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  المستخلص
تحددت مشكلة الدراسة  الحالية بمحاولة الوقوف على دور نواب الصعيد تجاه قضايا السياسـة التعليميـة   

م وذلك من أجل التوصل إلى وضع تصور مقتـرح  ١٩٥٢وحت عام م ١٩٢٣في البرلمان المصري منذ عام 
  لالرتقاء بمهام نواب الصعيد تجاه قضايا السياسة التعليمية داخل البرلمان المصري في الوقت الراهن .

م ١٩٢٣وقد هدفت الدراسة إلى الوقوف على جهود نواب الصعيد داخل البرلمان المصري منـذ عـام     
ص جوانب التعليم والتعرف على الجوانب اإليجابية والسلبية التي كانـت داخـل   م فيما يخ ١٩٥٢وحتى عام 

البرلمان المصري أثناء مناقشة األمور الخاصة بالتعليم واالستفادة من ذلك في الوقت الحاضر ، ومـن أجـل   
يلـي  تحقيق هذه األهداف مرت الدراسة الحالية بمجموعة من االجراءات ، تمثلت في إعداد إطار نظري وتحل

.  
  تمثل اإلطار النظري فيما يلي :  
   سياسـيا واقتصـاديا    ١٩٢٥م وحتـى عـام   ١٩٢٣مالمح الحياة داخل المجتمع المصري منذ عـام ،

  واجتماعيا وثقافيا وعالقتها بالتعليم في هذه الفترة .
  م   ١٩٥٢م وحتى عام ١٩٢٣السياسة التعليمية في مصر منذ عام  

في وضع استمارة تحليل المحتوى لدراسة  السياسة التعليمية وتم تطبيقهـا   بينما تمثلت الدراسة التحليلية
داخل البرلمان المصري في الفترة التاريخية محل الدراسة من أجل التعرف على دور نواب الصـعيد تجـاه   

  قضايا السياسة التعليمية  
  وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :   

 عليمية المختلفة  ، فناقش األمور الدقيقة التـي كانـت تمارسـها وزارة    اهتم مجلس النواب بالجوانب الت
  المعارف

    ركز نواب الصعيد في مناقشتهم للسياسة التعليمية على ضرورة التوسع في السياسة اإلنشـائية داخـل
  مديريات الصعيد .  

 وير  التعليم ارتبط صنع السياسة التعليمية بمصر بأشخاص وليس بمؤسسات مما أثر سلبا على نشر وتط
  في مصر .

 . لم يكن التعليم على رأس أولويات مجلس النواب وذلك لسيطرة الجوانب السياسية عليه  
 . أهمل نواب الصعيد التعليم األولي كما لم يهتموا بالتوسع في تحقيق مجانية التعليم  

 
 
 



Abstract 
The problem of the present study was determined by an attempt to find out the 

role of Upper Egypt MPs in the Egyptian Parliament since 1923 and until 1952 in 
order to reach a proposed vision for upgrading the role of the Upper Egypt's 
deputies on educational policy issues within the Egyptian Parliament. 

  The study aimed to identify the efforts of Upper Egypt's deputies in the 
Egyptian parliament from 1923 until 1952 in terms of the aspects of education and 
to identify the positive and negative aspects that were within the Egyptian 
parliament during the discussion of the matters of education and benefit from it at 
the present time. The present study has undergone a series of measures, namely 
the preparation of a theoretical and analytical framework. 

 The theoretical framework is as follows: 
 The features of life within the Egyptian society from 1923 until 1925, 

politically, economically, socially and culturally and its relation to education in 
this period. 

 Educational policy in Egypt from 1923 until 1952 
  The analytical study was in the development of the content analysis form for 

the study of educational policy and was applied within the Egyptian parliament in 
the historical period under study in order to identify the role of the deputies of the 
Upper Egypt towards the issues of educational policy 

 The study found the following results: 
 The Council of Representatives was concerned with the different educational 

aspects, discussing the precise matters that were practiced by the Ministry of 
Education 

 In their discussion of the educational policy, the Upper Egypt MPs focused on the 
need to expand the construction policy within the Upper Egypt directorates. 

 The creation of educational policy in Egypt was associated with people rather than 
institutions, which negatively affected the dissemination and development of 
education in Egypt. 

 Education was not the top priority of the House of Representatives for political 
control. 

 Upper Egypt's deputies have neglected primary education and have not been 
interested in expanding free education. 

  
  




