
   كلمة رئيس املؤمتر

 النعكاســاتها االجتماعيــة، 
ً
 قضيــة التعليــم فــي مصــر واحــدة مــن أكثــر القضايــا املجتمعيــة املثيــرة للجــدل نظــرا

ولذا كان التعليم هو حجر الزاوية في برنامج التحديث والتطوير الذى تتبناه الدولة املصرية، بحكم دوره املحوري 

في بناء اإلنسان املصري وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العلمية والعملية ، ولذلك يحتل التعليم مرتبة متقدمة في 

سلم أولويات الخطط التنموية للحكومة املصرية ؛ فقد جعل الرئيس » عبد الفتاح السي�سي » من قضية تطوير 

التعليم » مشروع مصر القومي«، بوصفه مفتاح النهوض، وهو السبيل الرئي�سي إلى تحديث الدولة املصرية، وهو 

ه صمام األمان ألمننا الوطني والقومي .
ُ
 عن أن

ً
الطريق األسا�سي لبناء مجتمع املعرفة، فضال

وعلــى الرغــم مــن التوجــه اإليجابــي العــام  للسياســات التعليميــة خــالل الفتــرة األخيــرة والجهــود التــي بذلــت فــي 
ســبيل تنفيــذ هــذه  السياســات علــى أرض الواقــع، إال إن النتائــج قــد جــاءت دون املســتوى  املأمــول بقــدر كبيــر وإن لــم 

تخالــف توقعــات الكثيريــن ، ذلــك أنــه باســتثناء االقتــراب مــن  تحقيــق هــدف االســتيعاب الكامــل لألطفــال فــي مرحلــة 

اإللــزام، فــإن أهــداف السياســة العامــة  للتعليــم لــم تتحقــق بعــد علــى الرغــم مــن انطــالق عمليــة اإلصــالح  التعليمــي .

 
ً
ولقــد تغيــر جوهــر الصــراع فــي العالــم اآلن حيــث أصبــح ســباق فــي التعليــم ، وإن أخــذ هــذا الصــراع أشــكاال

سياســية أو اقتصاديــة أو عســكرية، فالجوهــر هــو صــراع تعليمــي ألن الــدول تتقــدم فــي النهايــة عــن طريــق التعليــم، 

وكل الــدول التــي تقدمــت وأحدثــت طفــرات هائلــة فــي النمــو االقتصــادي والقــوة العســكرية أو السياســية نجحــت فــي 

هــذا التقــدم مــن بــاب التعليــم .

 تتداخــل فيــه العناصــر املاديــة واملعنويــة فتوفيــر البيئــة التعليميــة 
ً
 متكامــال

ً
وتعــد العمليــة التعليميــة نظامــا

 لتحســين نوعيــة التعليــم فالبيئــة املناســبة تتيــح خيــارات أوســع لــكل مــن املعلــم 
ً
 أساســيا

ً
املناســبة ُيعــد متطلبــا

والطالــب علــى حــد ســواء مــن خــالل إمكانيــة تنويــع األنشــطة، وإثــارة الدافعيــة، وتنشــيط االتصــال بيــن املعلــم 

والطلبة من جهة، وبين الطلبة أنفسهم من جهة أخرى، والبيئة التعليمية ال تقتصر فقط على املناهج الدراسية 

بــل تشــمل باإلضافــة لذلــك املعلــم ، والطالــب، والتجهيــزات واملســتلزمات ، وكمــا أن العمليــة التعليميــة الناجحــة 

ال تكتمــل أركانهــا بغيــر التقييــم املســتمر ملختلــف عناصرهــا ، وال يجــب أن تقتصــر عمليــات التطويــر والتحديــث علــى 

، إذ يسهم التعليم الفني في تأهيل وإعداد 
ً
التعليم األكاديمي فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل التعليم الفني أيضا

الكــوادر البشــرية التــي تحتاجهــا مؤسســات اإلنتــاج والخدمــات، ويتعيــن مراعــاة أن منظومــة التربيــة والتعليــم ليســت 

 فــي أداء وناتــج هــذه املنظومــة غيــر 
ً
 عميقــا

ً
 ملجمــل النظــام االجتماعــي واالقتصــادي، وعليــه فــإن تغييــرا

ً
إال انعكاســا

 اجتماعــي واقتصــادي واســع املــدى .
ً
ممكــن إال فــي إطــار تغييــرا

ولهــذا يأتــي اإلعــداد لهــذا املؤتمــر ليراعــي دور الخبــراء واملختصيــن والبحــث العلمــي باعتبــار أن قضيــة التعليــم 

هــي قضيــة وطــن.

	                                           أ.د. محمد محمد سالم 	
عميد كلية التربية – رئيس املؤتمر    	 	                                  

أهداف املؤمتر

- تشخيص واقع التعليم املصري كقضية أمن قومي.
- اقتراح مشروعات متكاملة لتطوير نظام التعليم املصري.

-  اقتراح رؤى مستقبلية إلثراء التعليم املصري وفق معايير دولية.
- دراسة قضايا التعليم وتطوره في العالم العربي.

- رفع شعار الشراكة املجتمعية ومد جسور التواصل بين املدرسة واألسرة واملدرسة ومجتمعها.
- توجيه البحث العلمي للوصول إلى حلول واقعية ملشكالت املجتمع.

محاور املؤمتر

1- نظام التعليم )العودة إلى املدرسة(
- مشكالت التعليم وسبل إصالحها في ضوء السياسة التعليمية.

- التخطيط االستراتيجي ملستقبل التعليم.
- التعليم الهادف والعشوائية في التجربة.

- قضايا التعليم في املجتمع بين أصالة الفكر وحداثة التطبيق.
- أنماط التعليم املتنوعة)رسمي- حكومي- دولي( وإشباع حاجات املجتمع.

 2- الدروس الخصوصية 
- واقع مشكلة  الدروس الخصوصية وأسبابها.
- أليات مواجهة مشكلة الدروس الخصوصية.
- مقترحات للقضاء على الدروس الخصوصية.

- تجارب الدول املختلفة في القضاء على الدروس الخصوصية.

3- اقتصاديات التعليم
- مشكالت تمويل التعليم وسبل مواجهتها.

- االتجاهات العاملية املعاصرة في إدارة وتمويل التعليم.
- التعليم الفني ودوره في تطوير اإلنتاج واالقتصاد.

- املردود االقتصادي للتعليم.
- املشاركة املجتمعية لتوفير تعليم جيد »املدارس الخاصة«.

4- املناهج وطرق التدريس
- تطوير املناهج املدرسية والثورة املعلوماتية
- حداثة املناهج الدراسية: الواقع واملستقبل.
- املناهج وهوية األمة في عصر مجتمع املعرفة

- دور املناهج في معالجة التطرف الفكري
- التوجهات العاملية الحديثة في تطوير املناهج وطرق التدريس.

5- تكنولوجيا التعليم
- تصميم التدريس في بيئات التعلم اإللكتروني.

- دور التكنولوجيا في دعم جودة التعليم.
- تصميم وإنتاج البرامج والتقنيات التعليمية.

- شبكات التواصل االجتماعي، وعالقتها بالعملية التعليمية.
- نظم التعلم الذكية واالفتراضية.

6- تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
- قضايا تعليم ذوي االحتياجات الخاصة بين الواقع واملأمول.

- جودة الحياة للعاديين واألشخاص ذوي اإلعاقة.
- املمارسات التعليمية في التربية الخاصة.
- املدرسة الشاملة بين التأييد واملعارضة.

- استخدام التكنولوجيا املساندة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.
- واقع اإلرشاد التربوي والنف�سي في البيئة العربية.

- قضايا التواصل )التعصب الفكري، العنف، االضطرابات(.

7- القياس والتقويم التربوي
- تحديات وإشكاليات التقويم في التعليم.
- االتجاهات الحديثة في التقويم التربوي.

- االختبارات الدولية والوطنية.
- التقويم اإللكتروني )الفرص والتحديات(.

8- مزاولة مهنة التعليم   
- إشكاليات وتحديات إعداد وتدريب املعلم في الدول العربية.

- نظم إعداد املعلمين عبر الدول املختلفة.
- برامج التنمية املهنية للمعلم وسبل تطويرها.

- مقاييس منح رخصة املعلم املؤهل.
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9- تجارب وخبرات عربية وعاملية في مجال التعليم
- التجارب العاملية والعربية في مجال تطوير نظم التعليم.

- التجارب الدولية في التخطيط االستراتيجي للتعليم.
- أنظمة التعليم املختلفة في الدول العربية واألجنبية.

- رؤى استشرافية ملستقبل التعليم  من منظور )مقارن، إداري، تخطيطي، ….(

املشاركة يف املؤمتر

   ترحــب الكليــة بمشــاركة جميــع الخبــراء والعامليــن فــى مجــال التربيــة فــي مؤتمرهــا العلمــي الســادس 
بآرائهم وأبحاثهم ومقترحاتهم ومناقشاتهم خالل جلسات املؤتمر، وستخصص جلسات للباحثين 

 ورش متخصصــة، ودورات تدريبيــة.
ً
واملعلميــن قبــل وأثنــاء الخدمــة وأيضــا

تكاليف السفر واإلقامة
يتحمــل املشــاركون مــن داخــل مصــر وخارجهــا تكاليــف الســفر واإلقامــة ويمكــن االســتفادة مــن 

خدمــات لجــان املؤتمــر فيمــا يتعلــق بالحجــز وتخفيضــات املؤتمــر .

مكان انعقاد املؤمتر

املركز الثقافي ببورسعيد 	

مواصفات كتابة امللخصات والبحوث:

ــدم ملخــص للبحــث باللغــة العربيــة وآخــر باللغــة اإلنجليزيــة فــي صفحــة واحــدة لــكل منهمــا علــى  1. ُيقَّ
أن يتضمــن امللخــص أهــداف البحــث ومنهجيتــه وأهــم النتائــج التــى توصــل إليهــا.

.)CD( دم البحث الكامل من ثالثة نسخ وقرص مدمج 2. ُيقَّ
تــب امللخــص والبحــث علــى الكمبيوتــر- مســافة ونصــف - ويكتــب البحــث بخــط حجــم 14  

َّ
3. ُيك

»Times New Roman« مــع تــرك مســافة 3.5ســم لــكل مــن الهامــش العلــوي والســفلى. ويكتــب 
البحــث ببرنامــج »Microsoft Word«. وللكتابــة باللغــة اإلنجليزيــة فلهــا نفــس املواصفــات علــى ورق 

 .APA باإلضافــة إلــى اتســاقها مــع دليــل .A4
4. يكتب في الصفحة األولى للبحث : عنوان البحث واسم الباحث ووظيفته والجامعة والدولة.

إرسال امللخصات والبحوث وورش العمل والسير الذاتية 
1. ترســل ملخصــات األبحــاث )عربــي وإنجليــزي( قبــل 1 فبرايــر 2020 م عبــر البريــد اإللكترونــي

edu.conference1ps@yahoo.com 
2. ترســل العــروض التقديميــة PowerPoint  لــورش  العمــل قبــل 15 فبرايــر 2020 م عبــر البريــد 

.edu.conference1ps@yahoo.com اإللكترونــي 
 

ً
3. يتم إعالم الباحث الرئيس عند قبول البحث عبر البريد اإللكتروني على أن يرسل البحث كامال

.WORD في موعد  أقصاه 1 مارس 2020م بصيغة
4. ُيرسل الباحث صورته الشخصية اإللكترونية والسير الذاتية )خمس أسطر( باللغتين العربية 

واإلنجليزية.

إشرتاك املؤمتر

 للمعلمين وطالب الدراسات العليا وطالب كليات التربية
ً
الحضور مجانا

مشاركة ببحثحضور		و إفادةاملشارك

املصريون
ً
	مصريا

ً
150	جنيها

ً
	مصريا

ً
600	جنيها

األجانب
ً
ما يعادل	100	دوالرا

ً
ما يعادل	250	دوالرا

تسدد االشتراكات بالكلية ويشمل االشتراك املطبوعات وإفادة مشاركة
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