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 تربية مؤتمر في المعاصر نساناإل وبناء المدنية التربية

   بنها
 

  

 رئيس جامعة - القاضي السيدر/ حد الدكتو يوم األأفتتح صباح 
المعاصر الذي  نسانوبناء اإل ةبنيا مؤتمرًا عن التربية المدني

يا محور عمم ويناقش في جمساتو الثالث عدة محاور أىم ةبالجامع ةتنظمو كمية التربي
في  ةوتفعيل دور المدرسعالم التربوي، إلوا ةالتربوي ةدار واإل ةالنفسي ةالنفس التربوي والصح

سي لممواطن المصري في في تشكيل الوعي السيا ةالمدني ةوأىمية التربي ةتعزيز المواطن
لشئون خدمة نائب رئيس الجامعو  - سماعيلإجمال ر/ ، وبحضور الدكتو ةعصر العولم

لشئون الدراسات  ةنائب رئيس الجامع - ىشام أبوالعينين/ والدكتور ةالمجتمع وتنمية البيئ
والتعميم  ةوالمسئولين بوزارة التربي ةمن خبراء وأساتذة كميات التربي ا والبحوث، وعدداً العمي

 ة.وعددًا من ممثمي الجامعات المصري
المؤتمر يعقد ورئيس المؤتمر عمي أن ىذا  ةعميد الكمي - ةبراىيم فودإ/ حيث أكد الدكتور

لي تطوير منظومة التعميم بمختمف مراحمو إفيو  ةتسعي الدول ،ةفي وقت بالغ األىمي
لي إشار أو  ةالتعميمي ةعتباره عماد العمميإلمعمم واكسابو مزيد من الخبرات بوتطوير أداء ا

لذلك   قيم المواطنة ساسي في الوقت المعاصر وذلك لترسيخأ نية يعد مطمباً ن التربية المدأ
الت كجل المحاولة لمبحث عن حمول لممشأول من لي عقد موتمرىا األإسعت الكمية 

 .مية في مصريمية والنيوض بالعممية التعميالتعم
رئيس جامعة بنيا عمي أن جامعة بنيا من  - السيد القاضي/ ومن جانبو أكد الدكتور

، والتي تسطر سطورًا من نور في ةالمصرية التي ليا بصمتيا الواضح ةلجامعات الحكوميا
ات بو ورغم أن تاريخ التعميم المصري، مضيفًا أن التعميم المصري رغم وجود سمبي

 .ليست عمي المستوي المطموب ولكنو ليس بالسوء الذي يروده البعض ةلمخرجات التعميميا
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تالف مع بعضنا البعض، وعدم خض منا اليجيد سياسة اإلوتابع القاضي حديثو: البع
لي القرار إحتي نصل  ةير، موضحًا أنو يجب األخذ باألدلراء الغآعمي سماع  ةالقدر 

يجب أن ننصاغ جميعًا ليذا القرار سواء مؤيدين  ةبو وبعد اتخاذ القرار بديمقراطي والعمل
 .أو معارضين

أن يكون ىذا القرار في صالح الجميع فأي  وأضاف أن أي مسئول يتخذ قرار ال يمكن 
تشريع لو مستفيدين وىم أنصار ليذا التشريع وأخرين يقممون من فوائد ىذا التشريع، ولكن 

انت ن كا  صالح الوطن، وأن أي استثناءات و  يجب أن نتعمم جميعًا شيئًا واحدًا وىو
  .ء عميك وعمي أوالدكلصالحك اليوم فغدًا ستكون عب

خالق فيم تاج م أوالدنا معني القيم والشرف واأللجامعة عمي أىمية أن نعموشدد رئيس ا
لتزام وتعمم اإل ن المدرسة ليست فقط لمعمم بل لمتربية ايضاً ألي إ عمي رؤوس الجميع، مشيراً 
، موضحًا أن ةوقيم تربوي ةمع األخرين واكتساب خبرات متعدد وميارات التواصل والتعامل

 .ينتج انسان ال يجيد التعامل مع األخرين ةوصيتحصيل العمم بالدروس الخص
عداد مواطن صالح قادر عمي التعامل مع إىو  ةن من ميام القيم المدنيأوقال القاضي: 

ودون  ةجتماعي لمتعبير عن الرأي بحياديع التواصل اإلطالبًا أن تكون مواقاألخرين، م
وأىمية  ةتقدير مؤسسات الدول، وتعميم أوالدنا حب و ةجريح أو استخدام ألفاظ غير مقبولت

 .الحفاظ عمييم
 ةداخل المدارس والمؤسسات التعميميشراك الطالب إوطالب القاضي خالل المؤتمر ب

 ةوأمن، حتي يشعروا بالمسئولي ةوصيان ةنشطو داخميا من تعميم ونظاففي كافة األ ةالمختمف
بنجاح في كمية ىندسة شبرا تم تطبيقيا  ة، موضحًا أن ىذه التجربةتجاه مؤسساتيم التعميمي

 .عمي مستوي جامعة بنيا ةليا، وأنو جاري تعميم ىذه التجربمنذ أن كان عميدًا 
 كافة أطيافيجب العبور منيا بالعمل والتعاون بين  ةوأضاف أن مصر تمر بضائق

في  ةبأداء دورىا بجدي ةالجشع، مطالبًا الييئات التنفيذيستغالل و المجتمع والبعد عن اإل
 ة.لبيع سمعو أو تقديم خدم ةستغالل المواطنين نتيجإعمي السمع وعدم السماح ب ةالرقاب
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سماعيل عمي ضرورة غرس قيم التسامح والعمل بين الطالب إل جما/ فيما أوضح الدكتور
 .في المدارس بيدف النيوض بالمجتمع

سترجاع إفي لي أىمية موضوع المؤتمر إىشام أبوالعينين في كممتو ر/ وأشار الدكتو 
والتعميم، فمما فرطنا  ةشب الجيل الحالي تحت مظمة التربي، حيث ةمنظومة القيم التعميمي

ف الطالب ضد مثل الغش الجماعي وعن ةتفشت الظواىر السمبي ةتربيفي منظومة ال
مي المؤتمر لي تدىور منظومة التعميم، وطالب القائمين عإ ةبالتبعي معممييم، مما أدي

         .لي سابق عيدىاإ ةخالقيواأل ةالتعميمي ةعادة المنظومإل ةبالخروج بتوصيات عممي
  

 
                                                                                
  

                                                        
  

 


