المؤتمر الدولى لممركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية بعنوان
" إصالح منظومة التعميم قبل الجامعى – رؤى وتوجهات"
المصدر  :اليوم السابع

اليوم ..مؤتمر حول إصالح منظومة التعميم قبل الجامعى برعاية أبو النصر
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1703661#.U5gfgHJ_tbw

الثالثاء  3يونيو 2014
كتب محمود راغب

يعقد المركز القومى لمبحوث التربوية والتنمية اليوم الثالثاء مؤتمره الدولى ،تحت عنوان "إصالح
منظومة التعميم قبل الجامعى فى الوطن العربى ..رؤى وتوجيات" ،صباح اليوم الثالثاء بقاعة

المؤتمرات الكبرى بكمية الصيدلة بجامعة عين شمس عمى أن تستمر فعاليات المؤتمر لميوم التالى .
يأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعميم وبمشاركة نخبة من خبراء

التعميم بمصر والوطن العربى.

المصدر  :الوفد  -البوابة االلكترونية
http://www.alwafd.org/

كتبت -أمانى عزام واسماء خالد:
االربعاء  04 ,يونيو 11:42 2014

بدء مؤتمر إصالح منظومة التعليم قبل الجامعى
بدأ منذ قميل المؤتمر الدولى الذي يعقده المركز القومى لمبحوث التنموية والعممية تحت عنوان

"اصالح منظومة التعميم قبل الجامعى فى الوطن العربى رؤى وتوجيات" بقاعة المؤتمرات بدار
الضيافة لجامعة عين شمس.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والعميم وبحضور أعضاء الييئة
البحثية لممركز القومى لمبحوث.

المصدر  :االهرام المسائي

ختام ناجح لمؤتمر إصالح منظومة التعليم قبل الجامعي بـ"عين شمس"
http://massai.ahram.org.eg/News/
محمود عبد الكريم
 5يونيو 2:26 - 2014

محمود عبد الكريم

جاء المؤتمر الدولي الذي عقده المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية تحت عنوان

(إصالح منظومة التعميم قبل الجامعي رؤي وتوجيات) والذي جرت فعالياتو عمي مدار يومي الثالثاء
واألربعاء في قاع المؤتمرات الكبري بجامعة عين شمس ،ليؤكد استم اررية اإلصالح وحتمية التطوير
وشمولية الرؤية ،من خالل االستفادة من نتائج وتوصيات مجموعة من الدراسات والبحوث العممية،

فى مجال إصالح وتطوير التعميم قبل الجامعى.

ُعقدت جمسات المؤتمر برعاية وزير التربية والتعميم د .محمود أبو النصر ،والذي حرص عمي
حضور االفتتاح مبيناً أن عممية إصالح التعميم قبل الجامعى وتطويره ،تحظي باىتمام العمماء

والباحثين وصناع القرار ،لما يمثمو من أساس يبنى عميو التعميم الجامعى وسوق العمل بعد ذلك.

وأشار إلي أن إصالح التعميم قبل الجامعى منظومة متكاممة ،وعممية مستمرة لكل جوانب وأبعاد

العممية التعميمية ،وتضافر لمجيود والطاقات األىمية والحكومية.

وقدم المؤتمر (  )33بحثاَ وورقة عممية تعالج قضايا التعميم قبل الجامعى فى مصر والوطن العربى.
كما تضمن المؤتمر عقد ثالث ندوات نقاشية تناولت مشكالت التعميم قبل الجامعى لمحوار والنقاش

فى سبيل إيجاد حمول عممية إجرائية قابمة لمتطبيق والتنفيذ ،وتساعد متخذى القرارُ .عقد المؤتمرتحت
إشراف أ .د .جييان كمال محمد مدير المركز ورئيس المؤتمر ،والمقرر العام د .عصام توفيق

قمر.ومن بين األبحاث المتميزة المقدمة بالمؤتمر( ،األمن الفكرى فى التعميم قبل الجامعى )
لألستاذة الدكتورة جييان كمال محمد ،رئيس المؤتمر ومدير المركز القومي لمبحوث التربوية

والتنمية.
كما قدمت أ.د .عايدة عباس أبوغريب بحثا بعنوان (تضمين تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وعموم

األرض فى مناىج التعميم العام فى مصر) ،وقدم أ  .د .محمد عبدالحميد أبوزىرة ،بحثا آخر عنوانو

(تعميم المغة العربية لممبتدئين ) ،كما عرض د.محمد خيرى محمود بحثا بعنوان (رؤى مستقبمية
لتطوير التعميم ).

وفي بحثيا المعنون بـ"األمن الفكرى فى التعميم قبل الجامعى" ،تقول أ.د .جييان كمال محمد ،إن
النقطة الحقيقية لعالج أية ظاىرة اجتماىية ىي النقطة الفاصمة التي تحدد فييا المؤسسة – باستخدام

البيانات والمعمومات المتاحة – وجود مشكمة معينة ،حيث قد تتحول نتيجة تراكمات زمنية أو أبعاد
وتركيبات ديموجرافية الي ظاىرة يصعب التعامل معيا ومعالجتيا بصورة مباشرة.

وتمفت د .جييان كمال االنتباه إلي أن ظاىرة العنف المدرسى ،تعتبر من الظواىر االجتماعية التى
ترجع إلى عديد من العوامل المتشابكة ،وتتطمب تضافر جيود العديد من المؤسسات االجتماعية

لمعالجتيا داخل المدرسة.

وتضيف رئيس المؤتمر :تعد المؤسسات التعميمية من أىم مؤسسات التنشئة االجتماعية ،حيث تتولى
حماية عقول أبنائنا من الغزو الفكرى وتحصنيم ضد أى اختراق فكرى  ،كما أنيا وسيمة األمم

لتحقيق أىدافيا والمحافظة عمى دينيا وعاداتيا وتقاليدىا وعموميا وآدابيا وفنونيا  .بل تتعدى أدوارىا

إلى رصد التصورات الخاطئة لدى األفراد وتعديميا ورصد تطمعاتيم وطموحاتيم وتوجيييا الوجية
الصحيحة بما يتناسب مع إمكانياتيم فيقمل فرص انحرافيم الفكرية واالجتماعية.

وتوضح أ .د .جييان كمال :يعتبر االمن الفكرى بمثابة األنشطة والخطط المشتركة بين مؤسسات
الدولة داخل المجتمع أو بين الدول بقصد صيانة عقول أبنائنا داخل المجتمع من المغالطات

العقائدية والفكرية والنفسية ،والتى قد تكون سببا فى ممارسة مظاىر العنف داخل المدرسة وداخل

المجتمع ،حيث قد يتطور إلى درجة من دراجات التطرف الفكرى أو اإلرىاب المفظى والجسدى
والمرتبط بإيذاء اآلخرين نفسيا وجسديا .

وتواصل :يعتبر األمن الفكرى بماثبة ضمانة عامة يقررىا المجتمع من خالل تحقيق األمن الفكرى

والوصول إلى نتيجة مؤداىا أن منظومتو الفكرية ونظامو األخالقى الذى يرتب العالقات بين األفراد

ليس فى موضع تيديد من أحد وبأى شكل من األشكال.
وتبين أ .د .جييان كمال ،بأن األمن الفكرى يرتبط ببناء مجموعة من المقومات الشخصية ،تحمى
معتقدات الطالب وأفكاره ،وتدعم الطمأنينة واألمن النفسى وما يرتبط بيما من استقرار اجتماعى

وخفض ظاىرة العنف المدرسى؛ وليذا وضعت ىذه الدراسة استراتيجية لألمن الفكرى لمواجية ظاىرة

العنف المدرسى فى التعميم قبل الجامعى ،تقوم عمى مرحمتين تم ربطيما بالخطة االستراتيجية لمتعميم

 2030م.

المصدر  :الوطن

أبو النصر يشهد انطالق المؤتمر الدولي إلصالح منظومة التعميم قبل الجامعي

كتب  :توفيق شعبان وأميرة فكرى

الثالثاء 18:32 2014-06-03
http://www.elwatannews.com/news/details/496890

شيد الدكتور محمود أبو النصر ،وزير التربية والتعميم ،صباح اليوم ،انطالق المؤتمر الدولي لممركز
القومي لمبحوث التربوية والتنمية "إصالح منظومة التعميم قبل الجامعي في الوطن العربي ـ رؤى

وتوجيات" ،والذي يعقد لمدة يومين بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس.

حضر المؤتمر المواء نبيل عامر ،مستشار الوزير لتنمية الموارد ،والدكتورة جييان كمال ،مدير مركز
البحوث التربوية ورئيس المؤتمر ،والدكتور محمد أبو زىرة ،رئيس بحوث تطوير المناىج بالمركز
ونائب رئيس المؤتمر ،وأعضاء المراكز البحثية ،وخبراء وباحثين من دول عربية شقيقة.

أكد "أبو النصر" خالل المؤتمر ،أن الو ازرة بدأت بالفعل في عممية إصالح التعميم قبل الجامعي في

مشيدا بدور المراكز البحثية ودعميا
مصر ،عن طريق الخطة االستراتيجية الجديدة بمراحميا الثالثة،
ً

موضحا أنيم يساىمون بما يقدمونو من بحوث في حل العديد من المشاكل والقضايا التي
لمو ازرة،
ً
تواجو التعميم قبل الجامعي.
مطمبا ضرورًيا لدول العالم
ومن جانبيا أكدت الدكتورة جييان كمال ،أن إصالح التعميم أصبح
ً
حرصا وبصيرة لمواجيات
العربي لمواكبة التطور العالمي ،مشيرة إلى أن عممية تطوير التعميم تتطمب
ً
التحديات االقتصادية والسياسية والتربوية ،ورفع مستوى جودة آداء المؤسسة التعميمية ،واالنتقال من

اإلتاحة إلى الجودة.

وأشارت "جييان" ،إلى أن القيادة بو ازرة التربية والتعميم أدركت أىمية البحث لموصول لحل المشكالت،
كما أن مركز البحوث التربوية تمكن من الوصول إلى حمول إجرائية لمعديد من المشكالت مثل

"العنف المدرسي".

وأضافت أن المركز تناول بالتحميل آليات لعالج عدد كبير من المشاكل مثل (الدروس الخصوصية،
واكتشاف الموىوبين ،والتنمية المينية لممعممين) ،ووضع معايير في تأليف المناىج التعميمية ،ومفاىيم

لألمن الفكري ،وبحوث الفضاء.

المصدر  :الجمهورية Online

"إصالح التعميم قبل الجامعي" مؤتمر بجامعة عين شمس

2014/5/30

كتبت-غادة مجدي

http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=168946

يعقد المركز القومي لمبحوث التربوية و التنمية مؤتمره الدولي بعنوان "إصالح منظومة التعميم قبل

الجامعي في الوطن العربي رؤى وتوجيات" يومي  3،4يونيو 2014م ،وذلك بالتعاون مع المؤسسة
العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية
يعقد المؤتمر اليوم األول الثالثاء

 3يونيو بقاعة المؤتمرات الكبرى بكمية الصيدلة بجامعة عين

شمس ،واليوم الثاني األربعاء الموافق  4يونيو بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

.

المصدر  :المصري اليوم
http://www.almasryalyoum.com/news/details/458097

وزير التعليم :بدأنا إصالح التعليم قبل الجامعي بخطة استراتيجية جديدة
الثالثاء  | 18:05 2014-06-03كتب :أ.ش.أ

شيد الدكتور محمود أبوالنصر ،وزير التربية والتعميم ،الثالثاء ،انطالق المؤتمر الدولي لممركز

القومي لمبحوث التربوية والتنمية «إصالح منظومة التعميم قبل الجامعي في الوطن العربي ..رؤى
وتوجيات» ،الذي يعقد لمدة يومين بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس.
وأكد «أبوالنصر» أن الو ازرة بدأت بالفعل في عممية إصالح التعميم قبل الجامعي في مصر عن
مشيدا بدور المركز البحثي ودعمو لمو ازرة وقدم
طريق الخطة االستراتيجية الجديدة بمراحميا الثالث،
ً
موضحا أنيم يسيمون بما يقدمونو من بحوث في حل العديد
ألعضائو الشكر عمى جيدىم الممحوظ،
ً
من المشاكل والقضايا التي تواجو التعميم قبل الجامعي.

وذكر «أبو النصر» مثاال إلسيامات المركز القومي لمبحوث التربوية ،الذي أسيم بالبحث الذي قام
بو عن العنف في المدارس في صنع القرار الوزاري الجديد الخاص بحفظ النظام واالنضباط في

المدارس ،قائال إن ىذا القرار ىو نتاج جيود الباحثين والعمماء.
مشير إلى أن ذلك من الممكن
ًا
وتمنى أن تعود الريادة لمصر التي قدمت الخدمات التعميمية لمكثيرين،
أن يحدث لو عممنا وأدينا واجباتنا ،قائال :بالعمل واالجتياد يمكن أن نصبح أفضل بمدان العالم،
وأدعو اليدامين أن يكونوا بنائين.

عرضا لعدد من األبحاث ،مثل :األمن الفكري في التعميم
ويتضمن برنامج المؤتمر عمى مدار يومين
ً
قبل الجامعي لمدكتورة جييان كمال ،تضمين تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في مناىج التعميم العام في
مصر لمدكتورة عايدة عباس أبو غريب ،تعميم المغة العربية لممبتدئين لمدكتور محمد عبد الحميد أبو

زىرة ،تشخيص وعالج معوقات العممية التعميمية في المدارس االبتدائية لمدكتور عيد أبو المعاطي،
تفعيل دور المراكز البحثية في تطوير التعميم في مصر في ضوء الخبرات العالمية لمدكتورة يسرية

عمي محمود ،رؤى مستقبمية لتطوير التعميم لمدكتور محمد خيري محمود ،وآليات مقرحة لتحقيق
االستيعاب في مرحمة رياض األطفال في ضوء خبرات بعض الدول لمدكتور أيمن عبد المحسن

محجوب.

المصدر  :الشروق
http://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=03062014&id=333d
6db0-27d2-4722-9fb2-66ec5377a90e

أبو النصر :بدأنا إصالح التعميم قبل الجامعي بالخطة االستراتيجية الجديدة
القاهرة -أ ش أ

شيد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعميم ،الثالثاء ،انطالق المؤتمر الدولي لممركز

القومي لمبحوث التربوية والتنمية "إصالح منظومة التعميم قبل الجامعي في الوطن العربي ..رؤى

وتوجيات" ،والذي يعقد لمدة يومين بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس ،بحضور الدكتورة
جييان كمال مدير مركز البحوث التربوية ورئيس المؤتمر ،والدكتور محمد أبو زىرة رئيس بحوث

تطوير المناىج بالمركز ونائب رئيس المؤتمر ،والدكتور عصام قمر رئيس شعبة البحوث التربوية
ومقرر المؤتمر ،وأعضاء المراكز البحثية ،وخبراء وباحثين من دول عربية شقيقة من بينيا األردن

وليبيا والجزائر والكويت والسعودية.

كما حضر المؤتمر المواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد ،والميندس محمد فيمي مدير
ىيئة األبنية التعميمية ،والمواء محمد أبو حسين رئيس قطاع الكتب وعدد كبير من القيادات.

وأكد أبو النصر أن الو ازرة بدأت بالفعل في عممية إصالح التعميم قبل الجامعي في مصر عن طريق
الخطة االستراتيجية الجديدة بمراحميا الثالثة ،مشيدا بدور المركز البحثية ودعميا لمو ازرة ،وقدم

موضحا أنيم يسيمون بما يقدمونو من بحوث في حل
ألعضائيا الشكر عمى جيدىم الممحوظ،
ً
العديد من المشاكل والقضايا التي تواجو التعميم قبل الجامعي.

المصدر  :موقع السبورة
http://www.alsbbora.com/main_edu.asp?v_article_id=20696#.U5gNZXJ_tbw

انعقاد مؤتمر "إصالح منظومة التعميم قبل الجامعي "بحضور وزير

التعميم

كتبت  /رغدة سليمان

يعقد المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية المؤتمر الدولي بعنوان أصالح منظومة التعميم قبل

الجامعي في الوطن العربي "رؤي وتوجيات " بالتعاون مع المؤسسة العربية لالستشارات العممية

وتنمية الموارد البشرية  .جاء ىذا المؤتمر بحضور رئيس المؤتمر ومدير المركز الدكتورة جييان
كمال محمد وبرعاية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعميم  ,وذلك في دار الضيافة بكمية

صيدلة جامعة عين شمس وجدير بالذكر ان المؤتمر بدأ الساعة 9:30

صباحا .

