 .3يقدم البحث من ثالث نسخ  +نسخة
بالعربية ويسمح بنشر البحوث

مكتوبا
CD
ً

بالمغات األجنبية

املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية

فضالً عن عرضيا بذات المغة.
ُ .4يكتب البحث عمى الكمبيوتر بحجم ) (A4في حدود
( )25صفحة إلى جانب تقديم ممخص لمبحث
بالمغتين العربية واإلنجميزية.
 .5تخضع البحوث لمتحكيم العممي من قبل المجنة
العممية لممؤتمر عمى أن يمتزم الباحث بإجراء
التعديالت المقترحة.
 .6آخر موعد لتمقي ممخص البحث ( 2015/4/15م)
فيما ال يزيد عن صفحة واحدة و( 2015/5/20م)
لتسميم البحث كامالً.

املركز القىهي للبحىث الرتبىيت والتٌويت

عٌىاى املراسالث

ترسل جميع المراسالت باسم
أ.د .صالح الديي غٌين
العنوان 12 :شارع واكد -األلفي -متفرع من



 500جنيو لالشتراك ببحث من داخل جميورية
مصر العربية.



 250دوالر أو ما يعادليا بالجنيو المصرى
لالشتراك ببحث من الدول العربية أو األجنبية.



 250جنيو لحضور جمسات المؤتمر والمطبوعات
والضيافة وشيادة حضور المؤتمر.

هلحىظت:

سيتم نشر جميع بحوث المؤتمر في مجمد محكم خاص

بالمؤتمر.

املؤمتر الدولي الشنوى
للمركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية

بعنـــوان
"سياسـاث التعلين يف الىطـي العربي
التحدياث والتىجهاث املستقبليت"

بالتعاون مع املؤسشة العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد البشرية
فى الفرتة هي  14 – 13يىًيى 2015

حتـت رعـاية

أ.د .حمب الرافعـي

شارع الجميورية البرج الفضي -القاىرة

رسن االشرتاك يف املؤمتر:

002025890980
002025890982

رئيس املؤمتر

أ.د .جيهاى كوال حمود

فاكس
002025938788

بريد إلكرتوني
hanaaboles@hotmail.com

نشرة أولية

ًائب رئيس املؤمتر

أ.د .صالح الديي غٌين
هقرر املؤمتر

أ.م.د .دالل فتحي عيد

 .5تحديث نظم وتقنيات وأساليب التعميم في الوطن

هقدهت:

عموما بالطابع الوطني،
يتسم وضع السياسات
ً
فرسم السياسات في قطاع التعميم ال يمكن أن يتم
بمعزل عن باقي سياسات قطاعات الدولة األخرى

اقتصـادية واجتماعيـة وثقافيـة وأمنية وغير ذلك ،فمكــل

منيا آثارىــا عمــى التعمــيم ،وىذه الشراكة والمشاركة
تعطي ىذه السياسات ما تحتاجو من االستقرار

ولعل الوطن العربي بكاممو ي حتاج إلى تضافر كل

طاقاته وامكانياتو حتى

 .6دعم المبادرات الناجحة واليادفة إلى تطوير التعميم
في الوطن العربي.

حماور املؤمتر:

 .1رصد و تحميل جوانب القوة والضعف في السياسات
التعميمية الحالية.

االستمرارية.

يتحقق أن يكون

العربي لمواجية التحديات المستقبمية.

التعميم

قوميا ينتقل بو الوطن العربي إلى العالمية .
عا
مشرو ً
ً
استشعار ألىمية
ًا
من ىنا تأت ي أىمية مؤتمر نا ىذا

السياسات التعميمية ودورىا في توجيو حركة التعميم
بكافة مراحمو في الوطن العربي.

أهداف املؤمتر:

 .1رصد وتحميل سياسات التعميم في الوطن العربي.
 .2ترسيخ ىوية المتعمم العربي.
 .3تعرف واقع التعميم في الوطن العربي وتحديد
آليات المواجية.
 .4تعرف قدرة النظم التعميمية في الوطن العربي
عمى استيعاب معطيات عصر العولمة والمعرفة.

 .2السياسة التعميمية بين المركزية والالمركزية.
 .3السياسة التعميمية واالستقالل الذاتي لممؤسسات
التعميمية.
 .4السياسة التعميمية والتشريعات التربوية.
 .5السياسة التعميمية بين اإلتاحة والجودة.
 .6سياسات اإلنفاق العام عمى التعميم.
 .7الخرائط التعميمية والتربوية وتحقيق أىداف السياسة
التعميمية.
 .8المبادئ الموجية لمسياسات التعميمية في الوثائق
الدولية واإلقميمية والمحمية.
 .9سياسات إعداد المعممين وتدريبيم وتقويميم في
الوطن العربي.

 .10سياسات اختيار وانتقاء وترقي أعضاء اإلدارات
المدرسية.

 .11المناىج الدراسية وتحقيق أىداف السياسة
التعميمية.
 .12سياسات تحقيق جودة التعميم العام والفني.
 .13سياسات محو األمية وتعميم الكبار.
 .14سياسات تعميم ودمج ذوي االحتياجات الخاصة.
 .15تكنولوجيا التعميم ودورىا في تحقيق أىداف
السياسة التعميمية.
 .16دور المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع
المدني فى دعم العممية التعميمية وتطويرىا.
 .17التجارب والخبرات والمبادرات الناجحة المحمية
والدولية في تطوير التعميم.

للوشاركت يف املؤمتر:

 .1مراعاة القواعد العممية المتعارف عمييا في كتابة
البحوث العممية.
 .2ارتباط موضوع البحث بموضوع المؤتمر أو أحد
أىدافو أو أحد محاوره.

