نهًشــــاركت فــً املؤمتـــر

 .1مراعاة القواعد العممية المتعارف عمييا في كتابة
البحوث العممية.

املركز القومي
للبحوث الرتبوية والتنمية

 .2ارتباط موضوع البحثبعنوان المؤتمر وأحد محاوره الرئيسة.

في جية أخرى.
 .3أال يكون قد سبق نشر البحث أو تقديمو
ُ .4يقدم البحث من ثالث نسخ مكتوبة بالمغة العربية –

املركز انقىيً نهبحىث انرتبىٌت وانتًٍُت

أو إحدى المغات األجنبية وممخصين بالمغتين العربية

عُىاٌ املراصالث

واإلنجميزية مع نسخة  CDمدمجة.
ُ .5يكتب البحث عمى الكمبيوتر بحجم

ترسل جميع المراسالت باسم:

) (A4في حدود

أ.دَ .ىال حمًد شهبي

( )25صفحة.

 .6تخضع البحوث لمتحكيم العممي من ِقبل المجنة العممية

صفحة واحدة ،وآخر موعد لتسميم البحث كامالً (.)2016/5/1

برٌد إنكرتوًَ
Conference.ncerd@gmail.com
عُىاٌ املركز

رصى االشرتاك يف املؤمتر



 500جنيو لالشتراك ببحث من داخل جميورية
مصر العربية.



 200دوالر أو ما يعادليا بالجنيو المصرى
لالشتراك ببحث من خارج جميورية مصر العربية.



 200جنيو لالشتراك بدون بحث من داخل
جميورية مصر العربية أو خارجيا.

يهحىظت

انبحج انرتبىي يف يىاجهت قضاٌا
انتعهٍى قبم اجلايعى

" حنو رؤية تنموية"

لممؤتمر؛ عمى أن يمتزم الباحث بإجراء التعديالت المقترحة.
آخر موعد لتمقي ممخص البحث(  )2016/4/15فيما ال يزيد عن

بعنــوان

 12شارع واكد -األلفي -متفرع من شارع
الجميورية  -البرج الفضي -القاىرة

تهٍفىٌ:

002025890980

فاكـس:

يف انفرتة يٍ  25 – 24ياٌى  2016و

حتـت رعـاية

أ.د .اهلاليل انشربنيي اهلاليل

رئٍش املؤمتر

أ.د .جٍهاٌ كًال حمًد

002025890982

002025938788

َائب رئٍش املؤمتر

أ.دَ .ىال حمًد شهبً
يقرر عاو املؤمتر

عًد
أ.و.د .دالل فتحــي ـ

أهـــــداف املؤمتـــــر

يقـــديـــــت:
ُيعد البحث التربوي عممية موجية لتوسيع نطاق
تنمويا في تطوير
المعرفة التربوية ونشرىا واستخداميا
ً
النظم التربوية؛ من حيث دراسة واقعيا،

والتغمب عمى

الصعوبات التى تواجييا ،فضالً عن زيادة كفاءتيا.
إن البحث التربوي ال يعمل منعزالً عن التحوالت

المعاصرة التى يمر بيا العالم بوجو عام والوطن العربي

بوجو خاص في

ي واالقتصاد ية
المجاالت :السياس ة

وتنسق
التكنولوجي  ،إنما يعمل في تكامل ا
ة
واالجتماعية و
مع كل ىذه المجاالت ؛ مما يدفعنا بقوة إلى إعادة

التفكير في خريطة البحوث التربوية وآليات تنفيذىا فى
مصر والوطن العربي.
القومي لمبحوث التربوية

والتنمية من خالل ىذا المؤتمر إلى طرح التصورات
والرؤى لدعم وتعزيز دور البحث التربوي في مواجية
التي يعان ي منيا التعميم قبل

الجامعي  ،والتى ترتبط بالتحوالت المعاصرة

المجاالت.

في مواجية القضايا والمشكالت التى تواجو التعميم قبل

الجامعي.

 .2دعم وتعزيز دور البحث

التربوي في إصالح النظم

التعميمية والممارسات التربوية.

 .3عرض وتحميل تجارب وخبرات محمية واقميمية وعالمية
في تطوير فاعلية البحث التربوي.

 .4تجسير الفجوة بين البحث التربوي والممارسات التعميمية
في مواجية قضايا التعميم قبل الجامعي.

حمــــاور املؤمتـــــر
احملىر األول:

تأثير التوجيات االقتصادية والسياسية

في كافة

تجارب بعض الدول المتقدمة في تطوير المناىج  -تضمين

المستحدثات العممية والتكنولوجية في المناىج الدراسية –القضايا

المعاصرة فى المناىج الدراسية – تنمية ميارات التفكير – تنمية

ميارات األمن اإلنساني.

احملىر انرابع:
األنشطة التربوية ودورىا فى تنمية الشخصية  -التحديات

والمشكالت فى مجال األنشطة التربوية – البحث التربوي وأساليب

الكشف عن الموىوبين ورعايتيم.

احملىر اخلايش:

واالجتماعية عمى

السياسات التربوية -الفجوة بين نتائج البحوث التربوية

ومن ىنا يسعى المركز

القضايا والمشكالت

 .1تكامل الرؤى والتصورات المقترحة لدور البحث التربوي

احملىر انثانج:

والممارسات التربوية  -التنسيق بين المؤسسات التربوية لدعم

قضايا التعميم قبل الجامعي – مقومات استقرار السياسة التعميمية.

احملىر انثاَى:
دور المدرسة في بناء الشخصية المصرية  -الالمركزية في

التعميم – الحوكمة والمحاسبية ،التخطيط الستثمار المبنى

المدرسي تطوير أداء القيادات التربوية -تحديث التنظيمات
المدرسية  -الشراكة المجتمعية فى العممية التعميمية.

التربوي في ضوء الثورة المعرفية

إشكاليات البحث

.

والتكنولوجية -بحوث اإلعالم التربوي ودورىا في قياس الر أي

العام  -معايير جودة البحث التربوي – البحث التربوي في ضوء

تجارب بعض الدول – البحث التربوي ودوره في تحقيق األمن
المجتمعي.

احملىر انضادس:
مناىج التعميم

الفني وتنمية الميارات الحياتية – تقويم

مخرجات التعميم الفني في ضوء ميارات سوق العمل – آليات

تحديث التعميم الفني.

