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برنامج املؤتمر
01-23:1

تسجيل

01,:1-01

الجلسة االفتتاحية
 السالم الجمهوري.
 القرآن الكريم.
 كلمة السيد األستاذ الدكتور  /مصطفى محمد رجب
 كلمة السيد األستاذ الدكتور  /أحمد حسين الصغير
 كلمة السيد األستاذ الدكتور  /خالد عبداللطيف عمران

عميد الكلية

 كلمة السيد األستاذ الدكتور  /أحمد عزيزعبداملنعم

رئيس الجامعة

مقرر املؤتمر
رئيس املؤتمر

 تكريم القسم للسادة الضيوف والسادة املتفرغين من أعضاء هيئة التدريس

الجلسة األولى
الرؤى واالتجاهات الخاصة بمجانية التعليم
رئيس الجلسة 3أ.د /مصطفى محمد رجب
00-01,:1

"إصالح وتطويرالخدمات التعليمية فى املدارس الحكومية
ً
نموذجا"
فى ظل املجانية واإللزام 3برنامج املنشآت التعليمية
أ.د /الهاللي الشربيني هاللي
أستاذ التخطيط التربوي  ،ووزيرالتربية والتعليم السابق

00,:1-00

" مع املجانية... .....ملاذا ؟!! "
أ.د /السيد سالمة الخميس ي
أستاذ أصول التربية  ،ومقرر اللجنة العلمية الدائمة ألصول التربية
والتخطيط التربوي

04-00,:1

املجانية في التعليم  " 3رؤية و اقعية وبدائل مقترحة"
أ.د /علي صالح جوهر
أستاذ أصول التربية املتفرغ  ،وعميد كلية التربية النوعية األسبق
بجامعة دمياط

043:1-04

استراحة

04-01,:1

املؤتمرالعلمي األول لقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة سوهاج
مجانية التعليم بين القبول والرفض (رؤى و اتجاهات) األحد ( )42فبراير4102م

الجلسة الثانية  3أوراق العمل والبحوث
رئيس الجلسة  3أ.د /خلف محمد البحيري
أ.د /عبد املعين سعد الدين هندي & أ.د /جمال علي الدهشان
أ.د /مصطفى محمد رجب
أ /شيماء محمد مراد
أ /إسراء طه حفني
أ.د /محمد األصمعي محروس
-04,:1
03:1

أ.د /جمال علي الدهشان
أ.د /أحمد حسين الصغير
د /فيفي احمد توفيق
د /إيمان عبد الرحمن محمد
د /منال أبو الفتوح قاسم
د /أسماء أحمد خلف
د /داليا علي ماهر
د /ملياء املسلماني
د /حنان مصطفى أحمد

ورقة عمل " 3بعض اآلثارالسلبية لتطبيق مجانية التعليم األساس ي في
محافظة سوهاج "
ورقة عمل " 3مجانية التعليم في الدساتيرواملواثيق والقوانين املصرية بين
اإلقدام واإلحجام"
ورقة عمل " 3مجانية التعليم ضرورة مجتمعية لتحقيق تكافؤ الفرص
التعليمية والعدل التربوي"
بحث " 3تصور مقترح لدعم مجانية التعليم الجامعي الحكومي وضمان
جودته"
بحث" 3تصور مقترح لدعم مجانية التعليم األساس ي في مصرعلى ضوء
التشريعات الدستورية"
بحث 3مسارات البحث التربوي حول مجانية التعليم وقضاياها في مصر
في الفترة من  0291وحتى "4101دراسة تحليلية"
بحث" 3رؤية مقترحة ملواجهة التحديات التي تواجه مجانية التعليم في
مصر"
بحث" 3مجانية التعليم الجامعى وعالقتها بتكافؤ الفرص التعليمية
فى ضوء التحديات الراهنة وأزمة التحول"
بحث" 3استخدام برنامج قائم على التدريس التبادلى فى تعزيزمهرات التفكير
العليا فى القراءه والدافعيه لدى طالب الفرقة الثانية"
بحث" 3تعزيزالتربية من أجل املواطنة العاملية لدى طالب املرحلة الثانوية
فى مصر)آليات مقترحة)"
ً
بحث" 3برنامج مقترح في الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفقا لنظرية املرونة
املعرفية و أثره في تنمية التواصل العلمي ومهارات التفكيراملستقبلي والوعي
بالسالمة البيولوجية لدى طالب كلية التربية"
تعقيب واستفسارات
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الجلسة الثالثة  3أوراق العمل والبحوث
رئيس الجلسة  3أ.د /فيصل الراوي طايع
أ.د /محمد األصمعي محروس & أ.د /محمود السيد عباس
أ.د /فيصل الراوي
أ.د /خلف البحيري
أ.د  /عماد صموئيل وهبه

-0,:1
43:1

أ.د .خلف البحيري
د .محمد فوزي زيدان
د .غادة محمد علي
أ.د.محمد األصمعي محروس
د .عبد هللا عبد العالي نعمان
أ.د /أحمد حسين الصغير
د /خديجة عبد العزيزعلي
د /محمد ناجح محمد
د /محمد السيد إسماعيل

4,:1

ورقة عمل" 3من يدفع نفقات التعليم؟"
ورقة عمل "3اإلنفاق الخاص على التعليم في بعض القرى املصرية في ظل
املجانية"
ورقة عمل " 3الثقافة املجتمعية بين انتشاراملدارس الخاصة وندرة املوارد
املالية في مجتمع صعيد مصر "
بحث" 3تفعيل بعض مداخل االنفاق في تحسين الفاعلية التعليمية
بمؤسسات التعليم قبل الجامعي"
بحث" 3بدائل مقترحة لتنويع مصادرتمويل التعليم العالي في البالد العربية
في ضوء رؤيتي مصروالسعودية 41:1م"
بحث " 3أدواراملعلم في تنمية التفكيراالبتكاري في املدارس الثانوية
الحكومية من وجهة نظرالطالب"
بحث " 3تصور مقترح لسد الفجوة الرقمية لدى الباحثين التربويين كمدخل
لتطويراملعرفة التربوية"
بحث " 3تطويردور كليات التربية في تنمية الثقافة املدنية لدى طالبها على
ضوء أهدافها"

د /منارمحمد بغدادي

بحث  " 3تصور مقترح لتحسين الجاهزية التكنولوجيةفي املدارس الثانوية"

د /صفاء عبد املحسن

بحث " 3تصور مقترح لتحقيق مجانية رياض األطفال في مصر"

د /طه علي أحمد
د /إيمان خلف عبد املجيد
د /أبو النور مصباح أبو النور

بحث " 3أثرالتفاعل بين الدافعية العقلية واملعتقدات الرياضية على
التحصيل األكاديمي لطالب كلية التربية شعبة الرياضيات"
بحث " 3قيم العدالة التربوية مدخل إلصالح التعليم املصري في ضوء
التحديات املعاصرة -دراسة نظرية "
التحرك للغداء بمطعم الجامعة بمقرها القديم

