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 رسم االشرتاك فى املؤمتر
يد ث فيما ال يزاملشرترترتم مع تيديم ح .1

م 800)صرترترترترترترتدحةم يغرترترترترترترتدد مبل  25عن )

 م20)دد مبل  يغرترترترترترترترترتو.  مصرترترترترترترترترتر  جنيه

 . زائدة ا عن كل صدحةجنيًه

 م300)دد مبل  املشرتم بدون حث يغ   .2

 .مصر   جنيه

 ن حث مللمشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتم )ببحث / بدو .3

لى نغرترترترترترت ة من  احلصرترترترترترتول ع احلق فى 

 . املؤمترمطبوعات 

ضرترتور افتتا  يشرترتمل رسرترتم اال رترترتام     .4

ء إلفطار والغذااملؤمتر  وجلغرترترترترترترترترترترترتاته وا

وملن  قامة واملبيت نواملشرترترترتروباتن دون اإل

رر االتصرترترترتال  ي يرغب فى املبيت عليه

 . املؤمتر لتدبري ذلك

 أخر موعد لتسليم امللخصات والبحوث
 وعد أقصرترترترترترترترترترتا  ييدم مل ص البحث فى م

 . م2019 ينايرأول 

 موعد أقصرترترترترترترترترترترترتا   ييدم البحث كاماًل فى

 . م2019 فربايرأول 

 



 

 شروط البحوث املقدمة إىل املؤمتر
وعات حملاور  واملوضرترترتأن ييع البحث فى إطار ا.1

 التى يعاجلها املؤمتر.

اعد العلمية أن يغرترترترترترترترترترتتوفى الشرترترترترترترترترترترو  واليو.2

شرترتر  فى  أال يكون قد سرترتبق ن ن واملتعارف عليها

 .ةمؤمترات أو دوريات علمي

بحث لمن ا رقيةوثالث نغرترترت  م 3)عدد م يتيد.3

 :اآلتيةوفق الشرو  

( الكتابة على برنامجWordم 

( نوع اخلطSimplified Arabicم 

( ملنت البحث م14بنط اخلط 

( وين العنرترترترترتان وم18عنوان البحرترترترترتث بنط

 م16الرئيغة بنط )

 على النحو  أبعرترترترترتاد منت البحرترترترترتث تكون

  اهلامش العلو التاىل : ترتم مغرترترترترترتافة ب

يغرترترترتر  واألسرترترترتم ن 4.5سرترترترتم ن والغرترترترتدلى   4.5

 سم .5سم ن واألمين 4.5

ندس م عليها البحث بCDضرترترترترترترترترترترترترورة إرفا  ).4

 .االتنغيق املطلوب سلًد

مية  ل اللجنة العل يتم حتكيم البحوث من قب .5

ت  رترتث بعمرترترتل التعرترترتديال ويلتزم البرترترتاللمؤمتر 

ر. قشرترترتته فى املؤمتقبل نشرترترتر البحث وبعد منا

الرتتيبات وسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتيتم موافاة البا    ب

يد  ؤمتر قبل موعد عالتدصرترتيلية وبرنامج امل

 بدرتة كافية.

 تقديم
اء نغرترترترترترترترترترترترترترترتانيةن أن االرتيلعل من بديهيات احلياة اإل

يى إال وأن العلم ال يرت احلضرترترترترترترترترترتار  ال يتحيق إال بالعلمن

طبيعية إال  م ال يؤتى مثار  ال بالتعليم والتعلمن وأن التعلي 

يرترتًدا جلودة مت إعرترتداد  جعن طريق معلم عرترتاىل الكدرترتاءة وا

 لتى مت ل  جر األسرترترترترترتا إعداد املعلمن افى مؤسرترترترترترتغرترترترترترتات  

فإن  اجملتمع. ومن ثمن لالرتياء احلضرترترترترترترترترترتار  الذ  يبتغيه

مي ل ضرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترورة  تمية  االهتمام بتطوير إعداد املعلم

 عيشها اجملتمع.تيتضيها الظروف الراهنة التى ي

اد  الجتماعى واالقتص وملا كانت مكونات الغيا  ا 

 مغرترترترترتتمر فى تغري الرتياءنللبيئة اجملتمعية التى تنشرترترترترتد ا

كان  عضها البعض. وملا فى حمتواها وفى تداعالتها مع ب

التداعل  اد أجيال قادرة على  التعليم هو أداة اجملتمع إلعد 

وغري   فى صنعه. فإن هذا  اإلجيابى مع التغري واملشاركة 

علم وعلى مؤسرترترترترترتغرترترترترترتات  يدرض على منظومة التعليم والت

تلبية ات وع هذ  التغريإعداد املعلم ضرترترترترترترترترترترترترترترترترترورة التوافق م

ييادة لدعم الكبري من المتطلباتها وخاصرترتة أنها حتظى با

 الغياسية.

ولية ن املنا  بها مغرترترترترترتئومن ثمن فإن كليات الرتبية

مطالبة  مر بكداءته وجبودتهنإعداد املعلم واالرتياء املغرترترترترتت

ليم نهوض  نظومة التعبأن تتحمل مغرترترتئولياتها  ا  ال 

باجملتمع  االرتياءاعل فى والتعلم والتدريب لإلسرترترترترتهام الد

ارة ماراثون صرترترترترتنع احلضرترترترترت   تى يتبوأ مكانه الالئق به فى

 اإلنغانية.

 الرتبية بزمام وييتضرترترترترترترترترترترترترتى ذلكن أن تأخذ كليات

ظر فى ويرهرتا وأن تعيرتد الن  املبرتادرة فيمرتا يتعلق جبهود تط  

تديدة من اجلهود براجمها وسرترترترترترترتياسرترترترترترترتاتها وهيكلها مغرترترترترترترت 

صرترترترتلة ومن للعاملية ذات االوطنية الغرترترترتابية ومن التجارب ا

 .2030رؤية مصر للتنمية املغتدامة 

 

 أهداف املؤمتر
لتعليم بتنمية إلياء الضرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتوء على عالقة ا

 ديودة.اجملتمع : احلليات الالم

  د املعلم تشرترترترترترترت يص أوضرترترترترترترتاع مؤسرترترترترترترتغرترترترترترترتات إعدا

 والكليات املشاركة معها.

 لبيئة احلاضرترترترترترتنة تشرترترترترترت يص أوضرترترترترترتاع امليدان : ا

 علم.خلرجيى مؤسغات إعداد امل

د املعلم. حتديد ضرورات تطوير إعدا 

نة  زاولة امله إلياء الضرترترترترترترترترترترترترترترتوء على الرتخيص

 وأخالقيات املهنة.

عاملية فى تطويراالسرترترترترترترترترترترترترترترترترترتتدادة من التجارب ال 

 لعملية.إعداد املعلم والرتبية ا

ة لتطوير إعرترترتدادتيرترترتديم برامج جرترترتديرترترتدة و يز 

 املعلم.

يرترتة وير كليرترتات الرتباقرتا  رؤيرترتة متكرترتاملرترتة لتط

 ها امل تلدة.من جوانب

 حماور املؤمتر
املعلم والنهوض باجملتمع. 

اركة والكليات املشرترت  ال مؤسرترتغرترتات إعداد املعلم

 معها.

اضرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتنة خلرجيى  ال امليدان : البيئة احل

 مؤسغات إعداد املعلم.

.الرتخيص  زاولة املهنة 

دريس.مي ا  أخالقيات مهنة الت 

ير مؤسرترترترترترترتغرترترترترترترتات إعداداخلربات العاملية فى تطو 

 املعلم.

عداد املعلم .برامج جديدة و يزة فى إ 

ية.رؤية لتطوير كليات الرتب 

 


