
 
 
 
 

 يهخظاث أحباث
 نمغى أطٕل انرتبٛت األٔل ادلؤمتش انعهًٗ 

  رايعت عْٕاد-كهٛت انرتبٛت 
 و4102فرباٚش  42 األحذ

  

 

 

 

 كلية التربية  
  قسم أًصول التربية



 م( 4102فبراير  42جامعة سوىاج )-كلية التربية-لقسم أصول التربية األول مؤتمر العلمى ملخصات أبحاث ال

- 2 - 
 

 احملتوى 

 العيواٌ االشه و
رقه 

 الصفحة

 ؤ.ص الهاللى الكغبُجى الهاللى 1

غ الخضماث الخٗلُمُت فى اإلاضاعؽ الخىىمُت  بنالح وجٍُى

 فى ْل اإلاجاهُت وؤلالؼام: بغهامج اإلايكأث الخٗلُمُت همىطًحا

غ الخٗلُـم كبل الجامعى  ) ؤخض البرامج الخىفُظًت إلنالح وجٍُى

6116-6119) 

5 

 8 م٘ اإلاجاهُت..... ...إلااطا ؟!! ؤ.ص. الؿُض ؾالمت الخمِسخي 6

3 
 ؤ.ص/مُاصة مدمض الباؾل             ؤ.ص /ٖلي نالح حىهغ

 ؤ.ص/مُاصة مدمض الباؾل

 

 9 اإلاجاهُت في الخٗلُم  " عئٍت واكُٗت وبضاثل ملترخت"

 ؤ.ص/ مهُفى مدمض ؤخمض عحب 4

 ملخو وعكت ٖمل

خُبُم مجاهُت الخٗلُم لبٗىىان " بٌٗ آلازاع الؿلبُت 

 ألاؾاسخي في مدافٓت ؾىهاج"

 

11 

 مً ًضف٘ هفلاث الخٗلُم؟ ؤ.ص/ فُهل الغاوي عفاعي َاٌ٘ 5

 
11 

6 
          ؤ.ص / مدمضألانمعي مدغوؽ

 

 ٌ مجاهُت الخٗلُم في الضؾاجير واإلاىازُم " وعكت ٖمل خى

ت بين ؤلاك  "وؤلاحجام ضامواللىاهين اإلاهٍغ
16 

 ؤ.ص/ حماٌ ٖلى الضهكان 7
  مجخمُٗت يغوعة الخٗلُم مجاهُت

  التربىي  الخٗلُمُت والٗضٌ الفغم جيافا لخدلُم

 

13 

 هبٖماص نمىثُل وهؤ. ص.  8
 اإلاجخمُٗت بين اهدكاع اإلاضاعؽ الخانت وهضعة اإلاىاعص اإلاالُت

 (وعكت ٖملفي مجخم٘ نُٗض مهغ   )
14 

9 

 ا.ص/ زلف مدمض البديري 

ضان  ص/ مدمض فىػي ٍػ

 ص/ غاصة مدمض ٖلي

 جفُٗل بٌٗ مضازل جغقُض ؤلاهفاق في جدؿين

الفاٖلُت الخٗلُمُت بماؾؿاث الخٗلُم كبل الجامعي في  

  مهغ "

مشتق من رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه تخصص  بحث
أصول التربية بعنوان" تصور مقترح لترشيد االنفاق في مدارس 

 التعليم العام في ضوء معايير التميز"
 

15 

 ؤ.ص. ؤخمض خؿين الهغير 11
لضٖم مجاهُت الخٗلُم الجامعي الخىىمي  جهىع ملترح

 ويمان حىصجه
16 
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 احملتوى تابع 

 

 عيواٌال االشه و
رقه 

 الصفحة

 ا.ص/ زلف مدمض البديري  11
"ؤلاهفاق الخام ٖلى الخٗلُم  ملخو وعكت ٖمل بٗىىان:

ت في ْل اإلاجاهُت "  في بٌٗ اللغي اإلاهٍغ

 

17 

16 

ؤ.ص / مدمض ألانمعي مدغوؽ        

 ٖبض هللا ٖبض الٗالي وُٗمان ؤ. / 

 

ل الخٗلُم ل تملترخ بضاثل ٘ مهاصع جمٍى الٗالي في خىَى

 6131 عئٍتي مهغ والؿٗىصًتفي يىء  بالص الٗغبُتال

 

18 

13 
ؼ ٖلى   ؤ.م.ص/ زضًجت ٖبض الٍٗؼ

 

لضي الباخثين  جهىع ملترح لؿض الفجىة الغكمُت 

ت ين همضزل لخُىٍغ اإلاٗغفت التربٍى  التربٍى
19 

 ؤ.ص. ؤخمض خؿين الهغير 14
 ؤصواع اإلاٗلم في جىمُت الخفىير الابخياعي 

ت  الخىىمُت مً وحهت هٓغ الُالب    في اإلاضاعؽ الثاهٍى
61 

 ص/ فُفي ؤخمض جىفُم  15
جهىع ملترح لضٖم مجاهُت الخٗلُم ألاؾاسخي في مهغ ٖلى 

ٗاث الضؾخىعٍت  يىء الدكَغ

 

66 

 اًمان ٖبض الغخمً مدمضص/  16

 فيعاث البدث التربىي خٌى مجاهُت الخٗلُم وكًاًاها مؿا

 جدلُلُت""صعاؾت 6117وختى  1987ي الفترة مً ف مهغ

 

63 

17 
 ص.مدمض الؿُض مدمض 

 .مدمض هاجح مدمض مدمض                                           ص

 

غ صوع ولُاث التربُت في جىمُت الثلافت اإلاضهُت   " جٍُى

 لضي َالبها ٖلى يىء ؤهضافها"
65 

فاٌ في ص. نفاء ٖبض اإلادؿً عيىان  18 اى ألَا  66 مهغ عئٍت ملترخت لخدلُم مجاهُت ٍع

 ص/ مىاٌ ؤبى الفخىح كاؾم  19
 عئٍت ملترخت إلاىاحهت

 الخدضًاث التي جىاحه مجاهُت الخٗلُم في مهغ

 

67 

61 
  ص/ َــــه ٖلى اخـــمــــض 

 ص/بًمان زلف ٖبض اإلاجُض        

ايُت  ؤزغ الخفاٖل بين الضافُٗت الٗللُت واإلاٗخلضاث الٍغ

بُت قٗبت ٖلى الخدهُل ألاواصًمي لُالب ولُت التر 

ايُاث.  الٍغ

 

69 

 ص. ؤبى الىىع مهباح ؤبى الىىع  61

ت مضزل إلنالح الخٗلُم اإلاهغي في  كُم الٗضالت التربٍى

ت"  يىء الخدضًاث اإلاٗانغة  "صعاؾت هٍٓغ

 

31 
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 تابع احملتوى

 

 العيواٌ االشه و
رقه 

 الصفحة

66 
 ص/ ؤؾماء ؤخمض زلف خؿً 

 

الكتها ب فا الفغم خيا"مجاهُت الخٗلُم الجامعى ٖو

"  ٗلُمُتخال  فى يىء الخدضًاث الغاهىت وؤػمت الخدٌى

 

31 

63 
 ص. إلاُاء ببغاهُم اإلاؿلماوى   ص. إلاُاء ببغاهُم اإلاؿلماوى

 ص. إلاُاء ببغاهُم اإلاؿلماوى   

 

ؼ ال لضي َالب اإلاغخلت  اإلاىاَىت الٗاإلاُت مً ؤحل تربُتحٍٗؼ

ت فى مهغ )آلُاث ملترخت(  الثاهٍى

 

36 

64 
 ض بغضاصي مىاع مدم

 

ت الخىىىلىحُت فى اإلاضاعؽ  جهىع ملترح لخدؿين الجاهٍؼ

ت   الثاهٍى

 

33 

 ص/صالُا ٖلى ماهغ ٖباؽ مدمض 65

ؼ  ـ الخباصلى فى حٍٗؼ اؾخسضام بغهامج كاثم ٖلى الخضَع

مهغاث الخفىير الٗلُا فى اللغاءه والضافُٗه لضي َالب 

ت بيلُه الترب  الفغكت الثاهُت ُتقٗبت اللغت الاهجليًز  

 

35 
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 يهخض ٔسلت
فٗ ظم اجملاَٛت ٔاإلنضاو:  إطالس ٔتطٕٚش اخلذياث انتعهًٛٛت فٗ ادلذاسط احلكٕيٛت

ا
ً
 بشَايذ ادلُشآث انتعهًٛٛت منٕرر

 (4102-4102) أحذ انربايذ انتُفٛزٚت إلطالس ٔتطٕٚش انتعهٛـى لبم اجلايعٗ 
 إرداد

 أ.د اهلالىل الصربييى اهلالىل

 والتعليم الفنى الساق وزير التربية والتغليم

الخــم فــي الخٗلــُم مــً الخلــىق ألاؾاؾــُت التــي هفلتهــا حمُــ٘ اإلاىازُــم واإلاٗاهــضاث الضولُـــت  ٌٗــض

ــالن الٗــاإلاي لخلــىق ؤلاوؿــانو والٗهــض الــضولي للخلــىق  وؤلاكلُمُــتو وكــض وعصث فــي طلــً ٖــضة مــىاص فــي ؤلٖا

فاكُـــــت اللًـــــاء ٖلـــــى حمُـــــ٘ ؤقـــــياٌ الاكخهـــــاصًت والاحخماُٖـــــت والثلافُـــــتو واجفاكُـــــت خلـــــىق الُفـــــلو واج

-بكـيل مؿـخمغ - جدىـامىو و  الخمُيز يض اإلاغؤةو وغيرها مً مهاصع اللاهىن الضولي وكاهىن خلىق ؤلاوؿان

صولـت  164اجفلـذ  6111الاهخمـام الـضولى بـالخٗلُم ٖلـى زلفُـت ؤهـه مدـىع عثـِـ للخىمُـتو ففـى ٖـام  رةوجي

ٖخمــــاص "بَــــاع صاوــــاع الخىفُــــظي: الخٗلــــُم للجمُــــ٘ ٖلــــى اواع فــــى ةهاًــــت فٗالُــــاث اإلاىخــــضي الــــضولى للخٗلــــُم بــــضا

EFA فــاٌ  ٖـاٌ فـى مؿــخىي جدلُـم حٗلــُم  ٖامـت مــً ؤحـلجدلُـم ؾــخت ؤهـضا  بغُـت "؛ الجـىصة لجمُـ٘ ألَا

و وواهذ مهغ مً بي اع. نبخلً الضٌو   الضٌو اإلاىكٗت ٖلى هظا ؤلَا

ت اهذ وكض و جاخخه باإلاجان لجمُ٘ مىاَىحها ؾباكت فى بكغاع الخم فى الخٗلُم وبالضؾاجير اإلاهٍغ

ضؾاجير ؛ خُث بن حمُ٘ ال صون جمُيز و وطلً ملاعهت بغالبُت البلضان الىامُت وهثير مً البلضان اإلاخلضمت

اث   كض جًمىذ 1963مىظ صؾخىع   التى نضعث فى مهغ  اإلاخٗاكبت مجمىٖت مً الخلىق والخٍغ

وبلؼامُخه و وحىصجه و وبقغا  الضولت ٖلُه و وعبُه ؛ والخم فى الخٗلُم و ومجاهِخه و اإلاخٗللت بالخٗلُم 

بسُِ الخىمُت فى اإلاجخم٘ و وجسهُو وؿبت وافُت مً الىاجج اللىمى لإلهفاق ٖلُهو وصٖم الخٗلُم 

 الفجى. 

االضؾاجير ففُما ًخٗلم بالخم فى الخٗلُم ؛ ههذ ول جلً  
ً
ًدا ؤو جًمُى  بين َُاث جهٍغ

و فى حمُ٘ اإلاضاعؽ الخىىمُت  خهمجاهِ و وجىفل الضولتال ًمـ الخٗلُم خم صؾخىعي ٖلى ؤن  مىاصها

ا ٖلى ؤعى الىاك٘  غير مخدلم -لألؾف –ولىىه  حًُضاوهظا ألامغ كض ًبضو  ًُ ا مُضاه ًُ  هًٓغا لخضهىع و  خال

  الضعوؽ الخهىنُت. واهدكاع ججاعةاإلاضاعؽ الخىىمُت  ٍاثمؿخى 

ؤن الخٗلُم الضؾاجير ٖلى ههذ ول جلً  ُه؛ وبقغا  الضولت ٖل ةلؼامُت الخٗلُموفُما ًخٗلم ب

 هعبُو بما ًخفم م٘ الىٓام اإلاهغي الٗام و جلضًمه  جخإهض مًالضولت ختى ًىىن بلؼامى  وحكغ  ٖلُه 

بال بةها بزخلفذ فى اإلاغخلت التى ًيخهى ٖىضها خض  ُخه.وبلؼام ِخهمجاهمً  وختى جخدلمبداحاث اإلاجخم٘ 
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اإلاغخلت  ختى ةهاًتبلؼامى ًىىن هها ٖلى ؤن الخٗلُم  1954 ع وصؾخى  1963ٖام  ؾخىع فض؛ ؤلالؼام

 . ؤلابخضاثُت

 مىاصخم الخٗلُم وما ًخٗلم به فى زالر  فلض وعص 1963ٖام صؾخىع وفلا لىهىم و 

ين الباب الثاوى مً الضؾخىع ب و وطلً فى(  19و  18و  17اإلاىاص )   ىه ٗىىان ) خلىق اإلاهٍغ

ين مً بىين وبىاث . وهى مجاوى فى ( 19ٖوههذ اإلااصة )و (وواحباتهم لى ؤن الخٗلُم ألاولى بلؼامى للمهٍغ

  .اإلاياجب الٗامت

(  68و  67)   هما ماصجينخم الخٗلُم وما ًخٗلم به فى فلض وعص  1954وفلا لضؾخىع ٖام و 

وههذ  وكض وكٗذ هاجين اإلااصجين فى الباب الثاوى مً الضؾخىع بٗىىان ) الخلىق والىاحباث الٗامت (.

 جىفله الضولت وهى بلؼامى فى اإلاغخلت الابخضاثُت و  ن ( ٖلى ؤ68اإلااصة )
ً
ين حمُٗا الخٗلُم خم للمهٍغ

 مجاوى فى مضاعؾها الٗامت.

و  18)  هى اإلاىاص مىاصفةن خم الخٗلُم وما ًخٗلم به وعص فى ؤعب٘  1971وفلا لضؾخىع ٖام و 

ٗىىان ) اإلالىماث الاحخماُٖت والخللُت ( مً وكض وكٗذ هظه اإلاىاص فى الفهل ألاٌو ب  ( 61و  61و  19

  ( ٖلى ؤن18ههذ اإلااصة )وو  الباب الثاوى مً الضؾخىع بٗىىان ) اإلالىماث ألاؾاؾُت للمجخم٘ (

الخٗلُم خم جىفله الضولتو وهى بلؼامى فى اإلاغخلت الابخضاثُتو وحٗمل الضولت ٖلى مض ؤلالؼام بلى مغاخل 

الخٗلُم فى ماؾؿاث الضولت الخٗلُمُت  ( ٖلى ؤن61ههذ اإلااصة )هما  ؤزغي . وحكغ  ٖلى الخٗلُم ولهو

  مجاوى فى مغاخله اإلاسخلفت .

و  59و  58)    ىهمىاص عب٘ ؤخم الخٗلُم وما ًخٗلم به فى  فلض وعص 6116وفلا لضؾخىع ٖام و 

ُٖت ( مً ( وكض وكٗذ هظه اإلاىاص فى الفهل الثالث بٗىىان ) الخلىق ؤلاكخهاصًت وؤلاحخما 61و  61

اث (  الباب الثاوى مً الضؾخىع بٗىىان ) الخلىق والخٍغ

الخٗلُم خم ليل مىاًَو هضفه ( ٖلى ؤن  19فلض ههذ اإلااصة )    6114ووفلا لضؾخىع ٖام 

تو والخفاّ ٖلى الهىٍت الىَىُتو وجإنُل اإلاىهج الٗلمى فى الخفىيرو وجىمُت  بىاء الشخهُت اإلاهٍغ

ت والغوخُتو وبعؾاء مفاهُم اإلاىاَىت والدؿامذ اإلاىاهب وحشجُ٘ الابخياعو و  جغؾُش اللُم الخًاٍع

 إلاٗاًير الجىصة 
ً
ضم الخمُيزو وجلتزم الضولت بمغاٖاة ؤهضافه فى مىاهج الخٗلُم ووؾاثلهو وجىفيره وفلا ٖو

ه الٗاإلاُت. والخٗلُم بلؼامى ختى ةهاًت اإلاغخلت الثاهىٍت ؤو ما ٌٗاصلهاو وجىفل الضولت مجاهِخه بمغاخل

 لللاهىن. وجلتزم الضولت بخسهُو وؿبت مً ؤلاهفاق 
ً
اإلاسخلفت في ماؾؿاث الضولت الخٗلُمُتو وفلا

جُا ختى جخفم م٘ اإلاٗضالث 4الخىىمى للخٗلُم ال جلل ًٖ  % مً الىاجج اللىمى ؤلاحمالىو جخهاٖض جضٍع

خانت بالؿُاؾاث الٗاإلاُت. وحكغ  الضولت ٖلُه لًمان التزام حمُ٘ اإلاضاعؽ واإلاٗاهض الٗامت وال

 .الخٗلُمُت له

ا مً جلً ألاهضا و زانت فى مجاٌ  ًً  اإلاجاهُت ؤلاجاخت والُىم وكض خللذ مهغ بٗ

واإلاؿاواة فى الخٗلُم بين الجيؿين والخىؾ٘ فى الخٗلُم ؤلالؼامى وجُىٍغ الىٓم؛ بال ؤهه ال ًؼاٌ ؤمامىا 

 الىثير والىثير لىىجؼه لخدؿين مسغحاث الخٗلُم فى مهغ.
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بمــــا "  6115مــــا بٗــــض فُؤحىــــضة الخٗلــــُم  والٗــــالم ٖلــــى ؤٖخــــاب مغخلــــت حضًــــضة؛ مغخلــــت " ىموالُــــ

و حؿــعى مهــغ بلــى 6116فــى هىعٍــا  هــاوالتــى جــم الخىكُــ٘ ٖلح 6131خىمُــت اإلاؿــخضامت للؤهــضا  جخًــمىه مــً 

م الخٗلـــُم كبـــل الجــــامعى وطلـــً مـــً ؤحـــل جدلُــــم جىمُـــت قـــاملت ومؿــــخضامت اجدلُـــم هللـــت هىُٖـــت فــــى هٓـــ

 .6131-6116لفترة زالٌ ا

زُــــــت و وؤهــــــضا  6115يــــــىء جيلُفــــــاث الؿــــــُض عثــــــِـ الجمهىعٍــــــت للخىىمــــــت فــــــى ؾــــــ خمبر فــــــى و

 ؾـــــتراجُجُتؤهـــــضا  الخُـــــت الا  بلـــــى واؾـــــدىاًصاو 6131ختـــــى ٖـــــام  الخىمُـــــت اإلاؿـــــخضامت التـــــى جخ ىاهـــــا الضولـــــت

بلــى بهجــاػ بغهــامج  ؾــٗذو فــةن وػاعة التربُــت والخٗلــُم والخٗلــُم الفجــى 6131-6114للخٗلــُم كبــل الجــامعى 

ــــــل اإلاــــــضي لإلنــــــالح  و6119/ 6116مخىؾــــــِ اإلاــــــضي لإلنــــــالح الخٗلُمــــــى  همغخلــــــت جإؾِؿــــــُت لبرهــــــامج ٍَى

هسُىة  ؛الظي ؤكغه البرإلاان  تيمً بغهامج الخىىم إلاجلـ الىػعاء واٖخماصه جلضًمهجم كض والخُىٍغ؛ و 

 ث ؤبىائها .فى ؾ ُل هلل مهغ بلى آفاق ؤعخبو وبلى مياهت جلُم بهاو وجلبى عغبا

ًدـافٔ ٖلـى اإلاجاهُـت و حٗلُمـى حُـضؾٗذ الىػاعة مً زالٌ هظا البرهامج بلى جلضًم هٓـام  وكض

ـا و 
ً
َٗخمض ٖلى اإلاكاعهت اإلاجخمُٗت الفاٖلتو وحؿخفُض مىه حمُ٘ قغاثذ اإلاجخمـ٘و بهـض  بىـاء مـىاًَ وفل

ت وؤلاوؿـــاهُتو كـــاصع ٖلــــى الٗمـــل  اجُـــت وكبــــٌى ظوالخىمُـــت ال وؤلابــــضإوالجمـــاعىو إلاىٓىمـــت اللـــُم الخًــــاٍع

ْــل هٓــام فــى الــىًَو وطلــً  واػصهــاع جُــىٍغ فــى  ؤلاؾــهامو ونــُلت للمجخمــ٘زــغو والخفــاّ ٖلــى اللــُم ألا آلا 

ــــت والضًملغاَُــــت والٗــــضٌ والخٗــــاونو وطلــــً مــــً زــــالٌ احخمــــاعى  جاخــــت فــــغم مخياف ــــت بكــــاثم ٖلــــى الخٍغ

فــــاٌ فــــى ؾــــً الخٗلــــُم  ــــت  ىماٌ الخٗلــــُم مــــ٘ؾــــخوا لاللخدــــاقلجمُــــ٘ ألَا اؾــــتهضا  اإلاىــــاَم الفليــــرة هإولٍى

فٗـاٌ فـى وـل  مٗلـمجىفير مىهج مٗانـغو و  الخضمت التربىٍت مً زالٌ وفاٖلُتحىصة  جدؿين ظلًؤولىو وه

ــــضاص  مؿــــخىي فاٖلـــت فــــى وــــل مضعؾـــتو و  كُــــاصةو  وفهـــل  ولخىمُــــت اإلاهىُـــت ليــــل مٗلــــم وبصاعي واٖــــاٌ مـــً ؤلٖا

ـت ٖلـى وحـه ا ًًمً بماإلااؾؿُت وبىاء كضعاث الٗاملين  للبيُت جضُٖمو  الخىهمـت  ًدلـمجُبُـم الالمغهٍؼ

 الغقُضة.

ا بلى البرامج الخىفُظًت إلنالح وجُىٍغ الخٗلُـم  ًٗ وفى يىء ما جلضم  ؾى  حكير هظه الىعكت ؾَغ

و م٘  جلضًم ٖغى  مفهل   6117ختى  فبراًغ  6115كبل الجامعى فى مهــغ فى الفترة  مً ؾ خمبر  

الظي جم ويٗه والبضء فى جُبُله  فى جلً الفترة بكإن :) صٖم اإلايكأث لبرهامج ؤلانالح والخُىٍغ 

فاٌ(و    الخٗلُمُت همضزل لخدلُم ؤلاجاخت الٗاصلت لجمُ٘ ألَا

  



 م( 4102فبراير  42جامعة سوىاج )-كلية التربية-لقسم أصول التربية األول مؤتمر العلمى ملخصات أبحاث ال

- 8 - 
 

 يع اجملاَٛت..... ...دلارا ؟!!
 إرداد

 رؤية أ.د. الصيد شالمة اخلنيصي
 أستاذ أصول التربية المتفرغ بجامعة دمياط

 مة ألصول التربية والتخطيط التربويومقرر اللجنة العلمية الدائ
ًإحي اإلاىكف مً ؤي مؿاع حٗلُمي مخب٘ مً اإلاخسهو مٗبرا ًٖ فلؿفت ٖامت ووجغبىٍت في آن 

ؤخض  –الغؾمي وغير الغؾمي  –واخض. فالخٗلُم حؼء مً الخُاة اإلاٗاقت ووالىٓام التربىي ٖمىما 
ُت في ُت الخهاكا بدُاة الىاؽالىٓام اإلاجخمعي الٗام ووؤهثر هظه الىٓ الىٓم الفٖغ جإزيرا وجإزغا  م الفٖغ

الفلؿفُت ووالاحخماُٖت ووالؿُاؾُت  ٖبر ٖملُت جفاٖل هبيرة ومٗلضة لها ؤبٗاصها واوٗياؾاتها
 ووالاكخهاصًت و.....بلخ .

لُه وفةن مىكف ناخب هظه الىعكت اإلاىداػ إلاجاهُت الخٗلُم وبهما ًىُلم مً عئٍت  ٖو
للمجاهُت مً فلؿفت حٗلُمُت زانت حؿدىض بلي  ىُلم عئٍخه اإلااٍضةفلؿفُت وحىصًت ٖامت وهما ج

 فلؿفخه الىحىصًت الٗامتو
سُت ووالاحخماُٖت  –وجخإؾـ  ت مً اإلابرعاث : الخاٍع ٖلمُا وواكُٗا و ٖلي مجمٖى

ُٗت و والٗىإلاُت...  ووالاكخهاصًت ووالؿُاؾُت ووالدكَغ
مهغ و في يىء ما ٌكهضه  انت فيوجإحي ؤهمُت مؿاع اإلاجاهُت في هٓغ ناخب الىعكت ووز

ِ ٖلي زُاع اإلاجاهُت وبكيل مً حكىه وهاجج ًٖ الًغ الخٗلُم اإلاهغي مىظ مىخهف ؾبُٗيُاث
 وغير مباقغ و وفىضخي الخٗلُم الخام والخٗلُم الضولي وألاحىبيو ومباقغ

وجمىٍله و والخفاوث  وجىخل مكيلت الضعوؽ الخهىنُت ووؤػمت ؤلاهفاق ٖلي الخٗلُم
الخام وألاحىبي...وفىق طلً ووبٗضه اوٗياؾاث هظه  بين مؿخىٍاث الخٗلُم الٗام ووالخٗلُم الهاعر

 ألاويإ ٖلي
 جىىًٍ اإلاخٗلمين ووهىُٖت مسغحاث الىٓام الخٗلُمي ووهىٍتهم...!!؟

 وفم اإلاداوع الخالُت : -مىهجُا –وحؿير هظه الغئٍت 
 free educationمدىع اإلافاهُم طاث الٗالكت مثل :مجاهُت الخٗلُم  -

والخٗلُم فىق  education  for  allوالخٗلُم للجمُ٘  right  of  educationوالخم في الخٗلُم 
 . education  above  allالجمُ٘

سُت .     -  مدىع الخلفُت الخاٍع
 مدىع مبرعاث الاهدُاػ للمجاهُت : -

سُت .  *اإلابرعاث الخاٍع
 * اإلابرعاث الاحخماُٖت .

 اؾُت .* اإلابرعاث الؿُ
 * اإلابرعاث الاكخهاصًت .
ُٗت .  * اإلابرعاث الدكَغ

 * اإلابرعاث الٗىإلاُت
 مدىع الخالنت والخىنُاث . -
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 " سؤٚت ٔالعٛت ٔبذائم يمرتحت"  اجملاَٛت يف انتعهٛى
 إرداد

 أ.د/ميادة حمند الباشل             أ.د /علي صاحل جوٍر            

 أستاذ أصول التربية     ي           أستاذ أصول التربية والتخطيط التربو 
 عميد كلية التربية     عميد كلية التربية النوعية األسبق                           

  جامعة دمياط –جامعة دمياط                                      كلية التربية  –كلية التربية                 
 متَيد:

مهغ خم ؤنُل هفله الضؾخىع واللاهىن  و بل وصافٗذ ٖىه الضوله صفاٖا مجاهُت الخٗلُم في      

واإلاخدب٘ إلاجاهُت الخٗلُم في مهغ ًجضها اعجبُذ بعجباَا ‘ وختي آلان 1956مؿخمُخا مىظ زىعة ًىلُى 

وزُلا بالٗضالت الاحخماُٖت وخم الكٗب في الاؾخمخإ بخٗلُم خُض ٌٗىص ٖلي الضولت بالخىمُت في وافت 

 ث  هغافض عثِـ مً عوافض الخىمُت.اإلاجاال 

وم٘ الخىحهاث الٗاإلاُت اإلاٗانغة وػٍاصة الخدضًاث اإلاخالخلت ٖلي وافت ألانٗضة مدلُا وبكلُمُا     

اإلاُا وبغوػ جُاع الغؤؾمالُت والظي حٗبر ٖىه الخصخهت في ؤبغػ نىعة ؤنبدذ مجاهُت الخٗلُم  ٖو

ض اإلاجاهُت ومماعؾاث ٖملُت جغفٌ طلً ومً اإلاهغي في زُغ بل واحؿٗذ الفجىة بين صؾخىع ًاه

ملُاع حىُت ًىاهبها ٖلي الخىاػي ميزاهُاث  161ألاعكام التي جؼعج ؤن ميزاهُت الخٗلُم اإلاهغي االتي جخجاوػ 

ت جىفم ٖلي الضعوؽ  ؤزغي ًخىفل بها الكٗب وتهضص مؿيرة اإلاجاهُت فٗىضما هلٌى بن ألاؾغة اإلاهٍغ

ىُت ؾىىٍا زال  ما جىفله ألاؾغ ٖلي مؿخلؼماث الضعاؾت مً مالبـ ملُاع ح 63الخهىنُت ما ٌٗاصٌ 

وؤصواث  وغيرها ؤيف بلي طلً اإلاضاعؽ الخانت في مهغ وبكباٌ الىاؽ ٖلحها بمبالغ باهٓت ول هظا 

 ًاهض ؤهىا في زُغ فُما ًسو اإلاىاصاة باإلاجاهُت والٗضالت وخلىق الُالب في هٓام الخٗلُم اإلاهغي.

 البدثُت مدؿاثلت :وهىا جإحي الىعكت 

هت ٖلي      هل هدً فٗال همجخم٘ هخمخ٘  بمجاهُت الخٗلُم ؟ وهل الضولت فُما ًسو اإلاجاهُت خٍغ

 صٖمها وصٖم اهخفإ  الىاؽ بها ؟ ؤم ؤن اإلاجاهُت قٗاعاث حىفاء ال وحىص لها ؟

حٗغ  مفهىم حؿائالث ٖضًضة هدىاولها في هظه الىعكت مً زالٌ مجمىٖت مً اإلاداوعالتي حؿتهض      

اإلاجاهُت ومخُلباث صٖمها وؤهم اإلاٗىكاث التي جدٌى صون اهخفإ الىاؽ بما جلغه الضولت مً مجاهُت 

 الخٗلُم وؤًً هدً مً الٗالم فُما ًسو جلً اإلاجاهُت ؟

بن الخضًث ًٖ مجاهُت الخٗلُم في ػمً الغؤؾمالُت وجىغل الٗىإلات هى خضًث قاثً ًٖ اللُم     

ت والاهفخاح ٖلي اإلاخًاعبت كُم الٗ ضالت واإلاؿاواة التي ًدُِ بها واك٘ الاؾخئثاع والاخخياع و كُم الخٍغ

آلازغ والتي جازغ ٖلي كُم الثلافت اإلادلُت وكُم الاقتراهُت والخيافل وما ًدُِ بها مً الاؾخدىاط 

بلحها  وؾُىة عؤؽ اإلااٌ اإلاخىخكت وم٘ ول هظا جبلي اإلاجاهُت عاسخت الًجب ؤن جمـ بل ًجب ؤن حٗاص

عي الضؾخىعي بلي اإلاماعؾت  الخُاة وفم عئي حضًضة وملترخاث حضًضة جىلل اإلاجاهُت مً بَاعها الدكَغ

الٗملُت الفٗلُت ٖلي ؤعى الىاك٘ وهظا ما ٌؿعي بلُه جلً الىعكت البدثُت والتي مً زاللها هضعن هُف 

 .ٗانغةًمىىىا ؤن هغسخ جىحه اإلاجاهُت في الخٗلُم اإلاهغي في يىء الخدضًاث اإلا
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 يهخض ٔسلت عًم
 تطبٛك جماَٛت انتعهٛى األعاعٙ يف حمافظت عْٕاد"نبعُٕاٌ " بعغ اٜحاس انغهبٛت 

 إرداد
 أ.د/ مصطفى حمند أمحد رجب

 جامعة سوىاج-كلية التربية-أستاذ أصول التربية المتفرغ
 أ/ إشراء طُ حفين     أ/ شيناء حمند مراد 

 بقسم أصول التربية المعيدة   المدرس المساعد بقسم أصول التربية
 جامعة سوىاج-كلية التربية          

ٌٗـــض الخٗلـــُم الغهيـــزة ألاؾاؾـــُت لجهًـــت اإلاجخمٗـــاث لـــظا فهـــى مـــً ؤهـــم اللًـــاًا التـــي تهـــم ؤي      

مجخمـــ٘ والتـــي جـــازغ ٖلـــى حمُـــ٘ َىاثفـــه ؤغىُـــاء وـــاهىا ؤم فلـــغاء ؛ لـــظلً حؿـــعى الـــضٌو بلـــى جُبُـــم 

فـــي الخٗلـــُم ألاؾاســـخي الـــظي ًًـــمً لجمُـــ٘ ألافـــغاص اهدؿـــاب الخـــض اإلاجاهُـــت فـــي الخٗلـــُم وزانـــت 

 ألاصوى مً اإلاٗغفت واإلاهاعة التي حؿاٖضهم ٖلى الخىُف م٘ مجخمٗاتهم والخٗامل م٘ مخغيراتها . 

وحٗــض مهــغ مــً الــضٌو التــي اهخمــذ بخُبُــم اإلاجاهُــت فــي الخٗلــُم وحٗلــه خــم ليــل مــىاًَ  و      

فاإلاجاهُـت و واإلاـاء والهـىاء خـم للجمُـ٘ وؤؾـاؽ خُـاة ألافـغاص  كض هاصي َه خؿين بجٗل الخٗلُمو 

في الخٗلـُم حٗـض مـً ؤهـم الىؾـاثل التـي جدلـم مبـضؤ جدلُـم جيـافا الفـغم الخٗلُمُـت والتـي جمىـً 

 الفلغاء كبل ألاغىُاء مً مىانلت حٗلُمهم وجدلُم طواتهم . 

اإلاخضازلــــت مٗــــه مثــــل وجىاولــــذ وعكــــت الٗمــــل مهــــُلح مجاهُــــت الخٗلــــُم وبٗــــٌ اإلاهــــُلخاث     

 مهُلح الٗضٌ التربىي وجيافا الفغم الخٗلُمُت وصًملغاَُت الخٗلُم . 

 –ٖلـــى جُبُــم مجاهُـــت الخٗلـــُم ألاؾاســـخيلٗىامــل اإلاـــازغة همــا جُغكـــذ وعكـــت الٗمــل بلـــى ؤهـــم ا     

والتـــي حٗلـــذ مـــً الخٗلـــُم ٖـــبء ٖلـــى  –زانـــت ٖلـــى اإلادافٓـــاث الفليـــرة مثـــل مدافٓـــت ؾـــىهاج 

م واهـل ألافـغاص  وزانـت الفلــغاء ومجهـا ْـاهغة الـضعوؽ الخهىنــُت وؾُاؾـت الامخداهـاث والخلــٍى

وزصخهـــت الخٗلـــُم  و والتـــي ؤلغـــذ بلـــى خـــض مـــا مجاهُـــت الخٗلـــُم هدُجـــت اعجفـــإ هفلاتهـــا و فـــؼاصث 

 الفجىة بين ألاغىُاء والفلغاء وبين مؿخىي الخٗلُم الخام والخٗلُم الخىىمي .

مثـل  ؤزـغي ؤصث بلى ْهىع مكىالث و  ى جُبُم مجاهُت الخٗلُموغيرها ؤزغث ٖل لٗىاملهظه ا     

ــاصة  الغؾــىب والدؿــغب وزانــت فــي الخٗلــُم الخىــىمى والــظي ٌٗخبــر ملجــإ الفلــغاء و ممــا ؤصي بلــى ٍػ

اإلالضمـت للُـالب والـظي ؤصي بلـى يـٗف  وؿبت الهـضع الخٗلُمـي وبالخـالى ؾـىء الخـضماث الخٗلُمُـت

زـــم اهدكـــاع البُالـــت و والـــظي  ججـــاه هدـــى الخٗلـــُم الخـــاموزلـــت ألافـــغاص فـــي الخٗلـــُم الخىـــىمي والا

  .لى مكىالث احخماُٖت ؤزغي ببضوعه ؤصي 
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 يٍ ٚذفع َفماث انتعهٛى؟
 إرداد

 أ.د/ فيصل الراوي رفاعي طايع

 جامعة سوىاج -كلية التربية- المتفرغأستاذ أصول التربية 

 امللدص:

ـــاصة الُلـــب الاحخمـــاعي ٖلـــى الخٗلـــُم مـــ٘ الاج جـــاه هدـــى الضًمىكغاَُـــت الاحخماُٖـــت وػٍـــاصة هدُجـــت ٍػ

الىعي بإهمُت الخٗلُم اعجفٗذ جيالُف الخٗلُم وجسهـو الضولـت حاهًبـا مـً الـضزل اللـىمي لإلهفـاق ٖلـى 

( مً الضؾخىع ٖلى مجاهُت الخٗلُم في مغاخله اإلاسخلفتو جسهو لـه 19الخٗلُمو وفي مهغ جىو اإلااصة )

 % للبدث الٗلمي. 1للجامٗاثو  %6% مً الىاجج اللىمي وجسهو 4الضولت 

اصة ؤلاهفاق ٖلى الخٗلُم ٖلى الىدى الخالي:  ووان البض مً الخفىير في اججاهاث مسخلفت لٍؼ

اصة الخضماث الخٗلُمُت. -1 اصة الًغاثب ملابل ٍػ  ٍػ

ـــاثف الغثِؿـــُت وألاولُـــت للىالًـــاث واإلالاَٗـــاث واإلادافٓـــاث مثـــل مـــا  -6 ألازـــظ بمبـــضؤ الخٗلـــُم مـــً الْى

اث.1919ٖام خضر في مهغ   م بمجالـ اإلاضًٍغ

 الخيلفت مً مهاصع طاجُت لخمىٍل الخٗلُم هفؿه مً زالٌ الخٗلُم اإلاىخج. -3

ــــت والضًيُـــــت واللُــــإ الخــــام لُلـــــىم بــــضوعه فــــي الخـــــضماث  -4 الاججــــاه بلــــى اإلااؾؿـــــاث ألاهلُــــت والخيًر

 الخٗلُمُت. 

ً هما:   وفي الغالب جىىن ميزاهُت الخٗلُم كؿمين هبيًر

 ؤؾمالُت ؤو الىفلاث الثابخت وهي ألاعى واإلاباوي وألازار وألاصواث وألاحهؼة واإلاىخباث.الخيالُف الغ -ؤ

 جيالُف الىفلاث الضوعٍت وهي حكمل ألاحىع واإلاغجباث في مجاٌ الخٗلُم. -ب

ــاصة ميزاهُــت الخٗلــُم مثــل الاعجفــإ فــي جيلفــت الىخــضة الخٗلُمُــت وػٍــاصة  وهىــان ٖىامــل جــازغ فــي ٍػ

واإلاهغوفاث ؤلايافُت باإليـافت بلـى مـا ؾـبم والتـي جخمثـل فـي خؿـاب وكـذ اإلاٗلمـين مـا  ؤٖضاص اإلاخٗلمينو

ًُلــم ٖلُــه الىكــذ الًــاج٘ والجهــض الًــاج٘ وهــظلً خؿــاب ألاحــغ الًــاج٘ ٖىــض اإلاخٗلمــينو باإليــافت بلــى 

 اإلاهغوفاث ؤلايافُت التي جخدملها ألاؾغة.

ىمت ؟وبظلً فهل مجاهُت الخٗلُم في مهغ مجاهُت خلُلُت ؤم م  جاهُت مٖؼ
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 ٔسلت عًم حٕل
 ٔاإلحزاو ذاوجماَٛت انتعهٛى يف انذعاتري ٔادلٕاحٛك ٔانمٕاَني ادلظشٚت بني اإلل

 إرداد
          أ.د / حمنداألصنعي حمروس

 جامعة سوىاج –كلية التربية   - قسم أصول التربية -أستاذ متفرغ 
 اخلالصة 

ت ججاه مجاهُت الخٗلُم ًمىً مً اؾخٗغاى نيروعاث الضؾاجير واإلاىازُم وال لىاهين اإلاهٍغ
اؾخيخاج البضاًت و والتي بضؤث بةحجام جام ًٖ مجاهُت الخٗلُم و اؾخمغ هظا ؤلاحجام ختي مجحئ 

بضؤث مجاهُت الخٗلُم م و خُث بضؤث عئي وؤماوي وبكضام خٌى مجاهُت الخٗلُم و خُث  1963صؾخىع 
م ٖلى ًض الضهخىع َه خؿين و 1951إلاغخلت الثاهىٍت ٖام م و وبا1944فى مهغ باإلاغخلت الابخضاثُت ٖام 

ت ؾىت زم نضع) آهظان بمهغوفاث . فبلَي ؤما الخٗلُم الجامعي   و(  م1956صؾخىع الجمهىعٍت اإلاهٍغ
 )ؤلاكضام ٖلي مجاهُت الخٗلُم ( . زم حاء        ) 

ً
 ) ؤلاكضام ٖلي 1966ٖام اإلاُثاق مضٖما

ً
م ( ُمضٖما

النمجاهُت الخٗلُم ( و  و ؾىاء في اإلاضاعؽ ؤو  ًٖ مجاهُت الخٗلُم في حمُ٘ مغاخله خُث حاء ؤلٖا
اإلااكذ ضؾخىع ال ) حاءم و بٗض طلً 1963/ 1966و ابخضاًء مً الٗام الضعاسخي  ؤو الجامٗاث اإلاٗاهض

ٌ اإلااصة الخانت بمجاهُت الخٗلُم(  م1964ٗام ل ضَّ و الجامُٗت  و وؤنبذ الخٗلُم بجمُ٘ مغاخله و ٖو
ا كبلهاوما  ًُّ فى اإلاضاعؽ والجامٗاث فى  ) ؤلاكضام ٖلي مجاهُت الخٗلُم (حسجُل . ومً زم فلض جم و مجاه

                اؾخمغم (  1971م . وفي ْل ) صؾخىع مهغ ٖام 1964ٖام إلاهغ الظي نضع  الضؾخىع اإلااكذ
 ) ؤلاكضام ٖلي مجاهُت الخٗلُم ( .

التي ؾاصث مٓاهغ الخُاة في  الاؾدثماع ي و وؾُاؾاثالاهفخاح الاكخهاص وم٘ ْهىع كىاهين   
وحؿابم في اهخٗاقت  خُث خضزذو الخام بضؤث ْاهغة الاؾدثماع فى الخٗلُم  م و1974مىظ ٖام مهغ 

ػاصث وؿب اإلاضاعؽ وبىاًء ٖلُه  وبضء اهدكاع الخٗلُم الخام و و تخانبوكاء اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ال
  مٗاث الخانت في الٓهىع الجا زم بضؤث وواإلاٗاهض الخانت 

ً
 عوٍضا

ً
و وهىا ًمىً اللٌى ؤن عوٍضا

 اليؿبي ًٖ مجاهُت الخٗلُم ( كض بضؤث . ؤلاحجاممؿاعاث )
 1981لٗام  139كاهىن الخٗلُم عكم  نضوع م٘ كض اؾخمغ هظا ؤلاحجام ًٖ مجاهُت الخٗلُم و    

هظا اللاهىن ٖضة مباصت  مً 19اإلااصة و خُث عسخذ  ىن الخٗلُم كبل الجامعى فى مهغ  اإلاىٓم لك
ت الخٗلُم خم ليل مىاًَؤهمها ؤن  ىُت و هضفه بىاء الشخهُت اإلاهٍغ و  و والخفاّ ٖلى الهىٍت الَى

ت  و وجىمُت اإلاىاهب وحشجُ٘ الابخياع وجإنُل اإلاىهج الٗلمى فى الخفىير و وجغؾُش اللُم الخًاٍع
ضم الخمُيز  والغوخُت  الضولت بمغاٖاة ؤهضا . وكض التزمذ  و وبعؾاء مفاهُم اإلاىاَىت والدؿامذ ٖو

 إلاٗاًير الجىصة الٗاإلاُت مىاهج الخٗلُم ووؾاثلهوي٘ فى  اإلااؾؿاث الخٗلُمُت
ً
و صون  و وجىفيره وفلا

 ؤلاقاعة بلي مجاهُت الخٗلُم .
ؤن ؤلاقاعة بلى ( الجاعي الٗمل به في الىكذ الخايغ و جمذ م  6114و  مهغ صؾخىع وم٘ )   

جاهِخه بمغاخله اإلاسخلفت إلاجىفل الضولت م٘ و  ؤو ما ٌٗاصلها و تى ةهاًت اإلاغخلت الثاهىٍتالخٗلُم بلؼامى خ
 لو و  الخىىمُت و اؾؿاث الخٗلُمُتاإلافي 

ً
و ؤما الخٗلُم  اإلاجانبالخٗلُم ؤلالؼامي حٗلُم ف للاهىن هظا افلا

 بط و الٗالي و فخىحض بهضصه جىحهاث هدى ؤلاحجام ًٖ مجاهِخه 
ُ
اؾت لخدىٍل َغح صع  ًٖ  ٖلًؤ

  الضعاؾت اإلابضثُت للمكغوٕ وؤنو  اإلاجاهُت إلاىذ
ً
و وفي بهخٓاع ما ؾى   لجضٌو جهاٖضي جمذ وفلا

 م ) ٖام الخٗلُم ( . 6119ججلُه ؤًام وقهىع ٖام 
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  جمتًعٛت ػشٔسة انتعهٛى جماَٛت
  انرتبٕ٘ انتعهًٛٛت ٔانعذل انفشص تكافؤ نتحمٛك

 إرداد
 أ.د/ مجال على الدٍصاٌ 

 صول التربية وعميد كلية التربية جامعة المنوفية أستاذ أ

خم بوؿاوي ويغوعة مجخمُٗت ال  ؤن الخٗلُم باٖخباع الخٗلُم و  همُت مجاهُتؤٖلى الغغم مً 

الٗضٌ التربىي وجيافا الفغم ؛ لخدلُم  غجي ٖجها للجهىى باإلاجخم٘ و واؾدثماًعا جلىم به الضولت

 فغص ول ًدهل و ليى اإلاالُت بمياهاتهم ًٖ الىٓغ بغٌ وافت و ؤبىائها كضعاث مً الخٗلُمُت والاؾخفاصة

 هظا ٖلى خهىله صون  والاحخماُٖت الاكخهاصًت الٓغو  جلف الا ألامغ يغوعة ًخُلب الخم طلً ٖلى

ن الىاك٘ ةفو  الخٗلُم مجاهُت ٖلُه اَلم ما زالٌ مً ًخم ما وهى و الاولى مغاخله في زانت الخم

 ف وبٗض ؤهثر مً ؾبٗٗااإلا
ً
ًىطح بإفياع وآعاء جامً بإن اإلاجاهُت هي الؿ ب اإلاباقغ في جضوى و ين ٖاما

و بل ونل َللىا ٖلحها جغقُضها ؤما  وؤمؿخىي الخٗلُم و  وجضٖى الى يغوعة الغائها واٖاصة الىٓغ فحها 

داث الؿُض الىػٍغ   –ألامغ بلى اٖخباعه   ْلما احخماُٖا ولِؿذ ٖضالت احخماعي.  -وفم جهٍغ

ت الخالُت حؿعى بلى مىاككت جلً اللًُت والجضٌ خىلها مً زالٌ جىاٌو الىلاٍ الىعك

 الخالُت: 

 ؤهمُت ويغوعة مجاهُت الخٗلُم في مهغ احخماُٖا وجغبىٍا و ومساَغ التراح٘ ٖجها   -1

 الخٗلُم. وجضوى جضهىع  ًٖ اإلاجاهُت مؿ ىلُت زغافت  -6

 والٗضٌ التربىي .صوع مجاهُت الخٗلُم في جدلُم جيافا الفغم الخٗلُمُت   -3
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 انخمافت اجملتًعٛت بني اَتشاس ادلذاسط اخلاطت َٔذسة ادلٕاسد ادلانٛت

 (ٔسلت عًم) يف جمتًع طعٛذ يظش  
 إرداد

 ُعناد صنوئيل وٍبأ. د. 

 أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية 
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة سوىاج

 ال ًمىــــً ججاهلــــه ؤو الخللُــــل مــــً قــــإهه فــــي للــــض ؤنــــبذ الخٗلــــُم الخــــام واك
ً
 ملمىؾــــا

ً
ٗــــا

مهــغو همـــا ؤنـــبدذ اإلاـــضاعؽ الخانـــت ْـــاهغة حٗلُمُـــت حؿـــخدم الضعاؾـــت والبدـــث والخلـــىٍمو ولـــم 
ٌٗـــض ألامـــغ باليؿـــبت لهـــا مجـــغص آعاء مىافلـــت ؤم عافًـــت لىحـــىص هـــظه اإلاـــضاعؽو وبهمـــا جؼاًـــضث ؤٖـــضاص 

 ا وؿبت لِؿذ كلُلت مً ؤفغاص اإلاجخم٘.هظه اإلاضاعؽ مً ؾىت ألزغيو وؤنبدذ ًلبل ٖلحه
فــــي  –بجمُــــ٘ ؤكالُمــــه ومدافٓاجــــه–وللــــض قــــهضث مىٓىمــــت الخٗلــــُم فــــي اإلاجخمــــ٘ اإلاهــــغي 

 فــــي ؤٖـــضاص اإلاــــضاعؽ الخانـــت ومٗــــضالث بوكــــائهاو 
ً
 متزاًــــضا

ً
الؿـــىىاث والٗلــــىص الللُلـــت اإلاايــــُت همـــىا

 فـــي اإلاىٓىمــــت الخٗلُمُـــت فــــ
ً
 مــــازغا

ً
ي مهـــغو همــــا ؤثـــخبذ جــــازغ بدُـــث ؤنــــبدذ هـــظه اإلاــــضاعؽ ٖـــامال

 ها ٖلي الىىاحي الاحخماُٖت والتربىٍت والخٗلُمُت وغيرها في اإلاجخم٘ اإلاهغي.اتبكضة ولها اوٗياؾ
جــــغجبِ الُــــىم  وكــــض جُغكــــذ وعكــــت الٗمــــل بلــــي بٗــــٌ بقــــيالُاث اإلاــــضاعؽ الخانــــت والتــــي

انـــــت مثلهـــــا مثـــــل بغمتهـــــا فـــــي اإلاجخمـــــ٘ اإلاهـــــغيو خُـــــث حٗـــــاوي اإلاـــــضاعؽ الخبـــــالىاك٘ ؤلاقـــــيالي للتربُـــــت 
اإلاــــضاعؽ الٗامــــت مــــً ٖــــضة مكــــىالثو وؤن ازخلفــــذ هــــظه اإلاكــــىالث فــــي مًــــمىةها وصعحاتهــــاو خُــــث 
ٌكـــترن هالهمـــا فـــي مكـــىالث حٗلُمُـــت ٖـــضة جخهـــل باإلاىـــاهج واإلالـــغعاث ومؿـــخىي اإلاٗلـــم وغيرهـــا مـــً 

 اإلاكىالث الخٗلُمُت.
لُت وكىي الؿـىق فـي اإلاجخمـ٘ هما جىاولذ وعكت الٗمل فلؿفت الخٗلُم الخام وجهاٖض فىغ اللُبرا

فلؿفت الخٗلُم الخـام فـي هثيـر مـً الـضٌو الٗغبُـت ومـً بُجهـا مهـغ ٖلـي اإلاـؼج اإلاهغيو خُث جلىم 
و ألامـغ (New Economic Liberalism)بـين فىـغ الخصخهـت وفىـغ اللُبرالُـت الاكخهـاصًت الجضًـضة 

و خُــــث جؼاًــــضث الــــظي ؤؾــــفغ ٖىــــه حغُيــــراث ومؿــــخجضاث ٖضًــــضة فــــي كُــــإ الخٗلــــُم فــــي هــــظه  الــــضٌو
ت والؿىكُت في الخٗلُم  .ؤهمُت ألابٗاص الخجاٍع

همــا ٖغيــذ وعكــت الٗمــل إلاىكــف اإلاــضاعؽ الخانـــت فــي مهــغ مــا بــين كــىي الخإًُــض وكـــىي 
ٗــض كًـُت الـغفٌو خُـث 
ُ
بزــاعة الىلـاف بــين  -بــل وؤقـضها-إلاــضاعؽ الخانـت مــً ؤهثـر اإلاىيـىٖاث اح

خـــــاب والبـــــاخثين وغيـــــرهمو وه
ُ
 مـــــا جىلؿـــــم آلاعاء مـــــا بـــــين ماٍـــــض للمـــــضاعؽ الخانـــــت التربــــىٍين والى

ً
ثيـــــرا

غح٘ طلً بلي ؤن الخٗلُم الخام ؤنبذ ًفغى وحىصه ٖلي حمُـ٘  ٌ ومٗاعى لهاو ٍو بـازخال   الـضو
 جىحهاتها وفلؿفتها في الخُاة.

همـا جُغكـذ وعكـت الٗمـل بلـي زلافـت مجخمــ٘ الهـُٗض بـين اهدكـاع اإلاـضاعؽ الخانـت وهــضعة 
غ اجلـ م الخالت الاكخهاصًت اإلاىسفًت في مجخم٘ مدافٓاث الهُٗض هما حكـير اإلاىاعص اإلاالُتو فغغ ٍع

ت   و فةن ٖضص اإلاضاعؽ الخانت في جؼاًض مؿخمغ.في مهغاإلاخٗاكبت الخىمُت ال كٍغ
 كـــضمذ الىعكـــت بٗـــٌ الـــغئي والخىنـــُاث التـــي جدخـــاج الخىفُـــظ فُمـــا ًخٗلـــم بلًـــُت 

ً
وؤزيـــرا

 الخٗلُم الخام في مهغ.
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 تششٛذ اإلَفاق يف حتغني تفعٛم بعغ يذاخم

 انفاعهٛت انتعهًٛٛت مبؤعغاث انتعهٛى لبم اجلايعٙ يف يظش " 
بحث مذتق من ردالظ مقدمظ لنيل درجظ الدكتوراه تخصص أصول التربيظ بطنوان" تصور 

 مقترح لترذيد االنفاق في مدارس التطليم الطام في ضوء مطايير التميز"

 إرداد
 د/ غادة حمند علي   ند فوزي زيداٌد/ حم ا.د/ خلف حمند البحريي 

ٌكـــــيل مىيـــــٕى ؤلاهفـــــاق ٖلـــــى الخٗلـــــُم اإلاـــــضزل الخـــــاهم إلاؿـــــخىي مىٓىمـــــت الخٗلـــــُمو وطلـــــً باٖخبـــــاعه 

ُــــــــت جــــــــازغ وجخــــــــإزغ باإلاىٓىمــــــــت الخٗلُمُــــــــت الكــــــــاملتو همــــــــا ؤهــــــــه ًخــــــــإزغ بــــــــالٓغو  واإلاالبؿــــــــاث  مىٓىمــــــــت فٖغ

 Serna and)ض ؤهضث صعاؾت ؾيرها وهاعؽ الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت والؿُاؾُت للمجخم٘و وك

Haris, 2014)  ؤن ؤلاهفـــاق ٖلـــى الخٗلـــُم ًخـــإزغ بٗـــضص مـــً الٗىامـــل اإلادُُـــت بالضولـــتو ولـــظلً ًجـــب ٖلـــى

وايـــــعي الؿُاؾــــــت الخٗلُمُــــــت فهــــــم الؿــــــُاكاث الاحخماُٖــــــت والاكخهــــــاصًت والؿُاؾــــــُت والاؾــــــخجابت لهــــــاو 

 ٖىض وي٘ اإلاىاػهت اإلاالُت الخانت بالخٗ
ً
 لُم.وزهىنا

ٗـــــــض جغقـــــــُض ؤلاهفـــــــاق فـــــــي اإلااؾؿـــــــاث الخٗلُمُـــــــت فـــــــي مهـــــــغ مـــــــً ؤولىٍـــــــاث الخٗلـــــــُم وهـــــــظلً يـــــــغوعة  َو

 مـً مُالــب جدؿـين فٗالُـت جمىٍـل الخٗلـُم لخدلُـم ؤٖلــى 
ً
 مهمـا

ً
احخماُٖـت واكخهـاصًت وؾُاؾـُت ومُلبـا

ؿـــخسضم الاؾـــخسضام 
ُ
ألامثـــل كـــضع مـــً فٗالُـــت الخيلفـــت؛ وطلـــً للخإهـــض مـــً ؤن اإلاـــىاعص اإلاسههـــت للخٗلـــُم ح

 لخدلُم الفٗالُت اللهىي.

 لٗضًـــض مـــً 
ً
 لٗضًـــض مـــً الضعاؾـــاث وألابدـــارو ومىبٗـــا

ً
وكـــض ؤنـــبذ مىيـــٕى جغقـــُض ؤلاهفـــاق مىيـــىٖا

الضعاؾاث اإلامىلت مً كبل الهُ اث واإلاىٓمـاث الضولُـتو والتـي حؿـتهض  بمـضاص اإلاسُـِ التربـىيو ونـاو٘ 

مىٍـل الخٗلـُم؛ خُـث ال ًدلـم جغقـُض ؤلاهفـاق اللغاع بخىححهاث مفُضة لخفؿير بٌٗ اإلاكىالث في مجاٌ ج

ـاصة اليؿــ ُت فـي ؤلاهخاحُـت الخٗلُمُـت ممـا ًــاصي بلـى وفـغ هبيـر فــي   فـي اإلايزاهُـت فلـِ بــل ًـاصي بلـى الٍؼ
ً
زفًـا

اإلاــــــىاعص الخانــــــت بمجهــــــىص الُــــــالب واإلاــــــغبينو فاالؾــــــدثماع ألامثــــــل للىفلــــــاثو وهــــــم اإلاسغحــــــاث الخٗلُمُــــــتو 

 اإلاٗجى الخلُلي لها. وهىٖهاو ٖاصة ما ٌُٗي اليلفت

ومــــً زــــم جخطــــح ؤهمُــــت جغقــــُض ؤلاهفــــاق فــــي مضاعؾــــىا وعفــــ٘ هفــــاءة اؾــــخسضام اإلاــــىاعصو إلاىاحهــــت عجـــــؼ 

ـــل؛ ألهـــه كـــض  ميزاهُتهـــا ٖـــً الىفـــاء بمخُلباتهـــاو همـــا ؤن اهتهـــاج هـــظا ألاؾـــلىب مفُـــض فـــي خالـــت هفاًـــت الخمٍى

ىٍغو وبالخــالي فــةن اإلااؾؿــاث الخٗلُمُــت ًدلــم وفــغة فــي ميزاهُــت الخٗلــُم ٌؿــخفاص مجهــا فــي صٖــم بــغامج الخُــ

بــالخٗلُم كبــل الجــامعي فــي مهــغ فــي خاحــت بلــى جبجــي مــضازل حٗمــل ٖلــى جغقــُض ؤلاهفــاق والاؾــخفاصة اإلاثلــى 

مــً اإلاــىاعص اإلاخاخــت للخهــٌى ٖلــى ؤهبــر ٖاثــضو وجللُــل الفاكــض الخٗلُمــي والهــضع التربــىيو وججىــب ؤلاؾــغا  

 لجىصة وفٗالُت الخٗلُمو والاعجلاء بها بلى اإلاؿخىٍاث اإلاغحىة.والخبظًغو للدشجُ٘ ٖلى الاعجلاء با
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 تظٕس يمرتس
 نذعى جماَٛت انتعهٛى اجلايعٙ احلكٕيٙ ٔػًاٌ رٕدتّ

 إرداد
 أ.د. أمحد حصني الصغري

 أستاذ أصول التربية بجامعة سوىاج
 ملدص البحث:

معي ويمان يهض  البدث الخالي بلى جلضًم جهىع ملترح لضٖم مجاهُت الخٗلُم الجا 

حىصجهو واؾخسضم في هظا البدث اإلاىهج الىنفي الخدلُلي باٖخباعه اإلاىهج اإلاىاؾبو وجًمً 

البدث اَاع هٓغي واَاع مُضاويو خُث َبلذ اؾدباهت ٖلى ُٖىت َبلُت ٖكىاثُت مً ؤًٖاء 

ـ بجامٗت ؾىهاجو وطلً بيؿبت جهل بلى  % مً اإلاجخم٘ ألانليو وجىىهذ 66هُ ت الخضَع

اع  الاؾدباهت ً فلغةو وحاءث هخاثج البدث مً زالٌ الَا كٍغ مً زالزت مداوع جًمىذ واخض ٖو

اع اإلاُضاوي ماهضة ؤهمُت اؾخمغاع الضولت في صٖم مجاهُت الخٗلُم الجامعي إلاا  الىٓغي والَا

للمجاهُت مً يغوعة جغبىٍت واحخماُٖت واكخهاصًت وؾُاؾُتو هما جىنل الباخث بلى ؤهه 

ُت الخٗلُم الجامعي بال ؤن الاهفاق الخىىمي ٖلى الجامٗاث الخىىمُت ال بالغغم مً ؤهمُت مجاه

ًدىاؾب وػٍاصة الُلب الاحخماعي ٖلى الخٗلُم الجامعيو ألامغ الظي ؤصي بلى اهسفاى هىُٖخهو 

لظا البض مً صٖم اإلاجاهُت بُغق ابضاُٖت مخىىٖتو وجبجى الباخث في الخهىع اإلالترح جىحه 

ي ٖلى الضٖم الخىىمي للجامٗاث وحٗله ؤولىٍت مً ؤولىٍاث الضولتو الضٖم اإلاسخلِ الظي ًبل

إزظ بخفُٗل صوع الجامٗاث في اًجاص مهاصع صٖم مخىىٖت ؾىاء مً حؿىٍم البدث الٗلمي  ٍو

و ؤو جدىٍل الىخضاث الؼعاُٖت والخلىُت والهىاُٖت تواإلاكغوٖاث البدثُت والاؾدكاعاث الٗلمُ

ىاصًم الخانت بالجامٗت لهالح جدؿين هىُٖت الخٗلُم بلى وخضاث اهخاحُتو واؾدثماع اله

الجامعيو فًال ًٖ اإلاداؾ ُت وجللُل الهضع التربىي واإلااليو هما ًإزظ بدشجُ٘ الضٖم 

ماٌو بدُث ٌؿهم هظا الضٖم  اث عحاٌ ألٖا اإلاجخمعي مً زالٌ صٖم البىىن وألاوكا  وجبٖر

 م٘ اإلاهغي.اإلاسخلِ في جىفير حٗلُم حامعي حُض لجمُ٘ ؤبىاء اإلاجخ
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 يهخض ٔسلت عًم بعُٕاٌ:
 "اإلَفاق اخلاص عهٗ انتعهٛى يف بعغ انمشٖ ادلظشٚت يف ظم اجملاَٛت "

 إرداد
 ا.د/ خلف حمند البحريي

 قسم أصول التربية –كلية التربية بسوىاج أستاذ ًأصول التربية المتفرغ  

 امللدص:

واهم حهىص الضولت لخدلُلهاو  اهخمذ الضعاؾت باؾخٗغاى ؤهمُت مجاهُت الخٗلُم في مهغو 

واهم الخدضًاث التي جىاحهها في هضا اإلاجاٌو هما جىاولذ ججاعب بٌٗ الضٌو في الخغلب ٖلى 

نٗىباث جدلُم اإلاجاهُت و وهضفذ الضعاؾت الخٗغ  ٖلى حجم ؤلاهفاق الخام ٖلى الخٗلُم في 

ت  بمدافٓتي ؾىهاج مغاخل الخٗلُم الٗام الخىىمي لضي بٌٗ ألاؾغ في بٌٗ اللغي اإلاهٍغ

وكىا و ومضي جباًً جلً الىفلاث بازخال  الىٕى واإلاغخلت الضعاؾُت واإلاؿخىي الاكخهاصي 

 والخٗلُمي لألؾغة.

 :بلىوجىنلذ الضعاؾت 

و مما  - ٖضم وحىص فغوق صالت بين الىفلاث الخٗلُمُت الخانت ٖلى ألابىاء خؿب الىٕى

فُت لخفًُل البىين  ٖلى البىاث . ًسخلف م٘ جىحهاث بٌٗ ألاؾغ الٍغ

في اللغي ُٖىت الضعاؾت خؿب  ألابىاءوحىص فغوق صالت بين الىفلاث الخٗلُمُت بين  -

الالػم ٖلى مغاخل الخٗلُم  ؤلاهفاقاإلاغخلت الضعاؾُتو وهي هدُجت مغجبُت بدباًً حجم 

 اإلاسخلفت.

 في مغاخل الخٗلُم في اللغي  ألابىاءٖضم وحىص فغوق صالت بين الىفلاث الخٗلُمُت ٖلى  -

ت ُٖىت الضعاؾت خؿب اإلاؿخىي الاكخهاصي والخٗلُمي لأل   بلىؾغةو مما ٌكير اإلاهٍغ

حجم الجهىص التي ًخدملها الفلغاء واإلادغومين زلافُا في ؾ ُل الخٗلُم بغغم حهىص 

 اإلاجاهُت.

 اإلاجاهُت. -ؤلاهفاق الخام الكممات المفتاحية:
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 انعايل يف انبالد انعشبٛتتُٕٚع يظادس متٕٚم انتعهٛى ن تيمرتح بذائم
 4101 سؤٚتٙ يظش ٔانغعٕدٚتيف ػٕء 

 إرداد
 عبد اهلل عبد العالي ىعيناٌ الصلنيأ. /            أ.د / حمند األصنعي حمروس        

 العامة للتعليمقائد تربوي باإلدارة                           أستاذ متفرغ               
 محافظة جدة       أصول التربية                              قسم                     

 المملكة العربية السعودية                         مصر           –جامعة سوىاج  –كلية التربية           

 امللدص : 

بضاثل ملترخت لخىىَ٘ مهاصع جمىٍل الخٗلُم الٗالي في البالص الٗغبُت في يىء  :عنوان البحث

 . 6131عئٍتي مهغ والؿٗىصًت 

هض  هظا البدث بلي جدضًض ؤهم مهاصع جمىٍل الخٗلُم بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في يىء 

الخجاعب الٗاإلاُت في هظا اإلاجاٌ و بيافت بلي جدضًض البضاثل التي َغختها عئٍتي  حمهىعٍت مهغ الٗغبُت 

 بلي لخىىَ٘ مهاصع الخمىٍل بما  6131واإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت 
ً
ؾؿاث الخٗلُم الٗالي بهما و ونىال

جدضًض البضاثل اإلاىاؾبت لخىىَ٘ مهاصع جمىٍل الخٗلُم الٗالي في البالص الٗغبُت في يىء الىٓم والخجاعب 

تي مهغ والؿٗىصًت   . 6131الٗاإلاُت وعٍئ

 ووان مً ؤهم هخاثج هظا البدث الخىنل بلي مهاصع جمىٍل الخٗلُم الٗالي وبضاثله اإلاإمىلت  

وهي : اللُاٖاث ألاكخهاصًت غير الخىىمُت و والكغاهت بين الجامٗاث الخىىمُت الخانت و 

ت والخانت و وبؾهاماث  واإلااؾؿاث اإلاجخمُٗت غير الخىىمُت و والبىىن الضولُت والىَىُت والخجاٍع

ؾغ والىكف وجىُٓماث اإلاجخم٘ اإلادليو وبغامج مىذ وبكغاى وبٖاهاث للُالبو بيافت بلي مه
ُ
اصع ألا

الخمىٍل الظاحي بالخٗلُم الٗالي و م٘ جغقُض ؤلاهفاق واإلادفاْت ٖلي الجىصة بهظه اإلااؾؿاث الخٗلُمُت 

 الٗالُت .

وكض ؤوصخي هظا البدث بماقغاث قغاهت لخىفير الخمىٍل الخٗلُمي اإلاإمٌى للماؾؿاث   

 الخٗلُمُت الٗالُت ) الخىىمُت ( .

 ألاهضا  الاؾتراجُجُت للخٗلُم . –الخٗلُم الٗالي  –م مهاصع جمىٍل الخٗلُ الكممات المفتاحية :
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 تظٕس يمرتس نغذ انفزٕة انشلًٛت 
 نذٖ انباحخني انرتبٕٚني كًذخم نتطٕٚش ادلعشفت انرتبٕٚت

 إرداد
 أ.و.د/ خدجية عبد العسيس على إبراٍيه

 جامعة سوىاج –كلية التربية   -األستاذ المساعد بقسم أصول التربية  
 مقدمة: 

ا في ٖهغ حؿُُغ ٖلُه جىىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث في ؾاثغ  ؤنبذ ًُ اإلاجخم٘ ٌِٗل خال

خميز هظا الٗهغ بُفغة غير مؿبىكت في الخلضم  اإلاجاالث اإلاسخلفت وهى ما ًُم ٖلُه الٗهغ الغكميو ٍو

ا الٗلمي والخىىىلىجي والظي ؤنبذ مً اإلامىً جدىٍل مهاصع اإلاٗغفت بلى الهىعة الغكمُت وبجاخته

بكيل هبير مما ؤصي بلى التراهم اإلاٗغفي الىبير وؤصي طلً بلى جُىع اإلاٗغفت في الٗالم اإلادُِ بكيل هبير 

 لم ٌؿبم له مثُل في الٗهىع الؿابلت. 

وحٗض اإلاٗغفت التربىٍت ؤهثر ؤهىإ اإلاٗغفت جإزًغا بما ًدضر مً جلضم في مجاٌ جىىىلىحُا 

كمي الظي واهذ له اوٗياؾاث واضخت ٖلى اإلاٗغفت التربىٍت اإلاٗلىماث والاجهاالث في هظا الٗهغ الغ 

 وجدضًاث هثيرة مما ٌؿخضعي يغوعة جُىٍغ اإلاٗغفت التربىٍت ختى جخالثم م٘ مُُٗاث الٗهغ الغكمي. 

ل٘ ٖلى واهل الباخثين التربىٍين ُحل الجهض اإلاُلىب لخُىٍغ اإلاٗغفت التربىٍتو وبالخالي البض  ٍو

ث الباخثين التربىٍين التي جلؼمهم للخٗامل م٘ مُُٗاث هظا الٗهغ الغكمي مً جُىٍغ بمياهاث وهفاًا

 وجاصي في الجهاًت بلى جُىٍغ اإلاٗغفت التربىٍت. 

ت واؾخسضامها وجىُْفها في  وبالخالي فةن اؾخُإ الباخثىن الىنٌى والىفاط للمٗغفت التربٍى

ها ٖبر ؤلاهترهذ فةةهم ًهبدىا مىاهبين البدث التربىي وؤهخجىا مٗغفت جغبىٍت مخميزة وجم وكغها وجضاول

للٗهغ الغكمي ومُىعًٍ للمٗغفت التربىٍتو ولىً في خالت ٖضم خضور طلً فةهه ٌٗجي وحىص فجىة 

 عكمُت لضيهم. 

 مصكلة الدراشة وتصاؤالتَا: 

ؾٗذ الضعاؾت الخالُت بلى وي٘ جهىع ملترح لؿض الفجىة الغكمُت لضي الباخثين التربىٍين 

اإلاٗغفت التربىٍت وبالخالي جدضصث مكيلت الضعاؾت الخالُت في ؤلاحابت ًٖ الدؿائالث  مً ؤحل جُىٍغ 

 الخالُت: 

الٗهغ  ما اوٗياؾاث الٗهغ الغكمي ٖلى اإلاٗغفت التربىٍتو ما صواعي جُىٍغ اإلاٗغفت التربىٍت في -1

 الغكمي؟ 

 ٗغفت التربىٍت؟ ما الٗىامل اإلاازغة ٖلى خاٌ الباخثين التربىٍين وصوعهم في جُىٍغ اإلا -6

 ما هفاًاث الباخثين التربىٍين الالػمت لخُىٍغ اإلاٗغفت التربىٍت في الٗهغ الغكمي؟  -3
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ما ؤؾباب الفجىة الغكمُت لضي الباخثين التربىٍين وما مؿخىٍاتها وما ؤبٗاصهاوو ما حىاهبها  وما  -4

 جضاُٖاتها ٖلى اإلاٗغفت التربىٍت؟

 لباخثين التربىٍين في الٗهغ الغكمي ؟ وما ؤهم ؤؾبابها لضيهم؟ ما واك٘ الفجىة الغكمُت لضي ا -5

ين همضزل لخُىٍغ اإلاٗغفت التربىٍت في  -6 ما الخهىع اإلالترح لؿض الفجىة الغكمُت لضي الباخثين التربٍى

 مهغ؟ 

 حدود الدراشة: 

جلخهغ خضوص الضعاؾت ٖلى صعاؾت اوٗياؾاث الٗهغ الغكمي ٖلى اإلاٗغفت التربىٍت وصواعي 

جُىٍغها وؤهم الىفاًاث اإلاُلىبت في الباخثين التربىٍين في الٗهغ الغكميو وؤؾباب الفجىة الغكمُت 

لضيهم ومضي وحىصها لضيهم وؤهم مٗىكاث اللًاء ٖلحهاو وجم الخُبُم اإلاُضاوي ألصاة الضعاؾت التي 

ٖلحها ٖلى ُٖىت هضفذ للخٗغ  ٖلى واك٘ الفجىة الغكمُت لضي الباخثين التربىٍين ومٗىكاث اللًاء 

 مً الباخثين بمغخلت اإلااحؿخير ومغخلت الضهخىعاه بيلُت التربُت بجامٗت ؾىهاج . 

 ميَج الدراشة واألدوات: 

اٖخمضث الباخثت في هظه الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنفي وطلً إلاالءمخه إلاىيٕى الضعاؾت 

خثت للخٗغ  ٖلى واك٘ الفجىة الخالُت و واؾخسضمذ الباخثت ألاصواث الخالُت اؾدباهت مً بٖضاص البا

الغكمُت لضي الباخثين التربىٍين وهظلً للخٗغ  ٖلى ؤهم ؤؾباب الفجىة الغكمُت لضيهم و و اإلالابلت 

الشخهُت غير اإلالىىت م٘ الباخثين والباخثاث بمغخلت اإلااحؿخير ومغخلت الضهخىعاة للخٗغ  مجهم ٖلى 

اهبها ومٗىكاث اللًاء ٖلحها وؤهم ملترخاتهم جفانُل واك٘ الفجىة الغكمُت لضيهم وؤؾبابها وحى 

 لللًاء ٖلحها لضيهم. 

 إجراءات الدراشة امليداىية:  

ُىت الضعاؾت وؤؾلىب ازخُاعها وؤصواث  وجم بهظا الجؼء جىيُذ ؤهضا  الضعاؾت اإلاُضاهُت ٖو

 الضعاؾت وجلىُجها وجُبُلها وؤؾلىب اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت لىخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت. 

 ئج الدراشة امليداىية: ىتا

وحاء بها هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت  وجفؿيرها خٌى واك٘ الفجىة الغكمُت لضي الباخثين 

 التربىٍين وؤهم ؤؾبابها لضيهم .

 التصور املقرتح:

 ملترًخا لؿض الفجىة الغكمُت لضي الباخثين    
ً
وحاء في ةهاًت الضعاؾت وجم به وي٘ جهىعا

 اإلاٗغفت التربىٍت في مهغ. التربىٍين مً ؤحل جُىٍغ 
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 أدٔاس ادلعهى يف تًُٛت انتفكري االبتكاس٘ 
 يف ادلذاسط انخإَٚت احلكٕيٛت يٍ ٔرٓت َظش انطالب   

 إرداد
 أ.د. أمحد حصني الصغري

 مصر -جامعة سوىاج - كلية التربية  –رئيس قسم أصول التربية 
 : لدصم 

ن فـي جىمُـت الخفىيـر الابخيـاعي لـضي الُـالب فـي يهض  البدث الخـالي بلـى الخٗـغ  ٖلـى صوع اإلاٗلمـي

( مــــضاعؽ زاهىٍـــــت 6اإلاــــضاعؽ الثاهىٍــــت الخىىمُـــــت بةمــــاعة الكــــاعكتو جـــــم ازخُــــاع ُٖىــــت ٖكـــــىاثُت جًــــمىذ )

اصبـــي(و  141ٖلمـــيو  141( َالـــب مـــجهم )681خىىمُـــتو خُـــث َبلـــذ اؾـــدباهت "الخفىيـــر الابخيـــاعي" ٖلـــى )

لـــى ) ( 531صبـــي(و ووـــان ٖـــضص الاؾـــدباهاث الصـــخُدت اإلاغججٗـــت )ؤ 141ٖلمـــي و 141( َالبـــت مـــجهم )681ٖو

% مــً مجمــٕى الُلبــت فــي اإلاــضاعؽ التــي جــم ازخُاعهــاو وجبــين مــً الىخــاثج ؤن مٗىكــاث 37بيؿــبت جهــل بلــى 

الخفىيـــر الابخيـــاعي حـــاءث فــــي اإلاغجبـــت ألاولـــى بمىافلـــت هبيــــرةو ممـــا ًاهـــض وحـــىص مٗىكــــاث مخىىٖـــت جدـــض مــــً 

ـ والامخداهـاث وجىكٗـاث ألاؾـغ الخفىير الابخياعي لضي الُال  غاثم الخضَع ب مجها اإلاىهج اإلاضعسخي واإلاٗلم َو

مـــً الُـــالبو همـــا حـــاء صوع البِ ـــت اإلاضعؾـــُت فـــي جىمُـــت الخفىيـــر الابخيـــاعي لـــضي الُـــالب فـــي اإلاغجبـــت الثاهُـــت 

يــر بيؿــبت مىافلــت هبيــرة ممــا ًاهــض ؤن هىــان حهــىصا خثِثــت جبــظٌ فــي اإلاــضاعؽ إلاؿــاٖضة الُــالب ٖلــى الخفى

الابخيــاعيو زــم حــاء صوع البِ ــت الهــفُت فــي جىمُــت الخفىيــر الابخيــاعي لــضي الُــالب فــي اإلاغجبــت الثالثــت بضعحــت 

مىافلــــت مخىؾــــُتو همــــا حــــاء صوع اإلاٗلــــم فــــي جىمُــــت الخفىيــــر الابخيــــاعي فــــي اإلاغجبــــت ألازيــــرة بضعحــــت مىافلــــت 

ــت وال ــت ٖلــى صعحــت مىافلــت مخىؾـُتو خُــث خــاػ صوع اإلاٗلــم فــي جىمُــت وــل مــً اإلاغوهــت الفىٍغ ُالكــت الفىٍغ

ــت بضعحــت مىافلــت كلُلــتو همــا جبــين مــً الىخــاثج  مخىؾــُتو بِىمــا حــاء صوع اإلاٗلــم فــي جىمُــت ألانــالت الفىٍغ

( فــــي واكـــ٘ مؿــــاهمت اإلاٗلمـــين فــــي جىمُــــت p≤0.05ؤهـــه ال جىحــــض فـــغوق طاث صاللــــت بخهـــاثُت ٖىــــض مؿـــخىي )

نــالت واإلاغوهــت  لــضي الُـالب حٗــؼي إلاخغيــر الجــيـو وؤهــه ال الخفىيـر الابخيــاعي بابٗــاصه الثالزــت  الُالكـت وألا 

( فـي مؿـاهمت البِ ـت اإلاضعؾـُت فـي جىمُـت الخفىيـر p≤0.05جىحض فغوق طاث صاللـت بخهـاثُت ٖىـض مؿـخىي )

الابخيــاعي لـــضي الُــالب حٗـــؼي إلاخغيـــر الخسهــوو همـــا ال جىحــض فـــغوق طاث صاللـــت بخهــاثُت ٖىـــض مؿـــخىي 

(p≤0.05فـــي واكــــ٘ مؿـــاهمت ا ) ــــت لـــضي الُــــالب حٗـــؼي للخسهــــوو بِىمــــا إلاٗلمــــين فـــي جىمُــــت اإلاغوهـــت الفىٍغ

( فــي مؿــاهمت البِ ــت الهــفُت فــي جىمُــت الخفىيــر p≤0.05جىحــض فــغوق طاث صاللــت بخهــاثُت ٖىــض مؿــخىي )

الابخيـــــاعي لـــــضي الُـــــالب حٗـــــؼي للخسهـــــو ولهـــــالح الٗلمـــــيو وجىحـــــض فـــــغوق طاث صاللـــــت بخهـــــاثُت ٖىـــــض 

ـت لـضي الُـالب  حٗـؼي إلاخغيـر الخسهـو  ( في مؿاهمتp≤0.05مؿخىي ) اإلاٗلمين في جىمُت الُالكت الفىٍغ

ت لضي الُالب حٗؼي إلاخغير الخسهو ولهالح ألاصبي.  ولهالح الٗلميو وفي جىمُت ألانالت الفىٍغ
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تظٕس يمرتس نذعى جماَٛت انتعهٛى األعاعٙ يف يظش عهٗ ػٕء 
 انتششٚعاث انذعتٕسٚت

 إرداد 
 د/ فيفي أمحد توفيق 

 جامعة سوىاج –كلية التربية -تاذ أصول التربية المساعد أس 
 املصتدلص :

للىكى  ٖلى ملترخاث حضًضة لضٖم مجاهُت الخٗلُم ألاؾاسخي في ؤحى هظا البدث همداولت     

ٗاث الضؾخىعٍت .  مهغ ٖلى يىء الدكَغ

هُت واٖخمضث الباخثت في هظا البدث ٖلى اإلاىهج الىنفي و واؾخسضمذ اإلالابالث الشخ    

ُىت  اإلالُضة والاؾدباهت هإصواث بدثُت جم جُبُلها ٖلى ُٖىت مً ؤؾاجظة وزبراء التربُت في مهغ ٖو

ُىت مً ؤولُاء ألامىع مً  في زمـ بصاعاث  اإلاؿاولين ًٖ الخٗلُم ألاؾاسخي بمدافٓت ؾىهاج ٖو

 ؤزمُم . –البلُىا  –اإلايكاة  –اإلاغاغت  –حٗلُمُت مً بصاعاث اإلادافٓت هي: َهُا 

جُبُم ؤصواث البدث و وبٗض طلً جم  وللخهٌى ٖلى الىخاثج جم حم٘ البُاهاث مً زالٌ     

لى هخاثج  جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضةو اؾخسضام ؤؾالُب بخهاثُت مىاؾبت لُبُٗت البدث و  و ٖو

يىء هظه الىخاثج  كامذ الباخثت بخلضًم جهىع ملترح لضٖم مجاهُت الخٗلُم ألاؾاسخي في مهغ 

ٗاث الضؾخىعٍت و خضصث له فلؿفت ومىُللاث وؤهضا  ومداوع وآلُاث ٖلى يىء الدكَغ

 . للخىفُظ

ٗاث الضؾخىعٍت .  –مجاهُت الخٗلُم ألاؾاسخي  – اإلالترح الخهىع  الكممات المفتاحية :  الدكَغ
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 يظش يفساث انبحج انرتبٕ٘ حٕل جماَٛت انتعهٛى ٔلؼاٚاْا يغا
 "دساعت حتهٛهٛت"4101ٔحىت  0291 انفرتة يٍ يف

 ارداد
 امياٌ عبد الرمحً حمندد/ 

 جامعة سوىاج -كلية التربية   -مدرس بقسم أصول التربية 
 مقدمة البحث:  

ناع هىان َغخا واؾٗا للًُت مجاهُت الخٗلُم وللًاًاها في ؾاخت الىلاف الٗلمي 

لٗاإلاي والثلافي واجاخت الفغم إلبضاء الغؤي خىلها في اإلاجاٌ البدثي زانت في ْل الخىحه اإلادلي وا

هدىها؛ مما هخج ٖىه حٗضص الاججاهاث خٌى مجاهُت الخٗلُم واللًاًا اإلاغجبُت بها ومً زم حٗضص 

ألابدار واإلالاالث الٗلمُت ٖجها ٖلي مضاع ؾىىاث َىاٌو وفي اإلالابل عغم مغوع هظه ؾىىاث مىظ َغح 

 ٌ غح الٗضًض مً اإلاهُلخاث اإلاغجبُت وان هىان هضعة في البدىر خى مؿاعاتهاو وهى ما  هظ اللًُت َو

إل ٖلى الؿاخت البدثُت والٗلمُت ؤن ؤغلب البدىر التي  صف٘ الباخثت لهظا البدثو هما جبين مً الَا

ًخم احغائها كاثمت ٖلى احتهاصاث فغصًت ولِؿذ وفم زُت واضخت جِؿغ ٖلي الباخثين وي٘ اًضيهم 

اج الي اللاء الًىء ٖلحها وصعاؾتها ٖلي حىاهب الفجىة البدثُت في مجاٌ ماو ومً زم الجىاهب التي جدخ

بكيل اٖمم. وم٘ هظا الؼزم الٗلمي لألبدار والضعاؾاث خٌى مجاهُت الخٗلُم؛ ْهغث الخاحت الي 

الخٗغ  ٖلى مؿاعاث البدث التربىي خٌى مجاهُت . وبىاء ٖلُه فلض جدضث مكيلت البدث في الاحابت 

دث الٗلمي خٌى مجاهُت الخٗلُم واللًاًا اإلاهخمت ٖلى  الدؿاٌئ الغثِسخي الخالي : ما واك٘ مؿاعاث الب

. ولإلحابت ٖلى  6118وختى  6117بها في يىء الخىحه اإلادلي والٗاإلاي هدى مجاهُت الخٗلُم في الفترة بين 

ُت الخالُت: ما الخىحه اإلادلي والٗاإلاي هدى مجاهُت  هظا الدؿاٌئ جُلب الاحابت ٖلى الدؿائالث الفٖغ

لى مؿاعاث البدث الٗلمي؟ وما واك٘ مؿاعاث البدث الٗلمي خٌى مجاهُت الخٗلُم الخٗلُم وما جإزيره ٖ

م ( ؟ وما الفجىاث 6117وختى  1987الاججاهاث( في زالزين ٖاما  )  -اللًاًا -اإلاىهجُت –) اإلاهُلح 

البدثُت فُما ًسو مىيٕى مجاهُت الخٗلُم والتي هكفذ ٖجها ُٖىت البدىر والضعاؾاث في الفترة مً 

م ؟ وؤزيرا ما هُاكاث البدىر الجضًضة التي ًخم احغائها في مجاٌ مجاهُت الخٗلُم 6117م وختى 1987

 وكًاًاها اإلاؿخلبلُت؟

 ميَجية البحث: 

اٖخمض البدث الخالي ٖلى اإلاىاهج البدثُت الخالُت :اإلاىهج الىنفي زانت وؤةها جدب٘ الضعاؾت 

وهظلً  6117م وختى 1987إلاىٓىمت في الفترة مً الخدبُٗت ٖلى ُٖىت مً البدىر اإلايكىعة ٖلى صاع ا

خماص ٖلى  اإلاىهج الاؾخلغاجي في اؾخلغاء اإلااصة الٗلمُت واؾخسالم الٗالكاث بين الاحؼاءو وؤزيرا جم الٖا

سُت . خي وهى مىهج بدث ٖلمي ًلىم بالبدث والىكف ًٖ الخلاثم الخاٍع  اإلاىهج الخاٍع
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 حدود البحث: 

ىت مً ألابدار الٗلمُت واإلالاالث الهاصعة في الٗضًض مً اكخهغ البدث الخالي ٖلى ُٖ

ت واإلايكىعة ٖلي مىك٘ صاع اإلاىٓىمت  وكض اكخًذ هظه الضعاؾت الخدبُٗت إلاؿاعاث  الضوعٍاث اإلاهٍغ

سُت لها مً   1987البدث التربىي خٌى مجاهُت الخٗلُم وؤهم اللًاًا اإلاغجبُت بها جدضًض فترة جاٍع

 –ػمىُت مىاؾبت لهظا البدثو هما خضص البدث الخالي اإلاؿاعاث الخالُت م(وهي فترة 6117وختى ٖام 

 -ججاهاث )ماٍضمؿاع الاوألاصواثو اإلاىهجُت  مؿاع و و مؿاع اإلاهُلح همىهجُت بدثُت لها وهي: 

 مٗاعى(و ومؿاع اللًاًا.

 ىتائج البحث: 

اهُت الخٗلُم وهىوان ؤهه حاء مخإزغا بالخىحه الٗاإلاي هدى مج للخىحه اإلادليجبين ؤهه باليؿبت 

جُا هدى الخٗلُم  ٌؿير هدى صٖم  مجاهُت الخٗلُم زانت في مغخلت الخٗلُم الاؾاسخي زم بضؤ الاهخلاٌ جضٍع

بملابل ماصي مً زالٌ الٗضًض مً الكىاهضو فًال ٖلى ؤن الؿُاؾت الخٗلُمُت هدى مجاهُت الخٗلُم 

ضم الاؾخلغاع واعجباَها بؿُاؾت ؤما ًٖ الىخاثج اإلاغجبُت الىػٍغ.  في مهغ احؿمذ بالخظبظب ٖو

ذ همهُلح  اإلاهُلح  فلض جبينخٌى  بمؿاعاث البدث التربىي  ؤن ألابدار صعؾذ اإلاجاهُت بكيل نٍغ

 -جيافا الفغم الخٗلُمُت -التربُت للجمُ٘ –مثل ) الٗضٌ الخٗلُمي ؤو يمجي في الٗضًض مً اإلاهُلخاث 

 وألاصواث جبينمؿاع اإلاىهجُت خٌى ليؿبت لىخاثج البدث وبا صًملغاَُت الخٗلُم....( -الخلىق الخٗلُمُت

سُت ال –ىنفُت ال:  ؤن مجها : فمجها  مؿاع الاججاهاثو هما حاءث الىخاثج خٌى  ......الخالخدلُلُت -خاٍع

جبين اعجباٍ كًُت مجاهُت الخٗلُم   مؿاع اللًاًاو وؤزيرا مٗاعى للمجاهُتوآزغ  –ماٍض للمجاهُت 

الضعوؽ  -الالؼام -جمىٍل الخٗلُم -الخصخهت -الاهفخاح الاكخهاصي –فلغ : البلًاًا ٖضة وهي

 الخغان الاحخماعي....الخ -الىمى الؿياوي -الخهىنُت
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 " تطٕٚش دٔس كهٛاث انرتبٛت

 يف تًُٛت انخمافت ادلذَٛت نذٖ طالبٓا عهٗ ػٕء أْذافٓا" 
 إرداد 

 .حمند ىاجح حمند حمند                                           د                       د.حمند الصيد حمند إمساعيل   

 مدرس أصول التربية                     مدرس أصول التربية        
 جامعة سوىاج –كلية التربية                      جامعة سوىاج     –كلية التربية 

 ملدص البحث

ت اإلاضهُت  لضي َالب ولُت التربُت بجامٗت هض  هظا البدث بلى الىكى  ٖلى واك٘ الثلاف

ؾىهاج و ووي٘ جهىٍع ملترح لخُىٍغ صوع ولُاث التربُت في جىمُت الثلافت اإلاضهُت لضي َالبها ٖلى 

يىء ؤهضافها و وكض اؾخسضم الباخثان اإلاىهج الىنفي و هما اٖخمضا الاؾدباهت ؤصاة لبدثهما و 

البت مً َلبت ولُت التربُت بجامٗت 961وكض َبلذ ؤصاة البدث ٖلى ُٖىت كىامها )  َو
ً
( َالبا

ؾىهاج باٖخباعها واخضة مً ؤٖغق ولُاث التربُت بجمهىعٍت مهغ الٗغبُتو واكخهغالبدث ٖلى 

ؤعبٗت ملىماث للثلافت اإلاضهُت هي: اإلاىاَىت و والٗمل الخُىعي و وخلىق ؤلاوؿان و والثلافت 

 الؿُاؾُت.

البدث ومٗغفتها بمفاهُم الثلافت اإلاضهُت وملىماتها و ووان مً ؤهم هخاثج البدث: وعي ُٖىت 

م و بِىما  و امخالههم لبٌٗ اإلاهاعاث اإلاضهُت بضعحت هبيرة و واللضعة ٖلى الٗمل صازل فٍغ

ًمخلىىن مهاعاٍث مضهُت ؤزغي بضعحت مخىؾُت و واللضعة ٖلى الخٗبير ًٖ اللىاٖاث و واللضعة ٖلى 

بٌٗ اإلاهاعاث اإلاضهُت بضعحٍت يُٗفت و واإلاكاعهت في هلض الؿُاؾاث الخاَ تو هما ًمخلىىن 

الاهخساباث الُالبُت و والترصص ٖلى بصاعة اليلُت بهض  مؿاٖضة الؼمالءو وفُما ًخٗلم باللُم 

والفًاثل اإلاضهُت و فلض حاءث كُمت " عفٌ الخمُيز بين الُالب ٖلى ؤؾـ صًيُت ؤو احخماُٖت " 

 بالفسغ في اإلاغجبت ألاولى و هما ؤوضخذ هخاث
ً
ج البدث وحىص اججاهاٍث بًجابُت هدى الىًَ وقٗىعا

ـ في جىمُت  والاهخماء بلُه لضي مٗٓم ؤفغاص الُٗىتو وفُما ًخٗلم بضوع ؤًٖاء هُ ت الخضَع

 وآزغ ؾلبي في 
ً
 بًجابُا

ً
الثلافت اإلاضهُت لضي َالبهم و فلض ؤوضخذ هخاثج البدث ؤن هىان صوعا

ـ و وبصاعة اليلُت و جىمُت الثلافت اإلاضهُت لضي الُلب ت فُما ًخٗلم بيٍل مً : ؤًٖاء هُ ت الخضَع

اع الىٓغي للبدث و والضعاؾت اإلاُضاهُت و وهخاثج الضعاؾاث  واإلالغعاث الضعاؾُت ووبىاًء ٖلى ؤلَا

 لخُىٍغ صوع ولُاث التربُت في جىمُت الثلافت اإلاضهُت لضي 
ً
 ملترخا

ً
الؿابلت و كضم الباخثان جهىعا

 ؤهضافها. َالبها ٖلى يىء
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 سؤٚت يمرتحت نتحمٛك جماَٛت سٚاع األطفال يف يظش

 إرداد
 د. صفاء عبد احملصً رضواٌ حمند

 جامعة سوىاج -كلية التربية  -مدرس أصول التربية

 ص البحثلدصتم

فاٌ في مهغ  . اى ألَا  اؾتهض  البدث الخالي جلضًم عئٍت ملترخت لخدلُم مجاهُت ٍع

ثــت اإلاـىهج الىنــفيو ومـً ألاصواث اؾــخسضمذ اإلالــابالث ولخدلُـم هــض  البدـث اؾــخسضمذ الباخ

ُىــــت مــــً  الشخهــــُت اإلالُــــضة والاؾــــدباهت والتــــي جــــم جُبُلهمــــا ٖلــــى ُٖىــــت مــــً زبــــراء وؤؾــــاجظة التربُــــتو ٖو

فاٌ واإلاؿاولين ٖجها في مدافٓت ؾىهاج. اى ألَا  اإلاٗىُين بٍغ

رخــت لخدلُــم مجاهُــت وللــض جىنــلذ الباخثــت بلــى ٖــضة هخــاثج ٖلــى يــىئها كامــذ بخلــضًم عئٍــت ملت

فاٌ في مهغ اى ألَا  ٍع

فاٌ. -عئٍت ملترخت  الكممات المفتاحية: اى ألَا  مجاهُت ٍع
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 سؤٚت يمرتحت دلٕارٓت
 انتحذٚاث انتٙ تٕارّ جماَٛت انتعهٛى يف يظش

 إرداد
 د/ ميال أبو الفتوح قاشه عويضة

 جامعة سوىاج ( –مدرس أصول التربية  ) كلية التربية 
 مصتدلص البحث

جدضصث مكيلت البدث الخالي في مداولت الىكف ًٖ ؤبغػ الخدضًاث التي جىاحه مجاهُـت الخٗلـُم         

فــي اإلاجخمــ٘ اإلاهــغيو وجلــضًم عئٍــت ملترخــت ًمىــً مــً زاللهــا مىاحهــت جلــً الخدــضًاث والخغلــب ٖلحهــا مــً 

ي ألبىاثـــهو ؤحـــل الخفـــاّ ٖلـــى مجاهُـــت الخٗلـــُم فـــي مهـــغ هدـــم مـــً الخلـــىق التـــي هفلهـــا الضؾـــخىع اإلاهـــغ 

وجدلُـــــم الٗـــــضٌ الاحخمـــــاعيو وؾـــــض الفجـــــىة الاكخهـــــاصًت والثلافُـــــت بـــــين اإلاـــــىاَىين فـــــي مسخلـــــف البِ ـــــاث 

 باإلاجخم٘ اإلاهغي.

عي واللاهىوي إلاجاهُت الخٗلُم في مهغ          وبالخالي فلض هضفذ الضعاؾت بلى الىكى  ٖلي ألانل الدكَغ

الىكف ًٖ ؤبغػ الخدضًاث التي حٗىق جفُٗل اإلاجاهُـت وبُان مضي ؤهمُت جُبُلها في اإلاجخم٘ اإلاهغيو و 

في مهغو ولخدلُم هظا الهـض  مـغ البدـث بمجمىٖـت مـً ؤلاحـغاءاثو جمثلـذ فـي بٖـضاص بَـاع هٓـغي قـمل 

 ما ًلى:

  اإلطار العاو للبحث.

عي واللاهىوي إلاجاهُت الخٗلُم في مهغو وؤهمُت جُبُلها في اإلاجخم٘ اإلاهغ                ي.ألانل الدكَغ

 ؤبغػ الخدضًاث التي حٗىق جفُٗل اإلاجاهُت في مهغ.

 جلضًم عئٍت ملترخت ًمىً مً زاللها مىاحهت جلً الخدضًاث التي حٗىق جفُٗل اإلاجاهُت في مهغ.        

ـاع الىٓـغي والفلؿـفي الـظي كامـذ         وكض جىنل البدث بلى مجمىٖت مً الىخاثجو وطلً فـي يـىء ؤلَا

 ها:بٗغيه الباخثتو ومً ؤهم

ٗــــــض مــــــً الــــــضٖاثم الغثِؿــــــُت لضًملغاَُــــــت الخٗلــــــُمو وخــــــم هفلــــــه         ٌُ مبـــــضؤ مجاهُــــــت الخٗلــــــُم فــــــي مهــــــغ 

الضؾــخىع لجمُــ٘ اإلاــىاَىين بــضون جمُيــز ؤو جفغكــت؛ لُخمخــ٘ الجمُــ٘ بــالخم فــي الخٗلــُمو والتــي جخُلــب مــجهم 

ِ فحهاو والخفاّ ٖلحها. ضم الخفٍغ  يغوعة الخمؿً بهاو ٖو

جخمـ٘ اإلاهــغي بإهمُـت الخفــاّ ٖلــي الخٗلـُم اإلاجــاوي ألبىـاء الكــٗب اإلاهـغي عغــم هثــرة اهخمـام الضولــت واإلا

خطــــح طلــــً مــــً زــــالٌ ههــــىم  الخدــــضًاث التــــي جدــــٌى صون جــــىفيره بكــــيل ثــــخُذ ٖلــــي ؤعى الىاكــــ٘و ٍو

ت التي ؤهضث ٖلي مجاهُت الخٗلُم.  اللىاهين والضؾاجير اإلاهٍغ

ىاحه هٓام الخٗ       
ُ
لُم في مهغو والتي ال جدلم الهض  مـً مجاهُـت الخٗلـُم حٗضص ؤوحه اللهىع التي ج

ٖلــــــي الىدــــــى اإلايكــــــىصو ومــــــً ؤهمهــــــا اعجفــــــإ جيلفــــــت الخٗلــــــُمو وحٗــــــضص ؤهٓمــــــت الخٗلــــــُمو واهدكــــــاع الــــــضعوؽ 
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ــاصة مٗــضالث الدؿــغب والغؾــىب مــً الخٗلــُم ألاؾاســخيو وجفــاوث  و ٍػ الخهىنــُتو اعجفــإ هثافــت الفهــٌى

باء غير اإلاىٓىعة.وؿب الالخداق باإلاضاعؽ الٗامتو وجد  مل ألاؾغ لىثير مً هفلاث الخٗلُم وألٖا

ىاحـــــه ٖملُـــــت بجاخـــــت مجاهُــــــت 
ُ
وحـــــىص الٗضًـــــض مـــــً الخدــــــضًاث الاكخهـــــاصًت والاحخماُٖـــــت والتربىٍـــــت التــــــي ج

ـض مـً الجهـىص لترحمـت اإلاـىاص التـي جًـمجها صؾـخىع مهـغ  م 6114الخٗلُم فـي مهـغو والتـي جخُلـب  بـظٌ مٍؼ

ٗاث وزُــــ ٗــــؼػ الخٗلــــُم اإلاجــــاوي فــــي مهــــغ وجدــــافٔ ٖلُــــهو وجــــىفغه لجمُــــ٘ ؤبىــــاء بلــــى ؾُاؾــــاث وحكــــَغ
ُ
ِ ح

ىاحهها اإلاجخم٘ اإلاهغي. ًُ  الكٗب اإلاهغيو وزانت في ْل الخدضًاث الىثيرة التي 

م البدـــث عئٍـــت ملترخـــت ًمىـــً مـــً زاللهـــا مىاحهـــت جلـــً الخدـــضًاث التـــي حٗــــىق        وبىـــاًء ٖلـــى طلـــً كـــضة

 جفُٗل اإلاجاهُت في مهغ.
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تفاعم بني انذافعٛت انعمهٛت ٔادلعتمذاث انشٚاػٛت عهٗ انتحظٛم أحش ان
 نطالب كهٛت انرتبٛت شعبت انشٚاػٛاث. األكادميٙ

 إرداد 
        د/إمياٌ خلف عبد اجمليد        د/ طــــُ على احـــنــــد               

  مدرس علم النفس التربوي      مدرس المناىج وطرق التدريس "رياضيات"،   
 جامعة سوىاج –كلية التربية 

 مصتدلص الدراشة:

ايــــــُت ٖلــــــى  هــــــضفذ الضعاؾــــــت بلــــــى كُــــــاؽ ؤزــــــغ الخفاٖــــــل بــــــين الضافُٗــــــت الٗللُــــــت واإلاٗخلــــــضاث الٍغ

ايــُاث. ولخدلُــم هــض  الضعاؾــت جــم  ؤصواث  جُبُــمالخدهــُل ألاوــاصًمي لُــالب ولُــت التربُــت قــٗبت الٍغ

البت با317) كىامها ُٖىت ٖلىالضعاؾت  ايُاث بيلُت التربُت بؿىهاج.  ( َالب َو  لفغكت ألاولى قٗبت الٍغ

 وجىنلذ الضعاؾت الى الىخاثج الخالُت:

ايُاث بيلُت التربُت مىسفًت. -  الضافُٗت الٗللُت لضي َالب الفغكت ألاولى قٗبت الٍغ

 جىحض فغوق طاث صاللت بخهاثُت في الضافُٗت الٗللُت حٗؼي إلاخغير الجيـ لهالح الاهار. -

ٗــــضي )الترهيــــز الٗللــــيو والخىحــــه هدــــى الــــخٗلم( والضافُٗــــت الٗللُــــت هيــــل فــــى الخدهــــُل حجــــم جــــإزير ب -

ايُاث بيلُت التربُت كىي. ؤمـا جـإزير بٗـضي )الخـل الابـضاعى  الاواصًمى لُالب الفغكت ألاولى قٗبت الٍغ

 للمكىالثو الخيامل اإلاٗغفى( في الخدهُل الاواصًمى وان مىٗضًما.

ايــــُت لــــضي َــــالب - ايــــُاث بيلُــــت التربُــــت ؾــــلبُت ٖــــضا بٗــــض  اإلاٗخلــــضاث الٍغ الفغكــــت ألاولــــى قــــٗبت الٍغ

ايُاث فلض حاءث مٗخلضاث الُالب ٖىه اًجابُت.  ؤهمُت الٍغ

ايُاث حٗـؼي إلاخغيـر الجـيـ الا فـي بٗـض َبُٗـت  - ال جىحض فغوق طاث صاللت بخهاثُت في اإلاٗخلضاث الٍغ

ايُاث فلض واهذ الفغوق صالت لهالح ألاهار.  الٍغ

ايــــُاث حجــــم جــــإزير ا - ايــــُت فــــى الخدهــــُل الاوــــاصًمى لُــــالب الفغكــــت ألاولــــى قــــٗبت الٍغ إلاٗخلــــضاث الٍغ

 بيلُت التربُت كىي. 

ايـــُت لهـــا جـــإزير كـــىي صاٌ اإلاؼاوحـــت بـــين - ًُ  الضافُٗـــت الٗللُـــت واإلاٗخلـــضاث الٍغ ٖلـــى الخدهـــُل ا بخهـــاث

ايُاث بيلُت التربُت.  الاواصًمى لُالب الفغكت ألاولى قٗبت الٍغ

 الضعاؾت جم جلضًم بٌٗ الخىنُاث واإلالترخاث. وفى يىء هخاثج
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  انتعهٛى ادلظش٘طالس إل يذخم لٛى انعذانت انرتبٕٚت
 "دساعت َظشٚت"  يف ػٕء انتحذٚاث ادلعاطشة

 إرداد
 د. أبو اليور مصباح أبو اليور

 الدراسات العليا للتربية جامعة القاىرة.ة كلي  –مدرس أصول التربية 

 ص:دلامُل

ًو والٗلـــض ألاٌو مـــً للــض قـــهض اإلاجخ مـــ٘ اإلاهــغي زـــالٌ الغبـــ٘ ألازيــر مـــً اللـــغن الٗكــٍغ

ً حملت مً الخدىالث في اإلاىاحي الؿُاؾُتو والاكخهاصًتو  حخماُٖت؛ والا اللغن الخاصي والٗكٍغ

جدلُـم جىمُـت قـاملت جدلـم  ىجدٌى اإلاجخم٘ فحها مً فىغ الاكخهـاص اإلاىحـه الـظي يهـض  بلـخُث 

 لهـاو بلـى اكخهـاص خـغ  امخسظ ؛يرةمهالح الف اث والُبلاث الفل
ً

ًلـىم  مً مجاهُـت الخٗلـُم ؾـ ُال

ا مــــً  ؛ٖلـــى جدلُــــم اإلاىفٗــــت الفغصًــــت الخانــــت صون الىٓــــغ بلـــى مهــــلخت الُبلــــاث الفليــــرة
ً
مخســــظ

 جللُو اإلاجاهُت ؤو بلغائها ؾ ُال بلى طلً.

 ازاللهـــ مــً ًمىــً التـــي اإلاهمــت اإلااقــغاث ؤخــض الٗضالــت الخٗلُمُـــت بخدلُــم الاهخمــام بن

خُلــب الخٗلــُم مــً خُــث الىــم والىُــفو نــالحب ٖلــى الٗمــل  حٗلُمــي هٓــام وحــىص طلــً جدلُــم ٍو

  ًدــُذ
ً
 والاكخهــاصًت الثلافُــت البِ ــت مــ٘ طلــً جــىاثم مــ٘ الجمُــ٘و لخٗلــُم ومؿــخمغة مخياف ــت فغنــا

 دلُـــم اخخُاحـــاثوج الـــىًَو بلحهـــا ٌؿـــعى التـــي ألاهـــضا  الٗامـــت جدلُـــم ؤحـــل مـــً والاحخماُٖـــت؛

 جمُيزو ولبدث طلً ًيبغي جىاٌو اإلاداوع الخالُت: غير ؤفغاصه مً

ت بالخٗلُم اإلاهغي الخدضًاث اإلاٗانغة التي حٗىق جدلُم  -  .الٗضالت التربٍى

ت تفىٍغال الاججاهاث -  .للٗضالت التربٍى

ت في الخٗلُم اإلاهغي  -  .اللُم الالػمت لخدلُم الٗضالت التربٍى

ؼ مخُلباث وآلُاث  - ت حٍٗؼ  ؛نالح الخٗلُم اإلاهغي بؤحل مً  كُم الٗضالت التربٍى

 ولخدلُم طلً فلض اجب٘ الباخث اإلاىهج الىنفي الخدلُلي.

 الكممات المفتاحية: 
 الخدضًاث اإلاٗانغة -

تكُم  -  الٗضالت التربٍى

 الخٗلُم اإلاهغي نالح ب  -
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  عهًٛٛتتتكافؤ انفشص ان"جماَٛت انتعهٛى اجلايعٗ ٔعاللتٓا ب
 فٗ ػٕء انتحذٚاث انشاُْت ٔأصيت انتحٕل" 

 رداد إ
 د/ أمساء أمحد خلف حصً 

 وحدة التخطيط االستراتيجى -جامعة سوىاج 
 مصتدلص البحث :

للجامٗاث صوع باعػ ومهم في مسخلف حىاهب الخُاة ومُاصًجها لضف٘ الضٌو الىامُت بن        

م الخلضم والغقي ٖلى والجامٗاث ال ًمىجها اللُام بهظا الضوع  واإلاخلضمت ٖلى خض ؾىاء زُىاث ٖلى ٍَغ

و هما ؤهه ؤصي ألازظ بؿُاؾت الىحه اإلاُلىب بال بطا اهخمذ بخدلُم مبضؤ جيافا الفغم في الخٗلُم 

اصة ٌبكباٌ الغاغبين فى ؤلالخداق بهو مما ؾ ب  غ مجاهِخه بلى ٍػ الباب اإلافخىح بالخٗلُم الجامعى وجلٍغ

 ٖلى ماؾؿاث الخٗلُم الجامعىو 
ً
 هبيرا

ً
ت لبدث مداولت مً الباخث جخمثل مكيلت البدث فيلظا و يغُا

الكتها ب فى يىء الخدضًاث الغاهىت وؤػمت الخدٌى و   ٗلُمُتخخيافا الفغم المجاهُت الخٗلُم الجامعى ٖو

الخٗغ  ٖلى مفهىم مبضؤ والخٗغ  ٖلى ألابٗاص الاحخماُٖت والاكخهاصًت إلاجاهُت الخٗلُم الجامعىو و 

و وؤوحه اللهىع فى خىٍاجه والٗىامل اإلاازغة فُهجيافا الفغم الخٗلُمُت بالخٗلُم الجامعي وؤهم مؿ

و  ت فى ْل الخدضًاث الغاهىت وؤػمت الخدٌى ولظلً جُبُم جيافا الفغم الخٗلُمُت بالجامٗاث اإلاهٍغ

وجم جُبُم ؤصاحى البدث ٖلى ُٖيخين اؾخسضمذ الباخثت في هظه الضعاؾت اإلاىهج الىنفي الخدلُليو 

ين قمـ واإلاىهىعة و وبٌٗ ؤًٖاء هُ ت الخضَعـ مً  هما: َالب بٗو اليلُاث بجامٗت ؾىهاج ٖو

جيافا الفغم في الخٗلُم الجامعي ٌٗجي : ؤن لٗضة هخاثج ؤهمها ما ًلي البدث وجىنلهظه الجامٗاث و 

حٗضص الٗىامل اإلاازغة ٖلى جدلُم جيافا و و حٗضص هظه الفغم وجىىٖها وال ٌٗجي حؿاويها ؤو جمازلها

هما جسخلف في و جىىٖهاو وجفاوتها فُما بُجها في الخإزير ٖلى هظا الخيافاالفغم في الخٗلُم الجامعي و 

و ولم ًىحج ؤي مً مهُلحى جيافا  الخإزير ٖلى جيافا الفغم في الخٗلُم الجامعي مً صولت بلى ؤزغي 

الفغم ومجاهُت الخٗلُم فى جدلُم الٗضٌ التربىي ليافت اإلاجخم٘ ٖلى ازخال  مؿخىٍاتهم الاحخماُٖت 

ت للُالب  فى هٓم الضعاؾت بالجامٗاث جدُذ للُالب وألاوي تو هما ؤهه ال جىحض خٍغ إ اإلاالُت وؤلاصاٍع

صعاؾت ملغعاث ًمُلىن بلحها صون ؤزغي وهظا ًللل مً جدلُم مبضؤ جيافا الفغم بالخٗلُم الجامعى و 

اة والٗضالت هما ؤن الخُبُم اللانغ لخيافا الفغم فى الخٗلُم الجامعى مً قإهه جضهىع كُم اإلاؿاو 

 الاحخماُٖت فى مجاٌ الخٗلُم وغيره مً اإلاجاالث .

هما ؤوصخى البدث بًغوعة بٖاصة الىٓغ فى هٓم الخىػَ٘ الجغغافى اإلاإزىط فى جىػَ٘ الُالب      

ٖلى الجامٗاثو وعف٘ مؿخىي الخضماث الخٗلُمُت بجمُ٘ الجامٗاث مً ؤؾاجظه ومباوى وزضماث 

ُالب اإلاخفىكين وجلضًم الدؿهُالث اإلااصًت التى حؿاٖضهم فى مىانلت مىخ ُت وبدثُتو وؤلاهخمام بال

 صعاؾتهم الجامُٗت.
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 نذٖ طالب ادلشحهت انخإَٚت  ادلٕاطُت انعادلٛت يٍ أرم رتبٛتتعضٚض ان
 )آنٛاث يمرتحت( فٗ يظش

 إرداد

 د. ملياء إبراٍيه املصلناىى    

 لقومى للبحوث التربوية والتنمية.المركز  -دكتور باحث بشعبة بحوث المعلومات التربوية

 املصتدلص

ٖــغى و و اإلاىاَىــت الٗاإلاُــت وؤهمُتهــا مــً ؤحــل تربُــتالمفهــىم هــضفذ  الضعاؾــت بلــى حٗــغ  

و وألاهـــضا  التـــى حؿـــعى بلـــى جدلُلهـــاو واإلابـــاصيء فهـــىمهـــظا اإلاالخدـــضًاث التـــى فغيـــذ يـــغوعة جبجـــى 

ب الُـــــالب ؾـــــماث ومهـــــاعاث اإلاىاَىـــــت صوع اإلاٗلـــــم فـــــى بهؿـــــاالتـــــى جغجىـــــؼ ٖلحهـــــاو وجغهيـــــز الًـــــىء ٖلـــــى 

بُٗــت اإلاــىهج اإلاالثــم الٗاإلاُــتو وبمــا ًمىــجهم مــً اإلاكــاعهت بفاٖلُــت ٖلــى اإلاؿــخىٍين اإلادلــى والــضولى و َو

ؿــُت التــى ًـــخم  للتربُــت مــً ؤحــل اإلاىاَىـــت الٗاإلاُــتو ومــا ًـــغجبِ بــظلً مــً ألاوكــُت واإلاـــضازل الخضَع

ىهج الىنــفى إلاىاؾــ خه إلاىيــٕى الضعاؾــتو همــا اؾــخسضامها لخدلُــم هــظا الهــض . وجــم اؾــخسضام اإلاــ

جــم ٖمــل اؾــدباهت لُــالب الخٗلــُم الثــاهىي الٗــام لبدــث صوع اإلاٗلــم واإلاىــاهج اإلالضمــت فــى التربُــت مــً 

ٖـــضص  ُـــغحبمٗلـــم بمدافٓـــت الضكهلُـــت. واهتهـــذ الضعاؾـــت  319ؤحـــل اإلاىاَىـــت الٗاإلاُـــتو َبلـــذ ٖلـــى 

و ومـً اإلاىاَىـت الٗاإلاُـت لـضي الُـالب جغبُـتفـى  ىهجواإلاـ الخانت بىُفُت صٖم صوع اإلاٗلم لُاثمً آلا

 بُجهـــا: بصعاج اإلاىاَىـــت الٗاإلاُـــت يـــمً بـــغامج بٖـــضاص اإلاٗلـــم بيلُـــاث التربُـــتو وألازـــظ بثلافـــت اإلاضعؾـــت

والازــخال و والاهخمــام بالتربُـــت مــً ؤحــل اإلاىاَىــت الٗاإلاُـــت  الكــاملت التــي جلــىم ٖلــى اختـــرام الخىــٕى

اإلاىاَىـت الٗاإلاُـت حـؼء ال ًخجـؼؤ مـً  مـً ؤحـل تربُـتالحٗـل و و اة الفـغصمىظ الؿـىىاث اإلابىـغة مـً خُـ

ؿــُت وألاوكــُت التــى ٌؿــخسضمها اإلاٗلــم اإلاــىاص الضعاؾــُت اللاثمــت و والاهخمــام بدىىَــ٘ اإلاــضازل الخضَع

الخىانـل همضزل الخٗلم الخٗاووى وؤؾلىب الخٗلم اليكـِ واإلاـضزل الخىىىلـىجى والتـى حٗخمـض ٖلـى 

 نٌى بلى حمهىع ؤوؾ٘.ى بخىغة وزالكتو والباألفياع بُغاثم م

 الكلنات املفتاحية:

 .اإلاغخلت الثاهىٍت -اإلاىاَىت الٗاإلاُت -التربُت مً ؤحل اإلاىاَىت الٗاإلاُت
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 تظٕس يمرتس نتحغني اجلاْضٚت انتكُٕنٕرٛت فٗ ادلذاسط انخإَٚت 
 إرداد

 ميار حمند بغدادى د/ 

 بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية أستاذ مساعد بشعبة بحوث التخطيط التربوى 
 ملدص الدراشة

ـــــــت ا بلـــــــى بدـــــــثتهـــــــض  هـــــــظه الضعاؾـــــــت  لخىُْـــــــف جىىىلىحُـــــــا لخىىىلىحُـــــــت مـــــــضي جـــــــىافغ الجاهٍؼ

ت بمضاعؽ الخٗلُم الثاهىي الٗام ث في الٗملُت الخٗلُمُت جهاال اإلاٗلىماث والا اإلاىـاَم وزانت في اإلاهٍغ

 الخٗلُم الثاهىي الجضًض. في ْل جُىٍغ هٓام الىاثُت واإلاهمكت

  أٍنية الدراشة

ت الخىىىلىحُت للخٗلُم  جىمً ؤهمُت هظه الضعاؾت في ؤةها حؿلِ الًىء ٖلى مجاالث الجاهٍؼ

في اإلاضاعؽ الثاهىٍت بمهغ لخىىن جُبُلاتها ؤهثر فاٖلُتو وجدلم ألاهضا  اإلاغحىة مجها. هما جبرػ ؤهمُت 

ت هظه الضعاؾت هىةها ألاولى مً هىٖها الت ت الخىىىلىحُت في اإلاضاعؽ اإلاهٍغ ي حؿلِ الًىء ٖلى الجاهٍؼ

زانت م٘ جؼامً جُبُم اإلاكغوٕ اللىمي لخُىٍغ الخٗلُم وجىػَ٘ ؤحهؼة الخابلذ ٖلى َالب اإلاضاعؽ 

 الثاهىٍت في مهغ.

 مصكلة الدراشة

 جخلخو مكيلت الضعاؾت في اإلاداوع الخالُت :

 في ماق مخإزغ جغجِب ٖلى  مهغ خهٌى   .1
ً
 6117/ 6116لٗام  يغ الاؾخٗضاص الخىىىلىجصولُا

 .خهاءللخٗب ت الٗامت وؤلا  ي الجهاػ اإلاغهؼ بدؿب ( صولت 138( مً بين )99)خُث حاء جغجُبها

حٗاوي مً وحىص "الفجىة الغكمُت"  التي ؤنبدذ جمثل ؤهم ٖىاثم مىٓىمت الخٗلُم بمهغ ؤن   .6

ت.  ألامُت الىمبُىجٍغ

بُىجغ ألاؾاؾُت الالػمت لخُبُم اؾتراجُجُاث حضًضة ٖضم جمىً اإلاٗلمين مً مهاعاث الىم .3

 للخٗلم اليكِو والخٗلم الخٗاوويو وخل اإلاكىالثو والخلُُم الكامل.

بن  الخالمُظ في مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي باإلاىاَم اإلادغومت ٌٗاهىن مً يٗف ملىماث   .4

ن اإلاضاعؽ ال حؿهم في الخىىىلىحُا ألاؾاؾُت صازل اإلاضاعؽ وفي ألاؾغة والبِ ت اإلادُُتو هما ؤ

جىمُت اإلاهاعاث الخىىىلىحُت للخالمُظو باإليافت بلى يٗف مؿخىي اإلاهاعاث الخىىىلىحُت 

غح٘ طلً بلى  ضم جىافغ الٗضالت الخلىُت بين  ووحىص فجىة عكمُت بين اإلادافٓاث للمٗلمين ٍو ٖو

 األاهثر  ي اللغ 
ً
 . خخُاحا
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 ميَج الدراشة

مل خاإلاٗ وإلاىهج اإلاخٗضصالضعاؾت ؤؾالُب اهظه ؾى  جدب٘  مض ٖلى حم٘ وجدلُل البُاهاثو ٖو

م ؤو ألاصواث اثاإلاخدهل ٖلحها مً الُغ  والاؾخيخاحاثؾخسالناثو الا وجىافم وصمج بين الىخاثجو 

ت للخٗغ  ٖلى  ,الىمُت والىىُٖت تو في ت الخىىىلىحُمضي الجاهٍؼ م٘ الغحٕى في طلً اإلاضاعؽ اإلاهٍغ

غ والضعا . وكض جىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج ؾاث الؿابلت والضعاؾت اإلاُضاهُتبلى الىٓم والخلاٍع

 الخالُت:

 ؤوال: باليؿبت للُالب :

  مخلىىا مهاعة مكاعهت اإلادخىي بالغغم مً ؤن وؿبت هبيرة مً الُالب ًجُض جهفذ ؤلاهترهذ ٍو

ً بال ـإهه ًىحض يٗف لضي الُالب في مهاعاث ؤلاؾخفاصة مً بىً اإلاٗغفت زانت  م٘ آلازٍغ

 بين الُالب في اإلاىاَم الفليرة والٗكىاثُت هدُجت إلعجفإ وؿبت ألامُت .

 . ٌكيل بعجفإ عؾىم ؤلاهترهذ ٖاثلا لضي الُالب في بؾخسضام الخىىىلىحُا 

 زاهُا: باليؿبت للمٗلمين 

  وحىص يٗف لضي اإلاٗلمين في مهاعاث ؤلاؾخفاصة مً بىً اإلاٗغفت 

 ب اإلاٗلمين ٖلى ألاوكُت ال  غكمُت في قغح الضعوؽ يغوعة جضٍع

 . ٖضم هفاًت الضوعاث الخضٍع ُت التي خهل ٖلحها اإلاٗلمىن الؾخسضام الخىىىلىحُا 

  ؿُت بالخٗامل م٘ جلىُاث اإلاٗلىماث زانت في يغوعة جمىين اإلاٗلمين مً اإلاهاعاث الخضَع

 اإلاىاَم الىاثُت والفليرة.

 زالثا : باليؿبت للبيُت الخىىىلىحُت

   ؽ لم جيخهي فحها اٖماٌ جغهُب الكبياث.ٖضص هبير مً اإلاضاع 

 .ب اليافي بها الخضٍع  يغوعة جىىًٍ فغق نُاهت للخاؾباث اللىخُت وآلالُت صازل اإلاضاعؽ وجضٍع

 عابٗا: باليؿبت للبِ ت الخفاٖلُت:

 .ٖضم جىافغ بِ ت الخٗلم الخفاٖلي صازل الفهل الضعاسخي 

 وهظلً مىهاث جفاٖلُت للُالب يغوعة بوكاء مىهاث جفاٖلُت للخىمُت اإلاهىُت للمٗلمين 
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 اعتخذاو بشَايذ لائى عهٗ انتذسٚظ انتبادىل فٗ تعضٚض يٓشاث انتفكري
انعهٛا فٗ انمشاءِ ٔانذافعّٛ نذٖ طالب انفشلت انخاَٛت   

شعبت انهغت االجنهٛضٚت بكهّٛ انرتبّٛ   

 إرداد

 د/داليا على ماٍر عباس حمند

 جامعو المنيا-كليو التربيو-ومدرس المناىج وطرق تدريس اللغو االنجليزي
 امللدص 

ـ الخباصلى فى  جم احغاء الضعاؾه الخالُه للخٗغ  ٖلى ازغ اؾخسضام بغهامج كاثم ٖلى الخضَع

ه مً َالب الفغكه الثاهُه ؼمهاعاث الخفىير الٗلُا  فى اللغاءه والضافُٗه لضي مجمٖى قٗبه اللغه -حٍٗؼ

ه بيلُه التربُه. وللض جم اؾخسضام  بى)الخهمُم اللبلىالاهجليًز البٗضي( فى الضعاؾه -اإلاىهج قبه الخجٍغ

البه مً الفغكه الثاهُه71الخالُه . وكض اقخملذ ُٖىه الضعاؾه ٖلى  ه -َالب َو قٗبه اللغه الاهجليًز

خين جامخين اخضاهما  بيلُه التربُه بجامٗه اإلاىُا وكض جم جلؿُمهم بكيل ٖكىاجى الى مجمىٖخين مدؿاٍو

ب َالب الُٗىه الخجٍغ ُه با ؾخسضام بغهامج كاثم ٖلى ججٍغ ُه والازغي ي ابُه. وللض جم جضٍع

ـ لُالب الُٗىه  له الخللُضًه فى الخضَع ـ الخباصلى مً جهمُم الباخثه بِىما اؾخسضمذ الٍُغ الخضَع

الًابُه. وكض اقخملذ اصواث الضعاؾه ٖلى ازخباع الىفاءه اللغىٍهو ازخباع مهاعاث الخفىير الٗلُا  في 

غاءه و ملُاؽ صافُٗه اللغاءه. وكض اْهغ جدلُل الىخاثج )باؾخسضام ازخباع )ث(و ومغب٘ اًخا( وحىص الل

جدؿً لضي َالب الُٗىه الخجٍغ ُه والظي ًفىق بضوعه اصاء َالب الُٗىه الًابُه فى الخُبُم 

ىاككه و جفؿير البٗضي إلاهاعاث الخفىير الٗلُا  فى اللغاءه وملُاؽ صافُٗه اللغاءه. هظا وكض جم ٖغى م

 الىخاثجو الخًمُىاثوالخىنُلذ واإلالترخاث البدار مؿخلبلُه.

 


