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ِِِِِّّّّّنظ ػراِّمىميػػةِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّعيػػثِّىنػػوِّيعمػػؿِّ مػػاِّه ػػدادِّامطنػػاؿِّلم اجيػػةِّ
التعػػدياتِّالمسػػتَّبميةعِّ تعزيػػزِّاىتمامػػاتيـِّط يمػػةِّالمػػدلِّال الػػةِّبعمميػػةِّالػػتعمـعِّ تعزيػػزِّ
اعتػػػػراـِّالػػػػذاتعِّ ال َّػػػػةِّبػػػػالننسعِّ بنػػػػاشِّالَّ لػػػػيةعِّاكػػػػ ا ِّ ػػػػفِّاكتَّػػػػاؼِّالمبتكػػػػريفِّ
الم تػػػر يفِّمػػػفِّبيػػػنيـعِّ اعتكػػػانيـعِّ تَّػػػديـِّالػػػد ـِّالننػػػ ِّ المػػػاد ِّليك نػػػ اِّ( ممػػػاشِّ

المسػػػتَّبؿومِّ مسػػػا دتيـِّ مػػػاِّتعديػػػدِّامىػػػداؼِّالمسػػػتَّبميةعِّ التهكيػػػدِّ مييػػػاعِّ تعَّيَّيػػػاِّ
كمافِّهتاعةِّكااةِّامنَّطةِّالتعميميػةِّذاتِّالجػ دةِّالمرتنعػةِّلكػؿِّطنػؿِّبلػضِّالنظػرِّ ػفِّ
منيتػػػوِّامجتما يػػػةِّ د ػػػـِّالعمػػػ ـعِّ التكن ل جيػػػاعِّ اليندسػػػةعِّ الرياكػػػياتعِّاػػػ ِّملػػػرمِّ
تعزيزِّالع قػةِّاإلرتباطيػةِّبػيفِّامطنػاؿِّ الجامعػاتِّالمعيطػةِّبيػـِّاػ ِّالمنػاطؽِّالمجػا رةعِّ
زيػػػادةِّالػػػ

ِّال ػػػاصِّبالن ا ػػػدِّ النػػػرصِّال الػػػةِّبػػػالتعميـِّالعػػػال عِّ مِّسػػػيماِّبالنسػػػبةِّ

لمطُّ بِّالذيفِّيم م فِّقطا اتِّالمجتمعِّامقؿِّعظًّام ِّ

ِِِِِّّّّّهمِّىفِّ اقػػعِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّاػ ِّملػػرِّيَّػػيرِّهلػػاِّبعػػضِّالمع قػػاتِّ التػ ِّمػػفِّ
بينياِّ:قمةِّاإل

فِّ الت يػةِّالكاايػةِّبالبرنػامةِّلممػدارسِّ ى ليػاشِّاممػ رعِّ ِّنَّػصِّاِّلتم يػؿِّ

الكاا ِّلمبرنامةعِّ ط ؿِّالنترةِّالت ِّيلؿِّايياِّالد ـِّمػفِّالجامعػةعِّ قمػةِّاممػاكفِّالمجيػزةِِّّ
مستَّباؿِّامطناؿِّبالجامعاتِّ غيرىام ِّ
ِِِّّّ لتعَّيػػؽِّذلػػؾِّينبل ػ ِّام ػػذِّب ب ػراتِّالػػد ؿِّالت ػ ِّنجعػػتِّجامعاتيػػاِّا ػ ِّتطبيػػؽِّبرنػػامةِّ
جامعةِّالطنؿعِّ امستنادةِّمنياِّا ِّملرِّبماِّيتسؽِّمعِّالسياؽِّال َّاا ِّالملػر ِّلتعسػيفِّ
ج دةِّال دمةِّالمَّدمةِّمنياعِّ التلمبِّ ماِّمَّك تياِّ زيادةِّاا ميتيام ِّ
ِِِّّّ ميوِّاَّدِّركزتِّالدراسةِّالعاليةِّ ماِّهجراشاتِّتنعيؿِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّبملرِّا ِّ
ك شِّ بر ٍّ
اتِّكؿِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ ىلمانيام

ِّ -ِّ898ِّ-

. وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر،كل من جامعات بريطانيا وألمانيا
ِّ برنامج جامعة الطِّفل في

Program of the children's university in each of the universities
of Britain and Germany, And the possibility of benefiting from
them in Egypt
*Dr. Wafaa Zaki Badrose Beshay
Teacher of comparative education
the Faculty of Education - Alexandria University
In view of the importance of the University of the Child program as
it prepares children to meet future challenges, enhance their longterm interests in the learning process, and promote self-esteem, selfconfidence, and personality building, as well as the discovery and
incubation of innovators and inventors, the future). And to help them
define, confirm, and achieve future goals and ensure that all high
quality educational activities are available to every child regardless of
his social background and support for science, technology, engineering
and mathematics in Egypt. Strengthen the link between children and
surrounding universities in neighboring areas, and increase awareness
of benefits And opportunities for higher education, especially for
students who represent disadvantaged sectors of society.
However, the reality of the program of the University of the Child
in Egypt refers to some obstacles, including: lack of awareness and
awareness of the program for schools and parents, lack of adequate
funding for the program, the length of the period of support from the
university, and the lack of places equipped to receive children in
universities and others.
In order to achieve this, the experiences of countries whose
universities have succeeded in implementing the University of the
Child Program should be introduced and utilized in Egypt in line with
the Egyptian cultural context to improve the quality of service
provided by them and overcome their problems and increase their
effectiveness.
Therefore, the current study focused on the procedures of activating
the program of the University of the Child in Egypt in the light of the
experiences of both the universities of Britain and Germany
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مكدَّم٘:

ُّ
اىتمتِّالعديدِّمفِّالد ؿِّبمرعمةِّالطُّن لة؛ِّعيثِّىنياِّتم ؿ ِّىىـِّالمعاييرِّالت ِّيَِّّاسِّ
ِِِِِّّّّّ

ِّتَّدـ ِّالمجتمع ِّ تط ره ِّ تعكره ِّبيف ِّغيره ِّمف ِّالمجتمعاتع ِّاهطناؿ ِّالي ـ ِّىِّـ َِّّبابِّ
بيا ُِّّ

اللدِّ ِّدتِّوع ِّ رجاؿ ِّالمستَّبؿِّ قادتِّوم ِّ ر اية ِّامطناؿِّ ا دادىـ ِّلممستَّبؿ ِّيِّمِّؿ ِّعتميِّ اِّةِّ
عكاريِّةِّينركياِّالتِّط ُِّّرِّالعمم ِّ التكن ل ج ِّالمعالرعِّ افِّ ِّالتليرِّ التط رِّامجتما

ِّ

ِّيكرسو ِّالمجتمع ِّمف ِّمؤسسات ِّ برامة ِّ ق انيف ِّمف ِّىجؿِّ
نع ِّاماكؿ ِّيت قؼ ِّ ما ِّما ِّ
ِّبهف ِّمستَّبؿ ِّاممِّة ِّهنِّما ِّى ِّا ِّمستَّبؿِّ
الطِّنؿ ِّ تك ينو ِّ بناش َِّّ ليتو ِّهيمااِّنا ِّمنو ِّ
ىطنالنام ِّ

ِِِِِّّّّّ تهت ِّاكرةِّامىتماـِّبيذهِّالمرعمةِّمنوِّ«دا اِّماِّماِّتك فِّىناؾِّلعظةِّماِّا ِّمرعمةِّ

ِّالتعرؼ ِّهلا ِّالمستَّبؿ»؛ ِّتمؾ ِّالكممات ِّالت ِّلاغيا ِّالكاتبِّ
ُِّّ
الطُِّّن لة ِّتتاح ِّاييا ِّارلة
اإلنجميز ِّغراىاـ ِّغريفع ِّ لكف ِّكيؼ ِّيتعرؼ ِّىؤمش ِّامطناؿ ِّ ما ِّالمستَّبؿ ِّا ِّظؿِّ

نياِّبعيداِّ فِّالتطبيؽِّا ِّال اقع؛ِّلذاِّاَّدِّىدركتِّالعديدِّ
المعم ماتِّالنظريِّةِّالت ِّيدرس
ا
ُّ
المنيةِّالدراس ِّلمعم ـ ِّ الرياكيات ِّ ماِّمجم ةِّمفِّالعَّا ؽِّ
ِّ
مفِّالد ؿِّقكية ِّاقتلار ِّ
اماكار ِّالت ِّتطرح ِّبل رة ِّنمطيِّةِّ ِّمعتمدة ِّ ما ِّمناىة ِّتَّميديِّة ِّتستند ِّهلا ِّالعنظِّ
امسترجاع ِّى ناشِّاممتعافع ِّ مِّتتيحِّتمؾ ِّالطِّريَّة ِّلمطِّالبِّارلةِّ ِّهجراش ِّتجارب ِّ بع ثِّ
تط ير ِّميارات ِّتتعمؽ ِّبالعم ـم ِّ بذا ِّباتت ِّالب د ِّا ِّعاجة ِّهلا ِّتعزيز ِّالبرامة ِّال الةِّ

ِّالط ب ِّالذيف ِّيم م ف ِّجيؿ ِّالمستَّبؿ ِّمفِّ
ِّمنيجياع ِّ امرتَّاش ِّبمست ل ُِّّ
ًِّّ
بتدريس ِّالعم ـ
العمماشِّ الباع يفِّا ِّملر(1وم ِّ

ِِِِّّّّ لما ِّكاف ِّلمجامعات ِّمف ِّد ر ِّىاـ ِّا ِّ دمة ِّالمجتمع؛ ِّيتم ؿ ِّا ِّتعديد ِّم رجاتِّ
تت شـ ِّ طبيعة ِّىذا ِّالعلر ِّالمتلير ِّهلا ِّجانب ِّه داد ِّالم ارد ِّالبَّريةع ِّ اجراش ِّالبع ثِّ
العمميةع ِّ المساىمة ِّا ِّ ممية ِّالتنَّ ة ِّ نَّؿ ِّال َّااة ِّبما ِّيكمف ِّلياغة ِّ

ِّامطناؿِّ

تَّكيموع ِّ تنا ؿ ِّقكايا ِّالمجتمع ِّ مَّك توع ِّ العمؿ ِّ ما ِّ دمة ِّالمجتمع ِّ تنميتو ِّمفِّ
جميع ِّالج انب ِّمف ِّ

ؿ ِّتنمية ِّالَّدرة ِّ ما ِّالمَّاركة ِّ اإلسياـ ِّا ِّبناش ِّالمجتمع ِّ عؿِّ

مَّك توعِّ الرغبةِّا ِّالبعثِّ تعد ِّال اقععِّ النظرِّهلاِّالمستَّبؿِّا ِّهطارِّنية ِّ مم ٍّ ِّ
يؽ ِّي ار

ِّ ل لية ِّالمجتمعع ِّ يمنع ِّتكدُّس ِّالمعراة ِّ دـ ِّربطيا ِّبعركة ِّالعياةِّ
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المتط رة؛ ِّلذا ِّقامت ِّالجامعات ِّبتَّديـ ِّبرنامة ِّجامعة ِّالطنؿ ِّكهعد ِّالبرامة ِّالت ِّتَّدمياِّ
ل دمةِّالمجتمعِّ تعَّيؽِّىىداايا(8وم ِّ
اِّتعميمياِّينتَّرِّبسر ةِّ الميًّاعِّ يتيحِّهمكافِّ
ًِّّ
ِِِِِّّّّّ ِّيم ّؿِّبرنامة«ِّ:جامعةِّالطنؿ»ِّمَّر اِّ
التنكيرِّالعمم ِّ النَّد ِّ اإلبدا

ِّ برِّهتاعةِّالنرلةِّلتدريبِّامطناؿِّا ِّبي ةِّجامعيِّةمِّ

كماِّيؤىِّؿِّامطناؿِّ برِّامعتكاؾِّبالعمماشِّ امساتذةِّالجامعييفعِّ د ؿِّالمعامؿِّ التِّدريبِّ
ماِّالبع ثمِّ يؤدِّ ِّذلؾِّهلاِّزيادةِّقدراتِّيـِّاإلبدا يِّةِّ العَّميِّةِّ امبتكاريِّة(0وم ِّ
ـِّالدراس ِّالعاد عِّ تساندِّىاِّ
ِّ
ِِِِِِّّّّّّتبدىِِّّامنَّطةِّالتعميميةِّليذاِّالبرنامةِّ ارجِّنطاؽِّالي
ـِّالدراس عِّ ى ناشِّتنا ؿِّاللداشعِّ بعدِّ
ِّ
نَّاطاتِّمتكاممةِّمعياِّتجر ِّا ِّالمدارسِّقبؿِّالي
ِّ
الي ـ ِّالدراس ع ِّ ى ناش ِّالعط ت ِّ اإلجازات ِّ غيرىام ِّ يمتعؽ ِّبالبرنامة ِّط بِّ ِّتت ار حِّ
ى مارىـِّماِّبيفِّالسادسةِّ ال امنةِّ َّرمِّ ِّ
ِِِِِّّّّّ ِّتمِّمتِّرؤيةِّ«برنامةِّجامعةِّالطِّنؿ» ِّا ِّلنتِّىنظار ِّالجامعةِّلمتركيزِّ ماِّامطناؿِّ
تبارىـ ِّىد ات ِّالتليير ِّالَّادريف ِّ ما ِّم اجية ِّالتعديات ِّالم تمنة ِّمف ِّ
با ِّ

ؿ ِّتنميةِّ

تعزيز ِّاىتماميـ ِّبالعم ـ؛ ِّمع ِّلنتِّ ِّىنظارىـ ِّهلاِّ
الَّدرات ِّاإلبدا يِّة ِّ امبتكاريِّة ِّلألطناؿع ِّ ِّ
تعزيزِّاعتراـِّ
ىىميةِّالبعثِّالعمم عِّ العمؿِّ ماِّتط يرِّمياراتيـِّالعمميِّة؛ِّباإلكااةِّهلاِّ ِّ

الَّع رِّبالَِّّةع ِّ تنمية َِّّ ليِّة ِّالطنؿعِّ معا ؿِّاكتَّاؼِّالمبتكريفِّ الم تر يفِّ
الذِّاتِّ ُِّّ
مفِّامطناؿعِِّّاعتكانيـِّ تَّديـِّالدِّ ـِّالنن ِِّّ الماد ِِّّليـ(4وم ِّ
ِِِِِّّّّّكماِّيعمؿِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّ ماِّكمافِّهتاعةِّالنَِّّاطاتِّالتِّعميميِّةِّالمتَّدِّمةِّلكؿِِّّ
ِّمَّير ِّهلا ِّسعييا ِّلتعزيز ِّارتباط ِّامطناؿِّ
ِّاا
ِّبلض ِّالنِّظر ِّ ف ِّ منيتو ِّامجتما يِّة
ِّ
طنؿع
لا ِّلدل ِّالَّ ار حِّ
بالجامعات ِّالَّريبة ِّمنيـع ِّ ِّزيادة ِّ ييـ ِّبهىميِّة ِّالتعميـ ِّالعال ؛ ِّ ل اِّ

عظًّاع ِّ ِّا ِّالمَّابؿِّتَّجِّعِّتمؾِّامم رِّىساتذةِّالجامعاتِّ ماِّالمَّاركةِّ
امجتما يِّةِّامقؿِّ ِّ ِّ
التط يِّةِّا ِّنَّاطاتِّت دـِّالمجتمعم ِّ
ِِِِِّّّّّكذلؾ ِّيسعا ِّالبرنامة ِّلم ل ؿ ِّهلا ِّامطناؿ ِّالذيف ِّي اجي ف ِّلع بات ِّتعميميِّة ِّى ِّ
لاِّا ِّالمناطؽِّالنا يةع ِّ تد يـِّتط يرِّمياراتِّالتِّدريسِّ
اجتما يِّةِّى ِّاقتلاديِّة؛ ِّ ل اِّ
ماِّىف ِّتمؾِّالنَِّّاطاتِّتراجعِّمفِّقبؿِّىساتذةِّ
ِّ
َّداِّداِّ
تبسيطِّالمعم ماتِّبيفِّالمعمميفعِّم ّ
ةِّىيكامِّ ِّ
مماشِّ براشِّا ِّالمناىةِّالدراسيِّ
ا
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تػػل فِّ برِّجمعِّ
ِِِِّّّّكما ِّىفِّ ِّالمنػاىةِّالتػ ِّتػِّ ِّ
ػدرسِّ ِّمطناؿِّالمَّر عِّ كعياِّىساتذةِّم ّ
اِّبرنامجاِّ
اِّ
اِّ
معةعِّماِّيجعمياِّىيك
للاتِّالعمميِّةِّا ِّالجا
معم ماتِّمبسِّطةِّ م جزةِّ فِّالت ّ
للاتِّ
ُِّّ
متكام اِّ ِّمكتَّاؼِّم اىبِّامطناؿِّ قدراتيـِّاإلبدا يِّةمِّ
معِّتعرؼِّالطِّنؿِّهلاِّالت ّ

ةعِّيمكفِّالتعرؼِّ ماِّمي لوِّ ممكاتوِّ م اىبومِّكماِّتَّمؿِّتمؾِّالمناىةِّمعاكراتِّ
ُِّّ
الجامعيِّ

تَّتمؿ ِّمعم مات ِّ َّاايِّة ِّ مميِّة ِّ انيِّة ِّكالمسرح ِّ اللناشع ِّاَّد ِّا تار ِّك ير ِّمف ِّامطناؿِّ
مستَّبميـِّالتعميم ِّى ناشِّان راطيـِّا ِّالمَّر ععِّامنيـِّمفِّ َّؽِّد ؿِّالمعامؿِّإلجراشِّ
التجاربعِّ انجذبِّآ ر فِّهلاِّىندسةِّالبتر ؿعِّ مالتِّ ِّمجم ةِّ ِّ ال ةِّهلاِّان فِّالنِّعتِّ
لنا ةِّالتِّما يؿِّ غيرىام ِّ

ِّلذاِّتسعاِّالدراسةِّلمتعرؼِّ ماِّبرنامةِّجامعةِّالطِّنؿِّا ِّملرعِّ كينيةِّتعميؽِّامستنادةِّ
منوعِّ عؿِّمَّك توِّمفِّ

ؿِّ رضِّ براتِّبعضِّالد ؿِّا ِّىذاِّالمجاؿم ِّ

 - 8معلل٘ الدِّراش٘:
ِِِِّّّّ ما ِّالرغـ ِّمف ِّىفِّ ِّالتِّعميـ ِّى ِّىساس ِّالتنميةع ِّ مفِّ ِّكؿِّ ِّاردِّ ِّيعتاج ِّهلا ِّالمسكفِّ
ِّكؿ ِّىذا؛ِّ
ِّالعؽ ِّا ِّالملادر ِّامساسيِّة ِّلمرااىية ِّالماديِّةع ِّابالتعميـ ِّيبدى ُِّّ
ُِّّ
المهكؿع ِّ لو

اعد ث ِّالتط ر ِّ ازدىار ِّاماراد ِّيك ف ِّبسبب ِّالتعميـع ِّكما ِّىفِّ ِّالرااىية ِّالماديِّة ِّمعتمدةِّ
ميومِّ
ِّهلاِّعد ِّكبيرِّ ِّ ماِّعنظ ِّعَّا ؽِّ فِّ
ٍِّّ
ِِِِِِّّّّّّهمِّىنوِّعتاِّاآلف ِّا ِّملرع ِّيَّتلرِّالتعميـ
طاشِّالطُّ بِّالنرلةِّلتنميةِّمياراتِّالتنكيرِّالنَِّّد ِّامساسيِّةع ِّ الِّذ ِّ
ِّ
ظيرِّقمبِّبد فِّه

يتطمبِّهجراشِّتجاربِّ ماِّالطِّبيعةعِّ مناقَّةِّنتا جيـمِّامازاؿِّالنِّظاـِّالتعميم ِّغيرِّملمِّـِِّّ
بعد ِّلمسا دة ِّامطناؿ ِّ ما ِّهيجاد ِّمناطؽ ِّاىتماماتيـ ِّالعَّيَّيِّةع ِّ كَّؼ ِّاللطاش ِّ فِّ

ِّالط ب ِّبت قعات ِّآبا يـع ِّممِّا ِّيؤدِّ ِّهلا ِّ كعيـِّ
م اىبيـ؛ ِّلذلؾ ِّيتهِّر ِّبَّدِّة ِّك ير ِّمف ُِّّ
تعتِّكلطِّسا يفِّ جاىديفِّا ِّتعَّيؽِّىىداؼِّليستِّبهىداايـمِّ
ِِِِِّّّّّ مف ِّىنا ِّجاش ِّالتعدِّ ِّنع ِّتد يـ ِّاىتمامات ِّامطناؿ ِّا ِّم تمؼ ِّالت للاتِّ
فِّمفِّىللرِّسف ِّممكنةعِّ
ٍِّّ
الَِّّاممةِّمجاؿِّالعم ـعِّ التكن ل جياعِّ العم ـِّاإلنسانيِّةعِّ النن
كيعا ِّلألجياؿ ِّ الجديدة ِّىف ِّالمعراة ِّ الميارات ِّتتدا ؿ ِّ تتَّابؾ ِّمع ِّبعكياِّ
ذلؾ ِّت
ا

البعضع ِّ ىف ِّالتعمـ ِّا ِّمجاؿ ِّيَِّّ ِّالميارات ِّا ِّمجامت ِّى رلع ِّ ينبل ِّىف ِّيك فِّ
ِّبناش ِّ ما ِّايـ ِّالت للات ِّالم تمنةع ِّكماِّ
امطناؿ ِّقادريف ِّ ما ِّاكتَّاؼ ِّاىتماماتيـ
ا
ِّ -ِّ038ِّ-
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ينبل ِّ مييـ ِّىف ِّيدرك ا ِّىف ِّالمجتمعات ِّالمزدىرة ِّم ِّتعتاج ِّاَّط ِّهلا ِّ"ميندسيف" ِّى ِّ
عِّبؿِّتعتاجِّىيكاِّهلاِّ"ملراييف"عِّ"معمّميف"عِّ"م سيَّييف"…ِّهلخمِّ ِّ
"ىطباش"
ا

تهسيسا ِّ ما ِّما ِّسبؽ ِّتنب ؽ ِّمَّكمة ِّالدراسة ِّالعالية ِّمف ِّىىمية ِّبرنامة ِّجامعةِّ
ِِِِِِّّّّّّ
ا
الطِّنؿ ِّعيث ِّىنو ِّيعمؿ ِّ ما ِّه داد ِّامطناؿ ِّلم اجية ِّالتعديات ِّالمستَّبميِّةع ِّ تعزيزِّ
اىتماماتيـ ِّط يمة ِّالمدل ِّال الة ِّبعمميِّة ِّالتعمـع ِّ تعزيز ِّاعتراـ ِّالذِّاتع ِّ الَِّّة ِّبالننسعِّ
بناش ِّالَّ ليِّةع ِّاك اِّ ِّ ف ِّاكتَّاؼ ِّالمبتكريف ِّ الم تر يف ِّمف ِّبينيـع ِّ اعتكانيـعِّ
تَّديـِّالدِّ ـِّالنن ِّ الماد ِّليك نِّاِّ( مماشِّالمستَّبؿومِّ مسا دتيـِّ ماِّتعديدِّامىداؼِّ
المستَّبميِّةعِّ التهكيدِّ ميياعِّ تعَّيَّياِّ كمافِّهتاعةِّكااةِّامنَّطةِّالتعميميِّةِّذاتِّالج دةِّ
ِّبلض ِّالنِّظر ِّ ف ِّ منيتو ِّامجتما يِّة ِّ د ـ ِّالعم ـع ِّ التكن ل جياعِّ
ِّ
المرتنعة ِّلكؿِّ ِّطنؿ
ِّاليندسةع ِِّّالرياكياتع ِّا ِّملرم ِّ تعزيز ِّالع قة ِّاإلِّرتباطيِّة ِّبيف ِّامطناؿ ِّ الجامعاتِّ
المعيطة ِّبيـ ِّا ِّالمناطؽ ِّالمجا رةع ِّ زيادة ِّال

ِّال اص ِّبالن ا د ِّ النرص ِّال الةِّ

عظًّا(5وم ِّ
ماِّبالنسبةِّلمط بِّالذيفِّيم م فِّقطا اتِّالمجتمعِّامقؿِِّّ ِّ
ُِّّ
بالتعميـِّالعال عِّ مِّسيِّ

ِِِِِّّّّّهم ِّىف ِّ اقع ِّبرنامة ِّجامعة ِّالطنؿ ِّا ِّملر ِّيَّير ِّهلا ِّبعض ِّالمع قات ِّ الت ِّمفِّ
بينيا(6وِّ :قمة ِّاإل

ف ِّ الت ية ِّالكااية ِّبالبرنامة ِّلممدارس ِّ ى لياش ِّامم رع ِّ نَّصِّ

التم يؿِّالكاا ِّلمبرنامةعِّ ط ؿِّالنترةِّالت ِّيلؿِّايياِّالد ـِّمفِّالجامعةعِّ قمةِّامماكفِّ
المجيزةِِّّمستَّباؿِّامطناؿِّبالجامعاتِّ غيرىام ِّ
ِِِّّّ لتعَّيؽ ِّذلؾ ِّينبل ِّام ذ ِّب برات ِّالد ؿ ِّالت ِّنجعت ِّجامعاتيا ِّا ِّتطبيؽ ِّبرنامةِّ
جامعةِّالطنؿعِّ امستنادةِّمنياِّا ِّملرِّبماِّيتسؽِّمعِّالسياؽِّال َّاا ِّالملر ِّلتعسيفِّ
ج دةِّال دمةِّالمَّدمةِّمنياعِّ التلمبِّ ماِّمَّك تياِّ زيادةِّاا ميتيام ِّ
ِِِّّّ ميوِّاَّدِّركزتِّالدراسةِّالعاليةِّ ماِّهجراشاتِّتنعيؿِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّبملرِّا ِّ
ك شِّ بر ٍّ
اتِّكؿِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ ىلمانياعِّ ميوِّتعددتِّمَّكمةِّالدراسةِّا ِّامس مةِّ

التاليةِّ :
ماِّامسسِّالنظريةِّلبرنامةِّجامعةِّالطنؿ؟

ٍّ
ِّكؿ ِّمف ِّبريطانيا ِّ ىلمانيا ِّا ِّك شِّ
ما ِّبرامة ِّجامعة ِّالطنؿ ِّالت ِّتَّدميا ِّالجامعات ِّا

السياؽِّال َّاا ؟

ِّكؿِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ ىلمانيا؟
ماِّى جوِّالَّبوِّ ام ت ؼِّا ِّبرامةِّجامعةِّالطنؿِّا ٍِّّ
ِّ -ِّ030ِّ-
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ماِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّالمطبؽِّا ِّملرِّا ِّك شِّالسياؽِّال َّاا ؟
ما ِّىىـ ِّاإلجراشات ِّالمَّترعة ِّلتنعيؿ ِّبرنامة ِّجامعة ِّالطنؿ ِّبملر ِّا ِّك ش ِّال براتِّ
الم تارة؟ِّ بماِّيتسؽِّ السياؽِّال َّاا ِّلملر؟

بناش ِّ ماِّذلؾِّاإف ِّام ذِّببرنامةِّجامعةِّالطنؿِّالمطبؽِّا ٍّ
ِّكؿ ِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ
ا
ىلمانياِّيسا دناِّا ِّتنعيؿِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّا ِّملرعِّ التلمبِّ ماِّمَّك تو؛ِّ مفِّ

ـِّتعَّيؽِّاليدؼِّمنوم ِّ

 - 3حدّد الدِّراش٘:
ِِِِِّّّّّاقتلػرتِّالدراسػةِّ مػاِّبرنػامةِّجامعػةِّالطنػؿِّمػفِّعيػثِّالمنيػ ـِّ امىميػةِّ امىػداؼِّ
تطبيَّاتياِّالمعالرةِّا ٍّ
ِّكؿِّمػفِّبعػضِّجامعػاتِّبريطانيػاِّ ىلمانيػا؛ِّعيػثِّىنيمػاِّمػفِّى ا ػؿِّ

ُّ
الػػد ؿِّام ربيػػػةِّالتػػػ ِّبػػدىتِّاػػػ ِّتطبيػػػؽِّجامعػػةِّالطنػػػؿِّمنػػػذِّ ػػاـِّ8338ـعِّ عََّّػػػتِّبػػػوِّ
نجاعاتِّ ديدةم ِّ

ٍ - 4دف الدِّراش٘:
ِِِِّّّّتيدؼِّالدراسةِّالعاليةِّهلاِّ :

1م التعرؼِّ ماِّبرامةِّجامعةِّالطنؿِّا ٍّ
ِّكؿِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ ىلمانيام
8م ِّ كػػعِّهج ػراشاتِّمَّترعػػةِّلتنعيػػؿِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّبملػػرِّبمػػاِّيعَّػػؽِّاليػػدؼِّ
المنَّ دِّمنوم ِّ

 - 5أٍنَّٔ٘ الدِّراش٘:
تكمفِّىىميِّةِّالدِّراسةِّا ِّ :
 لنتِّنظرِّالمسؤ ليفِّ الم تليفِّهلاِّىىميِّةِّجامعةِّالطنؿِّلط بِّالمدارسعِّ لػذلؾِّصِّا تيػاراتيـِّالمينيػةعِّ مَّػر اتيـِّ
ارتباطِّ يؽِّبمعراةِّعاجاتِّالت ميذِّايماِّي ُِّّ

المينيةِّالمستَّبميةم ِّ

 مسا دةِّالت ميذِّا ِّالتعرؼِّ ماِّهمكانياتيـِّ قدراتيـعِّ الذ ِّنعسبِّىنِّوِّمِّيعظػاِّبامىتماـِّالػ زـِّاػ ِّ اقػعِّالمؤسسػاتِّالترب يػةعِّ ذلػؾِّمػفَِّّػهنوِّىفِّيػؤىِّمِّيـِّبَّػكؿِّ
ىعسفِّم تيارِّمينةِّالمستَّبؿم

ِّ -ِّ034ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

 لنتِّىنظارِّى لياشِّامم رِّ المؤسساتِّالترب يةِّلمتعػرؼِّ مػاِّبرنػامةِّجامعػةِّالطنػؿِّكهعدِّالمدا ؿِّالعدي ةِّل ىتماـِّبالطنؿِّ قدراتوِّ ابدا اتوعِّ تنميتيام
 عػػؿِّال ػ ؼِّالَّػػا ـِّمػػفِّسػػن اتِّك يػػرةِّبػػيفِّى ليػػاشِّامم ػ رعِّ ىبنػػا يـِّع ػ ؿِّا تيػػارِّدراستيـِّعسبِّمي ليـِّ قدراتيـِّلم ل ؿِّلمستَّبؿِّىاكؿمِّ

 - 6مصطلخات الدِّراش٘:
برىامج جامع٘ الطِّفل:
ِِِِّّّّى ِّبرنامةِّتَّدموِّالجامعةعِّ تَّ ـِّاكرتوِّامساسيةِّ ماِّهتاعةِّالنرلةِّلألطناؿ ِّمفِّ
م تمؼ ِّالمراعؿ ِّالتعميميِّة ِّ الذيف ِّتت ار ح ِّى مارىـ ِّما ِّبيف ِّالسادسة ِّ ال امنة ِّ َّر ِّ اـِّ
تـ ِّدراسةِّم ادِّ
لمدِّراسةِّا ِّالجامعاتِّا ِّم تمؼِّالت للاتع ِّ ا ِّم تمؼِّامماكفعِّ ِّت ُِّّ
الز ار ة ِّ اللذاش ِّ الرياكيِّات ِّ اليندسة ِّ العم ـِّ
ىساسيِّة ِّم ؿِّ :الطبِّ ِّ امعياش ِّ الكيمياش ِّ ِّ

ِّالدراس ِّالذ ِّيت ار ِّلمطِّمبةِّ
اإلِّنسانيِّ ة ِّ تكن ل جيا ِّالمعم مات ِّايتيح ِّليـ ِّننس ِّالمناخ ِّ
الجامعييف(7وم

 - 7ميَج الدِّراش٘:
ِِِِِِّّّّّّ ا ِّك ش ِّطبيعة ِّالمَّكمة ِّاست دمت ِّالدراسة ِّالمنية ِّالمَّارف ِّمف ِّ

ؿ ِّالمَّارنةِّ

بيفِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّا ٍّ
ِّكؿ ِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ ىلمانياعِّ معا لةِّامستنادةِّمفِّ

لؿ ِّهلاِّ
براتيما ِّا ِّتنعيؿ ِّبرنامة ِّجامعة ِّالطنؿ ِّا ِّملرع ِّ ذلؾ ِّ ف ِّطريؽ ِّالت ّ

هجراشاتِّمَّترعةِّلتنعيميام ِّ

 - 8خطْات الدِّراش٘:
1م كػػعِّاإلطػػارِّالمعػػددِّلمدراسػػةِّالػػذ ِّيتكػػمفِّالمَّدمػػةعِّمَّػػكمةِّالدراسػػةعِّعػػد دىاعِّ
ىىدااياعِّىىميتياعِّملطمعاتياعِّمنيجياعِّ ط اتيام
8م تنا ؿِّاإلطارِّالنظػر ِّلمدراسػةِّالػذ ِّيػد رِّعػ ؿِّبرنػامةِّجامعػةِّالطنػؿِّمػفِّمنظػ رِّ
امدبياتم
0م لػػؼِّلبػرامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّا ػ ِّد لتػ ِّالمَّارنػػةِّالم تػػارتيفِّلمدراسػػة(ِّ:بريطانيػػاعِّ
ىلمانياوِّا ِّك شِّالسياؽِّال َّاا م

ِّ -ِّ035ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

4م دراسةِّتعميميػةِّمَّارنػةِّلبيػافِّى جػوِّالَّػبوِّ ام ػت ؼِّاػ ِّبػرامةِّجامعػةِّالطنػؿِّاػ ِّ
د لت ِّالمَّارنةم
5م لؼِّلبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّا ِّملرِّا ِّك شِّالسياؽِّال َّاا م
6م كػػعِّاآلليػػاتِّالمَّترعػػةِّلتنعيػػؿِّتطبيػػؽِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّبملػػرِّا ػ ِّك ػ شِّ
بر ُّ
اتِّالد ؿِّالمَّارنةِّ بماِّيتنؽِّمعِّال اقعِّال َّاا ِّالملر م

اإلطار اليظرٖ للدِّراش٘
ّٓتياّل:
أّلًا :األشض اليظرَّٓ٘ لربىامج جامع٘ الطِّفل:

نَّػػهتِّاكػػرةِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّمػػفِّ ػ ؿِّالرغبػػةِّا ػ ِّتز يػػدِّالطُّ ػ بِّبنػػرصِّ

النمذجةِِّّمفِّقِّبؿِّمفِّىـِّىكبػرِّمػنيـعِّ مػفِّا ػاتِّ مريػةِّم تمنػةعِّ معممػيفِّذاتِّميػاراتِّ
مينيػػةِّا ػ ِّالتعمػػيـِّامبتػػدا ِّ ب ػراتِّىسػػاتذةِّجامعػػةعِّ ذلػػؾِّمتسػػاعِّالتجربػػةِّالمدرسػػيةِّ

المتاعػػةِّلمطُّ ػ بِّ السػػع ِّهلػػاِّمسػػا دةِّامطنػػاؿِّلم ل ػ ؿِّهلػػاِّىقلػػاِّقػػدرِّمػػفِّهمكانػػاتيـِّ
الم تمنة(8وم ِّ
هلػػػاِّجانػػػبِّراػػػعِِّّتطمعػػػاتِّامطنػػػاؿِّالناجمػػػةِّ ػػػفِّالعرمػػػافِّامجتمػػػا
ت قعاتيـِّ طم عاتيـِّمفِّ

عِّ راػػػعِّ

ؿِّهتاعةِّارلةِّلمعمػؿِّمػعِّالبػالليفِّعتػاِّيتمكنػ اِّمػفِّتطػ يرِّ

مياراتيـِّامجتما يةِّكال َّةِّبالننسعِّ اعتراـِّالذاتِّبَّكؿِّغيرِّرسم م ِّ

باإلكااةِّهلاِّزيادةِّالدااعِّلدلِّامطنػاؿِّلمػتعمُّـعِّ تعنيػزىـِّ ميػوِّمػفِّ ػ ؿِّمتعػةِّ

التػػدريسِّبَّػػكؿِّغيػػرِّرسػػم ِّ بػػرِّطػػرؽِّم يػػرةِّلتعمػػيـِّامطنػػاؿ؛ِّباإلكػػااةِّهلػػاِّاعتياجػػاتِّ
ػدمِّمػػفِّالنمذجػػةِّالترب يػػةِّا ػ ِّالعػػرـِّالجػػامع عِّاػػإفِّاملتَّػػاشِّبامطنػػاؿِّ
ط ػ بِّالجامعػػةِّابػ ا

بَّكؿِّى ؽِّمفِّ

ؿِّىنَّطةِّغيرِّرسميةِّيعمؿِّ ماِّه طا يـِّرؤيةاِّىكبرِّاػ ِّكينيػةِّتعمػيـِّ

امطنػػاؿِّمػػفِّ ػ ؿِّالممارسػػةِّالعمميػػةعِّ مراقبػػةِّتػػه يرِّطػػرؽِّتػػدريسِّمبتكػػرةِّع ػ ؿِّمػػدلِّ
ػرتبطِّىيكػػاِّبالت لػػيؼِّا ػ ِّالمسػػتَّبؿِّمػػفِّ ػ ؿِّ
مَّػػاركةِّامطنػػاؿِّاػ ِّالػػتعمـعِّ ىػػذاِّكمػػوِّيػ
ا
هكااةِّىذهِّامنَّطةِّهلاِّسيرتيـِّالذاتيةم ِّ
تتم ؿِّىىـِّالعنالرِّالمرتبطةِّببرنامةِّجامعةِّالطنؿِّا ِّ :

ِّ -ِّ036ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

أ  -املفَْو:
ِِِِِِّّّّّّيطمػػؽِّ مييػػاِّجامعػػةِّالمػػرحِّ ىػ ِّتَّػػجعِّامطنػػاؿِّمػػفِّ مػػرِّال امسػػةِّ عتػػاِّالرابعػػةِّ
َّػػرِّ مػػاِِّّمعا لػػةِّالَّيػػاـِّبتجػػاربِّجديػػدةعِّ تط ػ يرِّ ب ػراتيـِّ اكتسػػابِّميػػاراتِّ ب ػراتِّ
جديدة(9وم ِّ
ِِِِّّّّ قػػدِّىطمػػؽِّ مييػػاِّجامعػػةِّمفِّالجامعػػاتِّىػ ِّالتػ ِّتَّػػدمياِّكبرنػػامةِّيسػػا دِّاػ ِّتمبيػػةِّ
ظا ؼِّالجامعةِّا ِّمجاؿِّ دمةِّالمجتمعم ِّ

ب – األٍداف:
ِِِِِِّّّّّّيعمػػؿِِّّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّ مػػاِّتعَّيػػؽِّالعديػػدِّمػػفِّامىػػداؼِّ الت ػ ِّمػػفِّبينيػػاِّ:
هَّ ػراؾِّامطنػػاؿِّا ػ ِّالػػتعمـِّغيػػرِّالرسػػم ِّى ِّالػػذ ِّيعػػدثِّ ػػارجِّسػػا اتِّالي ػ ـِّالدراس ػ مِّ
مسػػا دةِّامطنػػاؿِّ تطػ يرِّالكنػػاشةِّالذاتيػػةِّلػػدييـِّمػػفِّ ػ ؿِّهَّػراكيـِّاػ ِّىنَّػػطةِِّّى مػػاؿِّ
يَّ مػ فِّبيػاِّبهننسػيـ؛ِّهلػاِّجانػبِّبنػاشِّال َّػةِّ الطم عػاتِّلػدلِّامطنػاؿِّمػفِّ ػ ؿِّتعزيػػزِّ
التعمـِّ ارجِّالمدرسةعِّ الربطِّبالم اكيعِّالت ِّيمكفِّدراستياِّا ِّالجامعةمِّكماِّتَّػدـِّدرجػةِّ
اليةِّمفِّالج دةِّالمكم نةِّى ِّالت ِّت دـِّامطناؿِّ تنمػييـِّد فِّهيػذا يـ؛ِّباإلكػااةِّهلػاِّ
تَّديـِّ براتِّتعميميةِّمتن قةِّلألطناؿِّ ارجِّالمناىةِّالدراسيةعِّ رضِّهنجػازاتيـِّاػ ِّعنػؿِّ
الت ػػرجِّالرسػػم ِّلمبرنػػامةمِّ ا ػ ِّالنيايػػةِّتعزيػػزِّالتعلػػيؿِّالدراس ػ ِّمػػفِّ ػ ؿِّزيػػادةِّعػػبِّ
امطناؿِّ َّلنيـِّبالدراسةِّ التعمـ(13وم
ِِّّ ِّيمكنناِّىفِّنست مصِّمفِّىذهِّامىداؼِّىفِّجامعةِّالطنؿِّى ِّىعػدِّالبػرامةِّالتػ ِّتسػعاِّ
هلػػاِّالتلمػػبِّ مػػاِّمَّػػك تِّالتعمػػيـِّالتَّميػػد ِّالمَّػػدـِّدا ػػؿِّالمػػدارسِّم ػػؿِّ:ربػػطِّالمنػػاىةِّ
بالبي ةِّال ارجيةعِّ اكسابِّالطنؿِّمياراتِّ طرؽِّتعمـِّجديدةم

ج  -األٍنٔ٘:
ِِِِّّّّتتم ؿِّىىميةِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّا ِّىنياِّتم ؿِّرعمةِّهلػاِّتعمػـِّمسػتَّؿ؛ِّعيػثِّي تػارِّ
ايياِّامطناؿِّماِّيريد فِّتعمُّموعِّ يَّ م فِّبهنَّطةِّىذاِّالتعمـِّبهننسيـمِّتَّػدـِّ جيػاتِّتعمػـِّ
ىنَّطةِّتعمـِّجديدةِّ اليةِّالج دةِّمفِّ

ؿِّزيارةِّالمتاعؼِّ النػ اد ِّ العػدا ؽعِّ ممارسػةِّ

ىنَّطةِّالتعمـِّبيػاعِّكمػاِّتزيػدِّمػفِّعػبِّامطنػاؿِّلمػتعمـِّ رغبػتيـِّاػ ِّالػذىابِّهلػاِّالمدرسػةِّ
د فِّهجبارِّ ماِّذلؾِّمفِّى لياشِّىمػ رىـمِّراػعِّمسػت لِّتعلػيؿِّامطنػاؿِّاػ ِّالمدرسػةِّمػفِّ
ػ ؿِّتطبيػػؽِّالمعم مػػةِّد فِّالتركيػػزِّ مػػاِّعنظيػػاِّ اسػػترجا ياِّاَّػػطمِّاستكَّػػاؼِّمجػػامتِّ
ِّ -ِّ037ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

طرؽِّتعمـِّجديدةِّمفِّ

ؿِّامن راطِّا ِّالعمؿِّدا ؿِّمعامػؿِّ م تبػراتِّ قا ػاتِّالجامعػةِّ

امنػػدماجِّا ػ ِّىنَّػػطةِّتعميميػػةِّم تمنػػةِّدا ػؿِّالجامعػػاتعِّم ػ ا ِّ:متعػػؼِّدا ػػؿِّالجامعػػةعِّ

د راتِّدراسػػػيةِّجامعيػػػةِّ ػػػفِّالتلػػػميـِّ الرياكػػػةِّ الَّيػػػاسِّ اإلسػػػعاااتِّام ليػػػةِّلجامعػػػةِّ
الطنؿمِّم قعِّيستطيعِّمفِّ

لوِّالطنؿِّاملتعاؽِّبهقربِّ جيةِّتعمُّـِّمتاعةِّلوِّ الت ِّيرغػبِّ

اػ ِّاملتعػاؽِّبيػامِّكمػاِّتعمػػؿِّجامعػةِّالطنػؿِّ مػاِّتمكػيفِّامطنػػاؿِّمػفِّتطػ يرِّالَّػدرةِّ مػػاِّ
اللػػم دِّ التنػػاؤؿِّ ال َّػػةِّمػػفِّ ػ ؿِّارلػػةِّالػػتعمـِّالػػذات ِّالم جػػوِّ ػػارجِّالنلػػؿِّالدراسػ ؛ِّ
باإلكػػااةِّهلػػاِّتعزيػػزِّالرااىيػػةِّمػػفِّ ػ ؿِّالػػتعمـِّالعػػرعِّ تَّػػجيعِّامطنػػاؿِّ مػػاِّامنَّػػطةِّ
الجديػػدةمِّاكتَّػػاؼِّالمَّػػا رِّالجديػػدةِّ زيػػادةِّاممػػاكفِّالجديػػدةعِّ قبػػؿِّكػػؿَِِّّّ ػ شِّتعَّيػػؽِّ
ػؿِّمتعممػػاِّقػػاب ا ِّلمتكيػػؼعِّ ي ػػؽِّاػ ِّتعَّيػػؽِّىع مػػوعِّ
المَّلػػدِّلمطنػػؿعِّ ىػ ِّىفِّيلػػبحِّالطنػ
ا

لديوِّعك رِّىاكؿعِّىك رِّقدرةِّ ماِّالتعليؿِّ اإلنجازِّا ِّالمدرسةِّمفِّىقرانو(11وم ِّ

ِِِِّّّّ ممػػاِّسػػبؽِّنسػػتنتةِّىفِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّيسػػاىـِّبَّػػكؿِّكبيػػرِّا ػ ِّعػػؿِّمَّػػك تِّ
التعمػػيـِّالتَّمي ػد ِّدا ػػؿِّالمػػدارسعِّ الػػذ ِّا تمػػدِّ مػػاِّعنػػظِّالمعم مػػاتِّ اسػػترجا ياِّد فِّ
تطبيَّياِّ ربطياِّبال اقعِّمماِّسا دِّ ماِّنَّصِّاإلبداعِّ امبتكارِّلدلِّامطناؿم

د ّ -جَات التعلُّه:
ِِِِِِّّّّّّتتم ػػػؿِّاػػػ ِّالمؤسسػػػاتِّالمَّػػػاركةِّاػػػ ِّالعمػػػؿِّاػػػ ِّبرنػػػامةِّجامعػػػةِّالطنػػػؿِّ ىػػػ ِّ:
مؤسساتِّالتعميـِّالعاـِّ(المدارسِّا ِّم تمؼِّالمراعؿوعِّ الَّراكةِّمػعِّالمتػاعؼعِّالمعػارضِّ
الننيػػةعِّالمكتبػػاتعِّعػػدا ؽِّالعيػػ افعِّالمجػػالسِّالمعميػػةعِّالنػػ اد ِّالرياكػػية؛ِّهلػػاِّجانػػبِّ
الَّراكةِّمعِّالن اد ِّالرياكيةِّ ال َّاايػةِّبالمػدارسِّم ػؿ(ِّ:نػاد ِّالكتػابعِّنػاد ِّالَّػطرنةو؛ِّ
باإلكػػػػااةِّهلػػػػاِّالَّػػػػراكةِّمػػػػعِّجميػػػػعِّى كػػػػاشِّالمجتمػػػػعِّالمػػػػدن ِّ مؤسسػػػػاتوِّبمػػػػاِّاػػػػييـِّ
المعمم ف(18وم ِّ
ِِِِِِّّّّّّ ميػػػوِّاَّػػػدِّسػػػاىـِّبرنػػػامةِّجامعػػػةِّالطنػػػؿِّ مػػػاِّربػػػطِّالمػػػدارسِّبكااػػػةِّالمؤسسػػػاتِّ
امجتما يةِّام رلِّلتنَّ ةِّامطناؿِّمماِّيساىـِّا ِّه راجِّجيؿِّمتزفِّ مَّارؾِّ مبدعم ِّ

ِ  -جْاز الصَّفر:
ِّ يَّلػػدِّبػػوِّبطاقػػةِّى ِّ يَّػػةِّالتعػػاؽِّكػػؿِّطالػػبِّببرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّ ت ػػتـِّبعػػدِّكػػؿِّ
سا ةِّمػفِّسػا اتِّتعمػـِّىنَّػطةِّالبرنػامةعِّ كػافِّليػذاِّتػه يرِّهيجػاب ع ِّ مػاِّانتظػاـِّعكػ رِّ
الطُّ بِّ املتزاـِّبالم ا يدِّ السم ؾم ِّ
ِّ -ِّ038ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ِِِِِّّّّّ تعمػػػؿِّىػػػذهِّالبطاقػػػةِّ مػػػاِّاسػػػتمرارِّانتظػػػاـِّامطنػػػاؿِّاػػػ ِّعكػػػ رِّكااػػػةِّمعاكػػػراتِّ
البرنامةعِّ مػفِّ ػـِّامسػتنادةِّمنػوِّبَّػكؿِّكامػؿعِّكمػاِّىفِِّّىػذهِّالبطاقػةِّتسػا دِّامطنػاؿِّاػ ِّ
العل ػ ؿِّ مػػاِّج ػ ا زِّ َّػػياداتِّمػػفِّ ػ ؿِّ ػػددِّسػػا اتِّالػػتعمـِّالت ػ ِّيسػػجمياِّكػ ُّػؿِّطنػػؿِّ

اييا(10وم ِّ

ّ  -العَادات:
ِّتعتبرِّجامعةِّالطنؿِّجزاشاِّمفِّبرنامةِّالتعمـِّالمجتمع ِّالذات ِّالَّػا ـِّ مػاِّتطػ عِّاآلبػاشِّ
امطناؿِّ المعمميفِّ ط بِّالجامعاتعِّ تعطاَِّّيادةِّلت ػرجِّكػؿِّطنػؿعِّ تتػ ار حِّمسػت ياتِّ
الت ػػرجِّمػػفِّمسػػت لِّالجػػا زةِّالبر نزيػػةِّ(03وِّسػػا ةِّتعمػػـِّهلػػاِّالجػػا زةِّالذىبيػػةِّ(1333وِّ
سا ةِّتعمـم ِّ

ثاىًٔا :برامج جامع٘ الطِّفل يف بعض جامعات برٓطاىٔا:
ِِِِِّّّّّتتم ؿِّمراعؿِّنَّهةِّ تط رِّجامعةِّالطنؿِّا ِّبريطانياِّا ِّ:ىنياِّبػدىتِّكمَّػر عِّ
"مدرسػػةِّي ػ ـِّالسػػبت"ِّا ػ ِّبيرمنجيػػاـِّا ػ ِّبػػداياتِّالتسػػعيناتعِّاكانػػتِّمبػػادرةِّمػػفِّ

البر ايس ػ رِّسػػيرِّيػػتـِّبريج ػ سعِّ سػػيرِّدينيػػدِّ ينكمػػبعِّ ػػـِّكبيػػرِّم ػ ظن ِّالتعمػػيـِّ
مػػديرِّالمدرسػػةعِّ ػػـِِّّدِّ ػـِِّّمػػفِّمؤسسػػةِّالممػػؾِّهد اردعِّ ِّاػ ِّالعَّػػدِّالتػػال ِّبػػدىتِّاػ ِّ

ػزِّمػػفِّمراكػػزِّجامعػػةِّامطنػػاؿِّاػ ِّهنجمتػراِّ يمػػزِّ اسػػكتمنداعِّ ػػـِّتػػـِِّّ
ا نػ ِّ َّػػرِّمركػِّاا
الميػاِّمػػفِّهدارةِّ
هنَّػاشِّىمانػػةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّاػ ِّديسػمبرِّ8336ـعِّ ػػـِّتػػـِِّّد ميػػاِّ ًّ
التعميـِّ لند ؽِّمست ا ِّامست نا مِّ ِّبعدِّذلؾِّىلبعتِّالمؤسسةِّ الميِّةعِّ ِّتَّ ـِّ

تريػدِّامنكػماـِّهلػاِّمَّػر عِّجامعػةِّالطِّنػؿِّ تَّػرؼِّ
ِّ
بت جيوِِّّ نلحِّالجامعػاتِّالتػ ِّ
ماِّبرامجيا(14وم

 - 0برىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘ يبََْزوِّ :Manchester university
ِِِِِّّّّّتهسسِّبرنامةِّجامعةِّالطِّنؿِّا ِّجامعةِّمانَّسترِّ ػاـِّ8337ـعِّ ىػ ِّجامعػةِّلػديياِّ
برةِّط يمةِّامجػؿِّاػ ِّمجػاؿِّعَّػ ؽِّاإلنسػافعِّ ىكبػرِّمبػادراتِّالػتعمـِّغيػرِّالرسػميةِّ ػارجِّ
سػػا اتِّالعمػػؿِّالتػػ ِّتزيػػدِّ ػػفِّ08م ِّ%1لػػديياِّالعديػػدِّمػػفِّامنَّػػطةِّاػػ ِّكااػػةِّىنعػػاشِّ
بريطانياعِّ العديدِّمفِّالبمدافِّا ِّجميعِّىنعاشِّالعالـ(15وم ِّ
ِّ -ِّ039ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ػيتـِّ مػػاِّ
سػػنتا ؿِّتنلػػي ا ِّ لػػؼِّالعنالػػرِّامساسػػيةِّلبرنػػامةِّجامعػػةِّالطِّنػػؿِّالتػ ِّسػ ُّ

ىساسياِّالتعميؿِّ :

أ  -مفَْو برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ماىعصرت:
الميػػاعِّ ى ػ ِّ
ِِِِّّّّتعتبػػرِّجامعػػةِّالطِّنػػؿِّىنػػاِّبم ابػػةِّجمعيػػةِّ يريػػةِّد ليػػةِّتعظػػاِّبتَّػػديرِّ ًّ
تَّػػجعِّجميػػعِّامطنػػاؿِّالػػذيفِّتت ػ ار حِّى مػػارىـِّبػػيفِّال امسػػةِّ الرابعػػةِّ َّػػرِّ مػػاِّالَّيػػاـِّ
بتجاربِّجديدةِّ تط يرِّاىتماماتِّجديدةِّ اكتسابِّمياراتِّجديػدةِّمػفِّ ػ ؿِّالمَّػاركةِّاػ ِّ
ىنَّطةِّتعميميةِّمبتكرةِّ

قةِّ ارجِّالي ـِّالدراس (16وم ِّ

ب1أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ماىعصرت:
ِِِِّّّّيسعاِّبرنامةِّجامعةِّالطِّنػؿِّبجامعػةِّمانَّسػترِّهلػاِّتعَّيػؽِّالعديػدِّمػفِّامىػداؼِّالتػ ِّ
تتم ػػؿِّا ػ ِّ:راػػعِّمسػػت لِّالطم ػ حِّ ال َّػػةِّبػػالننسِّلػػدلِّامطنػػاؿِّمػػفِّ ػ ؿِّامَّػػتراؾِّا ػ ِّ

امنَّػطةِّالتػ ِّيعب نيػاعِّ تَّػجيعِّالنكػ ؿِّ عػبِّالػتعمُّـِّلػدييـِّ ػفِّطريػؽِّه ػارةِّالتَّػ يؽِّ
الػذىن ِّلػػدييـِّاػ ِّه طػػا يـِّالمعم مػاتِّالجديػػدةِّهلػػاِّجانػبِّتعزيػػزِّالػدااععِّ بنػػاشِّالمر نػػةِّ
لػدييـِّنعػ ِّتعمػـِّامَّػياشِّالجديػدةِّ طػرؽِّامسػتنادةِّمنيػاعِّ مػفِّ ػـِّهد ػاؿِّتجػاربِّالعيػػاةِّ
الجديدةِّهلاِّجانبِّالمعراةِّالنظريةِّالمعطاةِّلألطناؿ؛ِّ ىذاِّمػاِّيعمػؿِّ مػاِّتعَّيػؽِّمسػت لِّ
متَّدـِّمػفِّالػتعمـِّلػدييـعِّباإلكػااةِّهلػاِّتنميػةِّالميػاراتِّالَّ لػيةِّلألطنػاؿِّمػفِّ ػ ؿِّمػاِّ
يَّ م فِّبوِّمفِّىنَّطةِّتعميميةِّا ِّمجامتِّم تمنة(17وم ِّ
ِِِِّّّّممػػاِّسػػبؽِّنسػػتنتةِّىفِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطِّنػػؿِّيسػػعاِّهلػػاِّبنػػاشَِّّ لػػيةِِّّمتزنػػةِّلػػدلِّ
امطنػػاؿِّقػػادرةِّ مػػاِّمسػػايرةِّتليػراتِّالعلػػر؛ِّهلػػاِّجانػػبِّالَّػػدرةِّ مػػاِّاإلبػػداعِّ امبتكػػارِّاػ ِّ
المستَّبؿم ِّ

ىناؾِّىىداؼِّى رلِّ الةِّبجامعةِّمانَّسترِّتتم ؿِّا ِّ ِّ:

ِِِِّّّّيسػػاىـِّالبرنػػامةِّاػ ِّجعػػؿِّجامعػػةِّمانَّسػػترِّالجامعػػةِّاماكػػؿِّاػ ِّمجػػاؿِّالبعػ ثِّاػ ِّ
بريطانيػػػاِّمػػػفِّ ػػػ ؿِّتبػػػادؿِّال بػػػرةِّ المعراػػػةِّبػػػيفِّجامعػػػةِّمانَّسػػػترِّ المجتمػػػعِّالمعمػػػ عِّ
الةِّالمدارسِّامبتدا يةمِّيعمؿِّالبرنامةِّ ماِّزيادةِّال

ِّبالن ا دِّ النرصِّالتػ ِّيمكػفِّ

ىفِّتعََّّياِّمؤسساتِّالتعميـِّالعال ِّلمطُّ بعِّ الةِّالػذيفِّمػفِّقطا ػاتِّالمجتمػعِّامدنػاِّ
الليػرِّمم مػةِّتَّميػديًّاعِّمسػػا دةِّامطنػاؿِّ مػاِّتعديػدِّ تعَّيػػؽِّىىػداايـِّالمسػتَّبميةمِّتػػدريبِّ
الطُّ ػ بِّ مػػاِّالميػػاراتِّالَّياديػػةِّالرسػػميةعِّ ىنَّػػطةِّالمَّػػاركةِّالمجتمعيػػةعِّد ػػـِّالتػػدريسِّ
ِّ -ِّ013ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

التعمـِّا ٍّ
ِّكؿِّمفِّالنل ؿِّالدراسيةِّ المنزؿ؛ِّمماِّيعمؿِّ ماِّت ايرِّنػ عِّمػفِّالنَّػاشِّبػيفِّ
اِّىامػػاِّا ػ ِّنم ػ ِّالطِّنػػؿعِّ
ى ليػػاشِّامم ػ رِّ امطنػػاؿِّ مَّػػدم ِّالر ايػػةِّليػػـعِِّّىػػذاِّيمعػػبِّد ار ا
نجاعوِّالتعميم ؛ِّباإلكااةِّهلاِّه طاشِّامطناؿِّنظرةاِّ اقبةاِّا ِّالعياةِّالجامعيةِّمػفِّ ػ ؿِّ

التعامؿِّمعِّالطُّ بِّ الم ظنيفِّ ال ريجيفم ِّ

ج  -أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ماىعصرت:
يَّػػدـِّبرنػػامةِّجامعػػةِّامطنػػاؿِّاػػ ِّمانَّسػػترِّارلػػ اِّةِّممتػػازِّةاِّلجامعػػةِّمانَّسػػترِّ

لممَّاركةِّمعِّالمجتمعِّالمعم عِّ الةِّالمدارسِّامبتدا يِّةعِّ اإل ارةِّمػفِّالمعراػةِّالتػ ِّتػـِِّّ
هنَّاؤىاِّمفِّ

ؿِّىنَّطتياِّالبع يِّةِّال ار دةِّ ممارساتِّالتعميـِّ التعمـم ِّ

قدِّلممتِّجامعةِّالطِّنؿِّلجعؿِّجامعةِّمانَّسترِّهعدلِّجامعاتِّبريطانياِّامك رِّ
سػػي ل اِّةِّا ػ ِّال ل ػ ؿِّ الترعيػػبِّ البع ػ ثِّالك ينػػةِّمػػفِّ ػ ؿِّتبػػادؿِّالمعراػػةِّ ال بػػرةِّمػػفِّ
جامعةِّمانَّسترِّمعِّالمجتمػعِّالمعمػ عِّ الػةِّالمػدارسِّامبتدا يػةمِّ قػدِّىسػيـِّذلػؾِّاػ ِّ

راػػعِّمسػػػت لِّالػػ اِّبالن ا ػػػدِّ النػػػرصِّالتػػ ِّيمكػػػفِّىفِّيعََّّيػػػاِّالتعمػػيـِّالعػػػال عِّ الػػػةِّ

َّميدياِّلمسا دةِّامطنػاؿِّ مػاِّتعديػدِّ تعَّيػؽِّ
لمطُّ بِّمفِّقطا اتِّالمجتمعِّغيرِّالممِّمةِّت ًِّّ
ِّ
ىىػػداايـِّالمسػػتَّبميِّةعِّ ِّت ػ ايرِّاػػرصِّلمطُّ ػ بِّاػػ ِّبرنػػامةِّمانَّس ػترِّلمَّيػػادةِّلمجمػػعِّبػػيفِّ
التدريبِّ ماِّالمياراتِّالَّياديِّةِّالرسميِّةِّ ىنَّطةِّالمَّاركةِّالمجتمعيِّة(18وم ِّ
مػػػفِّالمعػػػر ؼِّىفِّالمناقَّػػػةِّ التنا ػػػؿِّبػػػيفِّالطِّنػػػؿِّ ى ليػػػاشِّىمػػػ رهِّى ِّمَّػػػدم ِّ
اِّىاماِّا ِّنم ِّالطِّنؿِّ نجاعوِّالتعميم مِّكماِّىفِّه طػاشِّامطنػاؿِّنظػرِّةاِّ
الر ايةِّلوِّيمعبِّد ِّار ًِّّ
ِّ
ؿِّتعرينيـِّلمطُّ بِّ المػ ظنيفِّ ال ػريجيفِّالػذيفِّسػ ؼِّ
ِّ
اقب اِّةِّ فِّالعياةِّالجامعيِّةِّمفِّ
ينسِّرِّماِّتنطِّ ِّ ميوِّالعياةِّالجامعيِّةعِّ تِّبيفِّلألطنػاؿِّىنِّيػاِّبي ػةِّترعيػبعِّيمكػفِّال لػ ؿِّ
هليياِّمباَّرة؛ِّمماِّيعمؿِّ ماِّه طاشِّتطمعاتِّلألطناؿِّ فِّمستَّبميـم ِّ

د ّ -جَات التعله (املؤشصات املعارك٘ مع جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ماىعصرت):
بالنسػػبةِّلبرنػػامةِّجامعػػةِّالطِّنػػؿِّدا ػػؿِّالمجتمعػػاتِّالمعميػػةِّا ػ ِّمانَّسػػترِّ
الذ ِّيعمػؿِّبالتعػا فِّمػعِّمجم ػةِّمػفِّاليياكػؿِّالمعميػةِّ الَّػراكاتِّاػ ِّجميػعِّىنعػاشِّ
بريطانياِّ الت ِّتَّمؿِّ :
1م المدارسِّالنرديةم
8م مجم اتِّمفِّالمدارسم
ِّ -ِّ011ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

0م المدارسِّاماتراكيةم
4م امكاديمياتم
5م الَّركاتِّ(مَّاريعِّالمَّاركةِّالمجتمعيةوم
6م المؤسساتِّامجتما يةم
7م اللناديؽِّ الجمعياتِّال يريةم
ِِِّّّ لك ػ ِّتَّػػترؾِّال عػػداتِّالتعميميػػةِّا ػ ِّجامعػػةِّالطِّنػػؿعِّ تلػػبحِّ جيػػاتِّتعمػػـِّمِّبػػدِّىفِّ
تت ػ اارِّبيػػاَِّّػػر طِّمعينػػةِّ ى ػ ِّ:الَّػػدرةِّ مػػاِّالت طػػيطِّلمػػتعمـعِّ التَّيػػيـِّالػػذات ِّالمسػػتمرِّ
لممنظمة؛ِّهلاِّجانبِّت اارِّالس مةِّ اممافِّ اللعةِّالعامةِّدا ؿِّالمنظمػةعِّ ذلػؾِّلكػمافِّ
ج دةِّىنَّطةِّارصِّالتعمـِّ امستكَّاؼِّالمَّدمػةِّلمطِّنػؿعِّ بتع يػؿِّالمنظمػةِّالتعميميػةِّهلػاِّ
جيةِّتعمـِّا ِّجامعةِّالطِّنػؿِّمِّبػدِّىفِّنعمػؿِّ مػاِّتَّػجيعِّزيػاراتِّامطنػاؿِّ ىسػرىـِّهلييػاعِّ
رضَِّّعارِّجامعةِّالطِّنػؿِّبَّػكؿِّبػارزِّدا ػؿِّ ػارجِّالبي ػةِّالتعميميػةِّبعيػثِّيكػ فِّمر يًّػاِّ
ب ك حِّلألطناؿِّالذيفِّيرغب فِّا ِّامنكماـ(19وم ِّ

ِ  -جْاز الصَّفر(بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق جبامع٘ الطِّفل جبامع٘ ماىعصرت):
يجبِّىفِّيه ذِّالطِّنؿِّجػ ازِّسػنرِّالػتعمـِّال ػاصِّبػوِّاػ ِّكػؿِّنَّػاطِّتعمػـِّيعكػرِّ
يػتـِّ
لوعِّ يَّ ـِّقا دِّالنَّاطِّب كعِّى ِّ تـِّى ِّت قيػعِّ مػاِّجػ ازِّالسػنرِّال ػاصِّبالطنػؿعِّ ُّ
مػػفِّ

لػػوِّعسػػابِّ ػػددِّالسػػا اتِّالمطم بػػةِّاػػ ِّكػػؿِِّّجػػ ازِّسػػنرِّلعل ػ ؿِّالطِّنػػؿِّ مػػاِّ

الَّيادةِّمفِّقبؿِّكؿِّ عدةِّ مؿِّمعميةم ِّ
ِّ يعطػػاِّجػ ازِّسػػنرِّالػػتعمـِّلمطنػػؿِّمػػفِّقبػػؿِّالمدرسػػةعِّ ذلػػؾِّاػ ِّعالػػةِّىفِّتكػ فِّ
المدرسةِّ ك ا اِّا ِّ عدةِّ مؿِّمعميػةعِّى ِّمػفِّ ػ ؿِّالمراكػزِّالمعميػةِّمباَّػرةِّ ػفِّطريػؽِّ
تَّديـِّ ك يةِّارديةِّلمطنؿم ِّ
َّػرَِّّػيراعِّ اذاِّامػتألِّيمكػفِّ
ستمرِّجػ ازِّسػنرِّالػتعمـِّمػعِّالطنػؿِّمػدةِّ مانيػةِّ
ي ُّ
ا
امتلاؿِّبالمدرسةِّمست راجِّج ازِّجديدِّلمطنؿمِّىماِّا ِّعالةِّاَّدِّج ازِّالسنرِّايرجعِّذلػؾِّ
هلاِّسماحِّالمدرسةِّباست راجِّج ازِّسنرِّجديدِّلمطنؿعِّى ِّراكياِّذلؾم ِّ
قػػدِّتػػـِّتط ػ يرِّنس ػ ةِّهلكتر نيػػةِّمػػفِّج ػ ازِّالسػػنرِّالػػذ ِّيعطػػاِّلمطنػػؿِّمػػفِّقبػػؿِّ
الجامعػػةعِّ ذلػػؾِّبَّػراكةِّمػػعِّالَّطػػاعِّال ػػاصعِّ ىػػذاِّى طػػاِّتَّريػ اػراِّىكبػػرِّمسػػتَّ ؿِّامطنػػاؿِّ
تمكػيفِّتسػػجيميـِّاػ ِّامنَّػػطةِّالم تمنػػةِّبجامعػةِّالطنػػؿِّ ادارةِّهنجػػازاتيـِّبنَّػػاطعِّ يمكػػفِّ
ِّ -ِّ018ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
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ىيكاِّلج ازِّالسػنرِّاإللكتر نػ ِّىفِّيسػا دِّاػ ِّانتَّػاؿِّامطنػاؿِّمػفِّالمرعمػةِّامبتدا يػةِّهلػاِّ
ا
المرعمػػػػةِّال ان يػػػػةِّ ىفِّيك نػػػػ اِّدلػػػػي ا ِّ مػػػػاِّمراقبػػػػةِّالمػػػػدارسِّ اإلبػػػػ غِّ نيػػػػاِّ التَّيػػػػيـِّ

الذات (83وم ِّ

ّ  -العََّادات اخلاص٘ جبامع٘ الطِّفل يف جامع٘ ماىعصرت:
بناشِّ ماِّى قاتِّعك رِّامطنػاؿعِّ
تك فِّالَّيادةِّالنيا يةِّلنعاليةِّجامعةِّالطِّنؿِّ ا
التعميَّػػػاتعِّ الت لػػػياتِّالمتعمَّػػػةِّبه ليػػػاشِّاممػػػ رِّ المعممػػػيفِّ مَّػػػدم ِّالػػػتعمـِّ امطنػػػاؿِّ
ىننسيـِّ فِّطريؽِّجمعِّالط ابعِّ سا اتِّمفِّالتعمـِّالمعتمدةم ِّ
ىنػػاؾِّميػػزةِّا ػػرلِّلمَّػػيادةِّال الػػةِّبكػػؿِّطنػػؿِّعيػػثِّيمكػػفِّمػػفِّ
امطناؿِّ ماِّج ا زِّم ؿِّالجا زةِّالبر نزيةِّ فِّمدةِّ

ليػػاِّعلػ ؿِّ

يفِّسا ةِّلألنَّػطةِّ جػا زةِّالزمالػةِّ

الذىبيةِّ فِّمدةِّىلؼِّسا ةِّنَّاطم ِّ
ّ

ِّ-8برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ كٔئت ِّ :Kent university
ِِِِِّّّّّتهسسِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّاػ ِّجامعػةِّكينػتِّ ػاـِّ8338ـعِّ ىػ ِّجامعػةِّ
لديياِّ برةِّط يمةِّامجؿِّا ِّمجاؿِّعَّ ؽِّاإلنسػافعِّ لػديياِّالعديػدِّمػفِّامنَّػطةِّاػ ِّكااػةِّ
ىنعاشِّبريطانياِّ العديدِّمفِّالبمدافِّا ِّجميعِّىنعاشِّالعالـم ِّ

أ  -مفَْو برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ كٔيت:
ىػ ِّبرنػػامةِّتَّدمػػوِّمنظمػػةِّ طنيػػةِّتسػػتيدؼِّامطنػػاؿِّ الَّػػبابِّلممرعمػػةِّالعمريػػةِّ
بيفِّالسابعةِّ الرابعةِّ َّرِّ(هرَّاديةِّمِّنيا يةوِّ ى ِّبرنامةِّم يرِّ مبتكرِّمعميًّػاِّتَّػدـِّايػوِّ
ينلػبِّالتركيػزِّبيػاِّ مػاِّ
ارصِّلمتعمـِّ اليةِّالج دةِّتجر ِّ ارجِّسا اتِّاليػ ـِّالدراسػ عِّ
ُّ
المَّاركةِّا ِّالتعمـِّ زيادةِّالتطمعاتِّ راعِّمست لِّالطُّم ح(81وم ِّ

ب  -أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ كٔيت:
ِِِِّّّّيسعاِّبرنامةِّجامعةِّالطِّنؿِّبجامعةِّكينتِّهلػاِّراػعِّمسػت لِّطمػ حِّامطنػاؿعِّ
ال َّػػةعِّ اعت ػراـِّالػػذات؛ِّهلػػاِّجانػػبِّزيػػادةِّالتعلػػيؿِّ ت سػػيعِّاآلاػػاؽِّلػػدييـ؛ِّهلػػاِّجانػػبِّ
ِّالمدرسةِّمػفِّالتاسػعةِّلػباعاِّ
مسا دةِّامسرِّ ماِّايـِّالتعمـِّ-ليسِّاَّطِّالذ ِّيعدثِّا
ا

ابعةِّمساشا ِّ-مفِّ ـِّاستيداؼِّمجم اتِّمفِّامطناؿِّلممسا دةِّا ِّسدِّالنجػ ةِّ
عتاِّالر
ا
مػػفِّالعرمػػافِّامجتمػػا عِّجعػػؿِّبي ػػةِّالػػتعمـِّممتعػػةِّلألطنػػاؿمِّتط ػ يرِّاػػرصِّامنتَّػػاؿِّمػػفِّ
المرعمػةِّامبتدا يػةِّهلػػاِّال ان يػة؛ِّممػاِّيسػػاىـِّاػ ِّتعَّيػؽِّتَّػػدُّـِّىاكػؿِّلألطنػاؿِّالمَّػػاركيفِّ
ِّ -ِّ010ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

بالجامعػػةِّ ػػفِّامطنػػاؿِّغيػػرِّالعاكػػريفِّبيػػاعِّ زيػػادةِّمسػػت لِّاإلنجػػازِّلػػدلِّامطنػػاؿمِّراػػعِّ

مسػػػت لِّالتطمعػػػاتِّ الطُّمػػػ حِّلػػػدلِّامطنػػػاؿِّ ى ليػػػاشِّىمػػػ رىـ؛ِّعيػػػثِّىفِّالتعػػػاؽِّامطنػػػاؿِّ
بالبرنػامةِّيعسػػفِّمسػػت لِّامطنػاؿِّىك ػػرِّمػػفِّاملتعػػاؽِّبالمػدارسمِّيػ ارِّالبرنػػامةِّلألطنػػاؿِّ
بي ةِّتعمـِّذات ِّ تعا ن عِّكماِّت ارِّجامعةِّالطِّنؿِّ

قاتِّآمنةِّ ايجابية(88وم ِّ

ج  -أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ كٔيت:
ِِِِّّّّتتم ػػؿِّىىميػػةِّالبرنػػامةِّا ػ ِّ:تَّ ػ ـِّجامعػػةِّالطِّنػػؿِّببنػػاشِّمناىجيػػاِّالت ػ ِّتركػػزِّ
مػػاِّالمػػتعمـِّاػ ِّم تمػػؼِّالبي ػػاتمِّتَّػػدـِّال بػراتِّالتػ ِّتسػػا دِّامطنػػاؿِّ مػػاِّتعزيػػزِّال َّػػةِّ
بػػالننسعِّ الرغبػػةِّاػ ِّالػػتعمـِّمػػفِّ ػ ؿِّزيػػارةِّالمعػػارضِّالننيػػةعِّعػػدا ؽِّالعيػ افعِّىعػ اضِّ
السػػػمؾعِّالمكتبػػػاتعِّالمتػػػاعؼعِّمعطػػػاتِّاإلذا ػػػةِّالمعميػػػةِّ المطػػػا ـعِّالم اقػػػعِّالتعميميػػػةِّ
لمتعمـعِّالننادؽعِّمراكزِّالتسػ ؽعِّالنػ اد ِّالرياكػيةعِّمكاتػبِّاللػعؼعِّالمطػاراتعِّمعطػاتِّ
الَّطارمِّتَّدـِّىنَّػطةِّجامعػةِّالطِّنػؿِّم كػ اتِّغيػرِّتَّميديػةِّت كػعِّلبػرامةِّجامعيػةِّم ػؿِّ
الملةِّاإلنجميزيةِّػِّالرياكػياتِّػِّاليندسػةِّػِّالَّػرحِّػِّالتلػميـِّػِّالطػبِّ غيرىػامِّتَّػدـِّىنَّػطةِّ
جامعةِّالطِّنؿِّ ارجِّسا اتِّالي ـِّالدراس ِّ(قبؿِّالمدرسةِّػِّ قتِّاللذاشِّػِّبعػدِّالمدرسػةِّػِّى ِّ
ا ِّالعط توِّ(80وم

د ّ -جَات التعله ( املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ كٔيت):
ِّ تتم ػػؿِّا ػ ِّالمنػػاطؽِّى ِّاممػػاكفِّ المنظمػػاتِّالت ػ ِّت ػ ارِّاػػرصِّ ىنَّػػطةِّتعمػػـِّ اليػػةِّ
الج دةعِّ التعَّؽِّمفِّلعتياِّ ىناؾِّن افِّمفِّ جياتِّالتعمـِّ :
جياتِّتعمـِّمنيدةِّ :
ِّمِّيمكفِّال ل ؿِّهليياِّبسي لةِّ تم ؿِّالمدارسِّ الن اد ِّالت ِّتَّيدِّبَّر طِّ ك يةم ِّ
جياتِّالتعمـِّالعاـِّ :
يتـِّاإل
ِّيمكفِّلمجمي رِّال ل ؿِّهليياِّ ُّ

ـِّ نياِّلمجمي رِّ ىناؾِّن افِّمنياِّ :

ىِّػِّمناطؽِّالجذبِّالسياع ِّالعا ميةِّ(كينيتوم ِّ
بِّػِّىنَّطةِّتَّليؿِّ ارجيةِّ(ناد ِّىلعابِّالَّ لِّػِّمدرسةِّالرقص(84وم ِّ
ِّ تتم ؿِّهتناقيةِّالعمؿِّبيفِّىذهِّالمؤسساتِّمعِّجامعةِّالطِّنؿِّبجامعةِّكينتِّا ِّ :
ِِِِِِّّّّّّد ـِّمبادئِّ ممارساتِّجامعةِّامطناؿِّكينيتِّ الت ِّتتم ؿِّا ِّ:تػ ايرِّاػرصِّالػتعمـعِّ
المَّػاركةِّ مػاِّىسػاسِّتطػ

عِّهَّػراؾِّالعَّػ ؿِّاػ ِّعيػاةِّط يمػةِّمػفِّالػتعمـعِّتعزيػزِّهتَّػافِّ
ِّ -ِّ014ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

الػػتعمـعِّتبػػػادؿِّالممارسػػاتِّالجيػػػدةعِّالتَّػػػجيعِّ مػػاِّالممارسػػػةعِّاكتسػػابِّميػػػاراتِّجديػػػدةعِّ
كمافِّ ج دِّجميعِّالتهميناتِّذاتِّاللمةِّبالمسؤ ليةِّالعامةِّ(العػدِّامدنػاِّ مسػةِّم يػيفِّ
هسػػترليناومِّيجػػبِّ مػػاِّجميػػعِّالمػػدارسِّ المنظمػػاتِّالمَّػػاركةِّالتهكػػدِّمػػفِّجميػػعِّالَّػػيكاتِّ
ال زمػػةِّلممػ ظنيفِّ مَّػػدم ِّال ػػدماتعِّالتهكػػدِّمػػفِّ جػ دِّجميػػعِّتَّييمػػاتِّالم ػػاطرمَِّّػػعارِّ
جامعةِّكينيتِّيك فِّ ماِّجميعِّال ا ؽِّالرسميةِّالمتعمَّةِّبامطناؿِّ(ىنَّػطةِّالجامعػةوعِّ ػـِّ
داعِّرس ـِّامنتماشِّالسن يةعِّ مفِّ ـِّد ـِّهدارةِّالجامعةِّلجياتِّالػتعمـمِّكػر رةِّىفِّيكػ فِّ
امجتماعِّسن يًّاِّلتَّييـِّالَّػراكةِّبػيفِّالجامعػةِّ جيػاتِّالػتعمـمِّهنتػاجِّتجربػةِّتعميميػةِّ اليػةِّ
الج دةعِّكماِّي ار اِّاستكماؿِّ مراجعةِّجميعِّال ػا ؽِّذاتِّاللػمةِّبالجامعػةمِّالعػرصِّ مػاِّ
ت ايرِّالتدريبِّالمناسبِّلجميػعِّالمػ ظنيفِّالمَّػاركيفِّبالجامعػةمِّتػ ايرِّم اكػعِّهلكتر نيػةِّ
لمتابعةِّمراس تِّالجامعةمِّكػمافِّ كػعِّجميػعِّسياسػاتِّعمايػةِّالطِّنػؿِّ تَّيػيـِّالم ػاطرمِّ
ت ايرِّىمػاكفِّمناسػبةِّإلقامػةِّىنَّػطةِّالجامعػةمِّالعلػ ؿِّ مػاِّتنالػيؿِّىنَّػطةِّالػتعمـمِّىفِّ
تك فِّالمنظمةِّمسؤ لةِّ فِّتػ ايرِّىلِّمػ اردِّ تكػاليؼِّتتعمػؽِّبيػامِّمراقبػةِّىمػاكفِّ ىنَّػطةِّ
الجامعةِّايماِّيتعمؽِّبالج دةمِّايـِّالمتطمباتِّالمَّاركةِّلممعاييرِّالتَّػريعيةِّلمجامعػةِّ التػ ِّ
تتم ػػػؿِّاػػػ ِّعمايػػػةِّالطِّنػػػؿمِّتكػػػااؤِّالنػػػرصمِّاللػػػعةِّ السػػػ مةمِّاعمػػػاِّجميػػػعِّالمنظمػػػاتِّ
المَّاركةِّت زيعِّج ازاتِّالسنرِّ مؿشِّجد ؿِّالبياناتمِّيمكفِّلممنظمػةِّهنيػاشِّ َّػدِّالَّػراكةِّ
معِّالجامعةِّا ِّى ِّ قتعِّ ا طاشَِّّيرِّ اعدِّكإَّعار(85وم ِّ

ِ  -جْاز شفر التعله (بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق بربىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘ كٔيت):
ِّ ى ِّط ابػعِّلمتعمػيـِّالمعتمػدِّ ذلػؾِّلممسػاىمةِّاػ ِّمػنحَِّّػياداتِّمػفِّالجامعػةِّال طنيػةِّ
عتػػاِّيتمكنػ اِّمػػفِّال لػ ؿِّهلػػاِّبعػضِّالبػرامةِّال الػػةِّبػػالتعمـِّمػػفِّ ػ ؿِّم اقػػعِّامطنػػاؿِّ
امجتما يةِّ"دا امياِّ ارجيا"(86وم ِّ
ِّ يَّدـِّالمكتبِّالر يس ِّلجامعةِّامطناؿِّج ازاتِّالسنرِّلألطناؿِّمرقمةاِّبَّكؿِّارد ِّممػاِّ
يجعؿِّكؿِّطنؿِّ َّابِّ ك ا اِّا ِّالجامعةِّال طنيةِّلألطناؿم ِّ
يم ػػؿِّج ػ ازِّالسػػنرِّلمػػتعمـِّد ػ ةاِّلعك ػ رِّعنػػؿِّالت ػػرجِّا ػ ِّجامعػػةِّالطنػػؿِّدا ػػؿِّكينػػتِّ
ِّيػتـِّ ػتـِّالسػا اتِّ
امطناؿِّ ى لياشِّىم رىـِّىـِّالمسػؤ ل فِّ ػفِّجػ ازِّالسػنرِّلمػتعمـِّالػذ
ُّ
الت ِّيَّكيياِّالطنؿِّا ِّالتعمـِّدا موعِّ ا ِّعالةِّاَّدِّىذاِّالج ازِّيتعممػ فِّرسػ اماِّهكػاايةِّ
مستبدالوم ِّ

ِّ -ِّ015ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ـِّليػـِّبنػاشِّ مػاِّ
يتـِّتَّجيعِّامطناؿِّ ماِّالتَّدـِّلمجامعةِّمفِّ ػ ؿِّجػ ا زِّ طنيػةِّتَّػد
ِّ ُّ
ا
سا اتِّالعك رِّ المَّاركةِّا ِّجامعةِّالطنؿم ِّ

ّ  -ظَادات برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ "كٔيت":
تمنحِّالجامعةَِّّياداتِّ الةِّ ماِّالنع ِّالتال (87وِّ ِّ:
َّيادات ِّبر نزية ِّ اكية ِّ ذىبية ِّ ف ِّ(مدة ِِّّ 03ع ِّ65ع ِِّّ 133سا ة ِّمفِّ
التعمـوِّ ـِّتدريجيًّاِِّّ103ػِِّّ165ػِِّّ833ػِِّّ803ػِِّّ865ػِِّّ033هلاِِّّ1333سا ةِّمفِّ
يتـ ِّاستكااة ِّعنؿ ِّت رج ِّجامعة ِّكينيت ِّمف ِّ
الدراسة ِّ ُّ

ؿ ِّجامعة ِّغرينيتس ِّ(عرـِّ

ميد ا وِّ جامعةِّكانتربر ِّكراسبِّتَّ رشم ِّ

ؿِّبياناتِّيَّمؿِّنظاماِّسي ا ِّ
َّيادةِّجد ؿِّالبيانات ِّى َِّّيادةِّىكبرِّتم ؿِّجد
ا

بتتبعِّعك رِّامطناؿِّا ِّامنَّطةِّال لنيةِّلمجامعةِّ يمكفِّتعميمياِّ ندِّنظاـِّ Sims
netمِّ ِّ

يتـ ِّترَّيحِّ
ت طط ِّجامعة ِّالطنؿ ِّا ِّكينيت ِّلتط ير ِّا نت ِّ َّرة ِّمدرسة ِّ ُّ

ى كاش ِّمف ِّىذه ِّالمدارس ِّل نكماـ ِّهلا ِّالجامعة ِّهلا ِّجانب ِّجذب ِّىلعاب ِّالملالحِّ
التابعيف ِّليذه ِّالمدارس ِّمف ِّ"ط ب ِّػ ِّمعمميف ِّػ ِّى لياش ِّىم ر ِّػ ِّط ب ِّجامعة ِّػ ِّىستاذةِّ
جامعييفعِّ ىكذامم"م ِّ

ِّ-0برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ىْرفْلمِِّّ :Norfolk university
ِِِِّّّّتهسسِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّا ِّجامعةِّن را لؾِّ اـِّ ِّ8339ى ِّجامعةِّلػديياِّ بػرةِّ
ط يمػػةِّامجػػؿِّا ػ ِّمجػػاؿِّالب ػرامةِّ لػػديياِّالعديػػدِّمػػفِّامنَّػػطةِّا ػ ِّكااػػةِّىنعػػاشِّبريطانيػػاِّ
العديدِّمفِّالبمدافِّا ِّجميعِّىنعاشِّالعالـم ِّ

أ  -مفَْو جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ىْرفْلم:
ِِِِِِِّّّّّّّتسماِّبجامعةِّامطناؿِّال مسةِّعيثِّتَّ ـِّببناشِّمنػاىةِّتعميميػةِّتركػزِّ مػاِّالطنػؿِّ
"ذاتِّال مسِّسن ات"عِّ ى ِّجػزشِّمػفِّمَّػر عِّ طنػ ِّييػدؼِّهلػاِّراػعِّالطم عػاتِّبالنسػبةِّ
لألطناؿِّمفِّ

ؿِّتَّديـِّىنَّطةِّتعمـِّ براتِّذاتِّج دةِّ اليةِّ م يرةِّ مبتكرة(88وم ِّ

ب  -أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ىْرفْلم:
ِِِِِِّّّّّّتتم ؿِّا ِّتعزيزِّالعراؾِّامجتما

ِّلألطناؿِّهلػاِّجانػبِّتعزيػزِّاإلنجػازِّ عػبِّالػتعمـعِّ

مفِّ ـِّامستنادةِّمفِّقدراتِّامطناؿِّ اىتماماتيـِّبلضِّالنظرِّ فِّ منيتيـ(89ومِِّّ ِّ
ِّ -ِّ016ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ج  -أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ىْرفْلم:
ِِِِِِِّّّّّّّيد ـِّجميعِّىطناؿِّالمدارسعِّكماِّىنوِّيسػعاِّهلػاِّال لػ ؿِّلألطنػاؿِّ الَّػبابِّالػذيفِّ
ي اجي فِّعرما اناِّاجتما يًّاِّ اقتلاديًّاِّ تعميميًّاعِّ يتعَّؽِّذلػؾِّبتعزيػزِّامنَّػطةِّاػ ِّتَّػجيعِّ

المَّاركةِّالتط يةِّا ِّالتعمـِّبعدِّالي ِّـِّالدراس عِّ تعنيزِّامطناؿِّلم لػ ؿِّهلػاِّهمكانػاتيـِّ
ِّهعساساِّبظر ؼِّالطنؿم ِّ
ىَّد
الكاممةِّ ت ايرِّارصِّ اليةِّالج دةِّ ّ
ا
ِِِِِِِّّّّّّّتعمؿِّ ماِّتعزيزِّام تَّادِّالػذات عِّ تعنيػزِّرغبػاتِّامطنػاؿِّلمػتعمـِّمػفِّ ػ ؿِّم اقػعِّ
تعميميػػػةِّمَّيػػػدةِّرسػػػميًّاِّم ػػػؿِّالمػػػدارسِّاػػػ ِّى نػػػاشِّعلػػػصِّالنَّػػػاطِّى ِّبعػػػدِّانتيػػػاشِّاليػػػ ـِّ
الدراس ِّى ِّبيفِّالط بِّ مفِّ

ؿِّم اقعِّتعميميةِّ امة(03وم ِّ

د ّ -جَات التعله (املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ىْرفْلم):
ِِِِّّّّتتم ؿِّا ِّالمكتباتعِّ المتاعؼعِّ الن اد عِّ مراكزِّالتس ؽعِّ المطاراتم ِّ

ِ  -جْاز شفر التعله (بطاق٘ أّ اشتنارٗ االلتخاق بربىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘ ىْرفْلم):
ًّاِّمػفِّالػزمفِّبػدشاِّ
َِّّيدتِّجامعةِّن را لؾِّلمطنؿِّنم ًّ اِّىا اِّمما ا ِّا ِّاترةِّقليرةِّنسبي
ا

مفِّمجم ةِّلليرةِّمفِّالمدارسِّالمَّتركةِّ اـِِّّ8339هلاِّىفِّ لؿِّ ددِّالمػدارسِّهلػاِّ
سػػتيفِّمدرسػػةعِّ ما ػػةِّىلػػؼِّطنػػؿِّيعممػ فِّجػ ازِّسػػنرِّلمتعمػػيـِّبلػػضِّالنظػػرِّ ػػفِّى مػػارىـِّ
قدراتيـِّ منيتيـِّامجتما يةِّ امقتلادية(01وم ِّ

ّ  -ظَادات برىامج جامع٘ الطفل جبامع٘ ىْرفْلم:
ِِِِّّّّتعط َِّّيادةِّت رجِّكؿِّطنؿعِّ تت ار حِّمست ياتِّالت رجِّمفِّمست لِّالجػا زةِّالبر نزيػةِّ
فِّسا ةِّتعمـِّهلاِّالجا زةِّالذىبيةِّىلؼِّسا ةِّتعمـم ِّ

طفل جبامع٘ اشلتليداِّScotland university
ِّ-4برىامج جامع٘ ال ِّ
ِِِِِّّّّّتهسػػسِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّاػ ِّجامعػػةِّاسػػكتمنداِّ ػػاـِّ ِّ8339ىػ ِّجامعػػةِّلػػديياِّ
برةِّط يمةِّامجؿِّا ِّمجاؿِّ دمػةِّالمجتمػعِّ لػديياِّالعديػدِّمػفِّامنَّػطةِّاػ ِّكااػةِّىنعػاشِّ
بريطانياِّ العديدِّمفِّالبمدافِّا ِّجميعِّىنعاشِّالعالـم ِّ

طفل جبامع٘ اشلتليدا:
أ  -مفَْو جامع٘ ال ِّ
ام ػاِّ ى ػ ِّرعمػػةِّالػػتعمـِّع ػ ؿِّ
ِِِِِّّّّّتَّػػدـِّلألطنػػاؿِّالػػذيفِّتت ػ ار حِّى مػػارىـِّبػػيفِّ(14ِّ:ِّ5وِّ ا
تطػ يرِّالميػػاراتِّالعمميػةِّ الَّ لػػيِّةعِّ بنػػاشِّالَِّّػػةعِّ اكتَّػػاؼِّالملػػالحِّالجديػػدةعِّ تجربػػةِّ
ِّ -ِّ017ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

كؿِّطنؿِّيَّررِّماِّهذاِّكافِّيريدِّامنكػماـعِّ مػاِّىػ ِّامنَّػطةِّ
ممتعةِّبطرؽِّجديدةِّلمتعمـعِّا ُِّّ
الت ِّيريدِّالَّياـِّبياعِِّّمِّت جدِّامتعاناتعِّ مِّكلطِّلجمعِّام تمادات(08وم ِّ

ب  -أٍداف برىامج جامع٘ الطفل جبامع٘ اشلتليدا:
ِِِِِِّّّّّّيسػػعاِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّبجامعػػةِّاسػػػكتمنداِّنعػػ ِّتَّػػديـِّهطػػارِِّّيعتػػرؼِّبػػػالتعمـِّ
الطػػ

ِّعيػػثِّىفِّامطنػػػاؿِّيَّػػارك فِّاػػ ِّ ػػػارجِّسػػا اتِّالمدرسػػةِّالعاديػػػةعِّكمػػاِّيعطػػػ ِّ

امطنػػاؿِّارلػػػ اِّةِّلممَّػػػاركةِّاػػ ِّىنَّػػػطةِّتعميميػػػةِّتنا ميػػةِّم يػػػرة؛ِّ مػػػفِّ ػػـِّيتػػػيحِّلألطنػػػاؿِّ
استكَّػػاؼِّبي ػػاتِّالػػتعمـِّالم تمنػػةِّ يسػػا دىـِّليلػػبع اِّمتعممػػيفِّمسػػتَّميفِّ ِّلػػدييـِّ َّػػةِّ
بهننسيـ؛ِّباإلكااةِّهلاِّراعِّالطم عاتعِّ تعزيػزِّاإلنجػازِّ غػرسِّعػبِِّّالػتعمـِّالتػ ِّسػتبَّاِّ
معِّامطناؿِّط اؿِّعياتيـ(00وم

طفل جبامع٘ اشلتليدا:
ج  -أٍنَّٔ٘ برىامج جامع٘ ال ِّ
 السماحِّلكؿِِّّطنؿِّيَّررِّماِّيجبِّالَّياـِّبو؛ِّهلػاِّىيػفِّيػذىبعِّ مػاذاِّيػتعمـِّ بالتػال ِّيتط رِّلديوَِّّع رِّىق لِّبَّ ليتومِّ ِّ
 يمكفِّلألطناؿِّجمعِّام تماداتِّلممَّاركةِّاػ ِّتعػد ِّالَّػراشةعِِّّالمعػبِّاػ ِّالنريػؽِّالرياكػ ِّالمدرسػ عِّ تعمػػـِّالعػػزؼِّ مػػاِّىداةِّى ِّزيػػارةِّمعػػرضِّانػ عِّقمعػػةعِّمركػػزِّ
مِّنيايةِّلياِّتَّريبا(04وم
العم ـِّى ِّمعميِّةِّطبيعيِّة؛ِّالنرصِّالت ِّ
ا

طفل جبامع٘ اشلتليدا):
د ّ -جَات التعله (املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ ال ِّ
تتم ػػػؿِّاػػػ ِّنػػػادلِّبعػػػدِّالمدرسػػػةعِّمتعػػػؼعِّمكتبػػػةعِّمركػػػزِّالترايػػػوِّى ِّالعديَّػػػةِّجميػػػعِّ
جياتِّالتعمـِّلديياِّمعتمدةِّ ماِّج دةِّالتعمـِّالتػاِّتَّػدمياعِّكمػاِّىفِّكااػةِّامنَّػطةِّتعتمػدِّ
ماِّالتنا ميةِّ المرحم

طفل يف جامع٘ اشلتليدا):
ِ  -جْاز الصفر (بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق بربىامج جامع٘ ال ِّ

ِّتماماِّم ؿِّج ازِّسػنرِّ ػاد ؛ِّ
اِّ
كؿِّطنؿِّيعلؿِّ ماِّج ازِّسنرِّلمتعمـعِِّّىذاِّيبد
ُِّّ

هنياِّتِّست دـِّلتسجيؿِّهنجازاتيـِّمعِّالط ابععِّ المملَّاتِّى ِّالت قيعاتم ِّ

طفل جبامع٘ اشلتليدا:
ّ  -ظَادات برىامج جامع٘ ال ِّ
يتـِّتَّديـَِّّياداتِّلياِّج ا زِّا ِّعنػؿِّت ػرجِّجامعػةِّالطنػؿعِِّّىنػاؾِّ
ُِّّ

ى ليِّةِّمفِّىذهِّالج ا زِّ :

ِّ -ِّ018ِّ-

ػةِّمسػت ياتِّ

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

الط

-

ِّ03سا ةِّمعتمدةِّلمتهىؿِّلمعل ؿِّ ماِّالجا زةِّالبر نزيِّةِّالجامعيِّةم ِّ

-

ِّ65سا ةِّمعتمدةِّلمتهىؿِّلمعل ؿِّ ماِّالجا زةِّالنكيِّةِّالجامعيِّةم ِّ

-

ِّ133سا ةِّمعتمدةِّلمتهىؿِّلمعل ؿِّ ماِّالجا زةِّالجامعيِّةِّالذىبم ِّ

ىنػػاؾِّج ػ ا زِّىك ػػرِّمػػفِّالػػذىبعِّ ل ػ اِّمِّهلػػاِّجػػا زةِّلمػػدِّةِِّّ1333سػػا ةِّمػػفِّالػػتعمـِّ
؛ِّمعِّكؿِِّّجا زةِّجديدةِّنهمؿِّىفِّيك فِّملدرِّهلياـِّامطناؿِّلمعا لةِّىَّياشِّجديػدةعِّ

استكَّاؼِّبي اتِّالتعمـِّالجديدةِّ تط يرِّمياراتيـِّبطرؽِّجديدةِّ م يرة(05وم ِّ

الكّْ ٚالعْامل املؤثِّرٗ عل ٙبرامج جامع٘ الطِّفل يف برٓطاىٔا
ِِّّالمممكة ِّالمتعدة ِّلبريطانيا ِّالعظما ِّ ىيرلندا ِّالَّماليةِّ(باإلنجميزيةUnited ِّ:

Kingdom of Great Britain and Northern Irelandو ِّ(تعرؼِّ

ىيكاِّبالمممكة ِّالمتعدةِّى ِّبريطانيا ِّى ِّد لة ِّذات ِّسيادةِّتَّع ِّقبالة ِّالساعؿِّ
ا
الَّمال ِّاللرب ِّلَّارةِّى ر بام ِّتتك ف ِّالمممكة ِّالمتعدة ِّمفِّىر بيؿِّبريطانياِّ
العظماعِّ الجزش

ِّالَّمال

ِّمف

ِّجزيرةِّىيرلنداعِّ العديد

ِّمف

ِّالجزرِّ

تعدِّىيرلندا ِّالَّماليةِّالَّسـ ِّال عيد ِّمف ِّبريطانيا ِّذ ِّالعد دِّالبريةِّالت ِّ
اللليرةعِّ ُِّّ
ِّ
تنلميا ِّ فِّجمي رية ِّىيرلندا ِّ دا ِّذلؾ ِّتع ُّد ِّبريطانياِّبالمعيط ِّامطمس عِّ بعرِّ

الَّماؿعِّ الَّناؿ ِّاإلنكميز ِّ ما ِّيسماِّبالبعر ِّاميرلند م ِّيربطِّننؽ ِّبعرِّ
المانشِّبريطانياِّالعظماِّبنرنسا(06وم ِّ

ِِِِّّّّبالنسػػػػػبةِّلمعامػػػػػؿِّالسياسػػػػػ ِّابريطانيػػػػػاِّد لػػػػػةِّذاتِّنظػػػػػاـِّممكػػػػػ ِّدسػػػػػت ر عِّ
تعتبػػػػرِّد لػػػػةِّاتعاديػػػػةِّبم جػػػػبِّقػػػػرارِّسػػػػنةِِّّ1833تتكػػػػ فِّمػػػػفِّىربػػػػعِّىقػػػػاليـِّ

ىػ ِّ:هنجمتػ ارِّ ىيرلنػػداِّالَّػػماليةِّ اسػػكتمندا

يمػػزعِّيعكميػػاِّنظػػاـِّبرلمػػان ِّ تتمركػػزِّ

العك مػػػػػػةِّاػػػػػػ ِّالعالػػػػػػمةِّلنػػػػػػدف؛ِّلكػػػػػػفِّىنالػػػػػػؾِّعك مػػػػػػاتِّمعميػػػػػػةِّاػػػػػػ ِّكػػػػػػؿِّ
مفِّبمناستِّ كارديؼِّ ىدنبرهِّ ى ِّ الـِّىيرلنداِّالَّماليةعِّ يمزعِّ اسكتمنداِّ ليػاِّ

عكػػػػـِّذاتػػػػ ِّدا مػػػػ مِّ تعػػػػدُِّّكػػػػ عؿِّمػػػػفِّبيمينيػػػػوِّجيػػػػرز ِّ جزيػػػػرةِّجيرنػػػػز ِّ جزيػػػػرةِّ
مػػافِّ ج ػزرِّى ػػرلِّتابعػػةِّلسػػيادةِّبريطانيػػاعِّ ى ػ ِّمػػاِّيعن ػ ِّىنيػػاِّمرتبطػػةِّدسػػت ريًّاِّ
ببريطانيػػػاِّ لكنيػػػاِّليسػػػتِّجػػػزاشاِّمنيػػػاعِّىمػػػاِّبالنسػػػبةِّلمعامػػػؿِّامقتلػػػاد ِّابريطانيػػػاِّ
ِّ -ِّ019ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

الميػػػػاِّمػػػػفِّعيػػػػثِّالنػػػػاتةِّالمعمػػػػ ِّ
مػػػػفِّالػػػػد ؿِّالمتَّدمػػػػة؛ِّاقتلػػػػادىاِّالسػػػػادسِّ ًّ

اإلجمػػال عِّ السػػادسِّمػػفِّعيػػثِّتعػػادؿِّالَّػػدرةِّالَّ ػ ار يةعِّكمػػاِّىنيػػاِّكانػػتِّى لػػاِّد ؿِّ

العػػػالـِّتعػػػ امِّلممجػػػاؿِّاللػػػنا

عِّ كانػػػتِّتعتبػػػرِّالَّػػػ ةِّالعظمػػػاِّامكبػػػرِّاػػػ ِّالعػػػالـِّ

ػ ؿِّالَّػػرفِّالتاسػػعِّ َّػػرِّ بدايػػةِّالَّػػرفِّالعَّػػريفعِّ تم ػػؿِّقػ ةاِّ ظمػػاِّذاتِّننػ ذِّ
اقتلاد عِّ َّاا عِّ سكر عِّ مم عِّ سياس ِّق (07ومِّ ِّ

ِِِّّّبريطانيػػاِّمػػفِّالػػد ؿِّام كػػاشِّاػ ِّامتعػػادِّام ر بػ ِّ لكنيػػاِّلػ تتِّل ننلػػاؿِّ
نػػوِّي ػ ـِِّّ88عزي ػرافِّ8316ـ؛ِّكمػػاِّىنيػػاِّ ك ػ ِّدا ػػـِّا ػ ِّمجمػػسِّاممػػفعِّ كػػذلؾِّ

ك ِّا ِّالك من يمثعِّ ك ِّا ِّمجم ةِّال مان عِّ مجم ةِّالعَّريفعِّ منظمةِّ

عمػػؼَِّّػػماؿِّامطمسػ عِّ كػ ِّاػ ِّمنظمػػةِّالتعػػا فِّ التنميػػةِّامقتلػػاديةِّ منظمػػةِّ

التجارةِّالعالميةم ِّ

التعميـِّا ِّبريطانياِّى ِّمسهلةِّآلتِّممكيتياعِّمعِّكػؿِّبمػدِّمػفِّالبمػدافِّهلػاِّ جػ دِّ

نظػػاـِّتعميم ػ ِّمسػػتَّؿعِّ ى ػ ِّمػػفِّمسػػؤ ليةِّ زيػػرِّالد لػػةِّلمتعمػػيـعِّيػػتـِّتعمػػيـِّمعظػػـِّ

امطنػػاؿِّا ػ ِّالد لػػةِّ

قطػػاعِّالمػػدارسع كم ا

يعم ا التعمػػيـِّببريطانيػػاِّمػػفِّىجػػؿِّتعزيػػزِّ

التميػػز؛ِّلػػذاِّ اكػػبِّالتعمػػيـِّ
تط ػ يرِّالمنػػاىةعِّ مػػؽِّ َّااػػةِّمػػفِّالطم ػ حِّ امبتكػػارِّ ُّ

امتجاىػػاتِّالعالميػػةِّاػ ِّالرياكػػياتِّ دراسػػةِّالعمػ ـِّ(TIMSSSوِّعيػػثِّتػػـِّتلػػنيؼِّ

الت ميذِّا ِّالعالـِّلمادةِّالرياكياتِِّّالعم ـعِّ كانتِّنتػا ةِّالت ميػذِّاػ ِّهنجمتػ ارِّقبػؿِّ

الد ؿِّام ر بيةِّام رلعِّبماِّا ِّذلؾِّىلمانياِّ الد ؿِّاإلسػكندناايةِّعِّكمػاِّافِّالتعمػيـِّ
مسػػؤ ليةِّ زيػػرِّالد لػػةِّلمتعمػػيـعِّ مػػاِّالػػرغـِّمػػفِّىفِّهدارةِّي مػػاِّبعػػدِّي ػ ـعِّ تم يػػؿِّ
المدارسِّالعك ميةِّتَّعِّ ماِّ اتؽِّالسمطاتِّالمعميةعِّكماِّيتـِّتعميـِّمعظـِّامطنػاؿِّ
ا ِّالد لةِّ قطاعِّالمدارسعِّ نسبةِّلليرةِّاَّطِّمػفِّالػذ ِّعػددِّ مػاِّىسػاسِّالَّػدرةِّ

امكاديمية(08وم ِّ

ِِِِّّّّجامعػػػاتِّبريطانيػػػاِّمػػػفِّىاكػػػؿِّالجامعػػػاتِّاػػػ ِّالعػػػالـعِّ قػػػدِّاتبعػػػتِّامتجاىػػػاتِّ
العالميػػةِّا ػ ِّالرياكػػياتِّ دراسػػةِّالعم ػ ـِّ(TIMSSSوِّعِّ تػػـِّتلػػنيؼِّالت ميػػذِّا ػ ِّ

العػػالـِّلمػػادةِّالرياكػػياتعِّالعم ـعِّ ِّ كػػعتِّنتػػا ةِّالت ميػػذِّاػ ِّبريطانيػػاِّقبػػؿِّالػػد ؿِّ
ِّ -ِّ083ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ام ر بيةِّام رل عِّاماِّالتعمػيـِّاػ ِّاسػكتمنداِّىػ ِّمسػؤ ليةِّاممػيفِّمجمػسِّالػ زراشِّ

لمتعمػيـِّامػاِّهدارةِّ تم يػؿِّالمػدارسِّالعك ميػةِّمسػؤ ليةِّالسػمطاتِّالمعميػةعِّكمػاِّافِّ
السمطةِّامسكتمنديةِّى ِّالمسؤ لةِّ فِّتطػ يرِِّّالتَّيػيـِّ ام تمػادِّ مػنحِّالَّػياداتِّ

لممؤى تِّى رلِّمفِّالدرجاتِّالت ِّيتـِّتسػميمياِّاػ ِّالمػدارسِّال ان يػةعِّ مرعمػةِّمػاِّ
بعدِّال ان يةِّمفِّكمياتِّالتعميـِّالعال ِّ مراكزِّى ػرلِّعِّالػاِّجانػبِّافِّالػتعمـِّ التعمػيـِّ

اػػاِّاسػػكتمنداِّيَّػػدـِّالمَّ ػ رةِّ الم ػ اردِّ تنميػػةِّقػػدراتِّالم ػ ظنيفِّلممجتمػػعِّعِّايػػدؼِّ

التعمػػيـِّيكػ فِّمػػفِّىجػػؿِّتعزيػػزِّتطػ يرِّالمنػػاىةِّ مػػؽِّ َّااػػةِّمػػفِّالطمػ حِّ امبتكػػارِّ
التميز(09وم ِّ

ِِّّ ىػػذاِّمػػاِّىكػػدِّ مػػاِّسػػعاِّبريطانيػػاِّلعمػػؿِّب ػرامةِّلتعزيػػزِّقػػدراتِّ امكانػػاتِّامطنػػاؿِّ
اكسػابيـِّميػػاراتِّ بػراتِّجديػػدةِّاػ ِّالػػتعمـ؛ِّ ىػ ِّمػػاِّىكػػدتِّ ميػػوِّىىػػداؼِّبرنػػامةِّ

جامعةِّالطنؿِّالذ ِّسعتِّهلاِّهنَّا وِّالعديدِّمفِّالجامعاتِّا ِّبريطانيامِّ ِّ
ثالجًا :برامج جامع٘ الطِّفل يف بعض جامعات أملاىٔا
تتم ؿِّمراعؿِّنَّهةِّ تط رِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّبهلمانياِّا ِّ :

ِِِِّّّّ-تهسستِّجامعةِّالطنؿِّا ِّىلمانيػاِّبالتعػا فِّمػعِّلػعينةَِّّػ بيتشِّتػاغي تِّالمعميػةِّ
جامعةِّت بنجفِّاملمانيةعِّ ا ِّماي ِّ8338ـِّتـِِّّاإل

فِّ فِّالبرنامةم ِّ

 ِّ4ي نيوِّ8338ـِّتـِِّّااتتاحِّى ِّؿِّجامعةِّىطناؿِّا ِّجامعػةِّتػ بنجفِّ ِّTubingenكػافِّى ِّؿِّبر ايس رِّيعاكرِّبياِّجريج رِّماركؿِّ ِّgegor Marklت اجدِّىربعما ػةِّطنػؿِّعِّ
بعضِّاللعنييفم ِّ
 ِّ11ي نيوِّ8338ـِّ لؿِّ ددِّامطنػاؿِّاػ ِّالمعاكػرةِّال انيػةِّتسػعما ةِّطنػؿِّعِّ عكػرِّالعديدِّمفِّاللعنييفِّمفِّىماكفِّ ديدةِّلتلطيةِّالعدثم
 8330ـِّتـِّهنَّاشِّجامعةِّالطنؿِّاػ ِّجامعػةِّميػ نيخِّ ِِّّMunichكانػتِّى ؿِّمعاكػرةِّبعن افِّ:لماذاِّتبلؽِّالبراكيفِّالنِّار؟
يتـِّااتتاحِّارعِّا ِّمدينةِّRomم
 ِّ13مارسِّ8330ـِّ ُِِّّّ19 -مارسِّ8330ـِّلدرِّى ِّؿِّكتابِّلجامعةِّالطنؿم

ِّ -ِّ081ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

 ِّ89هبريؿِّ8330ـِّقامتِّكريستيفِّيمياردِِّّChristian yalhardالعالمةِّ ماِّن بػؿِّبنػػتحِّاػػرعِّآ ػػرِّا ػ ِّمدينػػةِّت ػ بنجفِّ ِّTubingenكانػػتِّالمعاكػػرةِّام لػػاِّبعن ػ افِّ:
لمػػاذاِّمِّيمكػػػفِّاستنسػػاخِّالبَّػػػر؟ِّ تػػػـِِّّ مػػؿِّعممػػػةِّه

ميػػػةِّكبيػػرةِّلتلطيػػػةِّالعػػػدثِّ

بعك رِّجريدةِّسبيجيؿِّ جريدةِّارانكن ردِّالعامةم
 ينػػايرِّ8334ـِّتػػـِّهنَّػػاشِّجامعػػةِّالطنػػؿِّا ػ ِّجامعػػةِّى مب لػػتِّا ػ ِّب ػرليفِّ ِّكانػػتِّى ِّؿِّمعاكرةِّبعن افِّ:لماذاِّنريدِّىفِّنعرؼَِّّياِّاِّما؟

يكارتِّل تلػاؿِّالعممػ عِّ ىػ ِّىكبػرِّ
ديسمبرِّ8335ـِّعلمتِّجامعةِّالطنؿِّ ماِّجا زةِّد ِّجا ِّزةِّ ماِّمست لِّامتعادِّام رباِّا ِّالمجاؿِّالعمم م ِّ
ِّا ِّ اـِّ8338ـِّتـِّهنَّاشَِّّبكةِّمػفِّجامعػاتِّامطنػاؿِّ(ي ك نيػتوِّ ذلػؾِّلعمػؿِّمنلػةِّمستَّرةِّ مسػتمرةِّلتعزيػزِّامىتمػاـِّبػالعمـِّبػيفِّالَّػبابعِّ ىػذاِّمػفِّ ػ ؿِّ مػؿِّقا ػدةِّ
بيانػػاتِّمنَّػػطةِّجامعػػاتِّامطنػػاؿعِّ اػػتحِّب ابػػةِّتنا ميػػةِّ مػػاَِّّػػبكةِّاإلنترنػػتِّلعَّػػدِّ
نػػد اتِّد ليػػةعِّ تعنيػػزِّنَّػػؿِّالمعػػارؼِّ تبػػادؿِّال بػراتعِّ تػػد ـِّىػػذهِّالَّػػبكةِّمػػفِّقبػػؿِّ
المن كيةِّام ربيةِّا ِّمجاؿِّالعم ـ(43وم ِّ
ِِّّ ا ػ ِّالنتػػرةِّ8338ـ8313-ـعِّمػػ ِّؿِّامتعػػادِّام ر ب ػ ِّمَّػػر عَّ"ِّ:ػػبكةِّالجامعػػاتِّام ر بيِّةِّلألطناؿ"عِّ ربطِّالر ابطِّبيفِّجامعاتِّامطناؿم ِّ
ِِّّ-تـِّ َّػدِّالمػؤتمرِّالػد ل ِّام ؿِّالمعنػ ِّبجامعػاتِّامطنػاؿِّاػ ِّالنتػرةِّمػفِِّّ10هلػاِِّّ14
ابرايرَِّّ/باطِّ8339ـِّا ِّت بنجفِّبهلمانياعِّ منذِّذلػؾِّالعػيفِّىنَّػ تِّجامعػاتِّى ػرلِّ
لألطنػػػاؿِّاػػػ ِّبػػػازؿِّ برايتسػػػ ااِّعِّ تتػػػ الاِّنَّػػػاطاتِّجامعػػػةِّالطنػػػؿِّعتػػػاِّلػػػيؼِّ
8317ـم ِّ
ِّ قدِّانتَّرتِّجامعةِّالطنػؿِّاػ ِّىلمانيػاِّبَّػكؿِّكبيػرعِّ قػدِّلعبػتِّ سػا ؿِّاإل ػ ـِّالمعميػةِّؿِّهنَّاشِّمنظمةِّغيرِّربعيةِّقامتِّبتم يؿِّجامعػةِّالطنػؿعِّ ذلػؾِّ

د اراِّا ِّذلؾِّمفِّ
مػػفِّ ػ ؿِّالتنػػا ضِّمػػعِّامسػػاتذةِّبَّػػكؿِّاػػرد ِّإللَّػػاشِّالمعاك ػراتِّكمتط ػ يفِّا ػ ِّ
جامعةِّالطنؿعِّىماِّبالنسبةِّلألم اؿِّالتَّليميةِّاَّدِّتـِّجمعياِّمفِّمنظماتِّ الةم ِّ
ِّالي ـِّىناؾِّىك رِّمفِّما ت ِّجامعةِّا ِّى ر بػاِّ عػ ؿِّالعػالـِِّّالتػ ِّتػديرِّبػرامةِّجامعػاتِّىفِّىك ػػرِّمػػفِّممي ػ فِّطنػػؿِّا ػ ِّجميػػعِّىنعػػاشِّالعػػالـِّ
امطنػػاؿعِّ تَّػػيرِّالتَّػػديراتِّهلػػاِّ ِّ
عكر اِّىعداثِّجامعةِّامطناؿم ِّ
ِّ -ِّ088ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

سػػنتا ؿِّتنلػػي ا ِّ لػػؼِّالعنالػػرِّامساسػػيةِّلبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿ الت ػ ِّ

سيتـِّ ماِّىساسياِّالتعميؿِّ :
ُّ

 -1برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ تْبيجًِّ: University of Tübingen
ِِِِِِِِِّّّّّّّّّااتتعتِّجامعةِّامطناؿِّا ِّ اـِّ8338ـِّمفِّقبؿِّالمتعدثِّباسـِّالجامعةِّمايكؿِّ
جنبا ِّهلا ِّجنب ِّمع ِّجامعة ِّهنسبر ؾع ِّ ِّبدى ا َِّّك اِِّّ
سينرت ِّ لعينة َِّّ بيَّس ِّتاغب ت ِّ اِّ
تماما ِّمف ِّالتدريس ِّا ِّالعالـ ِّالناطؽ ِّباملمانيِّةع ِّ قد ِّىتاعت ِّالجامعات ِّالنرلةِّ
جديدا ِّ اِّ
اِّ

إلط عِّامطناؿِّ ماِّالتعميؿِّ البعثِّالعمم م ِّ

أ  -مفَْو جامع٘ الطِّفل جبامع٘ تْبيجً:
ِِِِِّّّّّهفِّمني ػ ـِّجامعػػاتِّامطنػػاؿِّيم ػػؿِّامننتػػاحِّامك ػػرِّجذريػػةِّتجػػاهِّ امػػةِّالنػػاسِّالػػذ ِّ
يمكػػفِّىفِّتَّ ػ ِّـِّبػػوِّالجامعػػاتعِّ تتم ػػؿِّالنكػػرةِّامساسػػيةِّمنيػػاِّا ػ ِّم اجيػػةِّالتػػدى رِّا ػ ِّ
العم ـِّ البع ثِّبيفِّالَّبابعِّ المسا دةِّا ِّالتلمبِّ ماِّاماكػارِّالنمطيػةعِّ كػذلؾِّت سػيعِّ
المَّاركةِّ برِّقطا اتِّمتن ةِّمفِّسكافِّىلمانياعِّ ِّتَّبؿِّامطناؿِّبَّكؿِّ اـِّمػفِّ مػرِّ(ِّ7
ػِّ18وِّ اـِّ لكفِّبعضِّالجامعاتِّمِّتتَّيِّدِّبيذاِّالَّرط(41وم ِّ

ب  -أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ تْبيجً:

ِِِِّّّّيؤكدِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّىناِّ ماِّتعريؼِّالطُِّّ بِّ مػاِّالمجػامتِّالتػ ِّباسػتطا تيـِّ
اسػػتكماؿِّطػػريَّيـِّبعػػدِّالدِّراسػػةِّاييػػا؛ِّهلػػاِّجانػػبِّتعمػػيـِّالملػػةِّاملماني ػةِّكملػػةِّ انيػػةِّلػػدلِّ

امطناؿِّمفِّجنسيِّةِّى رلعِّباإلكااةِّهلاِّهتاعةِّالنرلةِّلألطناؿِّلمتجريبِّ التعمـِّالنَّطم

ج  -أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ تْبيجً:

ػؿِّمػفِّى ليػػاشِّاممػ رِّ ىي ػػةِّالتػػدريسِّ
 تَّػدِّـِّ ػػدِّةِّنمػاذجِّ نلػػا حِّلمطػ بعِّ نلػػا حِّلكػ ٍِّّرجػػاؿِّام مػػاؿِّ المجتمػػعِّالمػػدنا؛ِّعيػػثِّتَّػػدـِّالمعاكػػرةِّا ػ ِّقا ػػةِّكبيػػرةِّبعك ػ رِّ
امىؿم
 هتاعػةِّالمَّػػر عِّبَّػػكؿِّمجػػان ِّلمسػػا دةِّامطنػاؿِّالمعػػر ميفِّاجتما ًّيػػا؛ِّعيػػثِّتتعمػػؿِّالجامعةِّننَّةِّامَّتراؾِّبالمَّر عِّ تتيعوِّمجا اناِّلألطناؿِّ يَّراياِّذلؾم

 -تَّديـِّكتبِّ الةِّببرامةِّ ىنَّطةِّجامعةِّالطنؿ(48وم ِّ

د  -جَات التعله (املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ تْبيجً):
ِّ -ِّ080ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ِِّّتتم ؿ ِّا ِّى لياش ِّامم رع ِّ ىي ة ِّالتدريسع ِّ رجاؿ ِّام ماؿع ِّ المجتمع ِّالمدن عِّ
ِّاللعنييفعِّ الج ار دِّالكبيرةِّ المَّي رةِّا ِّىلمانيام ِّ

ِ  -جْاز الصفر (بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق بربىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘ تْبيجً):
ِِِِِّّّّّي جدِّبطاقاتِّجامعيِّةِّينبل ِّلكؿِّ ِّطنؿِّ تمياِّقبؿِّكؿِّ ِّمعاكرةعِِّّالمعاكرةِّمِّتزيدِّ
فِّ مسةِّ ىربعيفِّدقيَّةم ِّ

ّ  -ظَادات برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ تْبيجً:

ِّيَّؿ ِّ ف ِّىربعة ِّط ابع ِّعتا ِّيعلؿ ِّ ما ِّالَّيادة ِّالجامعيِّةِّ
ينبل ِّجمع ِّما ِّم ُِّّ

لجامعةِّالطِّنؿم

ِّ-8برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ مْٔىٔخِّ(Munich universityوِّ :
ِِِِّّّّنَّهت ِّا ِّىلمانيا ِّا ِّ اـ ِّ8330ـع ِّاَّد ِّتـِّ ِّتهسيس ِّجامعة ِّى رل ِّلألطناؿ ِّ ماِّ
نم ذج ِّ اعد ِّمفِّجامعة ِّت بنجفع ِّ كاف ِّم ك ع ِّالمعاكرات ِّ"لماذا ِّتننجر ِّالبراكيف؟"؛ ِّبعدِّ
ذلؾ ِّتـِِّّهنَّاشِّالمزيدِّ المزيد ِّمفِّجامعاتِّامطناؿِّا ِّالبمدافِّالنِّاطَّة ِّباملمانيِّة(ِّ :ىلمانياِّ
النمسا ِّ س يس اروع ِّ ذلؾ ِّبالتعا ف ِّمع ِّالجامعات ِّالمعميِّةع ِّ قد ِّتـِّ ِّهنَّاش ِّما ِّيَّرب ِّمفِّ
ما ةِّجامعةم ِّ

أ  -مفَْو جامع٘ الطِّفل جبامع٘ مْٔىٔخ:
اماِّ
ِِِّّّ ى ِّجامعة ِّت ار ِّارص ِّالتعمـ ِّلألطناؿ ِّالذيف ِّتت ار ح ِّى مارىـ ِّبيف ِّ(ِّ 7ػ ِّ14و ِّ ا
( مف ِّسف ِّ مس ِّهلا ِّست ِّسن ات ِّمع ِّىسرىـوع ِّ ارص ِّالعمؿ ِّالتط

ِّلمط ب ِّالذيفِّ

اما(40وم ِّ
تت ار حِّى مارىـِّبيفِّ(18ِّ:ِّ15وِّ ا

ب -أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ مْٔىٔخ:

ِِِِِّّّّّيسعا ِّالبرنامة ِّهلا ِّهَّراؾ ِّامطناؿ ِّا ِّىنَّطة ِّالتعمـ ِّغير ِّالرسم ؛ ِّهلا ِّجانبِّ
مسا دة ِّامطناؿ ِّ تط ير ِّالكناشة ِّالذاتية ِّلدييـع ِّ مف ِّ ـ ِّبناش ِّال َّة ِّ الطم عات ِّلدلِّ
امطناؿِّمفِّ

ؿِّت عزيزِّالتعمـِّالذ ِّيعدثِّ ارجِّسا اتِّالدراسةِّ الربطِّبالم اكيعِّالت ِّ

ِّتَّدما ِّذات ِّدرجة ِّ الية ِّمف ِّالج دة ِّالمكم نةعِّ
يمكف ِّدراستيا ِّا ِّالجامعة ِّمما ِّيعَّؽ
ا

تَّرِّ
باإلكااة ِّهلا ِّتَّديـ ِّ برات ِّتعميمية ِّمتن قة ِّلألطناؿ ِّ ارج ِّالمناىة ِّالدراسيةع ِّ ُّ

ِّ -ِّ084ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

بإنجازاتيـ ِّا

ِّالت رج ِّالرسم

ِّ امعتنامت؛ ِّمما ِّيعمؿ ِّ ما ِّتعزيز ِّالتعليؿِّ

الدراس (44وم

ج  -أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ مْٔىٔخ:
ِِِِِِِّّّّّّّهنيا ِّتم ؿ ِّجزاشا ِّمف ِّبرنامة ِّالتعمـ ِّالمجتمع ِّالذات ِّالَّا ـ ِّ ما ِّتط ع ِّاآلباشِّ
امطناؿ ِّ المعمميف ِّ ط ب ِّالجامعاتع ِّكما ِّىنيا ِّتم ؿ ِّجزاشا ِّمف ِّالَّبكات ِّالد ليِّة ِّ برِّ

المجتمعِّ الت ِّتسا دِّامطناؿِّ ماِّالتط رِّ ال ل ؿِّبيـِّهلاِّم اطنيفِّ المييفم ِّ

ِِِِِِّّّّّّهلاِّجانبِّىنياِّتعمؿِّ ماِّتمكيفِّامطناؿِّمفِّتط يرِّالَّدرةِّ ماِّاللم دِّ التناؤؿِّ
ال َّةِّمفِّ
مف ِّ

ؿِّارلةِّالتعمـِّالذات ِّالم جوِّ ارجِّالنلؿِّالدراس عِّكماِّتعززِّالرااىيةِّ

ؿ ِّالتعمـ ِّالعرع ِّ تَّجيع ِّامطناؿ ِّ ما ِّامنَّطة ِّالجديدةع ِّ اكتَّاؼ ِّالمَّا رِّ

الجديدةعِّ زيادةِّامماكفِّالجديدةعِّ قبؿِّكؿ َِّّ شِّتعَّيؽِّالمَّلدِّلمطنؿعِّ ى ِّىفِّيلبحِّ
ِّمتعمما ِّقاب ا ِّلمتكيؼ ِّ ي ؽ ِّا ِّتعَّيؽ ِّىع موع ِّ لديو ِّعك ر ِّىاكؿع ِّ ىك ر ِّقدرةِّ
الطنؿ
ا
ماِّالتعليؿِّ اإلنجازِّا ِّالمدرسةِّمفِّىقرانو(45وم ِّ

د ّ -جَات التعله (املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطفل جبامع٘ مْٔىٔخ):
1م تعمؿِّالجامعةِّا َِّّراكةِّمعِّمؤسساتِّالتعميـِّالعاـِّ(المدارسِّبم تمؼِّالمراعؿوم
8م الَّػػػراكةِّمػػػعِّالمتػػػاعؼعِّالمعػػػارضِّالننيػػػةعِّالمكتبػػػاتعِّعػػػدا ؽِّالعيػػػ افعِّالمجػػػالسِّ
المعميةعِّالن اد ِّالرياكيةم
0م الَّراكةِّمعِّالن اد ِّ(ناد ِّالكتابعِّناد ِّالَّطرنةو(46وم

ِ  -جْاز الصفر(بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق جبامع٘ الطِّفل يف جامع٘ مْٔىٔخ):

ِّ ُّ
كؿِّطالبِّلوِّج ازِّسنرِّي ػتـِّبعػدِّكػؿِّسػا ةِّمػفِّسػا اتِّتعمػـِّىنَّػطةِّالجامعػةعِّ قػدِّ

السم ؾم ِّ
كافِّليذاِِّّته يرِّهيجاب ِّ ماِّانتظاـِّعك رِّالطُّ بِّ املتزاـِّبالم ا يدِّ ُّ

ّ  -ظَادات جامع٘ الطِّفل جبامع٘ مْٔىٔخ:
ِِِِِِِّّّّّّّ تتػ ار حِّمسػػت ياتِّالت ػػرجِّمػػفِّمسػػت لِّالجػا زةِّالبر نزيػػةِّ
الجا زةِّالذىبيةِّىلؼِّسا ةِّتعمـم ِّ

ِّ -ِّ085ِّ-

ػ فِّسػػا ةِّتعمػػـِّهلػػاِّ

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ
ِّ-0برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍْمبْلت ):Humboldt-Universität zu Berlin

ِِِِِِّّّّّّتػػـِِّّتهسػػيسِّجامعػػةِّالطنػػؿِّاػ ِّى مب لػػتِّ ػػاـِّ8330ـعِّ ِّسػػمعتِّلألطنػػاؿِّعكػ رِّ
المعاكػراتِّا ػ رِّ ل ػ ليـِّهلػػاِّسػػفِِّّالسػػابعةعِّ كانػػتِّى ؿِّمعاكػػرةِّ ػػفِّم ك ػ عِّمعػػيفِّ:
لمػاذاِّنعػبِّ
ُِّّ
لماذاِّالبراكيفِّتننجرِّبالنِّار؟ لمػاذاِّبعػضِّالنػاسِّغنيػ فعِّ غيػرىـِّمػفِّالنَّػراش؟
ملال ِّالػدماشمِّىػذهِّامسػ مةِّالتػ ِّطمبيػاِّامطنػاؿِّىننسػيـعِّ ػـِِّّيعػا ؿِّامسػاتذةِّه طػاشِّ
هجابػػاتِّ مػػاِّامسػ مةِّالتػ ِّتبػػد ِّبسػػيطةعِّ ذلػػؾِّباسػػت داـِّمعػػراتيـِّك بػراشعِّ اػ ِّال قػػتِّ
ننسػػوعِّيتعػػيفِّ مػػييـِّاسػػت داـِّللػػةِّ اكػػعةِّبعيػػثِّينيػػـِّجميػػعِّامطنػػاؿِّاإلجابػػةم تيػػدؼِّ
جامعػاتِّامطنػػاؿِّهلػاِّجعػػؿِّامطنػاؿِّقػريبيفِّمػفِّ ػالـِّالعمػػـِّ المعراػةعِّ ِّمػػفِّالمنتػػرضِّىفِّ
يػػتعمـِّامسػػاتذةِّكينيػةَِّّػػرحِّالم اكػػيعِّالمعَّػػدةِّاػ َِّّػػر طِّيسػػيؿِّايميػػاعِّ ِّبعبػػارةِّى ػػرلِّ:
يمكفِّىفِّيتعمـِّك ىماِّالك يرِّمفِّبعكيماِّالبعض(47وِّ .

أ  -مفَْو جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍْمبْلت:
ػبياعِّاي ػ ِّيَّػ ِّػدـِّتجػػاربِّتعميمي ػةِّمتَّدم ػةِّ
مني ػ ـِّجامعػػةِّامطنػػاؿِّىنػػاِّبسػػيطِّنسػ ًِّّ

امػػاعِّ اػػرصِّالعمػػؿِّالتطػ
لألطنػػاؿِّالػػذيفِّتت ػ ار حِّى مػػارىـِّبػػيفِّ" ِّ"14ِّ ِّ7ا
ِّ"18سنةِّمفِّالعمرِّ ارجِّالمدرسة(48وم ِّ

ِّلػػػِّ"ِّ 15ػِّ

ب  -أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍْمبْلت:
تتم ؿِّىىداؼِّالبرنامةِّا ِّالتركيزِّبَِّّةِّ مػاِّالتجربػةِّكػهداةِّتعميميػةِّىامػة؛ِّ مػفِّ
عزيػزِّالرااىيػةِّ
ـِّتَّػديـِّارلػةِّالػتعمـِّالػذِّات ِّالم جػوِّ ػارجِّالنلػؿِّالدراسػ عِّهلػاِّجانػبِّت ِّ
مػػفِّ ػ ؿِّتعزيػػزِّالػػتعمـِّكمجم ػاتِّعػِّػرةعِّ تَّػػجيعِّامطنػػاؿِّ مػػاِّالمَّػػاركةِّا ػ ِّىنَّػػطةِّ
جديدةعِّ اكتَّاؼِّالمَّا رِّالجديدةعِّ ِّزيارةِّىماكفِّجديدةِّ قبؿِّكؿَِِّّّ شِّ"المتعة"ِّ(49وم
ىػذاِّيعنػ ِّىفِّبرنػامةِّجامعػةِّالطِّنػػؿِّيَّػ دِّامطنػاؿِّلممَّػاركةعِّعيػثِّىفِّامطنػػاؿِّ
ي تػػار فِّامنَّػػطةِّالتػػ ِّيرغبػػػ فِّاػػ ِّالمَّػػاركةِّاييػػاعِّ تعػػػدثِّالمَّػػاركةِّ مػػاِّىسػػػاسِّ
طػ

ؿِّالدراسػػيِّةعِّ يمكنػػؾِّىفِّ
ِّ
؛ِّى ِّيمكنػػؾِّىفِّتػػتعمـِّاػ ِّى ِّمكػػافِّلػػيسِّاَّػػطِّاػ ِّالنلػ

تتعمـِّمفِّجميعِّىن اعِّالنِّاسِّا ِّجميعِّىن اعِّالعامتم

ج -

أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍْمبْلت:
تػػػ ارِّجامعػػػةِّالطنػػػؿِّمجم ػػػةِّمجانيػػػةِّم يػػػرةِّمػػػفِّىنَّػػػطةِّالػػػتعمـِّ ػػػارجِّالعمػػػؿِّ

المدرس ِّالي ـعِّس اشِّكافِّذلؾِّ:قبػؿِّالمدرسػةعِّ قػتِّاللػذاشعِّبعػدِّالمدرسػةعِّاػ ِّالعطػ تِّ
ِّ -ِّ086ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

المدرسيِّةِّممممِّهلخمِّىاكؿِّجزشِّ فِّجامعةِّالطنؿِّىناِّى ِّىنوِّنَّاطِّطػ

عِّلػذلؾِّتعلػؿِّ

مػاِّا تيػػارِّمػػاِّامنَّػػطةِّالتػ ِّترغػػبِّاػ ِّالَّيػػاـِّبيػاعِّىيػػفِّ متػػاِّ كيػػؼِّكنػػتِِّّترغػػبِّاػ ِّ
قػادرِّ
الَّياـِّبيا؟ِّامَّياشِّالتػ ِّيمكػفِّىفِّتتعمميػاِّاػ ِّهعػدلِّالجامعػاتِّسػ ؼِّتكػ فِّدا امػاِّ ِّاا
مػػػػاِّىفِّتدرسػػػػياِّمػػػػفِّ ػػػػ ؿِّجامعػػػػةِّالطنػػػػؿعِِّّباإلكػػػػااةِّهلػػػػاِّالتعَّػػػػؽِّمػػػػفِّلػػػػعِّةِّ

امطناؿ(53ومِِّّ ِّ
ِِِِِِّّّّّّتعمػػػؿِّجامعػػػةِّالطِّنػػػؿِّ مػػػاِّتز يػػػدِّامطنػػػاؿِّبالَِّّػػػةِّ اإلبدا يػػػةِّليلػػػبع اِّمتعممػػػيفِّ
ناجعيفعِّ م اطنيفِّنَّطيفِّ مستنيريفم ِّ
ؿِّجامعةِّالطنؿِّيسمحِّلألطناؿِّبتك يفِّلداقاتِّجديدةِّلياِّملػالحِّمما مػةعِّ

ِِِِِِّّّّّّمفِّ

تطػ يرِّالميػػاراتِّالَّياديػةعِّ استكَّػػاؼِّ تطػ يرِّم اىػػبِّجديػػدةِّ امعتنػػاؿِِّّالمكااػػهةِّ مػػاِّ
هنجازاتيـم ِّ
ِِِِِِِّّّّّّّتساىـِّالع قاتِّ المَّاركةِّمعِّالمجتمعاتِّالمعميِّةِّا ِّانتماشِّالطنؿِّ جػ دهعِّكمػاِّ
ىفِّالمَّػػاركةِّا ػ ِّالبرنػػامةِّيعػػززِّالت الػػؿِّ الملػػةِّ التنميػػةِّالعاطني ػةِّ امجتما ي ػةِّلمطنػػؿِّ
ِّ
ليلبحِّمستَّ اِِّّا ِّىنَّطةِّالػتعمـِّال الػةِّبػوعِّيػ ارِّىنَّػطةِّمكػم نةِّالجػ دةِِّّاػ ِّىرضِّ

المدرسةعِّ ِّينتحِّالنرصِّا ِّمجم ةِّمفِّبي اتِّالتعمـِّالم تمنةم ِّ

د  -جَات التعله (املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍْمبْلت):

يسػػتنيدِّىػػذاِّالنمػ ذجِّمػػفِّمَّػػدم ِّال ػػدماتِّالتعميميػةِّ التعِّمُّميػةِّالمعميػػيفِّ(بمػػاِّ

ا ِّذلؾِّامنديةِّالرياكيِّةِّ المتاعؼِّ المعارضِّ الن اد ِّالمدرسيِّةوم ِّ
ِِِِِّّّّّتَّ ـِّبتَّديـِّمجم ةِّمفِّ براتِّالتعمـِّالم تمنةِّ البي اتِّالتػ ِّيَّػارؾِّاييػاِّامطنػاؿعِّ
ذلػػؾِّمػػفِّ ػػػ ؿِّجميػػعِّىنَّػػػطةِّالػػتعمـِّ مػػػاِّسػػبيؿِّالم ػػػاؿِّ:نػػاد ِّكػػػرةِّالَّػػدـعِّاليندسػػػةِّ
الرياكيةعِّالع جِّالطبيع عِّاإلدارةعِّالتدريسعِّالعم ـعِّهلخم ِّ

ِ -جْاز الصفر (بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق بربىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘ ٍْمبْلت):
يتـِّهلدارِّج ازِّسنرِّلكؿِِّّطنػؿعِّ ِّيػتـِّتسػجيؿِّسػا اتِّمػفِّكػؿِِّّنَّػاطعِِّّالتعَّػؽِّ
مفِّلعتوعِّ بمجردِّ ل ليـِّهلاِّالعددِّالمطم بِّمفِّالسا اتِّس ؼِّيت ػرجِّامطنػاؿِّمػفِّ
جامعةِّامطناؿم ِّ

ِّ -ِّ087ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

َِِّّّياداتِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّا ِّجامعةِّى مب لت:يػتـِّتَّػديـِّ
يعترؼِّبإنجازاتِّالطنؿِّمفِّ ػ ؿِّمػنحِّالَّػياداتِّالرسػميِّةِّ الت ػرجعِّ ِّ ُِّّ

َّياداتِّا ِّمراسـِّالت رجِّالت ِّ َّدتِّا ِّم اقعِّرايعةِّالمست لم ِّ

ِِّّ-4برىامج جامع٘ الطفل جبامع٘ ٍاىْفر ِّ :University of Hanover
ِّ ىنَّهتِّجامعةِّىان ارِّلألطناؿِّا ِّ اـِّ8335ـِّ ا ِّكؿِّليؼِّتنتحِّىب ابِّىربػعِّمػفِّ
جامعاتِّالمدينةِّ ماِِّّ0533طنؿِّتتػ ار حِّى مػارىـِّبػيفِّ"ِّ"18ِّ ِّ7سػنةِّلمػدةِّىسػب يفعِّ
امطنػػػاؿِّقػػػادر فِّ مػػػاِّالمَّػػػاركةِّاػػػ ِِّّ053معاكػػػرةِّ رَّػػػةِّ مػػػؿعِّ كػػػذلؾِّامتلػػػاؿِّ
الَّ ل ِّمعِّالباع يف(51وم ِّ

أ1مفَْو جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍاىْفر:
ِِِّّّى ِّمَّر عِّتتم ؿِّالنكرةِّامساسيةِّمنوِّا ِّراعِّالطم عاتِّبالنسبةِّلألطنػاؿِّمػفِّ ػ ؿِّ
تَّديـِّىنَّطةِّتعمـِّ براتِّذاتِّج دةِّ اليةِّ م يرةِّ مبتكرة(58وم ِّ

ب  -أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍاىْفر:
ِّىفِّالتن ػ عِّى ػ ِّىعػػدِّىىػػـِّىىػػداؼِّجامعػػةىان ارِّلألطنػػاؿعِّ يظيػػرِّالتن ػ عِّا ػ ِّمجم ػػةِّ
لكػفِّىيكػاِّاػ ِّامَّػكاؿِّالمنيجيػةِّ
الت للاتِّالمتاعةِّ(جميعِّمجامتِّالدراسػةِّمم مػةوعِّ
ا
الترب يػػػةِّمػػػفِّالمعاكػػػراتِّهلػػػاِّ رشِّالعمػػػؿِّ الػػػرع تعِّ الػػػدر سِّ امسػػػتيداؼِّالمعػػػددِّ
ؿِّهلاِّالجامعة؛ِّىذاِّىيكاِّجزشِّمفِّالتن ع(50وم ِّ
لألطناؿِّالذيفِّلدييـِّالَّميؿِّمفِّال ل
ا

ج  -أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍاىْفر:

ِِِِِِّّّّّّتعمػػؿِّ مػػاِّتط ػ يرِّب ابػػةِّااتراكػػيةِّلتَّػػديـِّالَّلػػصِّالعمميػػةِّلألطنػػاؿِّالت ػ ِّتَّػػمؿِّ
الل رِّمفِّالباع يفِّالمعنييفعِّ سػتعرضِّالب ابػةِّبسػتِّللػاتِّ
ذكرياتِّالطن لةِّ ال منياتِّ ُّ

ى ر بيػػةِّيتعػػدثِّبيػػاِّ َّػػرةِّم يػػيفِّطنػػؿِّتتػ ار حِّى مػػارىـِّبػػيفِّ"ِّ"18ِّ ِّ9سػػنةعِّبالملػػاتِّ:
املمانيةِّ اإلنجميزيةِّ المالطيةِّ الب لنديةِّ السم ااكيةِّ الس يديةمم ِّ
ػتـِّتَّػػجيعِّامطنػػاؿِّ مػػاِّمتابعػػةِّملػػالعيـِّالعمميػػةِّمػػفِّتمَّػػاشِّىننسػػيـِّ اسػػتج ابِّ
ِّ ِّيػ ُّ

امَّياشِّبطريَّةِّ مميةمِّالمجم ةِّالمستيداةِّى ِّامطناؿِّالذيفِّمِّيك فِّليػـِّى ِّاتلػاؿِّ
معِّ الـِّالجامعاتِّعتاِّاآلفعِّ مفِّ

ؿِّالم قعِّاإللكتر ن ِّس ؼِّيك فِّامطنػاؿِّقػادريفِّ

ِّ -ِّ088ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ػػؿِّالت الػػؿِّمػػعِّالبػػاع يفِّا ػ ِّغػػرؼِّالدردَّػػةعِّاك ػ ا ِّ ػػفِّتبػػادؿِّال ب ػراتِّ اماكػػارِّمػػعِّ

بعكيـِّالبعضِّ َّبكةِّامتلاؿ(54وم ِّ

ِِِِِّّّّّا ِّجامعةىان ارِّىفِّالَّػبابِّالػذيفِّيَّػارك فِّيجربػ فِّالجامعػةِّبكػؿِّمػاِّيػهت ِّمعيػاِّ:
سػػجؿِّالدراسػػاتعِّى يػػةِّالطالػػبعِّاللػػذاشِّا ػ ِّالكااتيريػػاعِّ ى يػ اػراِّعلػػدِّالػػدرجاتِّلمَّػػياداتِّ
ج ا زِّعنؿِّالت رجم ِّ

د ّ -جَات التعله (املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍاىْفر):
ِّ ستَّدـِّالَّبكةِّالجديدةِّلجامعاتِّامطناؿِّ"َّراكاتِّت جييية"ِّيمكفِّلمنظمػ ِّالجامعػاتِّ
الػراغبيفِّاػ ِّبػػدشِّاعػػاليتيـِّالعمميػػةِّىفِّيسػػا د اِّى ل ػػؾِّالػػذيفِّيرغبػ فِّاػ ِّبػػدشِّىنَّػػطتيـِّ
سيتـِّ كعِّمعاييرِّ مبادئِّت جيييةِّلت طيطِّ تنظػيـِّم ػؿِّىػذهِّامعػداثِّاكػ ا ِّ
ال الةعِّ
ُّ
فِّىساسياتِّهجراشاتِّتعميؿِّام رِّالمستداـم ِّ

ِ  -جْاز الصفر (بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق بربىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘ ٍاىْفر):
طنػؿِّيػتـِّتسػجيؿِّسػا اتِّمػفِّكػؿِّنَّػاطِِّّالتعَّػؽِّ
ُِّّ
يتـِّهلدارِّج ازِّسنرِّلكؿِِّّ

مفِّلعتوم ِّ

ّ  -ظَادات برىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘ ٍاىْفر:
يعترؼِّبإنجازاتِّالطنؿِّمفِّ

ؿِّمنحِّالَّياداتِّالرسميِّةِّ الت رجم ِّ

الكّْ ٚالعْامل املؤثِّرٗ عل ٙبرامج جامع٘ الطِّفل يف آملاىٔا:
ِّظمػػتِّىلمانيػػاِّمَّسػػمةِّهلػػاِّد لتػػيفعِّىمػػاِّىلمانيػػاِّاللربيػػةِّى ِّىلمانيػػاِّامتعاديػػةعِّ
ىلمانياِّالَّرقيةِّى ِّىلمانياِّالديمَّراطيةعِّ لكنياِّتجا زتِّىػذهِّالمعنػةِّاػ ِّنػ امبرِّ1993ـِّ
نػػدماِّتػػـِّت عيػػدِّاملمػػانيتيفِّ س ػ اشِّكانػػتِّىػػذهِّالت قعػػاتِّعَّيَّيػػةِّى ِّمبال الػػاِّايي ػاعِّاػػإفِّ

التجربةِّاملمانيةِّا ِّانتَّالياِّالسمم ِّمفِّامنَّساـِّهلاِّالت عيدِّالكامػؿعِّ اػ ِّانتَّاليػاِّمػفِّ
الدمارِّالَّامؿِّ ال رابِّامقتلاد َِّّبوِّالكامػؿِّبعػدِّالعػربِّالعالميػةِّال انيػةِّ ػاـِّ1945ـِّ

ُّ
هلاِّعالةِّالنم ِّ ـِّالنيكةِّ

ؿِّ َّ دِّمعػد دةعِّىػذهِّالتجربػةِّتعطػ ِّمؤَّػراتِّميمػةِّ ػفِّ

نمػػطِّالَّ لػػيةِّالَّ ميػػةِّاملمانيػػةِّالمعركػػةِّلمتلييػػرِّ قيادتػػوِّ ت جييػػوِّا ػ ِّظػػؿِّالظُّػػر ؼِّ
باللةِّاللع بةعِّكماِّىفِّذلؾِّيكيؼِّهلاِّىذهِّالَّ لػيةِّسػماتِّهيجابيػةِّجديػدةِّتلػايرِّتمػؾِّ
ُّ

السماتِّالت ِّىتمتِّبياِّا ِّاتراتِّتاري يةِّسابَّة(55وم ِّ
ِّ -ِّ089ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ِِّّكانػػتِّالَّ ػ لِّالعاممػػةِّالت ػ ِّى رجيػػاِّالنظػػاـِّالتعميمػ ِّاملمػػاناِّقبػػؿِّالعػػربِّهلػػاِّ

ُّ
تعَّيػؽِّالنمػ ِّ ػ ؿِّ
الـِّالعمؿِّكافِّلياِّد رِّكبيرِّا ِّالت مصِّمفِّال ػرابِّامقتلػاد عِّ
دةِّ َّ د؛ِّعتاِّىفِّىلمانياِّ دتِّمفِّبيفِّىكبرِّ َّرِّد ؿِّلنا يةِّا ِّالعػالـِّبػرغـِّك نيػاِّ

ُّ
مانياِّاللربيةِّهعػدلِّالػد ؿِّاللػنا يةِّال ار ػدةِّ
اَّيرةِّن ا اِّماِّا ِّالم ادِّال اـعِّكماِّا تبرتِّىل
ػتِّىىػػـِّالع امػػؿِّالتػػ ِّسػػا دتِّاػػ ِّىػػذاِّاإلنجػػازِّامقتلػػاد عِّالميػػاراتِّ
ا ػ ِّالعػػالـعِّ كانػ
ُّ

التكن ل جيةِّ اإلداريةِّا ِّاللنا ةعِّ قياـِّالجامعاتِّ معاىدِّالتعمػيـِّالعػال ِّبتػ ايرِّالتعمػيـِّ
التدريبِّالمناسبيفِّليذاِّاإلنجازم ِّ
ِّكػػافِّهنَّ ػاشِّجامعػػةِّ"ىػػال "ِّسػػنةِّ1694ـعِّسػػنةِّ1839ـعِّجامعػػةِّب ػرليفِّسػػنةِّ
1807ـعِّ ػػـِّهنَّػػاشِّجامعػػةِّتػ بنجفِّبعيػػدةِّ ػػفِّميتاايزيَّيػػةِّ تعطيميػػاِّلممنػػاىيـِّالَّديمػػةِّ
لمجامعةعِّعيثِّلـِّتعدِّالدراسةِّالجامعيةِّبياِّمجردِّنظريػةِّالعيػاةعِّبػؿِّلػارتِّدراسػةِّعيػةعِّ
اِّمفِّالعياةِّمِّبرجاِّ اجيًّاِّمعز امِّ نيا(56ومِِّّ ِّ
اِّ
تجعؿِّمفِّالجامعةِّجزاش
كماِّتلرسِّالمدرسةِّا ِّامطناؿِّمنذِّنع مةِّىظاارىـِّ اداتِّعبِّالعمؿِّ ى

قيتػوِّ

بَّػ ةعِّ تتعػػا فِّالعك مػػةِّاملمانيػةِّمػػعِّالمؤسسػػاتِّاللػػنا يةِّ غيرىػاِّمػػفِّبػرامةِّالمَّػ رةِّ
المينيػةِّمبكػراِّمػفِّسػفِّ"ِّ15ػِِّّ"16سػنةِّعتػاِّيتعػرؼِّالطُّػ بِّ مػاِّالعاجػاتِّ الميػاراتِّ
ا

المست لِّالمعرا ِّالذ ِّيجبِّهعرازهِّمفِّىجؿِّال ل ؿِّهلاِّىدؼِّ ظين ِّى ِّمين ِّمعيفم ِّ
مفِّ

يػراِّمػفِّالتلػ راتِّعػ ؿِّالمجتمػعِّاملمػاناِّ ىاػرادهِّ
ِّاَّػدِّبمػ رتِّالملػةِّ اماكػػارِّك ا
ؿِّآراشِّالمنكريفِّ امدباشِّاملمافِّعِّالملةِّاملمانيةِّى ِّالجرمانيػةِّتعػدِّاػاِّالعَّيَّػةِّ

مزيجاِّمفِّللاتِّم تمنةعِّا تمطتِّ نالرىاِّمعِّالملػةِّالباااريػةِِّّAlomannicع املمانيػةِّ
ا
ِّFirsianالسػػك نيةعِّمَّػػكمةِّللػػةِّجديػػدةِّتكػػـِّ ػػددِّليجػػاتِّم ػػؿِّالنزيا يػػةِِّّBavarian
الييسيانيةِِّّ Hessiann
ديػػػفِّمعظػػػـِّسػػػكافِّىلمانيػػػاِّ(ِّ%75مػػػنيـوِّبالمػػػذىبِّالبر تسػػػتاناِّى ِّالمػػػذىبِّ
ِّ%تَّريبػػػػػػاِّبر تسػػػػػػتانتِّ ِّ%05تَّريبػػػػػػاِّكا ليػػػػػػؾوِّ يتركػػػػػػزِّالمػػػػػػذىبِّ
الكػػػػػا ليكاِّ(07
ا
البر تستانتاِّااَِّّماؿِّىلمانياعِّاماِّالكا ليكاِّايتركزِّااِّالجن بِّىمػاِّبػاقاِّالنسػبةِّ(ىك ػرِّ
مفِّ%85وِّايـِّمِّيدين فعِّى ِّيي دِّى ِّمسمم فعِّ كػافِّي جػدِّاػاِّىلمانيػاِّقبػؿِّالعػربِّمػاِّ
يَّػػربِّمػػفِِّّ183333يي ػ دلِّي جػػدِّمػػنيـِّاآلفِّمػػاِّيَّػػربِّمػػفِِّّ03333يي ػ دلعِّ كػػافِّ
اإلل حِّبالد ةِّهلاِّالبر تستانتِّالتاِّتركزتِّااِّىلمانياِّػناِّمدينةِّبرليفعِّ قدِّقػاـِّد ػاةِّ
ِّ -ِّ003ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

اإللػ حِّالمػػدارسِّ الجامعػاتعِّكمػػد ؿِّإللػ حِّالمجتمػعِّ العيػػاةِّاملمانيػةعِّ عيػػثِّكػػان اِّ
يت قعػ فِّىفِّي لػػصِّجػػزشِّمػػفِّد ػػؿِّالكنسػػيةِّ(اممػ ؾِّالكنسػػيةوِّلتم يػػؿِّهنَّػػاشِّمػػدارسِّ
جديػػدةعِّ قػػدِّهسػػتمرتِّ مميػػةِّاإلل ػ حِّالبر تسػػتانتِّاػػاِّمجػػاؿِّالتعمػػيـعِّاَّػػدِّجاىػػدِّل ػ رِّ
م نكتب ػ فِّإلل ػ حِّمػػاِّاسػػدهعِّاناَّػػدِّل ػ ر ِّػِّاػػاِّرسػػالتوِّهلػػاِّالعمػػدِّاملمػػافِّ(السػػمطاتِّ
المعميػػةوِّ ػػاـِِّّ1584الَّيػػاـِّبإنَّػػاشِّالمػػدارسعِّ اػػاِّ ػػاـِِّّ1503ت طػػاِّزمانػػوِّبك يػػرعِّ
فِّالتعميـِّهجبارياعِّ ىفِّيتـِّتػ ايرهِّلألطنػاؿِّ مػاِّننَّػةِّالد لػةعِّ نظػـِّالتربيػةِّ
ااقترحِّىفِّيك
ا
ماِّتماماِّ كتاباتِّىانزِّػِّؼِّىذاِّاللددِّػِّ اـِِّّ1837اَّػدتِّ
ااِّىلمانياِّيعكسِّالطابعِّالَّ
ا
اِّجيداعِّلته يرِّ امػؿِّالَّ ميػةِّ مػاِّالنظػاـِّالتعميمػاعِّابعػدِّ
ذج ا
معاىداتِّنيمسيتِّتعطاِّنم ا

النػػايمي ناِّىلمانيػػاِّاسػػتَّ لياِّالسياسػػاعِّ قسػػمتِّهلػػاِّك يػػرِّمػػفِّال ميػاتِّامقطا يػػةعِّ اػػاِّ
ظؿِّالعكـِّالنرنساِّ لارتِّىرضِّالرايفِّهمتد ااِّلنرنساِّ تعتِّالتَّريعِّالنرنسعِّ بػداِّ كػهفِّ
ىلمانياِّلفِّتنَّدِّاستَّ لياِّالسياساِّاَّطعِّبؿِّ ت ار ياِّال َّاااِّ عدتياِّالَّ مية(57وم ِّ

ِّ ىكذاِّكافِّالَّػع رِّالَّػ ماعِّ ايَّػاظِّالكبريػاشِّالَّ ميػةعِّ تعزيػزِّسػم ِّالَّ ميػةِّ
املمانيػػةِّ مػػاِّكااػػةِّق ميػػاتِّالعػػالـعِّ المطالبػػةِّبنظػػاـِّتعميمػػاِّق ػ ماِّلجميػػعِّاملمػػافِّمػػفِّ
الع امؿِّالمسا دةِّااِّبناشِّىلمانياِّع مفِّالم عظِّىنوِّبعػدِّالعػربِّالعالميػةِّال انيػةِّ انَّسػاـِّ
الد لػػةِّاملمانيػػةِّهلػػاِّد لتػػيفعِّكػػافِّىنػػاؾِّن ػ عِّمػػفِّالتركيػػزِّ ػػؿِّالمبػػادئِّالسياسػػيةِّالتػػاِّ
دِّبيفِّاملمانيتيفِّػِّسَّطِّىيكػاِّالنظػاـِّ
تدرسِّااِّالمدارسِّااِّن امبرِّ1989عِّ اتحِّالعد
ا
التعميماِّامَّتراكاعِّ كعِّلن عِّمفِّالتليرِّال رةِّعِّ يمنحِّالَّان فِّامساساِّكػؿَِّّػ صِّ
العؽِّااِّىفِّينمػاَِّّ لػيتوِّبعريػةِّكاممػةِّ ىفِّي تػارِّبمػؿشِّعريتػوِّالمدرسػةِّ المؤسسػةِّ
التدريبيةِّ المينيةِّالتاِّتتناسبِّمعِّمي لوِّ كناشاتوِّ ىدؼِّالسياسػةِّالتعميميػةِّىػ ِّتمكػيفِّ
كؿِّاػردِّمػفِّالعلػ ؿِّ مػاِّالتَّػجيعِّامم ػؿِّ التعمػيـِّالتػهىيماِّالػذِّيتناسػبِّمػعِّاىتماماتػوِّ
بمػػاِّىفِّىلمانيػػاِّد لػػةِّلػػنا يةِّاَّيػػرةِّبػػالم ادِّال اـعلػػذاِّاي ػاِّمكػػطرةِّهلػػاِّام تمػػادِّ مػػاِّ
اميػػدلِّالعاممػػةِّالننيػػةِّالمؤىمػػةِّتػػهىي اِّجيػ اػداعِّلػػذلؾِّت ظػػؼِّا ػاِّىلمانيػػاِّمبػػالكِّكبيػػرةِّمػػفِّ

امم اؿِّااِّمجاؿِّالتعمػيـِّبمػاِّاػاِّذلػؾِّالمػنحِّالمدرسػيةِّ المسػا داتِّالماليػةِّالتػاِّتَّػدمياِّ
العك مػػةِّلمطػ بِّ تػػنصِّالمػػادةِّالسػػابعةِّمػػفِّالَّػػان فِّامساسػػاِّ ػػؿِّىفِّالتعمػػيـِّالمدرسػػاِّ
ػػتناداِّهلػػاِّالبنيػػػةِّالنيدراليػػةِّلجمي ريػػػةِّىلمانيػػاِّاػػػإفِّ
بكاممػػوِّي كػػعِّإلَّػػػراؼِّالد لػػةعِّ اسػ ا

الل عياتِّايمػاِّيتعمػؽِّبػإدارةِّالَّػؤ فِّالتعميميػةِّ كػعِّالتَّػريعاتِّالمنظمػةِّليػاِّ تمتػزـِّ
ِّ -ِّ001ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
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ال مياتِّبَّ ا دِّمعددةِّتتعمؽِّبالتعميـِّاإللزامػاِّ امَّػكاؿِّالتنظيميػةِّ ام تػراؼِّبالَّػياداتِّ
ال ػػا ؽِّالمدرسػػيةِّ مػػاَِّّػػابوِّذلػػؾِّكمػػاِّافِّالمػػؤتمرِّالػػدا ـِّل ػ زراشِّالتعمػػيـِّاػػاِّال ميػػاتِّ
املمانيةِّات ذِّ د اداِّمفِّالَّ ارراتِّالتكميميةِّالتاِّتنصِّ مػاِّام تػراؼِّبالَّػياداتِّ ال ػا ؽِّ
اللػػادرةِّ ػػفِّم تمػػؼِّالمػػدارسِّالعامػػةِّ المينيػػةِّاػػاِّجميػػعِّال ميػػاتعِّ تعَّػػؽِّمزيػ اػداِّمػػفِّ

التَّػػاربِّبػػيفِّمنػػاىةِّالتعمػػيـِّ الَّػػؤ فِّالمدرسػػيةعِّ منيػػاِّمػػ اِّتنظػػيـِّالمرعمػػةِّال ان يػػةِّ
تعَّيػػؽِّمسػػت لِّم عػػدِّاػػاِّا تبػػاراتِّالَّػػيادةِّال ان يػػةِّ ام ت ػراؼِّالمتبػػادؿِّبالَّػػياداتِّ

المدرسيةِّالتاِّتكنؿِّالَّدرِّال زـِّمفِّالتما ػؿِّاػاِّالنظػاـِّالمدرسػاِّ لَّػدِّىدلِّالتعػا فِّبػيفِّ
ال ميػػاتِّاػػاِّهطػػارِّمػػؤتمرِّ زراشِّالتعمػػيـِّهلػػاِّتعَّيػػؽِّتطػػ راتِّم عػػدةِّى ِّمتَّػػابيةِّاػػاِّ
مجامتِّى رلِّمفِّالَّؤ فِّالمدرسية(58وم ِّ
ِِّّ نتيجػػةِّامىتمػػاـِّبػػالعم ـِّ التكن ل جيػػاِّكػػافِّالسػػعاِّنع ػ ِّتنَّ ػ ةِّامطنػػاؿِّ مػػاِّ
ذلؾِّمفِّ

ؿِّكااةِّمؤسسػاتِّالتنَّػ ةِّ التػ ِّمػفِّبينيػاِّالجامعػة؛ِّاممػرِّالػذ ِّد اىػاِّهلػاِّ

هنَّاشِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّلتنميةِّمياراتِّامطناؿِّ ابدا يـِّ اكسابيـِّاػرصِّتعمػـِّجديػدةِّ
ت تمؼِّ فِّالتعميـِّالتَّميد ِّالذ ِّيتمَّاهِّامطناؿِّدا ؿِّالمدارسِّ النل ؿِّالدراسيةم ِّ

ٍّ مً برٓطاىٔا ّأملاىٔا:
رابعًا :التخلٔل املكارٌ جلامع٘ الطِّفل يف كل
ِِِِِِّّّّّّيتنػا ؿِّالمعػ رِّالعػال ِّدراسػةِّتعميميػةِّمَّارنػةِّلبيػافِّى جػوِّالتَّػابوِّ ام ػت ؼِّبػيفِّ
برامةِّجامعةِّالطنؿِّا ٍّ
ِّكؿِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ ىلمانياِّم ِّ

ؼِّيتـِّالَّياـِّبتلنيؼِّالمادةِّالعمميةِّالت ِّسبؽِّ ركػياِّ ػفِّ
ِِِِّّّّا ِّهطارِّذلؾِّالجزشعِّس
ُّ
جامعػػػةِّالطنػػػؿِّاػػػ ِّد ؿِّالمَّارنػػػةِّاػػػ ِّكػػػ شِّمعػػػا رِّالدراسػػػةِّالم تػػػارةِّ ىػػػ ِّ:المنيػػػ ـعِّ

امىػػداؼعِّامىميػػةعِّجيػػاتِّالػػتعمـعِّجػ ازِّالسػػنرعِّالَّػػياداتعِّ الم ازنػػةِّبينيمػػاِّمػػفِّ ػ ؿِّ
جػػد ؿِّرقػػـِّ(1و؛ِّبيػػدؼِّ كػػعِّالمعم مػػاتِّا ػ ِّل ػ رةِّمتنػػاظرة؛ِّإليكػػاحِّج انػػبِّالَّػػبوعِّ
ام ت ؼِّبينيمام ِّ

ِّ -ِّ008ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ
علٔل هقى ( )1أٔعّ انًقبثهخ فًٛب ٚزؼهق ثًؾبٔه انلِّهاٍخ
انًبَٛب
ثوٚطبَٛب

ٔعّ
انًقبثهخ
ثلأد كًْؤع "يلهٍخ ٚوٕو
 )1انُْأح -
انَووجذ" فوو ٙثٛويُغٓووبو فوو ٙثوولاٚبد
ٔانزطٕه
انزَؼُٛبد.
كبَذ يجبكهح يٍ انجؤفَٛوٕه
ٍووووٛو ٚووووزى ثوٚغووووًٕ ٍٔووووٛو كٛ ٚوووول-
ُٔٚكهووووت صووووى كجٛووووو يووووٕ  ٙانزؼهووووٛى
ٔيلٚو انًلهٍخ ص َّى ُك ِّػ َى يوٍ يسٍَوخ
انًهك إكٔاهك.
ف ٙانؼقل انزبن ٙثلأد ف ٙاصُٙ
ػْووووو يوكوووو ايا يووووٍ يواكووووي عبيؼووووخ-
األط بل ف ٙإَغهزوا ٔٔٚهي ٔإٍكزهُلا.
رى إَْبء أيبَوخ عبيؼوخ انطِّ وم
ف ٙكًَٚجو 2006و.
ص َّى ر َّى كػًٓب ػبنًّٛاب يوٍ إكاهح-
انزؼهووووووووووٛى ٔفووووووووووُلٔ يَووووووووووزٕفٙ
االٍزضُبئ.ٙ
ثؼوول منووك أفووجؾذ انًسٍَووخ
ػبنًٛوووووخو ٔرقوووووٕو ثزٕعٛوووووّ َٔ وووووؼ-
انغبيؼووبد انزوو ٙروٚوول االَلووًبو إنووٗ
يْؤع عبيؼخ انطِّ مو ٔرْوف ػهوٗ-
ثوايغٓب.
-

 رأٍَوووذ عبيؼووووخ انطِّ ووووم فوووو ٙأنًبَٛووووبثبنزؼووبٌٔ يووغ فووؾ ٛخ ّووٕثٛزِ رووب  ٛد
انًؾهَّٛخو ٔعبيؼوخ روٕثُغٍ األنًبَٛوخو ٔفوٙ
يب2002 ٕٚو ر َّى اإلػ ٌ ػٍ انجوَبيظ.
2002 َّٕٛٚ 4و ر َّى افززبػ أٔل عبيؼوخ
أط وووبل فووو ٙعبيؼوووخ روووٕثُغٍ Tubingen
ٔكبٌ أ َّٔل ثؤفَٕٛه ٚؾبضو ثٓب عوٚغوٕه
يبهكم ٔ gegor Marklرٕاعل أهثؼًبئخ
ط م ٔثؼض ان ؾ .ٍٛٛ
2002 َّٕٛٚ 11و ٔفم ػولك األط وبل
فووو ٙانًؾبضوووووح انضبَٛووووخ رَووووؼًبئخ ط وووومو
ٔؽلووو انؼلٚوول يووٍ ان ووؾ  ٍٛٛيووٍ أيووبكٍ
ػلٚلح نزغطٛخ انؾلس.
ِّ
 2003روووى إَْوووبء عبيؼوووخ انط وووم فوووٙ
عبيؼووووخ يٛووووَٕٛـ ٔ Munichكبَووووذ أٔل
يؾبضوووح ثؼُووٕاٌ :نًووبما رج ووق انجووواكٍٛ
انُبه؟
 10يوووبهً 2003و ٚوووزى افززوووبػ فووووع
ف ٙيلُٚخ .Rom
 11يوووبهً 2003و فوووله أٔل كزوووبة
نغبيؼخ انطِّ م.
 21إثوٚووووم 2003و قبيووووذ كوَٚووووزٍٛ
ٚهٓوبهك  Christian yalhardانؾبفوهخ
ػهوووٗ َٕثوووم ث وووزؼ فووووع فوووو فووو ٙيلُٚوووخ
روووٕثُغٍ ٔ Tubingenكبَوووذ انًؾبضووووح
األٔنووٗ ثؼُووٕاٌ :نًووبما ال ًٚكووٍ اٍزَُووبؿ
انجْووو؟ ٔرووو َّى ػًوووم ؽًهووخ إػ يَّٛوووخ كجٛووووح
نزغطٛوووخ انؾووولس ثؾلوووٕه عوٚووولح ٍوووجٛغٛم
ٔعوٚلح فواَك ٕهك انؼبيخ.
ِّ
ُٚوبٚو 2004و رو َّى إَْوبء عبيؼوخ انط وم
فوو ٙعبيؼووخ ْٕيجٕنووذ فوو ٙثووونٍٛو ٔكبَووذ
أٔل يؾبضوح ثؼُٕاٌ :نًبما َوٚل أٌ َؼوف
ّٛئاب يب؟
ِّ
 كَٚووًجو 2005و ؽ ووهذ عبيؼووخ انط وومػهٗ عبئيح كٚكبهد ن ر وبل انؼهًؤْ ٙوٙ
أكجو عبئيح ػهوٗ يَوزٕٖ االرؾوبك األٔهثوٙ
ف ٙانًغبل انؼهً.ٙ
 -فوو ٙػووبو 2002و ر و َّى إَْووبء ّووجكخ يووٍ

ِّ -ِّ000ِّ-
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)2انً ٕٓ
و

رؼزجو عًؼَّٛخ فٛوَّٚخ كٔنَّٛخ رؾظٗ
رْغغ عًٛغ
ثزقلٚو ػبنًٙو ْٔٙ
ِّ
األط بل انن ٍٚرزوأػ أػًبهْى ث:ٍٛ
" 5ـ  14ػب ايب"و ػهٗ انقٛبو
ثزغبهة علٚلح ٔرطٕٚو اْزًبيبد
علٚلح ٔاكزَبة يٓبهاد علٚلح يٍ
ف ل انًْبهكخ ف ٙأَْطخ رؼهًَّٛٛخ
ِّ -ِّ004ِّ-

عبيؼبد األط بل ( ٕٚكَٕٛوذ)و ٔمنوك نؼًوم
يُ َّ خ يَزق َّوحو ٔيَزًوح نزؼيٚي االْزًوبو
ْووجبة ْٔوونا يووٍ ف و ل ػًووم
ثووبنؼهى ثوو ٍٛان َّ
قبػوولح ثٛبَووبد ألَْووطخ عبيؼووبد األط ووبلو
ٔفوزؼ ثٕاثووخ ر بػهَّٛوخ ػهووٗ ّوجكخ اإلَزوَووذ
نؼقل َولٔاد كٔنَّٛوخو ٔرؾ ٛوي َقوم انًؼوبهف
ْووجكخ يووٍ
ٔرجوبكل انقجوووادو ٔروولػى ْوونِ ان َّ
قجم انً ٕضَّٛخ األٔهثَّٛخ ف ٙيغبل انؼهٕو.
 ٔفوووو ٙان زوووووح 2002و-و2010و يوووو َّٕلاالرؾووووووبك األٔهٔثوووووو ٙيْووووووؤع االرؾووووووبك
األٔهٔثووووٙو ّووووجكخ انغبيؼووووبد األٔهٔثَّٛووووخ
نألط ووووبلو ٔهثووووط انووووؤاثط ثوووو ٍٛعبيؼووووبد
األط بل ف:ٙ
 ػقوووول انًووووسرًو انوووولٔن ٙاأل َّٔل انًؼُووووٙثغبيؼبد األط بل ف ٙان زوح يوٍ " 13إنوٗ
 14فجواٚووو ّووجبط 2001و" فوو ٙرووٕثُغٍ
ثأنًبَٛبو ٔيُن منوك انؾو ٍٛأَُْوئذ عبيؼوبد
أفووووٖ نألط وووبل فووو ٙثوووبىل ٔثواٚزَووو فب و
ٔرزٕانٗ َْبطبد عبيؼخ انطِّ م ؽز ٙفٛف
2012و.
 ٔقوول اَزْووود عبيؼووخ انطِّ ووم فوو ٙأنًبَٛووبثْوووكم كجٛووووو ٔقووول نؼجوووذ ٍٔوووبئم اإلػووو و
انًؾهَّٛوووخ كٔ اها فووو ٙمنوووك يوووٍ فووو ل إَْوووبء
يُظ ًَّووخ ٛووو هثؾَّٛووخ قبيووذ ثزًٕٚووم عبيؼووخ
انطِّ ووومو ٔمنوووك يوووٍ فووو ل انز وووبٔ يوووغ
األٍووبرنح ثْووكم فوووك٘ إلنقووبء انًؾبضووواد
كًزطٕػ ٍٛف ٙعبيؼخ انطِّ ومو أ َّيوب ثبنَُوجخ
نأليوووٕال انزْوووغٛهَّٛخ فقووول رووو َّى عًؼٓوووب يوووٍ
يُظًبد فبفخ.
 انٛووٕو ُْووبث أكضووو يووٍ يووبئز ٙعبيؼووخ فووٙأٔهٔثووب ٔؽووٕل انؼووبنىو ٔانزوو ٙروولٚو ثوووايظ
عبيؼخ األط وبلو ٔرْوٛو انزقولٚواد إنوٗ أٌ
أكضو يٍ يه ٌٕٛط م ف ٙعًٛغ أَؾبء انؼبنى
ؽلؤا أؽلاس عبيؼخ األط بل.
ْ ٙيْؤع رزًضَّم ان كوح األٍبٍَّٛخ يُّ
ف ٙهفغ انطًٕؽبد ثبنَُجخ نألط بل يٍ
ف ل رقلٚى أَْطخ رؼهى ٔفجواد ماد
عٕكح ػبنٛخ ٔيضٛوح ٔيجزكوح.
ْٔووووٕ ٚقوووولِّو رغووووبهة رؼهًَّٛٛووووخ يزقلِّيووووخ
نألط بل انون ٍٚرزووأػ أػًوبهْى ثو2" :ٍٛ
ٔ  14ػب ايوووب"و ٔفووووٓ انؼًوووم انزطوووٕػٙ
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)3
األْلاف

-

-

-

)4

يجزكوح ٔف َّ قخ فبهط انٕٛو.

نهًوؽهووخ 15" :ـ ٍ 12ووُخ" يووٍ انؼًووو
فووبهط انًلهٍووخ ٔٚؼزوووف ثتَغووبىارٓى يووٍ
يُؼ انَّْٓبكاد انوًٍَّٛخ ٔانزقوط.
ف ل
ِ

رقووولو إطوووب اها ٚؼزووووف ثوووبنزؼهى انطوووٕػ-ٙ
ؽٛش أٌَّ األط بل ْٚبهكٌٕ ف ّٛفوبهط
ٍبػبد انًلهٍخ انؼبكٚخ.
رؼطووو ٙاألط وووبل فوفوووخا نهًْوووبهكخ فووو-ٙ
أَْطخ رؼهًَّٛٛخ ر بػهَّٛخ يضٛوح.
رزووٛؼ نألط ووبل اٍزكْووبف ثٛئووبد انووزؼهى-
انًقزه خ.
رَووووبػل األط ووووبل ن ٛووووجؾٕا يزؼهًوووو-ٍٛ
يَزقهٔ ٍٛنلٓٚى صقخٌ ثأَ َٓى.
هفوووووغ انطًٕؽوووووبدو ٔرؼيٚوووووي اإلَغوووووبى
وت انووزؼهى انزووٍ ٙووزجقٗ يووغ-
ٔ وووً ؽو ِّ
األط بل طٕال ؽٛبرٓى.
ىٚووبكح انووٕػ ٙثبن ٕائوول ٔان وووٓ انزووٙ
ًٚكوووٍ أٌ رؾققٓوووب يسٍَوووبد انزؼهوووٛى
انؼوووووبن ٙنهطووووو ةو ٔفبفوووووخ انووووون-ٍٚ
ُٚزًوووٌٕ نقطبػوووبد انًغزًوووغ األكَوووٗ-
انغٛو يًضهخ رقهٛلّٚاب.
يَووبػلح األط ووبل ػهووٗ رؾلٚوول ٔرؾقٛووق
أْلافٓى انًَزقجهَّٛخ.
رلهٚت انط ة ػهوٗ انًٓوبهاد انقٛبكَّٚوخ-
انوٍوووووووًَّٛخو ٔأَْوووووووطخ انًْوووووووبهكخ-
انًغزًؼٛخ.
كػوووى انزووولهٔ ٌٚانوووزؼهى فووو ٙكووو ِّم يوووٍ-
ان ٕل انلهاٍَّٛخ ٔانًُيل.
روووٕفٛو َوووٕع يوووٍ انُقوووبُ ثووو ٍٛأٔنٛوووبء
األيوووٕه ٔاألط وووبل ٔيقووولي ٙان ِّوػبٚوووخ
كٔها ْب ايووب فووًَ ٙووٕ
نٓووىو ْٔوونا ٚهؼووت ا
انطِّ م َٔغبؽّ انزؼه.ًٙٛ
إػطووبء األط ووبل َظوووحا صبقجوخا فوو ٙانؾٛووبح
انغبيؼَّٛووووخ يووووٍ فوووو ل انزؼبيووووم يووووغ
انط ة ٔانًٕ ٔ ٍٛانقوٚغ.ٍٛ
أ٘ يٕضوووٕع رقلِّيوووّ كجووووٖ انغبيؼوووبد
ًٚكووووٍ كهاٍووووزّ يووووٍ فوووو ل عبيؼووووخ
انط م.

رؼوٚوووف انطووو ة ػهوووٗ انًغوووبالد انزوووٙ
ثبٍزطبػزٓى اٍزكًبل طوٚقٓى ثؼل انلِّهاٍخ
فٓٛب.
رؼهٛى انهغخ األنًبََّٛخ كهغ ٍخ صبَٛوخ نولٖ األط وبل
يٍ عَُٛبد أفوٖ.
إربؽوووخ ان وفوووخ نألط وووبل نهزَّغوٚوووت ٔانوووزؼهى
انَُّْط.
إّواث األط بل ف ٙانزَّؼهى ٛو انوًٍ.ٙ
يَوووبػلح األط وووبل ٔرطوووٕٚو انك وووبءح اننارَّٛوووخ
نلٓٚى.
ِّ
ثُوووبء انضقوووخ ٔانطًٕؽوووبد نووولٖ األط وووبل يوووٍ
فووو ل رؼيٚوووي انوووزؼهى انووون٘ ٚؾووولس فوووبهط
ٍبػبد انلِّهاٍخو ٔان َّوثط ثبنًٕاضوٛغ انزوٙ
ًٚكٍ كهاٍزٓب ف ٙانغبيؼخ.
رقلو كهعخ ػبنٛخ يٍ انغٕكح انًلًَٕخ.
رقلٚى فجواد رؼهًَّٛٛخ يز ٕقخ نألط وبل فوبهط
انًُوووبْظ انلهاٍوووَّٛخ ٔرقوووو ثتَغوووبىارٓى فوووٙ
انزقوط انؤًٍ ٙاالؽز بالد.
رؼيٚي انزؾ ٛم انلهاٍ.ٙ
ٚوكي ثق َّٕ ٍح ػهٗ انزغوثخ كأكاح رؼهًَّٛٛخ ْبيخ.
انًٕعووّ فووبهط
رقوولٚى فوفووخ انووزؼهى انوونارٙ
َّ
ان م انلهاٍ.ٙ
ٚؼووويى انوفبْٛوووخ يوووٍ فووو ل رؼيٚوووي انوووزؼهى
كًغًٕػبد ؽو َّوحو ٔرْوغٛغ األط وبل ػهوٗ
انًْووبهكخ فوو ٙأَْووطخ علٚوولحو ٔاكزْووبف
انًْووبػو انغلٚوولحو ٔىٚووبهح أيووبكٍ علٚوولحو
ٔقجم ك ِّم ّٙء "انًزؼخ".
رقووٕك عبيؼووخ انطِّ ووم األط ووبل نهًْووبهكخو ي ًَّووب
ٚؼُوو ٙأٌ األط ووبل ٚقزووبهٌٔ األَْووطخ انزووٙ
ٚو جووووٌٕ فوووو ٙانًْووووبهكخ فٓٛووووبو ٔرؾوووولس
انًْبهكخ ػهوٗ أٍوبً طوٕػٙو أ٘ ًٚكُوك
أٌ روووزؼهى فووو ٙأ٘ يكوووبٌ نووو ٌٛفقوووط فوووٙ
ان ووٕل انلهاٍ وَّٛخو ًٔٚكُووك أٌ رووزؼهى يووٍ
عًٛوووغ أَووووٕاع انَُّووووبً فوووو ٙعًٛووووغ أَووووٕاع
انؾبالد.

 رقٕو عبيؼخ انطِّ م ثجُبء يُبْغٓب انز - ٙإٌ ي ٓووٕو عبيؼووبد األط ووبل ًٚضِّووم االَ زووبػِّ -ِّ005ِّ-
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األًَّْٛخ

 )5عٓبد -
انزؼهى

-

األكضووو عنهَّٚووخ رغووبِ ػب َّيووخ انَُّووبًو ٔانوون٘
روكي ػهٗ انًزؼهى ف ٙيقزهف
َّ
ًٚكووووٍ أٌ رقووووٕو ثووووّ انغبيؼووووبدو ٔرزًضووووم
انجٛئبد.
ان كوووووح األٍبٍووووَّٛخ يُٓووووب فوووو ٙيٕاعٓووووخ
 رقلو انقجواد انز ٙرَبػل األط بلاالْزًووبو انًزوولْٕه فووو ٙانؼهووٕو ٔانجؾوووٕس
ػهٗ رؼيٚي انضِّقخ ثبنَُّ ٌ ٔانو جخ فٙ
ث ٍٛانْوجبةو ٔانًَوبػلح فو ٙانزَّغهوت ػهوٗ
انزؼهى يٍ ف ل :ىٚبهح انًؼبه
األفكبه انًُطَّٛخو ٔكوننك رٍٕوٛغ انًْوبهكخ
ان َُّٛخ ـ ؽلائق انؾٕٛاٌ ـ أؽٕا
ػجو قطبػبد يزُٕػخ يٍ ٍكبٌ أنًبَٛب.
انًَك ـ انًكزجبد ـ انًزبؽف ـ
يؾطبد اإلماػخ انًؾهَّٛخ ٔانًطبػى ـ  -رقلو ػلَّح ًَبمط َٔ وبئؼ نهطو ةو كًوب رقولو
َ وووبئؼ نكووو وم يوووٍ أٔنٛوووبء األيوووٕه ْٔٛئوووخ
انًٕاقغ انزؼهًَّٛٛخ نهزؼهى ـ ان ُبك ـ
انزَّووووولهٔ ٌٚهعوووووبل األػًوووووبل ٔانًغزًوووووغ
يواكي انزََّٕ ـ انُٕاك٘ انوٚبضَّٛخ ـ
انًلَ.ٙ
يكبرت ان ؾف ـ انًطبهاد ـ يؾطبد
انقطبه.
ِّ
 رقلو أَْطخ عبيؼخ انط ميٕضٕػبد ٛو رقهٛلَّٚخ رقلغ
نجوايظ عبيؼَّٛخ يضم :انهغخ اإلَغهٛيَّٚخ
ـ انوٚبضٛبد ـ انُٓلٍخ ـ انَّْوػ ـ
انز ًٛى ـ انطِّتو ٔ ٛوْب.
 رقلو أَْطخ عبيؼخ انط م فبهطٍبػبد انٕٛو انلهاٍ( :ٙقجم
انًلهٍخ ـ ٔقذ انغناء ـ ثؼل
انًلهٍخو أٔ ف ٙانؼط د).
عبيؼخ انطِّ م كافم انًغزًؼبد انًؾهَّٛوخ -رؼًم انغبيؼخ فّ ٙوواكخ يوغ ٔعٓوبد انوزؼهى
فوووو ٙثوٚطبَٛووووب رؼًووووم ثبنزؼووووبٌٔ يووووغ انؼبو.
يغًٕػوووووخ يوووووٍ انٓٛبكوووووم انًؾهَّٛوووووخ -ػًم ّواكخ يغ انًزبؽفو انًؼبه ان َُّٛوخو
انًكزجووووبدو ؽوووولائق انؾٛووووٕاٌو انًغووووبنٌ
ٔانَّْواكبد ف ٙعًٛغ أَؾوبء ثوٚطبَٛوب
انًؾهَّٛخو انُٕاك٘ انوٚبضَّٛخ.
ٔانز ٙرًْم:
 رؼًووم ّووواكخ يووغ انًوولاهً (َووبك٘ انكزووبةوانًلاهً ان وكَّٚخ.
َبك٘ انَّْطوَظ).
يغًٕػبد يٍ انًلاهً.
 إّوووواث انًغزًوووغ ثأٍووووِ فووو ٙانوووزؼهى ٔنوووٌٛانًلاهً االفزواضَّٛخ.
انًؼهى فقط ٔيُٓب (ٔقوذ األَْوطخ)و فوبهط
األكبكًٛٚبد.
انْووووووووووكبد (يْوووووووووبهٚغ انًْوووووووووبهكخ ٍووبػبد انًُووبْظ انلهاٍوَّٛخو قجووم انًلهٍووخ
أٔ ثؼلْبو ف ل أٔقبد انؼطهخ ٔانغناء.
انًغزًؼَّٛخ).
 االْزًووووووبو ثزَووووووٕٚق انًْووووووؤعو ٔكػووووووٕحانًسٍَبد االعزًبػَّٛخ.
ان ووؾ ٔ ٍٛٛانغوائوول انكجٛوووح ٔانًْووٕٓهح
ان ُبكٚق ٔانغًٛؼبد انقٛوَّٚخ.
ف ٙأنًبَٛب نزغطٛخ انًؾبضواد.
ٔنكوو ٙرْووزوث انٕؽوولاد انزؼهًَّٛٛووخ فووٙ
عبيؼخ انطِّ م ٔر جؼ ٔعٓبد رؼهوى ال -كًوووب أَٓوووب رًضوووم عووويء يوووٍ ثوَوووبيظ انوووزؼهى
انًغزًؼ ٙاننار ٙانقوبئى ػهوٗ رطوٕع اٜثوبء
ث َّل أٌ رزٕافو ثٓب ّؤط يؼُٛخ ْٔو:ٙ
ٔاألط وووبل ٔانًؼهًووؤ ٍٛطووو ة انغبيؼوووبدو
انقولهح ػهووٗ انزقطووٛط نهووزؼهى ٔانزقٛووٛى
ِّ
َّ
اننار ٙانًَوزًو نهًُظًوخو إنوٗ عبَوت كًب أَٓب رًضوم عوي اءا يوٍ انْوجكبد انلٔنَّٛوخ
ػجوو انًغزًوغ ٔانزوو ٙرَوبػل األط وبل ػهووٗ
َوووو يخ ٔاأليووووبٌ ٔان ِّ ووووؾخ
رووووٕافو ان َّ
انزطٕه ٔانٕفٕل ثٓى نًٕاطُ ٍٛػبنً.ٍٛٛ
انؼبيخ كافوم انًُظًوخو ٔمنوك نلوًبٌ
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عوووووووٕكح أَْوووووووطخ فووووووووٓ انوووووووزؼهى -رؼًوووم عبيؼوووخ ان ِّ
ط وووم ػهوووٗ رئٚووول األط وووبل
ٔاالٍزكْوووووووبف انًقليوووووووخ نهط ووووووومو ثبنضِّقوووووخ ٔاإلثلاػَّٛوووووخ ن ٛوووووجؾٕا يزؼهًوووووٍٛ
ٔثزؾٕٚووووم انًُظًووووخ انزؼهًَّٛٛووووخ إنووووٗ َبعؾٍٛو ٔيٕاطَُْ ٍٛطٔ ٍٛيَزُٛو.ٍٚ
ٔعٓخ رؼهى ف ٙعبيؼوخ انطِّ ومو ٔال ثول
أٌ َؼًم ػهٗ رْغٛغ ىٚبهاد األط بل
ٔأٍوووْى إنٓٛووب .ػووو ّووؼبه عبيؼووخ
انطِّ م ثْكم ثبهى كافم ٔفبهط انجٛئخ
انزؼهًَّٛٛخ ثؾٛش ٚكٌٕ يوئّٛاوب ثٕضوٕػ
نألط بل اننٚ ٍٚو جٌٕ ف ٙاالَلًبو.
 )6عٕاى
انَ و

ٔٚغوووووت أٌ ٚأفووووون انطِّ وووووم  -كم طبنت نّ عٕاى ٍ و ٚقزى ثؼل ك ِّم ٍبػخ
يٍ ٍبػبد رؼهى أَْطخ انغبيؼخو ْٔنا
عٕاى ٍ و انوزؼهى انقوبٓ ثوّ فو ٙكو ِّم
كبٌ نّ رأصٛو إٚغبث ٙػهٗ اَزظبو ؽلٕه
َْووبط رؼهووى ٚؾلووو نووّو ٔٚقووٕو قبئوول
انط ة ٔاالنزياو ثبنًٕاػٛل ٔانَهٕث.
انُْوووبط ػهوووٗ عوووٕاى انَووو و انقوووبٓ
ثبنط ووم يووغ ٔضووغ أ٘ فووزى أٔ رٕقٛووغٚ -وووزى إفووولاه عوووٕاى ٍووو ٍو نكووو ِّم ط ووومو ٔٚوووزى
رَووغٛم ٍووبػبد يووٍ كووم َْووبطو ٔانزؾقووق
ٔٚزى إفلاه ػولك انَوبػبد انًطهٕثوخ
يووٍ فووؾزّو ٔثًغوووك ٔفووٕنٓى إنووٗ انؼوولك
فوو ٙكوو ِّم عووٕاى ٍوو و نؾ ووٕل انطِّ ووم
انًطهوووٕة يوووٍ انَوووبػبد ٍوووٕف ٚزقووووط
ْوووٓبكح قجوووم كووو ِّم ٔؽووولح ػًوووم
ػهوووٗ ان َّ
األط وووبل يوووٍ عبيؼوووخ األط وووبلو ٚوووزى رقووولٚى
يؾهَّٛخ.
ّووٓبكاد فوو ٙيواٍووى انزقوووط انزوو ٙػقوولد
ُٔٚؼطٗ عوٕاى ٍو و انوزؼهى نهط وم يوٍ
قِجَووو ِم انًلهٍوووخو ٔمنوووك فووو ٙؽبنوووخ أٌ ف ٙيٕاق َغ هفٛؼخ انًَزٕٖ.
ركٌٕ انًلهٍخ ػل إا فٔ ٙؽلح ػًم
يؾهَّٛخ أٔ يوٍ فو ل انًواكوي انًؾهٛوخ
يجبّوووح ػووٍ طوٚووق رقوولٚى ػلووٕٚخ
فوكَّٚخ نهط م.
ِّ
َٔٚزًو عٕاى ٍو و انوزؼهى يوغ انط وم
يوولح صًبَٛووخ ػْووو ّووٓ اوا ٔإما ايوووزأل
ًٚكووووٍ االر ووووبل ثبنًلهٍووووخ نزورٛووووت
عٕاى علٚل نهط ومو أ َّيوب فو ٙؽبنوخ فقول
َو و فٛوعووغ منووك إنووٗ ٍووًبػ
عووٕاى ان َّ
انًلهٍووخ ثووتفواط عووٕاى ٍ و و علٚوول
نهط م أٔ هفلٓب منك.
ٔقووووول روووووى رطوووووٕٚو ََوووووقخ
إنكزؤََّٛوووخ يوووٍ عوووٕاى انَووو و انووون٘
ُٚؼطٗ نهط م يوٍ قِجَ ِوم انغبيؼوخو ٔمنوك
ثْووواكخ يووغ انقطووبع انقووبٓو ْٔوونا
أػطٗ رقوٚو اوا أكجوو الٍوزق ل األط وبل
ٔرًكووووو ٍٛرَوووووغٛهٓى فووووو ٙاألَْوووووطخ
انًقزه ووووووخ ثغبيؼووووووخ انطِّ ووووووم ٔإكاهح
أٚلووووب
إَغووووبىارٓى ثُْووووبطو ًٔٚكووووٍ ا
نغووٕاى انَ و و اإلنكزؤَوو ٙأٌ َٚووبػل
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فوووو ٙاَزقووووبل األط ووووبل يووووٍ انًوؽهووووخ
االثزلائَّٛووخ إنووٗ انًوؽهووخ انضبََّٕٚووخ ٔأٌ
ٚكَٕووٕا كنوو ٛا ػهووٗ يواقجووخ انًوولاهً
ٔاإلث ؽ ػُٓب ٔانزقٛٛى اننار.ٙ
ٚووووزى رقوووولٚى انغووووٕائي فووووٙ
)2انَّْٓبكا
رقوط عبيؼخ األط بلو ٔانز ٙرقبو فوٙ
د
انغبيؼووبد انكجوووٖ انؾقٛقَّٛووخو ُْٔووبث
ص صخ يَزٕٚبد أٔنَّٛخ يٍ انغٕائي:
ٍ 30وووووبػخ يؼزًووووولح نهزأْوووووم
نهؾ ووووٕل ػهووووٗ عووووبئيح انجؤَيَّٚووووخ
انغبيؼَّٛخ.
ٍ 65وووووبػخ يؼزًووووولح نهزأْوووووم
نهؾ ووووووٕل ػهووووووٗ عووووووبئيح ان لووووووَّٛخ
انغبيؼٛخ.
ٍ 100وووبػخ يؼزًووولح نهزأْوووم
نهؾ وووووٕل ػهوووووٗ عوووووبئيح انغبيؼَّٛوووووخ
اننْت.
ُْووووبث عووووٕائي أكضووووو يووووٍ
انوووونْتو ٔفو ا
وووٕال إنووووٗ عووووبئيح نًوووولح
ٍ 1000ووبػخ يووٍ انووزؼهى انطووٕػٙو
يغ كم عبئيح علٚلحو َٔأيم أٌ ٚكوٌٕ
ي له إنٓوبو األط وبل نًؾبٔنوخ أّوٛبء
علٚوووولحو ٔاٍزكْووووبف ثٛئووووبد انووووزؼهى
انغلٚووولح ٔرطوووٕٚو يٓوووبهارٓى ثطوووو
علٚلح ٔيضٛوح.

ٔرزوووووأػ يَووووزٕٚبد انزقوووووط يووووٍ
يَوووزٕٖ انغوووبئيح ثبنجؤَيَّٚوووخ ٍ 30وووبػخ
رؼهى إنٗ انلكزٕهاِ ٍ 1000بػخ رؼهى.

اكعاِّمدلِّ
ِِِِّّّّ ا ِّك شِّماِّسبؽِّبيانوِّا ِّجزشِّالمَّابمةِّبيفِّد لت ِّالمَّارنةِّبداِّ
ا
ت ااػػؽِّ نالػػرِّجامعػػةِّالطنػػؿِّبػػيفِّد لت ػ ِّالمَّارنػػةعِّمػػعِّامسػػسِّالنظريػػةِّلجامعػػةِّ

الطنػػػؿ؛ِّمػػػفِّعيػػػثِّالنَّػػػهةعِّ التطػػػ رعِّ المنيػػػ ـعِّ امىػػػداؼعِّ جيػػػاتِّالػػػتعمـِّى ِّ

المؤسساتِّالمَّاركةِّلجامعةِّالطنؿعِّ ج ازِّسنرِّالػتعمـِّالػذ ِّيكػ فِّبم ابػةِّبطاقػةِّ
ى ِّ يَّةِّالتعاؽِّالطنؿِّبالجامعةِّ الَّياداتِّالت ِّتَّدمياِّالجامعةِّ الج ا زِّالمعنزةِّ
لألطناؿ؛ِّباإلكااةِّهلػاِّىفِّتطبيػؽِّجامعػةِّالطنػؿِّسػا دِّاػ ِّالتلمػبِّ مػاِّمَّػك تِّ

التعميـِّالتَّميد ِّبالمدارسِّا ٍّ
ِّكؿِّمفِّد لت ِّالمَّارنةم ِّ

ِِِِّّّّ منياِّ رجتِّالدراسةِّبرلدِّج انػبِّالتَّػابوِّ ام ػت ؼِّبينيمػاعِّ تنسػيرىاِّاػ ِّ
ا ت ؼِّالسياؽِّال َّاا ِّبيفِّد لت ِّالمَّارنةمِّ ِّ
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ىِّ-ى جوِّالَِّّبوِّا ِّجامعةِّالطنؿِّا ِّبريطانياِّ ىلمانياعِّ تنسيرىاِّ :
 -1تَّػػػابيتِّد ؿِّالمَّارنػػػةِّاػػػ ِّبدايػػػةِّنَّػػػهةِّجامعػػػةِّالطنػػػؿِّبيػػػاِّ ذلػػػؾِّاسػػػتجابةِّمنيػػػاِّ
لمتطػػػ راتِّ التليػػػراتِّالعاد ػػػةعِّاالتَّػػػدـِّاليا ػػػؿِّاػػػ ِّتكن ل جيػػػاِّالمعم مػػػاتِّ امتلػػػاؿِّ
ىعػػدثِّنَّم ػةاِّن ي ػةاِّا ػ ِّتَّػػدُّـِّاإلنسػػانيةعِّاهلػػبحِّتَّػػدُّـِّالمعراػػةِّا ػ َِّّػػتاِّالمجػػامتِّ
انتَّالياِّ برِّ سا ؿِّامتلاؿِّم ؿِّاإلنترنػتعِّ الػذ ِّامتمػؾِّمنعػ ؿِّالسػعرِّاػ ِّجػذبِّ
ايػداِّ مػاِّتنَّػ ةِّامطنػاؿعِّايػ ِّ
طراِّمتز ا
امطناؿِّنع ه؛ِّكماِّىنوِّم ؿِّا ِّننسِّال قتِّ ا
ػػداشِّمػػػفِّالعػػػاداتعِّ
يػػػؤد ِّاػػػ ِّالمَّػػػاـِّام ؿِّهلػػػاِّ مميػػػةِّهعػػػ ؿِّل َّااػػػاتِّى ػػػرلِّابتػ ا
السػػم ؾِّاليػ م ِّهلػػاِّالَّػػيـِّ نمػػطِّالعيػػاة؛ِّلػػذاِّىلػػبعتِّ مميػػةِّتنَّ ػ ةِّ
الممارسػػاتعِّ ُّ

الطنػػؿِّا ػ ِّظػػؿِّىػػذاِّالتط ػ رِّذاتِّمجػػاؿِّ اسػػعِّيتعػػدلِّالملػػادرِّالتَّميديػػةِّلمتنَّ ػ ةِّ
المتم مػػةِّا ػ ِّامسػػرةعِّ المدرسػػةعِّ جما ػػةِّالراػػاؽعِّ د رِّالعبػػادةعِّ سػػا ؿِّاإل ػ ـمِّ
برزِّد رِّالجامعةِّاػ ِّىػذهِّالتنَّػ ةِّ ىػ ِّمػاِّينػدرجِّتعػتِّمسػماِّد رِّالجامعػةِّاػ ِّ
دمةِّالمجتمعمِّ
لتافِّىيكػػاِّاػ ِّمنيػ ـِّجامعػػةِّالطنػػؿعِّ ىػ ِّجامعػػةِّالمػػرحِّالتػ ِّتركػػزِّ
ِّ -8تَّػػابيتِّالػػد
ا
ػػعياِّمنيػػػاِّنعػػػ ِّتنميػػػةِّقدراتػػػوعِّ
مػػػاِّالطنػػػؿِّاػػػ ِّالمرعمػػػةِّالعمريػػػةِّمػػػفِّ"ِّ"18-6سػ ا

ت سػػيعِّدا ػػرةِّ براتػػوِّ ىػػذاِّمػػاِّينطبػػؽِّمػػعِّنظريػػةِّجػػافِّبياجيػػوِّالت ػ ِّت كػػحِّتػػه يرِّ
التركيػبِّالبي لػ ج ِّلمطنػؿِّ مػػاِّقدراتػوِّالعَّميػػةعِّ تػه يرِّالبي ػػةِّالمعيطػةِّ مػػاِّتركيػػبِّ
الطنؿعِّ الت ِّيسعاِّالطنؿِّا ِّ

ؿِّىذهِّالمرعمةِّالعمريػةِّهلػاِّاسػتيعابِّىػذهِّالبي ػةِّ

ُّ
ِّيمرِّبياِّالطنؿِّتساىـِّا ِّنم ِّذكا وم
العيشِّبياعِّ
التكيؼِّمعيامِّاكؿِّ برة ُّ

لتافِّىيكاِّاػ ِّبعػضِّامىػداؼِّعيػثِّاتنَّتػاِّ مػاِّتػ ايرِّاػرصِّالتجريػبِّ
 -0تَّابيتِّالد
ا
لألطنػػاؿِّ التعمػػيـِّالتعػػا ن عِّ الػػتعمـِّالنَّػػطعِّ اكتسػػابِّ ب ػراتِّجديػػدةِّ ػػارجِّسػػا اتِّ
اليػ ـِّالدراسػ ِّ ىػػذاِّيتنػػؽِّمػػعِّىىػػداؼِّتنَّػ ةِّالطنػػؿِّاػ ِّظػػؿِّ َّااػػةِّالع لمػػةِّ التَّػػدُّـِّ
المعرا ػ عِّ الت ػ ِّتتم ػػؿِّا ػ ِّتنميػػةِّالَّػػدراتِّالذىنيػػةِّلػػدلِّالطنػػؿعِّهلػػاِّجانػػبِّتنميػػةِّ
ِّاكتسػػابِّالمعراػػةِّبعيػػداِّ ػػفِّالتمَّػػيفِّ
الَّػػدراتِّاإلبدا يػػةِّلديػػوعِّ تز يػػدِّقدراتػػوِّنعػػ
ا
الطرؽِّالتَّميديةِّلمتعمـعِّباإلكااةِّهلاِّتنميةِّالت الؿِّمعِّاآل ريفم

ِِِِّّّّاالعلػػرِّالػػذ ِّنعػػيشِّايػػوِّيتطمػػبِّت جيػػػوِّالطنػػؿِّلمعمػػؿِّالمنػػتةعِّ ربػػطِّالعمػػػ ـِّ
فِّناقػداِّ معمػ ا ِّ
النظريةِّالت ِّيدرسياِّالطنؿِّببي توِّالطبيعيةعِّكماِّتعمـِّالطنػؿِّىفِّيكػ
ا
ِّ -ِّ009ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ػدشاِّمػػفِّ
لممعراػػةِّ لػػيسِّمسػػتيم اكاِّليػػامِّامىتمػػاـِّبتنميػػةِّالم اىػػبِّالعمميػػةِّلمطنػػؿِّبػ اِّ
امسرةِّ المدرسةِّ مؤسساتِّالتنَّ ةِّام رلم

لتافِّىيكػػاِّاػ ِّىىميػةِّالسػػع ِّإلنَّػػاشِّجامعػػةِّالطنػؿعِّ ىػػذاِّينطبػػؽِّمػػعِّ
 -4تَّػابيتِّالػػد
ا
التطبيَّاتِّالترب يةِّلنظريةِّجافِّبياجيػوِّاػ ِّالتعمػيـِّ المنػاىةِّالدراسػيةعِّ التػ ِّتتم ػؿِّ
ا ِّىفِّيتناسبِّالمنيةِّالمدرس ِّمعِّالمرعمةِّالعمريةِّلمطنؿ؛ِّا ِّيمكفِّىفِّتعطػاِّلػوِّ
معػػارؼِّ معم مػػاتِّتنػ ؽِّقدرتػػوِّالذىنيػػةِّ مػػاِّامسػػتيعاب؛ِّلػػذاِّ مينػػاِّربطيػػاِّبمػػاِّىػ ِّ
م ج دِّع لػوِّاػ ِّالطبيعػةِّ تنسػيرِّظ اىرىػا؛ِّهلػاِّجانػبِّالبعػدِّ ػفِّامىتمػاـِّبػالعنظِّ
التمَّػػيفِّ ذلػػؾِّلتنميػػةِّقػػدراتِّالطنػػؿِّالذىنيػػةعِّ اكسػػابوِّالميػػاراتِّ ال ب ػراتِّالجديػػدةعِّ
امنتَّػػاؿِّبالطنػػؿِّمػػفِّمػػنيةِّالتمَّػ ِّهلػػاِّمػػنيةِّامتلػػاؿِّ الت الػػؿعِّ ىػػذاِّمػػاِّنسػػعاِّ
هليوِّا ِّتنَّ ةِّالطنؿِّا ِّظؿِّ َّااةِّالتكن ل جياِّالعدي ة؛ِّاممرِّالػذ ِّىدلِّهلػاِّه ػادةِّ
النظػػػػرِّاػػػػ ِّد رِّمؤسسػػػػاتِّالتنَّػػػػ ةِّامجتما يػػػػةِّنعػػػػ ِّتنَّػػػػ ةِّالطنػػػػؿِّلممسػػػػتَّبؿعِّ
ايست جبِّ ميياِّتعميؽِّالي يِّةِّ امنتماشِّال طن ِّلمطنػؿمِّ تكػ يفِّجيػؿِّمػفِّالعممػاشعِّ
تعميػػؽِّ مميػػاتِّالتنكيػػرِّاإلبػػدا

ِّلمطنػػؿعِّ اكسػػابِّر حِّالعمػػؿِّالجمػػا

ِّ َّااػػةِّ

الع ارِّلدلِّالطنؿعِّ اكسابِّالطنؿِّمياراتِّجديدةمِّ

ػؿِّمػػفِّىلمانيػػاِّ ِّبريطانيػػاِّا ػ ِّام تمػػادِّ مػػاِّ"باسػػب ر"ِّ
 -5تَّػػابيتِّجامعػػةِّالطنػػؿِّا ػ ِّكػ ٍِّّ
تَّييـِّالطِّالبِّ تسجيموعِّ الػذ ِّيػد ِّفِّبػوِّ ػددِّالسػا اتِّ المعاكػراتِّالتػ ِّعكػرىاعِّ
ذلؾِّعرلاِّ ماِّاستمرارِّتَّييدهِّبالجامعةم ِّ
نتا ةِّامداشعِّ
ا
 -6تَّابيتِّا ِّامىتماـِّبت ايرَِّّياداتِّ ج ا زِّلجامعةِّالطنؿعِّ ذلػؾِّلتَّػجيعِّ تعنيػزِّ
امطناؿِّل لتعاؽِّبالجامعةِّ استمرارِّامنتظاـِّبيام ِّ

ب  -أّجُ االختالف يف جامع٘ الطِّفل يف برٓطاىٔا ّأملاىٔاّ ،تفصريٍا:
1م ا تمؼِّتسجيؿِّالتعاؽِّالطنؿِّا ِّجامعةِّالطنؿِّا ِّد لت ِّالمَّارنةمِّانػ ِّىلمانيػاِّيكػ فِّ
تسجيؿِّالتعػاؽِّالطنػؿِّ ػفِّطريػؽِّالم قػعِّاإلِّلكتر نػ ِّمػفِّ ػ ؿِّ لػ ِّاممػرِّى ِّالطنػؿِّ
ننسو؛ِّعيػثِّتعمػؿِّبعػضِّجامعػاتِّالطنػؿِّبهلمانيػاِّ مػاِّتطػ يرِّب ابػةِّااتراكػيةِّلتَّػديـِّ
اللػػػ رِّمػػػفِّ
الَّلػػػصِّالعمميػػػةِّلألطنػػػاؿِّ التػػػ ِّتَّػػػمؿِّ:ذكريػػػاتِّالطُّن لػػػةِّ ال منيػػػاتِّ ُّ
الباع يفِّالمعنييفعِّ تعرضِّالب ابةِّبستِّللاتِّى ر بيةِّيتعدثِّبياِّ َّرةِّم ييفِّطنػؿِّ
ِّ -ِّ043ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

تتػػػػ ار حِّى مػػػػارىـِّبػػػػيفِّ"ِّ18ِّ ِّ9سػػػػنة"ِّبالملػػػػاتِّاملمانيػػػػةِّ اإلنجميزيػػػػةِّ المالطيػػػػةِّ
الب لنديةِّ السم ااكيةِّ الس يديةم ِّ
ِّيػتـِّتَّػجيعِّامطنػاؿِّ مػاِّمتابعػةِّملػالعيـِّ
ِِِّّّكماِّىنوِّمػفِّ ػ ؿِّالم قػعِّاإللكتر نػ
ُّ
العمميػػةِّمػػفِّتمَّػػاشِّىننسػػيـعِّ اسػػتج ابِّامَّػػياشِّبطريَّػػةِّ مميػػةعِّ مػػفِّ ػ ؿِّالم قػػعِّ

ِّىيكػاِّسػ ؼِّيكػ فِّامطنػاؿِّقػادريفِّ مػاِّالت الػؿِّمػعِّالبػاع يفِّاػ ِّغػرؼِّ
اإللكتر ن
ا
الدردَّةعِّاك ا ِّ فِّتبادؿِّال براتِّ اماكارِّمػعِّبعكػيـِّالػبعضِّ َّػبكةِّامتلػاؿمِّىمػاِّ
ايتـِّ فِّطريؽِّالمدرسةعِّاي ِّالت ِّتَّ ـِّباست راجِّج ازاتِّسػنرِّامطنػاؿِّ
ا ِّبريطانياِّ ُِّّ
تسجيؿِّالتعاقيـِّبجامعةِّالطنؿِّا ِّجامعاتِّبريطانياِّالم تمنةم

ِّ-8ا تمنػػتِّد لتػػاِّالمَّارنػػةِّا ػ ِّتعديػػدِّقيمػػةِّاَّػػتراؾِّالطنػػؿِّبالجامعػػة؛ِّاامَّػػتراؾِّيك ػ فِّ
مجانيًّاِّا ِّىلمانياعِّىمِّاِّا ِّبريطانياِّيتكمػؼِّالطالػبِّ(الطنػؿوِِّّ5با نػدِّهسػترلين ِّ(بعػضِّ
امعيػػافِّتتعمػػؿِّالمدرسػػةِّالتكػػاليؼوعِّ يرجػػػعِّذلػػؾِّام ػػت ؼِّنتيجػػةِّا ػػت ؼِّالعامػػػؿِّ
امقتلػػاد عِّ الميزانيػػةِّالم للػػػةِّلمتعمػػيـِّهلػػػاِّجانػػبِّالمػػنحِّ اليبػػػاتِّالتػػ ِّتتمَّاىػػػاِّ
الجامعاتِّا ِّكمتاِّالد لتيفم
ِّ-0ا ت ؼِّالد لتيفِّا ِّجياتِّالتعمـِّ الت ِّيَّلدِّبيػاِّالمؤسسػاتِّالمَّػاركةِّمػعِّجامعػةِّ
الطنػػؿِّاػ ِّالجامعػػاتِّالم تمنػػةِّلكػػؿِّد لػػة؛ِّعيػػثِّ َّػػدتِّمعاكػراتِّجامعػػةِّالطنػػؿِّاػ ِّ
الكميػػػاتِّ المعاىػػػدِّالعمميػػػةِّاػػػ ِّىلمانيػػػاعِّىمػػػاِّاػػػ ِّبريطانيػػػاِّاعَّػػػدتِّالمعاكػػػراتِّاػػػ ِّ
الجامعػاتِّ المػػدارسِّ المتػػاعؼِّ النػ اد ِّ المسػػارحعِّ ذلػؾِّهيما انػػاِّمنيػػاِّبػػد رِّالجامعػػةِّ
ا ِّ دمةِّالمجتمعمِّ ا ِّظؿِّال رةِّالعمميةِّ التكن ل جيةعِّا ِّيمكػفِّلمجامعػةِّىفِّتَّػ ـِّ
بد رىاِّا ِّ دمةِّى ِّمجتمعِّبد فِّامَّتراؾِّمػعِّمؤسسػاتِّالتنَّػ ةِّالم تمنػةِّايػوِّمػفِّ
ىسرةعِّ مدرسةعِّ ن ادعِّ متاعؼعِّ غيرىا(56وم ِّ
ِِّّممػػػاِّسػػػبؽِّبيانػػػوِّاػػػ ِّجػػػزشِّالمَّارنػػػةِّالتنسػػػيريةِّلبػػػرامةِّجامعػػػةِّالطنػػػؿِّاػػػ ِّد لتػػػ ِّ
المَّارنةعِّ مفِّ

ؿِّبيافِّى جوِّالَّبوِّ ام ػت ؼِّاػ ِّهطػارِّمعػا رِّالدراسػةِّ تنسػيرىاِّ
قػةِّق يػةِّبػيفِّ

اكػعاِّلػعةِّالنػرضعِّ العَّيَّػ ِّلمدراسػة؛ِّعيػثِّاتكػحِّىفِّ مػةِّ
بداِّ
ا
برنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿعِّ التلمػػبِّ مػػاِّمَّػػك تِّالتعمػػيـِّالتَّميػػد ِّبالمدرسػػةعِّ مػػفِّ ػػـِّ
تعَّيؽِّاإلبداعِّ امبتكارم ِّ
ِّ -ِّ041ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ػنصِّ
ِِّّ بنػػاشِّ ميػػوعِّيمكػػفِّالَّ ػ ؿِّبهنػػوِّتػػـِّالتهكػػدِّمػػفِّلػػعةِّالنػػرضِّالعَّيَّ ػ ِّالػػذ ِّيػ ُّ
ماِّ:ىفِّام ذِّببرنامةِّجامعػةِّالطنػؿِّالمطبػؽِّاػ ِّكػ ٍّؿِّمػفِّبريطانيػاِّ ىلمانيػاِّيسػا دناِّ

ا ِّالتلمبِّ ماِّمَّك تِّالتعميـِّالتَّميد ِّبالمدارسِّالملريةعِّ مفِّ ـِّتعَّيػؽِّاإلبػداعِّ
امبتكارم ِّ

خامصًا :برىامج جامع٘ الطفل يف مصر:
ُّ
ػددِّمػفِّالػدِّ ؿِّام ربيػة؛ِّ
ِّالمَّر عِّيعاك ِّننسِّالتجربةِّالعمميِّةِّالت ِّتـِِّّتطبيَّيػاِّاػ ِّ
ػتِّنجاعػاِّكبيػِّاػراعِّ لَّػػدِّ
عيػػثِّبػػدىتِّ ػػاـِّ"8338ـ ِّػِّ8330ـ"ِّاػ ِّىلمانيػػاِّ ِّبريطانيػػاعِّ عََّّػ
ا
انطمؽِّالمَّر عِّ اـِّ8315ـِّبمبػادرةِّمػفِّىكاديميػةِّالبعػثِّالعممػ ِّ التكن ل جيػاِّبالتعػا فِّ
مػػعِّالجامعػػاتِّالملػػريِّةعِّ مكتبػػةِّاإلسػػكندريِّةِّا ػ ِّمجػػاؿِّنَّػػرِّ َّااػػةِّالعم ػ ـِّ التكن ل جيػػاِّ
امبتكارِّ التعميـِّاإلبدا

ِّلمعم ـِّ التنَّيػبِّ ػفِّالمبتكػريفِّ الم تػر يفِّاػ ِّمراعػؿِّالتعمػيـِّ

المبكرة(59وم ِّ

ِّ يعػ ُِّّػدِّالمَّػػر عِّتجربػػةِّاريػػدةِّا ػ ِّمنطَّػػةِّالَّ ػرؽِّام سػػطِّبمػػكِّمت سػػطِّمػػفِّتػػد ميـِّ

امكاديميػةِّسػػن ًِّّياِّنعػ ِّىلػػؼِّطالػػبعِّ يػػدرسِّامطنػػاؿِّاػ ِّقا ػػاتِّ ىمػػاكفِّ معامػػؿِّمجيػػزةِّ
متِّلياِّمنعػاِّماليػةِّت ار عػتِّمػاِّبػيفِّ
اإفِّامكاديميِّةِّقدِّ
تماماعِّىمِّاِّ فِّالجامعاتِّالمَّاركةِّ ِّ
ا
ا
"ِّ133ِّ ِّ75ىلؼِّجنيو"ِّلكؿِِّّجامعةِّمَّاركة(63وم ِّ

يػتـِّالتَّػديـِّلألطنػػاؿِّبجامعػةِّالطنػؿِّ ػػفِّطريػؽِّمػؿشِّامسػػتمارةِّال الػةِّبطمػػبِّ
ُِّّ

التَّديـِّاإللكتر ن ِّ مػاِّالم قػعِّالرسػم ِّلمجامعػةعِّ مِّي جػدِّى ِّسػبيؿِّلتسػجيؿِّالطنػؿِّهمِِّّ
مػػفِّ ػ ؿِّالم قػػعِّاإللكتر ن ػ ِّاَّػػطِِّّhttp://www.asrt.sci.egكمػػاِّسػػتبدىِّالجامعػػاتِّ
باسػػتَّباؿِّامطنػػاؿِّالمَّبػ ليفِّبالجامعػػةِّاػ ِّتمػػاـِّالعاَّػػرةِّمػػفِّلػػباحِّامعػػدِِّّ14ىغسػػطسِّ
الجار م ِّ
ِّ

تكصٔه األطفال طبكًا للنراحل العنرَّٓ٘:
يػػتـِّتَّسػػيـِّامطنػػاؿِّالػػذيفِّاسػػت ا اِّالَّػػر طِّطبَّاػػاِّلممراعػػؿِّالعمري ػةِّهلػػاِّىربعػػةِّ

مست ياتِّ ماِّالنع ِّالتال (61وِّ :
1م

المست لِّام ؿِّلممراعؿِّالعمريِّةِّمفِِّّ6هلاِِّّ9ى اـم ِّ

8م

امام
المست لِّال اناِّلممراعؿِّالعمريِّةِّمفِِّّ9هلاِّ ِّ18ا

0م

امام
المست لِّال الثِّلممراعؿِّالعمريِّةِّمفِِّّ18هلاِّ ِّ15ا
ِّ -ِّ048ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

4م

امام ِّ
المست لِّالرابعِّلممراعؿِّالعمريِّةِّمفِِّّ15هلاِّ ِّ18اِّ

ػيتـِّبػػدشِّامنَّػػطةِّلممسػػت ييفِّال ػػان ِّ ال الػػثعِّ البػػالكِّ ػػددىـِّ"ِّ"8860
كمػػاِّسػ ُِّّ

ةِّ ست فِّ مانما ةِّ ىلناِّطنػؿعِّ مػاِّىفِّيػتـِّهتاعػةِّميرجػافِّالعمػ ـِّالسػنِّ ِّلكػؿِِّّمػفِّ
المسػػػت ييفِّام ؿِّ الرابػػػعِّمػػػعِّهَّػػػراكيـِّمباَّػػػرةِّاػػػ ِّالػػػدِّ رةِّال انيػػػةِّلجامعػػػةِّالطِّنػػػؿِّد فِّ

العاجػػةِّلمتَّػ ُِّّػدـِّمػػرِّةاِّ اني ػ اِّةعِّكمػػاِّسػػيتـِّهَّ ػراؾِّامطنػػاؿِّمػػفِّالمراعػػؿِّالعمري ػةِّالم تمنػػةِّا ػ ِّ
برنامةِّجامعةِّالطِّنؿِّكاآلت ِّ :

املصتْ ٚالجاىٕ:
املرحلـ٘ األّ ِّ 9(ِّ:ػِِّّ13سػػن اتوِّبدايػةِّامنَّػػطةِّلػيؼِّ8315ـِّ مػػاِّىفِّتبػدىِّالدِّراسػػةِّ
بالجامعةِّالمسجِّؿِّبياِّالطالبِّي ـِّامعدِّالم ااؽِّ8315/8/8ـم ِّ
املرحل٘ الجاىِّٔ٘ 13(ِّ:ػِِّّ11سػنةوِّبدايػةِّامنَّػطةِّكػؿِّسػبتِّاػ ِّالنِّلػؼِّام ؿِّمػفِّالعػاـِّ
ؼِّيتـِّه
ُِّّ
الدراس ِّ8315ـ8316/ـعِّ س

دِّالدراسةِّايماِّبعدم
ِّ
فِّتاريخِّم

املرحل٘ الجالجِّ٘ 11(ِّ:ػِِّّ18سنةوِّبدايةِّامنَّػطةِّكػؿِِّّسػبتِّاػ ِّالنِّلػؼِّال ػان ِّمػفِّالعػاـِّ
الدراس ِّ8315ـ8316/ـعِّ س ؼِّيتـِّه

دِّالدراسةِّايماِّبعدم ِّ
ِّ
فِّتاريخِّم

املصتْ ٚالجالح:
املرحلــ٘ األّ ِّ 18(ِّ:ػِِّّ10سػػنةوِّبدايػػةِّامنَّػػطةِّلػػيؼِّ8315ـِّ مػػاِّىفِّتبػػدىِّالدِّراسػػةِّ
بالجامعةِّالمسجؿِّبياِّالطالبِّي ـِّامعدِّالم ااؽ8315/8/8ِّ:ـم ِّ

املرحل٘ الجَّاىِّٔ٘ 10(ِّ:ػِِّّ14سػنةوِّبدايػةِّامنَّػطةِّكػؿِِّّسػبتِّاػ ِّالنِّلػؼِّام ؿِّمػفِّالعػاـِّ
الدراس ِّ8315ـ8316/ـعِّ س ؼِّيتـِّه

دِّالدراسةِّايماِّبعدم ِّ
ِّ
فِّتاريخِّم

املرحل٘ الجَّالجِّ٘ 14(ِّ:ػِِّّ15سنةوِّبدايةِّامنَّػطةِّكػؿِِّّسػبتِّاػ ِّالنِّلػؼِّال ػان ِّمػفِّالعػاـِّ
الدراس ِّ8315ـ8316/ـعِّ س ؼِّيتـِّه

دِّالدراسةِّايماِّبعدم
ِّ
فِّتاريخِّم

األّراق املطلْب٘:

يتـِّتجييزِّام راؽِّالتاليةِّلكؿِِّّطالػبِّمػفِّالطُّػ بِّالمعمػفِّىسػماؤىـِّاَّػطعِّ الػذيفِّ

سػػبؽِّ قػػام اِّبالتسػػجيؿِّا ػ ِّجامعػػةِّالطِّنػػؿِّ قػػتِّاػػتحِّبػػابِّالتسػػجيؿِّإليلػػاليـِّبالجامعػػةِّ
المَّررِّاملتعاؽِّبياِّ :
1ماستمارةِّتسجيؿِّالطالبِّال رقيِّةم ِّ
ِّ -ِّ040ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

8م ددِّ(4وِّل رَِّّ ليِّةِّلمطالبِّمَّاسِّ ِّ6ِّ×ِّ4منيِّةِّبيكاشم
0مىلؿَِّّيادةِّمي دِّمميكنةِّ(يتـِّاست راجياِّمػفِّالسػجؿِّالمػدن ِّى ِّى ِّقسػـَِّّػرطةِّبػوِّ
دماتِّهلكتر نيِّةوم
4ماستمارةِّاملتزاماتِّالَّان نيِّةِّم قِّعةِّمػفِّ لػ ِّاممػرِّ(يػتـِّتعميميػاِّمػفِّالم قػعِّالرسػم ِّ
مكاديميِّةِّالبعثِّالعمم وم

أ  -مفَْو برىامج جامع٘ الطفل يف مصر:
ِِِِِّّّّّ ى ِّىعدِّبرامةِّمنظ مةِّالتعميـِّال لن ِّ(غيػرِّاإللزامػ وِّالتػ ِّتتػيحِّهمكانيػةِّالتنكيػرِّ
العمم ػ ِّ النَّػػد ِّ اإلبػػدا

ِّلمنتسػػبيياِّمػػفِّامطنػػاؿِّبػػيفِّ مػػرِِّّ18-9سػػنةِّ بػػرِّهتاعػػةِّ

النرلػػةِّلتػػدريبيـِّاػػ ِّالمجتمػػعِّالجػػامع ِّايػػؤىميـِّ بػػرِّامعتكػػاؾِّبامسػػاتذةِّالجػػامعييفِّ
العممػػػاشعِّ د ػػػ ؿِّالمعامػػػؿعِّ التػػػدريبِّ التهىيػػػؿِّالجػػػامع ِّ يزيػػػدِّمػػػفِّقػػػدراتيـِّاإلبدا يػػػةِّ
قدراتيـِّالعَّميةِّ امبتكارية(68وم ِّ
تَّػ ـِّالنكػرةِّامساسػػيةِّلجامعػةِّالطِّنػؿِّ مػػاِّه ػدادِّامطنػاؿِّالملػػرييفِّمػفِّىجػػؿِّ
المسػػتَّبؿِّبا تبػػارىـِّىد اتِّالتلييػػرِّالَّػػادريفِّ مػػاِّم اجيػػةِّالتِّعػػدياتِّالم تمنػػةِّ تَّػػكيؿِّ
العالـِّمفِّ ِّؿِّالَّدراتِّاإلبدا يِّةِّ امبتكاريِّةِّالمتط رةم ِّ
ِّهتاعةِّالنرلةِّلت ميذِّالمدارسِّمفِّم تمؼِّالمراعؿِّالتعميميػةعِّ الػذيفِّتتػ ار حِّى مػارىـِّ
تَّريبػػاِّا ػ ِّكػػؿِِّّ
ام ػاِّلمدِّراسػػةِّا ػ ِّالجامعػػاتِّا ػ ِّم تمػػؼِّالت للػػاتِّ
ا
بػػيفِّ" ِّ"18ِّ–ِّ9ا

المعااظػػاتعِّ تػػـِِّّدراسػػةِّمػ ادِّىساسػػيِّةِّم ػػؿِّ:الطػبعِّاللػعةعِّالػػد اشعِّامعيػػاشعِّالكيميػػاشعِّ
الز ار ةعِّاللذاشعِّالنمػؾعِّالرياكػياتعِّ اليندسػةعِّ العمػ ـِّاإلِّنسػانيِّةِّ تكن ل جيػاِّالمعم مػاتِّ
ايتيحِّليـِّننسِّالمناخِّالدراس ِّالذ ِّيت ارِّلمطِّمبةِّالجامعييفم ِّ

ب  -أٍداف برىامج جامع٘ الطفل يف مصر:
يتم ؿِّاليدؼِّالر يس ِّلجامعةِّالطنؿِّاػ ِّبنػاشِّ َّػ ؿِّامطنػاؿِّالملػرييفعِّ ذلػؾِّ
بتعزيزِّاىتماميـِّبالعم ـِّمفِّ ػ ؿِّالتهكيػدِّ مػاِّىىميػةِّالبعػثِّالعممػ عِّ تطػ يرِّالميػاراتِّ
العممية؛ِّلذاِّاإفِّجامعةِّامطناؿِّتعن ِّ :
 ه دادِّامطناؿِّمفِّىجؿِّالتعدياتِّالمستَّبميةم ِّ تعزيزِّامىتماماتِّط يمةِّالمدلِّلألطناؿِّال الةِّبعمميةِّالتعمـم ِّ تعزيزِّاعتراـِّالذاتِّ ال َّةِّال الةِّبامطناؿمِّ -ِّ044ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

 مسا دةِّامطناؿِّ ماِّتعديدِّامىداؼِّالمستَّبميةِّ التهكيدِّ ميياِّ تعَّيَّيام كمافِّهتاعةِّكااةِّامنَّطةِّالتعميميةِّذاتِّالج دةِّالمرتنعػةِّلكػؿِّطنػؿِّبلػضِّالنظػرِّفِّ منيتوِّامجتما يةم
 د ـِّالػِّ(ِّSTEMالعم ـعِّالتكن ل ِّجياعِّاليندسةعِّالرياكياتوم تعزيػػػزِّالع قػػػةِّامرتباطيػػػةِّبػػػيفِّامطنػػػاؿِّ الجامعػػػاتِّالمعيطػػػةِّبيػػػـِّاػػػ ِّالمنػػػاطؽِّالمجا رةم
 -زيادةِّال

ِّال ػاصِّبالن ا ػدِّ النػرصِّال الػةِّبػالتعميـِّالعػال ؛ِّ مِّسػيماِّبالنسػبةِّ

لمطُّ بِّالذيفِّيم م اِّقطا اتِّالمجتمعِّامقؿِّعظًّام

 تَّػػػجيعِّىسػػػاتذةِّالجامعػػػاتِّ مػػػاِّالمَّػػػاركةِّالتط يػػػةِّاػػػ ِّامنَّػػػطةِّالتػػػ ِّت ػػػدـِّالمجتمعم
 زيػػػادةِّطمػػػ حِّاآلبػػػاشِّ مِّسػػػيماِّىػػػؤمشِّامطنػػػاؿِّالػػػذيفِّينتمػػػ فِّهلػػػاِّقطا ػػػاتِّذاتِّمست لِّاجتما

ِّ اقتلاد ِّىقؿم

 د ـِّ تط يرِّمياراتِّالتدريسِّ مناىةِّهتاعػةِّالمعم مػاتِّايمػاِّبػيفِّالمعممػيفِّدا ػؿِّالمدارس(60وم

ِّ

ج  -أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطفل يف مصر:
ِّيستنيدِّامطناؿِّمفِّجامعةِّالطِّنؿِّمفِّ

ؿِّ ِّ:

 اكتسابِّرؤيةِّ ميَّةِّ الةِّبالعياةِّالجامعيِّةِّ اتاعةِّىذهِّالرؤيػةِّلمطُّػ بعِِّّالمػ ظنيفعِِّّال ريجيفِّالذيفِّسينسر اِّماِّالذ ِّتعنيػوِّالعيػاةِّالجامعيػةعِّ ىفِّىػذاِّالمنػاخِّالجػامع ِّ
يػراِّمىتمػاميـِّ سػيميِّدِِّّليػـِّالطريػؽِّهلػاِّالمسػتَّبؿِّ الػذ ِّسػيتعَّؽِّ
اِّ
سيك
فِّمتاعاِّ م ا
مػػفِّ ػ ؿِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطِّنػػؿِّباإلكػػااةِّهلػػاِّاسػػت داـِّممنػػاتِّ الػػةِّبالمَّػػاىيرعِّ
الل ػ رِّالن ت غرااي ػةِّ العَّػػا ؽِّالم يػػرةِّال الػػةِّبالجامعػػاتِّالملػػريِّةِّ
ممنػػاتِّالنيػػدي ِّ ُّ

الم تمنةِّ العديدةِّهنجازاتيام

 الَّدرةِّ ماِّت كيحِّالمناىيـِّال الػةِّبيػـِّ التنػ ؽِّاػ ِّالمعػارؼِّ الميػاراتِّالج ىريػةعِّالمَّاركةِّالنعِّالةِّا ِّعؿِِّّالمَّاكؿِّ ىداشِّ مؿِّيتِّسـِّبالج دةِّالمرتنعةم
 كماِّت تصِّجامعةِّالطِّنؿِّبدراسةِّالطبِّ اللػعةِّ الػد اشعِِّّالكيميػاشِّ المػ ادِّ العنالػرعِِّّامعيػػػاشعِّ الز ار ػػػةعِّ اللػػػذاشعِِّّالنيزيػػػاشعِّ النمػػػؾعِّ الرياكػػػياتعِّ النكػػػاشعِّ الننػػػ فعِّ
ِّ -ِّ045ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

امدبعِّ العمػػػػػػ ـِّاإلنسػػػػػػػانيِّةعِّاليندسػػػػػػةعِّ امتلػػػػػػػامتعِّ تكن ل جيػػػػػػاِّالمعم مػػػػػػػاتعِّ
ِّالتكن ل جياِّالعي يِّة(64وم ِّ

د  -جَات التعله (املؤشصات املعارك٘ بربىامج جامع٘ الطفل يف مصر):
-

ػاىرةعِّ ػػيفِّ
يَّػػارؾِّ ػػددِّمػػفِّالجامعػػاتِّ التػ ِّيعػػددِّالطالػػبِّاملتعػػاؽِّبيػػاِّ تكػ ُِّّػـِّ"الَّػ ِّ

َّػمسعِّعمػ افعِّامزىػػرعِّبنػػاِّسػ يؼعِّطنطػاعِّالمن ايػةعِّبنيػػاعِّكنػػرِّالَّػػيخعِّالزقػػازيؽعِّ
المنيػػػاعِّدميػػػاطعِّىسػػػ افعِّالنيػػػ ـعِّقنػػػاةِّالسػػػ يسعِّمدينػػػةِّالسػػػاداتعِّجنػػػ بِّالػػػ اد عِّ
المنل رةعِّاار سِّباإلسكندريِّةعِّسػيناشعِّالجامعػةِّالبريطانيػةِّاػ ِّملػرعِّالػدلتاِّلمعمػ ـِّ
التكن ل جيػػػػػاعِّىكتػػػػػ برِّلمعمػػػػػ ـِّالعدي ػػػػػةِّ اآلدابعِّمعيػػػػػدِّىكتػػػػػ برِّالعػػػػػال ِّلميندسػػػػػةِّ
التكن ل جيا(65وم ِّ
-

فِّالدراسػةِّ ػارجِّنطػاؽِّ
ِّ
اماِّ ـِِّّيت ِّػرجِّمنيػاِّ تكػ
تمتدِّدراسةِّالطُِّّ بِّبجامعةِّالطِّنؿِّ اِّ
ُِّّ

بيفِّمنعػاِّبالجامعػاتِّ
يػتـِّمػنحِّالم ىػ
الي ـِّالعاد عِّ ا ِّاإلجازاتِّ العط تِّالرسميِّةِّ ُِّّ
ا
الم تمنةِّ مدارسِّالم ى بيفِّباإلكااةِّهلاِّالمؤسساتِّالعمميِّةِّالعدي ةِّكمدينةِّز يؿم

ِ  -جْاز شفر التعله (بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق بربىامج جامع٘ الطفل يف مصر):
ِِِِّّّّيعبرِّ فِّ ددِّسا اتِّعك رِّامطناؿِّط اؿِّمَّاركتيـِّمعِّجامعةِّالطِّنؿم

ّ  -ظَادات برىامج جامع٘ الطفل يف مصر:
ػتـِّمػػنحِّىػػذهِّ
ػتـِّمػػنحِّامطنػػاؿَِّّػػياداتِّجامعػػةِّالطِّنػػؿِّالت ػ ِّتعتػػرؼِّبمَّػػاركتيـعِّ يػ ُِّّ
ِّيػ ُِّّ

الَّ ػياداتِّ مػػاِّىسػػاسِّسػػا اتِّالعك ػ رِّبعيػػثِّيمكػػفِّالعل ػ ؿِّ مييػػاِّمػػفِّقبػػؿِّجميػػعِّ
امطناؿِّبلضِّالنظرِّ فِّقدراتيـم ِّ
ِّ

اجلْاٜس:
يػتـِّمػنحِّ
ماِّالتَّػدـِّمػفِّ ػ ؿِّهلػدارَِّّػياداتِّجامعػةِّالطِّنػؿعِّ ُِّّ
ُِّّ
ِّيتـِّتَّجيعِّامطناؿِّ

َّياداتِّالبر نزِّ النكةِّ الػذِّىبِّلطػ بِّكػؿِِّّمسػت لِّ َّػياداتِّا ريػةِّماكػؿِّاإلِّنجػازاتِّ
المتميِّزةِّ املتزاـِّا ِّالعك رم ِّ

الكّْ ٚالعْامل املؤثرٗ يف مصر:
ددِّالسكافعِّ ظي رِّالعديدِّمفِّ
ُِّّ
اِّكبيراِّا ِّ
هفِّالمجتمعاتِّالبَّريِّةِّتَّيدِّتز اِّ
ايد ِّا
تكدسِّامارادِّ ماِّىن اع ِّمعينةِّمفِّال ظا ؼِّ الميف؛ ِّاممرِّالذ ِّ
الميفِّ الت للاتِّ ُِّّ
ىدِّلِّهلاِّتكا ؼِّى دادِّالباع يفِّ فِّ مؿعِّ الت ِّتتمِّؿِّب ج دِّى دادِّمفِّاميد ِّالعاممةِّ
ِّ -ِّ046ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

الت ِّتزيد ِّ ف ِّالعاجة ِّالنعميِّة ِّلمعمؿ ِّا ِّمجاؿ ِّمعيفع ِّكما َِّّيد ِّالعالـ ِّ رة ِّ مميِّةِّ
لنا يِّة ِّ تكن ل جيِّة ِّانعكست ِّآ ارىا ِّ ما ِّام ماؿ ِّ ال ظا ؼ ِّ العياة ِّامجتما يِّة ِّبماِّ

ماِّالنظـِّالتعميميِّةِّسر ةِّالتلييرِّلم اكبةِّ
ُِّّ
تتطمبوِّمفِّمياراتِّجديدةِّ تنرضِّىذهِّالِّ رةِّ
ما ِّيعدث ِّمف ِّتراكـ ِّمعرا ع ِّ تجديد ِّا ِّامجيزة؛ ِّ يرجع ِّذلؾ ِّهلا ِّالتط ر ِّا ِّتركيبِّ
الميفِّمفِّعيثِّالكـِِّّى ِّالكيؼم ِّ

اكعا ِّلمتعميـ ِّا ِّتنمية ِّالعم ـِّ
يرل ِّالك ير ِّمف ِّ مماش ِّالتربية ِّىف ِّىناؾ ِّد اار ِّ
ا
التكن ل جياِّ امبتكارِّلدلِّامطناؿعِّ ذلؾِّىمرِّمطم بِّلت ايرِّالَّدراتِّ اإلمكاناتِّال زمةِّ

ُّ
لمد ؿ ِّلمجتمع ِّالمعراة ِّ اقتلاد ِّالمعراةع ِّ ذلؾ ِّمف ِّ

ؿ ِّتمكيف ِّالطِّنؿ ِّمف ِّ مميةِّ

التعميـِّ التعامؿِّمعِّملادرِّالمعراةِّ العل ؿِّ ميياِّ تعميمياِّ انتاجياِّ امبتكارِّاييام ِّ
اذاِّكناِّنعيشِّالي ـِّ لرِّالمنااسةِّاإفِّىذهِّالمنااسةِّتعتمدِّ ماِّت ليؼِّامارادِّ
المتمكنيفِّمفِّكناشاتِّالمعراةِّبماِّايياِّمفِّمياراتِّالتكن ل جياِّالعاليةِّمفِّ

ؿِّم ادِّ

دراسيةِّجديدةعِّ برامةِّتعميميةِّتز دىـِّبالمياراتِّالمؤىمةِّل ظا ؼِّاقتلادِّالمعراةم ِّ
لماِّكافِّمفِّالميـِّالتهكيدِّ ماِّالتعميـِّالمستمرِّ التعمـِّمدلِّالعياةعِّيؤكدِّتَّريرِّ
جاؾ ِّديم ر ِّكر رة ِّربط ِّالتعميـ ِّبالتعمـ ِّمدل ِّالعياة ِّب

ة ِّمبادئ ِّى ِّ :تن ع ِّالبرامةِّ

المَّدمةِّلألطناؿِّس اشِّرسميةِّى ِّغيرِّرسميةعِّزيادةِّالتهكيدِّ م ِّالتَّاربِّبيفِّالدراسةِّ
امكاديميةِّ الت جيوِّالمين ِّلمطنؿعِّعمايةِّتعسيفِّالن يةِّ تعَّيؽِّالج دة(66وم ِّ
كماِّتد ـِّالي نسك ِّمبدىِّ"التعميـِّلمجميع"ِّالذ ِّيَّمؿِّت ازاناِّبيفِّالنر عِّامكاديميةِّ

ِّاعام ِّلم المة ِّالتعميـِّ
دادا ا
الميارات ِّامجتما ية ِّ المسؤ لية ِّالمينيةع ِّ ى ِّما ِّي ار ِّه ا
امن راطِّا ِّ ال ـِّالعمؿِّ كذلؾِّتَّجيعِّكااةِّالبرامةِّ المَّاريعِّالت ِّتعمؿِّ ماِّترسيخِّ

ذلؾ(67ومِّ ِّ
ِِِِِّّّّّلذاِّسعتِّىكاديميةِّالبعثِّالعمم ِّ التكن ل ج ِّإلنَّاشِّجامعةِّالطِّنؿع ِّ ى ِّمَّر عِّ
تعميم ِّىنَّهتو ِّللرض ِّىف ِّتعاك ِّايو ِّامكاديمية ِّالنماذج ِّالتعميمية ِّالناجعة ِّا ِّالعالـِّ
برِّهنَّاشِّنماذجِّتجريبيةِّبجامعةِّملريةِّعك ميةِّ الةِّمماِّيسا دِّ ماِّاستكَّاؼِّ
ِّ
العياةِّالجامعيةِّ ممارسةِّامبعاثِّ التط يرِّمفِّسكفِّمبكرِّمفِّناعيةعِّ مفِّناعيةِّى رلِّ
تسا دنا ِّ م ِّانتَّاش ِّالم ى بيف ِّ المبد يف ِّ المميزيف ِّ تد يـ ِّمجاؿ ِّتميزىـع ِّ قد ِّسبؽِّ
ِّ -ِّ047ِّ-
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تطبيؽ ِّنم ذج ِّجامعو ِّالطِّنؿ ِّ ى بت ِّنجاعو ِّ علؿ ِّ ما ِّ ك ية ِّالَّبكة ِّام ربيةِّ
لجامعاتِّامطناؿِّبعدِّمراجعةِّالمعت لِّالعمم ِّ البع م ِّ
ِِِِِِّّّّّّكماِّتعمؿِّجامعةِّالطِّنؿِّ ماِّه دادِّامطناؿِّمفِّىجؿِّالتعدياتِّالمستَّبميِّةِّ تعزيزِّ
امىتمامات ِّط يمة ِّالمدل ِّلألطناؿ ِّال الة ِّبعمميِّة ِّالتعمـ ِّ تعزيز ِّاعتراـ ِّالذِّات ِّ الَِّّةِّ
ال الة ِّبامطناؿ ِّ بناش ِّالَّ ليِّةع ِّاك اِّ ِّ ف ِّاكتَّاؼ ِّالمبتكريف ِّ الم تر يف ِّمفِّ
امطناؿ ِّ اعتكانيـ ِّ تَّديـ ِّالدِّ ـ ِّالنن ِّ الماد ِّليك ن ا ِّ مماش ِّالمستَّبؿع ِّ مسا دةِّ
امطناؿ ِّ ما ِّتعديد ِّامىداؼ ِّالمستَّبميِّ ة ِّ التهكيد ِّ مييا ِّ تعَّيَّيا ِّ كماف ِّهتاعة ِّكااةِّ
بلض ِّالنِّظرِّ فِّ منيتوِّامجتما يةِّ
امنَّطةِّالتعميميِّةِّذاتِّالج دةِّالمرتنعةِّلكؿِّ ِّطنؿِّ ِّ ِّ
د ـِّالعم ـعِّ التكن ل جياعِِّّاليندسةعِِّّالرياكياتِّا ِّملرع ِّ تعزيزِّالع قةِّامرتباطيِّةِّ
بيف ِّامطناؿ ِّ الجامعات ِّالمعيطة ِّبيـ ِّا ِّالمناطؽ ِّالمجا رة ِّ زيادة ِّال

ِّال اصِّ

بالن ا د ِّ النرص ِّال الة ِّبالتعميـ ِّالعال ع ِّ م ِّسيما ِّبالنسبة ِّلمطُِّّ ب ِّالذيف ِّيم م فِّ

اتِّالمجتمعِّامقؿِّعظًّا(68وم ِّ
ِّ
قطا

ِِِِِّّّّّ ا ِّاآل نة ِّام يرةع ِّيد ر ِّعديث ِّا ِّملر ِّ ف ِّتنكيؿ ِّط ب ِّالمرعمة ِّال ان ِّّيةِّ
اتِّالعمميةعِّ مِّ
ماِّعسابِّالعمميةعِّاالطنؿِّلديوِّرىبةِّمفِّالم ك
الت للاتِّامدبيةِّ
ّ
ّ
يتعرؼِّهليياِّبَّكؿِّسميـِّ

فِّكمياتِّ
عؿِّالتعميـِّامساسيةعِّماِّيجعؿِّك يريفِّي تار
ؿِّم ار
ّ
ّ

اتيـِّالعَّيَّيةع ِّ ِّيعا ؿِّ«برنامةِّجامعةِّالطِّنؿ»ِّتلعيحِّتمؾِّ
ةِّربماِّمِّتناسبِّميار
جامعي ِّ
ّ
ّ

ام كاع ِّام اِّعِّىكِّدِّىعدِّى لياشِّامم رِّىفِّ ِّطنموِّلفِّيد ؿِّكميةِّى رلِّس لِّكميةِّاآل ارعِّ

لصِّ ندِّ
ميماِّعلدِّمفِّدرجاتِّا ِّالمرعمةِّال ان يِّةِّبه رِّمفِّتعِّمَُّّوِّالَّديدِّبيذاِّالت ّ
ان راطوِّا ِّبرنامةِّ«جامعةِّالطِّنؿ»م ِّ
هف ِّسرِّ ِّانجذاب ِّامطناؿ ِّهلا ِّبرنامة ِّجامعة ِّالطِّنؿ ِّيكمف ِّببساطة ِّا ِّك نو ِّيطمؽِّ
ِِِِّّّّ ِّ
ةِّالتليبِّ
«العريةِّكاممةِّلمطنؿِّلتنجيرِّطاقاتِّكامنةِّا ِّدا موعِّ ىذاِّماِّن عظوِّا ِّندر
ّ
ِّيكـ ِّقرابة ِّ
ُِّّ
ف ِّنَّاطات ِّالبرنامة ِّالذ

يمتد ِّلعَّرةِّ
ما ة ِّطنؿع ِّ ما ِّالرغـ ِّمف ِّىنو ِّ ُِّّ

طرِّ
ىسابيعع ِّ يجر ِّبمعدؿ ِّست ِّسا ات ِّىسب ًِّّيا؛ ِّهم ِّىف ِّبعض ِّامطناؿ ِّيعزف ِّهذا ِّاك ّ

ادرا ِّما ِّيتاح ِّلطنؿ ِّملر ِّلـ ِّيتجا ز ِّ مره ِّ َّرة ِّى اـ ِّىف ِّيعمؿ ِّ ماِّ
ّ
لمتليب؛ ِّمنِّو ِّن ِّا
تلة؛ِّهمِّا ِّىذاِّالبرنامةم ِّ
تَّريحِّكندعِّا ِّمعامؿِّم ّ
ِّ -ِّ048ِّ-
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احملْر الصادط :ىتاٜج الدِّراش٘ ّاإلجراٛات املكرتح٘:
ركػػاِّمىػػـِّالنتػػا ةِّالتػ ِّتػػـِّالت لػػؿِّهلييػػاعِّ
ِِِِِِِّّّّّّّاػ ِّهطػػارِّىػػذاِّالمعػ رِّتَّػػدـِّالدراسػػةِّ ا
اإلج ػراشاتِّالمَّترعػػةِّالت ػ ِّمػػفَِّّػػهنياِّتنعيػػؿِّتطبيػػؽِّجامعػػةِّالطِّنػػؿِّا ػ ِّملػػرعِّ تعَّيػػؽِّ

اليدؼِّالمنَّ دِّمنيامِّ ِّ

أّلًا :ىتاٜج الدِّراش٘:
صِّىىـِّالنتا ةِّالت ِّيمكفِّال ػر جِّبيػاِّمػفِّالدراسػةِّالمَّارنػةِّ اإلطػارِّالنظػر ِّاػ ِّ
ِِِّّّتتم
ُّ

النَّاطِّالتاليةِّ :

هفِّمني ـِّجامعاتِّالطِّنػؿِّيم ػؿِّامننتػاحِّامك ػرِّجذريػةِّتجػاهِّ امػةِّالنػاسِّنعػ ِّ
م اجيةِّامىتماـِّالمتدى رِّا ِّالعمػ ـِّ البعػ ثِّبػيفِّالَّػبابِّ المسػا دةِّاػ ِّالتلمػبِّ مػاِّ
اماكارِّالنمطيةِّ كذلؾِّت سيعِّقا دةِّالمَّاركةِّ برِّقطا اتِّمتن ةم ِّ
اليدؼِّالر يس ِّلجامعةِّالطِّنؿِّى ِّالتن عِّ ذلؾِّمػفِّ ػ ؿِّمجم ػةِّالت للػاتِّ
المتاعةِّلمطنػؿِّ"جميػعِّمجػامتِّالدراسػةِّمم مػة"عِّ التنػ عِّاػ ِّامَّػكاؿِّالمنيجيػةِّ الترب يػةِّ
المَّدمػػةِّلألطنػػاؿِّمػػفِّمعاكػػراتِّ رشِّ مػػؿِّ رعػػ تِّ در سِّهلػػاِّجانػػبِّالتنػػ عِّاػػ ِّ
امطنػاؿِّالمتَّػدميفِّلمجامعػػةِّمػفِّ منيػػاتِّاجتما يػةِّ اقتلػػاديةِّمتن ػةعِّ مػػنيـِّمػفِّلديػػوِّ
الَّميؿِّلم ل ؿِّلمجامعةِّ"ذ ِّالعاجة"م ِّ
قدِّعََّّتِّجامعةِّالطِّنؿِّالعديدِّمفِّاإلنجازاتِّ الت ِّتتم ؿِّا ِّ :
 -1زيادةِّمَّاركةَِّّبابِّالجامعةِّ ارجِّالدراسةم
 -8زيادةِّارصِّمَّاركةِّالمدرسةِّمعِّالمجتمعِّال ارج م
 -0زيادةِّمَّاركةِّال الديفم
 -4اسػػت داـِّنظػػـِّتكن ل جيػػاِّالمعم مػػاتِّالمتكاممػػةِّلمراقبػػةِّالسػػا اتِّ المَّػػاركةِّا ػ ِّ
ىنَّطةِّالتعمـم
 -5تساىـِّا ِّ ططِّتعسيفِّالمدرسةم
 -6زيادةِّالميزانيةِّالم للةِّلإلنناؽم
 -7تعسػػػيفِّالتعلػػػيؿِّ اإلنجػػػازِّمػػػفِّ ػػػ ِّؿِّامسػػػتنادةِّمػػػفِّالػػػتعمـِّ ػػػارجِّالنلػػػ ؿِّ
الدراسيةم
 -8ىفِّالتعاؽِّامطناؿِّبجامعةِّامطناؿِّيعسفِّك يرِّمفِّاملتعاؽِّبالمدارسم
ِّ -ِّ049ِّ-
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 -9اإلنجازِّىاكؿِّبك يرِّلألطناؿِّالمَّاركيفِّ فِّغيرِّالعاكريفم
 -13امن راطِّا ِّالجامعةِّي ارِّبي ةاِّ ا َّةاِّ تد ـِّالتعمـِّالجما

ِّلألطناؿم

 -11زيادةِّ تد يـِّالع قاتِّاإليجابيةِّبيفِّامطناؿِّ بعكيـِّالبعضم
 -18ممارسةِّالطِّنؿِّلتجاربِّالعياةِّالمتليرةمِّ
 -10ت ايرِّارصِّمتكاا ةِّلألطناؿِّالمعر ميفم
 -14زيادةِّتطمعاتِّامطناؿِّ اآلباشِّبالنسبةِّمطناليـم
 -15سػػػا دتِّجامعػػػةِّالطِّنػػػؿِّ مػػػاِّجعػػػؿِّالػػػتعمـِّعَّيَّػػػةاِّ اقعػػػةاِّ ػػػارجِّنطػػػاؽِّالدراسػػػةِّ
امكاديميةم
 -16التلمبِّ ماِّالع ا ؽِّالت ِّتع ؿِّد فِّتعمـِّامطناؿم
 -17است داـِّال ياؿِّ اإلبداعِّلدلِّامطناؿِّ تط يرِّالنك ؿِّلدييـم
 -18تط يرِّالعديدِّمفِّالمياراتِّامجتما يةِّلدلِّامطناؿم
 -19ايـِّ تَّديرِّالطِّنؿِّلمجم ةِّمفِّال َّاااتِّالم تمنةِّ ارجِّالمدرسةم
 -83الكَّؼِّ فِّالمستَّبؿِّلألطناؿم
 -81تم ؿِّج ازِّسنرِّلألطناؿِّلمتعميـِّالعال م
 -88ت ارِّجامعةِّالطِّنؿِّبي ةِّلمتعمـِّالذات عِّتعمـِّىَّياشِّجديدةِّمعِّال قػتِّد فِّانَّطػاعِّ
المعا لػػةِّد فِّالَّمػػؽِّمػػفِّالنَّػػؿعِّالعماسػػةِّ ارعػػةِّامطنػػاؿِّتعمميػػـِّىَّػػياشِّلػػـِّ
ينكر اِّايياِّمفِّقبؿِّ استكَّاؼِّمجػامتِّجديػدةعِّ طػرؽِّتعمػـِّجديػدةِّعيػثِّىنػاؾِّ
الك يرِّمفِّالتعمـِّ ارجِّجدرافِّالنل ؿِّالدراسيةم
 -80ت ارِّجامعةِّالطِّنؿِّم اذاِّآم اناِّ نماذجِّ

قاتِّهيجابيةم

 -84تكػػػاليؼِّالنرلػػػةِّمرتنعػػػةِّلألطنػػػاؿِّاػػػ ِّالمنػػػاطؽِّالمعر قػػػةِّالػػػذيفِّمِّيعكػػػر فِّ
جامعةِّالطِّنؿم
َّ -85ياداتِّام تمادِّ ج ازاتِّالسنرِّلمتعمـِّ ع اازِّ مكااػتتِّالت ػرجِّتجعػؿِّالجامعػةِّ
تسػػا دِّا ػ ِّتمبيػػةِّهليػػاـِّ ِّتطمعػػاتِّامطنػػاؿِّ آبػػا يـعِّاَّػػدِّسػػا دتِّجامعػػةِّالطِّنػػؿِّ
ماِّجعؿِّالتعمـِّعَّيَّةاِّ اقعةاِّ ارجِّنطاؽِّالدراساتِّامكاديميةم
 -86سا دتِّجامعةِّالطِّنؿِّامطناؿِّ ماِّد ـِّالتعمـِّ ت سيعِّ الميـمِّ
ِّ -ِّ053ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ىذاِّماِّىظيرِّكر رةِّتنعيػؿِّتطبيػؽِّجامعػةِّالطِّنػؿِّاػ ِّملػرِّ التلمػبِّ مػاِّالمع قػاتِّ
المَّك تِّالت ِّتعان ِّمنياِّ الت ِّتتم ؿِّا ِّ :
 قمةِّاإل

فِّ الت يةِّالكاايةِّبالبرنامةِّلممدارسِّ ى لياشِّامم رم

 نَّصِّالتم يؿِّالكاا ِّلمبرنامةِّ ط ؿِّالنترةِّالت ِّيلؿِّبياِّالد ـِّمفِّالجامعةم
 التعَّيداتِّاإلداريةِّ الر تينيةِّال الةِّبم اطبةِّالجامعاتم
ةِّالتدريسِّبالجامعاتم
ِّ
 كعؼِّمَّاركةِّى كاشِّىي
 دـِّالتزاـِّى لياشِّامم رِّبالَّ ا دِّالعامةِّلمبرنامةم
 لػػػع بةِّتعامػػػؿِّبعػػػضِّى كػػػاشِّىي ػػػةِّالتػػػدريسِّمػػػعِّامطنػػػاؿِّنظػ اػػراِّلممرعمػػػةِّالعمريػػػةِّ
ال الةِّبالبرنامةم

 قمةِّاىتماـِّبعضِّامطناؿِّالمَّاركيفِّبالم ك اتِّالمَّدمةِّبالبرنامةم
 هجبارِّى لياشِّامم رِّمطناليـِّ ماِّامَّتراؾِّا ِّالبرنامةِّد فِّرغبتيـِّا ِّذلؾم
 مػػاِّالػػرغـِّمػػفِّك ػػرةِّامطنػػاؿِّالػػذيفِّيسػػجم فِّا ػ ِّالبرنػػامة؛ِّهمِّىفِّالػػذيفِّيعكػػر فِّ
فِّىقؿِّبك يرِّمماِّيعطؿِّارلةِّىطناؿِّآ ريفِّي د فِّاملتعاؽم
ينتظم
ّ

ثاىًٔا :اإلجراٛات املكرتح٘ لتفعٔل برىامج جامع٘ الطفل يف مصر:
ِِِِّّّّا ػ ِّك ػ شِّتعميػػؿِّاإلطػػارِّالنظػػر ِّلمدراسػػةِّ نتػػا ةِّالدراسػػةِّ ب ػراتِّكػػؿِّمػػفِّبريطانيػػاِّ
ىلمانياِّاػ ِّتطبيػؽِّجامعػةِّالطِّنػؿِّتَّتػرحِّالباع ػةِّبعػضِّاإلجػراشاتِّلتنعيػؿِّبرنػامةِّجامعػةِّ
الطِّنؿِّا ِّملرِّ التياِّتتم ؿِّا ِّ ِّ:

أّلًا :العياصر اليت ٓعتنل علَٔا برىامج جامع٘ الطِّفل:
 )0اليعأٗ ّالتطْر:
ِِِّّّ مػػاِّالػػرغـِّمػػفِّىفِّبدايػػةِّتطبيػػؽِّالبرنػػامةِّ اعػػدةِّاػ ِّ ػػاـِّ8315ـ؛ِّهمِّىفِّمراعػػؿِّ
تننيذهِّم تمنةِّا ِّالجامعاتِّالملريةعِّ ىذاِّيرجعِّهلاِّظر ؼِّ ممارساتِّكؿِّجامعةم

 )8املفَْو:
ِِِّّّمِّبدِّىفِّيَّتمؿِّالبرنامةِّ مػاِّامطنػاؿِّىقػؿِّمػفِّ مػرِّتسػعِّسػن اتعِّباإلكػااةِّهلػاِّ
ماِّىطناؿِّالمدارسِّالمعركيفِّلمعرمافِّامجتما
ِّ
التركيزِّ

عِّامفِّالم عظِِّّك ػرةِّ ػددِّ

ىطناؿِّالمدارسِّالد ليةِّالمَّتركيفِّببرنامةِّجامعةِّالطِّنؿِّبالجامعاتِّالملريةمِّ ِّ

 )3األٍداف:
ِّ -ِّ051ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

ِِِِّّّّمِّبدِّىفِّيؤكدِّتطبيؽِّبرنامةِّجامعةِّالطِّنؿِّا ِّالجامعاتِّالملريةِّ ماِّ:
 تَّديـِّهطارِّيعترؼِّبالتعمـِّالطػليسِّرغبةِّآبا يـم

بنػاشِّ مػاِّرغبػتيـِّ
؛ِّعيػثِّىفِّامطنػاؿِّيَّػارك فِّ ا

 ىفِّتعط ِّامطناؿِّارلةِّلممَّاركةِّا ِّىنَّطةِّتعميميِّةِّتنا ميِّةِّم يرةم ىفِّيت ػاحِّلألطنػػاؿِّاستكَّػػاؼِّبي ػػاتِّالػػتعمـِّالمتن ػػةِّمػػفِّ ػ ؿِّزيػػاراتِّالجامعػػاتِّالم تمنةم
 مسا دةِّامطناؿِّليلبع اِّمتعمميفِّمستَّميفِّ ِّلدييـِّ َّةِِّّبهننسيـمِّ راعِّالطم عاتعِّ تعزيزِّاإلنجازِّ غرسِّعبِّالتعمـِّالتػ ِّسػتبَّاِّمػعِّامطنػاؿِّطػ اؿِّعياتيـم
 -زيػػادةِّالػػ

ِّبالن ا ػػدِّ النػػرصِّالتػػ ِّيمكػػفِّىفِّتعََّّيػػاِّمؤسسػػاتِّالتعمػػيـِّالعػػال ِّ

لمط بِّ الةِّمفِّينتم فِّلَّطا اتِّالمجتمعِّامدناِّالليرِّمم مةِّتَّميديًّام
 مسا دةِّامطناؿِّ ماِّتعديدِّ تعَّيؽِّىىداايـِّالمستَّبميةم تدريبِّالط بِّ ماِّالمياراتِّالَّياديةِّالرسميةِّ ىنَّطةِّالمَّاركةِّالمجتمعيةم د ـِّالتدريسِّ التعمـِّا ِّكؿِّمفِّالنل ؿِّالدراسيةِّ المنزؿم تػ ايرِّن ػ عِّمػػفِّالنَّػػاشِّبػػيفِّى ليػػاشِّامم ػ رِّ امطنػػاؿِّ مَّػػدم ِّالر ايػػةِّليػػـعِّ ىػػذاِّاِّىاماِّا ِّنم ِّالطِّنؿِّ نجاعوِّالتعميم م
يمعبِّد ار ًّ

 ه طػػاشِّامطنػػاؿِّنظػػرةاِّ اقب ػةاِّا ػ ِّالعيػػاةِّالجامعيػػةِّمػػفِّ ػ ؿِّالتعامػػؿِّمػػعِّالط ػ بِّالم ظنيفِّ ال ريجيفم

 -السماحِّلألطناؿِّبدراسةِّى ِّم ك عِّيمكفِّىفِّتَّدموِّكبرلِّالجامعاتم

 )4جَات التعله:
 ت سػػػػيعِّمجػػػػاؿِّالمَّػػػػاركةِّبػػػػيفِّالجامعػػػػاتِّ كااػػػػةِّالمؤسسػػػػاتِّالترب يػػػػةِّام ػػػػرلِّكالمػػدارسِّ الن ػ اد ِّ المسػػارحِّ الننػػادؽِّ المتػػاعؼِّ ذلػػؾِّلمتلمػػبِّ مػػاِّقمػػةِّت ػ اارِّ
ىماكفِّاستَّباؿِّامطناؿِّدا ؿِّالجامعاتم
 ت يةِّامسرِّالم تمنةِّبطبيعةِّالبرنامةِّ ىىميتو؛ِّ ذلؾِّلت سيعِّدا ػرةِّمَّػاركةِّكااػةِّامطناؿِّا ِّالبرنامةم
ِّ -ِّ058ِّ-

كل من جامعات بريطانيا وألمانيا ،وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر.
برنامج جامعة الطِّفل في ِّ

 )5جْاز شفر التعله:
ِِّّىفِّيكػ فِّتسػػجيؿِّالتعػػاؽِّالطِّنػػؿِّ ػػفِّطريػػؽِّالم قػػعِّاإلِّلكتر نػ ِّمػػفِّ ػ ؿِّ لػ ِّ
اممرِّى ِّالطِّنؿِّننسوعِّ السع ِّنع ِّهنَّاشِّب ابػةِّااتراكػيةِّلتَّػديـِّكااػةِّالمعم مػاتِّ
فِّجامعةِّالطِّنؿِّ ىنَّطتياعِّ النرصِّالمَّدمةِّلألطناؿِّمفِّ

ليام ِّ

ِِِّّّكمػػػاِّىنػػػوِّمػػػفِّ ػػػ ؿِّالم قػػػعِّاإللكتر نػػػ ِّيػػػتـِّتَّػػػجيعِّامطنػػػاؿِّ مػػػاِّمتابعػػػةِّ
ملػػالعيـِّالعمميػػةِّم ػفِّتمَّػػاشِّىننسػػيـِّ اسػػتج ابِّامَّػػياشِّبطريَّػػةِّ مميػػةعِّ مػػفِّ
ِّىيكػػاِّس ػ ؼِّيك ػ فِّامطنػػاؿِّقػػادريفِّ مػػاِّالت الػػؿِّمػػعِّ
ػ ؿِّالم قػػعِّاإللكتر ن ػ
ا

الباع يفِّا ِّغرؼِّالدردَّةعِّاك ا ِّ فِّتبادؿِّال براتِّ اماكارِّمعِّبعكػيـِّالػبعضِّ
َّبكةِّامتلاؿم ِّ

 )6ظَادات التخرج:
ِِِّّّكػػػر رةِّتػػػ اارِّجػػػ ا زِّبجانػػػبَِّّػػػياداتِّالت ػػػرجعِّ ذلػػػؾِّلتعنيػػػزِّامطنػػػاؿِّ مػػػاِّ
استمرارِّانتظاميـِّا ِّكااةِّىنَّطةِّجامعةِّالطِّنؿِّا ِّم تمؼِّالمراعؿِّال الةِّبيام ِّ
انيػػاِّ:بالنسػػبةِّلمممارسػػاتِّالمتبعػػةِّلمتلمػػبِّ مػػاِّمَّػػك تِّتطبيػػؽِّبرنػػامةِّجامعػػةِّ
ا

الطِّنؿِّا ِّملرِِّّتتم ؿِّا ِّ:

 امىتمػػػاـِّبػػػالمعت لِّ جعمػػػوِّىك ػػػرِّتَّػػػ يَِّّااِّليػػػت شـِّمػػػعِّاعتياجػػػاتِّامطنػػػاؿِّ عػػػبِِّّامستط عِّلدييـم

 -تس ػ يؽِّالمَّػػر عِّ مػػؿِّعم ػ تِّه

ني ػةِّمك نػػةِّتلط ػ ِّالنعاليػػاتِّالت ػ ِّتَّ ػ ـِّبيػػاِّ

الجامعاتم
 تط يرِّالمَّر عِّليتـِّهتاعةِّبرامجػوِّاػ ِّالمكتبػاتِّالعامػةِّ المػدارسِّذاتِّالتجييػزاتِّعثِّالجامعاتِّ ماِّالمَّاركةم
المناسبةِّليكـِِّّالمَّر عِّىكبرِّ ددِّمفِّامطناؿعِّ ِّّ

 -نَّرِّاكرةِّالبرنامةِّ ماِّمدلِّى سعِّمفِّ

ؿِّالمدارسِّ الن اد م

 تَّجيعِّى لياشِّامم رِّلكـِّىبنا يـِّبالبرنامةم ت ايرِّقا اتِّدا ؿِّالكمياتِّلمَّياـِّبهنَّطةِّالبرنامةم اتحِّبابِّالتط عِّم كاشِّىي ةِّالتدريسِّبالكمياتِّالم تمنةِّل نكماـِّبالبرنامةم نَّػػػرِّاعاليػػػاتِّالبرنػػػامةِّ مػػػاِّلػػػنعاتِّالت الػػػؿِّامجتمػػػابالبرنامةم ِّ
ِّ -ِّ050ِّ-

ِّلكسػػػبِّت يػػػةِّىكبػػػرِّ

. وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر،كل من جامعات بريطانيا وألمانيا
ِّ برنامج جامعة الطِّفل في
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ِّم تـ ِّالتعرؼ ِّ ما ِّمع قات ِّتطبيؽ ِّبرنامة ِّجامعة ِّالطِّنؿ ِّمف ِّ ؿ ِّهجراش ِّبعض6
ِّالمَّاب تِّالَّ ليةِّمعِّامطناؿِّالمَّاركيفعِّ ى لياشِّىم رىـعِّ بعضِّالمَّرايفِّمف
ِّةِّمراعؿ

ِّ ؿِّمَّاركت ِّكهعدِّى كاشِّىي ةِّالتدريسِّا ِّمجاؿِّاإلنسانياتِّا

ِّ ـ؛ ِّهلا ِّجانب ِّزيارت8317-ـ8316ِّ لتطبيؽ ِّالبرنامة ِّا ِّجامعة ِّاإلسكندرية ِّ اـ
ِّمكاديمية ِّالبعث ِّالعمم ِّ التكن ل جيا ِّ مَّابمة ِّالدكت رة ِّجينا ِّالنَّ ِّالمنسؽ ِّالعاـ
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