
 

 

 : تقديم
تعد مجانية التعليم من أبرز السياسات التعليمية  

وكان لها أثر كبير في تحقيق تكافؤ وأقدمها في مصر، 

املصري، الفرص التعليمية بين جميع أبناء املجتمع 

في و طفرة في تعليم جماهير الشعب املصري  واحدثت

في احراز التنمية االجتماعية تطوير دور التعليم املصري 

 واالقتصادية.

في مصر إلي  التعليمفي استمرار مجانية  الفضلويرجع 

كثير من رجال التعليم االوائل بأهمية املجانية ووعي  رعاية

كاملاء وعلى رأسهم طه حسين الذي نادى بأن يكون التعليم 

 املصريةالدولة  بذلتوالهواء. ولتحقيق هذا الهدف 

ألبناء  جهوًدا متواصلة لتقديم الخدمات التعليمية الالزمة

، ولكن جهود تقييم التعليم أكدت أهميه التفكير املجتمع

سياسة مجانية التعليم والتغلب على كثير من  ترشيدفي 

أثرت سلبا على مخرجات التي  والصعوبات التحديات

 . العملية التعليمية

الضوء على األبعاد الثقافية  ؤتمر امل اهذلقى يو 

وأهم الرؤى والتعليمية واالجتماعية للمجانية التعليمية، 

بخصوص  التربوية واالتجاهات املطروحة على الساحة

أهم التحديات التي مجانية التعليم، فضال عن تشخيص 

اقتر  تواجه مجانية التعليم  املناسبةل والحلو ح البدائل او

 ووضع الخطط الالزمة ملواجهة هذه التحديات

 .والصعوبات

 : ؤتمرامل دافـــأه

نشر الوعي بأهمية مجانية التعليم والدور التربوي  -

 في مصر.  لها

تقييم الجهود التعليمية لسياسة مجانية التعليم في  -

 مصر حيث الفاعلية التعليمية والحرية التعليمية. 

واالتجاهات املتضاربة التي تناولت عرض الرؤى  -

 مجانية التعليم.

تشخيص التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم  -

املجانية في التعليم واقتراح البدائل  نتيجة لنطبيق

 لحلها.  ةاملناسب

لفهم النتائج  اقليمية وعاملية دراسة نماذج تعليمية -

 . لألخذ باملجانية التعليمية

ى الخدمات التعليمية إدراك تأثير املجانية عل -

 وتحقيق الجودة في املدارس الحكومية والخاصة. 

إلقاء الضوء على أبرز الشخصيات التي كان لها  -

 .املصري  الدور البارز في األخذ باملجانية في التعليم

 : ؤتمراملاور ــمح

  القديمة والحديثة. تاريخ مجانية التعليم في مصر  -

مصر وعالقته الطلب االجتماعي على التعليم في  -

 باملجانية.

الخصائص التعليمية واالجتماعية واالقتصادية  -

 .لطالب التعليم العام 

قع الفاعلية التعليمية في املدارس الحكومية او  -

 باملقارنة بمدارس التعليم الخاص. 

فرص التعليم  العدالة االجتماعية والتربوية وتكافؤ  -

 في مصر. 

املجانية وعالقتها بالحرية التعليمية للطالب  -

 واملعلم. 

اآلثار اإليجابية والسلبية لتطبيق مجانية التعليم في  -

 مصر

دور األوقاف والتبرعات في تعزيز ديمقراطية التعليم  -

 في مصر

التحديات التي تواجه املجانية في التعليم املصري  -

 والحلول املقترحة. 

التعليم في مصر في ظل بدائل مقترحة لتحديث  -

 الخصخصة.

وترشيد  بدائل مقترحة لتمويل التعليم املصري  -

  املجانية.

اوضاع الخدمة التعليمية في املدارس الحكومية  -

 –األنشطة التعليمية  -املبنى املدرس ي –املعلم )

 .في ظل املجانية (املنهج

جودة التعليم في املدارس الحكومية باملقارنة  -

 باملدارس الخاصة.

 حصيلة املجانية في التعليم العام والجامعي.  -

 



 

 

 :ةقدماملث و شروط البح

( 52عن)البحث أال يزيد عدد صفحات  (1
صفحة، وتسدد رسوم إضافية عن كل 

، بحيث ال يزيد مجمل عدد صفحه زائدة
  ( صفحة.03صفحات البحث عن )

(، 11( بنمط )S.Aيكتب البحث بخط )  (5
سم 5(، وتترك مسافه 11والعناوين بنمط )

 هامش.لكل 
 ترفق نسخة إلكترونية مع أصل البحث.  (0
هيئة تحكيم  قبل ث منو يتم تحكيم البح (1

تعهد يو  مجلة كلية التربية بسوهاج،
 .إجراء كافة التعديالت إن وجدتبالباحث 

 

  :نشر بحوث املؤتمر

افقت  هيئة تحرير مجلة كلية التربية و
في عدد خاص  ؤتمر على نشر بحوث امل ،بسوهاج

، على أن جامعة سوهاج –بمجلة كلية التربية 
تحكيم البحوث املجلة تتولى هيئة تحكيم 

 املقدمة للمؤتمر.
 
 
 
 

 

 :راسالتامل

 املؤتمرأمين  ترسل البحوث إلى:
 أ.د/ مصطفى رجب 

 مقر الجامعة الجديد –سوهاج كليه التربية 
  

E-mail:mostafa_ragab@edu.sohag.edu.eg  

 رسوم االشتراك:    
سبعمائة  (523املشترك ببحث يسدد ) (1

 ، ( صفحة52) عن جنيه مصري  وخمسون 
نظير ، ةعن كل صفحه زائد جنيه (53ويسدد )

 . ؤتمرمن كتاب امل ونسخة ؤتمرحضور امل
 (123بحث من خارج الكلية )املشترك بدون  (5

نظير شهادة جنيه مصري  مائة وخمسون 
 املؤتمر.بالحضور ونسخة من كتاب 

( 23املشترك بدون بحث من خارج الكلية ) (0
 .نظير شهادة بالحضور  جنيه مصري 
 تواريخ مهمة:

في موعد  ؤتمر امليصل ملخص البحث ألمين  (1

 م. 9102غايته أول فبراير 

 ألمين  (9
ً

في موعد غايته  ؤتمر امليصل البحث كامال

 .م910 2فبراير 01
 

 

  
 التربية أصول قسم - التربية كلية -  سوهاج جامعة

 األول  العلمي ؤتمرامل

 لقسم أصول التربية جامعة سوهاج

  بين القبول والرفض التعليم ةمجاني

 (رؤى واتجاهات) 
 م4102 فبراير( 42) األحد

 المؤتمرات الكبرىبقاعة المنعقد 
  بمقر الجامعة الجديد -

      رعاية حتت
    معالي  االستاذ الدكتور 

 أ.د/أحمد عزيز عبداملنعم     

                     رئيس جامعة سوهاج

  أ.د/ خالد عبد اللطيف عمران

  عميد الكلية التربية جامعة سوهاج

 ؤتمراملرئيس 

 أ.د/ أحمد حسين الصغير 
  رئيس قسم أصول التربية   

 أ.د/ مصطفى رجب
 ملؤتمرأمين ا

 املتفرغ أستاذ أصول التربية
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