تزدهر فلم

 .جمعاء واإلنسانٌة لكلٌهما إثراء تبدع، حٌن ذاتها هً وتعطً ٌفوقها حٌن منه

 بٌن للتفاعل بالتؤكٌد هابلة فرصاً  ثمة فإن معرفٌا; ،أو فكرٌا أو ، ثقافٌا نوعاً  ٌشكل عربً قطر كل أن وحٌث

 وحاملٌها الرمزٌة البنً جمٌع تالقح تتٌح ، الكبٌر العربً الوطن اتساع على والثقافٌة والدٌنٌة اإلثنٌة األنواع

 عبر والفكري الثقافً التنوع من الهابلة العقلٌة التشكٌلة لهذه العربٌة الدول سٌاسات سمحت وإذا البشر، من

 . العالم تثري أن ٌمكن عربٌة حضارة لتشكٌل فرصة لسنحت الحر، بالتالقح أقطارها جمٌع

 :ٌمثل أنه حٌث توجهاتها، وتحدٌد البشرٌة مسٌرة فً العمٌق تؤثٌره من العقل أهمٌة تتضح و
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 .أفضل حٌاة إلى الوصول فً البشر أداة -

 .والظلم القهر لمواجهة البشر أداة -

 . خٌاراتهم لتوسٌع البشر أداة -

 . الوعً بناء فً البشر أداة -

 .اإلنسانً الفعل وتقنٌن لتوجٌه  البشر أداة -

 .بمهاراتهم لالرتقاء البشر أداة -

 .واالجتماعٌة العلمٌة المستجدات لمواكبة البشر أداة -

 .الحرٌة لبلوغ البشر أداة -

 .والكرامة العدالة، لتحقٌق البشر أداة -

 .الحضارٌة والسٌادة لإلبداع البشر أداة -

 التقرٌب ٌصعب متباعدتٌن ثقافتٌن بنٌته فً حامالً  متناقضٌن، عالمٌن ٌعاٌش"  المعاصر" العربً والعقل

 وتدفعه أصالته، تسلبه تؽرٌبٌة عولمٌة وأخرى باألصالة، مفعمة تراثٌة ثقافة متكافبتٌن، ؼٌر ثقافتٌن بٌنهما،

 بٌن الربط عن عاجزاً  العربً العقل ٌقؾ الثانً والعالم األول العالم وبٌن. مصطنعة كوكبٌة فردٌة عصرنه نحو

 ٌعرؾ ال ثقافته، فً مؽترباً  ذاته، فً منفصماً  فٌصبح عنه، المؽتربة اآلخر عصرنة وبٌن التراثً، ماضٌه

 لذاته، ٌصنعه الخٌال من ونسق الوهم من عالم فً فٌعٌش الخصوصٌة، وإشكالٌة العولمة تجلٌات ٌواجه كٌؾ

 ٌسعى قد ذلك ومع ماضٌه، إلى ٌنكص أن إال مخرجاً  ٌجد فال منه، الفكاك عن عجزاً  أو واقعه، من هرباً  إما

 أو الواقع، مع التكٌؾ على حتى قادر الشخصٌة،ؼٌر ممسوخ عربً إنسان فٌنتج المظهرٌة، للعصرنة

 .الذات إنتاج إعادة أجل من اآلخر مع الحر التعاٌش أو األنا، مع التصالح

 بما(  ونحوها....واالجتماعٌة ، واالقتصادٌة ، والثقافٌة ، السٌاسٌة)  العالمٌة والتكتالت التحوالت سٌاق وفً

 فً تإثر التً والقضاٌا العوامل من مركبة منظومة العربً المجتمع ٌواجه بفعلها والتً ، تحدٌات من تفرضه

 متؤرجحاً  وتجعله ، المستقبل نحو العربً العقل انطالق حركة وتعوق بل االجتماعً، بناإه وتهدد عقله، بنٌة

 بداٌة بٌن مثٌرة مفارقة ٌعٌش العربً العقل وأصبح.متضاربة واقتصادٌة وفكرٌة وثقافٌة سٌاسٌة تٌارات بٌن

 أصبح الماضً فً مطلباً  كان وما عقبة، الٌوم ؼدا ، أمال بألمس كان فما. إلٌه آلت ما وبٌن الحضارٌة الحقبة

 التقدم محاوالت كل أمام منٌعاً  وسداً  وجموداً  محافظاً  تقلٌداً  بات وتمرداً  ثورة كان وما ، الحاضر علً قٌدا

 .والتؽٌٌر

 عملٌات إلى ترجع عدة إشكالٌات طٌاتها فً تتضمن طاحنة أزمة ٌعانً العربً العقل بات سبق ما سٌاق فً

 الوعً، إشكالٌة الفهم، ،إشكالٌة المعرفة إشكالٌة: اإلشكالٌات هذه أهم من. عقود منذ والتهمٌش القهر

 إشكالٌة القرار، واتخاذ صنع إشكالٌة الذات، ،إشكالٌة اإلبداع ،إشكالٌة العلمً التقدم إشكالٌة التطبٌق، إشكالٌة

 ، اآلخر قبول ،إشكالٌة اإلختالؾ ،إشكالٌة التعاٌش إشكالٌة التسامح، ،إشكالٌة االنتماء ،إشكالٌة االلتزام

 .البقاء إشكالٌة

 فتإثر. وإدراكاته ووعٌه واتجاهاته رإٌته على تنعكس العربً العقل تواجه التً اإلشكالٌات وتلك          

 فً طرٌقته وعلى لدٌه التفكٌر عملٌات على ،  ونحوهما..الوعً إشكالٌة ثم الفهم إشكالٌة ثم المعرفة إشكالٌة

 على قدرته وتضعؾ واالستنتاج، التحلٌل على القدرة وتفقده لدٌه، اإلبداع مقومات وتثبط والتعبٌر،بل النقد

 بمإسساتها  التربٌة توظٌؾ ضرورة ٌتطلب الذي األمر الحٌاة على إقباله من وتضعؾ القرار، واتخاذ صنع

 .المؤزوم العربً العقل إشكالٌات ومعالجة لمواجهة وادواتها
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 وربما والصمود؟ التحدي على العربً العقل قدرة مدي حول التساإالت تنوعت اإلشكالٌات هذه مواجهة وفً

 ظل فً ثقافٌة تناقضات طٌاتها بٌن تحمل جدٌدة عقلٌة سمات تكوٌن من جزء هً المثارة التساإالت تكون

 سمات هً الترفً واالستهالك والمادٌة والفردٌة فاالؼتراب العربً، اإلنسان على مفروضة عصرٌة متؽٌرات

 المفهوم من تقترب ربما جدٌد، نوع من ثقافة إلى العربٌة الثقافة تحولت حٌث العربٌة، مجتمعاتنا فً ترسخت

 لشروط خاضع شًء كل ٌصبح حٌث" السوق بحضارة الكبٌر التحول" كتابه فً بوالنً كارل قدمه الذي

 .  المواجهة على العربً العقل قدرة بمدى مرهون كله ذلك أن ؼٌر" نفسه اإلنسان روح حتى" السوق ولنظام

 العقل بماهٌة جاهلة تظل العربً، العقل بناء إعادة شؤنها من التً التربٌة أن للنظر الالفت ومن       

 على التربٌة مهمة فإن ولذا ، والوهم الخطؤ إلى الطبٌعً ونزوعه بناإه ومعوقات وحدوده وبآلٌاته اإلنسانً

 معوقات ورصد حدوده ومعرفة العربً، العقل مكنون اإلنسانً،وبخاصة العقل مكنون إدراك  هً الصعٌد هذا

 .علٌه سٌطرت التً والضالالت واألوهام األخطاء مصادر ،وكشؾ بنابه

 العقل(  إشكالٌات)  أزمة مظاهر إلستقراء  الحالٌة الورقة وأهمٌة ضرورة جاءت ذلك كل ضوء فً     

 الجدٌدة التربٌة ومقومات شروط علً وللوقوؾ العربً، العقل أزمة صناعة وعناصر أسباب ولرصد العربً،

 .العربً العقل إشكالٌات لمعالجة الالزمة

 :الورقة أهمٌة

 :فً الورقة أهمٌة تتجلً

 مما العربً، العقل بنٌة فً المعلوماتٌة ثورة أحدثتها التً العمٌقة والتحوالت بالتؽٌرات التوعٌة 

 . العربٌة التربٌة منظومة فً جوهرٌة تؽٌٌرات إحداث ضرورة ٌستوجب

 منظومة لبناء ، العربً المجتمع مستوي علً التربوٌة المإسسات جهود تضافر بضرورة التوعٌة 

 .البشري المعرفً التراكم فً إسهاماته وتوضح انجازاته وتبرز العربً المجتمع وعقل  لتارٌخ تإصل معرفٌة

 وتؤهٌل بتطوٌر التعلٌم، مجال فً االستثمار زٌادة ٌتطلب بما العربً العقل بناء إعادة على الحث 

 ونشرها المعرفة الستٌعاب العربً العقل تإهل التً المعرفٌة والكفاٌات المهارات وإكسابها البشرٌة الكوادر

 .المستقبل فً ،وإنتاجها

 علً العربً العقل إبداعات ترقٌة فً والتكنولوجٌا العلم مجتمع معطٌات من االستفادة فرص تعظٌم 

 .انفتاحاً  أكثر تعلٌمٌة نظم خالل ومن عصرٌة أكثر نحو

 قبل من التبعٌة حالة خلفتها العربً،والتً العقل تواجه التً والمخاطر التهدٌدات من الحد ضرورة 

 .الؽربً للعقل العربً العقل

 :الورقة أهداؾ

 :إلى الورقة تهدؾ

 .المعرفة مجتمع فً العربً العقل(  إشكالٌات)  أزمة مظاهر استقراء •

 .والمعاصرة األصالة بٌن صراعه فً العربً العقل تواجه التً التحدٌات رصد •

 .المعرفة مجتمع فً العربً العقل إشكالٌات معالجة ومقومات منطلقات تحدٌد •

 .العربً العقل إشكالٌات لمعالجة تعلٌمٌة وإجراءات تربوٌة رإٌة اقتراح  •

 : الورقة منهج
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 ٌتخطى منهج وهو وأهدافها، الورقة لطبٌعة المناهج أنسب من فهو التحلٌلً، الوصفً المنهج الورقة تستخدم

 فً تواجهه التً والتحدٌات العربً العقل أزمات عن المتاحة والمعلومات البٌانات تفسٌر إلى الوصؾ مجرد

 ذات دالالت واستنباط بٌنها، فٌما الكامنة العالقات إلدراك تحلٌلها إلً ، والمعاصرة األصالة بٌن الصراع سٌاق

 .المعرفة مجتمع فً العربً العقل إبداع ومقومات ومنطلقات وشروط  أركان استشراؾ فً تفٌد مؽزى

 : الورقة محاور

 : التالٌة المحاور تناول نحو الورقة تسعً     

 .العربً العقل(  إشكالٌات)  أزمة مظاهر •

 .والمعاصرة األصالة بٌن صراعه فً العربً العقل تواجه التً التحدٌات •

 .المعرفة مجتمع فً العربً العقل إشكالٌات معالجة ومقومات منطلقات •

 .العربً العقل إشكالٌات لمعالجة تعلٌمٌة وإجراءات تربوٌة رإٌة •

 

 الزقازٌق جامعة التربٌة لكلٌة السنوي العلمً المإتمر :النشاط اسم

 مشاركة :النشاط نوع

 الزقازٌق جامعة التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 2ٕٔٓ فبراٌر: إلى    2ٕٔٓ فبراٌر: من :المدة

 ببحث المشاركة - :المتقدم دور

 جامعة التربٌة لكلٌة السنوي العلمً المإتمر فً المشاركة :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 عنوانه ببحث م2ٕٔٓ فبراٌر 2ٔ – 1ٔ من الفترة( والمقتضٌات الضرورات:  المعلم إعداد تطوٌر)الزقازٌق

 المعرفة مجتمع فً المعلم تكوٌن ومقتضٌات التربٌة فلسفة:

 أحدثت لقد المعرفة مجتمع فً المعلم تكوٌن ومقتضٌات التربٌة فلسفة: البحث ملخص :النشاط عن نبذة

 وسٌاستها فلسفتها فً ، التربٌة منظومة فً عنٌفة هزات ، الثالثة األلفٌة مجتمع لعصرنا المتسارعة التؽٌرات

 بسرعة ٌقاس التربٌة نجاح ٌقاس أصبح وبالتالً.  وأسالٌبها مناهجها وفً وأدوارها مإسساتها وفً

 ٌحتل ربٌس مطلب ٌعد ، وأدوارها سماتها وتحدٌد التربٌة تجدٌد إن.  التؽٌرات تلك مع وتجاوبها استجاباتها

 الحادي القرن أجل من التربٌة أن أعلنت التً المتقدمة الدول وبخاصة ، العالم دول كل فً الصدارة مركز

 والعرقً الثقافً والتنوع تتوافق األشكال متعددة تكون ،وأن للجمٌع تربٌة تكون أن ،ٌنبؽً والعشرٌن

 معالم ستة البعض ٌحدد لذلك وتحقٌقاً .  والمهنٌة االجتماعٌة لطموحاتهم ومحققة ، المجتمع ألفراد والعقدي

 القدرة ،بناء المستمرة بالتربٌة ،األخذ التربوي النظام مرونة:  هً التؽٌٌر أجل من المرجوة العربٌة للتربٌة

 ،ربط التربٌة تقنٌات ،تجدٌد والمتجددة المتؽٌرة العمالة بحاجات التربٌة ،ربط الذاتً التعلم على المتعلم لدى

 متعددة تربوٌة أزمة معالم العربً عالمنا ٌعٌش ذلك إطار وفً.  والعالمً العربً الثقافً بالتراث التربٌة

 حاجة فً ،مازال وتفعٌله تنقٌته سبٌل فً بذلت التً الجهود من الرؼم ،على العربً التربوي فالفكر ، األبعاد

 التوجهات عمق فً ٌنظر ومن.  والثقافٌة الحضارٌة مطالبنا جرأة فً لٌواجه والمراجعة النظر من كثٌر إلى

 من تنطلق فهً ، واضحة عربٌة قومٌة فلسفة على تبن لم العربٌة التربٌة أن بوضوح ٌدرك العربٌة التربوٌة

 أقطار فً والحرٌة للوحدة تدعو اشتراكٌة قومٌة فلسفة من ،وتنطلق األقطار بعض فً مؽلقة وطنٌة فلسفة

 تربوي مشروع إلً نفتقد أننا الواقع وٌإكد هذا. ثالث قطر فً إسالمٌة عربٌة تصورات من ،وتنطلق أخرى



009 
 

 ما ،وأن تربوٌاً  لتحقٌقها الالزمة األدوات مع تترابط تربوٌة أهداؾ ،إلى للكلمة االستراتٌجً ،بالمعنى عربً

 هذه كانت وإن ،هذا نفسها القطرٌة العربٌة األنظمة تطرحه عما تختلؾ ال عامة تربوٌة ؼاٌات مجرد هو ٌوجد

 واضحة فلسفة إلً فنفتقد ، المعلم على بالطبع ذلك كل وٌنعكس ; الؽاٌات هذه تحقٌق نحو فعالً  تسعى األنظمة

 النتقابه وموضوعٌة واضحة معاٌٌر إلً نفتقد ،وكذلك وتدرٌبه إلعداده مقننة إستراتٌجٌة إلً ،ونفتقد لتكوٌنه

 مجرد تبقً أنها إال ; األخٌرة الفترة فً المعاٌٌر تلك وضع حاولت واإلعتماد الجودة دعوات كانت وإن.

 تكون لن ، العربً الوطن ٌعٌشها التً التربوٌة األزمة من التخلص إن. التنفٌذ إطار خارج وأوراق شعارات

 التربٌة كلٌات بٌن تكامل قمته فً ،وٌؤتً وتعلٌمً ثقافً تكامل لوابه تحت ٌنضوي عربً تكامل بتحقٌق إال

 ، واع ، ،مبدع جٌل فكر وتشكٌل صنع على القادر المربً المعلم تخرج أن ٌمكنها التً ،تلك العربً الوطن فً

 المعلم ،وأن األجٌال تنشبة فً ،والمبدعة التعلٌمٌة المنظومة فً الفاعلة القوة هو المعلم كان ولما.  حر

 مجرد دوره ٌتخطى ،بحٌث مثمراً  وناتجاً  فعاالً  عابداً  ٌعطً تعلٌمٌاً  موقفاً  ٌنظم أن على القادر المعلم هو الناجح

 معلم ٌتطلبها التً األدوار من ذلك ؼٌر إلى...  موجه ، محاور ، ،مشارك منظم إلى...  واإللقاء التلقٌن

 مجتمع ومتطلبات لتحدٌات انعكاساً  اآلن العربً المجتمع بها ٌمر التً التؽٌرات سرعة ومع.  المستقبل

 جاءت ، فٌها فاعل دور للمعلم ٌكون أن ٌجب والتً. األبعاد متعددة تربوٌة أزمة أفرزت والتً المعرفة

: • إلً الدراسة هدفت ذلك وعلً المعرفة، مجتمع فً المعلم تكوٌن ومقتضٌات التربٌة فلسفة دراسة ضرورة

 مجتمع ومتطلبات خصابص رصد . • المعلم تكوٌن فً ودورها التربٌة فلسفة أهمٌة استشراؾ 

 ٌستلزم ; األهداؾ تلك وتحقٌق. المعرفة مجتمع فً المعلم تكوٌن مقتضٌات علً الوقوؾ . •المعرفة

 خصابص .ٕ.  المعلم تكوٌن فً ودورها التربٌة فلسفة. ٔ:  التالٌة للجوانب المنهجٌة العلمٌة المعالجة

 .المعرفة مجتمع فً المعلم تكوٌن مقتضٌات. ٖ. المعرفة مجتمع ومتطلبات

 الزقازٌق جامعة التربٌة كلٌة عمٌد نافع المنعم عبد. د.أ :المرجع

 

 التربٌة أصول لقسم العشرون العلمٌة الندوة  :النشاط اسم

 مشاركة :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم :المستفٌدة الجهة

 1ٕٔٓ مارس: إلى    1ٕٔٓ مارس: من :المدة

 الندوة جلسات وإدارة ببحث المشاركة - :المتقدم دور

 التحدٌات بٌن مصر فً التعلٌم إصالح: عنوانه ببحث المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 الندوة إدارة - البحوث تحكٌم- اإلنطالق وفرص

 كان إذا: مقدمة اإلنطالق وفرص التحدٌات بٌن مصر فً التعلٌم إصالح: البحث ملخص :النشاط عن نبذة

 عصر فً اآلن حتمٌاً  أمراً  أصبح فإنه العصور، كل فً ضرورة ٌبدو النوعٌة بجودته واالهتمام التعلٌم إصالح

 للعقل فٌه السٌادة أصبحت عصر ;ألنه والمعلوماتٌة الدٌمقراطٌة عصر ، الكونً واالقتصاد والتكنولوجٌا العلم

 صانع هو اإلنسان وألن.  الخالقة القدرات ذات البشرٌة الطاقات صاحبة لألمة فٌه والؽلبة المبدعة، وقدراته

 المسبول التعلٌم نظام فً نوعً إصالح إحداث الضروري من أصبح لذا معاً، وهدفها التنمٌة ووسٌلة المعرفة

 الحادي القرن مطلع مع المصري المجتمع واجه ولقد. اإلنسان هذا وإعداد وتكوٌن بناء عن الربٌس

 التحدٌات هذه مواجهة نحو الفاعلة األداة هو عامة، بصفة التعلٌم ولعل متعددة، ومخاطر تحدٌات والعشرٌن

 عند مسبولٌتها تتوقؾ ال مستقبلٌة منظومة النهابً تحلٌله فً ٌشكل إنما فالتعلٌم المخاطر، لتلك واالستعداد

. للمستقبل اإلنسان إعداد إلى ذلك ٌتجاوز وإنما الحاضر، مشكالت مع بثقة للتعامل المجتمع وتجهٌز تهٌبة

 وتفجر. ونحوها.....،والثقافٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة، بؤشكالها المتشعبة المجتمعٌة التحوالت سٌاق وفً

 من تفرضه بما االجتماعً التؽٌٌر عملٌات تسارع ومع.  مٖٕٔٓ ٌونٌه ٖٓ ثورة ثم ; مٕٔٔٓ ٌناٌر ثورة
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 واالقتصادٌة، ، الثقافٌة المشكالت مواجهة فً األكبر العبء التعلٌم على أصبح ، ومشكالت تحدٌات

 كوادر وتكوٌن إعداد فً الربٌس لدوره إضافة وذلك ، التؽٌٌر لعملٌات المصاحبة ، ونحوها.....والسٌاسٌة

 فً المجتمعً اإلصالح نجاح كان ولما. معطٌاته واستلهام العصر تقنٌات استٌعاب على وقادرة مإهلة بشرٌة

 الذي خاصة بصفة التعلٌمً اإلصالح ونجاح عامة بصفة التربوي اإلصالح بنجاح ٌرتبط ، الشامل منظوره

 – المجتمع مستوى علً اإلصالحٌة والدعوات التحوالت وألن.  لها وٌمهد اإلصالح وقٌم توجهات ٌتبنى

 تستوجب ، التعلٌم منظومة داخل البنٌوٌة والعوامل الدواعً من مجموعة ٌقابلها –التعلٌم منظومة خارج

 الشامل اإلصالح ودعوات التحدٌات بفعل - التعلٌم مإسسات علً ٌقع هنا من. والتؽٌٌر المواجهة ضرورة

 هذه مواجهة فً كبٌرة مسبولٌة – مٖٕٔٓ ٌونٌه ٖٓو مٕٔٔٓ ٌناٌر ٕ٘ ثورتً طموحات فرضتها التً

 المختلفة، المجاالت فً المتخصصة والكوادر البشرٌة القوة إعداد فً أهدافها تحقٌق تستطٌع حتى التحدٌات،

 اإلصالح عملٌات بمتطلبات ٌفً بما والتكنولوجٌا العلم آلٌات وامتالكهم الدٌمقراطً بالمناخ وتؤهٌلهم

 تقوم التعلٌم فً نوعٌة نقلة إحداث و شامل تعلٌمً إصالح إلى ماسة الحاجة باتت هنا من.الشاملة المجتمعٌة

 إلى الوصول ٌحقق بما المعلوماتٌة وآلٌات وسابل توظٌؾ علً وتعمل ، الدٌمقراطٌة مبادئ ترسٌخ علً

 مصر فً التعلٌم أن على - وحدٌثاً  قدٌماً  - الشواهد وتإكد.  التعلٌم فً والتمٌز واإلبداع الكفاءة مستوى

 متطلباته زٌادة عن فضالً  علٌه، المتزاٌد الطلب استٌعاب على قادر ؼٌر أصبح وعملٌاته وأنماطه بؤشكاله

:  من ٌعانً أنه إلى المصري التعلٌم بواقع المهتمة والبحوث الدرسات نتابج أكدت فوقد. المادٌة

 الطلب وتلبٌة التوسع على قدرته انخفاض .  المدارس عدد نقص . الحكومً اإلنفاق ضعؾ 

 اإلقلٌمٌة التحدٌات لجملة االستجابة على أدابه ضعؾ . والتعلم التعلٌم عملٌات جودة تدنً . علٌه المتزاٌد

. كفاءاتها ضعؾ مع الفصول فً الطالب تكدس . منها والمتحقق أهدافه بٌن الفجوة . والعالمٌة

 وإنطالقاً  ذلك ضوء فً. والمعنوٌة المادٌة المعلمٌن أوضاع تدهور . التؽٌٌر وصعوبة البٌروقراطٌة 

 ; والدٌموقراطٌة البناء نحو مٖٕٔٓ ٌونٌه ٖٓو مٕٔٔٓ ٌناٌر ٕ٘ ثورتً بعد المصري المجتمع طموح من

 ومإسسات نظم مراجعة :  فً ، عناصره بعض تتمثل شامل، تعلٌمً إصالح عملٌة إلى ماسة الحاجة باتت

 وفاعلة، قادرة تعلٌمٌة برامج وإبتكار بناء . مواردها توظٌؾ ونحسن أهدافها، صٌاؼة نعٌد حتى ، التعلٌم

 والجودة اإلنتاجٌة والكفاءة والوظٌفٌة بالواقعٌة وتتسم ، للمعلوماتٌة وتإصل الدٌمقراطٌة مبادئ تؽرس

 وإنتاجٌة أقل، بتكلفة علٌه، المتزاٌد بالطلب تفً – التعلٌم مجال فً جدٌدة أنماط تبنً . الشاملة

 جدٌدة صٌػ ابتداع  والعالمٌة واإلقلٌمٌة المحلٌة التؽٌرات مع أفضل وتجاوب أكثر، ومرونة أعلى،

 المفروضة والتحدٌات المجتمعٌة، والتحوالت العلمٌة التطورات جملة لمواجهة وكٌفاً  كماً  التعلٌم فً للتوسع

 ووسابله وطرابقه التعلٌم برامج فً جوهرٌة إصالحات استهداؾ  ذلك وٌتطلب. وعالمٌاً  إقلٌمٌاً 

 مناخ توفٌر . التكنولوجٌة تؤثٌراتها بكل المعلوماتٌة عصر اقتحام و الدٌمقراطً األسلوب تبنً لٌعكس

. للمعرفة ومنتجٌن ناجحٌن ومربٌن أكفاء معلمٌن ٌكونوا أن على المعلمٌن ٌحفز مناسب ومعنوي مادي

 واالقتصادٌة السٌاسٌة بؤشكالها مصر فً المجتمعٌة والتحوالت العلمٌة التطورات جملة فإن وبالتالً

 تقتضً التعلٌم فً اإلنطالق فرص فإن ثم ومن.  التعلٌم نظام أمام التحدٌات من مجموعة أبرزت ،....والثقافٌة

 تؽٌرات:  ذلك وٌتطلب. التحدٌات تلك علً للتؽلب وكٌفاً  كماً  التعلٌم فً للتوسع جدٌدة صٌػ عن البحث

 لطرق المستمر والتطوٌر.والتكنولوجٌا العلم تؤثٌرات لٌعكس التعلٌمٌة وبرامجه التعلٌم هٌاكل فً جوهرٌة

 وباحثٌن مبدعٌن، مفكرٌن ٌكونوا بؤن المعلمٌن لتشجٌع المناسب المناخ وإتاحة.والتعلم التعلٌم وأسالٌب

 المجتمعٌة والتحوالت العلمٌة التطورات جملة رصد (ٔ:  إلً البحث ٌهدؾ:  البحث أهداؾ. متمٌزٌن

 العلمٌة التطورات سٌاق فً المصري التعلٌم ٌواجهها التً التحدٌات جملة استقراء (ٕ.  مصر فً

 إستقراء (ٗ. مصر فً التعلٌم إصالح فً اإلنطالق فرص استشراؾ (ٖ. المجتمعٌة والتحوالت

 فرص لتفعٌل آلٌات اقتراح (٘.  مصر فً التعلٌم إصالح فً اإلنطالق فرص ومحفزات محددات

 مصر فً المجتمعٌة والتحوالت العلمٌة التطورات :  البحث محاور. المصري التعلٌم إصالح إ فً اإلنطالق

 فرص . المجتمعٌة والتحوالت العلمٌة التطورات سٌاق فً المصري التعلٌم تحدٌات 

.  مصر فً التعلٌم إصالح فً اإلنطالق فرص ومحفزات محددات . مصر فً التعلٌم إصالح فً اإلنطالق

 .المصري التعلٌم إصالح إ فً اإلنطالق فرص لتفعٌل آلٌات 
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 الندوة وربٌس التربٌة أصول قسم ربٌس المنوفً إبراهٌم محمد. د.أ :المرجع

 

 التربٌة أصول لقسم عشر التاسعة العلمٌة الندوة :النشاط اسم

 مشاركة :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم :المستفٌدة الجهة

 7ٕٔٓ مارس: إلى    7ٕٔٓ مارس: من :المدة

 الندوة جلسات وإدارة ببحث المشاركة - :المتقدم دور

 التربوي القرار واتخاز صنع فً التمٌز: عنوانه ببحث المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 البحوث وتحكٌم الندوة إدارة -" مقترحة رإٌة"

 العلمٌة الندوة" مقترحة رإٌة" التربوي القرار واتخاز صنع فً التمٌز: البحث ملخص :النشاط عن نبذة

 تطوٌر كان إذا م7ٕٔٓ مارس ٘ٔ األربعاء(  المؤمول – الواقع)  المصري التعلٌم فً التمٌز عشر التاسعة

 فً حتمٌاً  أمراً  ٌصبح فإنه العصور، كل فً ضرورة ٌبدو النوعٌة بجودته واالهتمام تمٌزه، وتحقٌق التعلٌم

 المبدعة، وقدراته للعقل فٌه السٌادة أصبحت الذي والتكنولوجٌا، العلم عصر الكونً، واالقتصاد العولمة عصر

 المعرفة مبدع هو اإلنسان وألن. العالٌة اإلنتاجٌة القدرات ذات البشرٌة للطاقات المالكة لألمة فٌه والؽلبة

 بجمٌع التعلٌمً النظام فً نوعٌة نقلة إحداث بمكان األهمٌة من أصبح لذا معاً، وهدفها التنمٌة ووسٌلة

 العلمً والبحث للتعلٌم القومً المجلس تقرٌر سٌاق وفً. اإلنسان هذا تمٌز لتحقٌق ومحاوره عناصره

 وفق لتطوٌره السعً ضرورة على وأكد ، التعلٌم لمستوى واضحاً  تدنٌاً  هناك أن إلى أشار الذي والتكنولوجٌا

 التمٌز وتحقٌق ، مصر فً التعلٌم بمإسسات األداء تطوٌر بضرورة ونادى ، الجودة وضمان االعتماد معاٌٌر

 والتعلم،واستحداث التعلٌم فلسفة تحدٌث: أهمها من آلٌات، عدة خالل من وذلك والتعلم، التعلٌم عملٌات فً

 الدول فً الناجحة التعلٌمٌة والنماذج الصٌػ بعض ،ودراسة التدرٌس فً جدٌدة واستراتٌجٌات وطرق مناهج

 فً التمٌز نهج المتقدم العالم دول وتتبع التربوي القرار واتخاز صنع فً التمٌز إلً بإلضافة هذا.المتقدمة

 العلمً المناخ وتهٌبة الموهوبٌن، ورعاٌة والتدرٌب، العلمً، والبحث التدرٌس، فً ، التعلٌم منظومة

 نحو واالتجاه الجماعً، والعمل الدٌمقراطٌة، روح التربوي،وتعمٌق القرار واتخاز صنع فً والتمٌز الخالق،

. والعالمً المحلً المستوى على والمجتمع للفرد المقدمة والتعلٌمٌة العلمٌة الخدمات فً والتنافسٌة الجودة

 وعملٌة ، متعددة مستوٌات على والعملٌات رالعناص من العدٌد فٌها ٌتفاعل اجتماعٌة منظومة التعلٌم وٌمثل

 جمٌع مستوى ضرورٌةعلى عملٌة وهً – التربوي القرار فً تعقٌداً  وتزداد - معقدة عملٌة القرار صنع

:  لسببٌن ، والتعلٌم التربٌة مٌدان فً وتعقٌداً  أهمٌة تزداد ولكنها ، وؼٌرها واالقتصادٌة السٌاسٌة المٌادٌن

 ؼٌر أو مباشرة بطرٌقة بؤخرى أو بصورة معه ٌتعاملون ألنهم جمٌعاً  المواطنٌن ٌمس مٌدان أنه:  أوالً 

 القوى من بحاجتها الدولة وإمداد مباشرة الوالء بث من لها التعلٌم ٌمثله بما الدولة ٌهم أنه كما ، مباشرة

 فً وتشعبه العمل تعقد:  ثانٌاً .  جمٌعاً  والمواطنٌن للدولة هام قرار التربوي القرار أن أي...  العاملة

 من ٌتطلب الذي األمر ، تحقٌقها إلى تسعى التً األهداؾ تعدد عن فضالً  ، والتعلٌمٌة التربوٌة المإسسات

 التربوٌة القرارات واتخاذ صناعة فً المستمر العلمً التفكٌر ضرورة التعلٌمٌة السٌاسة صناعة على القابمٌن

 فً التربوٌة القرارات وإتخاذ صنع لعملٌة الحٌوٌة األهمٌة من الرؼم وعلى.  األمور هذه لمواجهة المتنوعة

 الذي األمر أهدافها، تحقٌق عن وقصورها فاعلٌتها مدى فً تدن من تعانً أنها المالحظ من أنه إال مصر،

 القرار صانعً قصور :  منها مشكالت عدة فً البعض حددها القرارات، هذه صناعة فً قصور إلى ٌرجع

 لمعطٌات االستجابة عدم . األولوٌات تحدٌد فً القصور وكذلك تحقٌقها، المطلوب األهداؾ تحدٌد عن

 ولٌس القرار صانع بشخصٌة القرار صنع ارتباط . المجتمع مقومات على الحفاظ ضوء فً العصر

. القرار لصنع الالزمة والبٌانات المعلومات على الحصول صعوبة . للتطوٌر عامة باستراتٌجٌة
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. لتنفٌذه اإلجرابً والمستوى القرار إلصدار المركزي المستوى بٌن التواصل حلقات ضعؾ 

 تنفٌذ متابعة عدم . المطروحة البدابل لتقٌٌم وفنٌة علمٌة مهارات إلى القرار صانع افتقار 

 معوقات ثالثة توجد المشكالت هذه على بناء وأنه. تطبٌقه وآثار تنفٌذه، معوقات استبصار وضعؾ القرار،

 المجتمع، بطبٌعة ترتبط والتً الخارجٌة البٌبة .ٔ: هً ،"القرار بٌبة"بـ ترتبط التربوي القرار لتطبٌق

 اإلداري بالنظام تتعلق التً الداخلٌة البٌبة .ٕ. القرار وصناعة األهداؾ صٌاؼة فً األول بالمستوى وتتعلق

.ٖ. لتحقٌقها المناسبة االستراتٌجٌات ووضع القرارات فً التربوٌة المضامٌن استٌعاب فً كفاءته ومدى

 وقناعاته المعلم خاصة به، والمتؤثرٌن القرار تنفٌذ على بالقابمٌن تتعلق والتً السٌكولوجٌة البٌبة 

 دٌمقراطٌة تحقٌق بؤن التعلٌم، دٌمقراطٌة مبدأ دعم لجنة توصٌة من وانطالقاً . القرارات هذه جدوى حول

 القرار واتخاذ صنع عملٌة فً المشاركة وجوب ٌقتضً التعلٌمٌة اإلدارة دٌمقراطٌة طرٌق عن التعلٌم

 إلى وبالنظر. التربوي القرار اتخاذ عملٌة إلى الالمركزٌة ومد المركزٌة الوزارة دور من والتخفٌؾ التربوي،

 من الفترة فً الدراسة حددتها التً الثالثة القرارات وخاصة ، التربوٌة القرارات بعض واتخاذ صنع عملٌة

 ٖٖٙ رقم وقرار ،(ابتدابً السادسة السنة إلؽاء) م211ٔ لسنة ٖٖٕ رقم قرار: وهً م،222ٔ إلى م211ٔ

 نظام) 22ٗٔ لسنة ٕ رقم وقرار ،(الجامعً التعلٌم فً الدراسٌٌن الفصلٌن نظام تطبٌق) 22ٖٔ لسنة

 من الفعلٌة المشاركة إلى تفتقد : •أنها ٌتبٌن( التحسٌن نظام إقرار مع العامة الثانوٌة فً المرحلتٌن

 مع تتواكب ال . • المطلوبة المجتمعٌة التؽٌرات تواكب وال تحقق ال . • القرار ٌشملهم من أو المعنٌٌن

 صانعً قصور . • واالستمرارٌة والعلمٌة المصداقٌة إلى تفتقد . • فٌها العام للرأي اعتبار وال العصر، معطٌات

 القومٌة التعلٌمٌة للسٌاسة والمعلنة العامة التوجهات تحقٌق عن مصر فً التعلٌمٌة السٌاسة ومخططو القرار

 بعضها ٌتصؾ . • متماسك نسٌج ٌجمعها ال ذاتها األهداؾ أن كما للمجتمع، العامة األهداؾ تحقق ال . •

 من حقها تؤخذ لم . • ومفاهٌمهم فلسفاتهم وتباٌن الوزراء تؽٌر بسبب المحتوى فً والتناقض بالتباٌن

 إلؽاء تم حٌث القرارات هذه مصدر فً ازدواجٌة وهناك المسبولٌات فٌها تتداخل . • والتجرٌب الدراسة

 القرار مواد بعض وتعدٌل. م222ٔ لسنة ٖٕ رقم الجمهوري بالقرار م211ٔ لسنة ٖٖٕ رقم األول القرار

 أن ٌإكد ذلك كل. م227ٔ لسنة ٓٙٔ رقم الوزراء مجلس بقرار( التحسٌن إلؽاء) م22ٗٔ لسنة ٕ رقم

 العلمٌة المرجعٌة وإلى األصالة إلى تفتقد - السابقة الثالثة القرارات خاصة – مصر فً التربوٌة القرارات

 واقع على للوقوؾ البحث هذا وأهمٌة ضرورة جاءت هنا من... واالستمرارٌة المصداقٌة صفة تعطٌها التً

 ٌجعله بما التربوي القرار وإتخاذ صنع فً التمٌز لتحقٌق واقتراح. مصر فً التربوي القرار وإتخاذ صنع

 ذلك ضوء فً. المجتمع أهداؾ وتحقٌق والمشاركة والطالقة والمرونة واألصالة والمصداقٌة بالعلمٌة ٌمتاز

 رصد . • مصر فً التربوي القرار وإتخاذ صنع وواقع مفهوم علً الوقوؾ : • إلً الحث هدؾ

 صنع فً التمٌز تحقٌق شروط استجالء . •مصر التربوٌفً القرار وإتخاذ صنع فً التمٌز تحقٌق دواعً

 صنع فً التمٌز تحقٌق معوقات استشراؾ . •المعاصرة التربوٌة األدبٌات واقع من التربوي القرار وإتخاذ

. • التربوي القرار وإتخاذ صنع فً التمٌز لتحقٌق منهجٌة رإٌة اقتراح . •مصر فً التربوي القرار وإتخاذ

 تناول حو البحث ٌدور وبالتالً. التربوي القرار وإتخاذ صنع فً التمٌز لتحقٌق التطبٌقٌة اإلجراءات اقتراح

 التمٌز تحقٌق دواعً .ٕ.  مصر فً التربوي القرار وإتخاذ صنع واقع .ٔ:  التالٌة المحاور

 واقع من التربوي القرار وإتخاذ صنع فً التمٌز تحقٌق شروط .ٖ. مصر التربوٌفً القرار وإتخاذ صنع فً

 رإٌة .٘. مصر فً التربوي القرار وإتخاذ صنع فً التمٌز تحقٌق معوقات .ٗ. التربوٌة األدبٌات

 فً التربوٌة والقرارات. التربوي القرار وإتخاذ صنع فً التمٌز لتحقٌق تطبٌقٌة بإجراءات مقترحة منهجٌة

 وعلى األبعاد متعددة تربوٌة بمشكالت جاءت والتً ، تعقٌداً  األكثر ـ المتكررة ؼٌر القرارات هً البحث هذا

 على بناءً  أو ، سابقة وزارٌة لقرارات استمراراً  تكون األحٌان من كثٌر فً وهً ، العمق من كبٌر جانب

 قرار : • القرارات هذه ومن – ذلك ٌحدث ما ونادراً  - الوزراء لمجلس قرار أو ، الجمهورٌة لربٌس توجٌهات

 قرار . • سنوات ثمان لٌصبح األساسً التعلٌم سنوات عدد تخفٌض بشؤن:  م211ٔ لسنة ٖٖٕ رقم

 لسنة ٕ رقم قرار. •  الجامعً التعلٌم فً الدراسٌٌن الفصلٌن نظام تطبٌق بشؤن:  م22ٖٔ لسنة ٖٖٙ رقم

 الذي)  التحسٌن نظام إقرار مع مرحلتٌن على لتصبح العامة بالثانوٌة الدراسة نظام تعدٌل بشؤن:  م22ٗٔ

 الثالثة التربوٌة القرارات هذه أن إلى البحث وتوصلت( .  م227ٔ لسنة ٓٙ رقم الوزراء مجلس بقرار ألؽً

 البحث من حقها تؤخذ ولم ، واتخاذها صنعها طرٌقة فً المناسبة العلمٌة المرجعٌة إلى تستند لم السابقة
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.  القرارات هذه مثل لصنع العلمً التؤصٌل حتمٌة ٌستلزم الذي األمر ، صدورها قبل المستفٌضة والدراسة

 واقترح ، مصر فً التربوي القرار وإتخاذ صنع واقع علً للوقوؾ الدراسة هذه ضرورة جاءت هنا ومن

 واقع على الوقوؾ -:  إلى الدراسة هدفت ذلك ضوء وفً.  التربوي القرار لصنع العلمً للتؤصٌل منظومة

 معالجة ذلك وتطلب.  به للنهوض العلمً التؤصٌل ٌمكن وكٌؾ ، مصر فً اإلستراتٌجً التربوي القرار صنع

 التربوي القرار صنع شروط رصد:  ثانٌاً .  التربوي القرار صنع ماهٌة على التعرؾ:  أوالً :  اآلتٌة المحاور

 فً التربوي القرار صنع وحتمٌات ضرورات على الوقوؾ:  ثالثاً .  المعاصرة التربوٌة األدبٌات فً الرشٌد

:  خامساً .  مصر فً االستراتٌجً التربوي القرار صنع فً المإثرة العوامل على التعرؾ:  رابعاً .  مصر

 القرارات بعض صنع واقع رصد:  سادساً .  مصر فً االستراتٌجً التربوي القرار صنع معوقات على الوقوؾ

 التربوي القرار بصنع النهوض معوقات استجالء:  سابعاً .  مٌدانٌاً  - مصر فً االستراتٌجٌة التربوٌة

 للرإٌة واستلهاماً  التربوي القرار لصنع العلمً للتؤصٌل منظومة اقتراح:  ثامناً .  مصر فً االستراتٌجً

 العالمٌة السوق قوى تفرضه وما المجتمعٌة، والتحوالت العلمٌة التؽٌرات لعمق المستشرفة المستقبلٌة

 وفً والخدمات، واالستهالك اإلنتاج عالم فً عالمٌة ومواصفات مستوٌات من تصنعه وما وثقافتها،

 المعرفٌة الثورة مضامٌن واستٌعاب نشر من ذلك ٌتطلبه وما الحرة، التجارٌة السوق فً التنافسٌة التعامالت

 من وٌعزز و القومً أمننا ٌدعم – التعلٌم فً التمٌز تحقٌق بؤن وإٌماناً . التكنولوجٌة آلٌاتها وتوظٌؾ الجدٌدة

 للعولمة بالنسبة ٌمثل – الدولً السوق فً تواجدها وٌإكد القومٌة، رٌادتها لمصر وٌحقق التنافسٌة، قدراتنا

 عالمٌة سوقاً  تتطلب العالمً االقتصاد فً المنتج وطبٌعة المعرفة، كثٌؾ اإلنتاج فطبٌعة حٌوٌة، ضرورة

. المستوي رفٌع متمٌز تعلٌمً مستوى على لكٌنالمسته من شرٌحة فٌها المعرفٌة القاعدة تشكل واسعة،

 أدوارها أداء فً حتى مسبولٌاتها تحمل فً وتشكٌك نقد من الٌوم التعلٌمٌة مإسساتنا له تتعرض لما ووعٌاً 

 وتحقٌق المجتمع تحدٌث فً بدورها القٌام من ٌمكنها بما المجتمع قضاٌا مع اشتباكها حٌث ومن التقلٌدٌة،

 ٌمثل ومثٌراته التؽٌٌر فواعل من التعلٌمٌة المنظومة ٌواجه ما بؤن وإدراكاً . المعرفة وإنتاج الفكر إزدهار

 ووظابفها وبنٌتها وتصوراتها بمفاهٌمها التعلٌمٌة للمإسسة جدٌد نموذج بناء أو خلق إلعادة واعدة فرصة

 وحتمٌة ومبررات ضرورة جاءت ذلك كل ضوء فً. المجتمع ترقٌة فً وتمٌزها وفاعلٌتها كفاءتها ٌحقق

 وطرقها ومضامٌنها ومصداقٌتها توجهاتها فً جوهرٌاً  تؽٌٌراً  التعلٌمٌة، مإسساتنا لتؽٌٌر الجاد السعً

 ، التعلٌم فً التمٌز فلسفة ماهٌة على للوقوؾ الحالٌة الندوة وأهمٌة ضرورة جاءت هنا ومن. وإدارتها

 الندوة هذه وتؤتً. العالمٌة والخبرات التجارب ضوء فً متمٌزة مصرٌة تعلٌمٌة لمإسسة نموذج واقتراح

 عشر تسعة طوال للقسم العلمٌة للمسٌرة استكماالً ( المؤمول – الواقع)المصري التعلٌم فً التمٌز عن العلمٌة

 التربٌة حول األفكار وتالقح والخبرات اآلراء لتبادل وخبرابها، مفكرٌها و التربٌة علماء ٌلتقً حٌث عاما

 اقتراح: إلى الدراسة تهدؾ: الدراسة أهداؾ. المصري التعلٌم فً التمٌز تحقٌق إلً والوصول التمٌز فلسفة

 خالل من الربٌس الهدؾ هذا وٌتحقق. مصر فً االستراتٌجً التربوي القرار لصنع العلمً للتؤصٌل منظومة

 ضروراته، أهدافه، مفهومة،) التربوي القرار صنع ماهٌة على الوقوؾ -: اآلتٌة الفرعٌة األهداؾ تحقٌق

 فً االستراتٌجٌة التربوٌة القرارات بعض صنع واقع على الوقوؾ -(. شروطه مراحله، معوقاته،

 لصنع العلمً التؤصٌل عملٌة وركابز منطلقات استشراؾ -(. م227ٔ – م211ٔ) من الفترة فً مصر

 واستمرارٌة علمٌة بضرورة الوعً إنماء -: خالل من الدراسة أهمٌة تبدو: الدراسة أهمٌة. التربوي القرار

 مإسسات مشاركة حتمٌة إبراز -. التربوي القرار صنع إطارها فً ٌتم والتً التعلٌمٌة السٌاسة وشمولٌة

-. التربوي القرار صنع فً القرار ٌشملهم من وكل المدرسً، للعمل والممارسٌن التربوي البحث إنتاج

-. حد أقصى إلى مصر فً التربوي القرار صنع عملٌة فً الالمركزٌة مد بضرورة التوعٌة 

 التربوي الفكر من التربوٌة واألهداؾ واالستراتٌجٌات التعلٌمٌة السٌاسة تنبع أن بضرورة التوعٌة 

 بضرورة التوعٌة -. الحدٌثة العالمٌة باالتجاهات والمسلم بالواقع، والمحتك مجتمعنا فً السابد

 لصنع علمٌة تؤصٌل آلٌة إلى التوصل -. بعٌنه تربوي قرار واتخاذ صنع من للهدؾ الدقٌق التحدٌد

 وصدق التربوي البحث نتابج بٌن القوٌة العلمٌة العالقة تؤكٌد -. مصر فً االستراتٌجً التربوي القرار

 القرار صنع على القابمٌن بٌن مشتركة ثقافٌة أرضٌة وجود بحتمٌة التوعٌة -. التربوٌة القرارات

 الحلول واستبصار السلبٌة اآلثار الستقراء التربوي القرار تنفٌذ متابعة بضرورة التوعٌة -. له والمنفذٌن

 التوعٌة -. معها العلمً التواصل وتحقٌق التربوي القرار صنع مجال فً العلمٌة الجهود استجالء -. البدٌلة

 صناعة فً تإثر ٌةتربو علمٌة قوة لتشكٌل مصر فً التربوي البحث مإسسات جهود توحٌد وحتمٌة بضرورة
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 والظروؾ السٌاسً الضؽط من التربوي القرار تحرر بضرورة التوعٌة -. التربوي القرار وصٌاؼة

 التحلٌلً، الوصفً المنهج الدراسة تستخدم: وإجراءاتها الدراسة منهج. الشخصٌة والمصالح االقتصادٌة

 أمام تقؾ التً المعوقات ورصد مصر، فً االستراتٌجً التربوي القرار صنع واقع بالوصؾ ٌتناول الذي

 التربوٌة القرارات بعض وتحلٌل التربوي، القرار صنع فً تإثر التً العوامل على والتعرؾ تطوٌره،

 على الوقوؾ فً ذلك كل من االستفادة ثم... بها المتعلقة المجتمعٌة بالظروؾ ربطها مع االستراتٌجٌة

 باستبانة الدراسة تستعٌن وسوؾ هذا. مصر فً االستراتٌجً التربوي القرار لصنع العلمً التؤصٌل منظومة

 تدور التً العبارات من مجموعة على ٌشتمل محور وكل المحاور، من مجموعة تتضمن - للدراسة كؤداة –

 مع صنعه، فً بالقرار المعنٌٌن بعض مشاركة ومدى مصر فً االستراتٌجً التربوي القرار صنع واقع حول

 منظومة التعلٌم ٌمثل: وأدبٌاتها الدراسة مقدمة. التربوي القرار لصنع العلمً التؤصٌل محاول استشراؾ

 بها مر التً األزمات كانت ولما. متعددة مستوٌات على والعملٌات العناصر من العدٌد فٌها ٌتفاعل اجتماعٌة

 على الحلول هذه تقم لم ما الجذرٌة الحلول فاعلٌة عدم أثبتت قد مصر ومنها البلدان من كثٌر فً التعلٌم

 قوى وجود ضرورة ٌعنً وهذا المدروسة، القرارات وعلى السلٌم والتخطٌط العلم على ٌعتمد عصري أسلوب

 & Fleet ،ٖٗٔ-ٖٖٔ ،211ٔ لطفً،) والتوجٌه والقٌادة اإلدارة فً الكفاءة من عال مستوى على بشرٌة

OthersS, ٕٓٓٔ, ٕٕ .)القرار صنع فً وتعقٌداً  تركٌباً  وتزداد- مركبة عملٌة القرار صنع وعملٌة 

 المتاحة، البدابل دراسة بعملٌة مروراً  القرار مدخالت تشكل التً المتؽٌرات وتقوٌم بتحلٌل تبدأ -التربوي

 من وأشمل أعم القرار صنع فعملٌة وبالتالً. وتنفٌذه القرار اتخاذ مرحلة إلى ووصوالً ... أفضلها واختٌار

 ٌتناول الراهن والبحث( 77ٔ-7ٔٔ ،22ٙٔ فتحً،) القرار صنع مراحل أحد القرار فاتخاذ القرار، اتخاذ

: األول الشق(: ٔٔ ،21ٔٔ الٌوت،) شقٌن ذات عملٌة القرار واتخاذ صنع وعملٌة. القرار صنع عملٌة

 وخبرته نضجه مستوى حسب على– له ٌكون أن ٌنبؽً األمور من أمر ٌهمه فرد كل أن فً ٌتمثل إنسانً

 رأٌه ولكل ومإهالته، صاحبه كفاٌة حسب وزن رأي فلكل. تقرٌره إعادة أو األمر هذا تقرٌر فً رأي -وثقافته

 العبرة فلٌست القرار، فً المتضمنان والخبرة العلم هو: الثانً الشق. عنده ٌعمل الذي المستوى حدود عند

 على القرار هذا ٌقوم أن فً شًء كل وقبل أوالً  العبرة وإنما قرار، على الناس ٌجمع أن القرار اتخاذ فً

 الموضوعً والتبصر المعلومات دقة أساس على ُتبنى القرار صناعة ومصداقٌة. ودراٌة وعلم دراسة

 أن ٌجب المجتمعات، حٌاة فً( الحٌوٌة) االستراتٌجٌة فالقرارات ثم ومن علٌه، المترتبة واآلثار باحتماالته

 له تتٌح أنها إذ البدابل، بٌن االختٌار قبل كافٌة فرصة لـه تتاح حتى القرار، صانع أمام الزمن من فترة تسبقها

 استعراض على ٌساعده الذي األمر بدٌل، كل جزبٌات دراسة ثم ومن المتنوعة، البدابل لقٌاس كافٌاً  وقتاً 

 ترجٌح وعملٌة(. ٖٔٔ ,ٕٔٓٓ ,Smith ،7ٕٔ ،22ٙٔ مكروم،) منها لكل المحتملة المستقبلٌة النتابج

 على القابمون: على تشتمل وهً به، والمتؤثرة المإثرة البشرٌة القوى مراعاة على تتوقؾ القرار فعالٌة

. القرار بصنع والمتؤثرون للقرار، والمنفذون القرار، صنع عملٌة فً المإثرة والقوى القرار، صنع عملٌة

 ومتطلباته واقعه وتراعً المجتمع أٌدٌولوجٌة الحسبان فً تؤخذ أن ٌنبؽً القرار صناعة حسن فإن وكذلك

 هامة عملٌة القرار صنع عملٌة كانت وإذا(. ٖٔ ,Zoller, ٔ21ٕ ،1ٕٙ ،27٘ٔ ودروٌش، ٌس) التنموٌة

 التربٌة مٌدان فً وتعقٌداً  أهمٌة تزداد فإنها وؼٌرها، واالقتصادٌة السٌاسٌة المإسسات جمٌع مستوى على

 أو بصورة معه ٌتعاملون ألنهم جمٌعاً  المواطنٌن ٌمس والتعلٌم التربٌة مٌدان أن: األول: لسببٌن والتعلٌم،

 للنظام، الوالء بث من لها التعلٌم ٌمثله بما الدولة ٌهم أنه كما مباشرة، ؼٌر أو مباشرة بطرٌقة بؤخرى،

 أنه حٌث معاً، والمواطنٌن للدولة هام قرار التربوي القرار أن أي العاملة، القوى من بحاجاتها الدولة وإمداد

(. 2ٖ ،227ٔ النقٌب،) والتعلٌم التربٌة مٌدان وهو معاً  واألفراد الدولة على المإثرة المجاالت بؤهم ٌتعلق

 إلى تسعى التً األهداؾ تعدد عن فضالً  والتعلٌمٌة، التربوٌة المإسسات فً وتشعبه العمل تعقد: الثانً

 السٌاسة صناعة على القابمٌن خاصة والتعلٌم، التربٌة مجال فً المسبولٌن من ٌتطلب الذي األمر. تحقٌقها

(. 1 ،ٕٓٓٓ شحاته،) األمور هذه لمواجهة متنوعة قرارات واتخاذ صناعة فً المستمر التفكٌر التعلٌمٌة،

 بل القرارات، هذه صنع داخلها ٌتم مؽلقة حدود على التربوي القرار دراسة تقتصر أال أهمٌة إلى ذلك وٌشٌر

 صنع عملٌة وبٌن جهة، من التعلٌمٌة واإلدارة العامة اإلدارة بٌن العالقة تحلٌل لتشمل الدراسة تمتد أن ٌجب

 المثال سبٌل فعلى. أخرى جهة من فٌه ومإثراً  متؤثراً  فٌه ٌتحرك الذي المجتمعً ومحٌطه التربوي القرار

 أن أي للدولة، العامة للسٌاسة انعكاساً  -التربوٌة القرارات عنها تعبر والتً– التعلٌمٌة السٌاسة اعتبار ٌمكن
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 التربوي القرار صنع بٌن العالقة تحلٌل فإن ثم من. ربٌسً نظام داخل فرعً نظام هو التربوي القرار

 وأحٌاناً  للدولة، العامة للسٌاسة انعكاساً  التربوي القرار ٌكون فؤحٌاناً  معقدة، عملٌة هو االجتماعً، ومحٌطه

 -أحٌاناً – ٌصبح قد التربوي القرار أن ٌعنً وذلك(. )والمجتمعً السٌاسً للتؽٌر كؤداة تحلٌله ٌمكن أخرى

 فً(. Friedman & Hof., ٕٓٓٔ, ٘ٓ-٘7 ،ٖ ،22ٔٔ قندٌل،) تابعاً  متؽٌراً  أخرى وأحٌاناً  مستقالً، متؽٌراً 

 بالسٌاسة ترتبط أن تحتم التربوي، القرار وصنع( )التعلٌمٌة السٌاسة بٌن العالقة طبٌعة فإن ذلك ضوء

 أن علٌه ٌترتب الذي األمر والبشرٌة، االقتصادٌة وإمكاناته بظروفه وكذلك وتطلعاته، وأهدافه للمجتمع العامة

 المختلفة االجتماعٌة التؽٌرات -السٌاسة هذه لتنفٌذ التربوي القرار وصنع– التعلٌمٌة السٌاسة تؽٌرات تواكب

 والقرارات(. Jager & Loo., ٕٓٓٔ, ٖ٘-ٖ2 ،ٕ ،22ٕٔ عٌد،) المستقبل وتحدٌات العصر لمعطٌات وفقاً 

 التً تعقٌداً، األكثر القرارات المتكررة، ؼٌر القرارات هً الدراسة، هذه فً المقصودة االستراتٌجٌة التربوٌة

 استمراراً  تكون األحٌان من كثٌر وفً العمق، من كبٌر جانب وعلى متعددة، أبعاد ذات تربوٌة بمشكالت تتصل

 ما ونادراً – الوزراء لمجلس قرار أو الجمهورٌة، لربٌس توجٌهات على بناءً  أو سابقة، وزارٌة لقرارات

 2ٖٔ رقم القانون أحكام بعض لتعدٌل م211ٔ لسنة ٖٖٕ رقم قرار -: القرارات هذه ومن. -هذا ٌحدث

 بدالً ( إعدادي ٖ – ابتدابً ٘) سنوات ثمان لتصبح األساسً التعلٌم سنوات عدد تخفٌض بشؤن 21ٔٔ لسنة

 وعودة بإلؽابه 222ٔ لسنة ٖٕ رقم الجمهوري القرار صدر والذي(. إعدادي ٖ – ابتدابً ٙ) سنوات 2 من

 القٌادة توجٌهات على بناء األعلى المجلس أصدره الذي م22ٖٔ لسنة ٖٖٙ رقم قرار -. السادسة السنة

 التعلٌم فً والتطوٌر اإلصالح مداخل كؤحد الجامعً التعلٌم فً الدراسٌٌن الفصلٌن نظام تطبٌق بشؤن السٌاسٌة

 تعدٌل بشؤن 21ٔٔ لسنة 2ٖٔ رقم القانون أحكام بعض لتعدٌل م22ٗٔ لسنة ٕ رقم قرار -. الجامعً

 الوزراء مجلس بقرار ألؽً الذي التحسٌن نظام وإقرار مرحلتٌن، على لتصبح العامة بالثانوٌة الدراسة نظام

 القرارات هذه مثل. م227ٔ لسنة ٓٙٔ رقم -المصري التعلٌم تارٌخ فً قبل من تحدث لم سابقة وهً–

 والدراسات المتعمق البحث تتطلب وإنما لمناقشتها، اجتماع عقد بمجرد اتخاذها ٌمكن ال االستراتٌجٌة

 فً التخصصات جمٌع تسخر وإنما بالرأي، أحد ٌستؤثر أال ٌنبؽً القرارات هذه ففً المتخصصة، المستفٌضة

 الشواهد وتدل(. 12 ،22ٙٔ سالمة،) استثمار أفضل المتاحة والبٌانات المعلومات كافة مستثمرة صنعها

 البحث من حقها تؤخذ لم أنها القرارات، هذه واتخاذ صدور عقب أُجرٌت التً المستفٌضة والدراسات

 ٌشارك ولم العصر، معطٌات مع تتواكب لم وأنها الجماهٌر، آمال وتحقق المجتمع حاجات تلبً ولم والدراسة،

 إلؽاء وفً القرارات هذه إصدار فً السلطات بٌن تداخل وحدث القرار، ٌشملهم من أو بالقرار المعنٌٌن فٌها

 هاشم، ،22ٕٔ العجمً، ،22ٕٔ علً،) القرارات هذه إصدار فً الشدٌدة المركزٌة جانب إلى هذا بعضها،

 التربوٌة القرارات هذه أن إلى ذلك من نصل(. 22ٗٔ إمام، ،22ٗٔ حنا، ،22ٖٔ حسن، ،22ٕٔ

 من حقها تؤخذ لم واتخاذها صنعها طرٌقة فً المناسبة العلمٌة المرجعٌة إلى تستند لم السابقة االستراتٌجٌة

 هذه مثل لصنع العلمً التؤصٌل حتمٌة ٌستلزم الذي األمر صدورها، قبل المستفٌضة والدراسة البحث

 فً االستراتٌجً التربوي القرار صنع واقع على للوقوؾ الدراسة هذه ضرورة جاءت هنا من... القرارات

 المنهجٌة الخطوات لهذه عرض ٌلً وفٌما. التربوي القرار لصنع العلمً للتؤصٌل منظومة واقترح مصر،

 وهً: وتصنٌفها وتشخٌصها القرار موضوع المشكلة تحدٌد: األولى(: المعرفٌة) العملٌة بإجراءاتها مصحوبة

 مشكلة فلكل. القرار صحة علٌها ٌتوقؾ وتحدٌدها المشكلة تشخٌص فً فالدقة القرار، صنع مراحل أهم من

 المشكالت أن كما صحٌح، ؼٌر قرار إلى ٌإدي واضحاً  تحدٌداً  الجوانب تلك تحدٌد وعدم متعددة، جوانب

 إلى مشكلة كل وتحتاج األخرى، عن تختلؾ دابماً  مشكلة كل أن بل إطالقاً، تتطابق ال والتعلٌمٌة التربوٌة

 ووضعها تصنٌفها على ٌساعد القرار موضوع للمشكلة الدقٌق والتحدٌد أخرى، مشكلة أي عن ٌختلؾ تحدٌد

 تحدٌد فً ٌساهم التصنٌؾ وهذا تكرارها، أو المشكلة تفرد مدى كذلك وٌحدد المناسب االهتمام مستوى فً

 من والتؤكد الحقٌقٌة المشكلة عن البحث: • العملٌة اإلجراءات. التربوي القرار صناعة وإجراءات مٌكانٌزمات

 موضوع القضٌة أو المشكلة تفاقم من التعلٌمً للعمل والممارسٌن التربوي الفكر أصحاب شكوى تكرار

 المتكامل العلمً النسق استقراء . •وتحدٌدها المشكلة من للتؤكد التربوي البحث نتابج استقراء . •القرار

. •القرار موضوع القضٌة أو المشكلة عن المستفٌضة النقدٌة الدراسات خالل من بناءه تم الذي

 أسباب رصد . •ومخاطرها حجمها على للوقوؾ تعقدها، ومدى تفردها أو المشكلة تكرار من التؤكد 

 وسابل إبراز ومدى القرار موضوع القضٌة آثار من المجتمع معاناة تلمس . •تفاقمها وعوامل المشكلة
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 القضٌة حول - التربوي المجتمع أعضاء من مناسب عدد فٌه ٌشارك – قومً مإتمر عقد . •لها اإلعالم

. •بدلوه منهم كل ٌلقً ولكً حجمها، وتحدٌد القرار موضوع القضٌة أبعاد على للوقوؾ القرار موضوع

 تحدٌد: الثانٌة(. المشكلة تصنٌؾ أي) المناسب االهتمام مستوى فً القرار موضوع المشكلة وضع 

 إلى القرار متخذ ٌسعى التً األهداؾ تعدد ومع معٌن، هدؾ لتحقٌق القرار ٌُتخذ دابماً : وانتقابها األهداؾ

 وصحتها، صدقها من والتؤكد األهداؾ انتقاء من البد فإنه القرار، موضوع المشكلة لطبٌعة وفقاً  تحقٌقها

 ٌساعد لألهداؾ الجٌد االنتقاء أن كما. الصحٌح القرار إلى للوصول السبل ٌسهل األهداؾ انتقاء على فالقدرة

 الربٌس الهدؾ تحدٌد : •العملٌة اإلجراءات. لتحقٌقه السبل أٌسر تإكد ومإشرات معاٌٌر وضع على

. •الربٌس الهدؾ تحقٌق فً بٌنها فٌما تتكامل التً الفرعٌة األهداؾ انتقاء ثم. القرار موضوع القضٌة من

 معاٌٌر تحدٌد . •الشخصٌة المصالح وبٌن القرار لتحقٌق المنتقاة الفرعٌة األهداؾ بٌن التام الفصل 

 الربٌس الهدؾ تناؼم من التؤكد . •الربٌس الهدؾ تحقٌق ودقة لسرعة الفرعٌة األهداؾ ومستلزمات

 األهداؾ وكذا القرار، من الربٌس الهدؾ ٌكون أن . •للمجتمع االستراتٌجٌة األهداؾ مع القرار من

 أن . •والطالقة واألصالة بالجدة األهداؾ تمتاز أن . •والتفسٌر التؤوٌل تحتمل ال واضحة سهلة الفرعٌة

 جمع: الثالثة. القرار موضوع بالقضٌة االهتمام مستوى مع الفرعٌة واألهداؾ الربٌس الهدؾ ٌتناسب

 قرار أي صناعة فً حتمٌة ضرورة والبٌانات المعلومات تعتبر: وتحلٌلها وتنظٌمها( )والبٌانات المعلومات

 جمع فعملٌة. والتبرٌر التعمٌة وكذا والتحٌز والرٌاء الزٌؾ عن وبعٌدة صحٌحة تكون أن بشرط تربوي،

 التخطٌط ٌجب منسقة عملٌة وهً عشوابً، انتقاء ال واع انتقاء عملٌة" تكون أن البد والبٌانات المعلومات

 وتخزٌنها، استٌعابها تٌسر بطرٌقة البٌانات تسجٌل مرحلة ذلك بعد تؤتً ثم بوعً، فٌها والتحكم بعناٌة، لها

 تلخٌص ٌتعٌن ثم ومن القرار، متخذ تربك قد واإلحصاءات البٌانات قدر فضخامة. البٌانات تلخٌص وأخٌراً 

 ممكن قدر أقل تجاهل أو ضٌاع أو نقد عدم وتكفل واإلحصاءات البٌانات هذه حفظ تضمن بطرٌقة البٌانات هذه

 التعرؾ فً تكمن المرحلة هذه وأهمٌة(. 7ٕٓ ،222ٔ وحجً، شنودة" )بالموضوع الصلة ذات البٌانات من

: •العملٌة اإلجراءات. المتواترة الحلول بعض طرح فً وكذا القرار لموضوع الحقٌقً الحجم على

 استجالء . •القرار موضوع القضٌة أو المشكلة هذه عن المتاحة التربوٌة األدبٌات استقراء 

 بالوسط عالقتها وكذا إلٌها، أدت التً العوامل إلدراك القرار موضوع المشكلة تناولت التً البحثٌة الجهود

 مراعاة مع. القرار موضوع القضٌة أو المشكلة هذه تناول فً الدولٌة الجهود استجالء . •المحٌط

 المتاحة( اإلحصاءات) البٌانات تحلٌل . •تهوطموحا المجتمع وظروؾ والثقافة والعقابد القٌم اختالؾ

 الحاسب من االستفادة . •تبوٌبها ثم وتحلٌلها، جمعها تم التً والبٌانات المعلومات تلخٌص. • وتنظٌمها

 على الحرص. • منها االستفادة ودقة استدعابها لسرعة تبوٌبها تم التً والبٌانات المعلومات تخزٌن فً اآللً

 التً والبٌانات المعلومات وصدق تناسق من التؤكد . •ضبٌل ولو حتى والبٌانات المعلومات من قدر أي

 الحقٌقً الحجم على التعرؾ فً والبٌانات المعلومات من االستفادة . •تضاربها وعدم تجمٌعها، تم

 أو المشكلة حل من تمكننا التً البدابل طرح وتعنً: ومعاٌرتها البدابل طرح: الرابعة. القرار موضوع للمشكلة

 ألي واحد بدٌل وجود النادر ومن الواحد، الهدؾ إلى للوصول طرق عدة وهناك المطلوب، الهدؾ تحقٌق

 أن ٌمكن التً األخرى بالحلول مقارنة دون لـه ٌظهر حل أول ٌقبل أال القرار صانع على وجب ولهذا عمل،

 البدٌلة األخرى بالحلول العناٌة توجٌه ٌتطلب القرار موضوع القضٌة أو للمشكلة حل فاختٌار أٌضاً، لـه تتضح

 نتابجها حٌث من وأوضحها الواقع أرض إلى أقربها النتقاء البدابل هذه معاٌرة ضرورة تبرز وهنا. المتاحة

 النتابج أو المترتبات وهذه كقرار، اتخاذه أو كحل اختٌاره حالة فً مترتبات أو نتابج بدٌل" فلكل. ومترتباتها

 هو ما ومنها ظاهر هو ما ومنها البعٌد، المدى على ٌظهر ما ومنها قرٌب، وقت فً ٌظهر ما منها متعددة،

 مصطفى،" )المختلفة والدراسات العلمً والبحث اإلبداعً الفكر عامل أهمٌة تبرز المرحلة هذه وفً... خفً

 كل ممٌزات زادت وكلما بدٌل، كل ممٌزات ذكر هً البدابل لمعاٌرة طرٌقة أسلم وتعتبر(. 1٘ٔ-7٘ٔ ،22ٗٔ

(. ٕٓٔ ،222ٔ وحجً، شنودة ،ٕٓٔ-ٔٓٔ ،21ٔٔ هاشم،) الصابب البدٌل هو ٌكون عٌوبه وقلت بدٌل

 ومن األخرى الدول خبرات ومن المتاحة والبٌانات المعلومات كل من االستفادة : •العملٌة اإلجراءات

. •القرار موضوع القضٌة أو للمشكلة والحلول البدابل من كبٌر عدد اختٌار فً العالمٌة البحوث نتابج

 وتحلٌل نقد خالل من وذلك القرار، من المطلوب الهدؾ تحقٌق إلى األقرب والحلول البدابل اختٌار 

 للتعرؾ حدة على بدٌل أو حل بكل االهتمام . •المجال فً السابقة الدراسات ومن والبٌانات المعلومات

 رصد . •تواجهه التً والصعوبات تنفٌذه، زمن وكذا توافرها، ومدى المطلوبة وموارده تنفٌذه إمكانٌة على
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 قد والتً اآلن، الممكنة ونتابجه مترتباته على للتعرؾ بدٌل كل معاٌرة . •بدٌل كل وسلبٌات ممٌزات

 وكذا بدٌل كل وعٌوب لممٌزات وفقاً  والحلول البدابل ترتٌب . •التطبٌق أثناء البعٌد المدى على تظهر

 علماء بعض ٌحدد: البدابل أفضل اختٌار: الخامسة. المتاحة للموارد استثماراً  ولألفضل تكلفة، لألقل وفقاً 

 فً اإلسهام على القدرة لـه تكون وأن البد البدٌل، الحل أن -: هما البدٌل، الحل تمٌزان صفتان التربٌة

 الموارد حدود فً ٌكون وأن البد البدٌل، الحل أن -. القرار متخذ إلٌها ٌسعى التً النتابج بعض تحقٌق

 أن. األخرى البدابل دون من اختٌاره حال تنفٌذه إمكانٌات القرار لمتخذ تتوفر أن بمعنى القرار، لمتخذ المتاحة

 القرار متخذ على وٌتعٌن لالختٌار القابل البدٌل صفة الحل عن ٌنفً اآلخر دون الشرطٌن من أي توفر

 التً االعتبارات بعض وهناك(. ٕٔٔ ،222ٔ وحجً، شنودة) المفاضلة موضع الحلول قابمة من استبعاده

 ٌحققها التً الكفاٌة ومدى للمساوئ، بالنسبة المزاٌا عدد: منها البدابل أفضل اختٌار فً بها االسترشاد ٌمكن

(. ٕٕٔ ،222ٔ وحجً، شنودة) كامالً  القرار تنفٌذ وإمكان واإلتقان، والسرعة االقتصاد حٌث من البدٌل

 وٌمكن عٌوبهم وتقل ممٌزاتهم تتزاٌد بحٌث ثالثة، أو اثنٌن البدابل، أفضل انتقاء : •العملٌة اإلجراءات

 نطاق على المختارة البدابل هذه تجرٌب محاولة . •المتاحة الموارد ضوء فً تكلفة بؤقل تطبٌقهم

 هذه ترتٌب . •المستقبل فً تظهر قد التً مترتباته واستشراؾ بدٌل لكل المتوقعة النتابج الستقراء ضٌق

 ولطبٌعة وإمكاناته، المجتمع لظروؾ والمناسب األفضل البدٌل اختٌار . •األفضل حٌث من الثالثة البدابل

 علٌه وقع الذي البدٌل طرح . •المتاحة المإهلة البشرٌة وللقوى وطموحاتها، التربوٌة المإسسات

 وإبداء للتشاور التربوي المجتمع قطاعات كل على -التنفٌذ فً الخوض قبل – والحوار للمناقشة االختٌار

 للتطبٌق قابالً  المختار البدٌل أن من التؤكد . •الواقع أرض فً تنفٌذه كٌفٌة فً للتفكٌر لتهٌبتهم وكذا الرأي،

 االحتٌاط وضع فً األخرى البدابل وضع . •العام للرأي ومقبوالً  التربوي، المجتمع أفراد من العملً

: السادسة. لها االستعداد ٌتم لم صعوبات أو مستجدات ألي األول البدٌل تعثر حالة فً وذلك األول، للبدٌل

 كان أٌاً  والقرار تنفٌذه، فً والشروع القرار اتخاذ عملٌة تؤتً األفضل، البدٌل اختٌار بعد: وتنفٌذه القرار اتخاذ

 ،(وأٌسر أسهل وهذا) مادٌة بجوانب تتعلق قد المشكالت هذه المشكالت، لبعض حالً  كونه عن ٌخرج ال نوعه

 والحكمة الدقة إلى ٌحتاج القرار اتخاذ حسن فإن ثم ومن(. وأعقد أصعب وهذا) بشرٌة بجوانب تتعلق وقد

 ،222ٔ وحجً، شنودة) اآلتً مراعاة - متخذه من - ٌتطلب التربوي القرار اتخاذ فإن ولذا. والمرونة

 مطالب توافر -. وٌسر بسهولة تنفٌذه للمرإوسٌن ٌمكن -. فٌه ؼموض ال واضحاً  ٌكون أن -(: ٖٕٔ

 عند تظهر قد مشاكل أي لمواجهة األنواع جمٌع من احتٌاطً وجود -. المحددة المواعٌد فً القرار

. بالتنفٌذ األمر وإصدار التعلٌمٌة المإسسات كافة على ونشره القرار إعالن ٌمكن هذا ضوء وفً. التطبٌق

. •فٌها ؼموض ال واضحة صٌاؼة -األفضل البدٌل ضوء فً – القرار صٌاؼة : •العملٌة إلجراءاتا

 واالحتٌاطات اإلجراءات اتخاذ . •القرار لتنفٌذ المطلوبة والمادٌة البشرٌة الموارد تجهٌز 

. •النتابج أفضل إلى ٌإدي حتى القرار إلعالن المناسب الوقت تحدٌد •. القرار تنفٌذ نجاح تكفل التً

 ال التربوي القرار اتخاذ مهمة أن حٌث: القرار متابعة: السابعة. تنفٌذه فً والبدء القرار إعالن 

 ٌمكن حتى المستمرة، المتابعة عملٌات خالل من إال فاعلٌته تتحقق ال فالقرار وتنفٌذه، بصدوره تنتهً

 قانونٌة أو مالٌة أو فنٌة نواحً تنقصها قد القرارات فبعض. القرار تنفٌذ تعرقل أو تطرأ قد مشاكل استكشاؾ

 كل المتابعة تشمل أن : •العملٌة اإلجراءات. تعدٌلها أو مراجعتها ٌستدعً مما التنفٌذ، عنها ٌكشؾ

 تنفٌذ متابعة . •الموضوعة للخطط وفقاً  ٌسٌر القرار تنفٌذ أن من التؤكد بؽٌة القرار، جزبٌات من جزبٌة

. •مبكراً  منها والتخلص وتذلٌلها القرار تنفٌذ تقابل التً والمشكالت المعوقات الستكشاؾ القرار

 الهدؾ تحقٌق فً القرار نجاح مدى على الوقوؾ . •فعالٌتها ومدى القرار تطبٌق نتابج تقوٌم 

 فً االستراتٌجً التربوي القرار لصنع العلمً التؤصٌل منظومة تفعٌل عوامل: ٕ-٘. أجله من اتخذ الذي

 ٌتطلب بل فقط، الحالً البحث اجتهادات ضوء فً ٌبنى أن ٌمكن ال التربوي للقرار العلمً التؤصٌل إن: مصر

 القرار لصنع العلمً التؤصٌل عملٌة بها ٌتم التً الفرٌدة، الصورة البتكار المكثفة التعاونٌة الجهود بذل منا

 تؤسٌس : ٌلً بما الدراسة توصً ذلك ضوء وفً. األخرى التربوٌة القضاٌا لتناول وكذا التربوي،

 قرار أي صنع عند إلٌها ٌستند مرجعٌة تمثل الحدٌثة، العالمٌة االتجاهات تضاهً القرار لصنع علمٌة منظومة

 فً واألصالة االبتكار على وحفزهم الباحثٌن أمام واإلبداع التنافس آفاق تنمٌة . استراتٌجً تربوي

 للباحثٌن الجادة المشاركة تحقٌق . المقترحة والحلول للبدابل عرضهم وفً التربوٌة للقضاٌا تناولهم
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 بناء . التربوي القرار تنفٌذ ومتابعة وتنفٌذ صنع فً والتعلٌم، التربٌة مجال فً والمتخصصٌن والخبراء

 ومنفذو القرار ومتخذ القرار ُصناع بٌن المصطنعة الحواجز وتلؽً النظر وجهات تقرب مشتركة ثقافٌة أرضٌة

 صنع وإجراءات مراحل كل استشراؾ فً منه واالستفادة التربوي البحث بنتابج االهتمام تعظٌم . القرار

 القرار صنع عملٌة تطوٌر فً المتجددة العالمٌة التربوٌة المعرفة من االستفادة تعظٌم . التربوي القرار

 البحث مإسسات ترابط تحقٌق . والطموحات واألهداؾ والظروؾ الثقافة اختالؾ مراعاة مع التربوي

 التواصل قنوات تنشٌط . التربوٌة القضاٌا وتناول دراسة فً بٌنها الكامل التعاون وتحقٌق التربوي

 الجهود تكاتؾ . متكاملة تشاركٌة تعاونٌة عمل منظومة وفق التربوي المجتمع قطاعات بٌن الحوار وآفاق

 صٌاؼة إعادة . منها التربوٌة الفلسفة اشتقاق وفً للمجتمع العامة الفلسفة تؤطٌر فً واستكتابها التربوٌة

 وترتبط والعلمٌة، واالستمرارٌة باالستقرار تمتاز المدى، طوٌلة استراتٌجٌة وفق التعلٌمٌة السٌاسة

 العلمً البحث دراسات كل ٌشمل متكامل، علمً نسق بناء . وطموحاته الفعلٌة المجتمع باحتٌاجات

 بناء . المجتمع بطموحات والواعً العصر، لتؽٌرات المستوعب لسلبٌاته، الناقد بالواقع المحتك الجاد،

 خالل ومن التربوٌة، والمجالت والندوات المإتمرات مجلدات خالل من – التربوي البحث لنتابج موسوعة

 واهتماماته ونظرٌاته أولوٌاته تحدد -والتعلٌم بالتربٌة والمعلمٌن والمدٌرٌن والموجهٌن الخبراء آراء

. ككل التربوي النظام بنٌة وتطوٌر التربوي القرار صنع فً بها االسترشاد ٌتم حتى تناولها، التً والقضاٌا

 منع وبالتالً المسبولٌات، وتضارب السلطات، لتداخل منعاً  التربوي، القرار اتخاذ مصدر توحٌد 

 التربوي المجتمع قطاعات كل فً واإلدارٌة التربوٌة القٌادات تدرٌب . ككل القٌادي النظام فً الثقة فقدان

 كفاءة زٌادة . الدراسة اقترحتها التً المنظومة وفق وإجراءاتها خطواتها القرار صنع عملٌة على

 المعلومات وتلخٌص وتنظٌم جمع فً تفٌد التً الحدٌثة بالتكنولوجٌا وتدعٌمها التربوٌة اإلدارٌة التنظٌمات

 القرار صنع عملٌة فً المفرطة المركزٌة عن والبعد الالمركزٌة، زٌادة . منها االستفادة لتعظٌم والبٌانات،

 العالً، التعلٌم ووزارة والتعلٌم التربٌة وزارة رعاٌة تحت سنوي مإتمر عقد . االستراتٌجً التربوي

 المعلمٌن بعض أو المختلفة، التعلٌمٌة اإلدارات من وممثلٌن التربوي البحث مإسسات كل فٌه تشارك

 البدابل وطرح أسبابها على والتعرؾ الطاربة التربوٌة القضاٌا لمناقشة المتمٌزٌن، الطالب وبعض البارزٌن

 العلمً التؤصٌل منظومة من االستفادة . المناسب القرار اختٌار فً تسهم والتً لحلها المناسبة

 .األخرى التربوٌة والمفاهٌم القضاٌا لتناول العلمً التؤصٌل فً الدراسة اقترحتها التً التربوي القرار لصنع

 الندوة وربٌس التربٌة أصول قسم ربٌس المنوفً إبراهٌم محمد. د.أ :المرجع

 

 التربٌة أصول لقسم عشر الثامنة العلمٌة الندوة :النشاط اسم

 مشاركة :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم :المستفٌدة الجهة

 ٕٙٔٓ مارس: إلى    ٕٙٔٓ مارس: من :المدة

 الندوة جلسات وإدارة ببحث المشاركة - :المتقدم دور

 العربً العقل إشكالٌات ومواجهة التربٌة: عنوانه ببحث المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 البحوث وتحكٌم الندوة إدارة -"  مقترحة رإٌة"  المؤزوم

"  مقترحة رإٌة"  المؤزوم العربً العقل إشكالٌات ومواجهة التربٌة:  البحث ملخص :النشاط عن نبذة

 القوة فً ؼاٌة وطموحات أفكاراً  ،وٌنجب المجتمعات بثقافة ٌنهض الثقافات عبر الفكري التالقح: مقدمة

 كل علً ٌفرض امم.  والمعرفة والثقافة والعلم بالحرٌة تنعم ناضجة عقول وجود ذلك وٌستوجب والنضج،

 ازدهار فرص ٌدعم ،وأن والعلماء العلم وتشجٌع للمعرفة الوصول سبل وإتاحة العلمٌة الحرٌة توفٌر مجتمع
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 ما مع مبدع تفاعل دون التارٌخ عبر حضارة تزدهر فلم. المجتمعات كافة وعلماء مفكري مع وتفاعلهم أبناإه

 إثراء تبدع، حٌن ذاتها هً وتعطً ٌفوقها حٌن منه تؤخذ معاصر، أو سابق إنسانً، تقدم معالم من خالها

 فرصاً  ثمة فإن معرفٌا; ،أو فكرٌا أو ، ثقافٌا نوعاً  ٌشكل عربً قطر كل أن وحٌث. جمعاء واإلنسانٌة لكلٌهما

 تالقح تتٌح ، الكبٌر العربً الوطن اتساع على والثقافٌة والدٌنٌة اإلثنٌة األنواع بٌن للتفاعل بالتؤكٌد هابلة

 الهابلة العقلٌة التشكٌلة لهذه العربٌة الدول سٌاسات سمحت وإذا البشر، من وحاملٌها الرمزٌة البنً جمٌع

 أن ٌمكن عربٌة حضارة لتشكٌل فرصة لسنحت الحر، بالتالقح أقطارها جمٌع عبر والفكري الثقافً التنوع من

-: ٌمثل أنه حٌث توجهاتها، وتحدٌد البشرٌة مسٌرة فً العمٌق تؤثٌره من العقل أهمٌة تتضح و. العالم تثري

 البشر أداة -. والظلم القهر لمواجهة البشر أداة -. أفضل حٌاة إلى الوصول فً البشر أداة 

. اإلنسانً الفعل وتقنٌن لتوجٌه البشر أداة -.  الوعً بناء فً البشر أداة -.  خٌاراتهم لتوسٌع

 أداة -. واالجتماعٌة العلمٌة المستجدات واكبةلم البشر أداة -. بمهاراتهم لالرتقاء البشر أداة -

 والسٌادة لإلبداع البشر أداة -. والكرامة العدالة، لتحقٌق البشر أداة -. الحرٌة لبلوغ البشر

 ٌصعب متباعدتٌن ثقافتٌن بنٌته فً حامالً  متناقضٌن، عالمٌن ٌعاٌش" المعاصر" العربً والعقل. الحضارٌة

 أصالته، تسلبه تؽرٌبٌة عولمٌة وأخرى باألصالة، مفعمة تراثٌة ثقافة متكافبتٌن، ؼٌر ثقافتٌن بٌنهما، التقرٌب

 عن عاجزاً  العربً العقل ٌقؾ الثانً والعالم األول العالم وبٌن. مصطنعة كوكبٌة فردٌة عصرنه نحو وتدفعه

 ال ثقافته، فً مؽترباً  ذاته، فً منفصماً  فٌصبح عنه، المؽتربة اآلخر عصرنة وبٌن التراثً، ماضٌه بٌن الربط

 ٌصنعه الخٌال من ونسق الوهم من عالم فً فٌعٌش الخصوصٌة، وإشكالٌة العولمة تجلٌات ٌواجه كٌؾ ٌعرؾ

 قد ذلك ومع ماضٌه، إلى ٌنكص أن إال مخرجاً  ٌجد فال منه، الفكاك عن عجزاً  أو واقعه، من هرباً  إما لذاته،

 أو الواقع، مع التكٌؾ على حتى قادر الشخصٌة،ؼٌر ممسوخ عربً إنسان فٌنتج المظهرٌة، للعصرنة ٌسعى

 والتكتالت التحوالت سٌاق وفً. الذات إنتاج إعادة أجل من اآلخر مع الحر التعاٌش أو األنا، مع التصالح

 والتً ، تحدٌات من تفرضه بما(  ونحوها....واالجتماعٌة ، واالقتصادٌة ، والثقافٌة ، السٌاسٌة) العالمٌة

 بناإه وتهدد عقله، بنٌة فً تإثر التً والقضاٌا العوامل من مركبة منظومة العربً المجتمع ٌواجه بفعلها

 سٌاسٌة تٌارات بٌن متؤرجحاً  وتجعله ، المستقبل نحو العربً العقل انطالق حركة وتعوق بل االجتماعً،

 الحضارٌة الحقبة بداٌة بٌن مثٌرة مفارقة ٌعٌش العربً العقل وأصبح.متضاربة واقتصادٌة وفكرٌة وثقافٌة

 الحاضر علً قٌدا أصبح الماضً فً مطلباً  كان وما عقبة، الٌوم ؼدا ، أمال بألمس كان فما. إلٌه آلت ما وبٌن

 ما سٌاق فً. والتؽٌٌر التقدم محاوالت كل أمام منٌعاً  وسداً  وجموداً  محافظاً  تقلٌداً  بات وتمرداً  ثورة كان وما ،

 القهر عملٌات إلى ترجع عدة إشكالٌات طٌاتها فً تتضمن طاحنة أزمة ٌعانً العربً العقل بات سبق

 إشكالٌة الوعً، إشكالٌة الفهم، ،إشكالٌة المعرفة إشكالٌة: اإلشكالٌات هذه أهم من. عقود منذ والتهمٌش

 االلتزام إشكالٌة القرار، واتخاذ صنع إشكالٌة الذات، ،إشكالٌة اإلبداع ،إشكالٌة العلمً التقدم إشكالٌة التطبٌق،

 إشكالٌة ، اآلخر قبول ،إشكالٌة اإلختالؾ ،إشكالٌة التعاٌش إشكالٌة التسامح، ،إشكالٌة االنتماء ،إشكالٌة

 فتإثر. وإدراكاته ووعٌه واتجاهاته رإٌته على تنعكس العربً العقل تواجه التً اإلشكالٌات وتلك. البقاء

 فً طرٌقته وعلى لدٌه التفكٌر عملٌات على ، ونحوهما..الوعً إشكالٌة ثم الفهم إشكالٌة ثم المعرفة إشكالٌة

 على قدرته وتضعؾ واالستنتاج، التحلٌل على القدرة وتفقده لدٌه، اإلبداع مقومات وتثبط والتعبٌر،بل النقد

 بمإسساتها التربٌة توظٌؾ ضرورة ٌتطلب الذي األمر الحٌاة على إقباله من وتضعؾ القرار، واتخاذ صنع

 التساإالت تنوعت اإلشكالٌات هذه مواجهة وفً. المؤزوم العربً العقل إشكالٌات ومعالجة لمواجهة وادواتها

 تكوٌن من جزء هً المثارة التساإالت تكون وربما والصمود؟ التحدي على العربً العقل قدرة مدي حول

 اإلنسان على مفروضة عصرٌة متؽٌرات ظل فً ثقافٌة تناقضات طٌاتها بٌن تحمل جدٌدة عقلٌة سمات

 حٌث العربٌة، مجتمعاتنا فً ترسخت سمات هً الترفً واالستهالك والمادٌة والفردٌة فاالؼتراب العربً،

 كتابه فً بوالنً كارل قدمه الذي المفهوم من تقترب ربما جدٌد، نوع من ثقافة إلى العربٌة الثقافة تحولت

 اإلنسان روح حتى" السوق ولنظام لشروط خاضع شًء كل ٌصبح حٌث" السوق بحضارة الكبٌر التحول"

 التً التربٌة أن للنظر الالفت ومن.  المواجهة على العربً العقل قدرة بمدى مرهون كله ذلك أن ؼٌر" نفسه

 بناإه ومعوقات وحدوده وبآلٌاته اإلنسانً العقل بماهٌة جاهلة تظل العربً، العقل بناء إعادة شؤنها من

 العقل مكنون إدراك هً الصعٌد هذا على التربٌة مهمة فإن ولذا ، والوهم الخطؤ إلى الطبٌعً ونزوعه

 األخطاء مصادر ،وكشؾ بنابه معوقات ورصد حدوده ومعرفة العربً، العقل مكنون اإلنسانً،وبخاصة

 إلستقراء الحالٌة الورقة وأهمٌة ضرورة جاءت ذلك كل ضوء فً. علٌه سٌطرت التً والضالالت واألوهام
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 علً وللوقوؾ العربً، العقل أزمة صناعة وعناصر أسباب ولرصد العربً، العقل(  إشكالٌات)  أزمة مظاهر

 الورقة أهمٌة تتجلً: الورقة أهمٌة. العربً العقل إشكالٌات لمعالجة الالزمة الجدٌدة التربٌة ومقومات شروط

 مما العربً، العقل بنٌة فً المعلوماتٌة ثورة أحدثتها التً العمٌقة والتحوالت بالتؽٌرات التوعٌة : فً

 جهود تضافر بضرورة التوعٌة .  العربٌة التربٌة منظومة فً جوهرٌة تؽٌٌرات إحداث ضرورة ٌستوجب

 المجتمع وعقل لتارٌخ تإصل معرفٌة منظومة لبناء ، العربً المجتمع مستوي علً التربوٌة المإسسات

 العقل بناء إعادة على الحث . البشري المعرفً التراكم فً إسهاماته وتوضح انجازاته وتبرز العربً

 المهارات وإكسابها البشرٌة الكوادر وتؤهٌل بتطوٌر التعلٌم، مجال فً االستثمار زٌادة ٌتطلب بما العربً

. المستقبل فً ،وإنتاجها ونشرها المعرفة الستٌعاب العربً العقل تإهل التً المعرفٌة والكفاٌات

 علً العربً العقل إبداعات ترقٌة فً والتكنولوجٌا العلم مجتمع معطٌات من االستفادة فرص تعظٌم 

 تواجه التً والمخاطر التهدٌدات من الحد ضرورة . انفتاحاً  أكثر تعلٌمٌة نظم خالل ومن عصرٌة أكثر نحو

 الورقة تهدؾ: الورقة أهداؾ. الؽربً للعقل العربً العقل قبل من التبعٌة حالة خلفتها العربً،والتً العقل

 أزمة صناعة وعناصر أسباب علً الوقوؾ . •العربً العقل(  إشكالٌات)  أزمة مظاهر استقراء : •إلى

 العقل إشكالٌات معالجة ومقومات شروط تحدٌد . •العربً العقل إشكالٌات نتابج رصد . •العربً العقل

 المنهج الورقة تستخدم: الورقة منهج. عربًال العقل إشكالٌات لمواجهة تربوٌة رإٌة اقتراح. •العربً

 إلى الوصؾ مجرد ٌتخطى منهج وهو وأهدافها، الورقة لطبٌعة المناهج أنسب من فهو التحلٌلً، الوصفً

 بٌنها، فٌما الكامنة العالقات إلدراك تحلٌلها إلً العربً العقل عن المتاحة والمعلومات البٌانات تفسٌر

: الورقة محاور. العربً العقل إبداع ومقومات وشروط أركان استشراؾ فً تفٌد مؽزى ذات دالالت واستنباط

 أسباب . •العربً العقل(  إشكالٌات)  أزمة مظاهر : • التالٌة المحاور تناول نحو الورقة تسعً

 ومقومات شروط . •العربً العقل إشكالٌات نتابج . •العربً العقل أزمة صناعة وعناصر

 تعلٌمٌة رإٌة . •العربً العقل إشكالٌات لمواجهة تربوٌة رإٌة . •العربً العقل إشكالٌات معالجة

 .العربً العقل إشكالٌات لمعالجة

 الندوة وربٌس التربٌة أصول قسم ربٌس المنوفً إبراهٌم محمد. د.أ :المرجع

 

 المنوفٌة جامعة ـ التربٌة لكلٌة(  الخامس السنوي)  األول الدولً العلمً المإتمر :النشاط اسم

 مشاركة :النشاط نوع

 المنوفٌة جامعة ـ التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 ٕ٘ٔٓ أكتوبر: إلى    ٕ٘ٔٓ أكتوبر: من :المدة

 : عنوانه ببحث المشاركة :المتقدم دور

 مجتمع فً المعلم تكوٌن وفرص التربٌة فلسفة: عنوانه ببحث المشاركة :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 بالمإتمر جلسة إدارة - الثالثة األلفٌة

:  بعنوان المنوفٌة جامعة ـ التربٌة لكلٌة(  الخامس السنوي)  األول الدولً العلمً المإتمر :النشاط عن نبذة

 البحث ملخص. مٕ٘ٔٓ أكتوبر ٖٔ ـ ٕٔ فً" (  والتحدٌات الفرص"  الرقمً العصر فً العربٌة التربٌة)  ـ

 أستاذ القطب الحمٌد عبد سمٌر/د.أ( والتحدٌات الفرص) العربً للمجتمع المعلوماتٌة القفزة وتحقٌق الجامعة:

 من انطالقاً " ملخص" والطالب التعلٌم لشبون الكلٌة ووكٌل الشٌخ كفر جامعة – التربٌة كلٌة التربٌة أصول

 ومعطٌات المعلوماتً التحدي مواجهة فً الربٌس الفاعل ٌمثل ومستوٌاته وأنماطه، بؤشكاله، التعلٌم أن

 البنى فً المعلومات وثورة التكنولوجٌة، الثورة أحدثتها التً العمٌقة التحوالت إطار وفً الرقمً، العصر

 قناعات بمقتضاها تضاءلت التً ونحوها، واالجتماعٌة، واالقتصادٌة، والعقدٌة، الثقافٌة، بسٌاقاتها المجتمعٌة

 مع للتناؼم النوعٌة المعلوماتٌة القفزة تحقٌق بؤن ووعٌاً . وانتماءاته هوٌته وضعفت ووالءاته، اإلنسان
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 مع وٌتناؼم العصر، هذا مقتضٌات ٌستوفً جاد تعلٌم عبر إال تتم أن ٌمكن ال الرقمً، العصر متطلبات

 لتحقٌق وأهمٌتها الجامعة مكانة برزت هنا من.والتحدٌث والتجدٌد، للتؽٌٌر، والمرونة القابلٌة وٌمتلك شروطه

 بؤهمٌة وإٌماناً .  الرقمً العصر ومعطٌات المعلوماتً التحدي لمواجهة العربً للمجتمع المعلوماتٌة القفزة

 المعلوماتٌة البنٌة ماهٌة على الوقوؾ : • خالل من ، المعلوماتٌة القفزة تحقٌق فً الجامعة ودور

. •والرقمٌة المعرفٌة مهارتهمو وإمكاناتهم الطالب بقدرات االرتقاء . •الرقمً العصر ومعطٌات

 الجامعٌة للمإسسات التنافسٌة القدرات تعزٌز . •ومضامٌنها الرقمً العصر أبعاد استشراؾ 

. •التارٌخٌة وإسهاماته المعرفٌة وإضافاته العربً المجتمع حضارة إبراز . •المختلفة والتعلٌمٌة

 الوعً وتنقٌة تحدٌث . •تقوٌمه وأسالٌب ومحتوٌاته الجامعً التعلٌم أسالٌب فً النظر إعادة 

 ونشرها واكتسابها، المعرفة، منظومة تطوٌر . •وتوظٌفها المعلومات تراكم خالل من االجتماعً

 نمط ٌتطلب ، الرقمً العصر متطلبات مع للتناؼم المعلوماتٌة للقفزة الجامعة تحقٌق بؤن وإدراكاً . ،وتطبٌقها

: على تساعده التً والخبرات، والكفاٌات، والقدرات، المهارات، المتعلم ٌكسب الجامعً التعلٌم من حدٌث

 األمثل التوظٌؾ ثم ، المعرفة إلً وتحوٌلها المعلومات وتحلٌل ونقدها، واستٌعابها المعلومات إلً الوصول

 جاءت ذلك كل ضوء فً. وتطوٌرها المعرفة وإنتاج للمعرفة، العملً والتطبٌق المعرفة، ونشر ، للمعرفة

 المعلوماتٌة القفزة لتحقٌق ومتطلباتها وفرصها الجامعة تحدٌات علً للوقوؾ الحالٌة الورقة وأهمٌة ضرورة

 البنٌة : •اآلتٌة المحاور تناول خالل من وذلك. الرقمً العصر معطٌات مع للتناؼم العربً للمجتمع

 القفزة لتحقٌق العربً والمجتمع الجامعة تواجه التً التحدٌات . •الرقمً والعصر المعلوماتٌة

 الجامعة متطلبات . •العربً للمجتمع المعلوماتٌة القفزة لتحقٌق الجامعة فرص . • المعلوماتٌة

 .العربً للمجتمع المعلوماتٌة القفزة لتحقٌق

 المنوفٌة جامعة ـ الكوم شبٌن التربٌة كلٌة عمٌد الدهشان جمال. د.أ :المرجع

 

 التربٌة أصول لقسم عشر السابعة العلمٌة الندوة :النشاط اسم

 مشاركة :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم- :المستفٌدة الجهة

 ٕ٘ٔٓ مارس: إلى    ٕ٘ٔٓ مارس: من :المدة

 الندوة جلسات وإدارة ببحث المشاركة :المتقدم دور

 الفكر توجٌه وذهنٌة الدٌن تجدٌد بٌن التربٌة: عنوانه ببحث المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 البحوث وتحكٌم الندوة إدارة - الدٌنً الخطاب تجدٌد لمالمح استشرافٌة رإٌة الدٌنً

 تجدٌد لمالمح استشرافٌة رإٌة الدٌنً الفكر توجٌه وذهنٌة الدٌن تجدٌد بٌن التربٌة :النشاط عن نبذة

 والطالب التعلٌم لشبون التربٌة كلٌة ووكٌل التربٌة أصول أستاذ القطب عبدالحمٌد سمٌر. د.أ الدٌنً الخطاب

 وإخراج انتشال فً والفرٌد األوحد األمل وهو ، المسلم اإلنسان لحضارة الفرٌد المكون هو التربوي النظام

 الفكر معطٌات ضوء فً وتؤصٌله مراجعته ضرورة ٌتطلب الذي األمر ، الحضارٌة أزمتها من اإلسالمٌة األمة

 ، ومراجعته ، التربوي النظام تحدٌث إلى الحضارات صناع إتجه فلقد. الزمان عبر المتجدد الناضج اإلسالمً

:  األولى ففً ، وتخلؾ تدنً فً أم ، وتقدم رقً حالة فً حضارتهم كانت سواء واألخر الحٌن بٌن وتقوٌمه

 المراجعة تلك ومتطلبات.  السقوط من خوفاً  وتصحٌح استدراك:  الثانٌة وفً ، المزٌد تحقٌق أجل من مراجعة

 والقٌم والمبادئ واألسس التصورات وسالمة ، فٌها والثقة المعرفة مصادر صحة فً النظر إعادة تقضً

 أجل من وتؤصٌل ، التؤصٌل أجل من مراجعة إنها منها، المستمدة األهداؾ سالمة ثم ومن ، علٌها المبنٌة

 هً التربوٌة أمتنا أزمة أو التربوي نظامنا أزمة أن العلماء وٌإكد هذا. الحضارٌة الخصوصٌة على الحفاظ

 عالمنا فً تقدمت التً المشروعات سابر تراجعت حٌث ، حٌاتها على الفكرٌة أزمتها انعكاسات أخطر
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 اإلسالمً اإلطار ضمن التؽٌٌر محاوالت فٌها بما ، أهدافها تحقٌق دون الحضاري والبناء للنهوض اإلسالمً

 التؽٌرات كل فمع ، أنفسنا ولنراجع بهذا أنفسنا لمصارحة الكافٌة الشجاعة لنمتلك األوان آن ولقد.  نفسه

 آن كما. والتربوٌة الفكرٌة أطروحاتنا لسابر المخلصة الجادة للمراجعات الوقت من شًء ٌزال ال الراهنة

 مإسسة وال ، الحل ٌملك بمفرده أحد ال بؤنه ، والتربٌة والثقافة الفكر أصحاب وبخاصة الجمٌع لٌدرك األوان

 على المختلفة الفصابل وتعاون ، العقول تالقح و الجهود تضافر من بد ال وأنه ، والتجدٌد التؽٌٌر تملك بعٌنها

 على قادرة ؼٌر أصبحت ، ؼٌرها أو كانت فردٌة ، األحادٌة الحلول أما.  معضالتها وحل أزماتها معالجة

 منها الفكرٌة، أزمتنا لمواجهة متعددة محاوالت ظهرت ولقد.  والتربوٌة والثقافٌة الفكرٌة أزمتنا مواجهة

 صناعة حاولت التً التربوٌة النظرٌات فشلت:  الدنٌوٌة المحاوالت مستوى على.  دنٌوٌة ومنها إسالمٌة

 الحلول وفشلت ، الحضاري ومٌراثه الثقافً نسقه من وؼرٌبة ؼربٌة ومضامٌن أهداؾ وفق اإلنسان

 وكذلك ، واالجتماعٌة النفسٌة األمة لمعادلة لمجافاتها االقتصادي المجال فً والرأسمالٌة االشتراكٌة

 ألنها ، وعشرٌاتها بخمسٌاتها والتقنٌة والتصنٌع التحدٌث مشروعات وفشلت ، اإلنسان لفطرة لمصادماتها

 تلك.  الذاتٌة القدرات على واالعتماد الحضاري االستنبات عن ٌؽنً الحضاري والتكدس االستٌراد أن توهمت

 عن والعجز االتكالٌة وشٌوع ، واالستهالك التبعٌة روح وتنمٌة التخلؾ تكرٌس فً إال تنجح لم المحاوالت

:  أهمها ، عدة ألسـباب منها المرجوة األهداؾ تتحقق لم ، اإلسـالمٌة المحاوالت مسـتوى وعلى.  اإلبداع

 عن الؽفلة .  الدابم والتقوٌم والنقد المراجعة ؼٌاب .  والثقافً الفكري البناء فً الخلل 

 بالتبعٌة اإللقاء .  التبرٌرٌة الزرابعٌة العقلٌة ؼلبة .  أسبابه وبحث والقصور الضعؾ مواطن استكتشاؾ

 احتمال نفً .  والشلل التواكلٌة إلى أدى مما والجبرٌة التقلٌد عقلٌة تحكٌم .  الخارجً العالم على

 الصحٌح للتقوٌم محاولة أي إلؽاء .  التراث أو اإلسالم إلى منسوباً  دام ما والعمل الفكر عن الخطؤ

 وٌرى هذا.  هللا على النتابج أن بحجة والمحاسبة المسبولٌة من الذات إعفاء .  الشاملة والمراجعة

 مالجا إلى انسحبت الفكرٌة، ألزمتنا حلول إبداع عن العجز من النابعة التربوي نظامنا أزمة أن العلماء

 ، وتراثهم بإنجازهم واالفتخار واألجداد اآلباء تقلٌد:  األول ، منحنٌٌن التقلٌد هذا ونحى ، والتقلٌد التارٌخ

 ٌستحق تراثاً  ، ماض   أي ، الماضً واعتبار المعاصرة الؽربٌة الحضارة أمام النقص ومركب العجز لتؽطٌة

.  واألسهل الجاهز البدٌل باستٌراد ٌتحقق أن ٌمكن النهوض أن والتوهم الؽربٌٌن تقلٌد:  والثانً.  عنه الدفاع

 ذلك ولكن ، مختلفة والمسابل والمظاهر الدوافع كانت وإن باألمة النهوض عن عاجزاً  كان المنحٌٌن وكال

 فً بدت وإن الؽرب مع الحضاري الصراع ساحات أن وٌوضح ، التقلٌد عقلٌة سٌادة هً واحدة حقٌقة ٌبرز

 ، الدٌنٌة والتعالٌم والقٌم األفكار عالم فً تموج كانت أنها إال ، وتقنٌة واقتصادٌة وعسكرٌة سٌاسٌة ظاهرها

 ، التجدٌد قضٌة برزت وهنا.  علٌها اإلسالمٌة األمة تربت ؼربٌة وأفعال سلوكٌة وأنماط نظم من تنتجه وما

 التً اإلسالمٌة الحضارة إن. التربوي الخطاب تجدٌد علً وانعكاسهما ، الدٌنً الخطاب وتجدٌد الدٌن تجدٌد

 الشرٌفة والسنة الكرٌم القرآن كان حٌث ، التقدم بنور العالم أضاءت ، متتالٌة قرون خمسة زهاء استمرت

 فً هللا منهج تحكٌم على وعملت ، اإلٌمانٌة الروح من اإلسالمٌة الحضارة فانطلقت ، لها المرجعً اإلطار

 ومتطلباته المجتمع حاجات عن وتطبٌقاً  فكراً  عبر قوي إسالمً تربوي نظام خالل من وذلك األرض، عمارة

 لٌتسلح المسلم الجٌل وتشكٌل بناء مسبولٌة عاتقه على حمل إذا التقدم سبٌل هو التربوي فالنظام. وتطلعاته

 تقاعس إذا والتبعٌة للتخلؾ أداة ،وهو وشرعه هللا منهج وفق األرض فً وٌعمر والمعرفة بالعلم ، باإلٌمان

 عوامل تسربت عندما وبالتالً.  ذاته المجتمع قبل من إهماله تم ما إذا أو ، ومسـبولٌاته بدوره القٌام عن

 النظام أهمل ، والخمول الشلل خاصة،وأصابها والعربً ، عامة اإلسالمً المجتمع قوى إلى والتردي الضعؾ

 الحضارة طمست وبالتالً.هللا منهج وفق األرض فً والعمارة التقدم جذوة انخمدت ثم ومن ، التربوي

 عدٌدة سنوات منذ القابم األستقطاب حدة إن.  بنابها معالم وفقدت والقٌادي التنوٌري دورها وتؽٌب اإلسالمٌة

 وتطبٌق الدٌن تجدٌد قضٌة لمحورٌة تصورها فً تتفاوت التً ، المتعددة بروافدة اإلسالمً التٌار بٌن

 بٌن السابد المجتمعً السٌاق إطار فً الحٌاة تشاركها التً التٌارات وبٌن ، مدنٌة دولة وإقامة الشرٌعة

 علمانٌة أو لٌبرالٌة أخري لقوي السٌاسٌة والتوجهات الفكرٌة التٌارات وسابر ، واإلسالمٌة العربٌة الشعوب

 ; المعتدل للخطاب الصحٌح المسار عن إنحرؾ الذي السابد الدٌنً الخطاب طبٌعة أٌدته فٌه مبالػ استقطاب ،

 اإلسالمً التوجه ذات التٌارات بعض وصول من عنه أسفر وما العربً بالربٌع سمً ما فشل بعد وبخاصة

 قٌوداً  بفرضهم والمسلمٌن اإلسالم إلً أسابت والتً -مٕٔٔٓ ٌناٌر ثورة بعد مثالً  وتونس مصر – للسلطة
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 لمعانً فقدانهم عن فضالً  هذا.واإلسالمً العربً العالم دول فً المسلمة ؼٌر األقلٌات وحرٌات حقوق علً

 عن الدٌنً الخطاب إنحرؾ مظاهر تعددت ولقد. بؤبعاده القومً األمن ولمعانً واإلنتماء والقومٌة الوطنٌة

 الدعوة ( : •ٓ٘-ٙٔ م،صٕ٘ٔٓ المجد، أبو)أهمها ،من للدٌن الثابت المرجعً اإلطار توجٌهات

 مقاصد عن الؽفلة • الناس علً التشدٌد إلً المٌل • والترهٌب الترؼٌب طرٌق عن لإلسالم

• الدٌنٌة الواجبات ومراتب األولوٌات ترتٌب عن الؽفلة•  وحروفها النصوص ظاهر علً والوقوؾ الشرٌعة

 الماضً عن الحدٌث مداومة • اإلسالمً التصور بناء فً العلم وأهمٌة العقل دور عن الؽفلة 

 أهمٌة تظر ثم ومن بالؽٌر المسلمٌن لعالقة الخاطٌا الطرح • المستقبل من والخوؾ الحاضر عن والذهول

 وأن أنفسهم ٌراجعوا أن الدٌنً بالخطاب المشتؽلٌن علً ٌفرض الذي الدٌنً، الخطاب وتجدٌد الدٌن تجدٌد

 اإلسالم اعتبر كٌؾ -جدٌد من - لٌعرفوا وسلم علٌه هللا صلً النبً وسنة الكرٌم الكتاب آٌات فً التؤمل ٌعٌدو

 وجعلناكم)  تعالً قوله إلٌه ٌشٌر الذي بالتعارؾ شكرها تستجوب نعمة الثقافات واختالؾ األراء وتعدد التنوع

 تعاظم مع الدٌنً الخطاب وتجدٌد ترشٌد أهمٌة وتزداد.. ٖٔ آٌة:الحجرات سورة( لتعارفوا وقبابل شعوبا

 نوع فً تراجع من صاحبها وما المعاصرة الحضارات أمر إلٌها آل التً المادٌة علً احتجاجاً  التدٌن موجة

 والوعاظ الدعاة خطاب هو هنا المقصود الدٌنً الخطاب أن إلً اإلنتباه ونلفت. السابدة اإلنسانٌة العالقات

 عقٌدته فً لإلسالم الصحٌح والفهم السلٌم الوصؾ أنه علً للناس ٌقدم حٌن والباحثٌن والمفتٌن والخطباء

 بالنص ٌرتبط ال الدٌن وتجدٌد.  الدٌن بتجدٌد جوهره فً ٌرتبط الدٌنً الخطاب وتجدٌد. وشرٌعته وآدابه

 ضوابط تحكمه وأن البد الذي النصوص بتفسٌر ٌرتبط بل ، وسلم علٌه هللا صلً محمد نبٌنا سنة أو القرآنً

 النص حكم تنزٌل لهما فٌتٌسر النصوص مقاصد والفقٌه المفسر من كل ٌستجلً التفسٌر طرٌق فعن ; منهجٌة

 أشار الذي التجدٌد خالل من الدابمة والصالحٌة الخلود معنً للنصوص ٌحقق ما وهو ، المتجددة الوقابع علً

 كل رأس علً األمة لهذه ٌبعث هللا إن"  سننه فً داود ابن رواه والذي وسلم علٌه هللا صلً النبً حدٌث إلٌه

 اآلن األلسنة على كثٌراً  ترددت التى المفاهٌم من الدٌن تجدٌد ومفهوم".  دٌنها أمر لها ٌجدد من سنة مابة

 الكثٌر واكتنفها بل ، االسالمى عالمنا فى الفهم سوء من الكثٌر صادفت التى المفاهٌم من المفهوم هذا ،وٌعد

 التى والمحدثات البدع من محذرا شدٌد بحذر الدٌن تجدٌد قضٌة مع ٌتعامل من فهناك.  والؽموض الخلط من

 ٌكتقى من ،وهناك فقط االقتصادى أو السٌاسى الجانب فى التجدٌد ٌقلص من وهناك االمور، شر بؤنها توصؾ

 من وهناك الكرٌم، للقرآن العلمى التفسٌر هو التجدٌد أن متصوراً  العلم حقابق من بالجدٌد الكرٌم القرآن بربط

 فى لٌس" شعار ٌرفع من وهناك ، التحدٌث شعار تحت الدٌن تبدٌد إلى ٌصل حتى الدٌن تجدٌد مفهوم ٌوسع

 أن القول ٌمكن وبالتالى. والجمود بالتخلؾ مصابا للعقل معطال مستكٌنا تحتة وٌقبع"  كان مما أبدع االمكان

 وإن ،بل أوالقرٌب البعٌد الماضى فى سواء ، الفكرى والعبث الخلط من شا أصابة قد الدٌن تجدٌد مفهوم

 العبث أو الؽموض أو الخلط من تسلم لم اآلن اإلسالمٌة الفكرٌة الساحة على تطرح التى التجدٌد محاوالت

 السإال هذا عن واإلجابة ؟ التجدٌد هذا معاٌٌر وما ، األن الدٌن تجدٌد دواعً ما:  األن والسإال.  الفكرى

• الخاطبة الدٌنٌة التقالٌد بعض انتشار •: أهمها ،من الدٌن لتجدٌد دواعً عدة إلً تشٌر

 اإلسالمً الدٌن تشوٌه محاوالت•  الدٌن على أوصٌاء أنفسهم والجماعات األفراد بعض تنصٌب 

. •والمسٌحٌة اإلسالم بٌن الخالفات وإثارة المصري الصؾ خرق محاوالت • العربً الصؾ وشق

 والمعنوي المادي التقدٌر ضعؾ . •القابم النظام على الجماهٌر لتقلٌب متطرفة دٌنٌة محاوالت 

 بعض تصدي • دٌنٌة وتؤصٌالت ومحددات أسانٌد من تتطلبه وما المتجددة العصر تؽٌرات • الدٌن لعلماء

 بمفاهٌم... والشهادة كالجهاد، الدٌنٌة، المفاهٌم بعض اختالط . •لها أهالً  ٌكونوا أن دون للفتوى األفراد

 وعزوؾ الدٌنً الخطاب تسٌس • المعاصرٌن الدٌن علماء من الكثٌر فً القدوة افتقاد•  واالنتحار اإلرهاب

 االلتزام عدم • البناء والنقد والتؽٌٌر والوسطٌة اإلصالح لدعوات الدٌنً الخطاب افتقاد • عنه الناس

 ضرورات وتتعدد األدٌان بٌن والتقارب الحوار فرص تقلص • المصري الشارع فً الدٌن وتعالٌم بؤخالق

 بالمجتمعات التربوٌة المنظومة تجدٌد : اآلتً لتحقٌق ، اآلنة الدٌنً الخطاب وتجدٌد الدٌن تجدٌد

 الشخصٌة ثوابت على الحفاظ  العصر تؽٌرات مواكبة  المجتمع متطلبات تلبٌة  اإلسالمٌة

 والمفتٌن والوعاظ الدعاه توعٌة  المجتمع فً المزمنة والقضاٌا المشكالت معالجة  الوطنٌة

 علً وللتعرؾ ، ذلك من انطالقاً  المجتمعً التربوي للتجدٌد التربوي التؤصٌل  التجدٌد ومعنً بضرورة

 ولربط ، الدٌن لتجدٌد الخاطا الفهم اتجاهات علً وللوقوؾ الدٌنً، والخطاب الدٌن تجدٌد وإشكالٌة مفهوم
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 المسلمٌن علماء بعض وطرح معالم ولعرض ، المعاصر اإلسالمً الفكر بقضاٌا الدٌنً والخطاب الدٌن تجدٌد

 المنظومة وتجدٌد الدٌنً الخطاب تجدٌد مالمح ،وإلستشراؾ الدٌنً الخطاب بطبٌعة وعالقته الدٌن لتجدٌد

: • اآلتٌة للمحاور وفقاً  تسٌر الحالٌة الورقة فإن.  اإلسالمً الفكر ذهنٌة موجهات لترشٌد التربوٌة

 لتجدٌد الخاطا الفهم اتجاهات ( • واإلشكالٌة المفهوم) الدٌنً الخطاب وتجدٌد الدٌن تجدٌد 

 علماء عند الدٌن تجدٌد • المعاصر اإلسالمً الفكر بقضاٌا الدٌنً والخطاب الدٌن تجدٌد عالقة • الدٌن

• التربوٌة المنظومة وتجدٌد الدٌن تجدٌد مالمح إستشراؾ•  السابد الدٌنً الخطاب بطبٌعة وعالقته المسلمٌن

 . اإلسالمً الفكر ذهنٌة موجهات وترشٌد التربٌة 

 الندوة وربٌس التربٌة أصول قسم ربٌس الجندي مصطفى ٌاسر/ د. أ :المرجع

 

 الشٌخ كفر جامعة ـ التربٌة كلٌة"  األول الدولً"  العاشر المإتمر :النشاط اسم

 تنظٌمٌة أنشطة :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة التربٌــة كلٌـة :المستفٌدة الجهة

 ٕٗٔٓ دٌسمبر: إلى    ٕٗٔٓ دٌسمبر: من :المدة

 المإتمر جلسات وإدارة تنظٌم لجان فً والمشاركة ببحث المشاركة - :المتقدم دور

 جلسات إدارة- المإتمر تنظٌم لجان فً المشاركة-:  ببحث المشاركة- :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 المإتمر

( 7 مٕٗٔٓ/  ٕٔ/  ٓٔ ـ 2 الفترة فً(  واالجتماعً النفسً األمان الجامعً التعلٌم) :النشاط عن نبذة

 ضوء فً الجدٌد المصري اإلنسان وبناء التربٌة بعنوان"  الثانً الدولً"  عشر الحادي السنوي المإتمر

 البحث ملخص.  مٕٙٔٓ نوفمبر 2 ـ 1 الشٌخ كفر جامعة ـ التربٌة كلٌة ٖٕٓٓ لمصر اإلستراتٌجٌة الخطة

 جامعة لطلبة كٌفٌة دراسة) المستقبل ورإٌة الواقع إدراك بٌن المصري المجتمع فً الجامعات بشبا ثقافة:

 لشبون الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة ووكٌل التربٌة أصول أستاذ القطب الحمٌد عبد سمٌر. د. أ( الشٌخ كفر

 به للنهوض التخطٌط نحو والسعً مشكالته وتشخٌص الشباب واقع فهم ان شك ال: مقدمة والطالب التعلٌم

 االجتماعٌة، ومفاهٌمهم قٌمهم فهم بضرورة ٌرتبط والتقدم، والتنمٌة البناء عملٌة فً طاقاته واستثمار

 المتؽٌرات مع التعامل كٌفٌة فً أو الٌومٌة، حٌاتهم فً ٌستخدمونها التً والقواعد واتجاهاتهم، وتصوراتهم

 الوقت فً الشباب لواقع جادة دراسة وأي. وسلوكٌات معارؾ من القواعد هذه تتضمنه بما بهم، المحٌطة

 ، ونحوها.... والدٌنٌة واالقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة التحوالت آثار تجاهل ٌمكنها ال المعاصر

 السلبٌة اآلثار عن فضالً  هذا( .  مٖٕٔٓ ٌونٌو ٖٓ وثورة ، مٕٔٔٓ ٌناٌر ٕ٘ ثورة)  ثورتٌن خلفتها التً

 كما جدٌدة، حٌاتٌة ظواهر أفرزت والتً والفكري، االقتصادي بشقٌها العولمة ظاهرة خلفتها التً المتعددة

 اإلصالح فً الجامحة الرؼبة عن الثورتٌن عبرت ولقد. القابمة الحٌاة وطبٌعة نمط فً آخر أو بشكل أثرت

 آلٌات وامتالك الواقع فً الجماهٌر أحالم لتحقٌق الطرٌق ،ومهدت الفساد جذور واستبصال للمجتمع الشامل

 - التربٌة على انعكاسات اإلصالحٌة ودعواتها بتحوالتها ثورة كل أضفت ولقد. المستقبل واستشراؾ لالنطالق

 الذي الوقت ففً أساسً، تناقض على قابمة لكونها جدلٌة، عالقة المجتمعً، واإلصالح التربٌة بٌن فالعالقة

 الواقع هذا لتؽٌٌر نفسه الوقت فً تسعى الحضارٌة، الهوٌة وتؤصٌل الواقع على للحفاظ التربٌة فٌه تسعى

 توجهات ٌتبنى الذي التربوي التؤصٌل بنجاح مرتبط ٌكون المجتمعً اإلصالح نجاح فإن ثم ومن. وإصالحه

 الثقافً الدور تؽٌر ضرورة أبرزها من علٌها، تحدٌات فرضت العالقة تلك.  له وٌمهد اإلصالح وقٌم

 ومسبولٌات أدوار تؽٌر ضرورة ثم ومن ، خاص بوجه الجامعٌة والمإسسة ، عامة التعلٌمٌة للمإسسات

 – المجتمع مستوى علً اإلصالحٌة والدعوات التحوالت وتلك. بالجامعات التدرٌس هٌبات وأعضاء قٌادات

 التعلٌم منظومة داخل البنٌوٌة والعوامل الدواعً من مجموعة ٌقابلها – الجامعً التعلٌم منظومة خارج
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 والجامعات ، عامة العالً التعلٌم مإسسات علً ٌقع ثم ومن. والتؽٌٌر المواجهة ضرورة تستوجب الجامعً،

 مسبولٌة – ثورتٌن طموحات فرضتها التً والتحدٌات ، ناحٌة من العولمة تداعٌات بفعل – خاصة المصرٌة

 المتخصصة والكوادر البشرٌة للقوة إعداد من أهدافها تحقٌق تستطٌع حتى التحدٌات، هذه مواجهة فً كبٌرة

 اإلصالح عملٌات بمتطلبات ٌفً ;بما ووطنٌاً  ومهارٌاً  وأكادٌمٌاً  ثقافٌاً  وتؤهٌلهم المختلفة، المجاالت فً

 على أنه وٌالحظ.  المستقبل ورإٌة صورة وٌحسن للواقع الواعً اإلدراك وٌحقق الشاملة المجتمعٌة والتنمٌة

 واسع اهتمام من ، الشباب وثقافة الشباب حول المنشورة والمقاالت الدراسات من العدٌد تعكسه مما الرؼم

 والعالمٌة واإلقلٌمٌة والعربٌة المحلٌة المجتمعٌة التحوالت تؤثٌر وبمدى ومشكالتهم، قضاٌاهم بمختلؾ المدى

 وجهة من ٌنطلق إنما وٌنشر نشر امم كثٌراً  أن إال الحٌاة، فً وأولوٌاتهم وأفكارهم قٌمهم على ، المعاصرة

 ودونما أنفسهم، الشباب برإٌة اكتراث دونما الكبار، وتصورات لرإى ووفقاً  الكبار، وبؤصوات الكبار نظر

 البحث مناهج وفرت ولقد. أصواتهم إلى االستماع فرصة الشباب منح ودونما ومدركاتهم، ألفكارهم اعتبار

 إلى النفاذ على القدرة للباحث تتٌح التً( االثنوجرافً المدخل ومنها) والمداخل األدوات من العدٌد الكٌفً

 ٌؽرى ما وهو فٌها، والمشاركة الفاعلة األطراؾ أعماق فً الؽوص خالل من الدراسة موضوع الظواهر عمق

 عن التعبٌر فرصة لهإالء ٌتٌح بما الشباب، ومشكالت لقضاٌا التصدي عند والمداخل األدوات هذه باعتماد

 أي نجاح أن والشك الدراسة مشكلة. الكبار عالم إلى أصواتهم وتوصٌل ومدركاتهم، تصوراتهم وطرح ذواتهم

 لواقع الخطط هذه استجابة وعمق درجة على ٌتوقؾ إنما مجتمع أي داخل الشباب تستهدؾ تنموٌة خطط

 الواقع وإنما والمنفذٌن، والمخططٌن القرار وصناع المسبولٌن من الكبار ٌدركه كما الواقع نعنى وال الشباب،

 ٌرونه كما عالمهم فً الؽوص ضرورة ٌستدعى وهذا أنفسهم، الشباب نحوه وٌسلك وٌفهمه ٌدركه كما

 وردود أفعالهم تحكم وقواعد ومبادئ وقٌم أفكار من ٌختزنونه ما إلى للوصول وٌمارسونه، علٌه وٌحكمون

 المجتمعات وتشهد. تحدٌات من ٌكتنفه بما لمستقبلهم والتؤهب تحوالت، من ٌشهده وما حاضرهم تجاه أفعالهم

 الثورات جملة العالم كل على فرضتها التً والتحدٌات التحوالت من العدٌد المصري، المجتمع ومنها العربٌة،

 هذا فً المفٌد من وٌصبح. آلثارها تعرضاً  الفبات أكثر من الشباب فبة وكانت ، االستقرار وعدم واالضطرابات

 مدركاتهم فً تتجلى كما المصري، المجتمع فً الجامعات شباب ثقافة وعناصر مكنونات عن الكشؾ السٌاق

 شباب ثقافة ما: التالً الربٌس السإال فً الدراسة مشكلة تتحدد بالتالً. للمستقبل وتوقعاتهم للحاضر،

 تؤثرت وكٌؾ المستقبل، بشؤن توقعاتهم وصاؼت بمتؽٌراته، للواقع إدراكهم كٌفٌة حددت التً مصر جامعات

 كٌؾ -ٔ: التالٌة الفرعٌة األسبلة طرح ٌمكن عنه، اجابة إلى وللوصول العولمة؟ ظاهرة بتحوالت الثقافة هذه

o المصري؟ المجتمع ثورات o التعلٌمً؟ النظام ثقافة o: إزاء مصر جامعات شباب وٌسلك ٌفكر

 التحوالت o الثقافٌة؟ التحوالت o االقتصادٌة؟ التحوالت o السٌاسٌة؟ التحوالت 

o االتصاالت؟ ثورة o الدٌنً؟ التسامح دعوة o الٌومٌة؟ حٌاتهم أولوٌات o االجتماعٌة؟

 ومستقبل لمستقبلهم مصر جامعات شباب رإٌة ما -ٕ الفكري؟ التعصب o اإلعالم؟ 

 ثقافة لدراسة المداخل أنسب من االثنوجرافً المدخل ٌعتبر: العٌنة وحدود الدراسة منهج السابقة؟ العناصر

 بقٌم تؤثرها تعكس أفراده، بٌن العالقات وطبٌعة فٌه، الحٌاة طبٌعة حٌث المصري، المجتمع داخل الشباب

 وأنماط ومعان ورموز دالالت ونتاج الماضً، فً جذوره ٌضرب حضاري موروث نتاج هً ثقافٌة وأنماط

 االتجاه أصحاب وٌرى. العالقات هذه وتطور تارٌخ تعكس الٌومٌة االجتماعٌة التفاعالت من مركبة

 وتبرز تحدد ضمنٌة لقواعد تخضع كما اإلنسانٌة الجماعات داخل االجتماعً التفاعل أنشطة أن االثنوجرافً

 المعالجة تعد بالتالً. المجتمع داخل السابدة الثقافة مضامٌن تعكس أٌضاً  فهً التفاعل، ذلك خصابص

 لهذه الكٌفٌة الدراسة لتطبٌق مالبماً  نموذجاً  المصري المجتمع داخل الجامعات شباب لثقافة االثنوجرافٌة

 جامعات شباب من كنماذج الشٌخ كفر جامعة وطالبات طالب من عٌنة على الحالٌة الدراسة وتركز. الثقافة

 المعمقة، والمقابالت بالمعاٌشة، كالمالحظة: معهم الكٌفً المدخل أدوات استخدام وٌمكن. المصري المجتمع

 وتصورات وقٌم ألفكار الكٌفً الرصد -ٔ: الدراسة أهداؾ. Life History الحٌاة وتارٌخ الرأي، واستطالعات

 المصري المجتمع داخل والثقافً واالجتماعً االقتصادي الواقع متؽٌرات تجاه الجامعات شباب واتجاهات

 بشؤن مصر جامعات شباب وتوقعات رإى رصد -ٕ (الدراسة بمشكلة الواردة المتؽٌرات على تركٌزاً )

 تقدٌم -ٖ عام؟ بشكل المستقبل ٌرون كٌؾ وكذلك السابقة، المتؽٌرات مستقبل ٌخص فٌما سواء المستقبل،

 الخطط واضعً قبل من االسترشاد ٌمكن الكٌفٌة، الدراسة نتابج عنه تسفر ما ضوء فً وتوصٌات مقترحات
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 السعً -ٗ. لدٌهم الوعى مستوى لرفع الرامٌة التثقٌفٌة البرامج ومصممً الشباب، تستهدؾ التً التنموٌة

. الشٌخ كفر بجامعة واإلنسانٌة التربوٌة بالعلوم الخاص األكادٌمً الحقل داخل الكٌفٌة للبحوث رافد لشق

 داخل الشباب لثقافة الكٌفٌة البحوث ندرة : •التالٌة الجوانب فً الدراسة هذه أهمٌة تتجلى: الدراسة أهمٌة

 ومشكالتهم، وهمومهم لقضاٌاهم معالجة عند الشباب ألصوات االستماع أهمٌة . •العربٌة التربوٌة المكتبة

 الشباب مدركات على الوقوؾ . •تستهدفهم تثقٌفه برامج وتصمٌم تنموٌة خطط لوضع التخطٌط وعند

 ضروري مدخل والثقافٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة المستقبل وتهدٌدات الحاضر تحدٌات إزاء وتصوراتهم

 الؽاٌات تعدد . •سلوك من عنهم ٌصدر فٌما التحكم على القدرة بالتالً أفعالهم، وردود بؤفعالهم للتنبإ

 على والرهان واالقتصادٌة، واالجتماعٌة الثقافٌة الؽاٌات بٌن ما المعاصر المصري المجتمع داخل التنموٌة

 الشباب أحوال عن األفكار بعض تصحٌح فً الدراسة هذه تسهم قد . •الؽاٌات هذه وتحقٌق لتبنى الشباب

 مصطلحات. وثقافٌاً  واجتماعٌاً  اقتصادٌاً  بالحٌاة بعالقته الفهم وتعمٌق المصري، المجتمع داخل وأفكارهم

 تشمل والتً للشباب، الٌومٌة الحٌاة فً والتفاعل السلوك أسالٌب مجمل: الشباب ثقافة -ٔ: الدراسة

 والمعاٌٌر والتقالٌد والعادات والمفاهٌم والمبادئ والقٌم الرإى متكامل نسٌج فً المتشابكة عناصرها ضمن

 Qualitative Study: الكٌفٌة الدراسة -ٕ. الٌومٌة السلوكٌة والقواعد والقوانٌن واألعراؾ والمهارات

 محاوالت فً ٌساعد علمً كؤسلوب Qualitative Method الكٌفً المنهج على تعتمد دراسة أي هً

 تعول ال دراسة وهى. حٌاته نمط تحدد ومفاهٌم وقواعد ومبادئ وأفكار قٌم من الفرد ٌختزنه ما على التعرؾ

 لها الكٌفً الوصؾ على اعتمادها بقدر المٌدان، من المستخلصة والمادة للبٌانات االحصابٌة المعالجات على

 المعمقة، المقابالت بٌن ما الكٌفٌة الدراسة أدوات وتتعدد .مصادرها عند إلٌه وترمز تعنٌه لما وفقاً 

 تنطلق كما. الخ.....الحٌاة وتارٌخ الرأي، واستطالعات بالمشاركة، والمالحظة ، والمالحظة والمعاٌشة،

 محلٌة لعوامل وفقاً  مستمر تؽٌر فً دٌنامٌكٌة وحدات ٌمثل اإلنسانً المجتمع بؤن التسلٌم من الكٌفٌة الدراسة

ُ  والبٌبٌة، والتكنولوجٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة بالنواحً تتعلق وكونٌة، وإقلٌمٌة  ووفقا

 التؽٌر هذا سٌاق السابقة العوامل مع تشكل ومفاهٌم ومعاٌٌر ودالالت ورموز قٌم من الماضً لموروثات

 بمختلؾ العلمٌة المادة جمع -ٔ: اآلتٌة المنهجٌة الخطوات الدراسة اتبعت ذلك ولتحقٌق. المستمر

 تحلٌل -ٕ.  واألجنبٌة العربٌة مصروالدول مستوى على العلمً البحث ومراكز الجامعات كافة من الطرق

-ٖ. علٌها المإثرة والعوامل الجامعات شباب ثقافة ومتؽٌرات معنى على للوقوؾ التربوٌة األدبٌات

 العام اإلطار وضع -ٗ:  الدراسة مخطط. وفنٌاته وطرابقه الكٌفً البحث حول األدبٌات تحلٌل 

 أهداؾ .  الدراسة أهمٌة .  الدراسة مشكلة.  الدراسة مقدمة :  على وٌشتمل ، للدراسة

.  الدراسة مصطلحات .  وإجراءاتها الدراسة منهج .  الدراسة حدود .  الدراسة

 كما الشباب ثقافة : • على وٌشتمل ، للدراسة النظري اإلطار بناء -ٖ.  السابقة الدراسات 

 بالمفردات ٌتعلق فٌما ، المصري المجتمع تحوالت . • الكٌفٌة البحوث فلسفة . •التربوٌة األدبٌات تعكسها

o السٌاسٌة؟ التحوالت o المصري؟ المجتمع ثورات o التعلٌمً؟ النظام ثقافة o:  اآلتٌة

 أولوٌات o االجتماعٌة؟ التحوالت o الثقافٌة؟ التحوالت o االقتصادٌة؟ التحوالت 

• الفكري؟ التعصب o اإلعالم؟ o االتصاالت؟ ثورة o الدٌنً؟ التسامح دعوة o الٌومٌة؟ حٌاتهم

 المٌدانً التطبٌق إجراءات نتابج • للدراسة المٌدانً التطبٌق 

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة عمٌد الكفوري صبحً. د.أ :المرجع

 

 التربٌة كلٌة شرؾ مٌثاق :النشاط اسم

 مشاركة :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة التربٌــة كلٌـة :المستفٌدة الجهة

 2ٕٔٓ مارس: إلى    ٕٗٔٓ سبتمبر: من :المدة
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 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة شرؾ مٌثاق وإعداد تؤلٌؾ :المتقدم دور

 مٌثاق إعداد -. الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة شرؾ مٌثاق تؤلٌؾ - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 الشرؾ مٌثاق وتوزٌع طباعة علً اإلشراؾ - للطباعة وتجهٌزه الشرؾ

 التً والسلوكٌات والقٌم المبادئ جملة هو:  الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة شرؾ مٌثاق :النشاط عن نبذة

 أي علٌه ٌترتب وال وأخالقً أدبً معنوي التزام وهو.  والعاملٌن والطلبة التدرٌس هٌبة أعضاء بها ٌتمسك

 وصحة دقة علً وٌإكد المسبولٌات ٌحدد ولكنه للحرٌات تقٌٌداً  لٌس وهو.  قانونٌة أو إدارٌة جزاءات

 وٌنقسم. أونحوهما أوحقوقٌة إعالمٌة مجتمعٌة، مإسسة ألي بالكلٌة شخص أي عن تصدر التً البٌانات

. •راقِ  جامعً لحرم نموذجاً  التربٌة كلٌة : • هً ، أقسام خمسة إلً ، التربٌة كلٌة شرؾ مٌثاق

 هٌبة أعضاء مبادئ (. •األقسام رإساء - الوكالء - العمٌد)  بالكلٌة القٌادٌة الوظابؾ مبادئ 

 .بالكلٌة اإلداري بالجهاز العاملٌن مبادئ . •التربٌة كلٌة طالب مبادئ . • التدرٌس

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة عمٌد الكفوري صبحً. د.أ :المرجع

 

 

 التربٌة أصول لقسم عشر السادسة العلمٌة الندوة :النشاط اسم

 تنظٌمٌة أنشطة :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعـة- التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم :المستفٌدة الجهة

 ٕٗٔٓ مارس: إلى    ٕٗٔٓ مارس: من :المدة

 الندوة ربٌس :المتقدم دور

 -( مٕٗٔٓ مارس ٕٔ اإلنساناألربعاء وبناء المعرفة) الندوة ربٌس - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 فً العربً العقل إبداع ومقومات الهوٌة: عنوانها عمل بورقة المشاركة - الجلسات وإدارة الندوة تنظٌم

 البحوث وتحكٌم الندوة إدارة - المعرفة مجتمع

 عبد سمٌر.د. أ المعرفة مجتمع فً العربً العقل إبداع ومقومات الهوٌة:  بحث ملخص :النشاط عن نبذة

 الشٌخ كفر جامعة –التربٌة كلٌة والطالب التعلٌم لشبون الكلٌة ووكٌل التربٌة أصول أستاذ القطب الحمٌد

 وتؽٌرات اإلنتاج، وأدوات العمل نظم فً جوهرٌة تؽٌرات أحدثت والتكنولوجٌة العلمٌة التطورات: مقدمة

 وخاصة المعلومات، تبادل وأصبح وؼٌرها، والتعلٌمٌة والعقدٌة الثقافٌة بسٌاقاتها المجتمعٌة البنى فً عمٌقة

 لمجتمع لالرتقاء طموحاً  المجتمعات وبناء وتنمٌة تطوٌر فً أهمٌة األكثر العامل والتعلم، بالتعلٌم المرتبطة

 مجتمع لبناء وتوظٌفها المعلوماتٌة من االستفادة فً دوره وتعاظم التعلٌم أهمٌة تنامً ومع.  المعرفة

 لالرتقاء واألساس ونشرها، المعرفة وإنتاج التقدم لعملٌة الدٌنامٌة البنٌة ٌمثل التعلٌم أن من انطالقاً  المعرفة،

 ووعٌاً . وإبداعاته اإلنسان هوٌة لتعمٌق األساسٌة والركٌزة وإبداعاً، وإنتاجاً  وأداءً  عقالً  العربً باإلنسان

 ال حقٌقة وأنها ٌفتقدها، ومن والمعرفة والتقنٌة المعلومات ٌمتلك من بٌن تفرق التً الرقمٌة الفجوة بطبٌعة

 التً المبدعة العقلٌة والمهارات القدرات وامتالك تضٌٌقها محاولة من البد بل منها، التقلٌل أو تجاهلها ٌمكن

 المعلومات تمتلك التً الدول تهٌمن حٌث العربً; المجتمع حركة على السلبً تؤثٌرها معدالت من تقلل

 إطار وفً. أبنابها عقل تشكل التً الثقافٌة ومفرداتها هوٌتها ٌهدد بما تملك ال التً الدول علً بثقافاتها

 والعقدٌة والثقافٌة التربوٌة بسٌاقاتها المجتمعٌة، البنى فً المعلوماتٌة أحدثتها التً العمٌقة التحوالت

 آن. وإبداعاته هوٌته وضعفت ، العربً اإلنسان قناعات قتضاهابم تضاءلت والتً ونحوها، واالجتماعٌة

 الجدٌة، درجات بؤقصى التعلٌم بقضٌة ارتباطهما فً واإلبداع الهوٌة قضاٌا ٌؤخذ أن ، العربً للمجتمع األوان
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 ٌسعى أي. المعلوماتٌة عصر تطلعات مع تتناسب وبنٌته، هٌكله فً جوهرٌة إصالحات إحداث إلى ٌسعى وأن

 الطاقات تفجر التً المعرفة مجتمع خصابص كل االعتبار فً ٌؤخذ – جدٌد معرفً تعلٌمً نظام تؤسٌس إلى

 ومبررات ضرورة جاءت هنا ومن المرؼوبة، المعلوماتٌة النقلة إحداث إلى ٌإدي – اإلنسان فً الكامنة

: الورقة أهمٌة. المعرفة مجتمع فً العربً العقل إبداع ومقومات الهوٌة أركان إلستشراؾ الحالٌة الورقة

 التقلٌدي التعلٌمً النظام تطوٌر فً المعرفة عصر معطٌات من االستفادة تعظٌم : فً الورقة أهمٌة تتجلً

 المكونات من ٌنطلق ، عربً معرفً مجتمع لبناء أساسٌة نواة ٌمثل مرن تعلٌمً نظام إلى وتحوٌله القابم

 بعناصرها العربٌة الهوٌة تواجه التً والمخاطر التهدٌدات من الحد .  العربٌة للهوٌة األصٌلة

 اإلنتاج تمتلك التً للدول العربٌة المجتمعات قبل من المعلوماتٌة التبعٌة حالة خلفتها الثقافٌة،والتً

 الهوٌة وترسٌخ دعم فً المعرفة مجتمع معطٌات من االستفادة فرص تعظٌم . وأدواته المعلوماتً

. انفتاحاً  أكثر تعلٌمٌة نظم خالل ومن عصرٌة أكثر نحو علً العربً العقل إبداعات وترقٌة العربٌة

 المجتمع قطاعات كافة فً المعلوماتٌة ثورة أحدثتها التً العمٌقة والتحوالت بالتؽٌرات التوعٌة 

 على الحث .  التعلٌم منظومة فً جوهرٌة تؽٌٌرات إحداث ضرورة ٌستوجب مما التعلٌم، قطاع وبخاصة

 التً المعرفٌة والكفاٌات المهارات وإكسابها البشرٌة الكوادر وتؤهٌل بتطوٌر التعلٌم، فً االستثمار زٌادة

 الحدٌثة التقنٌات توظٌؾ بؤن الوعً إنماء . المستقبل فً إنتاجها و ، ونشرها المعرفة الستٌعاب تإهلها

. بتداعٌاتها التقنٌات تلك مع تتناسب للتقوٌم وطرق للتدرٌس استراتٌجٌات تبنً ٌستلزم التعلٌم فً

 هوٌة تعمٌق فً دورهم لتفعٌل للتربوٌٌن والثقافً والتقنً المهنً التطوٌر ضرورة إلى التنوٌه 

 المجتمع مإسسات مع التربوٌة المإسسات جهود تضافر بضرورة التوعٌة .  العربً اإلنسان

 فً إسهاماته وتوضح انجازاته وتبرز العربً المجتمع وعقل لتارٌخ تإصل معلوماتٌة منظومة لبناء ، المدنً

 اإلنسان اتجاهات على آثارها وبٌان العربً، اإلنسان هوٌة أزمة بؤبعاد التوعٌة . البشري المعرفً التراكم

 أركان من تنطلق رإٌة معالم اقتراح . التعلٌم فً األزمة تلك مواجهة آلٌات واستشراؾ وانتماءاته، العربً

 علً الوقوؾ : •إلى الورقة تهدؾ: الورقة أهداؾ المعرفة مجتمع فً المبدع العربً العقل لتشكٌل الهوٌة

 فً المعرفة لمجتمع االنضمام شروط رصد . •العربً للعقل المعلوماتٌة النقلة وضرورة المعرفة طبٌعة

 العقل تإرق التً العربٌة الهوٌة أزمة أبعاد تحدٌد . •ومكوناتها الهوٌة مفهوم تعرؾ . •التعلٌم سٌاق

 مجتمع فً العربً العقل إبداع ومقومات الهوٌة أركان استشراؾ ضرورات رصد . •المعرفة عصر فً العربً

 منهج. المبدع العربً العقل وتشكٌل بناء فً الهوٌة أركان لتعظٌم مقترحة رإٌة وضع . •المعرفة

 وهو وأهدافها، الدراسة لطبٌعة المناهج أنسب من فهو التحلٌلً، الوصفً المنهج الدراسة استخدمت: الورقة

 تحلٌلها إلً والتعلٌم المعلوماتٌة عن المتاحة والمعلومات البٌانات تفسٌر إلى الوصؾ مجرد ٌتخطى منهج

 ومقومات الهوٌة أركان استشراؾ فً تفٌد مؽزى ذات دالالت واستنباط بٌنها، فٌما الكامنة العالقات إلدراك

. •العربً للعقل المعلوماتٌة النقلة وضرورة المعرفة : •الورقة محاور. المعرفة مجتمع فً العربً العقل إبداع

 الهوٌة أزمة أبعاد . •ومكوناتها الهوٌة مفهوم. • المعرفة لمجتمع العربً العقل انضمام شروط 

 إبداع ومقومات الهوٌة أركان استشراؾ ضرورات. • المعرفة عصر فً العربً العقل تإرق التً العربٌة

 العربً العقل وتشكٌل بناء فً الهوٌة أركان لتعظٌم مقترحة رإٌة . •المعرفة مجتمع فً العربً العقل

 .المبدع

 والبحوث العلٌا للدراسات الكلٌة وكٌل المنوفً إبراهٌم محمد. د.أ :المرجع

 

 اإلسالمً للفكر العالمً المعهد رإٌة التربوي اإلصالح :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 اإلسالمً للفكر العالمً المعهد – المعرفٌة الدراسات مركز :المستفٌدة الجهة

 ٖٕٔٓ أبرٌل: إلى    ٖٕٔٓ أبرٌل: من :المدة
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 العربٌة للمجتمعات التربوي لإلصالح متكاملة منظومة ووضع بلورة فً المشاركة :المتقدم دور

 اإلسالمً للفكر العالمً للمعهد الحضارٌة الكونٌة الرإٌة من انطالقا واإلسالمٌة

 التربوي اإلصالح حول الذهنً العصؾ جلسات فً المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 واإلسالمٌة العربٌة التجارب بعض حول النقاش حلقات فً المشاركة - واإلسالمٌة العربٌة للمجتمعات

 التربوي لإلصالح متكاملة منظومة ووضع بلورة فً المشاركة - والجامعً العام التعلٌم مجال فً

 اإلسالمً للفكر العالمً للمعهد الحضارٌة الكونٌة الرإٌة من انطالقا واإلسالمٌة العربٌة للمجتمعات

 ورشة اإلسالمً للفكر العالمً المعهد عن المنبسق بالقاهرة المعرفٌة الدراسات مركز عقد :النشاط عن نبذة

 7ٔ – ٘ٔ من الفترة فً.  اإلسالمً للفكر العالمً للمعهد استشرافٌة رإٌة التربوي اإلصالح:  بعنوان عمل

 الدول وبعض مصر فً التربٌة أساتذة من نخبة الورشة حضر.  بالزمالك امبلاير بقاعة مٖٕٔٓ ابرٌل

 عبد. د.أ إدارة تحت الورشة تمت....  والعراق والجزابر والمؽرب واألردن السودان من واإلسالمٌة العربٌة

 العالمً المعهد ربٌس سلٌمان أبو عبدالحمٌد. د.أ رعاٌة وتحت المعرفٌة الدراسات مركز مدٌر النقٌب الرحمن

 اإلسالمً للفكر

 النقٌب الرحمن عبد. د.أ :المرجع

 

 "التنافسٌة عصر فً العالً التعلٌم نظم" ندوة :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة -التربٌة كلٌة -التعلٌمٌة واإلدارة المقارنة التربٌة قسم :المستفٌدة الجهة

 ٖٕٔٓ أبرٌل: إلى    ٖٕٔٓ أبرٌل: من :المدة

 العالً التعلٌم نظام فً الفعال التربوي للقابد مقترح بناء: عنوانه ببحث المشاركة :المتقدم دور

 نظام فً الفعال التربوي للقابد مقترح بناء: عنوانه ببحث المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 التوصٌات لجنة فً المشاركة - الندوة فعالٌات فً والمشاركة البحث إلقاء - العالً التعلٌم

 الحمٌد عبد سمٌر. د. أ ملخص العالً التعلٌم نظام فً الفعال التربوي للقابد مقترح بناء :النشاط عن نبذة

 أنماط فً التجدٌد عملٌة تمثل الشٌخ كفر جامعة –التربٌة كلٌة - التربٌة أصول قسم وربٌس أستاذ القطب

 التعلٌمٌة بالعملٌة للنهوض حتمٌاً  أمراً  العالً التعلٌم نظام فً وبخاصة التعلٌمٌة، اإلدارة و القٌادة وأسالٌب

 التربوٌون عنها بحث التً السبل تلك من هاماً  سبٌالً  ٌعد اإلدارٌة واألسالٌب الصٌػ فً التجدٌد أن باعتبار

 ركابز أحد التربوٌة والقٌادة اإلدارة إصالح ٌعد ثم ومن ، الداخلٌة الكفاءة وخاصة التعلٌم كفاءة لزٌادة

 التعلٌم نظام فً التعلٌمٌة الشواهد وتدل.  التعلٌم قطاع فً المجتمع ٌنشدها التً والتحدٌث اإلصالح عملٌات

 فً المرٌض الجانب جعلتها – خطٌرة أزمة من ةقصٌر ؼٌر فترة من تعانً ، التعلٌمٌة اإلدارة أن على العالً

 فً التناقض -:  فً تتمثل – التعلٌم إلصالح الربٌس المدخل كونها من الرؼم على ، العالً التعلٌم منظومة

 الحتٌاجاته بالنسبة العالً التعلٌم تموٌل محدودٌة -.  المعاش والواقع المعلن بٌن والسٌاسات األهداؾ

 إدارٌة كوادر -.  وتقنٌاته العلمً التخطٌط تجاهل -.  اإلدارٌة العملٌة فً اإلبداع ؼٌاب -.  الحقٌقٌة

 جزبً منطق -.  تبدأ حتى تنتهً ال تكاد جامعٌة إدارٌة صراعات -.  البق بشكل إدارٌاً  مإهلة ؼٌر

 المجتمعٌة السٌاقات بطبٌعة الوعً ؼٌاب -.  محدود فكري منطق ٌعكس والتربوي اإلداري للتطوٌر

 التعلٌم نظام فً اإلدارة واقع عن الحقٌقٌة والمعلومات البٌانات ؼٌاب -.  الجامعٌة اإلدارة فٌها تعمل التً

 من ونقلها العالً التعلٌم نظام فً التعلٌمٌة اإلدارة تطوٌر ٌستحٌل، ،بل ٌصعب ذلك كل ضوء فً.  العالً

 والتقوٌم والمتابعة والتنسٌق والتنظٌم الفعال التخطٌط قوامها وإبداع خلق عملٌات إلى روتٌنٌة عملٌات مجرد

 اآلخرٌن بواسطة العمل إلنجاز صالحة بٌبة أو موقفاً  ٌخلق ،الذي الفعال التربوي القابد توفر لضعؾ نظراً  ،.. 
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 القابد/  بالمدٌر االهتمام ضرورة ٌتطلب الذي األمر. معا المإسسة وأهداؾ الشخصٌة األهداؾ ٌحقق بما

 وأسس ، اإلداري نمطه بنوعٌة االهتمام ، التربوٌة العلمٌة فشل أو نجاح عن األول المسبول الفعال التربوي

 الدراسة هذه وأهمٌة ضرورة جاءت ذلك ضوء فً.  وصفاته ومهاراته والقٌادٌة المهنٌة وكفاءته ، اختٌاره

 المحاور ومعالجة تناول ذلك وتطلب ، العالً التعلٌم نظام فً الفعال التربوي للقابد مقترح بناء إلى للتوصل

 طبٌعة على الوقوؾ:  ثانٌاً .  القٌادٌة األنماط وتطور لنشؤة الحاكمة الفكرٌة األسس رصد:  أوالً :  اآلتٌة

 العالً التعلٌم بنظام القٌادٌة األنماط واقع استشراؾ:  ثالثاً .  ووظابفها وتصنٌفاتها ومعاٌٌرها القٌادٌة األنماط

 التعلٌم نظام فً الفعال التربوي للقابد مقترح بناء:  رابعاً .  المعاصرة العالمٌة االتجاهات ضوء فً المصري

 .العالً

 المقارنة التربٌة قسم ربٌس رمضان أمٌالة. د :المرجع

 

 "والهوٌة اإلبداع" ندوة :النشاط اسم

 تنظٌمٌة أنشطة :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة – اآلداب كلٌة :المستفٌدة الجهة

 ٖٕٔٓ أبرٌل: إلى    ٖٕٔٓ أبرٌل: من :المدة

 العربً العقل إبداع ومقومات الهوٌة:  عنوانها عمل بورقة المشاركة :المتقدم دور

 العربً العقل إبداع ومقومات الهوٌة: عنوانها عمل بورقة المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 الندوة فعالٌات فً والمشاركة الورقة إلقاء - المعرفة مجتمع فً

 عبد سمٌر. د. أ الورقة ملخص المعرفة مجتمع فً العربً العقل إبداع ومقومات الهوٌة :النشاط عن نبذة

 العلمٌة التطورات: مقدمة الشٌخ كفر جامعة –التربٌة كلٌة التربٌة أصول قسم وربٌس أستاذ القطب الحمٌد

 المجتمعٌة البنً فً عمٌقة وتؽٌرات اإلنتاج، وأدوات العمل نظم فً جوهرٌة تؽٌرات أحدثت والتكنولوجٌة

 والتعلم، بالتعلٌم المرتبطة وخاصة المعلومات، تبادل وأصبح وؼٌرها، والتعلٌمٌة والعقدٌة الثقافٌة بسٌاقاتها

 أهمٌة تنامً ومع.  المعرفة لمجتمع لإلرتقاء طموحاً  المجتمعات وبناء وتنمٌة تطوٌر فً أهمٌة األكثر العامل

 ٌمثل التعلٌم أن من انطالقاً  المعرفة، مجتمع لبناء وتوظٌفها المعلوماتٌة من االستفادة فً دوره وتعاظم التعلٌم

 وإنتاجاً  وأداءً  عقالً  العربً باإلنسان لالرتقاء واألساس ونشرها، المعرفة وإنتاج التقدم لعملٌة الدٌنامٌة البنٌة

 بٌن تفرق التً الرقمٌة الفجوة بطبٌعة ووعٌاً . وإبداعاته اإلنسان هوٌة لتعمٌق األساسٌة والركٌزة وإبداعاً،

 البد بل منها، التقلٌل أو تجاهلها ٌمكن ال حقٌقة وأنها ٌفتقدها، ومن والمعرفة والتقنٌة المعلومات ٌمتلك من

 على لبًالس تؤثٌرها معدالت من تقلل التً المبدعة العقلٌة والمهارات القدرات وامتالك تضٌٌقها محاولة من

 ٌهدد بما تملك ال التً الدول علً بثقافاتها المعلومات تمتلك التً الدول تهٌمن حٌث العربً; المجتمع حركة

 فً المعلوماتٌة أحدثتها التً العمٌقة التحوالت إطار وفً. أبنابها عقل تشكل التً الثقافٌة ومفرداتها هوٌتها

 بمقتضاها تضاءلت والتً ونحوها، واالجتماعٌة والعقدٌة والثقافٌة التربوٌة بسٌاقاتها المجتمعٌة، البنً

 الهوٌة قضاٌا ٌؤخذ أن ، العربً للمجتمع األوان آن. وإبداعاته هوٌته وضعفت ، العربً اإلنسان قناعات

 فً جوهرٌة إصالحات إحداث إلى ٌسعى وأن الجدٌة، درجات بؤقصى التعلٌم بقضٌة ارتباطهما فً واإلبداع

 ٌؤخذ – جدٌد معرفً تعلٌمً نظام تؤسٌس إلى ٌسعى أي. المعلوماتٌة عصر تطلعات مع تتناسب وبنٌته، هٌكله

 النقلة إحداث إلى ٌإدي – اإلنسان فً الكامنة الطاقات تفجر التً المعرفة مجتمع خصابص كل االعتبار فً

 ومقومات الهوٌة أركان إلستشراؾ الحالٌة الورقة ومبررات ضرورة جاءت هنا ومن المرؼوبة، المعلوماتٌة

 من االستفادة تعظٌم : ؟فً الورقة أهمٌة تتجلً: الورقة أهمٌة. المعرفة مجتمع فً العربً العقل إبداع

 نواة ٌمثل مرن تعلٌمً نظام إلى وتحوٌله القابم التقلٌدي التعلٌمً النظام تطوٌر فً المعرفة عص معطٌات

 التهدٌدات من الحد . ؟ العربٌة للهوٌة األصٌلة المكونات من ٌنطلق ، عربً معرفً مجتمع لبناء أساسٌة



040 
 

 قبل من المعلوماتٌة التبعٌة حالة خلفتها الثقافٌة،والتً بعناصرها العربٌة الهوٌة تواجه التً والمخاطر

 مجتمع معطٌات من االستفادة فرص تعظٌم . ؟وأدواته المعلوماتً اإلنتاج تمتلك التً للدول العربٌة المجتمعات

 نظم خالل ومن عصرٌة أكثر نحو علً العربً العقل إبداعات وترقٌة العربٌة الهوٌة وترسٌخ دعم فً المعرفة

 كافة فً المعلوماتٌة ثورة أحدثتها التً العمٌقة والتحوالت بالتؽٌرات التوعٌة . ؟انفتاحاً  أكثر تعلٌمٌة

.  التعلٌم منظومة فً جوهرٌة تؽٌٌرات إحداث ضرورة ٌستوجب مما التعلٌم، قطاع وبخاصة المجتمع قطاعات

 المهارات وإكسابها البشرٌة الكوادر وتؤهٌل بتطوٌر التعلٌم، فً االستثمار زٌادة على الحث ؟

 الوعً إنماء . ؟المستقبل فً إنتاجها و ، ونشرها المعرفة الستٌعاب تإهلها التً المعرفٌة والكفاٌات

 تلك مع تتناسب للتقوٌم وطرق للتدرٌس استراتٌجٌات تبنً ٌستلزم التعلٌم فً الحدٌثة التقنٌات توظٌؾ بؤن

 دورهم لتفعٌل للتربوٌٌن والثقافً والتقنً المهنً التطوٌر ضرورة إلى التنوٌه . ؟بتداعٌاتها التقنٌات

 مإسسات مع التربوٌة المإسسات جهود تضافر بضرورة التوعٌة . ؟ العربً اإلنسان هوٌة تعمٌق فً

 وتوضح انجازاته وتبرز العربً المجتمع وعقل لتارٌخ تإصل معلوماتٌة منظومة لبناء ، المدنً المجتمع

 على آثارها وبٌان العربً، اإلنسان هوٌة أزمة بؤبعاد التوعٌة . ؟البشري المعرفً التراكم فً إسهاماته

 معالم اقتراح . ؟التعلٌم فً األزمة تلك مواجهة آلٌات واستشراؾ وانتماءاته، العربً اإلنسان اتجاهات

 الورقة تهدؾ: الورقة أهداؾ المعرفة مجتمع فً المبدع العربً العقل لتشكٌل الهوٌة أركان من تنطلق رإٌة

 االنضمام شروط رصد . •العربً للعقل المعلوماتٌة النقلة وضرورة المعرفة طبٌعة علً الوقوؾ : •إلى

 العربٌة الهوٌة أزمة أبعاد تحدٌد . •ومكوناتها الهوٌة مفهوم تعرؾ . •التعلٌم سٌاق فً المعرفة لمجتمع

 العقل إبداع ومقومات الهوٌة أركان إستشراؾ ضرورات رصد . •المعرفة عصر فً العربً العقل تإرق التً

 العربً العقل وتشكٌل بناء فً الهوٌة أركان تعظٌم مقترحة رإٌة وضع . •المعرفة مجتمع فً العربً

 الدراسة لطبٌعة المناهج أنسب من فهو التحلٌلً، الوصفً المنهج الدراسة استخدمت: الورقة منهج. المبدع

 والتعلٌم المعلوماتٌة عن المتاحة والمعلومات البٌانات تفسٌر إلى الوصؾ مجرد ٌتخطى منهج وهو وأهدافها،

 الهوٌة أركان استشراؾ فً تفٌد مؽزى ذات دالالت واستنباط بٌنها، فٌما الكامنة العالقات إلدراك تحلٌلها

 النقلة وضرورة المعرفة : •الورقة محاور. المعرفة مجتمع فً العربً العقل إبداع ومقومات

 أبعاد . •ومكوناتها الهوٌة مفهوم . •المعرفة لمجتمع العربً العقل إنضمام شروط . •العربً للعقل المعلوماتٌة

 الهوٌة أركان إستشراؾ ضرورات . •المعرفة عصر فً العربً العقل تإرق التً العربٌة الهوٌة أزمة

 وتشكٌل بناء فً الهوٌة أركان لتعظٌم مقترحة رإٌة . •المعرفة مجتمع فً العربً العقل إبداع ومقومات

 .المبدع العربً العقل

 العربٌة اللؽة قسم ربٌس البادي حلمً محمد. د.أ :المرجع

 

 التربٌة أصول لقسم عشر السابعة العلمٌة الندوة :النشاط اسم

 مشاركة :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعـة- التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم :المستفٌدة الجهة

 ٖٕٔٓ مارس: إلى    ٖٕٔٓ مارس: من :المدة

 الدٌنً الفكر توجٌه وذهنٌة الدٌن تجدٌد بٌن التربٌة: عنوانه ببحث المشاركة - :المتقدم دور

 البحوث وتحكٌم الندوة إدارة فً المشاركة - ببحث المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 استشرافٌة رإٌة الدٌنً الفكر توجٌه وذهنٌة الدٌن تجدٌد بٌن التربٌة:  البحث ملخص :النشاط عن نبذة

 األوحد األمل وهو ، المسلم اإلنسان لحضارة الفرٌد المكون هو التربوي النظام. الدٌنً الخطاب تجدٌد لمالمح

 مراجعته ضرورة ٌتطلب الذي األمر ، الحضارٌة أزمتها من اإلسالمٌة األمة وإخراج انتشال فً والفرٌد

 إلى الحضارات صناع إتجه فلقد. الزمان عبر المتجدد الناضج اإلسالمً الفكر معطٌات ضوء فً وتؤصٌله
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 ، وتقدم رقً حالة فً حضارتهم كانت سواء واألخر الحٌن بٌن وتقوٌمه ، ومراجعته ، التربوي النظام تحدٌث

 خوفاً  وتصحٌح استدراك:  الثانٌة وفً ، المزٌد تحقٌق أجل من مراجعة:  األولى ففً ، وتخلؾ تدنً فً أم

 وسالمة ، فٌها والثقة المعرفة مصادر صحة فً النظر إعادة تقضً المراجعة تلك ومتطلبات.  السقوط من

 من مراجعة إنها منها، المستمدة األهداؾ سالمة ثم ومن ، علٌها المبنٌة والقٌم والمبادئ واألسس التصورات

 نظامنا أزمة أن العلماء وٌإكد هذا. الحضارٌة الخصوصٌة على الحفاظ أجل من وتؤصٌل ، التؤصٌل أجل

 سابر تراجعت حٌث ، حٌاتها على الفكرٌة أزمتها انعكاسات أخطر هً التربوٌة أمتنا أزمة أو التربوي

 فٌها بما ، أهدافها تحقٌق دون الحضاري والبناء للنهوض اإلسالمً عالمنا فً تقدمت التً المشروعات

 بهذا أنفسنا لمصارحة الكافٌة الشجاعة لنمتلك األوان آن ولقد.  نفسه اإلسالمً اإلطار ضمن التؽٌٌر محاوالت

 لسابر المخلصة الجادة للمراجعات الوقت من شًء ٌزال ال الراهنة التؽٌرات كل فمع ، أنفسنا ولنراجع

 ال بؤنه ، والتربٌة والثقافة الفكر أصحاب وبخاصة الجمٌع لٌدرك األوان آن كما. والتربوٌة الفكرٌة أطروحاتنا

 تالقح و الجهود تضافر من بد ال وأنه ، والتجدٌد التؽٌٌر تملك بعٌنها مإسسة وال ، الحل ٌملك بمفرده أحد

 كانت فردٌة ، األحادٌة الحلول أما.  معضالتها وحل أزماتها معالجة على المختلفة الفصابل وتعاون ، العقول

 محاوالت ظهرت ولقد.  والتربوٌة والثقافٌة الفكرٌة أزمتنا مواجهة على قادرة ؼٌر أصبحت ، ؼٌرها أو

 فشلت:  الدنٌوٌة المحاوالت مستوى على.  دنٌوٌة ومنها إسالمٌة منها الفكرٌة، أزمتنا لمواجهة متعددة

 الثقافً نسقه من وؼرٌبة ؼربٌة ومضامٌن أهداؾ وفق اإلنسان صناعة حاولت التً التربوٌة النظرٌات

 األمة لمعادلة لمجافاتها االقتصادي المجال فً والرأسمالٌة االشتراكٌة الحلول وفشلت ، الحضاري ومٌراثه

 والتقنٌة والتصنٌع التحدٌث مشروعات وفشلت ، اإلنسان لفطرة لمصادماتها وكذلك ، واالجتماعٌة النفسٌة

 الحضاري االستنبات عن ٌؽنً الحضاري والتكدس االستٌراد أن توهمت ألنها ، وعشرٌاتها بخمسٌاتها

 التبعٌة روح وتنمٌة التخلؾ تكرٌس فً إال تنجح لم المحاوالت تلك.  الذاتٌة القدرات على واالعتماد

 تتحقق لم ، اإلسـالمٌة المحاوالت مسـتوى وعلى.  اإلبداع عن والعجز االتكالٌة وشٌوع ، واالستهالك

 ؼٌاب .  والثقافً الفكري البناء فً الخلل :  أهمها ، عدة ألسـباب منها المرجوة األهداؾ

 ؼلبة .  أسبابه وبحث والقصور الضعؾ مواطن استكتشاؾ عن الؽفلة .  الدابم والتقوٌم والنقد المراجعة

 التقلٌد عقلٌة تحكٌم .  الخارجً العالم على بالتبعٌة اإللقاء .  التبرٌرٌة الزرابعٌة العقلٌة

 إلى منسوباً  دام ما والعمل الفكر عن الخطؤ احتمال نفً .  والشلل التواكلٌة إلى أدى مما والجبرٌة

 الذات إعفاء .  الشاملة والمراجعة الصحٌح للتقوٌم محاولة أي إلؽاء .  التراث أو اإلسالم

 من النابعة التربوي نظامنا أزمة أن العلماء وٌرى هذا.  هللا على النتابج أن بحجة والمحاسبة المسبولٌة من

 ، منحنٌٌن التقلٌد هذا ونحى ، والتقلٌد التارٌخ مالجا إلى انسحبت الفكرٌة، ألزمتنا حلول إبداع عن العجز

 الحضارة أمام النقص ومركب العجز لتؽطٌة ، وتراثهم بإنجازهم واالفتخار واألجداد اآلباء تقلٌد:  األول

 والتوهم الؽربٌٌن تقلٌد:  والثانً.  عنه الدفاع ٌستحق تراثاً  ، ماض   أي ، الماضً واعتبار المعاصرة الؽربٌة

 باألمة النهوض عن عاجزاً  كان المنحٌٌن وكال.  واألسهل الجاهز البدٌل باستٌراد ٌتحقق أن ٌمكن النهوض أن

 ، التقلٌد عقلٌة سٌادة هً واحدة حقٌقة ٌبرز ذلك ولكن ، مختلفة والمسابل والمظاهر الدوافع كانت وإن

 وتقنٌة واقتصادٌة وعسكرٌة سٌاسٌة ظاهرها فً بدت وإن الؽرب مع الحضاري الصراع ساحات أن وٌوضح

 وأفعال سلوكٌة وأنماط نظم من تنتجه وما ، الدٌنٌة والتعالٌم والقٌم األفكار عالم فً تموج كانت أنها إال ،

 ، الدٌنً الخطاب وتجدٌد الدٌن تجدٌد ، التجدٌد قضٌة برزت وهنا.  علٌها اإلسالمٌة األمة تربت ؼربٌة

 ، متتالٌة قرون خمسة زهاء استمرت التً اإلسالمٌة الحضارة إن. التربوي الخطاب تجدٌد علً وانعكاسهما

 الحضارة فانطلقت ، لها المرجعً اإلطار الشرٌفة والسنة الكرٌم القرآن كان حٌث ، التقدم بنور العالم أضاءت

 تربوي نظام خالل من وذلك األرض، عمارة فً هللا منهج تحكٌم على وعملت ، اإلٌمانٌة الروح من اإلسالمٌة

 إذا التقدم سبٌل هو التربوي فالنظام. وتطلعاته ومتطلباته المجتمع حاجات عن وتطبٌقاً  فكراً  عبر قوي إسالمً

 األرض فً وٌعمر والمعرفة بالعلم ، باإلٌمان لٌتسلح المسلم الجٌل وتشكٌل بناء مسبولٌة عاتقه على حمل

 تم ما إذا أو ، ومسـبولٌاته بدوره القٌام عن تقاعس إذا والتبعٌة للتخلؾ أداة ،وهو وشرعه هللا منهج وفق

 اإلسالمً المجتمع قوى إلى والتردي الضعؾ عوامل تسربت عندما وبالتالً.  ذاته المجتمع قبل من إهماله

 التقدم جذوة انخمدت ثم ومن ، التربوي النظام أهمل ، والخمول الشلل خاصة،وأصابها والعربً ، عامة

 والقٌادي التنوٌري دورها وتؽٌب اإلسالمٌة الحضارة طمست وبالتالً.هللا منهج وفق األرض فً والعمارة
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 التً ، المتعددة بروافدة اإلسالمً التٌار بٌن عدٌدة سنوات منذ القابم األستقطاب حدة إن.  بنابها معالم وفقدت

 التً التٌارات وبٌن ، مدنٌة دولة وإقامة الشرٌعة وتطبٌق الدٌن تجدٌد قضٌة لمحورٌة تصورها فً تتفاوت

 الفكرٌة التٌارات وسابر ، واإلسالمٌة العربٌة الشعوب بٌن السابد المجتمعً السٌاق إطار فً الحٌاة تشاركها

 الدٌنً الخطاب طبٌعة أٌدته فٌه مبالػ استقطاب ، علمانٌة أو لٌبرالٌة أخري لقوي السٌاسٌة والتوجهات

 وما العربً بالربٌع سمً ما فشل بعد وبخاصة ; المعتدل للخطاب الصحٌح المسار عن إنحرؾ الذي السابد

 ٌناٌر ثورة بعد مثالً  وتونس مصر – للسلطة اإلسالمً التوجه ذات التٌارات بعض وصول من عنه أسفر

 فً المسلمة ؼٌر األقلٌات وحرٌات حقوق علً قٌوداً  بفرضهم والمسلمٌن اإلسالم إلً أسابت والتً -مٕٔٔٓ

 األمن ولمعانً واإلنتماء والقومٌة الوطنٌة لمعانً فقدانهم عن فضالً  هذا.واإلسالمً العربً العالم دول

 ،من للدٌن الثابت المرجعً اإلطار توجٌهات عن الدٌنً الخطاب إنحرؾ مظاهر تعددت ولقد. بؤبعاده القومً

 إلً المٌل • والترهٌب الترؼٌب طرٌق عن لإلسالم الدعوة ( : •ٓ٘-ٙٔ م،صٕ٘ٔٓ المجد، أبو)أهمها

 عن الؽفلة•  وحروفها النصوص ظاهر علً والوقوؾ الشرٌعة مقاصد عن الؽفلة • الناس علً التشدٌد

 اإلسالمً التصور بناء فً العلم وأهمٌة العقل دور عن الؽفلة • الدٌنٌة الواجبات ومراتب األولوٌات ترتٌب

 لعالقة الخاطٌا الطرح • المستقبل من والخوؾ الحاضر عن والذهول الماضً عن الحدٌث مداومة •

 المشتؽلٌن علً ٌفرض الذي الدٌنً، الخطاب وتجدٌد الدٌن تجدٌد أهمٌة تظر ثم ومن بالؽٌر المسلمٌن

 وسلم علٌه هللا صلً النبً وسنة الكرٌم الكتاب آٌات فً التؤمل ٌعٌدو وأن أنفسهم ٌراجعوا أن الدٌنً بالخطاب

 شكرها تستجوب نعمة الثقافات واختالؾ األراء وتعدد التنوع اإلسالم اعتبر كٌؾ -جدٌد من - لٌعرفوا

 وتزداد.. ٖٔ آٌة:الحجرات سورة( لتعارفوا وقبابل شعوبا وجعلناكم)  تعالً قوله إلٌه ٌشٌر الذي بالتعارؾ

 أمر إلٌها آل التً المادٌة علً احتجاجاً  التدٌن موجة تعاظم مع الدٌنً الخطاب وتجدٌد ترشٌد أهمٌة

 أن إلً اإلنتباه ونلفت. السابدة اإلنسانٌة العالقات نوع فً تراجع من صاحبها وما المعاصرة الحضارات

 علً للناس ٌقدم حٌن والباحثٌن والمفتٌن والخطباء والوعاظ الدعاة خطاب هو هنا المقصود الدٌنً الخطاب

 فً ٌرتبط الدٌنً الخطاب وتجدٌد. وشرٌعته وآدابه عقٌدته فً لإلسالم الصحٌح والفهم السلٌم الوصؾ أنه

 بل ، وسلم علٌه هللا صلً محمد نبٌنا سنة أو القرآنً بالنص ٌرتبط ال الدٌن وتجدٌد.  الدٌن بتجدٌد جوهره

 المفسر من كل ٌستجلً التفسٌر طرٌق فعن ; منهجٌة ضوابط تحكمه وأن البد الذي النصوص بتفسٌر ٌرتبط

 للنصوص ٌحقق ما وهو ، المتجددة الوقابع علً النص حكم تنزٌل لهما فٌتٌسر النصوص مقاصد والفقٌه

 والذي وسلم علٌه هللا صلً النبً حدٌث إلٌه أشار الذي التجدٌد خالل من الدابمة والصالحٌة الخلود معنً

 ومفهوم".  دٌنها أمر لها ٌجدد من سنة مابة كل رأس علً األمة لهذه ٌبعث هللا إن"  سننه فً داود ابن رواه

 صادفت التى المفاهٌم من المفهوم هذا ،وٌعد اآلن األلسنة على كثٌراً  ترددت التى المفاهٌم من الدٌن تجدٌد

 مع ٌتعامل من فهناك.  والؽموض الخلط من الكثٌر واكتنفها بل ، االسالمى عالمنا فى الفهم سوء من الكثٌر

 ٌقلص من وهناك االمور، شر بؤنها توصؾ التى والمحدثات البدع من محذرا شدٌد بحذر الدٌن تجدٌد قضٌة

 العلم حقابق من بالجدٌد الكرٌم القرآن بربط ٌكتقى من ،وهناك فقط االقتصادى أو السٌاسى الجانب فى التجدٌد

 إلى ٌصل حتى الدٌن تجدٌد مفهوم ٌوسع من وهناك الكرٌم، للقرآن العلمى التفسٌر هو التجدٌد أن متصوراً 

 تحتة وٌقبع"  كان مما أبدع االمكان فى لٌس" شعار ٌرفع من وهناك ، التحدٌث شعار تحت الدٌن تبدٌد

 من شا أصابة قد الدٌن تجدٌد مفهوم أن القول ٌمكن وبالتالى. والجمود بالتخلؾ مصابا للعقل معطال مستكٌنا

 الساحة على تطرح التى التجدٌد محاوالت وإن ،بل أوالقرٌب البعٌد الماضى فى سواء ، الفكرى والعبث الخلط

 تجدٌد دواعً ما:  األن والسإال.  الفكرى العبث أو الؽموض أو الخلط من تسلم لم اآلن اإلسالمٌة الفكرٌة

 ،من الدٌن لتجدٌد دواعً عدة إلً تشٌر السإال هذا عن واإلجابة ؟ التجدٌد هذا معاٌٌر وما ، األن الدٌن

 أوصٌاء أنفسهم والجماعات األفراد بعض تنصٌب • الخاطبة الدٌنٌة التقالٌد بعض انتشار : •أهمها

 المصري الصؾ خرق محاوالت • العربً الصؾ وشق اإلسالمً الدٌن تشوٌه محاوالت•  الدٌن على

. •القابم النظام على الجماهٌر لتقلٌب متطرفة دٌنٌة محاوالت . •والمسٌحٌة اإلسالم بٌن الخالفات وإثارة

 أسانٌد من تتطلبه وما المتجددة العصر تؽٌرات • الدٌن لعلماء والمعنوي المادي التقدٌر ضعؾ 

 المفاهٌم بعض اختالط . •لها أهالً  ٌكونوا أن دون ىللفتو األفراد بعض تصدي • دٌنٌة وتؤصٌالت ومحددات

 الدٌن علماء من الكثٌر فً القدوة افتقاد•  واالنتحار اإلرهاب بمفاهٌم... والشهادة كالجهاد، الدٌنٌة،

 اإلصالح لدعوات الدٌنً الخطاب افتقاد • عنه الناس وعزوؾ الدٌنً الخطاب تسٌس • المعاصرٌن

 فرص تقلص • المصري الشارع فً الدٌن وتعالٌم بؤخالق االلتزام عدم • البناء والنقد والتؽٌٌر والوسطٌة
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: اآلتً لتحقٌق ، اآلنة الدٌنً الخطاب وتجدٌد الدٌن تجدٌد ضرورات وتتعدد األدٌان بٌن والتقارب الحوار

 مواكبة  المجتمع متطلبات تلبٌة  اإلسالمٌة بالمجتمعات التربوٌة المنظومة تجدٌد 

 فً المزمنة والقضاٌا المشكالت معالجة  الوطنٌة الشخصٌة ثوابت على الحفاظ  العصر تؽٌرات

 التربوي للتجدٌد التربوي التؤصٌل  التجدٌد ومعنً بضرورة والمفتٌن والوعاظ الدعاه توعٌة  المجتمع

 علً وللوقوؾ الدٌنً، والخطاب الدٌن تجدٌد وإشكالٌة مفهوم علً وللتعرؾ ، ذلك من انطالقاً  المجتمعً

 ، المعاصر اإلسالمً الفكر بقضاٌا الدٌنً والخطاب الدٌن تجدٌد ولربط ، الدٌن لتجدٌد الخاطا الفهم اتجاهات

 ،وإلستشراؾ الدٌنً الخطاب بطبٌعة وعالقته الدٌن لتجدٌد المسلمٌن علماء بعض وطرح معالم ولعرض

 الورقة فإن.  اإلسالمً الفكر ذهنٌة موجهات لترشٌد التربوٌة المنظومة وتجدٌد الدٌنً الخطاب تجدٌد مالمح

( • واإلشكالٌة المفهوم) الدٌنً الخطاب وتجدٌد الدٌن تجدٌد : • اآلتٌة للمحاور وفقاً  تسٌر الحالٌة

 اإلسالمً الفكر بقضاٌا الدٌنً والخطاب الدٌن تجدٌد عالقة • الدٌن لتجدٌد الخاطا الفهم اتجاهات 

 إستشراؾ•  السابد الدٌنً الخطاب بطبٌعة وعالقته المسلمٌن علماء عند الدٌن تجدٌد • المعاصر

 . اإلسالمً الفكر ذهنٌة موجهات وترشٌد التربٌة • التربوٌة المنظومة وتجدٌد الدٌن تجدٌد مالمح

 الجندي مصطفى ٌاسر/ د. أ :المرجع

 

 التربٌة أصول لقسم عشرة الخامسة العلمٌة الندوة :النشاط اسم

 تنظٌمٌة أنشطة :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعـة- التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم :المستفٌدة الجهة

 ٖٕٔٓ مارس: إلى    ٖٕٔٓ مارس: من :المدة

 الندوة ربٌس :المتقدم دور

 تكوٌن وفرص التربٌة فلسفة: عنوانه ببحث المشاركة - الندوة ربٌس - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 البحوث وتحكٌم الندوة إدارة - الثالثة األلفٌة مجتمع فً المعلم

 أطر استكشاؾ -. المعلم تكوٌن وفلسفة وأهمٌة وأهداؾ ماهٌة استقراء -:  الندوة أهداؾ :النشاط عن نبذة

 الربٌع ثورات بعد العربٌة التربوٌة األزمة واقع استشراؾ - المعلم تكوٌن مجال فً العربً التنافس

 تطرحها التً والخٌارات الفرص رصد -. التنافسٌة ومعطٌاتها الثالثة األلفٌة تحدٌات إستشراؾ -. العربً

 استٌعاب فً ودورها التربٌة كلٌات مكانة استشراؾ -. المعلم تكوٌن مجال فً الثالثة األلفٌة معطٌات

 والمإسسات التربوٌة المإسسات بٌن الفعالة المشاركة تحقٌق -.  ومعالجتها توجهاتها وضبط التربوٌة األزمة

 إعداده ، المعلم مكانة استشراؾ -. وتدرٌبه المعلم لتكوٌن واضحة تربوٌة فلسفة تشكٌل فً المجتمعٌة

. المجتمع بتطلعات للوفاء العربً الربٌع ثورات بعد التربوٌة المإسسات وأنشطة وبرامج خطط فً ، وتدرٌبه

 معطٌات لمواكبة فٌها; المعلم واسهامات العربٌة المجتمعات فً التربوي التجدٌد أولوٌات إستشراؾ -

 األزمة معالجة فً التربوٌة المإسسات به تقوم أنْ  ٌُْمكن لما إستراتٌجٌة اقتراح -. الثالثة األلفٌة ومتطلبات

 وصحٌاً، واقتصادٌاً، وثقافٌاً، سٌاسٌاً،) المعلم بناء فً واضحة تربوٌة فلسفة معالم رسم -. التربوٌة

 رإي:  المعلم تكوٌن .ٔ:  الندوة محاور. المجتمع وتطلعات احتٌاجات ٌلبً بما....(واجتماعٌاً  ، وبٌبٌاً 

. المعلم بناء وإعادة التربٌة كلٌات .ٖ مصر فً التعلٌم نظام ومستقبل المعلم .ٕ فكرٌة واتجاهات فلسفٌة

 تكوٌن مجال فً العربً التنافس أطر .٘. العربٌة التربٌة وأزمة الثالثة األلفٌة تحدٌات .ٗ

 فً الثالثة األلفٌة وخٌارات فرص .7. اإللٌكترونً التعلم باستخدام المعلم إعداد تطوٌر .ٙ. المعلم

.2. وتدرٌبه المعلم لتكوٌن واضحة تربوٌة فلسفة وبناء التربوٌة المإسسات .1. المعلم تكوٌن مجال

.ٔٔ واالعتماد الجودة معاٌٌر ومواكبة المعلم تكوٌن .ٓٔ. المصري اإلنسان بناء وإعادة المعلم 

 مجتمع فً المعلم تكوٌن وفرص التربٌة فلسفة: البحث ملخص.  التربوي التؽٌٌر وقٌادة المعلم 
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 المتسارعة التؽٌرات أحدثت لقد التربٌة أصول قسم وربٌس أستاذ القطب الحمٌد عبد سمٌر.د.أ الثالثة األلفٌة

 وأدوارها مإسساتها وفً وسٌاستها فلسفتها فً ، التربٌة منظومة فً عنٌفة هزات ، الثالثة األلفٌة لمجتمع

 تلك مع وتجاوبها استجاباتها بسرعة ٌقاس التربٌة نجاح ٌقاس أصبح وبالتالً.  وأسالٌبها مناهجها وفً

 دول كل فً الصدارة مركز ٌحتل ربٌس مطلب ٌعد ، وأدوارها سماتها وتحدٌد التربٌة تجدٌد إن.  التؽٌرات

 تكون أن ،ٌنبؽً والعشرٌن الحادي القرن أجل من التربٌة أن أعلنت التً المتقدمة الدول وبخاصة ، العالم

 ومحققة ، المجتمع ألفراد والعقدي والعرقً الثقافً والتنوع تتوافق األشكال متعددة تكون ،وأن للجمٌع تربٌة

 أجل من المرجوة العربٌة للتربٌة معالم ستة البعض ٌحدد لذلك وتحقٌقاً .  والمهنٌة االجتماعٌة لطموحاتهم

 الذاتً التعلم على المتعلم لدى القدرة ،بناء المستمرة بالتربٌة ،األخذ التربوي النظام مرونة:  هً التؽٌٌر

 العربً الثقافً بالتراث التربٌة ،ربط التربٌة تقنٌات ،تجدٌد والمتجددة المتؽٌرة العمالة بحاجات التربٌة ،ربط

 العربً التربوي فالفكر ، األبعاد متعددة تربوٌة أزمة معالم العربً عالمنا ٌعٌش ذلك إطار وفً.  والعالمً

 والمراجعة النظر من كثٌر إلى حاجة فً ،مازال وتفعٌله تنقٌته سبٌل فً بذلت التً الجهود من الرؼم ،على

 بوضوح ٌدرك العربٌة التربوٌة التوجهات عمق فً ٌنظر ومن.  والثقافٌة الحضارٌة مطالبنا جرأة فً لٌواجه

 بعض فً مؽلقة وطنٌة فلسفة من تنطلق فهً ، واضحة عربٌة قومٌة فلسفة على تبن لم العربٌة التربٌة أن

 تصورات من ،وتنطلق أخرى أقطار فً والحرٌة للوحدة تدعو اشتراكٌة قومٌة فلسفة من ،وتنطلق األقطار

 االستراتٌجً ،بالمعنى عربً تربوي مشروع إلً نفتقد أننا الواقع وٌإكد هذا. ثالث قطر فً إسالمٌة عربٌة

 تربوٌة ؼاٌات مجرد هو ٌوجد ما ،وأن تربوٌاً  لتحقٌقها الالزمة األدوات مع تترابط تربوٌة أهداؾ ،إلى للكلمة

 نحو فعالً  تسعى األنظمة هذه كانت وإن ،هذا نفسها القطرٌة العربٌة األنظمة تطرحه عما تختلؾ ال عامة

 إلً ،ونفتقد لتكوٌنه واضحة فلسفة إلً فنفتقد ، المعلم على بالطبع ذلك كل وٌنعكس ; الؽاٌات هذه تحقٌق

 دعوات كانت وإن. النتقابه وموضوعٌة واضحة معاٌٌر إلً نفتقد ،وكذلك وتدرٌبه إلعداده مقننة إستراتٌجٌة

 خارج وأوراق شعارات مجرد تبقً أنها إال ; األخٌرة الفترة فً المعاٌٌر تلك وضع حاولت واإلعتماد الجودة

 عربً تكامل بتحقٌق إال تكون لن ، العربً الوطن ٌعٌشها التً التربوٌة األزمة من التخلص إن. التنفٌذ إطار

 ،تلك العربً الوطن فً التربٌة كلٌات بٌن تكامل قمته فً ،وٌؤتً وتعلٌمً ثقافً تكامل لوابه تحت ٌنضوي

 المعلم كان ولما.  حر ، واع ، مبدع ، جٌل فكر وتشكٌل صنع على القادر المربً المعلم تخرج أن ٌمكنها التً

 القادر المعلم هو الناجح المعلم ،وأن األجٌال تنشبة فً ،والمبدعة التعلٌمٌة المنظومة فً الفاعلة القوة هو

 إلى...  واإللقاء التلقٌن مجرد دوره ٌتخطى ،بحٌث مثمراً  وناتجاً  فعاالً  عابداً  ٌعطً تعلٌمٌاً  موقفاً  ٌنظم أن على

 سرعة ومع.  المستقبل معلم ٌتطلبها التً األدوار من ذلك ؼٌر إلى...  ،موجه ،محاور ،مشارك منظم

 أفرزت والتً الثالثة األلفٌة مجتمع ومتطلبات لتحدٌات انعكاساً  اآلن العربً المجتمع بها ٌمر التً التؽٌرات

 فلسفة دراسة ضرورة جاءت ، فٌها فاعل دور للمعلم ٌكون أن ٌجب والتً. األبعاد متعددة تربوٌة أزمة

 أهمٌة استشراؾ: •  إلً الدراسة هدفت ذلك وعلً الثالثة، األلفٌة مجتمع فً المعلم تكوٌن وفرص التربٌة

. •الثالثة األلفٌة مجتمع ومتطلبات خصابص رصد . • العربً المعلم تكوٌن فً ودورها التربٌة فلسفة

 الدراسة تلمست ; األهداؾ تلك ولتحقٌق. الثالثة األلفٌة مجتمع فً العربً المعلم أدوار تحدٌد 

.ٔ:  البحث لجوانب التناول محاور تمثل والتً ; التالٌة الجوانب لمعالجة المنهجٌة العلمٌة المسارات

.ٖ. الثالثة األلفٌة مجتمع اتومتطلب خصابص. ٕ.  العربً المعلم تشكٌل فً ودورها التربٌة فلسفة 

 المرتكزات وفق معالجتها فً الدراسة تنطلق و. الثالثة األلفٌة مجتمع فً العربً المعلم أدوار 

 وفق تتجدد المعلم أدوار . • التعلٌمٌة المنظومة فً المبدعة الفاعلة القوة هو المعلم : • اآلتٌة الفكرٌة

 وجودة بإصالح مباشرة ٌرتبط مجتمع أي فً التربٌة وجودة إصالح. •  المستقبل وتطلعات الحاضر معطٌات

 الرسمٌة الجهود كل تكاتؾ ،وكذا التربوٌة المإسسات بٌن التنسٌق ٌتطلب المعلم تكوٌن . • المعلم

 هً ،بل فقط والجامعة التعلٌم مسبولٌة لٌست وإعداده المعلم تكوٌن . • المجتمع فً الرسمٌة وؼٌر

 الحٌاة فً وأسلوبه تفكٌره وطرٌقة ومعارفه خبراته وفق الجٌل عقل ٌشكل المعلم . • ككل المجتمع مسبولٌة

 العمل توجه تربوٌة فلسفة هناك ٌكون ال ،وحٌنما رشٌدة تربوٌة لحركة ضرورة الفلسفة وجود . •

 التجارب وإعادة القدٌمة األخطاء فً جدٌد من والوقوع واالرتجال التخبط من ضرباً  والتجدٌد اإلصالح ،ٌكون

 للمجتمع العامة الفلسفة تتؽٌر حٌنما بجالء الحقٌقة هذه وتتضح..  التابهة الخطى من ذلك ؼٌر إلى...  الفاشلة

. •الحادث التؽٌر تعكس تربوٌة فلسفة ال حٌث حالهما على والتعلٌم التربٌة ،وتظل له الكبرى الخٌارات وتتبدل

 العقل إعمال وتتطلب لدٌهم الراسخة القناعات تتحدي وأفكار مفاهٌم الؽد لمعلمً تقدم التربٌة فلسفة 
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 ٌستخدم الذي الفكري الجهد تمثل التربٌة فلسفة . •تربوٌة وممارسات نظرٌات من حولهم ٌسود فٌما

 صورة رسم ومحاوالت التربوٌة الحٌاة علٌها تقوم التً األساسٌة المفاهٌم مناقشة فً الفلسفً النظر طرٌقة

 جملة من فرعٌة منظومة ٌمثل التربوي العمل كان إذا . • التربوي العمل علٌه ٌكون أن ٌنبؽً لما

 اقتصادٌة ،ومنظومة سٌاسٌة منظومة من تشتمله ،بما الكلٌة المجتمعٌة للمنظمة المكونة المنظومات

 المنظومة فإن لذا...  التربوي للعمل الفكرٌة المنطلقات تحدد التربٌة فلسفة ،وكانت الخ... ثقافٌة ،ومنظومة

 ٌستتبع ،مما االجتماعٌة المنظومات سابر مع واتساق تناؼم فً تعمل وأن البد ذلك على بناء التربوٌة

 المتخصصٌن نحن وٌهمنا.  المجتمع بفلسفة نسمٌه ما تشكل التً هً عامة مجتمعٌة منطلقات إلى االستناد

 الذي الدور ما آخر بمعنى ،أو لنا بالنسبة المجتمعٌة الفلسفة هذه تعنً ،ماذا نحدد أن التربوي المٌدان فً

:  شقٌن من تكون السإال هذا عن واإلجابة.  ؟ العامة الفلسفة هذه لتحقٌق التربوي النظام به ٌقوم أن ٌمكن

 التناول وأصـول وقواعد الربٌسـة والقٌم األساسٌـة المفاهٌم تحدد تربوٌة منطلقات صورة فً ٌتمثل:  األول

 وهذا التربـوي، العمـل فً المتداولة للنظرٌـات األساسٌـة االفتراضات مناقشة وكٌفٌـة التعلٌم لمشكالت النقدي

 أمام توضع وتوجٌهات مقترحة مسارات صورة فً ٌتمثل و:  الثانً.  التربٌة بفلسفة تسمٌتـه ٌمكن ما

 المجتمع فلسفة تمثل ،حٌث الثالث المستوى تشكل إذن ،فهً التعلٌمٌـة بالسٌاسة نسمٌه ما وهً المنفذٌن

 بالمحركات الوعً نحو تسعى التربٌة فلسفة إن . • الثانً المستوى التربٌة فلسفة وتمثل األول المستوى

 التحلٌل من إطار فً ذلك ،كل المجتمعٌة البنٌة داخل من أو هو داخله من سواء التربوي للعمل األساسٌة

 على التربوٌة الخبرة بمحكٌة الدابم ،وااللتزام المنطقٌة والبراهٌن العقلٌة األدلة استخدام على القابمٌن والنقد

. • المستقبل فً علٌه ٌكون أن ٌنبؽً لما واستشراؾ ومواجهته فهمه على تعٌننا بذلك وهً. الواقع أرض

 وصٌةالخص ،وتطمس الجؽرافٌة الحدود فٌه ،تتالشى متشابك معقد مجتمع ، الثالثة األلفٌة مجتمع 

. • الخ... والعسكري التكنولوجً الصراع ،وٌشٌع االقتصادي األمان ،وٌفقد الدٌمقراطٌة ،وتقلص الثقافٌة

 . محددة ؼٌر وعلمٌة تكنولوجٌة تطورات وفق العولمة لمجتمع طبٌعً تطور الثالثة األلفٌة مجتمع 

 والبحوث العلٌا للدراسات الكلٌة وكٌل المنوفً إبراهٌم محمد. د.أ :المرجع

 

 بورسعٌد لجامعة الجامعى التعلٌم تطوٌر لمركز األول الدولى المإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 بورسعٌد لجامعة الجامعى التعلٌم تطوٌر ومركز :المستفٌدة الجهة

 ٖٕٔٓ فبراٌر: إلى    ٖٕٔٓ فبراٌر: من :المدة

 ببحث المشاركة :المتقدم دور

 الجامعات لطلبة العلمً التحصٌل فً التمٌز: عنوانه ببحث المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 "مقترح تصور" العالمٌة التمٌز معاٌٌر ضوء فً

 تصور" العالمٌة التمٌز معاٌٌر ضوء فً الجامعات لطلبة العلمً التحصٌل فً التمٌز :النشاط عن نبذة

 الشٌخ كفر جامعة – التربٌة كلٌة-التربٌة أصول قسم وربٌس أستاذ القطب الحمٌد عبد سمٌر.د.أ" مقترح

 العصور، كل فً ضرورة ٌبدو النوعٌة بجودته واالهتمام تمٌزه، وتحقٌق التعلٌم تطوٌر كان إذا البحث ملخص

 أصبحت عصر ألنه والتكنولوجٌا، العلم عصر الكونً، واالقتصاد العولمة، عصر فً حتمٌاً  أمراً  ٌصبح فإنه

. العالٌة اإلنتاجٌة القدرات ذات البشرٌة للطاقات المالكة لألمة فٌه والؽلبة المبدعة، وقدراته للعقل، فٌه السٌادة

 فً نوعٌة نقلة إحداث األهمٌة من أصبح لذا معاً، وهدفها التنمٌة ووسٌلة المعرفة صانع هو اإلنسان وألن

 القدرات ٌعزز الجامعً التعلٌم فً التمٌز تحقٌق بؤن وإٌماناً . ومحاوره عناصره، بجمٌع التعلٌمً النظام

 للعولمة بالنسبة وٌمثل الدولٌة، السوق فً التواجد وٌإكد المحلٌة، السوق احتٌاجات وٌلبً التنافسٌة،

 عالمٌة سوقاً  تتطلب العالمً االقتصاد فً المنتج وطبٌعة المعرفة، كثٌؾ اإلنتاج فطبٌعة حٌوٌة، ضرورة



047 
 

 للرإٌة واستلهاماً . متمٌز تعلٌمً مستوى على المستهلكٌن من شرٌحة فٌها المعرفٌة القاعدة تشكل واسعة،

 العالمٌة السوق قوى تفرضه وما المجتمعٌة، والتحوالت العلمٌة، التؽٌرات لعمق المستشرفة المستقبلٌة

 وفً والخدمات، واالستهالك، اإلنتاج، عالم فً عالمٌة ومواصفات مستوٌات، من تصنعه وما وثقافتها،

 الجدٌدة المعرفٌة الثورة مضامٌن نشر من ذلك ٌتطلبه وما الحرة، التجارٌة السوق فً التنافسٌة التعامالت

 فً التمٌز تحقٌق ٌتطلب الجامعً التعلٌم فً التمٌز تحقٌق وألن. التكنولوجٌة آلٌاتها وتوظٌؾ واستٌعابها،

 المنهج الجامعً، األستاذ) الجامعٌة المنظومة جودة على مسبقاً  ٌعتمد الذي وطالباته لطالبه العلمً التحصٌل

-: إلى البحث هدؾ ذلك ضوء فً(. الخ... الطالبٌة األنشطة التقوٌم، الجامعٌة، اإلدارة الدراسً،

 التعلٌم مراجعة عوامل على الوقوؾ -.  الجامعً التعلٌم فً التمٌز فلسفة ماهٌة على الوقوؾ 

 تستهدؾ التً العالمٌة والخبرات التجارب رصد -. متمٌز جامعً لتعلٌم واالتجاه الحالً الجامعً

 واقع من العلمً والتحصٌل الجامعً التعلٌم فً التمٌز معاٌٌر استقراء -. وتحلٌلها الجامعً التعلٌم فً التمٌز

 لطلبة العلمً التحصٌل فً التمٌز لتحقٌق تصور اقتراح -. العالمٌة والخبرات التربوٌة األدبٌات

 واحدة رإٌة هناك لٌس أنه إلى – التربوٌة واألدبٌات الفكرٌة، المعطٌات إطار فً – البحث وتوصل. الجامعات

 وتخصصاتها، جامعة، كل أهداؾ على تعتمد متباٌنة وتوجهات متعددة، رإى هناك بل متمٌز، جامعً لتعلٌم

 مبدبٌاً  افتراضاً  ٌظل للطلبة، العلمً بالتحصٌل ٌرتقً متمٌز جامعً لتعلٌم المقترح التصور وهذا. وإمكاناتها

 ومراحل والممارسة، األهداؾ، ضوء فً وذلك واإلضافة، والتصحٌح، للتعدٌل، تخضع مرنة إستراتٌجٌة فً

 البحث حدد هنا ومن. والخارجٌة الداخلٌة وتحدٌاته المجتمعً السٌاق االعتبار فً األخذ مع هذا التنفٌذ،

 التمٌز لتحقٌق الجامعً التعلٌم بمنظومة االرتقاء: منظومً هدؾ: هما ، هدفٌن فً المقترح التصور أهداؾ

 معاٌٌر تفعٌل: منهجً هدؾ. والطالبات للطالب والمهنً والثقافً، المعرفً، والنمو العلمً، التحصٌل فً

 للطالب العلمً التحصٌل بمستوى لالرتقاء واستراتٌجٌاته وبرامجه، الجامعً التدرٌس مناهج فً التمٌز

 .الهدفٌن هذٌن من هدؾ لكل التنفٌذٌة اآللٌات من مجموعة البحث رصدت ولقد. والطالبات

 بورسعٌد لجامعة الجامعى التعلٌم تطوٌر مركز مدٌر - مهدي العرباوي آمال. د.أ :المرجع

 

 العالم و مصر فً التعلٌم لمستقبل استشرافٌة رإٌة" المعنون الدولً العلمً المإتمر :النشاط اسم

 "المعاصرة المجتمعٌة التؽٌرات ضوء فً العربً

  :النشاط نوع

 المنصورة جامعة - بالمنصورة التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 ٖٕٔٓ فبراٌر: إلى    ٖٕٔٓ فبراٌر: من :المدة

 فعالٌاته فً والمشارة المإتمر حضور :المتقدم دور

 فعالٌاته فً والمشارة المإتمر حضور :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 الدولً العلمً المإتمر عقد تم المنصورة جامعة - بالمنصورة التربٌة كلٌة رحاب فً :النشاط عن نبذة

 المجتمعٌة التؽٌرات ضوء فً العربً العالم و مصر فً التعلٌم لمستقبل استشرافٌة رإٌة" المعنون

 ٖٕٔٓ فبراٌر ٕٔ-ٕٓ من الفترة فى" المعاصرة

 التربٌة أصول قسم ربٌس معوض الدٌن صالح. د.أ :المرجع

 المنوفٌة جامعة( الكوم شبٌن) التربٌة لكلٌة الثالث العلمً المإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع
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 المنوفٌة جامعة( الكوم شبٌن) التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 ٕٕٔٓ دٌسمبر: إلى    ٕٕٔٓ دٌسمبر: من :المدة

 ؼازي فإاد رجاء. د مع باإلشتراك ببحث المشاركة :المتقدم دور

 فً الحر اإلنسان لبناء السٌاسٌة المتطلبات: عنوانه ببحث المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 فً الرإي وطرح والفعالٌات المناقشات فً المشاركة -. المإتمر فً البحث إلقاء -. المصري المجتمع

 التوصٌات بعض اقتراح -\.  االلمإتمر

 سمٌر/د.أ المصري المجتمع فً الحر اإلنسان لبناء السٌاسٌة المتطلبات البحث ملخص :النشاط عن نبذة

 ٌناٌر ثورة مع الشٌخ كفر جامعة – التربٌة كلٌة - التربٌة أصول قسم ؼازي فإاد رجاء/د القطب عبدالحمٌد

 المشاركة علً مصر وشباب أبنا من عرٌضة قاعدة إقبال وتزاٌد السٌاسً الحراك شدة زادت ، مٕٔٔٓ

 المظاهرات فً ،والمشاركة الحركات وتشكٌل واالبتالفات وتكوٌن األحزاب إلً باالنضمام السٌاسٌة

 المشاركة مظاهر من ونحوها.....السٌاسً القرار وصٌاؼة توجٌه فً الجامحة والرؼبة ، واالعتصامات

 إٌجابٌة إنعكاسات الثورة لهذه ٌري فالبعض ; ٌناٌر ثورة بعد واإلٌجابٌة السلبٌة المظاهر تعدد ومع. السٌاسٌة

 وجهة ،فمن والتدهور اإلنكماش هو األن حتً فٌها البارز أن إال ، والفساد والقهر الظلم ومواجهة كالحرٌة

 اإلستثمار وانهٌار اإلقتصادٌة األزمات وتفاقم التنمٌة معدالت كتدهور ، السلبٌة المظاهر تعددت الباحثان نظر

 السٌاسً النظام بٌن الصراع وتفاقم ، السٌاسً اإلستقرار وضعؾ األمن وزعزعة ، اإلنتاج عجلة وتوقؾ

 ، المخدرات وتجارة السالح تجارة وإنتعاش ، البلطجة معدالت وزٌادة الجرابم ،وانتشار القضابٌة والسلطة

 ، الدٌن بإسم المتاجرة وزادت ، الدٌنً التطرؾ جماعات وظهور سطوة وزٌادة ، العام الذوق وانهٌار

 طموحات علً بالسلب انعكس مما.إلخ........والمفكرة المبدعة العقول وتهمٌش ، العامة بعقول واإلستخفاؾ

 الدٌمقراطً البناء أسس وتعمٌق ، السٌاسٌة التنمٌة تحقٌق فإن لذا. المصري اإلنسان وقناعات وقدرات

 خدمات من نقدمه فٌما النظر إعادة علٌنا ٌوجب وهذا. المصري المجتمع فً الحر اإلنسان بناء إعادة ٌتطلب

 أكثر مإسسات وقضٌة جوهر، قضٌة من أكثر شكل قضٌة إلً تحوله من التعلٌم ٌعانً حٌث ، ألبنابنا تعلٌمٌة

 وتكرٌس األذهان حشو علً ٌعتمد تلقٌنً نظام التعلٌمً والنظام.  المعالم واضحة وأهداؾ محتوي قضٌة منها

 لم ثم ومن ، علٌها الشرعٌة وإضفاء وتبرٌرها والتبعٌة القهر أوضاع تكرٌس علً ،وٌعمل القدٌمة المفاهٌم

 ، البحث هذا وأهمٌة ضرورة جاءت هنا من.  السٌاسٌة وتداعٌاته الجدٌد الواقع لمتطلبات ٌستجٌب أن ٌستطع

 األهداؾ ورصد المصري، المجتمع فً الحر اإلنسان لبناء السٌاسٌة المتطلبات علً الوقوؾ إلً هدؾ الذي

 اإلنسان وبناء السٌاسٌة للمتطلبات التربوٌة األهداؾ لتحقٌق التعلٌم آلٌات وتحدٌد ، علٌها المترتبة التربوٌة

 فً المصري المجتمع أزمة أبعاد -: اآلتٌة المحاور البحث تناول ذلك ضوء وفً.  المصري المجتمع فً الحر

 األهداؾ -.  المصري المجتمع فً الحر لإلنسان السٌاسً البناء متطلبات -.  السٌاسة التؽٌرات إطار

 التعلٌم آلٌات - المصري المجتمع فً الحر اإلنسان لبناء السٌاسٌة المتطلبات علً المترتبة التربوٌة

 . المصري المجتمع فً الحر اإلنسان وبناء السٌاسٌة للمتطلبات التربوٌة األهداؾ لتحقٌق

 المنوفٌة جامعة التربٌة كلٌة وكٌل الدهشان جمال. د.أ :المرجع

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة لكلٌة التاسع العلمً المإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 ٕٕٔٓ أبرٌل: إلى    ٕٕٔٓ أبرٌل: من :المدة

 ٌناٌر ثورة بعد االنتماء قٌم وتنمٌة الجامعة:عنوانه ببحث المشارة :المتقدم دور
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 المشاركة - التوصٌات لجنة عضو - للمإتمر العامة اللجنة عضو - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 "مقترح تصور"  ٌناٌر ثورة بعد االنتماء قٌم وتنمٌة الجامعة: عنوانه ببحث

 سمٌر/  د. أ" مقترح تصور"  ٌناٌر ثورة بعد االنتماء قٌم وتنمٌة الجامعة البحث ملخص :النشاط عن نبذة

 المجتمع شهدها التً السٌاسً النشاط لحركة كان التربٌة أصول قسم وربٌس أستاذ القطب الحمٌد عبد

 الجمهورٌة، ربٌس اختٌار بشؤن الدستور من( 7ٙ) المادة تعدٌل تخللها والتً ،ٕ٘ٓٓ عام منذ المصري

 مٕ٘ٓٓ لعام البرلمانٌة االنتخابات وكذا الدٌنً، التٌار قوى وبعض االجتماعٌة، الحركات بعض نشاط وبروز

 فً األكبر األثر األمن; قوى من الصارخ والتدخل والبلطجة، العنؾ، انتشار من حولها أثٌر وما مٕٓٔٓ ولعام

 واإلصالح التؽٌٌر فً الجامحة الرؼبة عن عبرت التً ، مٕٔٔٓ ٌناٌر من والعشرٌن الخامس ثورة تفجٌر

 الواقع فً الصحٌح الدٌمقراطً التطبٌق إلمكانٌة الطرٌق ومهدت ، الفساد جذور واستبصال للمجتمع الشامل

: المجاالت فً الكاسحة التؽٌرات تفاقمت وعلٌه. المستقبل واستشراؾ لالنطالق العلم آلٌات وامتالك

 ، المصري المجتمع بنٌة على كبٌر بشكل أثرت والتً وؼٌرها والتعلٌمٌة، والثقافٌة، واالقتصادٌة، السٌاسٌة،

: ؟على الدراسات من العدٌد أكدت حٌث لألفراد، القٌمً النسق وعلى للمجتمع القٌمٌة المنظومة وعلى

 االنتماء، وضعؾ باالؼتراب، الشعور تنامً وإلى المصري، المجتمع ألفراد القٌمً النسق إختالل 

 واالقتصادٌة السٌاسٌة األوضاع فً إنشقاقات أحدثت جدٌدة قٌم ظهور . ؟الجامعة طالب لدى خاصة

 االتجاهات تشكٌل إعادة فً كبٌر بشكل أسهمت كما الناس، بها تقٌم التً المعاٌٌر فً وتؽٌرات للمجتمع،

 الحٌاة ضؽوط بسبب المادي التعامل قٌم ؼلبت . ؟المختلفة الثقافٌة والمعاٌٌر واألدوار، الدٌنٌة،

 فً مشاركته وضعفت العمل، على الشباب قدرة والعمل،واختلت واإلخالص، الصدق قٌم وهمشت االقتصادٌة،

 العلمٌة بتداعٌاته الراهن القرن معطٌات تحمل . ؟ القٌمً تماسكه وتقلص المجتمع، ثقافة على الحفاظ

 الجرابم انتشار إلى باإلضافة هذا عالمٌة، ومعاٌٌر قٌم وفرض الثقافٌة، الفوارق إذابة طٌاتها، بٌن والثورٌة

 الفقراء بٌن الفجوة وإتساع الدولة، تقدمها التً الخدمات وتقلص المعٌشة، مستوى وتدهور والبلطجة،

 لبروز فكان المجتمع، نحو الشباب واتجاهات قٌم على االقتصادٌة التؽٌرات أثرت . ؟ واألؼنٌاء

 الشباب، على آثارها... الحر االقتصاد مناخ وسٌادة الدولٌة، التجارة وحرٌة الكوكبٌة، والشركات الخصخصة

 المصرٌة الجامعات خرٌجً بٌن البطالة نسبة أن إلى البشرٌة التنمٌة تقرٌر ٌشٌر حٌث البطالة، نسبة فزادت

 وزعزعة بالتعلٌم، الخاصة القٌم اهتزاز . ؟والحضر الرٌؾ بٌن النسبة هذه تفاوت مع%  ٕٔ إلى ٌصل

 إعالم أن . ؟ اللؽات بمدراس تحاقاالل معدالت وزٌادة الؽربً، بالنموذج واالنبهار الوطنٌة، الثقافة ثوابت

 الفردٌة قٌم تؤكٌد وعلى الشباب، وعً تشكٌل على مباشر بشكل أثر الفضابٌات، بفعل المفتوحة السماوات

 أن . ؟ العربٌة باللؽة االهتمام وضعؾ األجنبٌة اللؽة تعظٌم وعلى االستهالك، ثقافة انتشار وعلى والنفعٌة،

 الموروثة القٌم على االستقرار زعزعة للشباب، قٌمٌة أزمة سببت والتكنولوجٌة العلمٌة الثورة مع ٌناٌر ثورة

 مما قٌم، من به ٌإمنون ما تطبٌق عن والعجز المتضاربة، القٌم بٌن االختٌار على القدرة وضعؾ والمكتسبة،

 هابالً  كماً  أحرزت ٌناٌر ثورة فرضتها التً الهابلة التؽٌرات أن . ؟ المجتمع قٌم عن الشباب اؼتراب عمق

 ولما.  للعمل الدافعٌة وانخفاض العملٌة، القٌم ضعؾ ومنها القٌم منظومة فً خلل إلى أدت التعارضات، من

 وبناء ذواتهم إدراك على األفراد تساعد حٌث والمجتمع، الفرد حٌاة فً بارزة مكانة تحتل القٌم كانت

 بل وضؽوطها، الحٌاة أزمات مواجهة على وتساعدهم واالنحراؾ العنؾ عوامل ضد وتحصنهم شخصٌاتهم،

 لجنة أعدته الذي التقرٌر من وانطالقاً . المختلفة القرارات التخاذ وتإهلهم المهن، بٌن التفضٌل من وتمكنهم

 إلعداد قومٌة خطة حول: " بعنوان م ٕٓٓٓ عام نهاٌة الشورى بمجلس والشباب العلمً والبحث التعلٌم

 والسٌاسٌة، الوطنٌة التنشبة مشكالت: إلى الشباب مشكالت قسم والذي"  الثالثة األلفٌة لدخول الشباب

 اقتصادٌة، ومشكالت. السٌاسٌة الحٌاة فً الجادة المشاركة عن والعزوؾ والالمباالة، السلبٌة، انتشار: ومنها

 الشعور تولد إلى باإلضافة المدٌنة، إلى الرٌؾ شباب هجرة: ومنها اجتماعٌة، ومشكالت البطالة، ومنها

 ومعرفٌاً  علمٌاً  وتؤهٌلها البشرٌة القوى وتكوٌن إعداد فً للجامعة القصوى باألهمٌة وإٌماناً . باالؼتراب

 لدى االنتماء قٌم تعمٌق فً ورؼبة. االجتماعً العمل منظومة فً بفاعلٌة لالندماج ومهارٌاً  واجتماعٌاً  وثقافٌاً 

 المجتمع، وبٌن بٌنهم اللحمة وتحقٌق وجدانهم، من االؼتراب بذور الستبصال الشٌخ كفر جامعة طالب

 ضرورة جاءت بتداعٌاته، الراهن القرن لمعطٌات للتصدي وكذا ، الثورة من المجتمع تطلعات لتبنً وتؤهلٌهم

 واجتماعٌاً  واقتصادٌاً  سٌاسٌاً  المصري الواقع معطٌات رصد : •إلى هدفت التً ومبرراتها، الدراسة هذه
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 كفر جامعة دور على الوقوؾ . •االنتماء بقٌم االهتمام ضرورات واستشراؾ ، ونحوها..... ودٌنٌاً  وثقافٌاً 

 الوصفً المنهج الدراسة واستخدمت. ٌناٌر ثورة بعد طالبها لدى االنتماء قٌم تعمٌق فً وآلٌاتها الشٌخ

 القواعد وفق وتحكٌمه بناإه تم االنتماء، لقٌم ومنشور محكم بمقٌاس المٌدانً شقها فً واستعانت التحلٌلً،

 طالب، ٓٓ٘) الشٌخ كفر جامعة طلبة منٓٓٓٔ قوامها عشوابٌة عٌنة على لتطبٌقه بها، المعترؾ العلمٌة

 نتابج، عدة إلى الدراسة وتوصلت(. عملٌة كلٌة ٕ ، نظرٌة كلٌة ٕ) كلٌات أربع على موزعٌن ،(طالبة ٓٓ٘

 إن .ٕ. االنتماء قٌم تعمٌق فً متوسطة إلى ضعٌفة من تتراوح بدرجة الشٌخ كفر جامعة تسهم .ٔ: منها

 تتعلق أسباب : •أسباب عدة إلى ٌعود قد طالبها، لدى االنتماء قٌم تعمٌق فً الشٌخ كفر جامعة دور تدنً

 توافر ومدى والتجهٌزٌة، المادٌة وإمكاناتها مقرراتها مواكبة ومدى النهوض، على الذاتٌة وقدرتها بالجامعة

 للتثقٌؾ تهدؾ بالجامعة تدرٌسٌة مقررات توافر ومدى العصر، بها ٌتحدث التً والتكنولوجٌة ةالمعرفٌ البنٌة

 وفقدانه بالؽربة، وإحساسه ذاته، بالطالب تتعلق أسباب. • والسٌاسً واالقتصادي، واالجتماعً، الدٌنً،

 وتدنً واألمٌة، البطالة، من المزمنة ومشكالته المجتمع، شواهد من باإلحباط وإصابته المستقبل، لرإٌة

 بمدى وقناعاته التعلٌم، من واتجاهاته وأولوٌاته، المصري، بالمجتمع تتعلق أسباب. • األفراد معٌشة مستوى

 فً المتعددة ومعطٌاته والعشرٌن، الحادي القرن بمجتمع تتعلق أسباب . •المجتمع تقدم فً التعلٌم أهمٌة

 المجتمع أمام التحدٌات من مجموعة تفرض والتً االجتماعٌة، والعالقات واالقتصاد، والثقافة، السٌاسٌة،

 مقترح تصور وضع تم المٌدانٌة، الدراسة نتابج ومن النظري، اإلطار من وانطالقاً . مإسساته بكل المصري

 المقترح، التصور لتحقٌق الالزمة اآللٌات من مجموعة تحدٌد وتم االنتماء، قٌم تعمٌق فً الجامعة دور لتفعٌل

 .الشٌخ كفر جامعة لطلبة االنتماء قٌم لتعمٌق الالزمة التوصٌات من مجموعة الدراسة ورصدت

 والبحوث العلٌا للدراسات الكلٌة وكٌل المنوفً محمد. د.أ :المرجع

 

 عشرة الرابعة العلمٌة الندوة :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة - التربٌة أصول قسم :المستفٌدة الجهة

 ٕٕٔٓ مارس: إلى    ٕٕٔٓ مارس: من :المدة

 الندوة ربٌس :المتقدم دور

 بحوث تحكٌم -. ببحث المشاركة -. فعالٌاتها وتنظٌم الندوة إدارة- :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 البحث ملخص" مقترحة إستراتٌجٌة" ٌناٌر ثورة بعد مصر فً التعلٌم إصالح مستقبل: البحث ملخص الندوة

 القرن مطلع مع المصري المجتمع واجه التربٌة أصول قسم وربٌس أستاذ القطب الحمٌد عبد سمٌر/  د. أ

 األداة هو خاصة بصفة والتعلٌم عامة، بصفة التربٌة ولعل متعددة، ومخاطر تحدٌات والعشرٌن الحادي

 منظومة النهابً تحلٌله فً ٌشكل إنما فالتعلٌم المخاطر، لتلك واالستعداد التحدٌات هذه مواجهة نحو الفاعلة

 إلى ذلك ٌتجاوز وإنما الحاضر، مشكالت مع بثقة للتعامل المجتمع تجهٌز عند مسبولٌتها تتوقؾ ال مستقبلٌة

 لتضافر األخٌرة، اآلونة فً المصري المجتمع فً اإلصالح دعوات تنامت ولقد. للمستقبل اإلنسان إعداد

 والتجاوب. المجتمع فً الحٌاة مجاالت أصابت التً والنمطٌة الجمود : •أهمها من العوامل، من مجموعة

 المستمر االستنزاؾ . •الدٌمقراطً التحول إلحداث المفروضة الدولٌة والضؽوط العالمٌة التحوالت مع

 منها ٌعانً التً المشكالت حدة تزاٌد . •باألفضل تبشر ملحوظة تؽٌٌرات إحداث دون المجتمع لموارد

 من كبٌر قطاع لدى الوعً تنامً . •الخ... المعٌشة مستوى تدنً البطالة، ،الفقر: مثل المصري، اإلنسان

 شباب من الكثٌر افتقاد . •العربٌة المنطقة فً لمصر والرٌادي الحضاري الدور تنشٌط بضرورة المواطنٌن

 تفجرت ذلك سٌاق فً. المجتمع مجاالت مختلؾ فً والهدر الفاقد عملٌات تزاٌد . •والمستقبل للهدؾ مصر

 للمجتمع الشامل اإلصالح فً الجامحة الرؼبة عن عبرت التً ، مٕٔٔٓ ٌناٌر من والعشرٌن الخامس ثورة
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 آلٌات وامتالك الواقع فً الصحٌح الدٌمقراطً التطبٌق إلمكانٌة الطرٌق ،ومهدت الفساد جذور واستبصال

 بنجاح ٌرتبط ، الشامل منظوره فً المجتمعً اإلصالح نجاح كان ولما. المستقبل واستشراؾ لالنطالق العلم

 اإلصالح وقٌم توجهات ٌتبنى الذي خاصة بصفة التعلٌمً اإلصالح ونجاح عامة بصفة التربوي اإلصالح

 ٌقابلها –التعلٌم منظومة خارج – المجتمع مستوى علً اإلصالحٌة والدعوات التحوالت وألن.  لها وٌمهد

 هنا من. والتؽٌٌر المواجهة ضرورة تستوجب ، التعلٌم منظومة داخل البنٌوٌة والعوامل الدواعً من مجموعة

 – الثورة طموحات فرضتها التً الشامل اإلصالح ودعوات التحدٌات بفعل - التعلٌم مإسسات علً ٌقع

 والكوادر البشرٌة للقوة إعداد من أهدافها تحقٌق تستطٌع حتى التحدٌات، هذه مواجهة فً كبٌرة مسبولٌة

 ٌفً بما والتكنولوجٌا العلم آلٌات وامتالك الدٌمقراطً بالمناخ وتؤهٌلهم المختلفة، المجاالت فً المتخصصة

 نوعٌة نقلة إحداث و شامل تعلٌمً إصالح تحقٌق فإن وبالتالً. الشاملة المجتمعٌة اإلصالح عملٌات بمتطلبات

 ٌحقق بما المعلوماتٌة وآلٌات وسابل توظٌؾ علً وتعمل ، الدٌمقراطٌة ادئمب ترسٌخ علً تقوم التعلٌم فً

 ، التعلٌم ومإسسات نظم مراجعة : • ٌتطلب ; التعلٌم فً والتمٌز واإلبداع الكفاءة مستوى إلى الوصول

 قادرة تعلٌمٌة برامج بتحقٌق الكفٌلة اآللٌات نبدع وأن مواردها، توظٌؾ ونحسن أهدافها، صٌاؼة نعٌد حتى

 اإلنتاجٌة والكفاءة والوظٌفٌة بالواقعٌة وتتسم ، للمعلوماتٌة وتإصل الدٌمقراطٌة مبادئ تؽرس وفاعلة،

 أقل، بتكلفة علٌه، المتزاٌد بالطلب تفً – التعلٌم مجال فً جدٌدة أنماط تبنً . •الشاملة والجودة

 من المزٌد تحقق – والعالمٌة واإلقلٌمٌة المحلٌة التؽٌرات مع أفضل وتجاوب أكثر، ومرونة أعلى، وإنتاجٌة

 صٌػ ابتداع . •التؽٌٌر مقومات ٌمتلك الذي المتعلم اإلنسان بناء حتمٌة من بذلك ٌرتبط وما والتمٌز التفوق

 والتحدٌات المجتمعٌة، والتحوالت العلمٌة التطورات جملة لمواجهة وكٌفاً  كماً  التعلٌم فً للتوسع جدٌدة

 وطرابقه التعلٌم برامج فً جوهرٌة إصالحات استهداؾ • ذلك وٌتطلب. وعالمٌاً  إقلٌمٌاً  المفروضة

. •التكنولوجٌة تؤثٌراتها بكل المعلوماتٌة عصر اقتحام و الدٌمقراطً األسلوب تبنً لٌعكس ووسابله

 ناجحٌن ومربٌن أكفاء معلمٌن ٌكونوا أن على المعلمٌن ٌحفز مناسب ومعنوي مادي مناخ توفٌر 

 ٌناٌر ثورة بعد مصر فً التعلٌم إلصالح طموحة إستراتٌجٌة الحالٌة الورقة اقترحت لذا. للمعرفة ومنتجٌن

 ،تعٌد التعلٌم ومإسسات نظم وتحدٌث مراجعة فً والتكنولوجٌا العلم وآلٌات وسابل توظٌؾ علً ;تعمل

 وتمثلت.  وطرابقه برامجه بتطوٌر الكفٌلة اآللٌات وتستحدث ، موارده توظٌؾ فً وتبدع أهدافه، صٌاؼة

. •المقترحة اإلستراتٌجٌة رإٌة . •المقترحة اإلستراتٌجٌة أهداؾ: •  ٌلً فٌما ، اإلستراتٌجٌة الخطة معالم

 محاور . •المقترحة لإلستراتٌجٌة التربوٌة األسس . •المقترحة اإلستراتٌجٌة محددات 

. •المقترحة اإلستراتٌجٌة اراتمس . •المقترحة اإلستراتٌجٌة متطلبات . •المقترحة اإلستراتٌجٌة

 .المقترحة اإلستراتٌجٌة تحقٌق ضمانات. • المقترحة اإلستراتٌجٌة آلٌات 

 واقع رصد -. التربوي التؽٌٌر وفلسفة وأهمٌة وأهداؾ ماهٌة تعرؾ -:  الندوة أهداؾ :النشاط عن نبذة

 فً التعلٌم مستقبل إستشراؾ -. مٕٔٔٓ ٌناٌر ثورة بعد المصري المجتمع فً ومعوقاته التربوي التؽٌٌر

 التؽٌٌر قٌادة فً ومهامها التربٌة كلٌات مكانة استشراؾ -.  بتحدٌاته الملح التربوي التؽٌٌر سٌاق

 والمإسسات التربوٌة المإسسات بٌن الفعالة المشاركة تحقٌق -.  أهدافه وتحدٌد توجهاته وضبط التربوي

 وبرامج خطط فً التربوي التؽٌٌر مكانة استشراؾ -.  وضبطه التربوي التؽٌٌر إدارة فً المجتمعٌة

 وطرحها التربوي التؽٌٌر أولوٌات إستشراؾ -. مٌٕٔٔٓناٌر ثورة بعد التربوٌة المإسسات وأنشطة

 اإلعالم، ورجال ، الدٌن وعلماء المدرسً، المجتمع وأفراد والمعلمات المعلمون منها ٌستفٌد حتً ، للمناقشة

 المهنٌة والنقابات األهلٌة، والجمعٌات ، السٌاسٌة األحزاب وأعضاء األسرة، وأفراد واألمهات واآلباء

 التربوي التؽٌٌر أولوٌات تحدٌد فً التربوٌة المإسسات به تقوم أنْ  ٌُْمكن لما إستراتٌجٌة اقتراح -. والعمالٌة

 ، وبٌبٌاً  وصحٌاً، واقتصادٌاً، وثقافٌاً، سٌاسٌاً،)المصري اإلنسان بناء معالم رسم -. ومتطلباته

 فلسفٌة رإي:  التربوي التؽٌٌر .ٔ:  الندوة محاور. المنشود التربوي التؽٌٌر ٌلبً بما....(واجتماعٌاً 

 وإعادة التربوي التؽٌٌر .ٖ مصر فً التعلٌم نظام ومستقبل التربوي التؽٌٌر .ٕ فكرٌة واتجاهات

 التؽٌٌر .٘ المصري المعلم تكوٌن وإعادة التربوي التؽٌٌر .ٗ مصر فً التربٌة كلٌات هٌكلة

.7 المصري المجتمع فً وأولوٌاته التربوي التؽٌٌر أسس .ٙ الطالبٌة األنشطة خرٌطة وإعادة التربوي

 اإلنسان بناء وإعادة التربوي التؽٌٌر .1 واالعتماد الجودة معاٌٌر ومواكبة التربوي التؽٌٌر 
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 التربوي التؽٌٌر متطلبات. 2....(. واجتماعٌاً  ، وبٌبٌاً  وصحٌاً، واقتصادٌاً، وثقافٌاً، سٌاسٌاً،)المصري

 وإدارته التربوي التؽٌٌر قٌادة .ٓٔ المصري المجتمع فً ومعوقاته

 والبحوث العلٌا للدراسات الكلٌة وكٌل المنوفً إبراهٌم محمد. د.أ :المرجع

 

 مصر فً التعلٌم ومستقبل ٌناٌر ٕ٘ ثورة مإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 القاهرة جامعة – التربوٌة الدراسات معهد :المستفٌدة الجهة

 ٕٔٔٓ ٌولٌه: إلى    ٕٔٔٓ ٌولٌه: من :المدة

 المإتمر فعالٌات فً والمشاركة الحضور إلً ،باإلضافة ببحث المشاركة :المتقدم دور

 التعلٌم نمط تهدٌدات التعلٌم نمط تهدٌدات)  عنوانه ببحث المشاركة :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 ( المعرفة عصر فً اإلنطالق وفرص التقلٌدي الجامعً

 مٕٔٔٓ ٌولٌو ٗٔ- ٖٔ من الفترة فً مصر فً التعلٌم ومستقبل ٌناٌر ٕ٘ ثورة مإتمر :النشاط عن نبذة

 القاهرة جامعة – التربوٌة الدراسات معهد

 القاهرة جامعة – التربوٌة الدراسات معهد :المرجع

 

 والتنمٌة للتعلٌم العربً للمركز السادس الدولى المإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 أسد - والتنمٌة للتعلٌم العربً المركز :المستفٌدة الجهة

 ٕٔٔٓ ٌولٌه: إلى    ٕٔٔٓ ٌولٌه: من :المدة

 الفعالٌات وحضور ببحث المشاركة :المتقدم دور

 الحضاري البناء وإعادة التربوي النظام:  عنوانه ببحث المشاركة :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 المإتمر هامش علً والمناقشات الحوارات فً المشاركة" إسالمً منظور من نقدٌة قراءة" العربً للمجتمع

 التوصٌات بعض صٌاؼة البحث القاء

 منظور من نقدٌة قراءة" العربً للمجتمع الحضاري البناء وإعادة التربوي النظام :النشاط عن نبذة

 والبحث التعلٌم والتنمٌة للتعلٌم العربً للمركز السادس الدولى المإتمر إلً مقدمة" عمل ورقة" "إسالمً

" عمل ورقة"ملخص مٕٔٔٓ ٌولٌو 7 – ٘" المعرفة مجتمع نحو آفاق" العربٌة النهضة مشروع فى العلمى

 وأخالقٌة عقدٌة) مرجعٌة أطر وفق المجتمعات إلٌها تصل ، اإلنسانً النمو مراحل أسمى هً الحضارة

 وتشكل مشاعرها توحد طرٌقه وعن ، واستمرارها تواصلها منه تستمد الذي المصدر تكون..(  وعلمٌة

 والحضارة.  اإلنسان بناء فً التربوي النظام ٌفعلها المرجعٌة األطر تلك.  وتوجهاتها وتصوراتها رإٌتها

 الكرٌم القرآن كان حٌث ، التقدم بنور العالم أضاءت ، متتالٌة قرون خمسة زهاء استمرت التً اإلسالمٌة

 تحكٌم على وعملت ، اإلٌمانٌة الروح من اإلسالمٌة الحضارة فانطلقت ، لها المرجعً اإلطار الشرٌفة والسنة

 حاجات عن وتطبٌقاً  فكراً  عبر قوي إسالمً تربوي نظام خالل من وذلك...  األرض عمارة فً هللا منهج
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 للمجتمع التقدم سر وهو الواقع، ونبض المجتمع قلب هو التربوي والنظام.  وتطلعاته ومتطلباته المجتمع

 اإلسالمً االزدهار عصر بعد المتعاقبة القرون فً – قصد بدون – التخلؾ أداة أٌضاً  وكان ، آنذاك اإلسالمً

 ، باإلٌمان لٌتسلح المسلم الجٌل وتشكٌل بناء مسبولٌة عاتقه على حمل إذا التقدم سبٌل هو التربوي فالنظام. 

 القٌام عن تقاعس إذا والتبعٌة للتخلؾ أداة وهو. وشرعه هللا منهج وفق األرض فً وٌعمر والمعرفة العلم

 الضعؾ عوامل تسربت عندما وبالتالً.  ذاته المجتمع قبل من إهماله تم ما إذا أو ، ومسـبولٌاته بدوره

 النظام أهمل ، والخمول الشلل خاصةن،وأصابها والعربً ، علمة اإلسالمً المجتمع قوى إلى والتردي

 الحضارة طمست وبالتالً. هللا منهج وفق األرض فً والعمارة التقدم جذوة انخمدت ثم ومن ، التربوي

 بقوة اإلسالمٌة للحضارة عودة ال ثم ومن.  بنابها معالم وفقدت والقٌادي التنوٌري دورها وتؽٌب اإلسالمٌة

 الواقع على وللتعرؾ ، ذلك من انطالقاً . أفضل وتفعٌل أكبر بصورة التربوي بالنظام االهتمام تم إذا إال وفاعلٌة

 البناء ومعاٌٌر مقومات ولرصد ،( والضعؾ القوة عوامل) واإلسالمٌة العربٌة للمجتمعات الحضاري

 للمجتمع الحضاري البناء إعادة فً وأسالٌبه مإسساته بكل التربوي النظام ولتفعٌل ، اإلسالم فً الحضاري

 ومعالم التربوي النظام -:  اآلتٌة للمحاور وفقاً  تسٌر الحالٌة الورقة فإن.  اإلسالمً المنظور من العربً

 وإرساء التربوي النظام -.  الؽربٌة بالحضارة وعالقتها اإلسالمٌة الحضارة ماهٌة -.  التربوٌة أزمتنا

 .اإلسالمً المنظور من العربً للمجتمع الحضاري البناء مقومات

 والتنمٌة التعلٌم التعلٌم مركز مدٌر - زاهر الدٌن ضٌاء محمد. د.أ :المرجع

 

 "المستدامة البشرٌة والتنمٌة التربٌة كلٌات" الثامن العلمً المإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 كفرالشٌخ جامعة – التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 ٕٔٔٓ أبرٌل: إلى    ٕٔٔٓ أبرٌل: من :المدة

 ببحث المشاركة إلً باإلضافة المإتمر لجان عضوٌة :المتقدم دور

 العلمٌة اللجنة عضو -ٕ المإتمر لتنظٌم العامة اللجنة عضو -ٔ :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 ، ببحث المشاركة -٘ بالمإتمر التوصٌات لجنة عضو -ٗ بالمإتمر المطبوعات لجنة ربٌس -ٖ للمإتمر

 و المعلوماتٌة/  البحث ملخص"  مقترح تعلٌمً تصور"  العربٌة الهوٌة تعمٌق و المعلوماتٌة:  عنوانه

 كلٌة - التربٌة أصول أستاذ القطب الحمٌد عبد سمٌر.د.أ"  مقترح تعلٌمً تصور"  العربٌة الهوٌة تعمٌق

 فً الربٌس الفاعل ٌمثل ومستوٌاته اطهوأنم بؤشكاله التعلٌم أن من انطالقاً  الشٌخ كفر جامعة - التربٌة

 ثورة أحدثتها التً العمٌقة التحوالت إطار وفً.  المعرفة مجتمع بناء وفً المعلوماتً، التحدي مواجهة

 ونحوها، واالجتماعٌة واالقتصادٌة والعقدٌة والثقافٌة التربوٌة بسٌاقاتها المجتمعٌة البنً فً المعلوماتٌة

 وأهمٌة ضرورة برزت.وانتماءاته هوٌته وضعفت ووالءاته، العربً اإلنسان قناعات بمقتضاها تضاءلت والتً

 الكٌانات طمس نحو وٌسعى بالتناقضات ٌموج عصر فً العربٌة الهوٌة تعمٌق فً المعلوماتٌة توظٌؾ

 ، العربً للمجتمع نوعٌة معلوماتٌة نقلة إحداث خالل من تحقٌقه ٌمكن أمر وهو هوٌتها، وتهمٌش الضعٌفة

 للتؽٌٌر والمرونة القابلٌة وٌمتلك شروطه مع وٌتناؼم المجتمع، هذا مقتضٌات ٌستوفً جاد تعلٌم عبر تتم

 بالهوٌة وعالقتها المعلوماتٌة ماهٌة على الوقوؾ -: إلى الدراسة هدفت ثم تومن. والتحدٌث والتجدٌد

 فً العربٌة الهوٌة أزمة أبعاد استشراؾ -. ومكوناتها العربٌة الهوٌة مفهوم رصد -. العربٌة

-. العربً المجتمع فً للمعلوماتٌة التعلٌم توظٌؾ ضرورات استقراء -. المعلوماتٌة سٌاق

 المنهج الدراسة واستخدمت. العربٌة الهوٌة تعمٌق فً المعلوماتٌة لتوظٌؾ تعلٌمً تصور اقتراح 

 النظري إطارها فً الدراسة وتناولت.  وأهدافها الدراسة لطبٌعة المناهج أنسب من فهو التحلٌلً، الوصفً

 الوضع: إطارهاالواقعً فً وتناولت(. والمكونات المفهوم) والهوٌة ، واألهمٌة المفهوم المعلوماتٌة:

 العربٌة الهوٌة أزمة المعرفة،أبعاد اكتساب ومنظومة العربً التعلٌمً العربً،الواقع المعرفً و المعلوماتً
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 الهوٌة تعمٌق فً للمعلوماتٌة التعلٌمً التوظٌؾ ضرورات المعرفة، لمنظومة المجتمعٌة المحددات سٌاق فً

 ؼاٌته تمثلت العربٌة; الهوٌة تعمٌق فً المعلوماتٌة لتوظٌؾ تعلٌمٌاً  تصوراً  الدراسة واقترحت.  العربٌة

 عصر فً وٌفعلها العربً اإلنسان هوٌة ٌعمق بما التعلٌم فً للمعلوماتٌة األمثل التوظٌؾ: فً الربٌسة

 مجال فً التقنٌات ألحدث الفعال التوظٌؾ .ٔ: أهمها من توصٌات عدة إلً الدراسة وتوصلت. المعلوماتٌة

 ظروؾ جعل إلى ٌقود بما وأنشطتها وإدارتها عملٌاتها بكل التعلٌمٌة المإسسات فً المعلومات وتبادل نقل

 محلٌة وطنٌة خطط تتضمن للمعلومات قومٌة خطة وضع .ٕ.. وجاذبٌة وجودة فعالٌة أكثر التعلٌم

 بها، المنوطة واألدوار والواجبات المهام وتحدد العالقة ذات العربٌة المإسسات تجمع األهداؾ، واضحة

 .المعلوماتٌة عصر تطورات حسب والتعدٌل والتقٌٌم والمتابعة والتطبٌق للتنفٌذ زمنً جدول تتضمن

 كفرالشٌخ جامعة – التربٌة كلٌة الثامن العلمً المإتمر التربٌــة كلٌـة الشٌخ كفر جامعـة :النشاط عن نبذة

 األول الٌوم األولى الجلسة مٕٔٔٓ أبرٌل(  ٗٔ – ٖٔ" ) المستدامة البشرٌة والتنمٌة التربٌة كلٌات"

 االفتتـاحٌــة الجلســـة ٓٓ.ٔٔ – ٓٓ.ٓٔ تسجٌـــــل ٓٓ.ٓٔ - ٖٓ.2( مٕٔٔٓ/ٗ/ٖٔ األربعاء)

 العلٌا للدراسات الكلٌة وكٌل المنوفً إبراهٌم محمد/ د.أ كلمـة الكرٌــــــم القرآن الجمهـــوري الســــالم

 إبراهٌم/ د.أ كلمـة المإتمر وربٌس الكلٌـة عمٌـد باظه السمٌع عبد أمال/ د.أ كلمـة المإتمر ومقرر والبحوث

 تركً علـــً فـــوزي/ د.أ كلمـة المإتمر وراعً والبحوث العلٌا للدراسات الجامعة ربٌس نابب أمان محمد

ٖٓ.ٕٔ - ٖٓ.ٔٔ"  شـــــــــــاي استراحـــــــة"  ٖٓ.ٔٔ - ٓٓ.ٔٔ المإتمر وراعً الجامعــة ربٌس

/  د.أ مٕٔٔٓ ٌناٌر ٕ٘ ثورة بعد التربٌة كلٌات مستقبل المإتمر ندوة.............األولً الجلسة 

 الطٌب عبدالظاهر محمد/  د.أ ربٌساً ...........  الكلٌة وعمٌد فسٌةالن الصحة أستاذ باظه السمٌع عبد آمال

 وربٌس أستاذ الحوت صبري محمد/  د.أ متحدثاً ...........  طنطا جامعة– التربٌة كلٌة -النفسٌة الصحة أستاذ

 أصول أستاذ العال عبد إبراهٌم حسن/  د.أ متحدثاً ... الزقازٌق جامعة– التربٌة كلٌة -التربٌة أصول قسم

........... الثانٌـــــة الجلســــــــة ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٕٔ متحدثاً ...........  طنطا جامعة– التربٌة كلٌة -التربٌة

 جامعة – التربٌة كلٌة -التدرٌس وطرق المناهج أستاذ البنا ابراهٌم عادل/ د.أ عمل وأوراق بحوث جلســـة

 كفر جامعة – التربٌة كلٌة -التدرٌس وطرق المناهج أستاذ سالم محمود المهدي/ د.أ ربٌساً ........ الشٌخ كفر

 – التربٌة كلٌة - الرٌاضٌات تدرٌس وطرق المناهج.  م أستاذ سرور إسماعٌل على. د معقباً ........ الشٌخ

 شعبة طالبات لدى اإلبداعً التدرٌس مهارات تنمٌة فً األبعاد رباعً مقترح برنامج متحدثاً .... األزهر جامعة

 اللؽة تدرٌس وطرق المناهج مشارك أستاذ أبوبكر علً عبدالقادر عبداللطٌؾ. د التربٌة بكلٌة الرٌاضٌات

 العربٌة اللؽة شعبة طالب أداء لتنمٌة المعرفة ماوراء أبحاث ضوء فً مقترحة استراتٌجٌة متحدثاً .... العربٌة

....  جٌزان جامعة – بصبٌا التربٌة كلٌة علً حسن كمال أسماء.د اللؽوٌة الخبرة نقل فً التربٌة بكلٌات

 العالمٌة االتجاهات بعض ضوء فً العربً للمعلم اإلعداد وبرامج االختٌار لمعاٌٌر مقترح تصور متحدثاً 

 كفر جامعة – التربٌة كلٌة- المساعد التعلٌم وطرق المناهج أستاذ طه العزٌز عبد إبراهٌم محمود.د المعاصر

 ٖٓ.ٔ المستدامة البشرٌة التنمٌة ضوء فً(  تطوٌره ـ إعداده ـ اختٌاره)  الجامعً األستاذ ا متحدثاً .... الشٌخ

 الكافوري عبدالفتاح صبحً/  د.أ عمل وأوراق بحوث جلســـة........... الثالــثـــة الجلســــــــة ٖٓ.ٕ -

 أستاذ بدٌر المؽازي خٌري/  د.أ ربٌساً ....... الشٌخ كفر جامعة– التربٌة كلٌة ووكٌل -النفسٌة الصحة أستاذ

 الصحة أستاذ رزق إبراهٌم كوثر/  د.أ معقباً .....الشٌخ كفر جامعة– التربٌة كلٌة -التربوي النفس علم

 اإلصالح بٌن التربٌة كلٌات البشرٌةفً التنمٌة متحدثاً .... المنصورة جامعة– بدمٌاط التربٌة كلٌة -النفسٌة

 وباحث التعلٌمٌة حابل بمنطقة طالبً مشرؾ الرشٌدي حمدان هدٌبان عتقاء . أ أٌن؟ إلً...والبطالة

 بالمملكة الطالبً المرشد لدي اإلرشادٌة المهارات تنمٌة متحدثاً .... العزٌز عبد الملك بجامعة ماجستٌر

.... بنها جامعة-التربٌة كٌة - المساعد النفسٌة الصحة أستاذ العال عبد محمد تحٌة/ د السعودٌة العربٌة

 ذوى المراهقٌن من عٌنه اإلجتماعٌةلدى المهارات بعض تنمٌة فى التوكٌدٌة على التدرٌب فاعلٌة"  حدثاً مت

 كفر جامعة-التربٌة كٌة - المساعد التربوي النفس علم أستاذ النجار السعٌد الدٌن عالء.د"  البصرٌة اإلعاقة

 صعوبات دراسٌاوذوي المتؤخرٌن لدى المفضلة التعلم وأسالٌب الذاكرة ماوراء مهارات متحدثاً .... الشٌخ

 الجلســــــــة ٖٓ.ٖ - ٖٓ.ٕ األساسً التعلٌم من األولى الحلقة تالمٌذ من التعلموالعادٌٌن

 كلٌة -التدرٌس وطرق المناهج أستاذ قندٌل راضً محمد. د.أ عمل وأوراق بحوث جلســـة....... الرابعة

 كلٌة -التربٌة أصول أستاذ الخوٌت عبدالوهاب سمٌر/  د.أ ربٌساًومعقباً .... الشٌخ كفر جامعة – التربٌة
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 تدرٌس وطرق المناهج مساعد أستاذ المنشاوي السٌد الحمٌد عبد. د مقرراً ...... طنطا جامعة– التربٌة

 السٌاسى االجتماعى الكارٌكاتٌر أسلوب استخدام أثر متحدثاً .... طنطا جامعة -التربٌة كلٌة-واالجتماع الفلسفة

 طالبات لدى السٌاسٌة المشاركة تنمٌة على القومٌة التربٌة منهج فً السٌاسٌة التنمٌة وحدة تدرٌس فى

 الدراسات معهد -التربٌة أصول مدرس مرزوق الحكٌم عبد جعفر فاروق/د الزراعٌة الفنٌة الثانوٌة المرحلة

 سوق احتٌاجات ضوء فً بمصر المهنً التدرٌب وخطط سٌاسات تطوٌر متحدثاً .... القاهرة جامعة - التربوٌة

 جامعة – بدمٌاط التربٌة كلٌة ، العلوم تدرٌس وطرق المناهج مدرس هانً محمد حامد مرفت/ د العمل

 التعلٌم واستخدام المستدامة البشرٌة التنمٌة مفهوم ضوء فً العلوم معلم إعداد متحدثاً ....  المنصورة

 كفر جامعة -التربٌة كلٌة- التدرٌس وطرق المناهج مساعد أستاذ محمد الشوادفً أحمد. د المدمج اإللكترونً

 الخمٌس) الثانً الٌوم الؽداء تناول ٓٓ.ٗ ٌناٌر ٕ٘ بعد المستقبل وصور الثقافٌة التنمٌة متحدثاً ...... الشٌخ

 راهٌماب عادل. د.أ األولً الجلسة ٖٓ.ٔٔ - ٓٓ.ٓٔ وإفطار تسجٌل ٓٓ.ٓٔ - ٖٓ.2( مٕٔٔٓ/ ٗ/  ٗٔ

 السمٌع عبد آمال/  د.أ ربٌساً ........ الشٌخ كفر جامعة – التربٌة كلٌة -التدرٌس وطرق المناهج أستاذ البنا

 د.أ الشاب لدى الُهوٌة تؤصٌل فً التربٌة كلٌات دور متحدثاً ........  الكلٌة وعمٌد النفسٌة الصحة أستاذ باظه

 كلٌات متحدثاً ...  الشٌخ كفر جامعة– التربٌة كلٌة ووكٌل -التربٌة أصول أستاذ المنوفً ابراهٌم محمد/ 

 كلٌة ووكٌل -النفسٌة الصحة أستاذ الكافوري عبدالفتاح صبحً/  د.أ"  نقدٌة دراسة" اإلبداع وتنمٌة التربٌة

 الماجستٌر بحوث فً السٌكولوجً التداخل لبرامج واقعٌة قراءة متحدثاً .... الشٌخ كفر جامعة– التربٌة

 كفر جامعة– التربٌة كلٌة -التربٌة أصول قسم وربٌس أستاذ القطب عبدالحمٌد سمٌر/  د.أ والدكتوراه

 ٓٓ.ٔ - ٖٓ.ٔٔ"  مقترح تعلٌمً تصور" العربٌة الهوٌة تعمٌق و المعلوماتٌة متحدثاً .... الشٌخ

– التربٌة كلٌة -التربٌة أصول أستاذ هالل الدٌن عصام/  د.أ بحوث جلســـة........... الثانٌـــــة الجلســــــــة

– التربٌة كلٌة -التربٌة أصول قسم وربٌس أستاذ القطب عبدالحمٌد سمٌر/  د.أ ربٌساً .... الشٌخ كفر جامعة

 -التربٌة كلٌة - المساعد التربٌة أصول أستاذ الجندي علً مصطفى ٌاسر/  د معقباً ....الشٌخ كفر جامعة

 نموذجا اإللكترونً التعلٌم التقنٌة عولمة إطار فً الجامعً للتعلٌم جدٌدة صٌؽة متحدثاً .... الشٌخ كفر جامعة

 التربٌة فلسفة متحدثاً .... الشٌخ كفر جامعة -التربٌة كلٌة - المساعد التربٌة أصول أستاذ ؼازي فإاد رجاء/د

 كلٌة - المساعد التربٌة أصول أستاذ زاٌد السالم عبد أمٌرة.  د المستدامة البشرٌة للتنمٌة وظٌفً مدخل

 رمضان أمٌرة.د" تنموٌة رإٌة" المعاصر الشعر فى المواطنة تربٌة متحدثاً .... الشٌخ كفر جامعة -التربٌة

 والتنمٌة التربٌة كلٌات متحدثاً .... الشٌخ كفر جامعة -التربٌة كلٌة - المقارنة التربٌة مدرس الهادى عبد

.... الشٌخ كفر جامعة -التربٌة كلٌة - المقارنة التربٌة مدرس حتاتة أبوالعنٌن السعد أم.د للمعلم المهنٌة

 جلسة ٓٓ.ٕ - ٓٓ.ٔ العالم دول بعض فى العالى التعلٌم مإسسات واعتماد جودة ضمان متحدثاً 

 توصٌات

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة عمٌد - باظه السمٌع عبد آمال. د.أ :المرجع

 

 ( والمؤمول الواقع)  الجمالٌة التربٌة:  عشرة الثالثة العلمٌة الندوة :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعـة- التربٌــة كلٌـة- التربٌة أصول قسم :المستفٌدة الجهة

 ٕٔٔٓ مارس: إلى    ٕٔٔٓ مارس: من :المدة

 ببحث المشاركة إلً باإلضافة ، الندوة ربٌس :المتقدم دور

 ، ببحث المشاركة -ٖ للندوة العلمٌة اللجنة عضو -ٕ الندوة ربٌس -ٔ :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 ملخص" تربوي منظور من تحلٌلٌة دراسة" حمدان فكرجمال فً المصرٌة للشخصٌة الجمالً البناء: عنوانه

 سمٌر.د.أ" تربوي منظور من تحلٌلٌة دراسة" حمدان فكرجمال فً المصرٌة للشخصٌة الجمالً البناء/ البحث

 هو البشري العنصر نماء ٌعد الشٌخ كفر جامعة – التربٌة كلٌة -التربٌة أصول أستاذ القطب الحمٌد عبد
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 بقدر... والمصانع والقوة المال ٌملك الذي المجتمع لٌس الناجح فالمجتمع مجتمع، ألي الحقٌقً المكسب

 جمالٌاً  أفراده تنمٌة فً المجتمع نجاح ٌعتمد و. وجمالٌاً  وثقافٌا وخلقٌا علمٌا أفراده وتنمٌة تكوٌن فً نجاحه

 وتؤثراً، تؤثٌراً  فٌه ٌعٌشون الذي االجتماعً المحٌط وبٌن وبٌنهم ، أنفسهم وبٌن بٌنهم الصلة توثٌق ،علً

 اإلنسان بٌن الوفاق ٌتحقق بحٌث ، منها جزء هم والذٌن فٌها ٌعٌشون التً الطبٌعٌة البٌبىة وبٌن وبٌنهم

 وٌعً ، تنظٌمها مقومات اإلنسان فٌمتلك ، فٌها ٌعٌش التً االجتماعٌة/الطبٌعٌة البٌبة وبٌن وبٌنه ، ونفسه

 وقضٌة. أخطار من ٌتهددها مما حماٌتها و تجمٌلها نحو وٌتجه...  فٌها الجمال بواطن وٌدرك القوة عوامل

 الحدٌث كثر" قضٌة بؤنها( م22ٖٔ-2ٕ1ٔ" ) حمدان جمال"  عنها عبر المصرٌة الشخصٌة بناء إعادة

 وجسدا ومعنً حسا المصرٌة والشخصٌة مصر اؼتٌال سنوات بالذات ، األخٌرة السنوات فً حولها واللؽط

 بما ، المتمٌز المتكامل الحضاري" حمدان جمال" مشروع خالل من الدراسة تسعً ولذلك... "  وروحا

 الطبٌعٌة والبٌبة ، المصرٌة الشخصٌة طبٌعة حول متمٌز علمً منهج وفق ومنظمة مرتبة أفكار من تضمنه

 واالعتدال والتوسط والموضع الموقع حٌث من وتمٌزها فٌها تعٌش ،التً والحضارٌة والتارٌخٌة واالجتماعٌة

 وتفعل تستقرأ وأن" حمدان جمال" فكر فً المصري لإلنسان الجمالً البناء مالمح رصد إلً...  والتجانس

 لإلنسان الجمالً البناء أهداؾ تحقٌق فً - واإلعالمٌة ةالتعلٌمٌ وبخاصة -ومإسساتها بآلٌاتها التربٌة دور

 شخصٌة موسوعة لتحلٌل ، المحتوي تحلٌل أسلوب الدراسة واستخدمت.  حمدان فكر فً تبدو كما المصري

 فعالٌة وتحدٌد الحضاري مشروعه أبعاد وإبراز الجمالً فكره مالمح إلً الوصول بؽٌة ، حمدان لجمال مصر

 بٌن الحوار ٌدور التحلٌل هذا وفً. المصرٌة للشخصٌة الجمالً البناء إعادة فً الجمالً الفكر هذا نجاح

 إعادة فً تفٌد تربوٌة أهداؾ اشتقاق ٌمكن حتً ، له التربوي التفعٌل وبٌن حمدان لجمال الجمالً الخطاب

:أوال: اآلتٌة الخطوات وفق الدراسة تسٌر. العصر تؽٌرات لٌواكب المصري لإلنسان الجمالٌة التربٌة

 طبٌعة :ثالثا. الجمالً البناء ماهٌة :ثانٌا. الفكرٌة ومرتكزاته حٌاته" حمدان جمال" 

 فً المصري لإلنسان الجمالٌة األزمة أبعاد :رابعا". حمدان جمال" فكر فً المصرٌة الشخصٌة وخصابص

:سادسا". حمدان جمال" فكر فً المصري لإلنسان الجمالً البناء أسس: خامسا". حمدان جمال" فكر

 أهداؾ وتفعٌل التربٌة :سابعا". حمدان جمال" فكر فً المصري لإلنسان الجمالً البناء أهداؾ 

 ".حمدان جمال" عند الجمالً البناء

 وإدراكه وتحسسه الجمال والتماس ، الكونً الناموس من جزء الجمال:  الندوة مقدمة :النشاط عن نبذة

 االجتماعٌة التربٌة منظومة مع وأهدافها وجوهرها مضمونها فً تتناؼم ، اإلنسان تربٌة من جزء به والعناٌة

 مٌادٌن من مٌدان الجمالٌة والتربٌة.  الخلقٌة والتربٌة النفسٌة والتربٌة الجسمٌة والتربٌة العقلٌة والتربٌة

 والتربٌة البٌبٌة والتربٌة الثقافٌة والتربٌة االقتصادٌة والتربٌة السٌاسٌة التربٌة مٌادٌن تتقاسم ، التربٌة

 ، الجمال و التربٌة بٌن اللقاء حصٌلة هً الجمالٌة والتربٌة. لإلنسان المتكاملة التربٌة لتحقق... العقابدٌة

 والجمال، للذوق مدركاً  الحس مرهؾ وٌجعله وشعوره، الفرد وجدان ٌرقق الذي التربوي الجانب وتمثل

 فً الجمالً الجانب تنمٌة إن.  انفعاالته وتتهذب وجدانه، وٌرتقً واالرتٌاح، السرور نفسه فً ذلك فٌبعث

 أم حسٌاً  أكان سواء معنى من ٌحمله ما بكل فالجمال ; الشخصٌة تكوٌن فً الحٌوي العامل ٌعتبر اإلنسان

 مإسسات وتشترك. االستؽناء ٌُْمكن ال التً السوٌة الحٌاة ضرورات من وضرورة للوجدان، تؽذٌة معنوٌاً 

 الجمالً الجانب وترقٌة تنمٌة فً ونحوها الدٌنٌة والمإسسة اإلعالم ووسابل والمدرسة األسرة ; التربٌة

 الفن وعلماء والمربٌن الفالسفة اهتمام الجمالٌة التربٌة نالت ولقد وإمكاناته طبٌعته حسب كلُُ  ، باإلنسان

 القٌمة لفهم ; الجمال علم ودراسة دراستها فً ٌتوسعون وأخذوا والجمالٌة، الفنٌة بالتربٌة واالختصاصٌٌن

 مدى تستمر و الصؽر منذ تبدأ الجمالٌة فالتربٌة. الجمالً التقدٌر و الجمالً والتذوق واإلبداع، ، الجمالٌة

 الحسٌة والدوافع اإلدراكٌة القوى تنمٌة وبٌن الشخصٌة ترقٌة بٌن التنسٌق فن فٌها ٌتجلً تربٌة فهً الحٌاة،

 وٌمكن. والخلقٌة والروحٌة الجمالٌة القٌم وبٌن والتقنٌة العلمٌة القوى بٌن التوازن وتحقٌق ، والوجدانٌة

 بالحس والتسامً المشاعر لترقٌة أداة أنها إذ مهمة تربوٌة وظٌفة الجمال وعلم الفن وظٌفة أن القول

 ٌتعلق ما منها ; المجتمع فً الجمالٌة التربٌة أهداؾ تحقٌق دون تحول التً المعوقات وتتعدد. اإلنسانً

 المإسسات دور بضعؾ ٌتعلق ما ،ومنها وثقافته بالمجتمع ٌتعلق ما ومنها باألسرة، ٌتعلق ما ومنها ، بالفرد

 طوال للقسم العلمٌة للمسٌرة واستكماالً  ذلك ضوء فً.  الجمالٌة التربٌة أبعاد تنمٌة تجاه والمجتمعٌة التربوٌة

 والجمال والفن الفكر رجال لٌلتقً الحالٌة الندوة أهمٌة تؤتً للتربٌة األدبٌة األصول تقصً فً سنوات عشرة
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 وسبر أبعادها الستشراؾ الجمالٌة التربٌة حول األفكار وتالقح والخبرات األراء لتبادل ، التربٌة أساتذة مع

 وفلسفة وأهمٌة وأهداؾ ماهٌة تعرؾ -: الندوة أهداؾ. المجتمع فً تنمٌتها معوقات ورصد أؼوارها

- المختلفة بمراحلها التعلٌم مإسسات فً ومعوقاتها الجمالٌة التربٌة واقع رصد -.  الجمالٌة التربٌة

-.  الجمالٌة التربٌة وتحقٌق الجمالً والحس التذوق تنمٌة فً الطالبٌة األنشطة دور تحدٌد 

 التعاون وتؤصٌل تؤطٌر -.  الجمالٌة التربٌة تحقٌق فً التربٌة كلٌات ودور خطط استشراؾ 

 وترقٌة الجمالٌة بالتربٌة االهتمام فً المجتمعٌة والمإسسات التربوٌة المإسسات بٌن الفعالة والمشاركة

 التربٌة وأهداؾ أبعاد تحقٌق دون تحول التً الجمالٌة التربٌة معوقات علً الوقوؾ -.  اإلنسان وجدان

 تتعلق وثقافته،والتً بالمجتمع تتعلق والتً باألسرة، تتعلق والتً ، بالفرد تتعلق التً ; المجتمع فً الجمالٌة

 التربوٌة المإسسات به تقوم أنْ  ٌُْمكن لما إستراتٌجٌة اقتراح -.  المدنً المجتمع بمإسسات

: منها ٌستفٌد لكً الجمالٌة التربٌة وتحقٌق تنمٌة فً المدنً المجتمع ومإسسات المجتمعٌة والتنظٌمات

 وأفراد واألمهات واآلباء اإلعالم، ورجال ، الدٌن وعلماء المدرسً، المجتمع وأفراد والمعلمات المعلمون

-:  الندوة محاور. والعمالٌة المهنٌة والنقابات األهلٌة، والجمعٌات ، السٌاسٌة األحزاب وأعضاء األسرة،

- اإلسالمً المنظور فً الجمالٌة التربٌة - المختلفة الفلسفات فً الجمالٌة التربٌة 

- المعلم إعداد ومنظومة الجمالٌة التربٌة - المعاصرة الفكرٌة االتجاهات فً الجمالٌة التربٌة 

- الطالبٌة األنشطة فً الجمالٌة التربٌة - الدراسٌة المناهج فً الجمالٌة التربٌة 

 التربٌة - واالعتماد الجودة ومعاٌٌر الجمالٌة التربٌة - البٌبٌة والتربٌة الجمالٌة التربٌة 

 رسوم:  الندوة فً البحوث ونشر التقدم شروط المصري لإلنسان المتكاملة التربٌة ومنظومة لجمالٌةا

 دوالر ٖٓٓ -. العربٌة مصر جمهورٌة داخل من ببحث لالشتراك جنٌه ٓٓٗ -:  الندوة فً االشتراك

 كفر جامعة ومن الكلٌة داخل من ببحث لالشتراك جنٌه ٕٓ٘ -.  واألجنبٌة العربٌة الدول من ببحث لالشتراك

 االشتراك ٌسدد. الندوة مطبوعات علً الحصول مقابل بحث بدون لالشتراك جنٌه ٕٓٓ -.  الشٌخ

 جامعة – التربٌة كلٌة – التربٌة أصول قسم ندوة لحساب بشٌك أو نقداً  األمرٌكً الدوالر أو المصري بالجنٌه

 التربٌة أصول قسم ربٌس القطب الحمٌد عبد سمٌر.د.أ باسم المراسالت جمٌع ترسل:  المراسالت الشٌخ كفر

 7ٖٕٕٖٕٗٔ٘ٗٓٓٓ:  فاكس 7ٖٕٕٖٕٗٔ٘ٗٓٓٓ:  ت الشٌخ كفر جامعة – التربٌة كلٌة الندوة وربٌس

 التربٌة أصول لقسم عشرة الثالثة العلمٌة الندوة برنامج التربٌة أصول قسم التربٌــة كلٌـة الشٌخ كفر جامعـة

 الجلســـة األولى الجلسة مٕٔٔٓ مارس ٖٕ األربعاء ٌوم("  والمؤمول الواقع)  الجمالٌة التربٌة"  بعنوان

 الســــالم االفتتـاحٌــة الجلســـة ٓٓ.ٔٔ – ٓٓ.ٓٔ تسجٌـــــل ٓٓ.ٓٔ - ٖٓ.2 االفتتـاحٌــة

 الندوة ربٌس – التربٌة أصول قسم ربٌس القطب الحمٌد عبد سمٌر/ د.أ كلمـة الكرٌــــــم القرآن الجمهـــوري

 عبد أمال/ د.أ كلمـة الندوة مقرر – والبحوث العلٌا للدراسات الكلٌة وكٌل المنوفً إبراهٌم محمد/ د.أ كلمـة

 والبحوث العلٌا للدراسات الجامعة ربٌس نابب أمان محمد إبراهٌم/ د.أ كلمـة الكلٌـة عمٌـد باظه السمٌع

"  ٖٓ.ٔٔ - ٓٓ.ٔٔ النـدوة وراعً الجامعــة ربٌس تركً علـــً فـــوزي/ د.أ كلمـة الندوة وراعً

 حسن/  د.أ بحوث جلســـة............. األولً الجلســــــــة ٖٓ.ٕٔ - ٖٓ.ٔٔ"  شـــــــــــاي استراحـــــــة

 الوهاب عبد سمٌر. د.أ ربٌســـاً ........ طنطا جامعة– التربٌة كلٌة -التربٌة أصول أستاذ العال عبد إبراهٌم

 أصول أستاذ المنوفً إبراهٌم محمد/د.أ مقرراً ........ طنطا جامعة– التربٌة كلٌة -التربٌة أصول اذأست الخوٌت

 أستاذ القطب الحمٌد عبد سمٌر.د.أ اإلسالمٌة للتربٌة وظٌفى مدخل الجمال متحدثاً ................  التربٌة

 تحلٌلٌة دراسة" حمدان فكرجمال فً المصرٌة للشخصٌة الجمالً البناء متحدثاً ................  التربٌة أصول

 صبري محمد/  د.أ بحوث جلســـة........... الثانٌـــــة الجلســــــــة ٖٓ.ٔ - ٖٓ.ٕٔ" تربوي منظور من

 عزب محمد. د.أ ربٌســـاً ........ الزقازٌق جامعة– التربٌة كلٌة -التربٌة أصول قسم وربٌس أستاذ الحوت

 أستاذ رفاعً محمد بن إبراهٌم بن عادل/د مقرراً ........ الزقازٌق جامعة – التربٌة كلٌة -التربٌة أصول أستاذ

 بقراءاته الكرٌم القرآن متحدثاً ........المنورة بالمدٌنة اإلسالمٌة الجامعة – الكرٌم القرآن بكلٌة مشارك

 جامعة – التربٌة كلٌة -التربٌة أصول أستاذ مكروم الودود عبد. د.أ الجمالً التذوق وتنمٌة ورواٌاته

 فى الجمالٌة التربٌة متحدثا....................................  حسٌن حسن إبراهٌم. د معقباً ........ المنصورة

 معقباً ........ الشٌخ كفر جامعة – التربٌة كلٌة -التربٌة أصول أستاذ هالل الدٌن عصام. د.أ أدونٌس شعر

 معوض إبراهٌم الدٌن صالح. د.أ عمل أوراق جلســـة........... الثالـــــة الجلســــــــة ٓٓ.ٖ - ٖٓ.ٔ

 أصول أستاذ عطوه إبراهٌم محمد/ د.أ ربٌساً ........ المنصورة جامعة – التربٌة كلٌة -التربٌة أصول أستاذ
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 – التربٌة كلٌة -التربٌة أصول أستاذ طه سعٌد. د.أ معقباً ........ المنصورة جامعة – التربٌة كلٌة -التربٌة

 المدرسة متحدثاً ........ المساعد التربٌة أصول أستاذ الجندي مصطفى ٌاسر/ د مقرراً ........ الزقازٌق جامعة

 فى الجمالٌة التربٌة متحدثاً ........ المساعد التربٌة أصول أستاذ ؼازي فإاد رجاء/ د الجمالٌة القٌم وتعزٌز

 وتعزٌز التربٌة متحدثاً ........ المساعد التربٌة أصول أستاذ زاٌد السالم عبد أمٌرة/ د" عمارة محمد" فكر

 تناول ٓٓ.ٗ التوصٌــــــــــــات جلســـــــة ٖٓ.ٖ - ٓٓ.ٖ المعاصر تكنولوجً/ العلم مجتمع فى الجمال ثقافة

 القطب الحمٌد عبد سمٌر.د.أ التربٌة أصول قسم ربٌس الؽداء

 الشٌخ كفر جامعة التربٌة كلٌة عمٌد - باظه السمٌع عبد آمال. د.أ :المرجع

 

 المنورة بالمدٌنة االنحرافٌة األسرٌة المشكالت لحل الوطنٌة االستراتٌجٌة لبناء نقاش حلقة :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 المنورة بالمدٌنة اإلسالمٌة الجامعة :المستفٌدة الجهة

 ٕٔٔٓ ٌناٌر: إلى    ٕٔٔٓ ٌناٌر: من :المدة

 النقاش حلقة فعالٌات فً والمناقشة بالحضور المشاركة :المتقدم دور

 -:  خالل من النقاش حلقة فعالٌات فً والمناقشة بالحضور المشاركة :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 التً واألفكار الرإي بعض تبنً - المطروحة اآلراء وتفنٌد نقد - لإلستراتٌجٌة مسارات تحدٌد - األفكار طرح

 اإلستراتٌجٌة وأهداؾ ورسالة رإٌة تحدٌد فً تفٌد

 األسرٌة المشكالت لحل الوطنٌة االستراتٌجٌة لبناء نقاش حلقة اإلسالمٌة الجامعة نظمت :النشاط عن نبذة

 من والنساء الرجال من ومشكالتها األسرة بقضاٌا المهتمٌن من عدد بمشاركة المنورة، بالمدٌنة االنحرافٌة

 بحث مشروع ضمن ”االستراتٌجٌة بناء“ مرحلة فً الحلقة وجاءت. بالمدٌنة والخٌرٌة الحكومٌة الجهات

ًّ  فرٌق ٌنّفذه الذي ،”المنورة المدٌنة بمنطقة االنحرافٌة األسرٌة المشكالت“  إشراؾ تحت الجامعة من بحث

ًّ  الطابع ذات األسرٌة المشكالت فً وٌبحث بالجامعة، العلمً البحث عمادة . المنورة المدٌنة بمنطقة االنحراف

 البحث قٌد تزال ال التً للدراسة، العلمً الفرٌق وربٌس التربٌة قسم ربٌس الزهرانً علً الدكتور وأوضح

 األفراد سلوك انحرافات“ على مركزةً  المنورة، المدٌنة منطقة حدود فً تنحصر أنها نهابٌة، بنتابج تخرج ولم

 والممارسات اإلسالمً، للمنهج الموافق السويّ  للسلوك المجتمع علٌها تعارؾ التً والمبادئ المعاٌٌر عن

 األخالقٌة المعاٌٌر ومخالفة االجتماعٌة العالقات وتصّدع األسرة تفكك إلى تإدي التً والسلوكٌة، األخالقٌة

 ابتزاز مشكلة تناقش الدراسة فإن الزهرانً، أوضحه ما وبحسب. ”علٌها والخروج اإلسالمٌة والمبادئ

 الكحول وتعاطً التدخٌن إلى إضافة األسري، والعنؾ الزوجٌة والخٌانة والمعاكسات وهروبهّن، الفتٌات

 خالل من الدراسة ووجدت. األسري والتفكك األحداث وجنوح اإلباحٌات ومشاهدة والتحرش والمخدرات

 من نسبة بلؽت إذ المنورة، المدٌنة فً المشكالت هذه قابمة ٌتصدر التدخٌن أن -جارٌة تزال ال التً- بحوثها

 اإلباحٌات مشاهدة ثم ،%ٔٙ بنسبة المعاكسات تلته ،%7ٓ الدراسة شملتهم مّمن ”الكبٌرة“ بـ وصفها

 آراإهم استطلعت مّمن ”الكبٌرة المشكلة“ بـ األسري التفكك وصفوا من عدد بلػ حٌن فً ،%ٓ٘ بنسبة

 بالمابة، األربعٌن قاربت بنسبة التحرش وتالها ،%ٔٗ والكحول المخدرات تعاطً ثم ،%ٖٗ الدراسة حسب

 األحداث جنوح وبلػ بالمابة، الثالثٌن على زادت بنسب األسري والعنؾ الفتٌات وابتزاز الزوجٌة الخٌانة ثم

%. ٙ.٘ٔ تتجاوز لم إذ ”الكبٌرة“ بـ المشاركون وصفها مشكلة أقل الفتٌات هروب سجل بٌنما ،2%ٕ

 والتعلٌمٌة واألسرٌة الشخصٌة بٌن تنوعت ربٌسة بؤسباب االنحرافٌة األسرٌة المشكالت الدراسة وعلّلت

 تنفٌذ فً تشارك حلٌفة وجهات لها تعرضت التً المشكالت من نوع لكل حلواًل  مقترحة واإلعالمٌة، والدٌنٌة

 االستراتٌجٌة
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 المنورة بالمدٌنة االنحرافٌة األسرٌة دراسةالمشكالت فرٌق ربٌس - الزهرانً إبراهٌم بن علً.د.أ :المرجع

 

 بدمٌاط التربٌة لكلٌة 2ٔ ال المإتمر عنوان" المصرٌة الجامعات تطوٌر" :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 دمٌاط - التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 ٕٓٔٓ دٌسمبر: إلى    ٕٓٔٓ دٌسمبر: من :المدة

 المإتمر وفعالٌات جلسات فً والمناقشة بالحضور المشاركة :المتقدم دور

 فً الرأي وإبداء والمناقشة التفاعل - المإتمر جلسات جمٌع حضور - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 والمناقشات الحوارات فً األفكار وطرح الفعالة المشاركة التوصٌات بعض اقتراح - المإتمر وفعالٌات جلسات

 المإتمر هامش علً

 ٌومى مدار على بدمٌاط التربٌة لكلٌة 2ٔ ال المإتمر عنوان" المصرٌة الجامعات تطوٌر" :النشاط عن نبذة

 الجامعات لتطوٌر عشر التاسع السنوى المإتمر بدمٌاط التربٌة كلٌة عقدت... الحالى دٌسمبر ٘ٔ -ٗٔ

 ،"الثقافٌة بالهوٌة وعالقتها والعربٌة المصرٌة الجامعات تطوٌر" عنوان تحت المإتمر عقد حٌث المصرٌة،

 عدة حول المإتمر فعالٌات ودارت. مٕٓٔٓ دٌسمبر ٘ٔ -ٗٔ ٌومى مدار على بدمٌاط، الجامعة بفرع وذلك

 الجامعات العولمة، عصر فى والعربٌة المصرٌة الجامعات فى التعلٌم وأهداؾ فلسفة: هى ربٌسٌة محاور

 لمجتمعا خدمة فى والعربٌة المصرٌة الجامعات دور الثقافٌة، والهوٌة والخاصة واألهلٌة والعربٌة المصرٌة

 على األجنبٌة باللؽات التعلٌم انعكاس الثقافٌة، الهوٌة تؤصٌل فى والشبابٌة الطالبٌة األنشطة دور والبٌبة،

 فتحى محمد الدكتور رعاٌة تحت المإتمر عقد. العولمة عصر فى الثقافٌة الهوٌة تؤصٌل سبل الثقافٌة، الهوٌة

 عمٌد أبوكلٌة هادٌة الدكتورة المإتمر وٌرأس الجامعة ربٌس بٌومى، أحمد والدكتور دمٌاط، محافظ البرادعى،

 .بدمٌاط التربٌة كلٌة

 دمٌاط – التربٌة كلٌة الخمٌسً سالمة السٌد. د.أ :المرجع

 

 نموذجاً  مصر: المعاصرة التربوٌة المعرفة حال مإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 .مٕٓٔٓ نوفمبر ٖ-ٕ/  فً طنطا جامعة - التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 ٕٓٔٓ نوفمبر: إلى    ٕٓٔٓ نوفمبر: من :المدة

 المإتمر وفعالٌات جلسات فً والمناقشة بالحضور المشاركة :المتقدم دور

 والحوارات المناقشات فً المشاركة - المإتم جلسات جمٌع حضور - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 البحوث بعض علً الطروحات بعض مناقشة - التوصٌات بعض صٌاؼة فً المشاركة - المإتمر هامش علً

 الدراسات مركز مع بالتعاون نموذجاً  مصر: المعاصرة التربوٌة المعرفة حال مإتمر عقد :النشاط عن نبذة

 أساتذة من كبٌر عدد وحضره. مٕٓٔٓ نوفمبر ٖ-ٕ من الفترة طنطا بجامعة التربٌة وكلٌة بالقاهرة المعرفٌة

 وجرت( ولٌبٌا السعودٌة) العربٌة الدول وبعض مصر فً التربٌة بكلٌات العلٌا الدراسات وطالب التربٌة

-ٓٔ الساعة االفتتاحٌة الجلسة ٕٓٔٓ نوفمبر ٕ الثالثاء: األول الٌوم: التالً النحو على المإتمر فاعلٌات
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 المإتمر عام ومقرر العلٌا للدراسات الكلٌة وكٌل الحسٌنً ٌوسؾ د.أ وكلمة الكرٌم، بالقرآن وبدأت: ٔٔ

 كلمة ثم. نجاحه على والعاملٌن المإتمر فً المشاركٌن وشكر وبحوثه، المإتمر، محاور إلى فٌها أشار والذي

 لظروؾ الحضور عن سلٌمان أبو الحمٌد عبد د.أ اعتذار فٌها نقل والتً المإتمر أمٌن النقٌب الرحمن عبد د.أ

 كلٌة وشكر التربوٌة العملٌة توجه التً المعاصرة التربوٌة المعرفة حال رصد أهمٌة إلى أشار ثم طاربة

 سٌساهموا الذٌن والحاضرٌن بؤوراقهم شاركوا الذٌن الباحثٌن وكل بالموضوع اهتمامها على التربٌة

 رحب والذي المإتمر وربٌس الكلٌة عمٌد الرفاعً طه الملك عبد د.أ كلمة ثم. الموضوع إثراء فً بمناقشتهم

 إبراهٌم د.أ كلمة ثم. المإتمر حضور على ونواباً  ربٌساً  والجامعة المعرفٌة الدراسات مركز وشكر بالحاضرٌن

 واهتمام المإتمر بموضوع أشاد والذي والبحوث العلٌا للدراسات الجامعة ربٌس نابب سالم الوهاب عبد

 ربٌس إسماعٌل فإاد أخمد هالة د.أ كلمة ثم. التوفٌق للحاضرٌن متمنٌاً  المإتمرات تلك مثل بتشجٌع الجامعة

 الجامعة تطوٌر مشارٌع فً الكلٌة تلك ورٌادة التربٌة، بكلٌة المتمٌزة عالقتها إلى أشارت والتً طنطا جامعة

 الجلسة. التوفٌق جمٌعاً  لهم متمنٌة والجامعة الكلٌة رحاب فً بالجمٌع ورحبت المإتمر موضوع على وأثنت

 التربٌة أصول أستاذ المرصفً علً محمد د.أ رأسها نرٌد تربوٌة معرفة أي ندوة ٔ - ٖٓ:ٔٔ الساعة األولى

 والمستشار بالمنصورة التربٌة بكلٌة التربٌة أصول أستاذ النقٌب الرحمن عبد الدكتور فٌها تحدث بطنطا

 التربوٌة والمعرفة المتخصصة، األكادٌمٌة التربوٌة المعرفة حول بالقاهرة المعرفٌة الدراسات بمركز التربوي

 المعرفة حول حدٌثه وركز العامٌة واألمثال الحكم فٌها بما الشعبٌة التربوٌة والمعرفة المتخصصٌن، لؽٌر

 ثم أصٌلة، تربوٌة ومعرفة مستوردة، متخصصة تربوٌة معرفة بٌن وفرق. المتخصصة األكادٌمٌة التربوٌة

 األصالة بٌن ٌجمع معرفً تكامل من لها ٌتوافر أن ٌنبؽً وما األصٌلة التربوٌة المعرفة عند توقؾ

 عالمنا فً التربٌة إصالح على القادر هو التربوٌة المعرفة مجال فً المعرفً التكامل أن وأكد. والمعاصرة

 حال عن اإلسالمً للفكر العالمً للمعهد اإلقلٌمً المدٌر ملكاوي فتحً د.أ تحدث ثم. واإلسالمً العربً

 مصادر ناقش ثم والفكر، والعلم المعرفة مفهوم عند وتوقؾ. العربً الوطن فً التربٌة حقل فً المعرفة

 االقتراض طرٌق عن الحدود تلك خارج إلى تمتد بل الوطنٌة الحدود عند تتوقؾ ال والتً التربوٌة المعرفة

 اإلصالح نحقق لم ذلك ومع عقود ستة عن تزٌد ال لمدة األجنبً الخبٌر على واالعتماد والفكري الثقافً

 من تستفٌد بنا خاصة تربوٌة معرفة إنتاج فً الذات على لالعتماد األوان آن أنه على وأكد المنشود، التربوي

 تربوٌة معرفة وذاك هذا من وتنسج والتعلٌم التربٌة مجال فً المسلمٌن إسهامات تنس وال اآلخرٌن عطاء

 المعرفة تجدٌد بعنوان محاضرة: الثانٌة الجلسة. المعاصرة التربوٌة ومشاكلنا واقعنا مع تتجاوب أصٌلة

 شمس عٌن جامعة - التربٌة بكلٌة المتفرغ التربٌة أصول أستاذ علً إسماعٌل سعٌد د.أ ٕ-ٔ الساعة التربوٌة

 واالستؽراق الهوٌة، تٌه فً ممثلة التربوٌة المعرفة أزمة مظاهر وعدد وأهمٌته، التجدٌد ضرورة فٌها تناول

 الٌنابع عن المعرفً واالنقطاع التكوٌن، وتشوهات التربوي، والتقوقع التربوي، النقد وؼٌاب الفنٌات، فً

 وما مإتمرات من تعقده وما التربوٌة، الجمعٌات خالل من التربوي التجدٌد إحداث فً التربٌة دور على وأكد

 إعداد فً العربٌة باللؽة واالهتمام الترقٌات، لجان عمل وتحدٌث التربٌة كلٌات وإصالح مجالت من تصدره

: التربوٌة المعرفة: الثالثة الجلسة. التربوٌة العلٌا الدراسات بمستوى واالرتفاع العملٌة التربٌة وتطوٌر المعلم

 قسم وربٌس أستاذ الحوت صبري د.أ بحث -ٔ بحوث ثالثة على الجلسة اشتملت ٗ-ٕ الساعة نقدٌة رإٌة

 على وتداعٌاتها المصري المجتمع فً المعرفة حال:  حول الزقازٌق جامعة التربٌة بكلٌة التربٌة أصول

 المعرفة حال تردي على أثر مما الفروع شتى فً المعرفة حال تردي على فٌها ركز. التربوٌة المعرفة

 أداة والمعرفة العلم ٌجعل والذي الجمٌع به ٌإمن الذي الوطنً المشروع ؼٌاب إلى ذلك وأرجع التربوٌة

 والبشرٌة المادٌة اإلمكانات وٌوفر الؽٌر على اعتماده من أكثر الذات على وٌعتمد المشروع، هذا لتحقٌق

 أصول أستاذ الستار عبد هانً د.أ بحث -ٕ.  األجانب الخبراء على االعتماد من بدالً . والمعرفة العلم لمجتمع

. التربٌة أصول مٌدان ًف العلمٌة األطروحات من نقدي موقؾ: بعنوان اإلسكندرٌة جامعة التربٌة بكلٌة التربٌة

 وعلم ومناهج، أصول، من المختلفة التربوٌة المجاالت فً التربوٌة المعرفة مراجعة أهمٌة إلى فٌه أشار

 كل فً المعرفة إلٌه وصلت ما مراجعة وضرورة. مجال كل فً المعرفة حال ومعرفة الخ،... وإدارة نفس،

 الباحثٌن، إعداد حسن حٌث من التربٌة أصول مجال فً والدكتوراه الماجستٌر رسابل عند وتوقفت. مجال

 البحوث وصلة اإلشراؾ، وكفاٌة النتابج، مناقشة فً الدقة ومدى ومناهجه، البحث وطرق البحث، ومجاالت

 النقدٌة المراجعة تلك مثل إلى الحاجة وأكد المجال فً الجدٌدة واألطروحات التربوٌة، المجتمع بقضاٌا

 عبد أنٌس الناصر عبد د.أ بحث -ٖ. وتجمد المعارؾ تلك تتخلؾ ال حتى دورٌة بصورة التربوٌة لمعرفتنا
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 المعرفة خرٌجٌها اكتساب فً التربٌة الكلٌات دور: حول بدمٌاط التربوي النفس علم أستاذ: الوهاب

 إعداد لبرامج القٌاسٌة األكادٌمٌة المعاٌٌر ضوء فً الخاصة والتربٌة العامة التربٌة مجال فً الضرورٌة

 للتعلٌم سواء التربٌة كلٌات خرٌجً إعداد برامج فً التربوٌة المعرفة فً النقص حول الدراسة وتدور المعلم

 الطابع على والتركٌز الصفً بالتعلٌم العالقة ذات المعارؾ وخاصة الخاصة االحتٌاجات ذوي تعلٌم أو العام

 الساعة إلى -ٓٔالساعة من ٕٓٔٓ نوفمبر ٖ األربعاء: الثانً الٌوم. التربوٌة المعارؾ لتلك التطبٌقً العملً

: األول البحث -ٔ: هً أبحاث ثالثة على المعاصرة التربوٌة المعرفة إشكالٌات: األولى الجلسة اشتملت ٕٔ

 فً الداللً واالنزٌاح المصطلح أزمة بعنوان بطنطا التربٌة بكلٌة التربٌة أصول أستاذ العال عبد إبراهٌم حسن

 األصالة بٌن التربوي المصطلح وإشكالٌة التربوٌة، معارفنا فً المصطلح أهمٌة حول ودار التربوٌة المعرفة

 فً التربوي للخطاب نموذج بعرض وانتهى الداللً حقله عن معبراً  لٌكون المصطلح دقة وشروط والحداثة،

: بعنوان بطنطا التربٌة بكلٌة النفس علم أستاذ كامل الوهاب عبد د.أ: الثانً البحث -ٕ. العربٌة الثقافة أصول

 التً هً الجٌدة التربوٌة المعرفة أن على وركز. التربوٌة المعرفة فً األزمة لمواجهة المنظومً التفكٌر

 االكتفاء وعدم التربوٌة معارفنا داخل المنظومً الفكر إٌجاد وضرورة. والدٌن والفكر العلم رواد وتصنع تنجب

 فً للتفكٌر العقلً جهازنا تكون التً هً التربوٌة ومعارفنا. النمطٌة الخطٌة المعرفة أو المعرفً بالتشظً

 -ٖ. الدٌنٌٌن والدعاة واإلعالمٌٌن للمعلمٌن القومً لإلعداد توصٌات بعدة الدراسة واختتم التربوٌة قضاٌانا

 تجاه التدرٌس بحوث وتقٌٌم إدارة: بعنوان بطنطا التربٌة بكلٌة المناهج أستاذ/ فضل الواحد عبد نبٌل د.أ

 الورقٌة المعرفة من بدالً  الرقمٌة المعرفة إلى االتجاه حول البحث وٌدور. الرقمٌة المعرفة تعلم جودة تحقٌق

 معارؾ إلى التربوٌة المعارؾ تحوٌل فً جدٌدة مهام من التربوٌٌن على الرقمٌة المعرفة تلك تفرضه وما

 وموضوعات التدرٌس، وطرق المعارؾ، وكم المعارؾ، نوع فً تؽٌٌر من االتجاه هذا سٌحدثه وما رقمٌة،

: الثانٌة الجلسة ٕ الساعة إلى ٕٔالساعة: الثانٌة الجلسة. والتربوٌة التعلٌمٌة العملٌة وجودة التربوي البحث

 الحمٌد عبد د.أ: األول البحث -ٔ: هً أبحاث أربعة على الجلسة اشتملت( ٔ) التربوٌة المعرفة تطوٌر نحو

 والظاهرتٌة للوجودٌة التربوٌة والمضامٌن الفلسفٌة المبادئ: بعنوان الشٌخ بكفر التربٌة أصول أستاذ شٌحة

 العملٌة مع تعاملهما فً والظاهرتٌة الوجودٌة تقدمها التً التربوٌة للمعارؾ فٌها عرض تحلٌلٌة دراسة

 المعارؾ، تلك من المربون به ٌستفٌد أن ٌمكن وما والمتعلم والعالم والمناهج، األهداؾ، حٌث من التربوٌة

 بكلٌة المناهج أستاذ الرازق عبد عزة د.أ -ٕ. نقد من الفلسفٌتٌن المدرستٌن لتلك ٌوجه أن ٌمكن ما وكذلك

 التعلٌم من التعلٌم فً التحول على وتركز. جدٌداً  نموذجاً  الجامعٌة المإسسة فً المعرفة إدارة:  بطنطا التربٌة

 رقمٌة، إدارة إلى الجامعٌة اإلدارة نمط فً تحول من التحول هذا ٌفترضه وما الرقمً التعلم إلى الورقً

 إلى جامعً أستاذ إلى إدارة من الجامعٌة التربوٌة العملٌة عناصر جمٌع على وأثره التحول هذا ومتطلبات

 -ٖ. رقمٌة جامعٌة إدارة إلى تقلٌدٌة جامعٌة إدارة من اإلنتقال هذا نجاح وعوامل جمهور إلى جامعً طالب

 المعرفة ودور االنتماء قٌم: بطنطا األطفال رٌاض قسم وربٌس الطفل مناهج أستاذ قندٌل متولً محمد د.أ

 واختار القٌم ؼرس فً الطفولة مرحلة أهمٌة على البحث وٌركز الصؽار األطفال لدى ؼرسها فً التربوٌة

 تلك لقٌاس مقٌاساً  أعد كما القٌمة، تلك إلكسابه األطفال رٌاض لطفل موجهاً  برنامجاً  وأعد المواطنة قٌمة

: المنوفً محمد د.أ -ٗ. األطفال رٌاض أطفال من عٌنة على دراسته فً ذلك وطبق مالحظة وبطاقات العملٌة

. الفكري والمشروع التربوٌة المدرسة عمار حامد: بعنوان الشٌخ بكفر التربٌة بكلٌة التربٌة أصول أستاذ

 مدرسة كصاحب لدٌه التربوٌة المعرفة معالم ألهم وقدم التربوي الفكر أعالم كؤبرز عمار حامد فٌه اختار

 األصالة وتؤكٌد والعقالنً، العلمً التفكٌر وتنمٌة العربً، اإلنسان تحرٌر: حول ٌدور فكري ومشروع تربوٌة

 الدٌمقراطٌة، بمقومات الوعً وتنمٌة االجتماعً العدل مبدأ وترسٌخ الفرص تكافإ إلى والدعوة والمعاصرة،

 تطوٌر نحو ٗالساعة إلى ٕ الساعة: الثالثة الجلسة. ومشاركة حقاً  المرأة وتحرٌر الخلقٌة، القٌم ودعم

 بطنطا التربٌة بكلٌة تربٌة أصول مدرس قطب علً. د -ٔ: هً بحوث سبعة وتضم( ٕ) التربوٌة المعرفة

 التربٌة كلٌة: المٌمان صالح بنت بدرٌة. د -ٕ. المصرٌة التربوٌة المنظومة وإصالح العلمٌة المعرفة: بعنوان

: بطنطا تربٌة أصول مدرس: لطفً محمد نهلة. د -ٖ. الؽزالً اإلمام عند التربوٌة المعرفة: المنورة بالمدٌنة

 المناهج بقسم مدرس: فودة فاتن. د -ٗ. الطفل بمكتبة مٌدانٌة دراسة: الخدمً التسوٌقً المزٌج استخدام

 فتحً محمد. د -٘ التربوٌة المعرفة لتطوٌر رإٌة: المستمر الجودة تحسٌن مدخل: بطنطا التربٌة بكلٌة

 اإلصالح فً وآثره الشاطبً اإلمام عند المعاصر الوعً:  وعلومها اإلسالمٌة الشرٌعة فً باحث: العتربً

 أم ورقٌة: التربوٌة المعرفة: بطنطا التربٌة بكلٌة مناهج مدرس: الرفاعً رجابً أحمد. د -ٙ. التربوي
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 تؤهٌل فً وأدواتها المعلومات تكنولوجٌا دور لٌبً، باحث: الرابطً الصادق البشٌر محمد د.أ -7 إلكترونٌة؟

 ٖٓ:ٗ الساعة إلى ٗ الساعة الختامٌة الجلسة. لٌبٌا فً والمتوسط األساسً التعلٌم لمراحل العملٌة وتدرٌب

 المراجعة ضرورة إلى التربوٌٌن دعوة -: ٌلً ما المإتمر توصٌات أهم من وكان وتوصٌاته المإتمر ختام

 كل دوري وبشكل نفس وعلم ومناهج، فلسفة، فروعها بشتى األكادٌمٌة التربوٌة المعرفة لحال المستمرة

 على المربٌن إلى الموجهة التربوٌة المعرفة بإنتاج االهتمام إلى التربوٌٌن دعوة -. األكثر على سنوات خمس

 الموجهة األكادٌمٌة التربوٌة المعرفة على االقتصار وعدم وإعالمٌٌن ودعاة ومعلمٌن آباء من فباتهم اختالؾ

 معرفة إنتاج إعادة فً اإلسالمً التربوي تراثنا من االستفادة إلى التربوٌٌن دعوة -. فقط المتخصصٌن إلى

 عصور فً المسلمون إلٌه وصل وما اإلنسانً، التربوي الفكر إلٌه وصل ما آخر بٌن تجمع متكاملة تربوٌة

 اللؽة فً الثقافٌة هوٌتنا تشوٌه محاوالت لكل التصدي إلى التربوٌٌن دعوة -. راشد تربوي فكر من ازدهارهم

 أبناء جمٌع إعداد وفً بل المعلم الطالب إعداد فً الهوٌة تلك عناصر تؤكٌد على والعمل والتارٌخ والدٌن

 .األمة

 طنطا جامعة التربٌة كلٌة - الخوٌت الوهاب عبد سمٌر. د.أ :المرجع

 

 م2ٕٓٓ" الخدمة ومسبولٌة القٌادة" ندوة :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 السعودٌة العربٌة المملكة ، اإلداري التطوٌر إدارة – الشرقٌة المنطقة إمارة :المستفٌدة الجهة

 2ٕٓٓ دٌسمبر: إلى    2ٕٓٓ دٌسمبر: من :المدة

 الفعالٌات وحضور ببحث المشاركة :المتقدم دور

 المجتمع فً التؽٌٌر ومقومات القٌادٌة األنماط:  عنوانه بحث القاء - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 وضع فً اإلستراك الندوة وجلسات فعالٌات فً الفاعلة المشاركة -( الفعال اإلداري للقابد مقترح بناء)العربً

 للقابد مقترح بناء)العربً المجتمع فً التؽٌٌر ومقومات القٌادٌة األنماط: البحث ملخص - التوصٌات وصٌاؼة

 ، بالفطرة المرء ٌكتسبها التً الصفات ضروب من ضربا تعد لم الفعالة القٌادة علً القدرة( الفعال اإلداري

 عالمنا فً فالقابد.  بالتجربة وتثري بالمعرفة، تعمق وأصوله، وقواعده نظرٌاته له علماً  أصبحت وإنما

 إنسانٌة معارؾ من به ٌتصل وما اإلدارة علم فً التؤهٌل وزٌادة والتعلٌم التدرٌب عن له الؼنً المعاصر

 تعقد قد اإلداري القابد/ المدٌر دور أن والواقع اإلٌجابٌة واالتجاهات المهارات فٌه وتنمً الفنٌة قدراته تثري

 اإلدارٌة، العملٌة فً التكنولوجٌا ودخول العاملٌن أعداد فً لالهاب للتزاٌد نتٌجة األخٌرة السنوات فً كثٌراً 

 وفقا العمل أثناء والتؤهٌل التدرٌب مواكبة ثم الفعال القابد/ للمدٌر الجٌد االختٌار ضرورة ٌستوجب الذي األمر

 أزمة من قصٌرة ؼٌر فترة منذ تعانً العربً، المجتمع فً اإلدارة أن على الشواهد وتدل. العصر لمعطٌات

 تنتهً،عملٌات ال تكاد وقٌادٌة إدارٌة وتقنٌاته،صراعات العلمً التخطٌط تجاهل:لتشمل أبعادها، تتعدد خطٌرة،

 القٌادة تؽزي التً المجتمعٌة السٌاقات بطبٌعة الوعً ؼٌاب القٌادة، فً اإلبداع ؼٌاب عقٌمة، روتٌنٌة تسٌٌر

 ضوء وفً ذلك على. إدارٌاً  مإهلة ؼٌر وقٌادٌة إدارٌة كوادر الحقٌقٌة، والمعلومات للبٌانات ؼٌاب وتفعلها،

 وأدواره للقابد النظرة وتجدد تؽٌر نتٌجة والقٌادة، اإلدارة فً جدٌدة اتجاهات من الماضٌة السنوات شهدته ما

 التقنً والتطوٌر الدٌمقراطٌة، والثورة المعلوماتٌة، ثورة وبخاصة المتجددة، العصر تؽٌرات بفعل ووظابفه،

 الناجح، القٌادي النمط إلى الوصول فً ورؼبة.بؤدواتها االتصاالت وثورة اإللكترونٌة، والحاسبات الهابل،

. وتحدٌاته العصر لروح المستوعب الفعال القابد نمط على للوقوؾ الحالٌة الدراسة وأهمٌة ضرورة جاءت

 وصؾ مجرد عند ٌقؾ ال والذي البحث، هذا ونوعٌة لطبٌعة لمالبمته، التحلٌلً الوصفً المنهج البحث ٌنتهج

 فً.منها النتابج واستخالص وتحلٌلها لتصنٌفها ٌمتد عنها،بل والحقابق المعلومات وجمع، القٌادٌة األنماط

 اإلداري والفكر بالقٌادة المرتبطة المفاهٌم لبعض تؤصٌل -: التالٌة الخطوات وفق البحث جاء هذا ضوء

 األنماط على التعرؾ -. القٌادٌة األنماط لتطوٌر الحاكمة الفكرٌة األسس على الوقوؾ -. المعاصر
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 األنماط على وانعكاساتها العصر تحدٌات بعض رصد -. فٌها المإثرة والعوامل ومعاٌٌرها أنواعها القٌادٌة،

 رصدته ما ضوء وفً. العصر تحدٌات ضوء فً الفعال القابد لنمط مقترح بناء -. العربً بالمجتمع القٌادٌة

 واقع عن الدراسة أظهرته ما خالل ومن لها، الحاكمة الفلسفٌة واألسس اإلدارٌة األنماط ماهٌة عن الدراسة

 والثورة المعلوماتٌة، وخاصة الحضارٌة التحوالت من وانطالقاً . العربً بالمجتمع القٌادٌة األنماط

 االتجاهات من وانطالقاً  اإلدارٌة، للمنظومة الشامل التطوٌر وحتمٌة ضرورة من فرضته وما... الدٌمقراطٌة

 المقومات من مجموعة ورصدت ، الفعال اإلداري القابد لنمط بناء الدراسة ،اقترحت اإلدارة فً الحدٌثة

 نحو الحالٌة،االتجاه اإلدارة فً الظاهرة العٌوب إصالح:إلً توافرها ٌإدي والتً الفاعلة، للقٌادة والمنطلقات

 فً تطلعاته واستشراؾ العصر تحدٌات القابم،استٌعاب الوضع إطار فً ختارٌُ  الذي القابد تدرٌب تطوٌر

 .الفعال القابد ومقومات خصابص استشراؾ النظام،محاولة تطوٌر

 ، اإلداري التطوٌر إدارة – الشرقٌة المنطقة إمارة ،" الخدمة ومسبولٌة القٌادة" ندوة :النشاط عن نبذة

 م2ٕٓٓ:النشر سنة.  السعودٌة العربٌة المملكة

 الندوة ومنظم اإلمارة مسبول - الشٌخ ابراهٌم. أ :المرجع

 

 "البٌبة وقضاٌا اإلنسانٌة العلوم" األول السنوي المإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 م1ٕٓٓ إبرٌل ٘ٔ – ٗٔاإلسكندرٌة جامعة – اآلداب كلٌة :المستفٌدة الجهة

 1ٕٓٓ أبرٌل: إلى    1ٕٓٓ أبرٌل: من :المدة

 الفعالٌات وحضور ببحث المشاركة :المتقدم دور

 على وانعكاساتها العالمٌة البٌبة مشكالت: عنوانه ، ببحث المشاركة - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 اقتراح - المإتمر فعالٌات حضور -" المصرٌة البٌبة لحماٌة تربوٌة وآلٌات متطلبات نحو" المحلٌة البٌبة

 المإتمر أعضاء مع العلمٌة والناقشة بالتحاور المشاركة- التوصٌات بعض

 اإلسكندرٌة جامعة – اآلداب كلٌة" البٌبة وقضاٌا اإلنسانٌة العلوم" األول السنوي المإتمر :النشاط عن نبذة

 نحو" المحلٌة البٌبة على وانعكاساتها العالمٌة البٌبة مشكالت: البحث ملخص م1ٕٓٓ إبرٌل ٘ٔ – ٗٔ

 كل اهتمام تشؽل قضٌة أصبحت والبٌبة، اإلنسان بٌن العالقة" المصرٌة البٌبة لحماٌة تربوٌة وآلٌات متطلبات

 على اإلنسان قدرة من زادت التً والتكنولوجً العلمً التقدم ثورة بعد خاصة األرض، سطح على ٌعٌش من

 مبادئ كل متخطٌاً  حاجاته وإشباع طموحاته تحقٌق فً العنان لنفسه فؤطلق ورؼباته، إلرادته البٌبة إخضاع

 البٌبٌة المشكالت من العدٌد ظهرت ثم ومن البٌبة، وبٌن بٌنه األزلٌة العالقة فاختلت البٌبة، على الحفاظ

. المصري المجتمع ومنها المحلٌة المجتمعات على انعكاساتها لها كان العالمً، المستوى على والصحٌة

 التقنً،) التصور اعتمد الذي الثقافً المنطلق بمثابة كانت الطبٌعة على اإلنسان سٌطرة أسطورة أن وٌبدو

 عالقة حول الباحثٌن نظر وجهات اختلفت وهنا االجتماعً، التقدم لتحقٌق األوحد السبٌل( النفعً االقتصادي،

 المشكالت تفاقمت ولقد. المتبادل والتؤثٌر الحضارٌة، والحتمٌة البٌبٌة، الحتمٌة بٌن فتنوعت بالبٌبة، اإلنسان

 اإلنسان فٌه ٌعٌش الذي الخطٌر الواضع خلق فً أسهمت بصورة والمحلٌة العالمٌة المستوٌات على البٌبٌة

 ترسخ أن ٌمكن وال علٌها، والحفاظ الطبٌعة باحترام ترتبط عصرٌة بٌبٌة أخالق عن البحث استدعى مما اآلن،

 كل واحترام محبة وتكسبه بها، ارتباطه ومدى البٌبة، أهمٌة لإلنسان تظهر جدٌة توعٌة دون األخالق هذه

 والتقالٌد العادات ومعالجة السلوكٌات، ترشٌد فً التربٌة على هنا الكبٌرة المسبولٌة وتقع... البٌبة مكونات

 بٌبٌاً، المصري اإلنسان تربٌة بإعادة إال ذلك ٌتؤتى ولن. البٌبً السلوك آداب على األبناء وتدرٌب السلبٌة،

ّعً بحٌث  ؼٌر إلى مشكالتها، حل فً العلمً األسلوب وٌتبع وإٌجابٌاتها، سلبٌاتها وٌدرك بٌبته، مشكالت ٌَ
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 من مجموعة توافر تنمٌتها ٌستدعً والتً اإلنسان، فً توافرها ٌنبؽً التً البٌبٌة الصفات من ذلك

 التربوٌة واآللٌات المتطلبات من مجموعة إلى التوصل فً ورؼبة هنا ومن. التربوٌة واآللٌات المتطلبات

-: التالً المحاور دراسة على تقوم التً الحالٌة الورقة وأهمٌة ضرورة جاءت المصرٌة، البٌبة لحماٌة

 اإلنسان فً توافرها الواجب البٌبٌة الصفات -. المحلٌة وانعكاساتها العالمٌة البٌبة مشكالت 

 لتحقٌق التربوٌة اآللٌات -. بٌبٌاً  المصري اإلنسان لبناء الالزمة التربوٌة المتطلبات -. المصري

 .بٌبٌاً  المصري اإلنسان وتربٌة المتطلبات

 األسكندرٌة جامعة اآلداب كلٌة ، والبحوث العلٌا للدراسات الكلٌة وكٌل. د.أ :المرجع

 

 والتنمٌة للتعلٌم العربً للمركز الثالث السنوي المإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 أسد - والتنمٌة للتعلٌم العربً المركز :المستفٌدة الجهة

 1ٕٓٓ فبراٌر: إلى    1ٕٓٓ فبراٌر: من :المدة

 الفعالٌات وحضور ببحث المشاركة :المتقدم دور

 العربً اإلنسان هوٌة وتفعٌل المعلوماتٌة تعلٌم:  المعنون البحث القاء - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 - التوصٌات بعض اقتراح - المإتمر جلسات فعالٌات فً المشاركة -" مقترح تصور" المعرفة مجتمع فً

 انطالقاً " مقترح تصور" المعرفة مجتمع فً العربً اإلنسان هوٌة وتفعٌل المعلوماتٌة تعلٌم:  البحث ملخص

 بناء وفً المعلوماتً، التحدي مواجهة فً الربٌس الفاعل ٌمثل ومستوٌاته وأنماطه، بؤشكاله، التعلٌم أن من

 البنى فً المعلومات وثورة التكنولوجٌة، الثورة أحدثتها التً العمٌقة التحوالت إطار وفً المعرفة، مجتمع

 قناعات بمقتضاها تضاءلت التً ونحوها، واالجتماعٌة، واالقتصادٌة، والعقدٌة، الثقافٌة، بسٌاقاتها المجتمعٌة

 إلى للدخول النوعٌة المعلوماتٌة النقلة تحقٌق بؤن ووعٌاً  وانتماءاته، هوٌته وضعفت ووالءاته، اإلنسان

 شروطه مع وٌتناؼم المجتمع، هذا مقتضٌات ٌستوفً جاد تعلٌم عبر إال تتم أن ٌمكن ال المعرفة، مجتمع

 وأهمٌتها المعلوماتٌة تعلٌم ضرورة برزت هنا من. والتحدٌث والتجدٌد، للتؽٌٌر، والمرونة القابلٌة وٌمتلك

 وتهمٌش الضعٌفة، الكٌانات طمس نحو وٌسعى بالتناقضات، ٌموج عصر فً العربً اإلنسان هوٌة لتفعٌل

 فً اإلنسان بهوٌة وعالقتها المعلوماتٌة، ماهٌة على الوقوؾ: إلى الحالٌة الدراسة هدفت وبالتالً هوٌتها،

 تعلٌم مفهوم واستقراء المعلوماتٌة، سٌاق فً العربً اإلنسان هوٌة أزمة أبعاد وتعرؾ المعرفة، مجتمع

 اإلنسان هوٌة لتفعٌل المعلوماتٌة لتعلٌم تصور واقتراح ودواعٌه، وأهمٌته العربً المجتمع فً المعلوماتٌة

: اآلتٌة اإلجراءات وانتهجت التحلٌلً، الوصفً المنهج الدراسة واستخدمت. العربً المجتمع فً العربً

 األدبٌات تحلٌل المعاصر، اإلنسان بهوٌة قتهاعال إلدراك وتفسٌرها المعلوماتٌة، عن المتاحة األدبٌات تحلٌل

 األدبٌات استقراء المعلوماتٌة، سٌاق فً الهوٌة أزمة أبعاد على للوقوؾ العربً، اإلنسان هوٌة عن المتاحة

 تعلٌم أهداؾ على للوقوؾ وتحلٌلها االلكترونً، والتعلٌم والمعلوماتٌة، التعلٌم، مجاالت فً المتاحة

 وتحلٌالتها، السابقة، األدبٌات كل من االستفادة وممٌزاته، وأهمٌته، العربً المجتمع فً المعلوماتٌة

 إلى الدراسة وتوصلت. المعلوماتٌة تعلٌم خالل من العربً اإلنسان هوٌة لتفعٌل تصور اقتراح فً وتفسٌراتها

 عالم إلى للولوج وضرورتها العربً للمجتمع المعلوماتٌة القفزة أهمٌة تتعدد -: منها نتابج، عدة

 تعزٌز ومضامٌنها، المختلفة الموضوعات أبعاد استشراؾ وإمكاناتهم، البشر بقدرات واالرتقاء المعرفة،

 فً النظر إعادة التارٌخً، وتطوره العربً المجتمع حضارة إبراز المختلفة، للمإسسات التنافسٌة القدرات

 إن -. وتوظٌفها المعلومات تراكم خالل من االجتماعً الوعً إصالح ومحتوٌاته، القابمة التعلٌم أسالٌب

 وتنقٌتها، واكتسابها، المعرفة، تطوٌر ٌتطلب المعلوماتٌة النقلة وعبر التعلٌم، لخال من العربٌة الهوٌة تفعٌل

 والكفاٌات، والقدرات، المهارات، المتعلم ٌكسب التعلٌم من حدٌث نمط المعلوماتٌة تعلٌم -. ونشرها

 التطبٌق المعرفة، نشر للمعرفة، األمثل التوظٌؾ ونقدها، المعرفة استٌعاب: على تساعده التً والخبرات،
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 من مركبة لمنظومة تعود العربً المجتمع فً الهوٌة أزمة إن -. وتطوٌرها المعرفة إنتاج للمعرفة، العملً

 الثقافٌة، االزدواجٌة تحدى العولمة، تحدى الؽرب، تحدى المصطلحات، تحدٌد تحدى: أهمها من التحدٌات،

 السٌاسٌة، التجزبة تحدى التراث، مع التعامل تحدى التعلٌمٌة، الفلسفة تحدى تربوٌة، فلسفة وجود تحدى

 هوٌة لتفعٌل المعلوماتٌة تعلٌم ٌتطلب -. العربً التارٌخ أعماق فً البحث إعادة تحدي الحرٌة، تحدى

 فً وتؤصٌلها الثقافً، والتفاعل والتراث، والدٌن، اللؽة، من العربٌة الهوٌة مكونات تفعٌل العربً، اإلنسان

 للدراسة، الدٌنامً الواقعً اإلطار من وإفادة للدراسة، التحلٌلً النظري اإلطار من وانطالقاً . التعلٌم منظومة

 وأهدافه ؼاٌاته له التصور وهذا العربً، اإلنسان هوٌة وتفعٌل المعلوماتٌة، لتعلٌم مقترح تصور وضع تم

 هوٌة لتفعٌل الضرورٌة التوصٌات من مجموعة إلى التوصل وتم. وآلٌاته ومتطلباته ومحاوره ومنطلقاته

 .التعلٌم خالل من العربً اإلنسان

 ثقافة فً المعلوماتٌة توظٌؾ والتنمٌة للتعلٌم العربً للمركز الثالث السنوي المإتمر :النشاط عن نبذة

 ..م1ٕٓٓ فبراٌر 7 – ٘ ،(تربوٌة واستراتٌجٌات رإى) العربٌة األجٌال

 والتنمٌة التعلٌم التعلٌم مركز مدٌر - زاهر الدٌن ضٌاء محمد. د.أ :المرجع

 

 ومجتمع بعد عن التعلٌم شمس عٌن بجامعة المفتوح التعلٌم لمركز الثالث السنوي المإتمر :النشاط اسم

 .م7ٕٓٓ ماٌو 7 – ٘ ،(التطوٌر واستراتٌجٌات الجودة متطلبات) المعرفة

  :النشاط نوع

 شمس عٌن جامعة - المفتوح التعلٌم مركز :المستفٌدة الجهة

 7ٕٓٓ ماٌو: إلى    7ٕٓٓ ماٌو: من :المدة

 الفعالٌات وحضور ببحث المشاركة :المتقدم دور

 جامعة نحو الجامعً التعلٌم فً التمٌز فلسفة: المعنون البحث القاء - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 - المإتمر جلسات حول والمناقشات الحوارات فً االستراك - العالمٌة والخبرات التجارب ضوء فً متمٌزة

 ضوء فً متمٌزة جامعة نحو الجامعً التعلٌم فً التمٌز فلسفة:  البحث ملخص - التوصٌات بعض اقتراح

 فً ضرورة ٌبدو النوعٌة بجودته واالهتمام تمٌزه، وتحقٌق التعلٌم، تطوٌر كان العالمٌةإذا والخبرات التجارب

 وفً والتكنولوجٌا، العلم وعصر الكونً، واالقتصاد العولمة، عصر فً حتمٌاً  أمراً  ٌصبح فإنه العصور، كل

 البحث ومراكز الجامعات بٌن التنسٌق ؼٌاب مع مصر، فً العلمً والبحث والتعلٌم، العلم، أزمة تفاقم إطار

 االستقاللٌة، وؼٌاب التموٌل، نقص ظل فً المصرٌة الجامعة تعٌشها التً الطاحنة األزمة وأبعاد العلمً،

 بؤن وإٌماناً . والمعنوٌة المادٌة أوضاعهم تدنً عن فضالً  التدرٌس، هٌبة ألعضاء العلمٌة المكانة وضعؾ

 رٌادتها وٌعزز التنافسٌة، قدراتها من وٌعلً القومً مصر أمن ٌدعم الجامعً، التعلٌم فً التمٌز تحقٌق

 مإسساتنا لتؽٌٌر الجاد السعً مبررات جاءت ذلك ضوء فً. الدولً السوق فً تواجدها وٌإكد القومٌة،

 ضرورة جاءت هنا ومن وإدارتها، وطرقها ومضامٌنها ومصداقٌتها توجهاتها فً جوهرٌاً  تؽٌٌراً  الجامعٌة

 واستقراء وأبعادها، الجامعً التعلٌم فً التمٌز فلسفة مالمح على الوقوؾ: إلى هدفت التً الحالٌة، الدراسة

 فً متمٌزة مصرٌة لجامعة نموذج وبناء العالمٌة، والخبرات والتجارب، التربوٌة، األدبٌات فً تمٌزه معاٌٌر

 واستخدمت. المقترح للنموذج اإلستراتٌجٌة األهداؾ لتطبٌق آلٌات واقتراح العالمٌة، والخبرات التجارب إطار

 استقراء تم متمٌزة لجامعة مقترح بنموذج المٌدانً شقها فً واستعانت التحلٌلً، الوصفً المنهج الدراسة

 عٌنة على تطبٌقه تم. الجامعً التعلٌم فً التمٌز تستهدؾ التً العالمٌة والخبرات التجارب، تحلٌل من دعابمه

 وصلتوت(. اإلناث من ٕٗ الذكور، من ٘ٗ) عضواً،( 2ٙ) قوامها التدرٌس هٌبة أعضاء من عشوابٌة

 األهداؾ منظومة أن على الدراسة عٌنة تتفق -: منها نتابج، عدة إلى المٌدانً شقها فً الدراسة

 للتجارب وفقاً  متمٌزة جامعة إلقامة مستقبلٌة أهدافاً  تصلح التنفٌذٌة وآلٌاتها المقترحة، اإلستراتٌجٌة
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 الترتٌب فً والمبدعٌن، الموهوبٌن رعاٌة فً التمٌز: االستراتٌجً الهدؾ جاء -. العالمٌة والخبرات

 ٌشجع ال اآلن مصر فً الجامعً التعلٌم بؤن التدرٌس هٌبة أعضاء من الدراسة عٌنة قناعة ذلك وٌفسر األول،

 الموهوبٌن بدعم االهتمام جعل ضرورة ٌتطلب الذي األمر كثٌرة، أحٌان فً الموهبة ٌهمل بل اإلبداع، على

 االستراتٌجً الهدؾ وجاء التمٌز، لتحقٌق الجامعً التعلٌم تطوٌر فً االهتمام أولوٌات سلم على ورعاٌتهم

 وٌقٌنها التدرٌس هٌبة أعضاء من الدراسة عٌنة استشعار ذلك وٌعلل الثانً، الترتٌب فً الفرٌق بروح العمل

 بٌن التعاون وعدم الثقة، بعدم الشعور ٌإكد مما الفردٌة، سٌادة وكذا الجامعة، فً الفرٌق بروح العمل بتقلص

 المقترح للنموذج اإلستراتٌجٌة األهداؾ اتساق على الدراسة عٌنة تتفق -. الجامعات فً البشرٌة القوة

 عٌنة تتفق -. لها التنفٌذٌة اآللٌات على الكبٌرة االتفاق معدالت من ذلك وٌتضح التمٌز، نحو االتجاه مع

 آلٌاتها قابلٌة وعلى المتمٌزة، الجامعة لنموج اإلستراتٌجٌة األهداؾ وضوح على% ٘.2ٖ بنسبة الدراسة

. الجامعً التعلٌم فً التمٌز لتحقٌق وصالحٌته المتمٌزة، للجامعة المقترح النموذج تكامل على ثم ومن للتنفٌذ،

ًّ  المتمٌزة، المصرٌة للجامعة المقترح النموذج لتفعٌل التوصٌات من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت  وَتبن

 .مصر فً الجامعٌة بالمإسسة لالرتقاء لها اإلستراتٌجٌة األهداؾ

 ومجتمع بعد عن التعلٌم شمس عٌن بجامعة المفتوح التعلٌم لمركز الثالث السنوي المإتمر :النشاط عن نبذة

 .م7ٕٓٓ ماٌو 7 – ٘ ،(التطوٌر واستراتٌجٌات الجودة متطلبات) المعرفة

 شمس عٌن جامعة - المفتوح التعلٌم مركز مدٌر - زاهر الدٌن ضٌاء محمد. د.أ :المرجع

 

 عصر فً العربً الوطن فً والتدرٌب التعلٌم مستقبل - الثامن السنوي العلمً المإتمر :النشاط اسم

 المعلومات وثورة العولمات

  :النشاط نوع

 العربٌة الدول جامعة مع باالشتراك حلوان جامعة - التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 ٕٓٓٓ ٌولٌه: إلى    ٕٓٓٓ ٌولٌه: من :المدة

 الفعالٌات وحضور ببحث المشاركة :المتقدم دور

 مجتمع فً العربً المعلم وتكوٌن الحوار فلسفة: المعنون البحث القاء - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 عالقة:  البحث ملخص التوصٌات بعض اقتراح - الجلسات ومناقشات حوارات فً المشاركة - العولمة بعد ما

 ٌقاس التربٌة ونجاح ، حاد دٌنامً طابع ذات – العولمة عصر – نعٌشه الذي عصرنا فً بالمجتمع التربٌة

 للمجتمع المتسارع اإلٌقاع فً هنا اإلشكالٌة وتتمثل ، المتسارعة االجتماعٌة التؽٌرات مع تجاوبها بسرعة

 بالقاعدة المحكومة التربوي واإلصالح التجدٌد عملٌات به تتسم الذي البطًء باإلٌقاع مقارنة ، العربً

 هذا خلق فً التربوٌة السٌاسات وواضعً المتخصصٌن عبقرٌة وتتجلى ، االجتماعً التؽٌر لقوانٌن الزمنٌة

 هذا قٌادة على القادرة العلمٌة النخبة وتدرٌب وتكوٌن وانتقاء...  اآلخرٌن مع التواصل وتحقٌق ، التوازن

 فً الفاعلة القوة هو المعلم كان ولما( .  المربً ، المثل ، القدوة)  المعلم فً تتمثل النخبة تلك ، التؽٌر

 العولمة بعد ما مجتمع فً المرؼوب الناجح المعلم وأن ، األجٌال تنشبة فً والمبدعة ، التعلٌمٌة المنظومة

 ذلك ؼٌر إلى...  محاور ، مشارك ، موجه ، منظم إلى...  واإللقاء التلقٌن مجرد دوره ٌتخطى الذي المعلم هو

 حٌاة أسلوب الحوار كان ولما.  العولمة بعد ما مجتمع خصابص ضوء فً المستقبل ٌتطلبها التً األدوار من

 الؽٌر مع التعامل لحسن المٌسرة القٌم من بجملة اإلنسان خلق وٌشكل ، القدرات وٌنمً العقول ٌثقل ، وتربٌة

 هذه وضرورة أهمٌة جاءت هنا من...  التعصب ونبذ األؼلبٌة برأي والقبول التسامح نحو اإلنسان وٌدفع ،

 وانطالقاً .  العولمة بعد ما مجتمع فً العربً المعلم تكوٌن فً وفلسفته الحوار ماهٌة على للوقوؾ الدراسة

 ما مجتمع:  ثانٌاً .  العربً المعلم تشكٌل فً ودورها التربٌة فلسفة:  أوالً :  فً الدراسة محاور تمثلت ذلك من

:  رابعاً .  العولمة بعد ما ومجتمع العربً المعلم أزمة:  ثالثاً .  التربوٌة ومتطلباته خصابصه العولمة بعد



067 
 

 بعد ما مجتمع فً العربً المعلم وتكوٌن الحوار فلسفة قواعد:  خامساً .  وتطبٌقاتها الحوار فلسفة ماهٌة

 العولمة

 العربٌة الدول جامعة مع باالشتراك حلوان ، التربٌة كلٌة ، الثامن السنوي العلمً المإتمر :النشاط عن نبذة

 . مٕٓٓٓ ٌولٌو ٗ-ٖ ،(  المعلومات وثورة العولمات عصر فً العربً الوطن فً والتدرٌب التعلٌم مستقبل) 

 بحلوان التربٌة كلٌة عمٌد -حجً اسماعٌل أحمد. د.أ :المرجع

 

 التربٌة أصول لقسم الثانٌة العلمٌة الندوة :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 طنطا جامعة -الشٌخ كفر فرع التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 221ٔ نوفمبر: إلى    221ٔ نوفمبر: من :المدة

 الندوة لجان بعض عضوٌة إلً ،باإلضافة ببحث المشاركة :المتقدم دور

 ببحث المشاركة - التوصٌات لجنة عضو - األستقبال لجنة عضو - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 دراسة"  المعاصرة الثقافٌة التؽٌرات سٌاق فً مصر فً الفنً الثانوي للتعلٌم القٌمٌة الوظابؾ:  عنوانه

 " تطبٌقٌة

 المدرس التعلٌم)  ، الشٌخ كفر ، التربٌة كلٌة ، التربٌة أصول لقسم الثانٌة العلمٌة الندوة :النشاط عن نبذة

 الثانوي للتعلٌم القٌمٌة الوظابؾ:  البحث ملخص م221ٔ نوفمبر 2 ،(  المعاصرة الثقافٌة التؽٌرات سٌاق فً

 بصوره مصر فً الفنً التعلٌم ٌمثل"  تطبٌقٌة دراسة"  المعاصرة الثقافٌة التؽٌرات سٌاق فً مصر فً الفنً

 حٌث من ، المنتج المجتمع إلقامة أساسٌة وركٌزة...  واالقتصادٌة الثقافٌة التنمٌة فً هاماً  بعداً  المختلفة

 من البد كان هنا ومن ، التنمٌة وتحقٌق اإلنتاج على القادرة البشرٌة القوى وتوفٌر إعداد فً الفعال دوره

 الدولً النظام تبلور ومع الراهنة الثقافٌة التؽٌرات ضوء وفً.  بنٌته وتجدٌد الفنً التعلٌم بتطوٌر االهتمام

 سٌاسٌة ووحدات تكتالت بٌن Mutual Inter Dependance المتبادل االعتماد على ٌقوم الذي الجدٌد

 ٌتطلب الذي األمر ، مؤزق أو بؤزمة تسمٌته ٌمكن جدٌد طور فً التعلٌم دخل ، كبٌرة وثقافٌة واقتصادٌة

 ٌنظر الذي المصري المجتمع فً فالتعلٌم ، بتداعٌاته الجدٌد النظام مقتضٌات مع ٌتالبم بما وتطوٌره تؽٌٌره

 ربما ، والهٌمنة االختراق محاوالت كل ضد األول الدفاع وخط الثقافٌة هوٌتنا عن وتعبٌر تجسٌد أنه على إلٌه

 التعلٌم وأصبح ، األزمة هذه احتواء ضرورة برزت هنا ومن.  األزمة تلك ٌواجه أن اآلن منه مطلوباً  أصبح

 الثقافٌة بالكٌانات طالبه بتزوٌد المعاصرة الثقافٌة التؽٌرات ظل فً مطالب خاصة الفنً الثانوي والتعلٌم عامة

 التربٌة فً الحدٌثة األدبٌات تإكد حٌث.  المعاصر العالم بها ٌموج والتً الٌومٌة حٌاتهم تمس التً القٌمٌة

 جماعها كبرى ؼاٌة إلى وسٌلة واتخاذه ، الثقافٌة بالتنمٌة مناهجه أهدافه فً العام التعلٌم ربط ضرورة على

 على قدراتهم وتطوٌر ، التعلٌم فً ٌنتظمون من لكافة والوجدانٌة واالجتماعٌة العقلٌة الطاقات تحرٌر

 هنا من.  الؽاٌات هذه تحقٌق فً اإلسهام على قادرون وجعلهم ، مجتمعهم ؼاٌات تحدٌد فً القعالة المشاركة

 التؽٌرات سٌاق فً مصر فً الفنً الثانوي للتعلٌم القٌمٌة الوظابؾ على للوقوؾ الدراسة هذه أهمٌة كانت

 استنباط)  مصر فً الفنً الثانوي التعلٌم:  أوالً :  التالٌة الجوانب دراسة ذلك وٌستلزم ، المعاصرة الثقافٌة

.  مصر فً الفنً الثانوي للتعلٌم الثقافً الواقع:  ثالثاً .  المعاصرة الثقافٌة التؽٌرات ماهٌة:  ثانٌاً ( .  منهجً

 ولقد المعاصرة الثقافٌة التؽٌرات سٌاق فً مصر فً الفنً الثانوي للتعلٌم القٌمٌة الوظابؾ رصد:  رابعاً 

 التناول محاور تمثل والتً األبعاد تلك معالجة والمٌدانٌة المنهجٌة إجراءاتها خالل من الدراسة حاولت

 . الدراسة لجوانب

 التربٌة أصول قسم ربٌس - هالل علً الدٌن عصام. د.أ :المرجع
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 التربٌة أصول لقسم عشر الرابع السنوي المإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 المنصورة جامعة - التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة

 227ٔ دٌسمبر: إلى    227ٔ دٌسمبر: من :المدة

 الفعالٌات وحضور ببحث المشاركة :المتقدم دور

 المإتمر فعالٌات فً الجادة المشاركة - المإتمر جلسات جمٌع حضور - :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 المجتمع فً التنمٌة قضاٌا وبعض التربوي البحث: عنوانه ، ببحث المشاركة - التوصٌات بعض صٌاؼة -

 االجتماعً بالواقع التربوي البحث ربط وضمانات آلٌات فً دراسة"  المصري

 البحث ، المنصورة ، التربٌة كلٌة ، التربٌة أصول لقسم عشر الرابع السنوي المإتمر :النشاط عن نبذة

 التربوي البحث: البحث ملخص.  م227ٔ دٌسمبر ٕٗ/ٖٕ(  توظٌفه – أخالقٌاته – مفاهٌمه)  التربوي

 بالواقع التربوي البحث ربط وضمانات آلٌات فً دراسة"  المصري المجتمع فً التنمٌة قضاٌا وبعض

 الطبٌعٌة الموارد أن حقٌقة مع حضارٌة انطالقة لتحقٌق الصحٌح المدخل البشرٌة التنمٌة تعد" *  االجتماعً

 ، المتاحة طاقاتها وٌستثمر الكامنة طاقاتها ٌفرج أن ٌستطٌع من تنتظر هابلة البشرٌة الموارد وأن ، محددة

 ، كمٌته على تتوقؾ مما أكثر نوعٌته على كبٌر حد إلى تتوقؾ التنمٌة عملٌة فً ومشاركته اإلنسان فقدرة

 األكبر العبء وٌقع.  تكنولوجٌة وقدرة فنٌة ومهارة وثقافة تعلٌم من به ٌتمتع ما درجة على تتوقؾ أنها أي

 ومع ، خاص بوجه البشرٌة والتنمٌة ، عام بوجه التنمٌة عملٌة فً فعال بدور تقوم أن ٌجب التً التربٌة على

 نسلم أن ٌنبؽً فإنه ، المجاالت كل فً التنمٌة جهود مع تتزامن وأن البد البشرٌة التنمٌة جهود بؤن تسلٌمنا

 ونتابجه بآلٌاته التربوي البحث عن بمعزل تتم أن ٌمكن ال البشرٌة التنمٌة تحقٌق فً التربٌة جهود بؤن أٌضاً 

 األمٌة قضٌة وخاصة التنمٌة بعملٌة المرتبطة القضاٌا لمعظم تناوله رؼم التربوي والبحث.  وتوصٌاته

 ٌإدي ال أنه إال ، القضاٌا لتلك الحلول وتضع تفٌد التً التوصٌات من وللعدٌد النتابج من لمجموعة وتوصله

 الصفة ذات الشرعٌة والبوابات الكافٌة الضمانات وجود لعدم نظراً  التنمٌة عملٌة دفع فً الفعال دوره

 فً التنمٌة عملٌة تطور لمواكبة التربٌة تطوٌر فً بدوره القٌام التربوي للبحث تضمن التً السٌاسٌة

 نتابج لهامشٌة أو ، بدورها القٌام على قدرتها عدم أو وتقاعسها البوابات هذه لوجود أو ، المصري المجتمع

 واقع:  أوالً :  على للوقوؾ الدراسة هذه وأهمٌة ضرورة كانت هنا ومن.  نفسها التربوٌة البحوث بعض

 مصر فً التربوي البحث واقع:  ثانٌاً .  األمٌة بقضٌة وعالقتها بها المرتبطة القضاٌا وإبراز مصر فً التنمٌة

 اآللٌات:  رابعاً .  مصر فً التربوي البحث اهتمامات من األمٌة قضٌة موقع:  ثالثاً .  أهمٌته وإبراز

 إجراءاتها خالل من الدراسة سعت ولقد.  المصري المجتمع بواقع التربوي البحث ربط تكفل التً والضمانات

 . الدراسة لجوانب التناول محاور تمثل والتً األبعاد تلك استقراء المنهجٌة

 جامعة - المإتمر ومقرر العلٌا للدراسات التربٌة كلٌة وكٌل - معوض ابراهٌم الدٌن صالح. د.أ :المرجع

 المنصورة

 

 والنفسٌة التربوٌة للعلوم الثالث العلمً المإتمر :النشاط اسم

  :النشاط نوع

 . - طنطا جامعة - الشٌخ كفر فرع - التربٌة كلٌة :المستفٌدة الجهة
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 227ٔ فبراٌر: إلى    227ٔ فبراٌر: من :المدة

 ببحث المشاركة إلً ،باإلضافة المإتمر لجان عضو :المتقدم دور

 - الطباعة لجنة عضو - بالمإتمر واإلعاشة اإلستقبال لجنة عضو- :المتقدم مهام و الدور تفاصٌل

 فً مصر فً األساسً التعلٌم ألهداؾ جدٌدة منظومة نحو:  عنوانه ببحث المشاركة - التوصٌات لجنة عضو

 *العصر تؽٌرات ضوء

 التعلٌم)  ، الشٌخ كفر ، التربٌة كلٌة ، والنفسٌة التربوٌة للعلوم الثالث العلمً المإتمر*  :النشاط عن نبذة

 ألهداؾ جدٌدة منظومة نحو:  البحث ملخص.  م227ٔ فبراٌر 7ٕ-ٕ٘ ،(  ومستقبله حاضره األساسً

 واالقتصاد الفكر فً مطردة لتؽٌرات الٌوم العالم ٌتعرض.العصر تؽٌرات ضوء فً مصر فً األساسً التعلٌم

 استثناء بال – اآلن تتعرض المجتمعات أصبحت ثم ومن ، والمعامالت والعالقات والثقافة والتعلٌم والسٌاسة

 ٌتكرر ورقم آله مجرد ذلك بعد لتتركه األصلٌة ومبادراته وإرادته حرٌته بسلبه اإلنسان على القضاء لخطر –

 مالمحه له عصر فً ٌعٌش الٌوم فاإلنسان ، المجتمعات هذه واقع بها ٌزخر التً العدٌدة المإسسات سجل فً

 والتكنولوجٌا العلم هو الثورة هذه ومرجع ، قرار على تستقر وال تتخبط عصرٌة ثورة من ٌموجه لما الخاصة

 ٌواكب إنسان إعداد التعلٌمً نظامه خالل من المصري المجتمع ٌستطٌع ولكً.  لهما الواسع واالستخدام

 ، ألبنابه تعلٌمٌة خدمات من ٌقدمه فٌما النظر إعادة ضرورة ٌستلزم ، تحدٌات من تفرزه بما العصر تؽٌرات

 بالكفاءات مزودٌن أفراد إعداد على قدرته هو ، اآلن وقٌمته التعلٌم لجودة الحقٌقً االختبار أصبح حٌث

 حٌث ، التعلٌمً لنظامنا األولى الركٌزة هو األساسً التعلٌم وألن.  الشاملة التنمٌة إحداث على القادرة

 خطورة ٌشكل فهو ثم ومن ، العمري المستوى نفس فً ٌكونون الذٌن األطفال من األعداد ؼالبٌة ٌستقبل

 ، ذلك بعد تعلٌمهم ٌكملون ال قد األساسً التعلٌم تالمٌذ معظم وأن خاصة ، المقبل الجٌل تشكٌل فً كبٌرة

 تمثل األهداؾ ألن ونظراً .  إلخ...  ، مدرسٌة أو ، عابلٌة أو ، اقتصادٌة أو جؽرافٌة تكون قد متعددة لظروؾ

 حاجات ضوء فً تصاغ وأن والبد ، المجتمع تنتاب التً للتؽٌرات تستجٌب وأن البد وأنها ، التعلٌم موجهات

 هذه أهمٌة كانت هنا من...  األنشطة وتتحدد الدراسٌة المحتوٌات توضع األهداؾ ضوء فً وأنه ، العصر

 بها ٌرتبط بما العصر تؽٌرات تواكب مصر فً األساسً التعلٌم ألهداؾ جدٌدة منظومة على للوقوؾ الدراسة

 فً األساسً التعلٌم أزمة أبعاد على التعرؾ:  أوالً :  اآلتٌة المحاور ومعالجة تناول ذلك وتطلب ، تحدٌات من

 انعكاساً  ، خاصة األساسً والتعلٌم ، عامة المصري المجتمع ٌواجهها التً التحدٌات رصد:  ثانٌاً .  مصر

 تحدٌد:  رابعاً .  األساسً التعلٌم ألهداؾ الجدٌدة للمنظومة الحاكمة األسس إبراز:  ثالثاً . العصر لتؽٌرات

 فً الجدٌدة المنظومة تطبٌق متطلبات تحدٌد:  خامساً .  مصر فً التعلٌم ألهداؾ الجدٌد المنظومة مالمح

 . مصر فً األساسً التعلٌم

 الشٌخ كفر فرع - طنطا جامعة - التربٌة كلٌة عمٌد - زناتً اعتماد. د.أ :المرجع

 

 :العمل وورش التدرٌبٌة الدورات

 

 ( :FLDP) والقٌادات التدرٌس هٌبة أعضاء قدرات تنمٌة مشروع دورات - ا

 مٕٙٓٓ ٌونٌه ٕٙ – ٕٗ: المعتمدة الساعات •

 مٕٙٓٓ ٌولٌو ٖ – ٔ: العلمً البحث إدارة •

 مٕٙٓٓ ٌولٌو ٖٔ – ٔٔ: التكنولوجٌا باستخدام التدرٌس •

 مٕٙٓٓ ٌولٌو 7ٔ – ٘ٔ: التدرٌس تقٌٌم •
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 م7ٕٓٓ أؼسطس ٖٕ – ٕٔ: الفّعال العرض مهارات تنمٌة •

 م7ٕٓٓ أؼسطس 7ٕ – ٕ٘: بالجامعات والقانونٌة المالٌة الجوانب •

 .م1ٕٓٓ أؼسطس 1ٔ – ٙٔ: الجامعً التدرٌس جودة •

 .مٕٔٔٓ فبراٌر 7ٔ – ٙٔ: العالً التعلٌم لمإسسات اإلستراتٌجً التخطٌط

 : أخرى دورات - ب

 مٖٕٓٓ/ٙ/ٕ – ٘/SPSS: ٔ7 اإلحصابٌة الحزم استخدام فً مقدمة •

 م7ٕٓٓ إبرٌل ٕ٘ – ٖٕ: الجامعً التدرٌس استراتٌجٌات •

 م7ٕٓٓ إبرٌل ٖٓ – 1ٕ: الجامعً الطالب تعلم استراتٌجٌات •

 م7ٕٓٓ ماٌو ٕٔ – 2ٔ: الجامعة ألستاذ المهنٌة التنمٌة أسس •

 م7ٕٓٓ ماٌو 1ٕ – ٕٙ: التفكٌر مهارات تنمٌة •

 مٕٓٔٓمارس 7ٔ – ٙٔ:  االنترنت علً العلمً البحث محركات دورة •

 .مٕٓٔٓ دٌسمبر ICDLالدولٌة الرخصة شهادة

 : العمل ورش - ج

 مٕٙٓٓ إبرٌل 2ٔ: الجامعً التعلٌم تقنٌات متطلبات •

 م1ٕٓٓ ٌناٌر ٖٕ: بالجامعات التدرٌس هٌبة ألعضاء المدمج التعلٌم •

 م1ٕٓٓ مارس 2ٕ: واالتصاالت الشبكات تقنٌة •

 

 : خارج مصر العلمٌة والملتقٌات والندوات المإتمرات 
 

 جامعةة ،(الرحمن ضٌوؾ خدمة فً المعلوماتٌة) اآللً للحاسب عشر السابع الوطنً المإتمر 
 السةعودٌة، الحاسةبات وجمعٌةة العزٌةز عبةد الملةك جامعةة مةع بالتعاون المنورة بالمدٌنة طٌبة

 .مٕٗٓٓ إبرٌل ٘ المإتمر، وقابع حضور

 بةن سةلمان بةن خلٌفةة الشةٌخ جةابزة توزٌةع لحفةل المصةاحبة – المعاصةرة والتحدٌات الشباب 
 المشةاركة البحةرٌن، – والطفةل المةرأة معلومةات مركز م،ٖٕٓٓ لعام العلمٌة خلٌفة آل محمد
 .مٕ٘ٓٓ ٌناٌر ٗ ببحث،

  طٌبةةة جامعةةة – اإلنسةةانٌة والعلةةوم التربٌةةة كلٌةةة لإلرهةةاب، والتصةةدي الجةةامعً الشةةباب – 
 .مٕ٘ٓٓ فبراٌر ٖٔ ببحث، المشاركة ، المدٌنة المنورة

  واإلدارٌةةة المالٌةةة العلةةوم كلٌةةة والحلةةول، الظةةاهرة: الخةةاص القطةةاع فةةً التةةوطٌن تحةةدٌات – 
 .مٕٙٓٓ نوفمبر ٖٔ–ٕٔ فعالٌات، حضور ،المدٌنة المنورة – طٌبة جامعة

 جامعةة – اإلنسةانٌة والعلةوم التربٌة كلٌة والطموح، الواقع: الجامعً للطالب العلمً التحصٌل 
 .م7ٕٓٓ أكتوبر ٖٔ–2ٕ ببحث، المشاركة ، المدٌنة المنورة – طٌبة
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  اإلنسةةانٌة والعلةةوم التربٌةةة كلٌةةة والطمةةوح، الواقةةع: الجةةامعً للطالةةب العلمةةً التحصةةٌل – 
 .م7ٕٓٓ أكتوبر ٖٔ–2ٕ ببحث، المشاركة ، المدٌنة المنورة – طٌبة جامعة

 لمسةاعدة الخٌرٌة الجمعٌة السعودٌة، العربٌة بالمملكة الزواج ولجان لمشارٌع الرابع الملتقى 
 .مٕٗٓٓ إبرٌل ٖ–ٕ المكرمة، مكة – الزواج على الشباب

  واالسةتٌعاب القبةول محةور–( آفةاق) الجةامعً للتعلٌم المستقبلٌة للخطة األول العلمً الملتقى 
 .مٕٙٓٓ سبتمبر ٗ المنورة، بالمدٌنة طٌبة جامعة العالً، التعلٌم مإسسات فً

  مةةةارس ٘–ٖ المنةةةورة، بالمدٌنةةةة طٌبةةةة جامعةةةة المدٌنةةةة، ألبحةةةاث الثةةةانً العلمةةةً الملتقةةةى 
 .م1ٕٓٓ

 

 : العلمٌة اللجان عضوٌة
 

  تارٌخه وحتى م22ٗٔ عام منذ الحدٌثة، التربٌة رابطة عضو. 

  رقةةم بقةةرار طٌبةةة بجامعةةة اإلنسةةانٌة والعلةةوم التربٌةةة بكلٌةةة التربوٌةةة البحةةوث مركةةز عضةةو 
 .مٕٙٓٓ/ٔٔ/7ٔ الموافق هـ7ٕٗٔ/ٔٔ/ٔ بتارٌخ ق/ٕٖٗ

 عامةةاً  ثالثةٌن مةرور بمناسةبة طٌبةة بجامعةة التربٌةة بكلٌةة الوثةابقً الكتةاب إعةداد لجنةة عضةو 
 .م7ٕٓٓ/٘/1ٕ الموافق هـ1ٕٗٔ/٘/ٔٔ بتارٌخ ق/1ٕ/7ٔ رقم بقرار تؤسٌسها على

  البحةوث مركةز فةً للنشةر المقدمةة العلمٌة واألعمال األبحاث تقٌٌم نماذج تصمٌم لجنة عضو 
 بتةةةارٌخ ق/2ٕ/ٔ رقةةةم بةةةالقرار طٌبةةةة بجامعةةةة اإلنسةةةانٌة والعلةةةوم التربٌةةةة بكلٌةةةة التربوٌةةةة

 .م1ٕٓٓ/ٔ/ٙٔ الموافق هـ2ٕٗٔ/ٔ/7

  بجامعةةة اإلنسةةانٌة والعلةةوم التربٌةةة بكلٌةةة التربٌةةة أصةةول لقسةةم الطالبةةات قسةةم أمةةور مسةةبول 
 .مٕٙٓٓ/2/ٕٔ الموافق هـ،7ٕٗٔ/2/1ٔ بتارٌخ ٖٖ رقم بقرار ، المنورة بالمدٌنة طٌبة

 هٌبةةة أعضةةاء حكةةم فةةً لمةةن وإتقانهةةا العلمةً البحةةث مهةةارات تنمٌةةة لبرنةةامج العلمةةً المنسةق 
 .م1ٕٓٓ/7ٕٓٓ الجامعً العام فً طٌبة بجامعة تطبٌقها تم دورات ألربع – التدرٌس

 

 

 : العلمٌة التقارٌر وكتابة التدرٌبً النشاط 

 

 العلمٌة والدورات البرامج فً التدرٌبً النشاط -ٔ 

  التةةدرٌس هٌبةةة ألعضةةاء وإتقانهةةا التةةدرٌس مهةةارات تنمٌةةة" برنةةامج فةةً بالتةةدرٌب اشةةترك 
 دورات ،لةةثالث"واالستقصةةاء البحةةث مهةةارات تنمٌةةة: "موضةةوع فةةً ،"السةةعودٌة بالجامعةةات
 هةـ1ٕٗٔ/7ٕٗٔ لعةام األولةى وجمةادي اآلخةر ربٌةع شةهري خةالل والطةابؾ، طٌبةة بجامعتً
 .م7ٕٓٓ وإبرٌل مارس شهري الموافق

  هٌبةةة أعضةةاء حكةةم فةةً لمةةن العلمةةً البحةةث مهةةارات تنمٌةةة" برنةةامج فةةً بالتةةدرٌب اشةةترك 
 خةةالل طٌبةةة بجامعةةة دورات ألربعةةة ،"العلمةةً البحةةث أخالقٌةةات: "موضةةوع فةةً ،"التةةدرٌس
 ومةةارس ٌنةاٌر شةةهري الموافةق هةةـ2ٕٗٔ/1ٕٗٔ لعةام األولةةى وجمةادي اآلخةةر ربٌةع شةهري
 .م1ٕٓٓ
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 : العلمٌة التقارٌر كتابة -ٕ 

 التةةدرٌس هٌبةةة ألعضةةاء وإتقانهةةا التةةدرٌس مهةةارات تنمٌةةة: "لبرنةةامج األول التقرٌةةر إعةةداد 
 اآلخةةةر ربٌةةةع شةةةهري خةةةالل طٌبةةةة بجامعةةةة والثةةةانً األول التطبٌةةةق ،"السةةةعودٌة بالجامعةةةات
 .م7ٕٓٓ وإبرٌل مارس شهري الموافق هـ1ٕٗٔ لعام األولى وجمادي

  التةةدرٌس هٌبةةة ألعضةةاء وإتقانهةةا التةةدرٌس مهةةارات تنمٌةةة: "لبرنةةامج الثةةانً التقرٌةةر أعةةد 
 هةـ1ٕٗٔ عةام األولةى جمةادي شةهر فةً الطةابؾ جامعةة فةً التطبٌةق ،"السعودٌة بالجامعات
 .م7ٕٓٓ إبرٌل شهر الموافق

 

 

 : البحثٌة والفرق العلمٌة االستشارات 
 

 :العلمٌة االستشارات - ٔ

  جامعةة وطالبةات طةالب ٌراهةا كما اإلرهاب إلى المإدٌة العوامل" لبحث علمٌاً  مستشاراً  عمل 
 حملةة فعالٌةات مةن كفاعلٌةة لإلرهةاب، والتصةدي الجةامعً الشةباب: ندوة ضمن المقدم" طٌبة

 هةةـٕٙٗٔ/ٔ/ٖ األحةةد ٌةةوم فةةً طٌبةةة بجامعةةة عقةةدت والتةةً اإلرهةةاب ضةةد الةةوطنً التضةةامن
 .مٕ٘ٓٓ/ٕ/ٖٔ الموافق

  بعةةض فةةً االسةةتراتٌجً التخطةةٌط: "بعنةةوان 7ٕٗ/ٙٔ رقةةم للبحةةث علمٌةةاً  مستشةةاراً  عمةةل 
 إسةةتراتٌجٌة لخطةةة مقتةةرح نمةةوذج بنةةاء فةةً اإلفةةادة وإمكانٌةةة والعربٌةةة األجنبٌةةة الجامعةةات
 .مٕٙٓٓ فبراٌر إلى ٕ٘ٓٓ ماٌو من الفترة فً ،"المنورة بالمدٌنة طٌبة لجامعة

 

 :البحثٌة الفرق - ٕ

 هـٕٙٗٔ/ٕ٘ٗٔ"  المنورة المدٌنة منطقة فً العنوسة ظاهرة"  لدراسة بحث فرٌق ربٌس. 

  الواقةع طٌبةة جامعةة فةً بعةد عةن التعلةٌم: "بعنةوان 7ٕٗ/1ٙ رقةم البحث فرٌق أعضاء أحد 
 .م7ٕٓٓ/ٕٙٓٓ الجامعً للعام ،"التدرٌس هٌبة أعضاء نظر وجهة من دراسة – والطموح

 بكلٌةة المعلةم إعداد لنظام الداخلٌة الكفاٌة: "بعنوان 1ٕٗ/7ٕٔ رقم البحث فرٌق أعضاء أحد 
 الجةةةةامعً للعةةةةام ،"تحلٌلٌةةةةة تتبعٌةةةةه دراسةةةةة – طٌبةةةةة بجامعةةةةة اإلنسةةةةانٌة والعلةةةةوم التربٌةةةةة
 .م1ٕٓٓ/7ٕٓٓ

  ألعضةاء والمعرفٌةة البحثٌةة المهةارات: "بعنةوان 1ٕٗ/ٕٙٔ رقةم البحةث فرٌةق أعضاء أحد 
 الجةةةةامعً للعةةةام ،"مٌدانٌةةةة دراسةةةة – والطمةةةوح الواقةةةع بةةةٌن بالجامعةةةات التةةةدرٌس هٌبةةةة
 .م1ٕٓٓ/7ٕٓٓ

  والطمةوح الواقةع: طٌبة جامعة فً الطالبٌة األنشطة: " بعنوان لدراسة بحث فرٌق ربٌس – 
 لعةةةةام طٌبةةةةة بجامعةةةةة العلمةةةةً البحةةةةث عمةةةةادة قبةةةةل مةةةةن المةةةةدعم للبحةةةةث" مٌدانٌةةةةة دراسةةةةة
 (.ٕٙٗ/ٙٔ) برقم 7ٕٗٔ/ٕٙٗٔ

  تؽٌةرات ضةوء فةً طٌبة جامعة وطالبات طالب مشكالت: "بعنوان لدراسة بحث فرٌق ربٌس 
 مةةن للفتةةرة طٌبةةة، جامعةةة العلمةةً، البحةةث عمةةادة ،"المعالجةةة وسةةبل واآلثةةار األسةةباب العصةةر

 .هـ1ٕٗٔ/ٕ/ٔ إلى هـ7ٕٗٔ/ٗ/ٔ
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 : المجتمعٌة المشاركات 

 الفتةرة فةً الشٌخ كفر بمحافظة الثانوٌة المدارس ووكالء مدراء تدرٌب برنامج فً المشاركة 
 .مٕٕٔٓ ماٌو وحتً مٕٔٔٓ نوفمبر من

 مةن الفتةرة فةً الشةٌخ كفةر بمحافظةة العةام التعلةٌم لمعلمةً النشط التعلم برنامج فً المشاركة 
 .مٕٕٔٓإبرٌل وحتً ٕٕٔٓ ٌناٌر

 تحسةةٌن برنةةامج نظمةةه الةةذي األطفةةال برٌةةاض اإلعتمةةاد فرٌةةق تةةدرٌب برنةةامج فةةً المشةةاركة 
 مةةن الفتةةرة فةةً التربٌةةة كلٌةةة مةةع والتعلةةٌم التربٌةةة بةةوزارة المبكةةرة الطفولةةة بمرحلةةة التعلةةٌم
 .مٕٔٔٓ دٌسمبر وحتً مٕٔٔٓ نوفمبر

 تحسةةٌن برنةةامج نظمةةه الةةذي األطفةةال برٌةةاض اإلعتمةةاد فرٌةةق تةةدرٌب برنةةامج فةةً المشةةاركة 
 مةةن الفتةةرة فةةً التربٌةةة كلٌةةة مةةع والتعلةةٌم التربٌةةة بةةوزارة المبكةةرة الطفولةةة بمرحلةةة التعلةةٌم
 .مٕٓٔٓ دٌسمبر وحتً مٕٓٔٓ نوفمبر

 مصةر:  المعاصرة التربوٌة المعرفة حال"  عشر الثانى العلمى المإتمر فعالٌات فى المشاركة 
 . ٕٓٔٓ/ ٔٔ/  ٖ - ٕ من الفترة فى"  نموذجا

 المملكةةة طٌبةةة بجامعةةة"  اسةةتخدامها وكٌفٌةةة البحةةث محركةةات" التةةدرٌبى البرنةةامج حضةةور 
 . ٕٓٔٓ/ ٖ/ ٙٔ الفترة فى السعودٌة العربٌة

 مصةر:  المعاصرة التربوٌة المعرفة حال"  عشر الثانى العلمى المإتمر فعالٌات فى المشاركة 
 . ٕٓٔٓ/ ٔٔ/  ٖ - ٕ من الفترة فى"  نموذجا

 ضةمن"  الثالثةة االلفٌةة تحةدٌات سةٌاق فى العربى الطفل هوٌة وتاصٌل التعلٌم"  بحث عرض 
 .2ٕٓٓ/ ٖ/  ٕٙ فى"  العربٌة البلدان فى وقضاٌاها الطفولة حماٌة"  ندوة

 التربٌةةة وزارة الطٌبةةة طٌبةةة فةةى الخةةامس التعلٌمةةى التربةةوى اللقةةاء"  فةةى محاضةةرات القةةاء 
 . 1ٕٓٓ/ ٘/  ٖٔ فى السعودٌة والتعلٌم

 الفتةةرة فةةى عقةةدت التةةى"  الخدمةةة ومسةةبولٌة القٌةةادة"  نةةدوة فعالٌةةات حضةةور ٕٕ-ٕٖ /ٖ /
 . الشرقٌة المنطقة بؤمارة 2ٕٓٓ

  التةةدرٌس هٌبةةة اعضةةاء لةةدى واتقانهةةا التةةدرٌس مهةةارات تنمٌةةة"  دورة فعالٌةةات حضةةور  "
 فةى السةعودٌة العربٌةة المملكة طٌبة بجامعة"  الجامعة الستاذ المهنٌة التنمٌة اسس"  محور
 .7ٕٓٓ/ ٗ/ ٖٕ -ٕٔ من الفترة

 محةور"  التدرٌس هٌبة اعضاء لدى واتقانها التدرٌس مهارات تنمٌة"  دورة فعالٌات حضور 
 الفتةةةرة فةةى السةةةعودٌة العربٌةةة المملكةةةة طٌبةةة بجامعةةةة" الجةةامعى التةةةدرٌس اسةةتراتٌجٌات" 
 . 7ٕٓٓ/ ٘/ ٖٓ -1ٕمن

  التةةدرٌس هٌبةةة اعضةةاء لةةدى واتقانهةةا التةةدرٌس مهةةارات تنمٌةةة"  دورة فعالٌةةات حضةةور  "
 فةةى السةةعودٌة العربٌةةة المملكةةة طٌبةةة بجامعةةة"  الجةةامعى الطالةةب تعلةةم اسةةتراتٌجٌات" محةةور
 . 7ٕٓٓ/  ٘/ ٖٕ -ٕٔ من الفترة

 محةور"  التدرٌس هٌبة اعضاء لدى واتقانها التدرٌس مهارات تنمٌة"  دورة فعالٌات حضور 
 ٕ- ٗ/ ٖٓ مةن الفتةرة فةى السعودٌة العربٌة المملكة طٌبة بجامعة"  التفكٌر مهارات تنمٌة" 
 /٘  /ٕٓٓ7 . 

 والثانٌةةة المخةةدرات، إدمةةان ومكافحةةة الشةةباب: بعنةةوان األولةةى محاضةةرتٌن، بإلقةةاء المشةةاركة 
 بمركةز الشةباب، قةدرات بنةاء فةً ودورهةا الشةباب مراكةز" بعنةوان محاضرة بإلقاء المشاركة

 .م7ٕٓٓ/ٙ/7ٕ ٌوم وذلك الشٌخ، كفر بمحافظة البخانٌس شباب

  المصةري، للشباب السٌاسٌة المشاركة ضرورة: بعنوان األولى محاضرتٌن، بإلقاء المشاركة 
 شةباب مركةز فعالٌةات ضمن وذلك المصري، الشباب وإمكانات مصر مستقبل: بعنوان والثانٌة
 .م7ٕٓٓ/7/ٕٔ-ٗٔ من الفترة فً الشٌخ، كفر بمحافظة الحمراء

 بمركةز الشةباب، قةدرات بنةاء فةً ودورهةا الشةباب مراكةز: بعنةوان محاضةرة بإلقاء المشاركة 
 .م7ٕٓٓ/7/ٕٙ ٌوم فً الشٌخ، كفر بمحافظة صندال شباب
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 المإسسةةةات داخةةةل التقةةةارٌر وإعةةةداد االتصةةةال أسةةةالٌب: "بعنةةةوان الثةةةانً التةةةدرٌبً البرنةةةامج 
 .م7ٕٓٓ/ٔٔ/ ٗٔ – ٕٔ الموافق هـ،1ٕٗٔ/ٔٔ/ٗ – ٕ من الفترة فً" االجتماعٌة

 إعةةداد بمركةةز ،"الشةةباب عنةةد الفةةراغ وقةةت قضةةاء سةةبل" بعنةةوان محاضةةرة بإلقةةاء المشةةاركة 
 .مٕٙٓٓ/ٙ/1ٕ ٌوم فً الشٌخ، كفر بمحافظة والرٌاضٌة الشباب بمدٌرة القادة

  والثانٌةةة المصةةري، القةةومً واألمةةن الشةةباب: بعنةةوان األولةةى محاضةةرتٌن، بإلقةةاء المشةةاركة 
 الشةةٌخ كفةةر شةةباب مركةةز فعالٌةةات ضةةمن وذلةةك الثقافةةات، وصةةراع المصةةرٌة الهوٌةةة: بعنةةوان
 .ٕٙٓٓ/7/ٕ-ٔ من الفترة فً الشٌخ، كفر بمحافظة

 كفةر بمحافظةة النّطةاؾ شةباب مركةز فعالٌةات ضةمن وذلةك الثقافةات، وصراع العولمة: بعنوان 
 .مٕٙٓٓ/1/ٙٔ-2 من الفترة فً الشٌخ،

 بمستشةةفى واألطبةةاء للعةةاملٌن مقدمةةة الةةوظٌفً، الرضةةا: بعنةةوان محاضةةرة بإلقةةاء المشةةاركة 
 .ٕٙٓٓ/ٖ/1 ٌوم فً المنورة بالمدٌنة النفسٌة الصحة

 بعنةةوان والثانٌةةة المجتمةةع، وتؽٌةةرات القةةٌم: بعنةةوان األولةةى محاضةةرتٌن، بإلقةةاء مشةةاركةال :
 مةن الفتةرة فةً الشةٌخ، بكفةر روٌنةه شةباب مركةز فعالٌات ضمن وذلك القومً واألمن الشباب

 .مٕ٘ٓٓ/7/ٕٔ-٘

 شةةباب بمركةةز" المصةةري للشةةباب السٌاسةةٌة التنشةةبة: "بعنةةوان محاضةةرة بإلقةةاء المشةةاركة 
 .مٕ٘ٓٓ/1/ٕٗ بتارٌخ الشٌخ، بكفر ؼازي سٌدي

 ٔواألطبةةاء للعةةاملٌن مقدمةةة االجتماعٌةةة، الخدمةةة أهمٌةةة: بعنةةوان محاضةةرة بإلقةةاء المشةةاركة 
 .م7ٕٓٓ/٘/ٖ ٌوم فً المنورة، بالمدٌنة النفسٌة الصحة بمستشفى

  االجتمةاعً والتطةوٌر للدراسةات الةوطنً المركةز نفةذها التةً التدرٌبٌة البرامج فً المشاركة 
 :ومنها االجتماعٌة، للشبون العامة اإلدارة بإشراؾ

  مةةن الفتةةرة فةةً" المنحةةرفٌن األحةةداث مةةع األمثةةل التعامةةل: "بعنةةوان األول التةةدرٌبً البرنةامج 
 .مٕٗٓٓ/2/ ٙ – ٗ الموافق هـ،ٕ٘ٗٔ/7/ٕٔ – 2ٔ
 

 

  الجامعٌة المرحلة فً بتدرٌسها قام التً المقررات

 : العلٌا الدراسات ومرحلة

 التربوي التخطٌط 

  اإلنسان تربٌة فً نظرٌات 

  للتربٌة الفلسفٌة األصول 

  المعلم ومهنة التعلٌم 

 التربٌة وقضاٌا العصر 

  االجتماعٌة التنشبة 

  للتربٌة الثقافٌة األصول 

  التربٌة فلسفة 

 البٌبة وخدمة الكبار تعلٌم 

 التربٌة تارٌخ  

 البٌبٌة التربٌة 

 التربوٌة العلوم إلى المدخل 

  السكانٌة التربٌة 
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  االبتدابً التعلٌم ومنظومة المصري المجتمع قضاٌا 

 األساسً التعلٌم فلسفة 

  معاصرة تربوٌة ومذاهب فلسفات 

 مصر فً التعلٌم تارٌخ  

 للتربٌة االقتصادٌة األصول 

  للتربٌة السٌاسٌة األصول. 

 والتنمٌة التربٌة 

  المملكة. فً التعلٌم 

 المجتمع وتنمٌة اإلسالمٌة التربٌة 

 

 : أخرى وجهود أنشطة

  حتكمي حبوث منافسات النشاط الاجامتعي لأس بوع ش باب اجلامعات املرصيةالثاين عرش  جبامعة كفر

 ، يف موضوعات : اليجرة غي الرشعية.9102الش يخ ، فرباير 

  عداد وتنفيذ املعسكر الصيفي اذلي يعقده قسم أأصول الرتبية بلكية الرتبية بكفرر شارك ابس مترار يف ا 

عارترو عرام 0292الش يخ واذلي يعقد س نواًي لطالب التعلمي الأسايس منذ تعيينو معيدًا ) م( وحىت ا 

 م..9119

 ( مخسة أ الف مواطن مبحافظة كفر الش يخ يف مرص يف ثالثة شيور.0111أأعّد برانمج حملو أأمية ) 

 م.0220افظة كفر الش يخ لعام شارك ف قياس معدل الترسب يف التعلمي الأسايس يف حم 

  شارك بفاعلية يف العديد من املؤمترات الرتبوية الر  تعقرد دا ره ريوريرة مرصر العربيرة ويف ا ول

 العربية.

   شارك ابلتدريس يف ا ورات التدريبية ال  تعقدىا وزارة الرتبية والتعلمي يف مرص لالرتقاء مبسر تو

 القامئني عىل العمه هبا.

 اب ورة التدريبية ال  أأعدهتا اجلامعة )جامعة طنطا( لالرتقاء مبس تو  القامئني عرىل  شارك ابلتدريس

 العمه هبا.

 شارك يف اال رشاف عىل بعض الأرس الطالبية ابللكية 

  رَأس املعسكر الصيفي الرتفهييي للطالب لفرع اجلامعة بكفر الش يخ عدة مررات عرىل مردار سر نوات

 متعددة.

 دارة صندوق الزم  اةل ابللكية.عضو جملس ا 

 .ساكن أأعضاء ىيئة التدريس بلكية الرتبية بكفر الش يخ  أأمني صندوق رعية ا 
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  قلمي يف تمنية الوعي الس يايس للمرأأة ، مضن برانمج شارك من  الل عدة حمارضات عىل مس تو  اال 

 اجمللس القويم للمرأأة.

 عداد قادة ش باب حمافظة كفر الش يخ من  الل ترأأس عدة ورش معه مب ديرية الشر باب شارك يف ا 

 والرايضة ابحملافظة.

 

 

 

 السابق النظام فً ادخالها تم التً األخرى المعلومات

 أخرى ومعلومات أنشطة

 عشر المصرٌةالثانً الجامعات شباب ألسبوع االجتماعً النشاط منافسات بحوث تحكٌم :النشاط طبٌعة

 .الشرعٌة ؼً الهجرة:  موضوعات فً ،2ٕٔٓ فبراٌر ، الشٌخ كفر بجامعة

 بحوث تحكٌم :النشاط نوع

 الشٌخ كفر جامعة :الجهة

 2ٕٔٓ ٌناٌر: إلى    2ٕٔٓ ٌناٌر: من :المدة


