
  
   

 كهٛخ انزوثٛخ  

      انًغهخ انزوثٕٚخ

 **    * 

 

 

  ،ملاىٔاأّبرٓطاىٔا  جامعات مً كلِّ فل يفجامع٘ الطِّبرىامج 

َّإّ  مصر فادٗ ميَا يف٘ اإلملاى

 

 

 

    عدادإ

 

 

 و8108 أكتْبر ّاخلنصٌْ ـ  الرابع العدد اجملل٘ الرتبْٓ٘ ـ 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

 بدروس بشاي  ي. وف اء زكد/  
  ةسكندري ِّجامعةِّاإلِّ–ةِّالتربيةِّسِّبكمي ِّالمدر ِّ

 
 
 
 
 
 

   



 .برنامج جامعة الطِّفل في كلِّ من جامعات بريطانيا وألمانيا، وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر
 

-ِّ898ِّ-ِّ

 ملخص البخح :

نظػػراِّمىميػػةِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالط نػػؿِّعيػػثِّىن ػػوِّيعمػػؿِّ مػػاِّه ػػدادِّامطنػػاؿِّلم اجيػػةِِِِِِّّّّّّ
ـعِّ تعزيػػزِّالتعػػدياتِّالمسػػتَّبمي ةعِّ تعزيػػزِّاىتمامػػاتيـِّط يمػػةِّالمػػدلِّال الػػةِّبعممي ػػةِّالػػتعم

ِّ ػػػػفِّاكتَّػػػػاؼِّالمبتكػػػػريفِّبػػػػالن نساعتػػػػراـِّالػػػػذ اتعِّ ال  َّػػػػةِّ عِّ بنػػػػاشِّالَّ لػػػػي ةعِّاكػػػػ ا
) ممػػػاشِِّّليك نػػػ اِّعِّ اعتكػػػانيـعِّ تَّػػػديـِّالػػػد  ـِّالننػػػ ِّ المػػػاد بيػػػنيـ الم تػػػر يفِّمػػػفِّ

المسػػػتَّبؿومِّ مسػػػا دتيـِّ مػػػاِّتعديػػػدِّامىػػػداؼِّالمسػػػتَّبمي ةعِّ التهكيػػػدِّ مييػػػاعِّ تعَّيَّيػػػاِّ
ِّالن ظػرِّ ػفِّ كمافِّهتاعةِّكا ِّطنػؿِّبلػض  اةِّامنَّطةِّالتعميمي ػةِّذاتِّالجػ دةِّالمرتنعػةِّلكػؿ 

عِّ التكن ل جيػػػاعِّ اليندسػػػةعِّ الرياكػػػياتعِّاػػػ ِّملػػػرمِّ  منيتػػػوِّامجتما ي ػػػةِّ د ػػػـِّالعمػػػـ 
 تعزيزِّالع قػةِّاإلرتباطي ػةِّبػيفِّامطنػاؿِّ الجامعػاتِّالمعيطػةِّبيػـِّاػ ِّالمنػاطؽِّالمجػا رةعِّ

دِّ النػػػرصِّال الػػػةِّبػػػالتعميـِّالعػػػال عِّ مِّسػػػي ماِّبالنسػػػبةِّ زيػػػادةِّالػػػ   ِّال ػػػاصِّبالن ا ػػػ
ِّعظًّام ِّلمطُّ بِّالذيفِّيم م فِّقطا اتِّالمجتمعِّامقؿ 

قػػاتِّ التػػ ِّمػػفِِِِِِّّّّّّ ِّ اقػػعِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّاػػ ِّملػػرِّيَّػػيرِّهلػػاِّبعػػضِّالم ع   همِّىف 
لتم يػؿِّا ِّنَّػصِّبينيا:ِّقم ةِّاإل  فِّ الت  يػةِّالكاايػةِّبالبرنػامةِّلممػدارسِّ ى ليػاشِّاممػ رعِّ ِّ

الكاا ِّلمبرنامةعِّ ط ؿِّالنترةِّالت ِّيلؿِّايياِّالد  ـِّمػفِّالجامعػةعِّ قم ػةِّاممػاكفِّالمجي ػزةِِّّ
ِّمستَّباؿِّامطناؿِّبالجامعاتِّ غيرىام

 لتعَّيػػؽِّذلػػؾِّينبلػػ ِّام ػػذِّب بػػراتِّالػػد ؿِّالتػػ ِّنجعػػتِّجامعاتيػػاِّاػػ ِّتطبيػػؽِّبرنػػامةِِِِّّّّ
سؽِّمعِّالس ياؽِّال َّاا ِّالملػر ِّلتعسػيفِّجامعةِّالط نؿعِّ امستنادةِّمنياِّا ِّملرِّبماِّيت

ِّج دةِّال دمةِّالمَّدمةِّمنياعِّ التلمبِّ ماِّمَّك تياِّ زيادةِّاا ميتيام
  ميوِّاَّدِّرك زتِّالد راسةِّالعاليةِّ ماِّهجراشاتِّتنعيؿِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّبملرِّا ِِِِّّّّ

ِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ ىلمانيام  ك شِّ براتِّكؿٍّ
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   In view of the importance of the University of the Child program as 

it prepares children to meet future challenges, enhance their long-

term interests in the learning process, and promote self-esteem, self-

confidence, and personality building, as well as the discovery and 

incubation of innovators and inventors, the future). And to help them 

define, confirm, and achieve future goals and ensure that all high 

quality educational activities are available to every child regardless of 

his social background and support for science, technology, engineering 

and mathematics in Egypt. Strengthen the link between children and 

surrounding universities in neighboring areas, and increase awareness 

of benefits And opportunities for higher education, especially for 

students who represent disadvantaged sectors of society. 

     However, the reality of the program of the University of the Child 

in Egypt refers to some obstacles, including: lack of awareness and 

awareness of the program for schools and parents, lack of adequate 

funding for the program, the length of the period of support from the 

university, and the lack of places equipped to receive children in 

universities and others. 

    In order to achieve this, the experiences of countries whose 

universities have succeeded in implementing the University of the 

Child Program should be introduced and utilized in Egypt in line with 

the Egyptian cultural context to improve the quality of service 

provided by them and overcome their problems and increase their 

effectiveness. 

    Therefore, the current study focused on the procedures of activating 

the program of the University of the Child in Egypt in the light of the 

experiences of both the universities of Britain and Germany 

ِّ
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 م٘: مكدَّ

َّاسِّي ِِّّ ىىـِّالمعاييرِّالتِّاىتمتِّالعديدِّمفِّالدُّ ؿِّبمرعمةِّالطُّن لة؛ِّعيثِّىن ياِّتم ؿِِِِِّّّّّ
ِّتَّدُِّّ ِّى ِّبيا ِّاليـ  ِّاهطناؿ ِّمفِّالمجتمعاتع ِّبيفِّغيره ِّ تعكره ِّالمجتمعِّ تط ره َِّّبابِّـ ـ
ِّلممستَّبؿِّي ِِّّمو رجاؿِّالمستَّبؿِّ قادت ِِّّعودت ِّاللدِّ   ِّ ِّةاِّمي ِّؿِّعتم  ِّ ر ايةِّامطناؿِّ ا  دادىـ
ف ِِّّ  التكن ل جِّ رِّالعمم ُِّّطةِّينركياِّالت ِّعكاري ِّ ِّ التليرِّ التط رِّامجتما ِّالمعالرعِّ ا 

ِّيكر ِّ ِّما ِّيت قؼِّ ما ِّاماكؿ ِّىجؿِّنع  ِّمف ِّ ق انيف ِّمؤسساتِّ برامة ِّمف ِّالمجتمع سو
ِّهيماناِّالط ِّ َِّّ ليتو ِّ بناش ِّ تك ينو ِّبهف ِِّّانؿ ِّامم ِِّّمنو ِّهن ِّمستَّبؿ ِّاة ِّى  مستَّبؿِِّّ ما

ِّىطنالنام
تك فِّىناؾِّلعظةِّماِّا ِّمرعمةِّماِّاِّدا ماِّ» تهت ِّاكرةِّامىتماـِّبيذهِّالمرعمةِّمن وِِِِِِّّّّّّ
ِّالتعرُِّّالطُِّّ ِّارلة ِّاييا ِّتتاح ِّالمستَّبؿن لة ِّهلا ِّالكاتبِِّّ؛«ؼ ِّلاغيا ِّالت  ِّالكممات تمؾ
ِّغريفجاإلن ِّغراىاـ ِّميز  ِّظؿ  ِّا  ِّالمستَّبؿ ِّ ما ِّامطناؿ ِّىؤمش ِّيتعر ؼ ِّكيؼ ِّ لكف ع

ِّىدركتِّالعديدِّالمعم ماتِّالن ظري ِّ ِّاَّد ِّ فِّالتطبيؽِّا ِّال اقع؛ِّلذا ِّبعيداا ةِّالت ِّيدرس نيا
ياكياتِّراس ِّلمعم ـالمنيةِّالد ِِّّاقتلارِّمفِّالدُّ ؿِّقكي ة  ماِّمجم  ةِّمفِّالعَّا ؽِِّّ الر 

ِّنمطي ِّ ِّبل رة ِّت طرح ِّالت  ِّتَّميدي ِِّّة ِّ اماكار ِّمناىة ِّ ما ِّالعنظِّمعتمدة ِّهلا ِّتستند ة
ِّلمط ِّ مِّتتيحِّتمؾِّالط ِِّّع امسترجاعِّى ناشِّاممتعاف هجراشِّتجاربِّ بع ثِِّّالبِّارلة ِّريَّة

ِّالبرامةِّال الةِّ ِّهلاِّتعزيز ِّا ِّعاجة ِّباتتِّالب د ِّ بذا م ِّمياراتِّتتعمؽِّبالعمـ   تط ير
ِّمنيجيًِّّ ِّالعم ـ ِّالطُِّّبتدريس ِّبمست ل ِّ امرتَّاش ِّمفِّاع ِّالمستَّبؿ ِّجيؿ ِّيم م ف ِّالذيف  ب

ِّمو1)العمماشِّ الباع يفِّا ِّملر
ِِِِِّّّّّ ِّكاف ِّم رجاتِّ لما ِّتعديد ِّا  ِّيتم ؿ ِّالمجتمع؛ ِّ دمة ِّا  ِّىاـ  ِّد ر  لمجامعاتِّمف

ِّالبع ثِّ جراش ِّ ا  ِّالبَّري ةع ِّالم ارد ِّه داد ِّجانب ِّهلا ِّالمتلير ِّالعلر ِّىذا ِّ طبيعة تت شـ
ِّيكمفِّلياغةِّ   ِّامطناؿِّ ِّبما ِّ نَّؿِّال َّااة ِّالتنَّ ة ِّ المساىمةِّا ِّ ممي ة العمميةع

ِّالمجتمعِّ مَّك ت ِّ تنا ؿِّقكايا ِّالمجتمعِّ تنميتوِّمفِّ تَّكيموع ِّ العمؿِّ ماِّ دمة وع
ِّ ِّالمجتمعِّ عؿ  ِّا ِّبناش ِّ ماِّالمَّاركةِّ اإلسياـ ِّالَّدرة ِّتنمية جميعِّالج انبِّمفِّ  ؿ
ِّ ِّ مم ٍّ مَّك توعِّ الرغبةِّا ِّالبعثِّ تعد ِّال اقععِّ الن ظرِّهلاِّالمستَّبؿِّا ِّهطارِّنية 

ِّربط ِّ  دـ ِّالمعراة ِّتكدُّس ِّ يمنع ِّالمجتمعع ِّ ل لي ة ِّيرا   ِّالعياةِّ  يؽ ِّبعركة يا
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ِّتَّد مياِّ ِّالت  ِّالبرامة ِّكهعد ِّالطنؿ ِّجامعة ِّبرنامة ِّبتَّديـ ِّالجامعات ِّقامت ِّلذا المتط رة؛
ِّوم8ل دمةِّالمجتمعِّ تعَّيؽِّىىداايا)

اِّينتَّرِّبسر ةِّ الميًّاعِّ يتيحِّهمكافِّاِّتعميميًِّّمَّر  اِّ«ِّجامعةِّالطنؿ»ِّبرنامة:ِّمّ ؿي ِِِِِِّّّّّّ
ةمِّعةِّالنرلةِّلتدريبِّامطناؿِّا ِّبي ةِّجامعي ِّالتنكيرِّالعمم ِّ النَّد ِّ اإلبدا  ِّ برِّهتا

دريبِّؿِّامطناؿِّ برِّامعتكاؾِّبالعمماشِّ امساتذةِّالجامعييفعِّ د  ؿِّالمعامؿِّ الت ِّيؤى ِِّّكما
ِّمو0)ةةِّ امبتكاري ِّةِّ العَّمي ِّيـِّاإلبدا ي ِّ ِّذلؾِّهلاِّزيادةِّقدرات ِّ ماِّالبع ثمِّ يؤد ِّ

ِّالد ِِّّامةامنَّطةِّالتعميمي ةِّليذاِّالبرنِّتبدى ِِِِِِِّّّّّّّ ىاِّ تساند ِِّّعراس ِّالعاد  ارجِّنطاؽِّاليـ 
راس عِّ ى ناشِّتنا ؿِّاللداشعِّ بعدِّا ِّالمدارسِّقبؿِّالي ـِّالد ِِّّ نَّاطاتِّمتكاممةِّمعياِّتجرِّ

ِّط ب ِّ ِّبالبرنامة ِّ يمتعؽ ِّ غيرىام ِّ اإلجازات ِّالعط ت ِّ ى ناش ِّالدراس ع تترا حِِّّاليـ 
ِّمِّالس ادسةِّ ال  امنةِّ َّرِّبيفِّماِّى مارىـ
زِّ ماِّامطناؿِّيتركلمالجامعةِِّّىنظارلنتِّا ِِّّ«نؿجامعةِّالط ِّبرنامةِّ»متِّرؤيةِّتم  ِّ ِِِِِِّّّّّّ
ِّالم تمنةبا تبار ِّ ِّالتعديات ِّم اجية ِّ ما ِّالَّادريف ِّالتليير ِّىد ات ِِّّىـ ِّ  ؿ ِّةتنميمف

ِّ امبتكاري ِّالَّدراتِّاإلبدا ي ِّ ِّ تعزِّة ِّلألطناؿع ِّبالعمـ ية ِّاىتماميـ ِّلنت ِِّّ؛ز ِّهلاِِّّمع ىنظارىـ
زِّاعتراـِّيتعزِّ؛ِّباإلكااةِّهلاِّةلعمم عِّ العمؿِّ ماِّتط يرِّمياراتيـِّالعممي ِّىىميةِّالبعثِّا

عا ؿِّاكتَّاؼِّالمبتكريفِّ الم تر يفِّ معِّالط نؿِّةَّ لي ِِّّة تنميِّعَّةع رِّبال  ِّاتِّ الَُِّّّالذ ِّ
ِّمو4)ليـِّ الماد  ِِّّ ـِّالنن  ِّـِّالد ِّي تَّدِّاعتكانيـمفِّامطناؿعِّ ِّ

ِّمةِّلكؿ ِّةِّالمتَّد ِّعميمي َِّّاطاتِّالت ِّكمافِّهتاعةِّالن ِِّّماكماِّيعمؿِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّ ِِِِِّّّّّ
ِّبلض ِّ ِّامجتما ي ِّالن ِِّّطنؿع ِّ منيتو ِّ ف ِّمَّيراِّظر ِّامطناؿِّة ِّارتباط ِّلتعزيز ِّسعييا ِّهلا ا

ِّ زِّ ِّمنيـع ِّبهىمي ِِّّةديابالجامعاتِّالَّريبة ِّالعال   ييـ ِّالتعميـ ِّلدلِّالَّرا حِّ ل لاِِّّ؛ة ا
عِّتمؾِّامم رِّىساتذةِّالجامعاتِّ ماِّالمَّاركةِّؿِّتَّج ِّا ِّالمَّاب ِِّّعاعظًِِّّّةِّامقؿ ِّامجتما ي ِّ
ِّةِّا ِّنَّاطاتِّت دـِّالمجتمعمالتط  ي ِّ
ِِِِِِّّّّّّ ِّلكذلؾ ِّالبرنامة ِّتعميمي ِّيسعا ِّلع بات ِّي اجي ف ِّالذيف ِّامطناؿ ِّهلا ِّى ِّم ل ؿ ة

دريسِّـِّتط يرِّمياراتِّالت ِّي تد ِّالنا يةعمناطؽِّالاِّا ِّ ل لاِِّّ؛ةةِّى ِّاقتلادي ِّاجتما ي ِّ
َّاطاتِّتراجعِّمفِّق ب ؿِّىساتذةِّتمؾِّالن ِِّّاِّ ماِّىف ِّ ماتِّبيفِّالمعمميفعِّم َّّدداِّ تبسيطِّالمعم

ام  مماشِّ  براشِّا ِّالمناىةِّالدراسي ِّ ِِّّةِّىيكا
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مطناؿِّالمَّر عِّ كعياِّىساتذةِّم تػػّل فِّ برِّجمعِِّّس ِّػدر ِّالمنػاىةِّالتػ ِّتػ ِِّّىف ِِّّكماِِِِّّّّ
اِّاِّبرنامجاِّمعةعِّماِّيجعمياِّىيكاِّةِّا ِّالجاطةِّ م جزةِّ فِّالت ّللاتِّالعممي ِّمعم ماتِّمبس ِّ

نؿِّهلاِّالت ّللاتِّؼِّالط ِّ معِّتعرُِّّمِّةِّمكتَّاؼِّم اىبِّامطناؿِّ قدراتيـِّاإلبدا ي ِّمتكام اِّ
ماِّمي لوِّ ممكاتوِّ م اىبومِّكماِّتَّمؿِّتمؾِّالمناىةِّمعاكراتِّ ؼِّةعِّيمكفِّالتعرُِّّالجامعي ِّ

ِّ َّااي ِّ ِّمعم مات ِّ  ممي ِّتَّتمؿ ِّ اني ِّة ِّة ِّ اللناشع ِّكالمسرح ِّاة ِّامطناؿَِّّد ِّمف ِّك ير ا تار
مستَّبميـِّالتعميم ِّى ناشِّان راطيـِّا ِّالمَّر ععِّامنيـِّمفِّ َّؽِّد  ؿِّالمعامؿِّإلجراشِّ

عتِّ ال ةِّهلاِّان فِّالن ِِّّمجم  ة ِِّّالتجاربعِّ انجذبِّآ ر فِّهلاِّىندسةِّالبتر ؿعِّ مالت ِّ
ِّما يؿِّ غيرىام لنا ةِّالت ِّ

نؿِّا ِّملرعِّ كيني ةِّتعميؽِّامستنادةِّلذاِّتسعاِّالد راسةِّلمتعرؼِّ ماِّبرنامةِّجامعةِّالط ِِّّ
ِّمَّك توِّمفِّ  ؿِّ رضِّ براتِّبعضِّالد ؿِّا ِّىذاِّالمجاؿم ِّمنوعِّ عؿ 
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ِِِِِّّّّّ ِّمف ِّالرغـ ِّ مف ِّالت ِِّّىف ِّ ما ِّىساسِّالتنميةع ِّى  ِّالمسكفِِّّارد ِِّّكؿ ِِّّعميـ ِّهلا يعتاج
ِّالعؽُِِّّّع المهكؿ ِّامساسي ِِّّ لو ِّالملادر ِّالما  ِّلمرااىية ِّكؿُِّّادي ِّة ِّيبدى ِّابالتعميـ ِّ؛ىذاِّةع

ِّام ِّ ازدىار ِّالتط ر ِّىف ِّاعد ث ِّكما ِّالتعميـع ِّبسبب ِّيك ف ِّالمادي ِِّّاراد ِّمعتمدةِّالرااىية ة
 مِّ ميو

ِّهلاِّعدٍِِّّّعتاِّاآلفهمِّىن وِِِِِِِّّّّّّّ ِّيَّتلرِّالتعميـ  ماِّعنظِّعَّا ؽِّ فِِّّكبير ِِّّا ِّملرع
ذ ِّ ال ِِّّعةَّد ِّامساسي ِّيرِّالن ِّ بِّالنرلةِّلتنميةِّمياراتِّالتنكظيرِّقمبِّبد فِّه طاشِّالطُِّّ

م ِّ مناقَّةِّنتا جيـمِّامازاؿِّالن ِِّّعبيعةالط ِِّّ ماِّيتطمبِّهجراشِّتجارب ِّـ ِّظاـِّالتعميم ِّغيرِّم ل 
ِّ ِّامطناؿ ِّلمسا دة ِّالعَّيَّي ِِّّ مابعد ِّاىتماماتيـ ِّمناطؽ ِّ فِِّّعةهيجاد ِّاللطاش  كَّؼ

ِّيته  ِِّّ؛م اىبيـ ِّبَّد ِّلذلؾ ِّالطُِّّر ِّمف ِّك ير ِّيؤد ِّمم ِِّّ بِّبت قعاتِّآبا يـعة  ِّهلاِّ كعيـِّا
ِّليستِّبهىداايـ  مِّتعتِّكلطِّسا يفِّ جاىديفِّا ِّتعَّيؽِّىىداؼ 

ِِِِِِّّّّّّ ِّجاش ِّىنا ِّالتعد ِّ مف ِّالت للاتِِّّنع   ِّم تمؼ ِّا  ِّامطناؿ ِّاىتمامات تد يـ
ِّعممكنةِّةعِّ النن فِّمفِّىللرِّسفٍِّّاممةِّمجاؿِّالعم ـعِّ التكن ل جياعِّ العم ـِّاإلنساني ِّالَّ ِّ

ِّ ِّ ذلؾ ِّلألجياؿ ا ِّبعكياِّت كيعا ِّمع ِّ تتَّابؾ ِّتتدا ؿ ِّ الميارات ِّالمعراة ِّىف الجديدة
ِّيَّ  ِِّّعالبعض ِّمجاؿ  ِّا  ِّالتعمـ ِّى رل ىف ِّمجامت  ِّا  ِّالميارات  ِّ ِّيك فِّع ِّىف  ينبل 

ِّالم تمنة ِّالت للات ِّايـ ِّ ما ِّبناشا ِّاىتماماتيـ ِّاكتَّاؼ ِّ ما ِّقادريف ِّامطناؿ كماِّع
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ِّا ِّتعتاج ِّم ِّالمزدىرة ِّالمجتمعات ِّىف ِّيدرك ا ِّىف ِّ مييـ ِّينبل  ِّهلا ى ِِّّ"ميندسيف"َّط
اِّهلاِّ"ىطباش" ِّمِّهلخ…ِّ"م سيَّييف"عِّ"م عّمميف"عِّ"ملراييف"عِّبؿِّتعتاجِّىيكا

ِِِِِِِّّّّّّّ ِّبرنامة ِّىىمية ِّمف ِّالعالية ِّالد راسة ِّسبؽِّتنب ؽِّمَّكمة ِّما ِّ ما جامعةِّ تهسيساا
ِّيعمؿِّنؿالط ِّ ِّىن و ِِّّعيث ِّامطناؿ ِّه داد ِّالمستَّبمي ِِّّلم اجية ما  تعزيزِِّّعةالتعديات

ِّبعممي ِِّّيـاىتمامات ِّالمدلِّال الة ِّالتعمـط يمة ِّالذ ِِّّعة ِّ ال  ِِّّعات تعزيزِّاعتراـ بالن نسعَِّّة
ِّالَّ لي ِّ ِّاك اِّ بناش ِّ ِّةع ِّمف ِّ الم تر يف ِّالمبتكريف ِّاكتَّاؼ ِّع اعتكانيـِّبينيـعف

 ماِّتعديدِّامىداؼِِّّتيـ مسا دِّماِّ) مماشِّالمستَّبؿو ِّليك نِّ  المادِّ  ـِّالنن تَّديـِّالد ِّ
ةِّذاتِّالج دةِّ تعَّيَّياِّ كمافِّهتاعةِّكااةِّامنَّطةِّالتعميمي ِِّّعكيدِّ مييا التهِّعةالمستَّبمي ِّ

ِّلكؿ ِّ ِّبلض ِِّّالمرتنعة ِّامجتما ي ِّالن ِِّّطنؿ ِّ منيتو ِّ ف ِّ التكن ل جياعِّظر ع ِّالعمـ  ِّ د ـ ة
ِّ ِّ ِّا ِّاليندسةع ِّاإلِِّّمملرِّ الرياكياتع ِّالع قة ِّ الجامعاتِّرتباطي ِّ تعزيز ِّامطناؿ ِّبيف ة

ِّا ِّبيـ ِّالِّ المعيطة ِّال  ِّعمجا رةالمناطؽ ِّ النرصِّال الةِِّّ  زيادة ال اصِّبالن ا د
ِّمو5)اعظًِِّّّ بِّالذيفِّيم م فِّقطا اتِّالمجتمعِّامقؿ ِّماِّبالنسبةِّلمطُِّّعِّ مِّسي ِّ بالتعميـِّالعال

قاتِّ الت ِّمفِِِِِِّّّّّّ ِّهلاِّبعضِّالم ع   ِّيَّير ِّالطنؿِّا ِّملر ِّ اقعِّبرنامةِّجامعة همِّىف 
ِّالك6بينيا) ِّ الت  ية ِّاإل  ف ِّقم ة ِّ نَّصِّو: ِّامم رع ِّ ى لياش ِّلممدارس ِّبالبرنامة ااية

التم يؿِّالكاا ِّلمبرنامةعِّ ط ؿِّالنترةِّالت ِّيلؿِّايياِّالد  ـِّمفِّالجامعةعِّ قم ةِّامماكفِّ
ِّالمجي زةِِّّمستَّباؿِّامطناؿِّبالجامعاتِّ غيرىام

ِّبرنامةِِِِّّّّ ِّتطبيؽ ِّا  ِّجامعاتيا ِّنجعت ِّالت  ِّالد ؿ ِّب برات ِّام ذ ِّينبل  ِّذلؾ  لتعَّيؽ
الط نؿعِّ امستنادةِّمنياِّا ِّملرِّبماِّيتسؽِّمعِّالس ياؽِّال َّاا ِّالملر ِّلتعسيفِِّّجامعة

ِّج دةِّال دمةِّالمَّدمةِّمنياعِّ التلمبِّ ماِّمَّك تياِّ زيادةِّاا ميتيام
  ميوِّاَّدِّرك زتِّالد راسةِّالعاليةِّ ماِّهجراشاتِّتنعيؿِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّبملرِّا ِِِِّّّّ

ِّمفِّجامعاتِّبريطان ياِّ ىلمانياعِّ  ميوِّتعددتِّمَّكمةِّالد راسةِّا ِّامس مةِّك شِّ براتِّكؿٍّ
ِّالتالية:

 ماِّامسسِّالنظري ةِّلبرنامةِّجامعةِّالط نؿ؟

ِّا ِّك شِّ ِّ ىلمانيا ِّبريطانيا ِّمف ِّالجامعاتِّا ِّكؿٍّ ِّتَّد ميا ِّالت  ِّالط نؿ ِّبرامةِّجامعة ما
 الس ياؽِّال َّاا ؟

 مفِّجامعاتِّبريطانياِّ ىلمانيا؟ِّماِّى جوِّالَّبوِّ ام ت ؼِّا ِّبرامةِّجامعةِّالط نؿِّا ِّكؿٍِّّ
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 ماِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّالمطب ؽِّا ِّملرِّا ِّك شِّالس ياؽِّال َّاا ؟

ِّال براتِّ ِّك ش ِّا  ِّبملر ِّالط نؿ ِّجامعة ِّبرنامة ِّلتنعيؿ ِّالمَّترعة ِّاإلجراشات ِّىىـ ما
 الم تارة؟ِّ بماِّيتسؽِّ الس ياؽِّال َّاا ِّلملر؟

ِّام ذِّببرنامةِّجامعةِّا ِّ ماِّذلؾِّاإف  ِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ بناشا لط نؿِّالم طب ؽِّا ِّكؿٍّ
 ىلمانياِّيسا دناِّا ِّتنعيؿِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّا ِّملرعِّ التلمبِّ ماِّمَّك تو؛ِّ مفِّ

ـ ِّتعَّيؽِّاليدؼِّمنوم  ِّ
 حدّد الدِّراش٘: -3

ِّ امىمي ػةِّ امىػداؼِِِِِِّّّّّّ اقتلػرتِّالد راسػةِّ مػاِّبرنػامةِّجامعػةِّالط نػؿِّمػفِّعيػثِّالمنيػـ 
ِّمػفِّبعػضِّجامعػاتِّبريطانيػاِّ ىلمانيػا؛ِّعيػثِّىن يمػاِّمػفِّى ا ػؿِّ تطبيَّاتي اِّالمعالرةِّا ِّكؿٍّ

ـعِّ عََّّػػػتِّبػػػو8338ِّالػػدُّ ؿِّام ربي ػػػةِّالتػػػ ِّبػػدىتِّاػػػ ِّتطبيػػػؽِّجامعػػةِّالط نػػػؿِّمنػػػذِّ ػػاـِّ
ِّنجاعاتِّ ديدةم

 ٍدف الدِّراش٘: -4

ِّتيدؼِّالد راسةِّالعاليةِّهلا:ِِِِّّّّ
ِّمفِّج م1  امعاتِّبريطانياِّ ىلمانيامالتعرؼِّ ماِّبرامةِّجامعةِّالط نؿِّا ِّكؿٍّ

 كػػعِّهجػػراشاتِّمَّترعػػةِّلتنعيػػؿِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالط نػػؿِّبملػػرِّبمػػاِّيعَّػػؽِّاليػػدؼِِّّ م8
ِّالمنَّ دِّمنوم

َّ٘ الدِّراش٘: -5  أٍن

ِّ :راسةِّاةِّالد ِّتكمفِّىىمي ِّ
ذلؾِّ لػِّجامعةِّالط نؿِّلط بِّالمدارسعةِّهلاِّىىمي ِِّّالمسؤ ليفِّ الم تليفلنتِّنظرِّ -

يـِّات مَّػر  ِّعةا تيػاراتيـِّالميني ػِّلت ميذِّايماِّي صُِّّارتباطِّ  يؽِّبمعراةِّعاجاتِّا
ِّمي ةالمستَّبمِّي ةالمين

وِّمِّيعظػاِّنعسبِّىن ِِّّ  الذِّعالتعرؼِّ ماِّهمكانياتيـِّ قدراتيـِّا ِّمسا دةِّالت ميذ -
ِّاػ يـِّبَّػكؿِّم ِّ ذلػؾِّمػفَِّّػهنوِّىفِّيػؤى ِِّّعة اقػعِّالمؤسسػاتِّالترب ي ػِّ بامىتماـِّالػ ـز

 المستَّبؿمِّةينم تيارِّمىعسفِّ
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لنتِّىنظارِّى لياشِّامم رِّ المؤسساتِّالترب ي ةِّلمتعػرؼِّ مػاِّبرنػامةِّجامعػةِّالط نػؿِّ -
بدا اتوعِّ تنميتيام ِّالمدا ؿِّالعدي ةِّل ىتماـِّبالط نؿِّ قدراتوِّ ا   كهعد 

ِّال ػػ ؼِّالَّػػا ـِّمػػفِّسػػن اتِّك يػػرةِّبػػيفِّى ليػػاشِّاممػػ رعِّ ىبنػػا يـِّعػػ ؿِّا تيػػارِّ - عػػؿ 
 مستَّبؿِّىاكؿمِّدراستيـِّعسبِّمي ليـِّ قدراتيـِّلم ل ؿِّل

 مصطلخات الدِّراش٘: -6

 برىامج جامع٘ الطِّفل:

ِّاكرتوِّامساسي ةِّ ماِِِِِّّّّّ مفِِّّلألطناؿهتاعةِّالنرلةِّى ِّبرنامةِّتَّد موِّالجامعةعِّ تَّـ 
ِّالتعميمي ِّ ِّم تمؼِّالمراعؿ ِّ الذيف ِّى مارىـة ِّ َّرِّبيفِّماِّتترا ح ِّ ال  امنة  اـِِّّالس ادسة

ُـِّّتعِّ ِّ ا ِّم تمؼِّامماكفِّعلت للاتم تمؼِّاِّ الجامعاتِّاِّ راسةِّالمد ِّ دراسةِّم ادِِّّت
ِّالطب ِّىساسي ِّ ِّم ؿ: ِّ الرياكي ِّ امعياشِّ الكيمياشِّ الز ِِّّة ِّ اللذاش ِّ العم ـِّرا ة اتِّ اليندسة

ِّالد ِّنساني ِّاإلِّ ِّالمناخ ِّننس ِّليـ ِّايتيح ِّالمعم مات ِّ تكن ل جيا ِّلمط ِّيِّ الذِّ راسة مبةِّت ار
 مو7)الجامعييف

 ميَج الدِّراش٘: -7

ِّالمَّارنةِِِِِِِّّّّّّّ ِّالمنيةِّالمَّارفِّمفِّ  ؿ ِّاست دمتِّالد راسة ِّالمَّكمة ا ِّك شِّطبيعة
ِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ ىلمانياعِّ معا لةِّامستنادةِّمفِّ بيفِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّا ِّكؿٍّ
ِّهلاِّ ِّالت ّلؿ ِّطريؽ ِّ ف ِّ ذلؾ ِّملرع ِّا  ِّالط نؿ ِّجامعة ِّبرنامة ِّتنعيؿ ِّا   براتيما

ِّهجراشاتِّمَّترعةِّلتنعيميام
 خطْات الدِّراش٘: -8

 كػػعِّاإلطػػارِّالمعػػددِّلمدراسػػةِّالػػذ ِّيتكػػمفِّالمَّدمػػةعِّمَّػػكمةِّالد راسػػةعِّعػػد دىاعِّ م1
 ىىدااياعِّىىميتياعِّملطمعاتياعِّمنيجياعِّ ط اتيام

تنا ؿِّاإلطارِّالنظػر ِّلمد راسػةِّالػذ ِّيػد رِّعػ ؿِّبرنػامةِّجامعػةِّالط نػؿِّمػفِّمنظػ رِّ م8
 امدبياتم

ارنػػةِّالم تػػارتيفِّلمد راسػػة:ِّ)بريطانيػػاعِّ لػػؼِّلبػػرامةِّجامعػػةِّالط نػػؿِّاػػ ِّد لتػػ ِّالمَّ م0
 ىلمانياوِّا ِّك شِّالس ياؽِّال َّاا م
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دراسةِّتعميمي ػةِّمَّارنػةِّلبيػافِّى جػوِّالَّػبوِّ ام ػت ؼِّاػ ِّبػرامةِّجامعػةِّالط نػؿِّاػ ِّ م4
 د لت ِّالمَّارنةم

  لؼِّلبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّا ِّملرِّا ِّك شِّالس ياؽِّال َّاا م م5

برنػػامةِّجامعػػةِّالط نػػؿِّبملػػرِّاػػ ِّكػػ شِّ كػػعِّاآلليػػاتِّالمَّترعػػةِّلتنعيػػؿِّتطبيػػؽِّ م6
  براتِّالدُّ ؿِّالمَّارنةِّ بماِّيتنؽِّمعِّال اقعِّال َّاا ِّالملر م

 اإلطار اليظرٖ للدِّراش٘ 

 ّٓتياّل: 

 أًّلا: األشض اليظرَّ٘ لربىامج جامع٘ الطِّفل:

نَّػػهتِّاكػػرةِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالط نػػؿِّمػػفِّ ػػ ؿِّالرغبػػةِّاػػ ِّتز يػػدِّالطُّػػ بِّبنػػرصِّ
ِّمفِّىـِّىكبػرِّمػنيـعِّ مػفِّا ػاتِّ مري ػةِّم تمنػةعِّ معممػيفِّذاتِّميػاراتِّالنمذجةِِّّمفِّق ِّ ب ؿ 

ميني ػػةِّاػػ ِّالتعمػػيـِّامبتػػدا  ِّ  بػػراتِّىسػػاتذةِّجامعػػةعِّ ذلػػؾِّمتسػػاعِّالتجربػػةِّالمدرسػػي ةِّ
ِّمػػفِّهمكانػػاتيـِّ المتاعػػةِّلمطُّػػ بِّ السػػع ِّهلػػاِّمسػػا دةِّامطنػػاؿِّلم لػػ ؿِّهلػػاِّىقلػػاِّقػػدر 

ِّوم8الم تمنة)
تِّامطنػػػاؿِّالناجمػػػةِّ ػػػفِّالعرمػػػافِّامجتمػػػا  عِّ راػػػعِّهلػػػاِّجانػػػبِّراػػػعِِّّتطمعػػػا

ت قعات يـِّ طم عات يـِّمفِّ  ؿِّهتاعةِّارلةِّلمعمػؿِّمػعِّالبػالليفِّعتػاِّيتمك نػ اِّمػفِّتطػ يرِّ
ِّمياراتيـِّامجتما يةِّكال  َّةِّبالن نسعِّ اعتراـِّالذ اتِّبَّكؿِّغيرِّرسم م
ميػوِّمػفِّ ػ ؿِّمتعػةِّباإلكااةِّهلاِّزيادةِّالد ااعِّلدلِّامطنػاؿِّلمػتعمُّـعِّ تعنيػزىـِّ 

الت ػػدريسِّبَّػػكؿِّغيػػرِّرسػػم ِّ بػػرِّطػػرؽ ِّم يػػرةِّلتعمػػيـِّامطنػػاؿ؛ِّباإلكػػااةِّهلػػاِّاعتياجػػاتِّ
ِّاملتَّػػاشِّبامطنػػاؿِّ ِّالجػػامع عِّاػػإف  ِّمػػفِّالنمذجػػةِّالترب ي ػػةِّاػػ ِّالعػػـر طػػ بِّالجامعػػةِّابػػدما

ِّيـتعمػبَّكؿِّى  ؽِّمفِّ  ؿِّىنَّطةِّغيرِّرسمي ةِّيعمؿِّ ماِّه طا يـِّرؤيةاِّىكبرِّاػ ِّكيني ػةِّ
امطنػػاؿِّمػػفِّ ػػ ؿِّالممارسػػةِّالعممي ػػةعِّ مراقبػػةِّتػػه يرِّطػػرؽِّتػػدريسِّمبتكػػرةِّعػػ ؿِّمػػدلِّ
ػػاِّبالت لػػيؼِّاػػ ِّالمسػػتَّبؿِّمػػفِّ ػػ ؿِّ مَّػػاركةِّامطنػػاؿِّاػػ ِّالػػتعمـعِّ ىػػذاِّكمػػوِّيػػرتبطِّىيكا

ِّهكااةِّىذهِّامنَّطةِّهلاِّسيرتيـِّالذاتي ةم
ِّ تتم ؿِّىىـِّالعنالرِّالمرتبطةِّببرنامةِّجامعةِّالط نؿِّا :
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 : املفَْو - أ

يطمػػؽِّ مييػػاِّجامعػػةِّالمػػرحِّ ىػػ ِّتَّػػجعِّامطنػػاؿِّمػػفِّ مػػرِّال امسػػةِّ عتػػاِّالرابعػػةِِِِِِِّّّّّّّ
 َّػػرِّ مػػاِِّّمعا لػػةِّالَّيػػاـِّبتجػػاربِّجديػػدةعِّ تطػػ يرِّ بػػراتيـِّ اكتسػػابِّميػػاراتِّ  بػػراتِّ

ِّوم9جديدة)
ِّالجامعػػاتِّىػػ ِّالتػػ ِّتَّػػدمياِّكبرنػػامةِّيسػػا دِّاػػ ِّتمبيػػةِِِِِّّّّّ  قػػدِّىطمػػؽِّ مييػػاِّجامعػػةِّمف 

ِّمجاؿِّ دمةِّالمجتمعم ظا ؼِّالجامعةِّا ِّ
 األٍداف:  –ب   

يعمػػؿِِّّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّ مػػاِّتعَّيػػؽِّالعديػػدِّمػػفِّامىػػداؼِّ التػػ ِّمػػفِّبينيػػا:ِِِِِِِّّّّّّّ
ِّالدراسػػ مِّ هَّػػراؾِّامطنػػاؿِّاػػ ِّالػػتعمـِّغيػػرِّالرسػػم ِّى ِّالػػذ ِّيعػػدثِّ ػػارجِّسػػا اتِّاليػػـ 

ى مػػاؿِّمسػػا دةِّامطنػػاؿِّ تطػػ يرِّالكنػػاشةِّالذاتي ػػةِّلػػدييـِّمػػفِّ ػػ ؿِّهَّػػراكيـِّاػػ ِّىنَّػػطةِّ ِّ
يَّ مػ فِّبيػاِّبهننسػيـ؛ِّهلػاِّجانػبِّبنػاشِّال  َّػةِّ الطم عػاتِّلػدلِّامطنػاؿِّمػفِّ ػ ؿِّتعزيػػزِّ
التعمـِّ ارجِّالمدرسةعِّ الربطِّبالم اكيعِّالت ِّيمكفِّدراستياِّا ِّالجامعةمِّكماِّتَّػد ـِّدرجػةِّ
 اليةِّمفِّالج دةِّالمكم نةِّى ِّالت ِّت دـِّامطناؿِّ تنمػييـِّد فِّهيػذا يـ؛ِّباإلكػااةِّهلػاِّ

راتِّتعميمي ةِّمتن قةِّلألطناؿِّ ارجِّالمناىةِّالدراسي ةعِّ  رضِّهنجػازاتيـِّاػ ِّعنػؿِّتَّديـِّ ب
ِّ الت ػػرجِّالر سػػم ِّلمبرنػػامةمِّ اػػ ِّالن يايػػةِّتعزيػػزِّالتعلػػيؿِّالدراسػػ ِّمػػفِّ ػػ ؿِّزيػػادةِّعػػب 

 وم13امطناؿِّ َّلنيـِّبالد راسةِّ التعمـ)

ِّجامعةِّالط نؿِّى ِّىعػِِّّ دِّالبػرامةِّالتػ ِّتسػعاِّ ِّيمكنناِّىفِّنست مصِّمفِّىذهِّامىداؼِّىف 
هلػػاِّالتلمػػبِّ مػػاِّمَّػػك تِّالتعمػػيـِّالتَّميػػد ِّالمَّػػد ـِّدا ػػؿِّالمػػدارسِّم ػػؿ:ِّربػػطِّالمنػػاىةِّ

كسابِّالط نؿِّمياراتِّ طرؽِّتعمـِّجديدةم  بالبي ةِّال ارجي ةعِّ ا 

 األٍنٔ٘:   -ج

رِّتتم  ؿِّىىميةِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّا ِّىن ياِّتم  ؿِّرعمةِّهلػاِّتعمػـِّمسػتَّؿ؛ِّعيػثِّي تػاِِِِّّّّ
ايياِّامطناؿِّماِّيريد فِّتعمُّموعِّ يَّ م فِّبهنَّطةِّىذاِّالتعمـِّبهننسيـمِّتَّػد ـِّ جيػاتِّتعمػـِّ
 ىنَّطةِّتعمـِّجديدةِّ اليةِّالج دةِّمفِّ  ؿِّزيارةِّالمتاعؼِّ النػ اد ِّ العػدا ؽعِّ ممارسػةِّ
ِّامطنػاؿِّلمػتعمـِّ رغبػتيـِّاػ ِّالػذ ىابِّهلػاِّالمدرسػةِّ ىنَّطةِّالتعمـِّبيػاعِّكمػاِّتزيػدِّمػفِّعػب 

ارِّ ماِّذلؾِّمفِّى لياشِّىمػ رىـمِّراػعِّمسػت لِّتعلػيؿِّامطنػاؿِّاػ ِّالمدرسػةِّمػفِّد فِّهجب
 ػػ ؿِّتطبيػػؽِّالمعم مػػةِّد فِّالتركيػػزِّ مػػاِّعنظيػػاِّ اسػػترجا ياِّاَّػػطمِّاستكَّػػاؼِّمجػػامتِّ
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 طرؽِّتعمـِّجديدةِّمفِّ  ؿِّامن راطِّا ِّالعمؿِّدا ؿِّمعامػؿِّ م تبػراتِّ قا ػاتِّالجامعػةِّ
:ِّمتعػػؼِّدا ػػؿِّالجامعػػةعِّ امنػػدماجِّاػػ ِّىنَّػػطةِّتعميمي ػػةِّم تمنػػةِّدا ػػ ؿِّالجامعػػاتعِّمػػ  ا

ياكػػػةِّ الَّيػػػاسِّ اإلسػػػعاااتِّام لي ػػػةِّلجامعػػػةِّ د راتِّدراسػػػي ةِّجامعي ػػػةِّ ػػػفِّالت لػػػميـِّ الر 
ِّمتاعةِّلوِّ الت ِّيرغػبِّ الط نؿمِّم قعِّيستطيعِّمفِّ  لوِّالط نؿِّاملتعاؽِّبهقربِّ جية ِّتعمُّـ 

يفِّامطنػػاؿِّمػفِّتطػ يرِّالَّػدرةِّ مػػاِّاػ ِّاملتعػاؽِّبيػامِّكمػاِّتعمػػؿِّجامعػةِّالط نػؿِّ مػاِّتمكػ
ػػوِّ ػػارجِّالنلػػؿِّالدراسػػ ؛ِّ اللػػم دِّ التنػػاؤؿِّ ال  َّػػةِّمػػفِّ ػػ ؿِّارلػػةِّالػػتعمـِّالػػذ ات ِّالم ج 
عِّ تَّػػجيعِّامطنػػاؿِّ مػػاِّامنَّػػطةِّ باإلكػػااةِّهلػػاِّتعزيػػزِّالرااىيػػةِّمػػفِّ ػػ ؿِّالػػتعمـِّالعػػر 

ِّتعَّيػػؽِِّّالجديػػدةمِّاكتَّػػاؼِّالمَّػػا رِّالجديػػدةِّ زيػػادةِّاممػػاكفِّالجديػػدةعِّ قبػػؿِّكػػؿ ِّ َّػػ ش 
ِّلمتكيػػؼعِّ ي ػػؽِّ ػػاِّقػػاب ا اػػ ِّتعَّيػػؽِّىع مػػوعِّالمَّلػػدِّلمطنػػؿعِّ ىػػ ِّىفِّيلػػبحِّالطنػػؿِّمتعمما

ِّوم11ىك رِّقدرةِّ ماِّالتعليؿِّ اإلنجازِّا ِّالمدرسةِّمفِّىقرانو)ِّلديوِّعك رِّىاكؿع
ِّمَّػػك تِِِِِّّّّّ ِّاػػ ِّعػػؿ  ِّكبيػػر   ممػػاِّسػػبؽِّنسػػتنتةِّىفِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالط نػػؿِّيسػػاىـِّبَّػػكؿ 

د ِّدا ػػؿِّالمػػدارسعِّ الػػذ ِّا تمػػدِّ مػػاِّعنػػظِّالمعم مػػاتِّ اسػػترجا ياِّد فِّالت عمػػيـِّالتَّميػػ
 تطبيَّياِّ ربطياِّبال اقعِّمم اِّسا دِّ ماِّنَّصِّاإلبداعِّ امبتكارِّلدلِّامطناؿم

 ّجَات التعلُّه:   -د

تتم  ػػػؿِّاػػػ ِّالمؤسسػػػاتِّالمَّػػػاركةِّاػػػ ِّالعمػػػؿِّاػػػ ِّبرنػػػامةِّجامعػػػةِّالط نػػػؿِّ ىػػػ :ِِِِِِِّّّّّّّ
رسِّا ِّم تمؼِّالمراعؿوعِّ الَّ راكةِّمػعِّالمتػاعؼعِّالمعػارضِّالعاـِّ)المداالتعميـِّمؤسساتِّ

النني ػػةعِّالمكتبػػاتعِّعػػدا ؽِّالعيػػ افعِّالمجػػالسِّالمعمي ػػةعِّالنػػ اد ِّالرياكػػي ة؛ِّهلػػاِّجانػػبِّ
الَّ راكةِّمعِّالن اد ِّالرياكي ةِّ ال َّااي ػةِّبالمػدارسِّم ػؿ:ِّ)نػاد ِّالكتػابعِّنػاد ِّالَّػطرنةو؛ِّ

كػػػػاشِّالمجتمػػػػعِّالمػػػػدن ِّ مؤسسػػػػاتوِّبمػػػػاِّاػػػػييـِّباإلكػػػػااةِّهلػػػػاِّالَّ ػػػػراكةِّمػػػػعِّجميػػػػعِّى 
ِّوم18المعمم ف)

  ميػػػوِّاَّػػػدِّسػػػاىـِّبرنػػػامةِّجامعػػػةِّالط نػػػؿِّ مػػػاِّربػػػطِّالمػػػدارسِّبكااػػػةِّالمؤسسػػػاتِِِِِِِّّّّّّّ
ِّلتنَّ ةِّامطناؿِّمماِّيساىـِّا ِّه راجِّجيؿِّمتزفِّ مَّارؾِّ مبدعمِّامجتما ي ةِّام رل

 جْاز الصَّفر: -ِ

ِّطِّ ِّ يَّلػػدِّبػػوِّبطاقػػةِّى ِّ  يَّػػةِّالتعػػاؽِّكػػؿ  ِّببرنػػامةِّجامعػػةِّالط نػػؿِّ ت ػػتـِّبعػػدِّكػػؿ  الػػب 
ِّ مػاِّانتظػاـِّعكػ رِِّّ كػافِّليػذاسا ةِّمػفِّسػا اتِّتعمػـِّىنَّػطةِّالبرنػامةعِّ ِّهيجػاب ع تػه ير 

ِّالطُّ بِّ املتزاـِّبالم ا يدِّ السم ؾم
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-ِّ039ِّ-ِّ

 تعمػػػؿِّىػػػذهِّالبطاقػػػةِّ مػػػاِّاسػػػتمرارِّانتظػػػاـِّامطنػػػاؿِّاػػػ ِّعكػػػ رِّكااػػػةِّمعاكػػػراتِِِِِِّّّّّّ
ِّامسػتنادة ـ  ىػذهِّالبطاقػةِّتسػا دِّامطنػاؿِّاػ ِِّّىف ِِّّمنػوِّبَّػكؿِّكامػؿعِّكمػاِّالبرنامةعِّ مػفِّ ػ

ِّ ِّطنػػؿ  العلػػ ؿِّ مػػاِّجػػ ا زِّ َّػػياداتِّمػػفِّ ػػ ؿِّ ػػددِّسػػا اتِّالػػتعمـِّالتػػ ِّيسػػجمياِّكػػؿُّ
ِّمو10)اييا
 العَادات:  -ّ

تعتبرِّجامعةِّالط نؿِّجزشااِّمفِّبرنامةِّالتعمـِّالمجتمع ِّالذ ات ِّالَّػا ـِّ مػاِّتطػ عِّاآلبػاشِِّّ
ِّطنػؿعِّ تتػرا حِّمسػت ياتِّ امطناؿِّ المعمميفِّ ط  بِّالجامعاتعِّ ت عطاَِّّيادةِّلت ػرجِّكػؿ 

و1333ِّوِّسػػا ةِّتعمػػـِّهلػػاِّالجػػا زةِّالذىبي ػػةِّ)03الت ػػرجِّمػػفِّمسػػت لِّالجػػا زةِّالبر نزي ػػةِّ)
ِّسا ةِّتعمـم

ًٔا: برامج جامع٘ الطِّفل يف بعض جامعات برٓطاىٔا:  ثاى

بػدىتِّكمَّػر عِّاِّا :ِّىن ياِّتتم  ؿِّمراعؿِّنَّهةِّ تط رِّجامعةِّالط نؿِّا ِّبريطانيِِِِِّّّّّ
ِّالسػػبت"ِّاػػ كانػػتِّمبػػادرةِّمػػفِّعِّابػػداياتِّالتسػػعيناتِّ بيرمنجيػػاـِّاػػِّ "مدرسػػةِّيػػـ 
التعمػػيـِِّّ  ػػـِّكبيػػرِّمػػ ظنِّع سػػيرِّدينيػػدِّ ينكمػػبِّعبريجػػ سِّالبر ايسػػ رِّسػػيرِّيػػتـ

ـ ِِّّع مػػديرِّالمدرسػػة ػػد ِِّّ ػػ ِّ بػػدىتِّاػػِّ العَّػػدِّالتػػالِّ اػػعِّ ِّمػػفِّمؤسسػػةِّالممػػؾِّهد اردِّـ ِّ  
سػػكتمنداِّ مراكػػزِّجامعػػةِّامطنػػاؿِّاػػمػػفِِّّا َّػػرِّمركػػزاِِّّ  نػػا ـ ِّهنجمتػػراِّ  يمػػزِّ ا  ـ ِّعِّ ػػ ِّتػػ

ـ ِّـ8336ديسػمبرِِّّ اػػالط نػػؿِّهنَّػاشِّىمانػػةِّجامعػػةِّ ـ ِّعِّ ػػ اِّمػػفِّهدارةِّد ميػػاِّ الميًّػػِّتػػ
ِّت ِِّّعة المي ِِّّىلبعتِّالمؤسسةبعدِّذلؾِّ مِّ ِّامست نا ِّ التعميـِّ لند ؽِّمست ا َّـ 

نػؿِّ تَّػرؼِّ عِّجامعػةِّالط ِّتريػدِّامنكػماـِّهلػاِّمَّػرِِّّ  نلحِّالجامعػاتِّالتػِّبت جيو ِّ
 مو14) ماِّبرامجيا

ِّ:university Manchesterيبََْزوبرىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘  -0
ـعِّ ىػ ِّجامعػةِّلػدييا8337ِّا ِّجامعةِّمانَّسترِّ ػاـِّنؿِّالط ِّتهسسِّبرنامةِّجامعةِِِِِِّّّّّّ

 برةِّط يمةِّامجػؿِّاػ ِّمجػاؿِّعَّػ ؽِّاإلنسػافعِّ ىكبػرِّمبػادراتِّالػتعمـِّغيػرِّالرسػميةِّ ػارجِّ
%ِّ لػػديياِّالعديػػدِّمػػفِّامنَّػػطةِّاػػ ِّكااػػةِّىنعػػاش08ِّم1ا اتِّالعمػػؿِّالتػػ ِّتزيػػدِّ ػػفِّسػػ

ِّوم15بريطانياعِّ العديدِّمفِّالبمدافِّا ِّجميعِّىنعاشِّالعالـ)
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-ِّ013ِّ-ِّ

ِّ لػػؼِّالعنالػػرِّامساسػػي ةِّلبرنػػامةِّجامعػػةِّ ُـِّّ مػػاِّنػػؿِّالط ِّ سػػنتا ؿِّتنلػػي ا التػػ ِّسػػيت
ِّىساسياِّالتعميؿ:

 ىعصرت:مفَْو برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ما -أ

ىنػػاِّبم ابػػةِّجمعي ػػةِّ يري ػػةِّد لي ػػةِّتعظػػاِّبتَّػػديرِّ الميًّػػاعِّ ىػػ ِّنػػؿِّالط ِّتعتبػػرِّجامعػػةِِِِِّّّّّ
عِّجميػػعِّامطنػػاؿِّالػػذيفِّتتػػرا حِّى مػػارىـِّبػػيفِّال امسػػةِّ الرابعػػةِّ َّػػرِّ مػػاِّالَّيػػاـِّ تَّػػج 
بتجاربِّجديدةِّ تط يرِّاىتماماتِّجديدةِّ اكتسابِّمياراتِّجديػدةِّمػفِّ ػ ؿِّالمَّػاركةِّاػ ِّ

ِّالدراس )ىنَّطةِّتعميم قةِّ ارجِّاليـ  ِّوم16ي ةِّمبتكرةِّ    
 أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ماىعصرت:1ب

بجامعػةِّمانَّسػترِّهلػاِّتعَّيػؽِّالعديػدِّمػفِّامىػداؼِّالتػ ِّنػؿِّالط ِّيسعاِّبرنامةِّجامعةِِِِِّّّّّ
تتم  ػػؿِّاػػ :ِّراػػعِّمسػػت لِّالطمػػ حِّ ال  َّػػةِّبػػالن نسِّلػػدلِّامطنػػاؿِّمػػفِّ ػػ ؿِّامَّػػتراؾِّاػػ ِّ

ِّالػتعمُّـِّلػدييـِّ ػفِّطريػؽِّه ػارةِّالت َّػػ يؽِّامنَّػطةِّا لتػ ِّيعب نيػاعِّ تَّػجيعِّالنكػ ؿِّ عػب 
الػذىن ِّلػػدييـِّاػ ِّه طػػا يـِّالمعم مػاتِّالجديػػدةِّهلػػاِّجانػبِّتعزيػػزِّالػد ااععِّ بنػػاشِّالمر نػػةِّ
ِّهد ػاؿِّتجػاربِّالعيػػاةِّ ـ  لػدييـِّنعػ ِّتعمػـِّامَّػياشِّالجديػدةِّ طػرؽِّامسػتنادةِّمنيػاعِّ مػفِّ ػ

ةِّالنظري ةِّالمعطاةِّلألطناؿ؛ِّ ىذاِّمػاِّيعمػؿِّ مػاِّتعَّيػؽِّمسػت لِّالجديدةِّهلاِّجانبِّالمعرا
ِّمػفِّالػتعمـِّلػدييـعِّباإلكػااةِّهلػاِّتنميػةِّالميػاراتِّالَّ لػي ةِّلألطنػاؿِّمػفِّ ػ ؿِّمػاِّ متَّد ـ 

ِّوم17يَّ م فِّبوِّمفِّىنَّطةِّتعميمي ةِّا ِّمجامتِّم تمنة)
مت زنػػة ِّلػػدلِِّّيسػػعاِّهلػػاِّبنػػاشَِّّ لػػي ة ِّنػػؿِّالط ِّممػػاِّسػػبؽِّنسػػتنتةِّىفِّبرنػػامةِّجامعػػةِِِِِّّّّّ

امطنػػاؿِّقػػادرةِّ مػػاِّمسػػايرةِّتليػػراتِّالعلػػر؛ِّهلػػاِّجانػػبِّالَّػػدرةِّ مػػاِّاإلبػػداعِّ امبتكػػارِّاػػ ِّ
ِّالمستَّبؿم

ِّ ىناؾِّىىداؼِّى رلِّ الةِّبجامعةِّمانَّسترِّتتم ؿِّا :ِّ
يسػػاىـِّالبرنػػامةِّاػػ ِّجعػػؿِّجامعػػةِّمانَّسػػترِّالجامعػػةِّاماكػػؿِّاػػ ِّمجػػاؿِّالبعػػ ثِّاػػ ِِِِِّّّّّ

 المعراػػػةِّبػػػيفِّجامعػػػةِّمانَّسػػػترِّ المجتمػػػعِّالمعمػػػ عِّبريطانيػػػاِّمػػػفِّ ػػػ ؿِّتبػػػادؿِّال بػػػرةِّ
  الةِّالمدارسِّامبتدا ي ةمِّيعمؿِّالبرنامةِّ ماِّزيادةِّال   ِّبالن ا دِّ النرصِّالتػ ِّيمكػفِّ
ةِّالػذيفِّمػفِّقطا ػاتِّالمجتمػعِّامدنػاِّ ىفِّتعََّّياِّمؤسساتِّالتعميـِّالعال ِّلمطُّ بعِّ  ال 

يػدِّ تعَّيػػؽِّىىػداايـِّالمسػتَّبمي ةمِّتػػدريبِّمسػػا دةِّامطنػاؿِّ مػاِّتعدِّمم  مػةِّتَّميػديًّاعالليػرِّ
الطُّػػ بِّ مػػاِّالميػػاراتِّالَّيادي ػػةِّالرسػػمي ةعِّ ىنَّػػطةِّالمَّػػاركةِّالمجتمعي ػػةعِّد ػػـِّالت ػػدريسِّ
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ِّمفِّالنل ؿِّالدراسي ةِّ المنزؿ؛ِّمم اِّيعمؿِّ ماِّت ايرِّنػ عِّمػفِّالنَّػاشِّبػيفِّ  التعمـِّا ِّكؿٍّ
ػػاِّاػػ ِّنمػػ ِّى ليػػاشِّاممػػ رِّ امطنػػاؿِّ مَّػػدم ِّالر  ايػػةِّليػػـعِّ ِّ ِّعنػػؿالط ِّىػػذاِّيمعػػبِّد رااِّىاما

 نجاعوِّالتعميم ؛ِّباإلكااةِّهلاِّه طاشِّامطناؿِّنظرةاِّ اقبةاِّا ِّالعياةِّالجامعي ةِّمػفِّ ػ ؿِّ
ِّالتعامؿِّمعِّالطُّ بِّ الم ظنيفِّ ال ريجيفم

 :أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ماىعصرت -ج 

لجامعػػةِّمانَّسػػترِِّّتػػازةاِّممِّمانَّسػػترِّارلػػةاِِّّ جامعػػةِّامطنػػاؿِّاػػبرنػػامةَِّّػػدـِّي
ـ ِِّّ ةعِّ اإل ارةِّمػفِّالمعراػةِّالتػعِّ  الةِّالمدارسِّامبتدا ي ِّالمعم لممَّاركةِّمعِّالمجتمعِّ ِّتػ

ِّةِّالرا دةِّ ممارساتِّالتعميـِّ التعمـمهنَّاؤىاِّمفِّ  ؿِّىنَّطتياِّالبع ي ِّ
امك رِِّّبريطانياِّاتجامعهعدلِّجعؿِّجامعةِّمانَّسترِّلنؿِّالط ِّ قدِّل ممتِّجامعةِّ

تبػػادؿِّالمعراػػةِّ ال بػػرةِّمػػفِّمػػفِّ ػػ ؿِّك ينػػةِّالال لػػ ؿِّ الترعيػػبِّ البعػػ ثِِّّ اػػِّسػػي لةاِّ
ِّمِّ قػدِّىسػيـِّذلػؾِّاػ   الػةِّالمػدارسِّامبتدا يػةِّالمعمػ عجامعةِّمانَّسترِّمعِّالمجتمػعِّ

عِّ  الػػػةِّ يمكػػػفِّىفِّيعََّّيػػػاِّالتعمػػيـِّالعػػػالِّ راػػعِّمسػػػت لِّالػػ  اِّبالن ا ػػػدِّ النػػػرصِّالتػػ
طنػاؿِّ مػاِّتعديػدِّ تعَّيػؽِّاِّلمسا دةِّامَّميديًِّّمةِّت بِّمفِّقطا اتِّالمجتمعِّغيرِّالمم  ِّلمطُِّّ

ترِّلمَّيػػادةِّلمجمػػعِّبػػيفِّسػػبرنػػامةِّمانَِّّ  بِّاػػتػػ ايرِّاػػرصِّلمطُّػػ ِّةعِّىىػػداايـِّالمسػػتَّبمي ِّ
ِّمو18)ةةِّ ىنَّطةِّالمَّاركةِّالمجتمعي ِّةِّالرسمي ِّالتدريبِّ ماِّالمياراتِّالَّيادي ِّ

ِّ مَّػػػدمِّنػػػؿِّ ى ليػػػاشِّىمػػػ رهِّى  مػػػفِّالمعػػػر ؼِّىفِّالمناقَّػػػةِّ التنا ػػػؿِّبػػػيفِّالط ِّ
ِّه طػاشِّامطنػاؿِّنظػرةاِِّّكماِّىفِّ منؿِّ نجاعوِّالتعميمنم ِّالط ِِّّ اِّااِّىامًِّّ ايةِّلوِّيمعبِّد راِّالر ِّ

 بِّ المػ ظنيفِّ ال ػريجيفِّالػذيفِّسػ ؼِّةِّمفِّ  ؿِّتعرينيـِّلمطُِّّالعياةِّالجامعي ِِّّ فِّ اقبةاِّ
كػفِّال لػ ؿِّيػاِّبي ػةِّترعيػبعِّيمبيفِّلألطنػاؿِّىن ِّةعِّ ت ِّ ميوِّالعياةِّالجامعي ِِّّ رِّماِّتنط ِّينس ِّ

ِّمستَّبميـم فِّطناؿِّلأله طاشِّتطمعاتِِّّ؛ِّمم اِّيعمؿِّ ماهليياِّمباَّرة
 ّجَات التعله )املؤشصات املعارك٘ مع جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ماىعصرت(: -د

دا ػػؿِّالمجتمعػػاتِّالمعمي ػػةِّاػػ ِّمانَّسػػترِّنػػؿِّالط ِّ بالنسػػبةِّلبرنػػامةِّجامعػػةِّ
ةِّ الَّػراكاتِّاػ ِّجميػعِّىنعػاشِّ الذ ِّيعمػؿِّبالتعػا فِّمػعِّمجم  ػةِّمػفِّاليياكػؿِّالمعمي ػ

ِّبريطانياِّ الت ِّتَّمؿ:
 المدارسِّالنردي ةم م1

 مجم  اتِّمفِّالمدارسم م8
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 المدارسِّاماتراكي ةم م0

 امكاديمي اتم م4

 الَّركاتِّ)مَّاريعِّالمَّاركةِّالمجتمعي ةوم م5

 المؤسساتِّامجتما ي ةم م6

 اللناديؽِّ الجمعي اتِّال يري ةم م7

ِّمِّبػػد ِّىفِِّّعنػػؿالط ِّجامعػػةِّ لكػػ ِّتَّػػترؾِّال عػػداتِّالتعميمي ػػةِّاػػ ِِِِّّّّ ِّتعمػػـ   تلػػبحِّ جيػػات 
تتػػ اارِّبيػػاَِّّػػر طِّمعينػػةِّ ىػػ :ِّالَّػػدرةِّ مػػاِّالت طػػيطِّلمػػتعمـعِّ التَّيػػيـِّالػػذات ِّالمسػػتمرِّ
عةِّالعام ةِّدا ؿِّالمنظمػةعِّ ذلػؾِّلكػمافِّ لممنظمة؛ِّهلاِّجانبِّت اارِّالس  مةِّ اممافِّ الل 

نػؿعِّ بتع يػؿِّالمنظ مػةِّالتعميمي ػةِّهلػاِّج دةِّىنَّطةِّارصِّالتعمـِّ امستكَّاؼِّالمَّد مػةِّلمط ِّ
ِّجيعِّزيػاراتِّامطنػاؿِّ ىسػرىـِّهلييػاعمِّبػد ِّىفِّنعمػؿِّ مػاِّتَّػنػؿِّالط ِّ جيةِّتعمـِّا ِّجامعةِّ
بَّػكؿِّبػارزِّدا ػؿِّ  ػارجِّالبي ػةِّالتعميمي ػةِّبعيػثِّيكػ فِّمر يًّػاِّنػؿِّالط ِّ رضَِّّعارِّجامعةِّ

ِّوم19ب ك حِّلألطناؿِّالذيفِّيرغب فِّا ِّامنكماـ)
 فر)بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق جبامع٘ الطِّفل جبامع٘ ماىعصرت(:جْاز الصَّ -ِ

ِّنَّػاطِّتعمػـِّيعكػرِّنؿِّالط ِّ يجبِّىفِّيه ذِّ ِّالػتعمـِّال ػاصِّبػوِّاػ ِّكػؿ  جػ ازِّسػنر 
ُـِّّ ِّقا دِّالنَّاطِّب كعِّى ِّ تـِّى ِّت قيػعِّ مػاِّجػ ازِّالس ػنرِّال ػاصِّبالط نػؿعِّ يػت لوعِّ يَّـ 

 مػػاِّنػػؿِّالط ِّجػػ ازِّسػػنرِّلعلػػ ؿِِّّمػػفِّ  لػػوِّعسػػابِّ ػػددِّالسػػا اتِّالمطم بػػةِّاػػ ِّكػػؿ ِّ
ِّ عدة ِّ مؿِّمعمي ةم ِّكؿ  ِّالَّ يادةِّمفِّق ب ؿ 

ِّالمدرسػػةعِّ ذلػػؾِّاػػ ِّعالػػةِّىفِّتكػػ فِِّّ  ي عطػػاِّجػػ ازِّسػػنرِّالػػتعمـِّلمط نػػؿِّمػػفِّق ب ػػؿ 
المدرسةِّ ك ااِّا ِّ عدةِّ مؿِّمعمي ػةعِّى ِّمػفِّ ػ ؿِّالمراكػزِّالمعمي ػةِّمباَّػرةِّ ػفِّطريػؽِّ

ِّتَّديـِّ ك ي ةِّاردي ةِّلمط نؿم
ذاِّامػتألِّيمكػفِّ ي ِّجػ ازِّسػنرِّالػتعمـِّمػعِّالط نػؿِّمػد ةِّ مانيػةِّ َّػرَِّّػيرااعِّ ا  ستمرُّ

ِّج ازِّالس نرِّايرجعِّذلػؾِّ امتلاؿِّبالمدرسةِّمست راجِّج ازِّجديدِّلمط نؿمِّىم اِّا ِّعالةِّاَّد 
ِّجديدِّلمط نؿعِّى ِّراكياِّذلؾم ِّهلاِّسماحِّالمدرسةِّباست راجِّج ازِّسنر 

ـ ِّتطػػ يرِّنسػػ ةِّهلكتر ني ػػة ِِّّ قػػدِّتػػ مػػفِّجػػ ازِّالس ػػنرِّالػػذ ِّي عطػػاِّلمط نػػؿِّمػػفِّق ب ػػؿ 
الجامعػػةعِّ ذلػػؾِّبَّػػراكةِّمػػعِّالَّطػػاعِّال ػػاصعِّ ىػػذاِّى طػػاِّتَّريػػرااِّىكبػػرِّمسػػتَّ ؿِّامطنػػاؿِّ
دارةِّهنجػػازاتيـِّبنَّػػاطعِّ يمكػػفِّ  تمكػيفِّتسػػجيميـِّاػػ ِّامنَّػػطةِّالم تمنػػةِّبجامعػةِّالطنػػؿِّ ا 



 .برنامج جامعة الطِّفل في كلِّ من جامعات بريطانيا وألمانيا، وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر
 

-ِّ010ِّ-ِّ

اِّلج ازِّالس ػنرِّاإللكتر نػ ِّىفِّيسػا دِّاػ ِّانتَّػاؿِّامط نػاؿِّمػفِّالمرعمػةِّامبتدا ي ػةِّهلػاِّىيكا
ِّ مػػػػاِّمراقبػػػػةِّالمػػػػدارسِّ اإلبػػػػ غِّ نيػػػػاِّ التَّيػػػػيـِّ المرعمػػػػةِّال ان ي ػػػػةِّ ىفِّيك نػػػػ اِّدلػػػػي ا

ِّمو83)الذات 
 العََّادات اخلاص٘ جبامع٘ الطِّفل يف جامع٘ ماىعصرت: -ّ

عِّبناشاِّ ماِّى قاتِّعك رِّامطنػاؿنؿِّالط ِّ تك فِّالَّ يادةِّالنيا ي ةِّلنعالي ةِّجامعةِّ
 التعميَّػػػاتعِّ الت لػػػياتِّالمتعم َّػػػةِّبه ليػػػاشِّاممػػػ رِّ المعممػػػيفِّ مَّػػػدم ِّالػػػتعمـِّ امطنػػػاؿِّ

ِّىننسيـِّ فِّطريؽِّجمعِّالط ابعِّ سا اتِّمفِّالتعمـِّالمعتمدةم
ِّطنػػؿِّعيػػثِّيمكػػفِّمػػفِّ  ليػػاِّعلػػ ؿِّ  ىنػػاؾِّميػػزةِّا ػػرلِّلمَّػػيادةِّال الػػةِّبكػػؿ 

فِّسا ةِّلألنَّػطةِّ جػا زةِّالزمالػةِّامطناؿِّ ماِّج ا زِّم ؿِّالجا زةِّالبر نزيةِّ فِّمد ةِّ   ي
ِّالذىبّيةِّ فِّمد ةِّىلؼِّسا ةِّنَّاطم

ِّ:university  Kentبرىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ كٔئتِّ-8
ـعِّ ىػ ِّجامعػة8338ِّتهسسِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّاػ ِّجامعػةِّكينػتِّ ػاـِِِِِِّّّّّّ

كااػةِّلديياِّ برةِّط يمةِّامجؿِّا ِّمجاؿِّعَّ ؽِّاإلنسػافعِّ لػديياِّالعديػدِّمػفِّامنَّػطةِّاػ ِّ
ِّىنعاشِّبريطانياِّ العديدِّمفِّالبمدافِّا ِّجميعِّىنعاشِّالعالـم

 مفَْو برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ كٔيت: -أ

ىػػ ِّبرنػػامةِّتَّدمػػوِّمنظمػػةِّ طني ػػةِّتسػػتيدؼِّامطنػػاؿِّ الَّػػبابِّلممرعمػػةِّالعمري ػػةِّ
ـ ِّايػوِّبيفِّالسابعةِّ الرابعةِّ َّرِّ)هرَّادي ةِّمِّنيا ي ةوِّ ى ِّبرنامةِّم يرِّ مبتكرِّمعميًّػاِّت َّػد 

ِّالتركيػزِّبيػاِّ مػاِّ ِّالدراسػ عِّ ينلػبُّ ارصِّلمتعمـِّ اليةِّالج دةِّتجر ِّ ارجِّسا اتِّاليػـ 
ِّوم81المَّاركةِّا ِّالتعمـِّ زيادةِّالتطمعاتِّ راعِّمست لِّالطُّم ح)

 أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ كٔيت: -ب

طنػاؿعِّبجامعةِّكينتِّهلػاِّراػعِّمسػت لِّطمػ حِّامنؿِّالط ِّيسعاِّبرنامةِّجامعةِِِِِّّّّّ
 ال  َّػػةعِّ اعتػػراـِّالػػذ ات؛ِّهلػػاِّجانػػبِّزيػػادةِّالتعلػػيؿِّ ت سػػيعِّاآلاػػاؽِّلػػدييـ؛ِّهلػػاِّجانػػبِّ

اِّ-مسا دةِّامسرِّ ماِّايـِّالتعمـِّ ليسِّاَّطِّالذ ِّيعدثِّا ِّالمدرسةِّمػفِّالتاسػعةِّلػباعا
ِّاستيداؼِّمجم  اتِّمفِّامطناؿِّلممسا دةِّا ِّسد ِّالنجػ ةِِّّ- عتاِّالرابعةِّمساشاا ـ   مفِّ 

مجتمػػا  عِّجعػػؿِّبي ػػةِّالػػتعمـِّممتعػػةِّلألطنػػاؿمِّتطػػ يرِّاػػرصِّامنتَّػػاؿِّمػػفِّمػػفِّالعرمػػافِّا
ػاِّيسػػاىـِّاػ ِّتعَّيػؽِّتَّػػدُّـِّىاكػؿِّلألطنػاؿِّالمَّػػاركيفِّ المرعمػةِّامبتدا ي ػةِّهلػػاِّال ان ي ػة؛ِّمم 



 .برنامج جامعة الطِّفل في كلِّ من جامعات بريطانيا وألمانيا، وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر
 

-ِّ014ِّ-ِّ

بالجامعػػةِّ ػػفِّامطنػػاؿِّغيػػرِّالعاكػػريفِّبيػػاعِّ زيػػادةِّمسػػت لِّاإلنجػػازِّلػػدلِّامطنػػاؿمِّراػػعِّ
امطنػػػاؿِّ ى ليػػػاشِّىمػػػ رىـ؛ِّعيػػػثِّىفِّالتعػػػاؽِّامطنػػػاؿِّمسػػػت لِّالتطمعػػػاتِّ الطُّمػػػ حِّلػػػدلِّ

بالبرنػامةِّيعس ػػفِّمسػػت لِّامطنػاؿِّىك ػػرِّمػػفِّاملتعػػاؽِّبالمػدارسمِّيػػ ارِّالبرنػػامةِّلألطنػػاؿِّ
يجابي ة)نؿِّالط ِّبي ةِّتعمـِّذات ِّ تعا ن عِّكماِّت ارِّجامعةِّ ِّوم88  قاتِّآمنةِّ ا 

 أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ كٔيت: -ج

ِّجامعػػةِّتتم  ػػؿِِِِِّّّّّ ببنػػاشِّمناىجيػػاِّالتػػ ِّتركػػزِّنػػؿِّالط ِّىىمي ػػةِّالبرنػػامةِّاػػ :ِّتَّػػـ 
 مػػاِّالمػػتعمـِّاػػ ِّم تمػػؼِّالبي ػػاتمِّتَّػػد ـِّال بػػراتِّالتػػ ِّتسػػا دِّامطنػػاؿِّ مػػاِّتعزيػػزِّال  َّػػةِّ
بػػالن نسعِّ الرغبػػةِّاػػ ِّالػػتعمـِّمػػفِّ ػػ ؿِّزيػػارةِّالمعػػارضِّالنني ػػةعِّعػػدا ؽِّالعيػػ افعِّىعػػ اضِّ

عطػػػاتِّاإلذا ػػػةِّالمعمي ػػػةِّ المطػػػا ـعِّالم اقػػػعِّالتعميمي ػػػةِّالس ػػػمؾعِّالمكتبػػػاتعِّالمتػػػاعؼعِّم
لمتعمـعِّالننادؽعِّمراكزِّالتسػ ؽعِّالن ػ اد ِّالرياكػيةعِّمكاتػبِّاللػعؼعِّالمطػاراتعِّمعطػاتِّ

م كػ  اتِّغيػرِّتَّميدي ػةِّت كػعِّلبػرامةِّجامعي ػةِّم ػؿِّنػؿِّالط ِّالَّطارمِّتَّد ـِّىنَّػطةِّجامعػةِّ
ػِّالَّ ػرحِّػِّالتلػميـِّػِّالط ػبِّ غيرىػامِّتَّػدـِّىنَّػطةِّالملةِّاإلنجميزي ةِّػِّالرياكػياتِّػِّاليندسػةِّ

ِّالدراس ِّ)قبؿِّالمدرسةِّػِّ قتِّاللذاشِّػِّبعػدِّالمدرسػةِّػِّى ِّنؿِّالط ِّجامعةِّ  ارجِّسا اتِّاليـ 
 وم80ا ِّالعط توِّ)

 ّجَات التعله ) املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ كٔيت(: -د

 المنظمػػاتِّالتػػ ِّتػػ ا رِّاػػرصِّ ىنَّػػطةِّتعمػػـِّ اليػػةِّ تتم  ػػؿِّاػػ ِّالمنػػاطؽِّى ِّاممػػاكفِِّّ
ِّالج دةعِّ التعَّؽِّمفِّلعتياِّ ىناؾِّن  افِّمفِّ جياتِّالتعمـ:

ِّ جياتِّتعمـِّمنيدة:
ِّمِّيمكفِّال ل ؿِّهليياِّبسي لةِّ تم ؿِّالمدارسِّ الن اد ِّالت ِّتَّيدِّبَّر طِّ ك ي ةمِّ

ِّ جياتِّالتعمـِّالعاـ:
ِّاإل  ـِّ ِّ ُـّ ِّنياِّلمجمي رِّ ىناؾِّن  افِّمنيا:يمكفِّلمجمي رِّال ل ؿِّهليياِّ يت

ِّىِّػِّمناطؽِّالجذبِّالس ياع ِّالعا مي ةِّ)كينيتوم
ِّوم84بِّػِّىنَّطةِّتَّليؿِّ ارجي ةِّ)ناد ِّىلعابِّالَّ لِّػِّمدرسةِّالرقص)

ِّبجامعةِّكينتِّا :نؿِّالط ِّ تتم  ؿِّهتناقي ةِّالعمؿِّبيفِّىذهِّالمؤسساتِّمعِّجامعةِِّّ
يتِّ الت ِّتتم ؿِّا :ِّتػ ايرِّاػرصِّالػتعمـعِّد ـِّمبادئِّ ممارساتِّجامعةِّامطناؿِّكينِِِِِِّّّّّّ

المَّػاركةِّ مػاِّىسػاسِّتطػ   عِّهَّػراؾِّالعَّػ ؿِّاػ ِّعيػاةِّط يمػةِّمػفِّالػتعمـعِّتعزيػزِّهتَّػافِّ



 .برنامج جامعة الطِّفل في كلِّ من جامعات بريطانيا وألمانيا، وإمكانيَّة اإلفادة منها في مصر
 

-ِّ015ِّ-ِّ

الػػتعمـعِّتبػػػادؿِّالممارسػػاتِّالجيػػػدةعِّالتَّػػػجيعِّ مػػاِّالممارسػػػةعِّاكتسػػابِّميػػػاراتِّجديػػػدةعِّ
مسػةِّم يػيفِّكمافِّ ج دِّجميعِّالتهميناتِّذاتِّاللمةِّبالمسؤ لي ةِّالعامةِّ)العػدِّامدنػاِّ 

هسػػترليناومِّيجػػبِّ مػػاِّجميػػعِّالمػػدارسِّ المنظمػػاتِّالمَّػػاركةِّالتهكػػدِّمػػفِّجميػػعِّالَّػػيكاتِّ
مػػفِّ جػػ دِّجميػػعِّتَّييمػػاتِّالم ػػاطرمَِّّػػعارِِّّالتهكػػدال زمػػةِّلممػػ ظنيفِّ مَّػػدم ِّال ػػدماتعِّ

جامعةِّكينيتِّيك فِّ ماِّجميعِّال  ا ؽِّالرسمي ةِّالمتعمَّةِّبامطناؿِّ)ىنَّػطةِّالجامعػةوعِّ ػـِّ
ِّامنت ماشِّالسن ي ةعِّ مفِّ ـِّد ـِّهدارةِّالجامعةِّلجياتِّالػتعمـمِّكػر رةِّىفِّيكػ فِّداعِّرسـ 

امجتماعِّسن يًّاِّلتَّييـِّالَّػراكةِّبػيفِّالجامعػةِّ جيػاتِّالػتعمـمِّهنتػاجِّتجربػةِّتعميمي ػةِّ اليػةِّ
ػمةِّبالجامعػةمِّالعػرصِّ مػاِّ الج دةعِّكماِّيرا اِّاستكماؿِّ مراجعةِّجميعِّال  ػا ؽِّذاتِّالل 

جميػعِّالمػ ظنيفِّالمَّػاركيفِّبالجامعػةمِّتػ ايرِّم اكػعِّهلكتر ني ػةِّت ايرِّالتدريبِّالمناسبِّل
 تَّيػيـِّالم ػاطرمِّنػؿِّالط ِّلمتابعةِّمراس تِّالجامعةمِّكػمافِّ كػعِّجميػعِّسياسػاتِّعمايػةِّ

ت ايرِّىمػاكفِّمناسػبةِّإلقامػةِّىنَّػطةِّالجامعػةمِّالعلػ ؿِّ مػاِّتنالػيؿِّىنَّػطةِّالػتعمـمِّىفِّ
تتعمػؽِّبيػامِّمراقبػةِّىمػاكفِّ ىنَّػطةِّتك فِّالمنظمةِّمسؤ لةِّ فِّتػ ايرِّىلِّمػ اردِّ تكػاليؼِّ

الجامعةِّايماِّيتعمؽِّبالج دةمِّايـِّالمتطمباتِّالمَّاركةِّلممعاييرِّالتَّػريعي ةِّلمجامعػةِّ التػ ِّ
مِّتكػػػااؤِّالنػػػرصمِّاللػػػعةِّ السػػػ مةمِّاعمػػػاِّجميػػػعِّالمنظمػػػاتِّنػػػؿالط ِّتتم  ػػػؿِّاػػػ ِّعمايػػػةِّ

يػاشِّ َّػدِّالَّ ػراكةِّالمَّاركةِّت زيعِّج ازاتِّالس نرِّ مؿشِّجد ؿِّالبياناتمِّيمكفِّلممنظمػةِّهن
ِّوم85معِّالجامعةِّا ِّى ِّ قتعِّ ا  طاشَِّّيرِّ اعدِّكإَّعار)

 جْاز شفر التعله )بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق بربىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘ كٔيت(: -ِ

 ى ِّط ابػعِّلمتعمػيـِّالمعتمػدِّ ذلػؾِّلممسػاىمةِّاػ ِّمػنحَِّّػياداتِّمػفِّالجامعػةِّال طني ػةِِّّ
ضِّالبػػرامةِّال الػػةِّبػػالتعمـِّمػػفِّ ػػ ؿِّم اقػػعِّامطنػػاؿِّعتػػاِّيتمك نػػ اِّمػػفِّال لػػ ؿِّهلػػاِّبعػػ

ِّوم86امجتما ي ةِّ"دا ميااِّ  ارجيا")
 يَّد ـِّالمكتبِّالر يس ِّلجامعةِّامطناؿِّج ازاتِّالس نرِّلألطناؿِّمرق مةاِّبَّكؿِّارد ِّممػاِِّّ

ِّطنؿِّ َّابِّ ك ااِّا ِّالجامعةِّال طني ةِّلألطناؿم ِّيجعؿِّكؿ 
عكػػ رِّعنػػؿِّالت ػػرجِّاػػ ِّجامعػػةِّالطنػػؿِّدا ػػؿِّكينػػتِّ يم ػػؿِّجػػ ازِّالس ػػنرِّلمػػتعمـِّد ػػ ةاِّل

ُـِّّ ػتـِّالسػا اتِّ امطناؿِّ ى لياشِّىم رىـِّىـِّالمسػؤ ل فِّ ػفِّجػ ازِّالس ػنرِّلمػتعمـِّالػذ ِّيػت
الت ِّيَّكيياِّالط نؿِّا ِّالتعمـِّدا موعِّ ا ِّعالةِّاَّدِّىذاِّالج ازِّيتعممػ فِّرسػ مااِّهكػااي ةِّ

ِّمستبدالوم
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ِّتَّجيعِّامطناؿِّ ماِّالتَّدـِّلمجامِّ ُـّ عةِّمفِّ ػ ؿِّجػ ا زِّ طني ػةِّتَّػد ـِّليػـِّبنػاشاِّ مػاِّيت
ِّسا اتِّالعك رِّ المَّاركةِّا ِّجامعةِّالط نؿم

 ظَادات برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ "كٔيت": -ّ

ِّو:87ِّ تمنحِّالجامعةَِّّياداتِّ الةِّ ماِّالنع ِّالتال )
ِّ ِّ)مد ة ِّ ف ِّ ذىبي ة ِّ اكي ة ِّبر نزي ة 03َِِّّّيادات 65ِّع ِّمف133ِِّّع سا ة

سا ةِّمف1333ِِّّهلا033ِِّّػ865ِِّّػ803ِِّّػ833ِِّّػ165ِِّّػ103ِِّّـِّتدريجيًّاِّالتعمـوِّ 
ِّ ِّغرينيتسِّ)عـر ِّجامعة ِّ  ؿ ِّمف ِّكينيت ِّجامعة ِّت رج ِّعنؿ ِّاستكااة ُـّ ِّ يت الدراسة

ِّمميد ا وِّ جامعةِّكانتربر ِّكراسبِّتَّ رش
َِِّّّيادةِّجد ؿِّالبيانات ى َِّّيادةِّىكبرِّت م  ؿِّجد ؿِّبياناتِّيَّمؿِّنظامااِّسي ا

 Simsطناؿِّا ِّامنَّطةِّال لني ةِّلمجامعةِّ يمكفِّتعميمياِّ ندِّنظاـِّبتتبعِّعك رِّام
netِِّّم

ِّترَّيحِّ ُـّ ِّ يت ِّمدرسة ِّ َّرة ِّا نت  ِّلتط ير ِّكينيت ِّا  ِّالط نؿ ِّجامعة  ت طط
ِّهلاِّجانبِّجذبِّىلعابِّالملالحِّ ِّهلاِّالجامعة ِّالمدارسِّل نكماـ ى كاشِّمفِّىذه

ِّىم ِّى لياش ِّػ ِّمعمميف ِّ"ط بِّػ ِّالمدارسِّمف ِّىستاذةِّالتابعيفِّليذه ِّػ ِّط بِّجامعة ِّػ  ر
ِّجامعييفعِّ ىكذامم"م

ِّ:Norfolk universityِّبرىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ىْرفْلمِّ-0
 ى ِّجامعةِّلػديياِّ بػرة8339ِِّّتهسسِّبرنامةِّجامعةِّالطنؿِّا ِّجامعةِّن را لؾِّ اـِِِِِّّّّّ

ط يمػػةِّامجػػؿِّاػػ ِّمجػػاؿِّالبػػرامةِّ لػػديياِّالعديػػدِّمػػفِّامنَّػػطةِّاػػ ِّكااػػةِّىنعػػاشِّبريطانيػػاِّ
ِّلعديدِّمفِّالبمدافِّا ِّجميعِّىنعاشِّالعالـم ا
 مفَْو جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ىْرفْلم: -أ

ِّببناشِّمنػاىةِّتعميمي ػةِّتركػزِّ مػاِّالطنػؿِِِِِِِِّّّّّّّّ تسم اِّبجامعةِّامطناؿِّال مسةِّعيثِّتَّـ 
"ذاتِّال مسِّسن ات"عِّ ى ِّجػزشِّمػفِّمَّػر عِّ طنػ ِّييػدؼِّهلػاِّراػعِّالطم عػاتِّبالنسػبةِّ

ِّوم88طةِّتعمـِّ  براتِّذاتِّج دةِّ اليةِّ م يرةِّ مبتكرة)لألطناؿِّمفِّ  ؿِّتَّديـِّىنَّ
 أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ىْرفْلم:  -ب

ِّالػتعمـعِِِِِِِّّّّّّّ تتم  ؿِّا ِّتعزيزِّالعراؾِّامجتما  ِّلألطناؿِّهلػاِّجانػبِّتعزيػزِّاإلنجػازِّ عػب 
ِّالنظرِّ فِّ منيتيـ) ِّامستنادةِّمفِّقدراتِّامطناؿِّ اىتماماتيـِّبلض  ـ  ِّمِِّّو89 مفِّ 
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 أٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ىْرفْلم:  -ج

يد  ـِّجميعِّىطناؿِّالمدارسعِّكماِّىن وِّيسػعاِّهلػاِّال لػ ؿِّلألطنػاؿِّ الَّػبابِّالػذيفِِِِِِِِّّّّّّّّ
ي اجي فِّعرمانااِّاجتما يًّاِّ اقتلاديًّاِّ تعميميًّاعِّ يتعَّؽِّذلػؾِّبتعزيػزِّامنَّػطةِّاػ ِّتَّػجيعِّ

ـِّالدراس عِّ تعنيزِّامطناؿِّلم لػ ؿِّهلػاِّهمكانػاتيـِّالمَّاركةِّالتط  ي ةِّا ِّالتعمـِّبعدِّالي ِّ
ِّالكاممةِّ ت ايرِّارصِّ اليةِّالج دةِّ ىَّّدِّهعساسااِّبظر ؼِّالطنؿم

تعمؿِّ ماِّتعزيزِّام تَّادِّالػذات عِّ تعنيػزِّرغبػاتِّامطنػاؿِّلمػتعمـِّمػفِّ ػ ؿِّم اقػعِِِِِِِِّّّّّّّّ
ِّتعميمي ػػػةِّمَّي ػػػدةِّرسػػػميًّاِّم ػػػؿِّالمػػػدارسِّاػػػ ِّى نػػػاشِّعلػػػصِّالنَّػػػاطِّى ِّبعػػػدِّانتيػػػ اشِّاليػػػـ 

ِّوم03الدراس ِّى ِّبيفِّالط بِّ مفِّ  ؿِّم اقعِّتعميمي ةِّ امة)
 ّجَات التعله )املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ىْرفْلم(: -د

ِّتتم ؿِّا ِّالمكتباتعِّ المتاعؼعِّ الن اد عِّ مراكزِّالتس ؽعِّ المطاراتمِِِِّّّّ
 بربىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘ ىْرفْلم(: جْاز شفر التعله )بطاق٘ أّ اشتنارٗ االلتخاق -ِ

ِّا ِّاترةِّقليرةِّنسبيًّاِّمػفِّالػزمفِّبػدشااِِّّ َّيدتِّجامعةِّن را لؾِّلمطنؿِّنم ًّاِّىا  اِّمما  ا
هلاِّىفِّ لؿِّ ددِّالمػدارسِّهلػا8339ِِّّمفِّمجم  ةِّلليرةِّمفِّالمدارسِّالمَّتركةِّ اـِّ

ِّا لنظػػرِّ ػػفِّى مػػارىـِّسػػتيفِّمدرسػػةعِّ ما ػػةِّىلػػؼِّطنػػؿِّيعممػػ فِّجػػ ازِّسػػنرِّلمتعمػػيـِّبلػػض 
ِّمو01) قدراتيـِّ  منيتيـِّامجتما ي ةِّ امقتلادي ة

 ظَادات برىامج جامع٘ الطفل جبامع٘ ىْرفْلم: -ّ

ِّطنؿعِّ تترا حِّمست ياتِّالت رجِّمفِّمست لِّالجػا زةِّالبر نزي ػةِِِِِّّّّّ تعط َِّّيادةِّت رجِّكؿ 
ِّ    فِّسا ةِّتعمـِّهلاِّالجا زةِّالذىبي ةِّىلؼِّسا ةِّتعمـم

  Scotland universityِّاشلتليدا جبامع٘ فلطِّالجامع٘  برىامجِّ-4

 ىػػ ِّجامعػػةِّلػػدييا8339ِِّّتهسػػسِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالط نػػؿِّاػػ ِّجامعػػةِّاسػػكتمنداِّ ػػاـِِِِِِّّّّّّ
 برةِّط يمةِّامجؿِّا ِّمجاؿِّ دمػةِّالمجتمػعِّ لػديياِّالعديػدِّمػفِّامنَّػطةِّاػ ِّكااػةِّىنعػاشِّ

ِّبريطانياِّ العديدِّمفِّالبمدافِّا ِّجميعِّىنعاشِّالعالـم
 اشلتليدا: جبامع٘ فلطِّالجامع٘  مفَْو -أ

ػػِّو14ِّ:5ِّ)لألطنػػاؿِّالػػذيفِّتتػػرا حِّى مػػارىـِّبػػيفِّتَّػػدـِِِِِِّّّّّّ رعمػػةِّالػػتعمـِّعػػ ؿِّ ىػػ ِّاِّ اما
َّػػةعِّ اكتَّػػاؼِّالملػػالحِّالجديػػدةعِّ تجربػػةِّةعِّ بنػػاشِّال  ِّةِّ الَّ لػػي ِّتطػػ يرِّالميػػاراتِّالعممي ػػ
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امنَّػطةِِّّ منكػماـعِّ مػاِّىػطنؿِّيَّررِّماِّهذاِّكافِّيريدِّاِّكؿُِّّعِّاطرؽِّجديدةِّلمتعمـبمتعةِّم
ِّمو08) مِّكلطِّلجمعِّام تماداتِّعمِّت جدِّامتعانات ِّعِّاريدِّالَّياـِّبييِّ الت
 اشلتليدا:  جبامع٘ طفلالجامع٘  أٍداف برىامج -ب

التعمـِّبػػػيعتػػرؼِِّّـِّهطػػار ِّيَّػػديسػػعاِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالطنػػؿِّبجامعػػةِّاسػػػكتمنداِّنعػػ ِّتِِِِِِّّّّّّ
عِّكمػػاِّيعطػػػ ِّة اتِّالمدرسػػةِّالعادي ػػػ ػػػارجِّسػػاِّ ىفِّامطنػػػاؿِّيَّػػارك فِّاػػِّ ِّعيػػثالطػػ  

ـ ِّيةِّم يػػػرةةِّتنا مي ػػىنَّػػػطةِّتعميمي ػػػِّ لممَّػػػاركةِّاػػِّارلػػػةاِّامطنػػاؿِّ تػػػيحِّلألطنػػػاؿِّ؛ِّ مػػػفِّ ػػ
ِّ َّػػةلػػدييـِّ ِِّّيفمتعممػػيفِّمسػػتَّمِّ الػػبع يسػػا دىـِّليِّاستكَّػػاؼِّبي ػػاتِّالػػتعمـِّالم تمنػػة

سػتبَّاِِّّ لتػالػتعمـِّاِّراعِّالطم عاتعِّ تعزيػزِّاإلنجػازِّ غػرسِّعػب ِّبهننسيـ؛ِّباإلكااةِّهلاِّ
 مو00)معِّامطناؿِّط اؿِّعياتيـ

َّ٘ برىامج -ج  اشلتليدا:  جبامع٘ فلطِّالجامع٘  أٍن

 بالتػال ِّتعمـِّيػ مػاذاِِّّعذىبيػهلػاِّىيػفِِّّ؛طنؿِّيَّررِّماِّيجبِّالَّياـِّبوِّالسماحِّلكؿ ِّ -
ِِِّّّبَّ لي تومَّع رِّىق لِِّّلديوِّيتط ر

نريػؽِّالِّ اػِّمعػبالالَّػراشةعِّ ِِّّ تعػدِّ يمكفِّلألطناؿِّجمعِّام تماداتِّلممَّاركةِّاػ -
عِّقمعػػةعِّمركػػزِّ عِّ تعمػػـِّالعػػزؼِّ مػػاِّىداةِّى ِّزيػػارةِّمعػػرضِّانػػ المدرسػػِّ رياكػػال

ِّى ِّمعمي ِّ  مو04)مِّنيايةِّلياِّتَّريبااِّ النرصِّالتِّ؛ةةِّطبيعي ِّالعمـ 

 اشلتليدا(: جبامع٘ فلطِّالجامع٘  ّجَات التعله )املؤشصات املعارك٘ يف برىامج -د

تبػػػةعِّمركػػػزِّالترايػػػوِّى ِّالعديَّػػػةِّجميػػػعِّنػػػادلِّبعػػػدِّالمدرسػػػةعِّمتعػػػؼعِّمكِّاػػػ ِّم ػػػؿتت
تعتمػدِّامنَّػطةِّكمػاِّىفِّكااػةِّج دةِّالتعمـِّالتػاِّتَّػدمياعِّ ماِّمعتمدةِِّّيا جياتِّالتعمـِّلدي

 مالتنا ميةِّ المرح ماِّ
 

 اشلتليدا(: يف جامع٘ فلطِّالجامع٘ بربىامج  جْاز الصفر )بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق -ِ

ِّ ؛اِّم ؿِّج ازِّسػنرِّ ػادذاِّيبد ِّتماماِّى ِّطنؿِّيعلؿِّ ماِّج ازِّسنرِّلمتعمـعِِّّكؿُِّّ
ِّست دـِّلتسجيؿِّهنجازاتيـِّمعِّالط ابععِّ المملَّاتِّى ِّالت قيعاتمهنياِّت ِّ

 اشلتليدا: جبامع٘ فلطِّالجامع٘ ظَادات برىامج  -ّ

ُـِّّ ىنػاؾِّ   ػةِّمسػت ياتِّ ِّعِّالط نػؿت ػرجِّجامعػةِِّّ ِّعنػؿج ا زِّاَّياداتِّلياِِّّتَّديـِّيت
ِّ ا ز:الجِّىذهِّةِّمفى لي ِّ
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ِّةمةِّالجامعي ِّبر نزي ِّالجا زةِّالمعتمدةِّلمتهىؿِّلمعل ؿِّ ماِّسا ة03ِِّّ -
ِّةمةِّالجامعي ِّجا زةِّالنكي ِّالسا ةِّمعتمدةِّلمتهىؿِّلمعل ؿِّ ما65ِِّّ -
ِّةِّالذىبمجا زةِّالجامعي ِّالىؿِّلمعل ؿِّ ماِّهسا ةِّمعتمدةِّلمت133ِّ -

سػػا ةِّمػػفِّالػػتعمـ1333ِِّّةِِّّهلػػاِّجػػا زةِّلمػػد ِّىنػػاؾِّجػػ ا زِّىك ػػرِّمػػفِّالػػذىبعِّ لػػ ماِّ
نهمؿِّىفِّيك فِّملدرِّهلياـِّامطناؿِّلمعا لةِّىَّياشِّجديػدةعِِّّجا زةِّجديدةِّمعِّكؿ ِِّّ ؛الط  

ِّوم05) استكَّاؼِّبي اتِّالتعمـِّالجديدةِّ تط يرِّمياراتيـِّبطرؽِّجديدةِّ م يرة
 الكْٚ ّالعْامل املؤثِّرٗ علٙ برامج جامع٘ الطِّفل يف برٓطاىٔا

ِّالَّمالِِّّ   ِّ ىيرلندا ِّالعظما ِّلبريطانيا ِّالمتعدة  Unitedِّ:باإلنجميزي ة)ِّي ةالمممكة

Kingdom of Great Britain and Northern Irelandِّتعرؼ(ِّ و
ا ِّالمتعدةِّىيكا ِّسيادةِّى  ِّ بريطانياِّى ِّبالمممكة ِّذات ِّالس اعؿِِّّد لة ِّقبالة تَّع

ِّلَّارة ِّاللرب  ِّمفى ر باِّالَّ مال  ِّالمتعدة ِّالمممكة ف ِّتتك   بريطانياِِّّىر بيؿِّم
ِّجزيرةِّعالعظما ِّمف ِّالَّمال  ِّالجزرِِّّعىيرلنداِّ الجزش ِّمف  العديد
ِّالَّمالي ةِّ تعدُِِّّّةعاللليرِّ ِّذ ِّىيرلندا ِّمفِّبريطانيا ِّال عيد الت ِِّّالبري ةِّالعد دِّالَّسـ

ِّ ف ِّىيرلنداِّتنلميا ِّبريطانياِّجمي ري ة دُّ ِّت ع  ِّذلؾ ِّامطمس ِّ دا  بعرِِّّعبالمعيط
ِّاإلنكميز ِّعالَّماؿ ِّيسماِّ الَّناؿ ِّاميرلند ِّ ما ِّيربطبالبعر ِّبعرِِّّم ننؽ
ِّوم06)بنرنساِّبريطانياِّالعظماِّالمانش

عِّنظػػػػػاـِّممكػػػػػ ِّدسػػػػػت ر ِّبالنسػػػػػبةِّلمعامػػػػػؿِّالسياسػػػػػ ِّابريطانيػػػػػاِّد لػػػػػةِّذاتِِِِّّّّ
تتكػػػػ فِّمػػػػفِّىربػػػػعِّىقػػػػاليـ1833ِِّّبم جػػػػبِّقػػػػرارِّسػػػػنةِِّّد لػػػػةِّاتعاديػػػػةِّ تعتبػػػػر
 تتمركػػزِِّّنظػػاـِّبرلمػػان ِّيعكميػػاِّع  يمػػز  اسػػكتمنداِّ ىيرلنػػداِّالَّػػمالي ةِّهنجمتػػراِّ ىػػ :

ِّلنػػػػػػدفِّالعالػػػػػػمةِّالعك مػػػػػػةِّاػػػػػػ  ؛ِّلكػػػػػػفِّىنالػػػػػػؾِّعك مػػػػػػاتِّمعمي ػػػػػػةِّاػػػػػػ ِّكػػػػػػؿ 
سكتمنداِّع  يمزِّعىيرلنداِّالَّمالي ةِّ ى ِّ  الـِّ ىدنبرهِّ كارديؼِّبمناستِّمف ِّ ليػاِّ ا 

ِّمػػػػفِّدا مػػػػ مِّعكػػػػـِّذاتػػػػ   جزيػػػػرةِِّّ جزيػػػػرةِّجيرنػػػػز ِّبيمينيػػػػوِّجيػػػػرز ِّ تعػػػػدُِّّكػػػػؿع
بريطانيػػاعِّ ىػػ ِّمػػاِّيعنػػ ِّىن يػػاِّمرتبطػػةِّدسػػت ريًّاِِّّى ػػرلِّتابعػػةِّلسػػيادةِّزر جػػِّمػػاف

ىمػػػاِّبالنسػػػبةِّلمعامػػػؿِّامقتلػػػاد ِّابريطانيػػػاِّعِّببريطانيػػػاِّ لكن يػػػاِّليسػػػتِّجػػػزشااِّمنيػػػا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%82_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%82_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%82_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1
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المعمػػػػ ِِّّالنػػػػاتةِّاِّمػػػػفِّعيػػػػثالسػػػػادسِّ الميًّػػػػِّ؛ِّاقتلػػػػادىاالػػػػد ؿِّالمتَّد مػػػػةِّمػػػػف
 السػػادسِّمػػفِّعيػػثِّتعػػادؿِّالَّػػدرةِّالَّػػرا ي ةعِّكمػػاِّىن يػػاِّكانػػتِّى لػػاِّد ؿِِّّعاإلجمػػال 

ِّلممجػػػاؿِّاللػػػنا  ع  كانػػػتِّتعتبػػػرِّالَّػػػ  ةِّالعظمػػػاِّامكبػػػرِّاػػػ ِّالعػػػالـِِّّالعػػػالـِّتعػػػ ما
ِِّّقػػ  ةاِّ ظمػػاعِّ تم ػػؿِّالَّػػرفِّالعَّػػريفِّ بدايػػةِّالَّػػرفِّالتاسػػعِّ َّػػرِّ ػػ ؿ ذاتِّننػػ ذ 

ِّوم07ِّاقتلاد عِّ  َّاا عِّ  سكر عِّ  مم عِّ سياس ِّق  )
بريطانيػػاِّمػػفِّالػػد ؿِّام كػػاشِّاػػ ِّامتعػػادِّام ر بػػ ِّ لكن يػػاِّلػػ تتِّل ننلػػاؿِِِِّّّّ

ِّ ـ ِّاػػ 8316عزيػػراف88ِِّّ نػػوِّيػػـ  ِّدا ػػ  كػػذلؾِِّّعمجمػػسِّاممػػفِّـ؛ِّكمػػاِّىنيػػاِّ كػػ  
 منظمةِِّّع مجم  ةِّالعَّريفِّعمجم  ةِّال مان ِّ  ك ِّا ِّعالك من يمثِّ ك ِّا 

 منظمػػةِِّّمنظمػػةِّالتعػػا فِّ التنميػػةِّامقتلػػادي ةِّ  كػػ ِّاػػ ِّععمػػؼَِّّػػماؿِّامطمسػػ 
ِّمالت جارةِّالعالمي ة

ِّبمػدِّمػفِّالبمػدافِِّّالتعميـِّا ِّبريطانيا       جػ دِِّّهلػاى ِّمسهلةِّآلتِّممكيتياعِّمعِّكػؿ 
عمػػيـعِّيػػتـِّتعمػػيـِّمعظػػـِّنظػػاـِّتعميمػػ ِّمسػػتَّؿعِّ ىػػ ِّمػػفِّمسػػؤ ليةِّ زيػػرِّالد لػػةِّلمت

التعمػػيـِّببريطانيػػاِّمػػفِّىجػػؿِّتعزيػػزِّيعماا  كماا   امطنػػاؿِّاػػ ِّالد لػػةِّ قطػػاعِّالمػػدارسع
تطػػ يرِّالمنػػاىةعِّ  مػػؽِّ َّااػػةِّمػػفِّالطمػػ حِّ امبتكػػارِّ التميُّػػز؛ِّلػػذاِّ اكػػبِّالتعمػػيـِّ

(ِّ وِّعيػػثِّتػػـِّتلػػنيؼTIMSSSِّامتجاىػػاتِّالعالمي ػػةِّاػػ ِّالرياكػػي اتِّ دراسػػةِّالعمػػـ 
قبػؿِِّّهنجمتػراِّميػذِّاػ عِّ كانتِّنتػا ةِّالت العمـ  ِِّّالرياكياتِّلـِّلمادةالت ميذِّا ِّالعا

عِّكمػاِّافِّالتعمػيـِِّّ الد ؿِّاإلسػكندناايةِّىلمانياِّالد ؿِّام ر بي ةِّام رلعِّبماِّا ِّذلؾ
عِّ تم يػػؿِّمسػػؤ ليةِّ زيػػرِّالد لػػةِّلمتعمػػيـعِّ مػػاِّ الػػرغـِّمػػفِّىفِّهدارةِّي مػػاِّبعػػدِّيػػـ 

يتـِّتعميـِّمعظـِّامطنػاؿِِّّعِّكماالمدارسِّالعك ميةِّتَّعِّ ماِّ اتؽِّالسمطاتِّالمعمية
ا ِّالد لةِّ قطاعِّالمدارسعِّ نسبةِّلليرةِّاَّطِّمػفِّالػذ ِّعػددِّ مػاِّىسػاسِّالَّػدرةِّ

ِّمو08)امكاديمية
امتجاىػػػاتِِّّعِّ قػػػدِّاتبعػػػتمػػػفِّىاكػػػؿِّالجامعػػػاتِّاػػػ ِّالعػػػالـبريطانيػػػاِِّّجامعػػػاتِِِِّّّّ

(ِّ اػػ ِّتلػػنيؼِّالت ميػػذِّعِّ تػػـِّوTIMSSSِّالعالميػػةِّاػػ ِّالرياكػػياتِّ دراسػػةِّالعمػػـ 
قبػػؿِّالػػد ؿِِّّبريطانيػػاِّنتػػا ةِّالت ميػػذِّاػػ ِّت كػػع ِِّّعالعمـ ع ِّالرياكػػياتِّالعػػالـِّلمػػادة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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ىػ ِّمسػؤ ليةِّاممػيفِّمجمػسِّالػ زراشِِّّالتعمػيـِّاػ ِّاسػكتمنداعِّاماِّ ام ر بيةِّام رل
ِّعِّكمػاِّافلمعميػةهدارةِّ تم يػؿِّالمػدارسِّالعك ميػةِّمسػؤ ليةِّالسػمطاتِّاامػاِّلمتعمػيـِّ

تَّيػيـِّ ام تمػادِّ مػنحِّالَّػياداتِّالالسمطةِّامسكتمنديةِّى ِّالمسؤ لةِّ فِّتطػ يرِّ ِّ
درجاتِّالت ِّيتـِّتسػميمياِّاػ ِّالمػدارسِّال ان يػةعِّ مرعمػةِّمػاِّاللممؤى تِّى رلِّمفِّ

الػتعمـِّ التعمػيـِّعِّالػاِّجانػبِّافِِّّبعدِّال ان يةِّمفِّكمياتِّالتعميـِّالعال ِّ مراكزِّى ػرل
عِّايػػدؼِّالمَّػػ رةِّ المػػ اردِّ تنميػػةِّقػػدراتِّالمػػ ظنيفِّلممجتمػػعِِّّيَّػػدـاسػػكتمنداِّاػػاِّ

مػػفِّىجػػؿِّتعزيػػزِّتطػػ يرِّالمنػػاىةِّ  مػػؽِّ َّااػػةِّمػػفِّالطمػػ حِّ امبتكػػارِِّّيكػػ فِّالتعمػػيـ
ِّوم09ز) التمي

مكانػػاتِّامطنػػاؿِِِّّّ  ىػػذاِّمػػاِّىك ػػدِّ مػػاِّسػػعاِّبريطانيػػاِّلعمػػؿِّبػػرامةِّلتعزيػػزِّقػػدراتِّ ا 
كسػابيـِّميػػاراتِّ  بػػراتِّجديػػدةِّاػػ ِّالػػتعمـ؛ِّ ىػػ  مػػاِّىكػػدتِّ ميػػوِّىىػػداؼِّبرنػػامةِِّّ ا 

ِِّّجامعةِّالط نؿِّالذ ِّسعتِّهلاِّهنَّا وِّالعديدِّمفِّالجامعاتِّا ِّبريطانيام
 ثالًجا: برامج جامع٘ الطِّفل يف بعض جامعات أملاىٔا

ِّتتم ؿِّمراعؿِّنَّهةِّ تط رِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّبهلمانياِّا :
 بيتشِّتػاغي تِّالمعمي ػةِّتهسستِّجامعةِّالط نؿِّا ِّىلمانيػاِّبالتعػا فِّمػعِّلػعينةَِّّػِّ-ِِِّّّ

ـ 8338ِّماي ِِّّ جامعةِّت بنجفِّاملمانيةعِّ ا  ِّمالبرنامة  فِّ فِّاإلِّـِّت
ـ ِِّّـ8338ي نيو4ِِّّ -  كػافTubingenِِّّفِّججامعػةِّتػ بنِّ ؿِّجامعةِّىطناؿِّاااتتاحِّى  ِِّّت

ِّعطنػؿ ِِّّىربعما ػة ت اجدgegor  Marklِِِّّّبر ايس رِّيعاكرِّبياِّجريج رِّماركؿؿِّى  ِّ
ِّ بعضِّاللعنييفم

 عكػرِِّّعطنػؿ ِِّّتسػعما ةِّالمعاكػرةِّال انيػةِّ  لؿِّ ددِّامطنػاؿِّاػِّـ8338 نيوِّي11ِّ -
 العديدِّمفِّاللعنييفِّمفِّىماكفِّ ديدةِّلتلطيةِّالعدثم

ِّهنَّاشِّجامعةِّالط نؿِِّّـ8330 - ـ  ؿِّمعاكػرةMunichِِِِّّّّميػ نيخجامعػةِِّّ اػت  كانػتِّى  
 ار؟لماذاِّتبلؽِّالبراكيفِّالن ِِّّ:بعن اف

ُـِِّّّـ8330مارس13ِِّّ -  مRomمدينةِِّّ اااتتاحِّارعِِّّيت

 مالط نؿؿِّكتابِّلجامعةِّلدرِّى  ِِّّـ8330مارس19ِِّّ -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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العالمةِّ ماِّن بػؿChristian yalhardِِّّمياردِّيقامتِّكريستيفِِّّـ8330هبريؿ89ِِّّ -
 كانػػتِّالمعاكػػرةِّام لػػاِّبعنػػ اف:Tubingenِِّّفِّجمدينػػةِّتػػ بنِّ بنػػتحِّاػػرعِّآ ػػرِّاػػ

ـ ِّ لتلطيػػػةِّالعػػػدثِِّّةِّكبيػػرة مػػؿِّعممػػػةِّه  مي ػػػِّلمػػاذاِّمِّيمكػػػفِّاستنسػػاخِّالبَّػػػر؟ِّ تػػػ
 بعك رِّجريدةِّسبيجيؿِّ جريدةِّارانكن ردِّالعامةم

ِّهنَّػػاشِّجامعػػةِّالط نػػؿِّاػػ 8334ينػػايرِّ - ـ  ؿِّكانػػتِّى  ِّ ِّبػػرليفِِّّ جامعػػةِّى مب لػػتِّاػػِّـِّتػػ
 اِّما؟معاكرةِّبعن اف:ِّلماذاِّنريدِّىفِّنعرؼَِّّي اِّ

ىكبػرِِّّ  ىػِّل تلػاؿِّالعممػ عِّتيكارِّ ماِّجا زةِّدالط نؿِّعلمتِّجامعةِِّّـ8335ديسمبرِّ-
ِّ مالمجاؿِّالعممِّ ةِّ ماِّمست لِّامتعادِّام رباِّاجا زِّ

ػة8338ِّا ِّ اـِِّّ- ِّهنَّاشَِّّبكةِّمػفِّجامعػاتِّامطنػاؿِّ)ي ك نيػتوِّ ذلػؾِّلعمػؿِّمنل  ـ  ـِّت
مستَّرةِّ مسػتمرةِّلتعزيػزِّامىتمػاـِّبػالعمـِّبػيفِّالَّ ػبابعِّ ىػذاِّمػفِّ ػ ؿِّ مػؿِّقا ػدةِّ

اإلنترنػػتِّلعَّػػدِِّّبيانػػاتِّمنَّػػطةِّجامعػػاتِّامطنػػاؿعِّ اػػتحِّب ابػػةِّتنا مي ػػةِّ مػػاَِّّػػبكة
نػػد اتِّد لي ػػةعِّ تعنيػػزِّنَّػػؿِّالمعػػارؼِّ تبػػادؿِّال بػػراتعِّ ت ػػد  ـِّىػػذهِّالَّ ػػبكةِّمػػفِّقبػػؿِّ

ِّمو43)المن كي ةِّام ربي ةِّا ِّمجاؿِّالعمـ 
ِّالجامعػػاتَِّّػػبكة"ِّ:مَّػػر عِّام ر بػػ ِّامتعػػادِّؿمػػ  ِِّّعـ8313-ـ8338ِّالنتػػرةِّ اػػ ِِّّ-

ِّمطناؿامِّجامعاتِّبيفِّالر ابطِّ ربطِّع"لألطناؿِّةام ر بي ِّ
ِّبجامعػاتِّامطنػاؿِّاػ ِّالنتػرةِّمػفِِّّ-ِّ ؿِّالمعنػ   ِّ َّػدِّالمػؤتمرِّالػد ل ِّام   ـ  14ِّهلػا10ِِّّت

ـِّا ِّت بنجفِّبهلمانياعِّ منذِّذلػؾِّالعػيفِّى نَّػ تِّجامعػاتِّى ػرل8339ِّابراير/َِّّباطِّ
لألطنػػػاؿِّاػػػ ِّبػػػازؿِّ برايتسػػػ ااِّعِّ تتػػػ الاِّنَّػػػاطاتِّجامعػػػةِّالط نػػػؿِّعتػػػاِّلػػػيؼِّ

ِّـم8317
الط نػؿِّاػ ِّىلمانيػاِّبَّػكؿِّكبيػرعِّ قػدِّلعبػتِّ سػا ؿِّاإل ػ ـِّالمعمي ػةِّ قدِّانتَّرتِّجامعةِِّّ-

د رااِّا ِّذلؾِّمفِّ  ؿِّهنَّاشِّمنظمةِّغيرِّربعي ةِّقامتِّبتم يؿِّجامعػةِّالط نػؿعِّ ذلػؾِّ
اػػرد ِّإللَّػػاشِّالمعاكػػراتِّكمتطػػ  يفِّاػػ ِِّّبَّػػكؿمػػفِّ ػػ ؿِّالتنػػا ضِّمػػعِّامسػػاتذةِّ

ـ ِّجمعياِّمفِّمنظماتِّ الةمجامعةِّالط نؿعِّىم اِّبالنسبةِّلألم اؿِّالتَّليمي ةِّ ِّاَّدِّت
ِّاتجامعػِّبػرامةِّتػديرِّالتػ  ِِّّالعػالـِّ عػ ؿِّى ر بػاِّا ِّجامعةِّما ت ِّمفِّىك رِّىناؾِّاليـ ِّ-

ِّالعػػالـِّىنعػػاشِّجميػػعِّاػػ ِّطنػػؿِّمميػػ فِّمػػفِّىك ػػرِّىف ِِّّهلػػاِّالتَّػػديراتِّ تَّػػيرِّعامطنػػاؿ
ِّمامطناؿِّجامعةِّىعداثِّعكر ا
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ِّ لػػؼِّالعنالػػرِّامساسػػي ةِّلبرنػػامة التػػ ِّ الط نػػؿجامعػػةِِّّ سػػنتا ؿِّتنلػػي ا
ُـِّّ ماِّىساسياِّالتعميؿ: ِّسيت

  : Tübingen of Universityِّجًيتْب الطِّفل جبامع٘ جامع٘برىامج  -1
ِّمايكؿِّالجامعةِّباسـِّالمتعدثِّقبؿِّمفِّـ8338ِّ اـِّا ِّامطناؿِّجامعةِّااتتعتِِِِِِِِِّّّّّّّّّ
ِّك اَِِّّّبدى ا ِِّّنسبر ؾعهِّجامعةِّمعِّجنبِّهلاِّاجنباِِّّتاغب تَِّّ بيَّسِّ لعينةِّسينرت
ِّالنرلةِّالجامعاتِّىتاعتِّ قدِّعةباملماني ِِّّالناطؽِّالعالـِّا ِّالتدريسِّمفِّاتماماِِّّاجديداِّ

ِّمالعمم ِّ البعثِّالتعميؿِّ ماِّامطناؿِّط عإل
 :جًيتْب الطِّفل جبامع٘ جامع٘ مفَْو - أ

ِّجامعػػاتِّامطنػػاؿِّيم ػػؿِّامننتػػاحِّامك ػػرِّجذري ػػةِّتجػػاهِّ امػػةِّالن ػػاسِّالػػذ ِِِِِِّّّّّّ هفِّمنيػػـ 
ـِّبػػوِّالجامعػػاتعِّ تتم  ػػؿِّالنكػػرةِّامساسػػي ةِّمنيػػاِّاػػ ِّم اجيػػةِّالتػػدى رِّاػػ ِّيمكػػفِّىفِّتَّػػ ِّ

ِّ البع ثِّبيفِّالَّبابعِّ المسا دةِّا ِّالتلمبِّ ماِّاماكػارِّالنمطي ػةعِّ كػذلؾِّت سػيعِّ العمـ 
7ِّ)تَّبؿِّامطناؿِّبَّكؿِّ اـِّمػفِّ مػرِّالمَّاركةِّ برِّقطا اتِّمتن  ةِّمفِّسكافِّىلمانياعِّ ِّ

ِّوم41)دِّبيذاِّالَّرطِّتتَّي ِّ اـِّ لكفِّبعضِّالجامعاتِّمِّو18ػِّ
 جً:يتْب الطِّفل جبامع٘ جامع٘ برىامج أٍداف - ب

باسػتطا تيـِِّّ  بِّ مػاِّالمجػامتِّالتػتعريؼِّالطُِّّيؤكدِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّىناِّ ماِِِِِّّّّّ
ةِّكملػػةِّ انيػػةِّلػػدلِّتعمػػيـِّالملػػةِّاملماني ػػ؛ِّهلػػاِّجانػػبِّراسػػةِّاييػػااسػػتكماؿِّطػػريَّيـِّبعػػدِّالد ِّ

 هتاعةِّالنرلةِّلألطناؿِّلمتجريبِّ التعمـِّالنَّطمعِّباإلكااةِّهلاِّةِّى رلامطناؿِّمفِّجنسي ِّ

 :جًيتْب الطِّفل جبامع٘ جامع٘ أٍنٔ٘ برىامج -ج

 ليػػاشِّاممػ رِّ ىي ػػةِّالتػػدريسِّىمػفِِّّ نلػػا حِّلكػػؿٍِِّّّعةِّنمػاذجِّ نلػػا حِّلمطػ بـِّ ػػد ِّتَّػد ِّ -
قا ػػةِّكبيػػرةِّبعكػػ رِِّّ ـِّالمعاكػػرةِّاػػَّػػدت؛ِّعيػػثِّ رجػػاؿِّام مػػاؿِّ المجتمػػعِّالمػػدنا

 مامىؿ

تتعمػػؿِّ ِّلمسػػا دةِّامطنػاؿِّالمعػػر ميفِّاجتما يًّػػا؛ِّعيػػثِّهتاعػةِّالمَّػػر عِّبَّػػكؿِّمجػػان -
 مجانااِّلألطناؿِّ يَّراياِّذلؾمِّوالجامعةِّننَّةِّامَّتراؾِّبالمَّر عِّ تتيع

ِّمو48)جامعةِّالطنؿِّ ىنَّطةِّكتبِّ الةِّببرامةِّتَّديـ -
 :(جًيتْب الطِّفل جبامع٘ جامع٘ جَات التعله )املؤشصات املعارك٘ يف برىامج -د
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ِّا ِِّّ ِّامم رىِّتتم ؿ ِّالتدريسِّع لياش ِّام ماؿِّع ىي ة ِّالمدنِّع رجاؿ  عِّ المجتمع
ِّمىلمانياِّ  الجرا دِّالكبيرةِّ المَّي رةِّاِّعاللعنييف ِّ
 (:جًيتْب الطِّفل يف جامع٘ جامع٘جْاز الصفر )بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق بربىامج  -ِ

المعاكرةِّمِّتزيدِّعِّ ِّمعاكرةِّبؿِّكؿ ِّطنؿِّ تمياِّقِّلكؿ ِِّّ ةِّينبلي جدِّبطاقاتِّجامعي ِِِِِِّّّّّّ
ِّدقيَّةمِّ مسةِّ ىربعيف فِّ
 :جًيتْب الطِّفل جبامع٘ جامع٘ظَادات برىامج  -ّ

ِّيَّؿُِِّّّ ينبل ِّم ِّما ِِّّجمع ِِّّىربعة ف ِّ ما ِّيعلؿ ِّعتا ِّالط ابع ةِّجامعي ِّالَّيادة
 نؿمجامعةِّالط ِّل

ِّ:وMunich university)ِّمْٔىٔخبرىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ِّ-8
ِِِِِّّّّّ ـ ِِّّاَّدِّعـ8330ِّ اـِّا ِّىلمانياِّا نَّهت ِّ ماِّلألطناؿِّى رلِّجامعةِّتهسيسِّت

ِّبعدِّ؛"البراكيف؟ِّتننجرِّلماذا"ِّالمعاكراتِّم ك عِّ كافِّعت بنجفِّمفِّجامعةِّ اعدِّنم ذج
ـ ِِّّذلؾ ِّىلمانيا)ِّ:ةباملماني ِِّّاطَّةالن ِِّّالبمدافِّا ِّامطناؿِّجامعاتِّمفِّ المزيدِّالمزيدِّهنَّاشِّت

ـ ِِّّ قدِّعةالمعمي ِِّّالجامعاتِّمعِّبالتعا فِّ ذلؾِّعو س يسراِّ النمسا ِّمفِّيَّربِّماِّهنَّاشِّت
ِّمجامعةِّما ة
 :مْٔىٔخ مفَْو جامع٘ الطِّفل جبامع٘ -أ

ِِِّّّ(ِّ ِّبيف ِّى مارىـ ِّتترا ح ِّالذيف ِّلألطناؿ ِّارصِّالتعمـ ِّت ار ِّجامعة 7ِِّّى  ا14ِّػ ِّ اما و
ِّالتط   ِّلمط بِّالذيفِّ ِّ ارصِّالعمؿ ِّىسرىـوع ِّسن اتِّمع ) مفِّسفِّ مسِّهلاِّست 

ِّوم40وِّ اماا)15ِِّّ:18را حِّى مارىـِّبيفِّ)تت
 :مْٔىٔخأٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ -ب

ِّجانبِِِِِِّّّّّّ ِّهلا ِّالرسم ؛ ِّغير ِّالتعمـ ِّىنَّطة ِّا  ِّامطناؿ ِّهَّراؾ ِّهلا ِّالبرنامة يسعا
ِّلدلِّ ِّ الطم عات ِّال  َّة ِّبناش ـ   ِّ ِّ مف ِّلدييـع ِّالذاتي ة ِّالكناشة ِّ تط ير ِّامطناؿ مسا دة

عزيزِّالتعمـِّالذ ِّيعدثِّ ارجِّسا اتِّالد راسةِّ الربطِّبالم اكيعِّالت ِّامطناؿِّمفِّ  ؿِّت
ِّالمكم نةعِّ ِّالج دة ِّمف ِّ الية ِّذاتِّدرجة ِّيعَّؽِّتَّدماا ِّمم ا ِّالجامعة ِّا  يمكفِّدراستيا
ِّ ِّ تَّرُّ ِّالدراسي ةع ِّالمناىة ِّ ارج ِّلألطناؿ ِّمتن قة ِّتعميمي ة ِّ برات ِّتَّديـ ِّهلا باإلكااة
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ِّ ام ِّالرسم  ِّالت رج ِّا  ِّالتعليؿِّبإنجازاتيـ ِّتعزيز ِّ ما ِّيعمؿ ِّمما عتنامت؛
 مو44)الدراس 

 :مْٔىٔخأٍنٔ٘ برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘  -ج

ِّاآلباشِِِِِِِِّّّّّّّّ ِّتط ع ِّ ما ِّالَّا ـ ِّالذات  ِّالمجتمع  ِّالتعمـ ِّبرنامة ِّمف ِّجزشاا ِّتم  ؿ هن يا
ِّالد لي ِّ ِّالَّ بكات ِّمف ِّجزشاا ِّتم  ؿ ِّىن يا ِّكما ِّالجامعاتع ِّ ط ب ِّ المعمميف ِّ برِّ امطناؿ ة
ِّالمجتمعِّ الت ِّتسا دِّامطناؿِّ ماِّالتط رِّ ال ل ؿِّبيـِّهلاِّم اطنيفِّ المييفم

هلاِّجانبِّىنياِّتعمؿِّ ماِّتمكيفِّامطناؿِّمفِّتط يرِّالَّدرةِّ ماِّاللم دِّ التناؤؿِِِِِِِّّّّّّّ
وِّ ارجِّالنلؿِّالدراس عِّكماِّتعززِّالرااىيةِّ  ال  َّةِّمفِّ  ؿِّارلةِّالت عمـِّالذات ِّالم ج 

ِّالتعم ِّ  ؿ ِّالمَّا رِّمف ِّ اكتَّاؼ ِّالجديدةع ِّامنَّطة ِّ ما ِّامطناؿ ِّ تَّجيع ع ِّالعر  ـ
َِّّ شِّتعَّيؽِّالمَّلدِّلمط نؿعِّ ى ِّىفِّيلبحِّ الجديدةعِّ زيادةِّامماكفِّالجديدةعِّ قبؿِّكؿ 
ِّ ىك رِّقدرةِّ ِّ لديوِّعك رِّىاكؿع ِّلمتكيؼِّ ي ؽِّا ِّتعَّيؽِّىع موع ِّقاب ا ا الط نؿِّمتعمما

ِّمو45)فِّىقرانو ماِّالتعليؿِّ اإلنجازِّا ِّالمدرسةِّم
 (:مْٔىٔخّجَات التعله )املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطفل جبامع٘  -د

 تعمؿِّالجامعةِّا َِّّراكةِّمعِّمؤسساتِّالتعميـِّالعاـِّ)المدارسِّبم تمؼِّالمراعؿوم م1

الَّ ػػػراكةِّمػػػعِّالمتػػػاعؼعِّالمعػػػارضِّالنني ػػػةعِّالمكتبػػػاتعِّعػػػدا ؽِّالعيػػػ افعِّالمجػػػالسِّ م8
 كيةمالمعمي ةعِّالن اد ِّالريا

 مو46)الَّ راكةِّمعِّالن اد ِّ)ناد ِّالكتابعِّناد ِّالَّ طرنةو م0

 (:مْٔىٔخجْاز الصفر)بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق جبامع٘ الطِّفل يف جامع٘  -ِ

ِّسػا ةِّمػفِّسػا اتِّتعمػـِّىنَّػطةِّالجامعػةعِّ ِّطالبِّلوِّج ازِّسنرِّي  ػتـِّبعػدِّكػؿ   قػدِِّّكؿُّ
ِّ املتزاـِّبالم ا يدِّ السُّم ؾمته يرِّهيجاب ِّ ماِّانتظاـِّعك رِّالطُّ بِِِّّّكافِّليذا

 :مْٔىٔخظَادات جامع٘ الطِّفل جبامع٘  -ّ

 تتػرا حِّمسػػت ياتِّالت ػػرجِّمػػفِّمسػػت لِّالجػا زةِّالبر نزيػػةِّ   ػػ فِّسػػا ةِّتعمػػـِّهلػػاِِِِِِِِّّّّّّّّ
ِّالجا زةِّالذىبيةِّىلؼِّسا ةِّتعمـم
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 :Berlin zu Universität-Humboldt( ٍْمبْلتبرىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ِّ-0

ـ ِِِِِِِّّّّّّّ لألطنػػاؿِّعكػػ رِِّّسػػمعت ِّ ـع8330ِّ ػػاـِِّّتهسػػيسِّجامعػػةِّالط نػػؿِّاػػ ِّى مب لػػتِّتػػ
 ػػفِّم كػػ عِّمعػػيف:ِِّّعِّ كانػػتِّى ؿِّمعاكػػرةالسػػابعةِّالمعاكػػراتِّاػػ رِّ لػػ ليـِّهلػػاِّسػػف ِّ

ِّلمػاذاِّنعػبُِّّ  غيػرىـِّمػفِّالنَّػراش؟ِّعاسِّغنيػ فلمػاذاِّبعػضِّالن ػ ار؟الن ِّبلماذاِّالبراكيفِّتننجرِّ
ـ ِّعِّلتػ ِّطمبيػاِّامطنػاؿِّىننسػيـىػذهِّامسػ مةِّاِّ ِّالػد ماشمملال يعػا ؿِّامسػاتذةِّه طػاشِِّّ ػ

 اػػ ِّال قػػتِّعِّ بػػراشكهجابػػاتِّ مػػاِّامسػػ مةِّالتػػ ِّتبػػد ِّبسػػيطةعِّ ذلػػؾِّباسػػت داـِّمعػػراتيـِّ
 تيػػدؼِّ مننسػػوعِّيتعػػيفِّ مػػييـِّاسػػت داـِّللػػةِّ اكػػعةِّبعيػػثِّينيػػـِّجميػػعِّامطنػػاؿِّاإلجابػػة

مػػفِّالمنتػػرضِّىفِّعِّ ِّلمعراػةفِّ ػالـِّالعمػػـِّ امػػِّيفريبقػػجامعػاتِّامطنػػاؿِّهلػاِّجعػػؿِّامطنػاؿِّ
ِّ:بعبػػارةِّى ػػرلعِّ ِّةَِّّػػرحِّالم اكػػيعِّالمعَّػػدةِّاػػ َِّّػػر طِّيسػػيؿِّايميػػايػػتعمـِّامسػػاتذةِّكيني ػػ

ِّ.و47)يمكفِّىفِّيتعمـِّك ىماِّالك يرِّمفِّبعكيماِّالبعض
 مفَْو جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍْمبْلت: -أ

ِّجامعػػةِّامطنػػاؿ ةَِّّد مػػةِّمتـِّتجػػاربِّتعميمي ػػايػػ ِّيَّػػد ِِّّعابسػػيطِّنسػػبيًِِّّّىنػػاِّمنيػػـ 
ػػاعِّ اػػرصِّالعمػػؿِّالتطػػ  ِّ"14 7ِِّّ"لألطنػػاؿِّالػػذيفِّتتػػرا حِّى مػػارىـِّبػػيفِّ ػ15ِِّّ"لػػػِِّّ  اما

ِّمو48)سنةِّمفِّالعمرِّ ارجِّالمدرسةِّ"18
 أٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍْمبْلت: -ب

؛ِّ مػفِّةِّىامػةةِّ مػاِّالتجربػةِّكػهداةِّتعميمي ػزِّبَّ  ِّيركتتم  ؿِّىىداؼِّالبرنامةِّا ِّالت
ِّتَّػديـ ـ  ػِّ اترلػةِّالػتعمـِّالػذ ِّاِّ  زِّالرااىيػةِّيػعزِّتِّ عِّهلػاِّجانػبوِّ ػارجِّالنلػؿِّالدراسػالم ج 

ىنَّػػطةِِّّالمَّػػاركةِّاػػ ِّ تَّػػجيعِّامطنػػاؿِّ مػػاِّعةعػػر ِِّّاتمجم  ػػكمػػفِّ ػػ ؿِّتعزيػػزِّالػػتعمـِّ
 مو49"ِّ)المتعة"ِّ شَِّّزيارةِّىماكفِّجديدةِّ قبؿِّكؿ ِّ ِّجديدةعِّ اكتَّاؼِّالمَّا رِّالجديدةعِّ

ىفِّامطنػػاؿِِّّعيػثعِّلممَّػاركةَِّّػ دِّامطنػاؿنػػؿِّيالط ِِّّجامعػة ىػذاِّيعنػ ِّىفِّبرنػامةِّ
المَّػػاركةِّاييػػاعِّ تعػػػدثِّالمَّػػاركةِّ مػػاِّىسػػػاسِِّّ يرغبػػػ فِّاػػِّ ي تػػار فِّامنَّػػطةِّالتػػ

 يمكنػػؾِّىفِِّّعةراسػػي ِّالنلػػ ؿِّالد ِِّّ مكػػافِّلػػيسِّاَّػػطِّاػػِّ ىِّ فِّتػػتعمـِّاػػىيمكنػػؾِِّّ ؛ِّى طػ  
 جميعِّىن اعِّالعامتمِّ اسِّاتتعمـِّمفِّجميعِّىن اعِّالن ِّ

 مع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍْمبْلت: أٍنٔ٘ برىامج جا - ج

لعمػػػؿِّا ػػػارجِِّّىنَّػػػطةِّالػػػتعمـِّمػػػفِّةِّم يػػػرةمجم  ػػػةِّمجاني ػػػجامعػػػةِّالط نػػػؿِّ ارِّتػػػ
عِّس اشِّكافِّذلؾِّ المدرس العطػ تِِّّ قبػؿِّالمدرسػةعِّ قػتِّاللػذاشعِّبعػدِّالمدرسػةعِّاػِّ:اليـ 
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عِّلػذلؾِّتعلػؿِّ طػ  ِّنَّاطِّنوىى ِِّّالط نؿِّىناىاكؿِّجزشِّ فِّجامعةِِّّملخهةِّممممِّالمدرسي ِّ
ِّ ترغػػبِّاػػِّعِّىيػػفِّ متػػاِّ كيػػؼِّكنػػت ِّاالَّيػػاـِّبيػػِّ ترغػػبِّاػػِّ اِّا تيػػارِّمػػاِّامنَّػػطةِّالتػػ مػػ

ِّاقػادراِِّّاهعػدلِّالجامعػاتِّسػ ؼِّتكػ فِّدا ماػِّ تتعمميػاِّاػِّ ِّيمكػفِّىفامَّياشِّالتػِّ؟الَّياـِّبيا
ةِّالتعَّػػػػؽِّمػػػػفِّلػػػػع ِّباإلكػػػػااةِّهلػػػػاِِِّّّياِّمػػػػفِّ ػػػػ ؿِّجامعػػػػةِّالط نػػػػؿع مػػػػاِّىفِّتدرسػػػػ

ِّمِِّّو53)امطناؿ
ليلػػػبع اِّمتعممػػػيفِِّّةَّػػػةِّ اإلبدا ي ػػػال  ِّبتز يػػػدِّامطنػػػاؿِّنػػػؿِّ مػػػاِّتعمػػػؿِّجامعػػػةِّالط ِِِِِِِّّّّّّّ

ِّناجعيفعِّ م اطنيفِّنَّطيفِّ مستنيريفم
تك يفِّلداقاتِّجديدةِّلياِّملػالحِّمما مػةعِّبِّلألطناؿيسمحِّمفِّ  ؿِّجامعةِّالط نؿِِِِِِِّّّّّّّ

 مػػاِِّّةكااػػهالمةعِّ استكَّػػاؼِّ تطػػ يرِّم اىػػبِّجديػػدةِّ امعتنػػاؿِّ ِّ تطػػ يرِّالميػػاراتِّالَّيادي ػػ
ِّزاتيـمهنجا

عِّكمػاِّ  جػ دهالط نؿِّانتماشِِّّ ةِّاتساىـِّالع قاتِّ المَّاركةِّمعِّالمجتمعاتِّالمعمي ِِِِِِِِّّّّّّّّ
ِّلمطنػػؿةِّةِّ امجتما ي ػػالبرنػػامةِّيعػػززِّالت الػػؿِّ الملػػةِّ التنميػػةِّالعاطني ػػِّ المَّػػاركةِّاػػِّىف ِّ
ىرضِِّّاػ ِِّّالػتعمـِّال الػةِّبػوعِّيػ ارِّىنَّػطةِّمكػم نةِّالجػ دةِّ ِّىنَّطةاِّلبحِّمستَّ اِّلي

ِّممجم  ةِّمفِّبي اتِّالتعمـِّالم تمنةِّ نتحِّالنرصِّاي ِِّّعرسةالمد
 جَات التعله )املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘ ٍْمبْلت(: -د

ةِّالمعميػػيفِّ)بمػػاِّمي ػػةِّ التعمُِّّال ػػدماتِّالتعميمي ػػِّ  يسػػتنيدِّىػػذاِّالنمػػ ذجِّمػػفِّمَّػػدم
ِّمةوالمدرسي ِِّّ ةِّ المتاعؼِّ المعارضِّ الن ادذلؾِّامنديةِّالرياكي ِِّّ ا

امطنػاؿعِِّّايَّػارؾِّاييػِّ يـِّمجم  ةِّمفِّ براتِّالتعمـِّالم تمنةِّ البي اتِّالتػدَّتبِّتَّـ ِِِِِّّّّّ
كػػػرةِّالَّػػدـعِّاليندسػػػةِِّّ نػػادِّ:جميػػعِّىنَّػػػطةِّالػػتعمـِّ مػػػاِّسػػبيؿِّالم ػػػاؿِّ ذلػػؾِّمػػفِّ ػػػ ؿ

عِّ الرياكيةعِّالع جِّالطبيع ِّلخمهعِّاإلدارةعِّالتدريسعِّالعمـ 
 االلتخاق بربىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘ ٍْمبْلت(:جْاز الصفر )بطاق٘ أّ ّثٔك٘ -ِ

التعَّػؽِّ ِِّّعنَّػاطِّيػتـِّتسػجيؿِّسػا اتِّمػفِّكػؿ ِّ ِِّّعطنػؿِّكؿ ِّليتـِّهلدارِّج ازِّسنرِّ
عِّ بمجردِّ ل ليـِّهلاِّالعددِّالمطم بِّمفِّالسا اتِّس ؼِّيت ػرجِّامطنػاؿِّمػفِّتومفِّلع

ِّمجامعةِّامطناؿ
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 جامعةِّالط نؿِّا ِّجامعةِّى مب لت:َِّّياداتِّبرنامةِِّّ- 
ُـِّّعِّ ِّةِّ الت ػرجياداتِّالرسػمي ِّمفِّ ػ ؿِّمػنحِّالَّ ػالط نؿِِّّيعترؼِّبإنجازات تَّػديـِِّّيػت

ِّم اقعِّرايعةِّالمست لمِّ  َّدتِّاِّ مراسـِّالت رجِّالتِّ َّياداتِّا
ِّ:Hanover of University  ٍاىْفربرىامج جامع٘ الطفل جبامع٘ ِِّّ-4

ِّليؼِّت نتحِّىب ابِّىربػعِّمػف8335ِّؿِّا ِّ اـِّلألطناِّىان ار ىنَّهتِّجامعةِِّّ ـِّ ا ِّكؿ 
"ِّسػنةِّلمػد ةِّىسػب  يفع18ِّ 7ِِّّطنؿِّتتػرا حِّى مػارىـِّبػيفِّ"0533ِّجامعاتِّالمدينةِّ ماِّ

معاكػػػرةِّ  رَّػػػةِّ مػػػؿعِّ كػػػذلؾِّامتلػػػاؿ053ِِّّ امطنػػػاؿِّقػػػادر فِّ مػػػاِّالمَّػػػاركةِّاػػػ ِّ
ِّوم51الَّ ل ِّمعِّالباع يف)

 :ٍاىْفرمفَْو جامع٘ الطِّفل جبامع٘ 1أ

ى ِّمَّر عِّتتم  ؿِّالنكرةِّامساسي ةِّمنوِّا ِّراعِّالطم عاتِّبالنسبةِّلألطنػاؿِّمػفِّ ػ ؿِِِِّّّّ
ِّمو58)تَّديـِّىنَّطةِّتعمـِّ  براتِّذاتِّج دةِّ اليةِّ م يرةِّ مبتكرة

 :ٍاىْفرأٍداف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘  -ب

لألطنػػاؿعِّ يظيػػرِّالتنػػ عِّاػػ ِّمجم  ػػةِِّّىان ارىفِّالتنػػ عِّىػػ ِّىعػػدِّىىػػـِّىىػػداؼِّجامعػػةِّ
ػاِّاػ ِّامَّػكاؿِّالمنيجي ػةِّا لت للاتِّالمتاعةِّ)جميعِّمجامتِّالد راسػةِّمم مػةوعِّ لكػفِّىيكا

 الترب ي ػػػةِّمػػػفِّالمعاكػػػراتِّهلػػػاِّ رشِّالعمػػػؿِّ الػػػرع تعِّ الػػػدر سِّ امسػػػتيداؼِّالمعػػػددِّ
اِّجزشِّمفِّالتن ع ِّمو50)لألطناؿِّالذيفِّلدييـِّالَّميؿِّمفِّال ل ؿِّهلاِّالجامعة؛ِّىذاِّىيكا

 :ٍاىْفرالطِّفل جبامع٘ أٍنٔ٘ برىامج جامع٘  -ج

تعمػػؿِّ مػػاِّتطػػ يرِّب ابػػةِّااتراكػػي ةِّلتَّػػديـِّالَّلػػصِّالعممي ػػةِّلألطنػػاؿِّالتػػ ِّتَّػػمؿِِِِِِِّّّّّّّ
ِّللػاتِّ ذكرياتِّالطن لةِّ ال منياتِّ اللُّ رِّمفِّالباع يفِّالمعنييفعِّ سػت عرضِّالب ابػةِّبسػت 

لملػػات:ِّ"ِّسػػنةعِّبا18 9ِِّّى ر بي ػػةِّيتعػػدثِّبيػػاِّ َّػػرةِّم يػػيفِّطنػػؿِّتتػػرا حِّى مػػارىـِّبػػيفِّ"
ِّاملماني ةِّ اإلنجميزي ةِّ المالطي ةِّ الب لندي ةِّ السم ااكي ةِّ الس يدي ةمم

ُـِّّتَّػػجيعِّامطنػػاؿِّ مػػاِّمتابعػػةِّملػػالعيـِّالعممي ػػةِّمػػفِّتمَّػػاشِّىننسػػيـِّ اسػػتج ابِّ ِِّّ يػػت
امَّياشِّبطريَّةِّ ممي ةمِّالمجم  ةِّالمستيداةِّى ِّامطناؿِّالذيفِّمِّيك فِّليػـِّى ِّاتلػاؿِّ

عاتِّعتاِّاآلفعِّ مفِّ  ؿِّالم قعِّاإللكتر ن ِّس ؼِّيك فِّامطنػاؿِّقػادريفِّمعِّ الـِّالجام
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ِّ ػػفِّتبػػادؿِّال بػػراتِّ اماكػػارِّمػػعِّ  ػػؿِّالت الػػؿِّمػػعِّالبػػاع يفِّاػػ ِّغػػرؼِّالدردَّػػةعِّاكػػ ا
ِّمو54)بعكيـِّالبعضِّ َّبكةِّامتلاؿ

ِّمػاِّيػهت ِّمعيػا:ِِّّىان ارا ِّجامعةِِِِِّّّّّ ىفِّالَّ ػبابِّالػذيفِّيَّػارك فِّيجربػ فِّالجامعػةِّبكػؿ 
لدراسػػاتعِّى ي ػػةِّالطالػػبعِّاللػػذاشِّاػػ ِّالكااتيريػػاعِّ ى يػػرااِّعلػػدِّالػػدرجاتِّلمَّ ػػياداتِّسػػجؿِّا

ِّ ج ا زِّعنؿِّالت رجم
 (:ٍاىْفرّجَات التعله )املؤشصات املعارك٘ يف برىامج جامع٘ الطِّفل جبامع٘  -د

 ستَّد ـِّالَّ بكةِّالجديدةِّلجامعاتِّامطناؿِّ"َّراكاتِّت جييي ة"ِّيمكفِّلمنظمػ ِّالجامعػاتِِّّ
راغبيفِّاػػ ِّبػػدشِّاعػػاليتيـِّالعممي ػػةِّىفِّيسػػا د اِّى ل ػػؾِّالػػذيفِّيرغبػػ فِّاػػ ِّبػػدشِّىنَّػػطتيـِّالػػ

ِّ ُـِّّ كعِّمعاييرِّ مبادئِّت جييي ةِّلت طيطِّ تنظػيـِّم ػؿِّىػذهِّامعػداثِّاكػ ا ال الةعِّ سيت
ِّ فِّىساسياتِّهجراشاتِّتعميؿِّام رِّالمستداـم

 (:ٍاىْفرفل يف جامع٘ جْاز الصفر )بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق بربىامج جامع٘ الطِّ -ِ

ُـِِّّّكؿ ِّليتـِّهلدارِّج ازِّسنرِّ التعَّػؽِّ ِّتسػجيؿِّسػا اتِّمػفِّكػؿِّنَّػاطِِّّطنػؿِّيػت
ِّتوممفِّلع

 : ٍاىْفرظَادات برىامج جامع٘ الطِّفل يف جامع٘   -ّ

ِّمةِّ الت رجمفِّ  ؿِّمنحِّالَّياداتِّالرسمي ِِّّالط نؿِّيعترؼِّبإنجازات
 فل يف آملاىٔا:الكْٚ ّالعْامل املؤثِّرٗ علٙ برامج جامع٘ الطِّ

ظم ػػتِّىلمانيػػاِّمَّسػػمةِّهلػػاِّد لتػػيفعِّىمػػاِّىلمانيػػاِّاللربيػػةِّى ِّىلمانيػػاِّامتعادي ػػةعِِّّ
ـ1993ِّ ىلمانياِّالَّرقي ةِّى ِّىلمانياِّالديمَّراطي ةعِّ لكن ياِّتجا زتِّىػذهِّالمعنػةِّاػ ِّنػ امبرِّ

ـ ِّت عيػػدِّاملمػػانيتيفِّ سػػ اشِّكانػػتِّىػػذهِّالت قعػػاتِّعَّيَّي ػػةِّى ِّمباللاػػاِّاييػػ اعِّاػػإفِّ نػػدماِّتػػ
التجربةِّاملماني ةِّا ِّانتَّالياِّالسمم ِّمفِّامنَّساـِّهلاِّالت عيدِّالكامػؿعِّ اػ ِّانتَّاليػاِّمػفِّ

ـ1945ِّالد مارِّالَّ امؿِّ ال رابِّامقتلاد َِّّبوِّالكامػؿِّبعػدِّالعػربِّالعالمي ػةِّال انيػةِّ ػاـِّ
ِّالن يكةِّ  ؿِّ َّ دِّمعػد دةعِّىػذهِّالتجربػةِّتعطػ ِّمؤَّػراتِّميم ػ ـ  ةِّ ػفِّهلاِّعالةِّالنُّم ِّ 

ِّالظُّػػر ؼِّ نمػػطِّالَّ لػػي ةِّالَّ مي ػػةِّاملماني ػػةِّالمعر كػػةِّلمتلييػػرِّ قيادتػػوِّ ت جييػػوِّاػػ ِّظػػؿ 
ع بةعِّكماِّىفِّذلؾِّيكيؼِّهلاِّىذهِّالَّ لػي ةِّسػماتِّهيجابي ػةِّجديػدةِّتلػايرِّتمػؾِّ باللةِّاللُّ

ِّمو55)الس ماتِّالت ِّىتمتِّبياِّا ِّاتراتِّتاري ي ةِّسابَّة
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 رجيػػاِّالنظػػاـِّالتعميمػػ ِّاملمػػاناِّقبػػؿِّالعػػربِّهلػػاِّكانػػتِّالَّػػ لِّالعاممػػةِّالتػػ ِّىِِّّ
ِّكبيرِّا ِّالت مصِّمفِّال ػرابِّامقتلػاد عِّ تعَّيػؽِّالنُّمػ ِّ ػ ؿِّ  الـِّالعمؿِّكافِّلياِّد ر 
ِّىلمانياِّ  د تِّمفِّبيفِّىكبرِّ َّرِّد ؿِّلنا ي ةِّا ِّالعػالـِّبػرغـِّك نيػاِّ  د ةِّ َّ د؛ِّعتاِّىف 

مانياِّاللربيةِّهعػدلِّالػدُّ ؿِّاللػنا ي ةِّالرا ػدةِّاَّيرةِّن  ااِّماِّا ِّالم ادِّال اـعِّكماِّا تبرتِّىل
ِّالع امػػؿِّالتػػ ِّسػػا دتِّاػػ ِّىػػذاِّاإلنجػػازِّامقتلػػاد عِّالميػػاراتِّ ُـّ اػػ ِّالعػػالـعِّ كانػػتِّىىػػ
نا ةعِّ قياـِّالجامعاتِّ معاىدِّالتعمػيـِّالعػال ِّبتػ ايرِّالتعمػيـِّ التكن ل جي ةِّ اإلداري ةِّا ِّالل 

ِّ التدريبِّالمناسبيفِّليذاِّاإلنجازم
ـعِّجامعػػةِّبػػرليفِّسػػنة1839ِّـعِّسػػنة1694ِّاشِّجامعػػةِّ"ىػػال "ِّسػػنةِّكػػافِّهنَّػػِّ

ِّهنَّػػاشِّجامعػػةِّتػػ بنجفِّبعيػػدةِّ ػػفِّميتاايزيَّيػػةِّ تعطيميػػاِّلممنػػاىيـِّالَّديمػػة1807ِّ ـ  ـعِّ ػػ
لمجامعةعِّعيثِّلـِّتعدِّالدراسةِّالجامعي ةِّبياِّمجردِّنظري ػةِّالعيػاةعِّبػؿِّلػارتِّدراسػةِّعي ػةعِّ

ِّ نيا)تجعؿِّمفِّالجامعةِّجزشااِّمفِّالعياةِّمِّبرجاِّ ِّوم56ِِّّاِّ اجيًّاِّمعز ما
ِّالعمؿِّ ى  قيتػوِّ كماِّتلرسِّالمدرسةِّا ِّامطناؿِّمنذِّنع مةِّىظاارىـِّ اداتِّعب 
بَّػ  ةعِّ تتعػػا فِّالعك مػػةِّاملماني ػةِّمػػعِّالمؤسسػػاتِّاللػػنا ي ةِّ غيرىػاِّمػػفِّبػػرامةِّالمَّػػ رةِّ

يػاراتِّ"ِّسػنةِّعتػاِّيتعػرؼِّالطُّػ بِّ مػاِّالعاجػاتِّ الم16ػ15ِِّّ المينيػةِّمبكػرااِّمػفِّسػفِّ"
ِّ المست لِّالمعرا ِّالذ ِّيجبِّهعرازهِّمفِّىجؿِّال ل ؿِّهلاِّىدؼِّ ظين ِّى ِّمين ِّمعيفم

بمػ رتِّالملػةِّ اماكػػارِّك يػرااِّمػفِّالتلػ راتِّعػػ ؿِّالمجتمػعِّاملمػاناِّ ىاػػرادهِّاَّػدِِّّ
 مفِّ  ؿِّآراشِّالمنكريفِّ امدباشِّاملمافِّعِّالملةِّاملمانيةِّى ِّالجرمانيػةِّتعػدِّاػاِّالعَّيَّػةِّ

اِّمفِّللاتِّ ع املمانيػةAlomannicِِّّم تمنةعِّا تمطتِّ نالرىاِّمعِّالملػةِّالباااريػةِّمزيجا
Firsianِِّّالسػػك نيةعِّمَّػػكمةِّللػػةِّجديػػدةِّتكػػـِّ ػػددِّليجػػاتِّم ػػؿِّالنزيا يػػةBavarianِّ

Hessiannِّ الييسيانيةِّ
بِّ%ِّمػػػنيـوِّبالمػػػذىبِّالبر تسػػػتاناِّى ِّالمػػػذى75ديػػػفِّمعظػػػـِّسػػػكافِّىلمانيػػػاِّ)

%ِّتَّريبػػػػػػاِّكا  ليػػػػػػؾوِّ يتركػػػػػػزِّالمػػػػػػذىب05ِّتانتِّ %ِّتَّريباػػػػػػاِّبر تسػػػػػػ07الكػػػػػا  ليكاِّ)
البر تستانتاِّااَِّّماؿِّىلمانياعِّاماِّالكا  ليكاِّايتركزِّااِّالجن بِّىمػاِّبػاقاِّالنسػبةِّ)ىك ػرِّ

%وِّايـِّمِّيدين فعِّى ِّيي دِّى ِّمسمم فعِّ كػافِّي جػدِّاػاِّىلمانيػاِّقبػؿِّالعػربِّمػا85ِّمفِّ
ِّييػػ دلعِّ كػػاف03333ِّييػػ دلِّي جػػدِّمػػنيـِّاآلفِّمػػاِّيَّػػربِّمػػف183333ِِّّيَّػػربِّمػػفِّ

ِّػالتاِّحِّبالد  ةِّهلاِّالبر تستانتِّل اإل ناِّمدينةِّبرليفعِّ قدِّقػاـِّد ػاةِّتركزتِّااِّىلمانيا
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اإللػ حِّالمػػدارسِّ الجامعػاتعِّكمػػد ؿِّإللػػ حِّالمجتمػعِّ العيػػاةِّاملمانيػةعِّ عيػػثِّكػػان اِّ
يت قعػػ فِّىفِّي لػػصِّجػػزشِّمػػفِّد ػػؿِّالكنسػػيةِّ)اممػػ ؾِّالكنسػػيةوِّلتم يػػؿِّهنَّػػاشِّمػػدارسِّ

اػػاِّمجػػاؿِّالتعمػػيـعِّاَّػػدِّجاىػػدِّلػػ  رِِّّيػػةِّاإللػػ حِّالبر تسػػتانتسػػتمرتِّ ممجديػػدةعِّ قػػدِّه
ِّػِّاػػاِّرسػػالتوِّهلػػاِّالعمػػدِّاملمػػافِّ)السػػمطاتِّ م نكتبػػ فِّإللػػ حِّمػػاِّاسػػدهعِّاناَّػػدِّلػػ  ر

ت طػػاِّزمانػػوِّبك يػػرع1503ِِّّالَّيػػاـِّبإنَّػػاشِّالمػػدارسعِّ اػػاِّ ػػاـ1584ِِّّالمعميػػةوِّ ػػاـِّ
ؿِّ مػاِّننَّػةِّالد لػةعِّ نظػـِّالتربيػةِّااقترحِّىفِّيك فِّالتعميـِّهجباريااعِّ ىفِّيتـِّتػ ايرهِّلألطنػا

اَّػدت1837ِِّّااِّىلمانياِّيعكسِّالطابعِّالَّ ماِّتمامااِّ كتاباتِّىانزِّػِّؼِّىذاِّاللددِّػِّ اـِّ
اِّجيدااعِّلته يرِّ  امػؿِّالَّ ميػةِّ مػاِّالنظػاـِّالتعميمػاعِّابعػدِّ معاىداتِّنيمسيتِّتعطاِّنم ذجا

اتِّامقطا يػػةعِّ اػػاِّالنػػايمي ناِّىلمانيػػاِّاسػػتَّ لياِّالسياسػػاعِّ قسػػمتِّهلػػاِّك يػػرِّمػػفِّال ميػػ
ظؿِّالعكـِّالنرنساِّ لارتِّىرضِّالرايفِّهمتداااِّلنرنساِّ تعتِّالتَّريعِّالنرنسعِّ بػداِّ كػهفِّ

ِّمو57)ىلمانياِّلفِّتنَّدِّاستَّ لياِّالسياساِّاَّطعِّبؿِّ ترا ياِّال َّاااِّ  عدتياِّالَّ مية
 ىكذاِّكافِّالَّػع رِّالَّػ ماعِّ ايَّػاظِّالكبريػاشِّالَّ ميػةعِّ تعزيػزِّسػم ِّالَّ ميػةِِّّ

 مػػاِّكااػػةِّق ميػػاتِّالعػػالـعِّ المطالبػػةِّبنظػػاـِّتعميمػػاِّقػػ ماِّلجميػػعِّاملمػػافِّمػػفِِّّاملمانيػػة
 مفِّالم عظِّىنوِّبعػدِّالعػربِّالعالميػةِّال انيػةِّ انَّسػاـِّعالع امؿِّالمسا دةِّااِّبناشِّىلمانياِّ

الد لػػةِّاملمانيػػةِّهلػػاِّد لتػػيفعِّكػػافِّىنػػاؾِّنػػ عِّمػػفِّالتركيػػزِّ ػػؿِّالمبػػادئِّالسياسػػيةِّالتػػاِّ
ػاِّالنظػاـ1989ِّبرِّتدرسِّااِّالمدارسِّااِّن ام عِّ اتحِّالعد دِّبيفِّاملمانيتيفِّػِّسَّطِّىيكا

التعميماِّامَّتراكاعِّ  كعِّلن عِّمفِّالتليرِّال  رةِّعِّ يمنحِّالَّان فِّامساساِّكػؿَِّّػ صِّ
العؽِّااِّىفِّينمػاَِّّ لػيتوِّبعريػةِّكاممػةِّ ىفِّي تػارِّبمػؿشِّعريتػوِّالمدرسػةِّ المؤسسػةِّ

 ىدؼِّالسياسػةِّالتعميميػةِّىػ ِّتمكػيفِّالتدريبيةِّ المينيةِّالتاِّتتناسبِّمعِّمي لوِّ كناشاتوِّ
كؿِّاػردِّمػفِّالعلػ ؿِّ مػاِّالتَّػجيعِّامم ػؿِّ التعمػيـِّالتػهىيماِّالػذِّيتناسػبِّمػعِّاىتماماتػوِّ

مكػػطرةِّهلػػاِّام تمػػادِّ مػػاِِّّاايػػِّلػػذا بمػػاِّىفِّىلمانيػػاِّد لػػةِّلػػنا يةِّاَّيػػرةِّبػػالم ادِّال اـع
بػػالكِّكبيػػرةِّمػػفِّىلمانيػػاِّمِّااميػػدلِّالعاممػػةِّالننيػػةِّالمؤىمػػةِّتػػهىي اِّجيػػدااعِّلػػذلؾِّت ظػػؼِّاػػ

بمػاِّاػاِّذلػؾِّالمػنحِّالمدرسػيةِّ المسػا داتِّالماليػةِّالتػاِّتَّػدمياِّاِّمجاؿِّالتعمػيـِّامم اؿِّا
العك مػػةِّلمطػػ بِّ تػػنصِّالمػػادةِّالسػػابعةِّمػػفِّالَّػػان فِّامساسػػاِّ ػػؿِّىفِّالتعمػػيـِّالمدرسػػاِّ
بكاممػػوِّي كػػعِّإلَّػػػراؼِّالد لػػةعِّ اسػػػتنادااِّهلػػاِّالبنيػػػةِّالنيدراليػػةِّلجمي ريػػػةِّىلمانيػػاِّاػػػإفِّ

ِِّّالمنظمػةعياتِّايمػاِّيتعمػؽِّبػإدارةِّالَّػؤ فِّالتعميميػةِّ  كػعِّالتَّػريعاتِّالل  ليػاِّ تمتػـز
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ال مياتِّبَّ ا دِّمعددةِّتتعمؽِّبالتعميـِّاإللزامػاِّ امَّػكاؿِّالتنظيميػةِّ ام تػراؼِّبالَّػياداتِّ
 ال  ػػا ؽِّالمدرسػػيةِّ مػػاَِّّػػابوِّذلػػؾِّكمػػاِّافِّالمػػؤتمرِّالػػدا ـِّلػػ زراشِّالتعمػػيـِّاػػاِّال ميػػاتِّ

دااِّمفِّالَّراراتِّالتكميميةِّالتاِّتنصِّ مػاِّام تػراؼِّبالَّػياداتِّ ال  ػا ؽِّاملمانيةِّات ذِّ د
اللػػادرةِّ ػػفِّم تمػػؼِّالمػػدارسِّالعامػػةِّ المينيػػةِّاػػاِّجميػػعِّال ميػػاتعِّ تعَّػػؽِّمزيػػدااِّمػػفِّ
التَّػػاربِّبػػيفِّمنػػاىةِّالتعمػػيـِّ الَّػػؤ فِّالمدرسػػيةعِّ منيػػاِّمػػ  اِّتنظػػيـِّالمرعمػػةِّال ان يػػةِّ

دةِّال ان يػػةِّ ام تػػراؼِّالمتبػػادؿِّبالَّػػياداتِّ تعَّيػػؽِّمسػػت لِّم عػػدِّاػػاِّا تبػػاراتِّالَّػػيا
ِّمفِّالتما ػؿِّاػاِّالنظػاـِّالمدرسػاِّ لَّػدِّىدلِّالتعػا فِّبػيفِّ المدرسيةِّالتاِّتكنؿِّالَّدرِّال ـز
ال ميػػاتِّاػػاِّهطػػارِّمػػؤتمرِّ زراشِّالتعمػػيـِّهلػػاِّتعَّيػػؽِّتطػػ راتِّم عػػدةِّى ِّمتَّػػابيةِّاػػاِّ

ِّمو58)مجامتِّى رلِّمفِّالَّؤ فِّالمدرسية
ِّ التكن ل جيػػاِّكػػافِّالس ػػعاِّنعػػ ِّتنَّػػ ةِّامطنػػاؿِّ مػػاِّ نتيجػػةِّامىتمػػاـِّبػػالعمِِّّ ـ 

ذلؾِّمفِّ  ؿِّكااةِّمؤسسػاتِّالتنَّػ ةِّ التػ ِّمػفِّبينيػاِّالجامعػة؛ِّاممػرِّالػذ ِّد اىػاِّهلػاِّ
كسابيـِّاػرصِّتعمػـِّجديػدةِّ بدا يـِّ ا  هنَّاشِّبرنامةِّجامعةِّالط نؿِّلتنميةِّمياراتِّامطناؿِّ ا 

ِّدا ؿِّالمدارسِّ النل ؿِّالد راسيةمِّت تمؼِّ فِّالتعميـِّالتَّميد ِّالذ ِّيتمَّ اهِّامطناؿ
 رابًعا: التخلٔل املكارٌ جلامع٘ الطِّفل يف كلٍّ مً برٓطاىٔا ّأملاىٔا: 

يتنػا ؿِّالمعػ رِّالعػال ِّدراسػةِّتعميمي ػةِّمَّارنػةِّلبيػافِّى جػوِّالتَّػابوِّ ام ػت ؼِّبػيفِِِِِِِّّّّّّّ
ِّمفِّجامعاتِّبريطانياِّ ىلمانياِّم ِّبرامةِّجامعةِّالط نؿِّا ِّكؿٍّ

ِّالَّياـِّبتلنيؼِّالمادةِّالعممي ةِّالت ِّسبؽِّ ركػياِّ ػفِِّّا ِّهطارِِِِّّّّ ُـّ ذلؾِّالجزشعِّس ؼِّيت
عِّ جامعػػػةِّالط نػػػؿِّاػػػ ِّد ؿِّالمَّارنػػػةِّاػػػ ِّكػػػ شِّمعػػػا رِّالدراسػػػةِّالم تػػػارةِّ ىػػػ :ِّالمنيػػػـ 
امىػػداؼعِّامىمي ػػةعِّجيػػاتِّالػػتعمـعِّجػػ ازِّالس ػػنرعِّالَّ ػػياداتعِّ الم ازنػػةِّبينيمػػاِّمػػفِّ ػػ ؿِّ

م مػػاتِّاػػ ِّلػػ رةِّمتنػػاظرة؛ِّإليكػػاحِّج انػػبِّالَّػػبوعِّو؛ِّبيػػدؼِّ كػػعِّالمع1جػػد ؿِّرقػػـِّ)
ِّ ام ت ؼِّبينيمام
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 ( أٔعّ انًقبثهخ فًٛب ٚزؼهق ثًؾبٔه انلِّهاٍخ1علٔل هقى )

ٔعّ 

 انًقبثهخ

 انًبَٛب ثوٚطبَٛب

( انُْأح 1

 ٔانزطٕه

ثلأد كًْؤع "يلهٍخ ٚوٕو  -

انَووجذ" فووٙ ثٛويُغٓووبو فووٙ ثوولاٚبد 

 انزَؼُٛبد.

كبَذ يجبكهح يٍ انجؤفَٛوٕه  -

ٍووووٛو ٚووووزى ثوٚغووووًٕ ٍٔووووٛو كٚ ٛوووول 

ُٔٚكهووووت صووووى كجٛووووو يووووٕ  ٙ انزؼهووووٛى 

َى يوٍ يسٍَوخ  ٔيلٚو انًلهٍخ صىَّ ُكػِّ

 انًهك إكٔاهك.

فٙ انؼقل انزبنٙ ثلأد فٙ اصُٙ  -

ا يووووٍ يواكووووي عبيؼووووخ  ػْووووو يوكوووويا

 األط بل فٙ إَغهزوا ٔٔٚهي ٔإٍكزهُلا.

رى إَْبء أيبَوخ عبيؼوخ انطِّ وم  -

 و. 2006فٙ كًَٚجو 

ٓب ػبنًّٛاب يوٍ إكاهح صىَّ رىَّ كػً -

انزؼهووووووووووٛى ٔفووووووووووُلٔ  يَووووووووووزٕفٙ 

 االٍزضُبئٙ.

ثؼوول منووك أفووجؾذ انًسٍَووخ  -

ػبنًٛوووووخو ٔرقوووووٕو ثزٕعٛوووووّ َٔ وووووؼ 

انغبيؼووبد انزووٙ روٚوول االَلووًبو إنووٗ 

يْؤع عبيؼخ انطِّ مو ٔرْوف ػهوٗ 

 ثوايغٓب.

 

رأٍَوووذ عبيؼووووخ انطِّ ووووم فووووٙ أنًبَٛووووب  -   

ثبنزؼووبٌٔ يووغ فووؾٛ خ ّووٕثٛزِ رووب ٛ د 

ٔعبيؼوخ روٕثُغٍ األنًبَٛوخو ٔفوٙ انًؾهَّٛخو 

 و رىَّ اإلػ ٌ ػٍ انجوَبيظ.2002يبٕٚ 

و رىَّ افززبػ أٔل عبيؼوخ 2002َّٕٚٛ  4 -

 Tubingenأط وووبل فوووٙ عبيؼوووخ روووٕثُغٍ 

ل ثؤفَٕٛه ٚؾبضو ثٓب عوٚغوٕه  َّٔ ٔكبٌ أ

ٔرٕاعل أهثؼًبئخ  gegor  Marklيبهكم 

 ط م ٔثؼض ان ؾ ٍٛٛ.

و ٔفم ػولك األط وبل 2002َّٕٚٛ  11 -

ٙ انًؾبضوووووح انضبَٛووووخ رَووووؼًبئخ ط وووومو فووو

ٔؽلووو انؼلٚوول يووٍ ان ووؾ ٍٛٛ يووٍ أيووبكٍ 

 ػلٚلح نزغطٛخ انؾلس.

روووى إَْوووبء عبيؼوووخ انطِّ وووم فوووٙ  2003 -

ٔكبَووووذ أٔل   Munich يٛووووَٕٛـعبيؼووووخ 

يؾبضوووح ثؼُووٕاٌ: نًووبما رج ووق انجووواكٍٛ 

 انُبه؟

و ٚوووزى افززوووبػ فووووع 2003يوووبهً  10 -

 .Romفٙ يلُٚخ 

بة و فوووله أٔل كزووو2003يوووبهً  11 -

 نغبيؼخ انطِّ م.

و قبيووووذ كوَٚووووزٍٛ 2003إثوٚووووم  21 -

انؾبفوهخ  Christian yalhardٚهٓوبهك 

يلُٚوووخ  ػهوووٗ َٕثوووم ث وووزؼ فووووع  فوووو فوووٙ

ٔكبَوووذ انًؾبضووووح  Tubingenٍ روووٕثُغ

األٔنووٗ ثؼُووٕاٌ: نًووبما ال ًٚكووٍ اٍزَُووبؿ 

انجْووو؟ ٔروووىَّ ػًوووم ؽًهووخ إػ يَّٛوووخ كجٛووووح 

نزغطٛوووخ انؾووولس ثؾلوووٕه عوٚووولح ٍوووجٛغٛم 

 فواَك ٕهك انؼبيخ.ٔعوٚلح 

و روىَّ إَْوبء عبيؼوخ انطِّ وم 2004ُٚوبٚو  -

فووٙ عبيؼووخ ْٕيجٕنووذ فووٙ ثووونٍٛو ٔكبَووذ 

أٔل يؾبضوح ثؼُٕاٌ: نًبما َوٚل أٌ َؼوف 

 ّٛئاب يب؟

و ؽ ووهذ عبيؼووخ انطِّ ووم 2005كَٚووًجو  -

ػهٗ عبئيح كٚكبهد ن ر وبل انؼهًوٙ ْٔوٙ 

أكجو عبئيح ػهوٗ يَوزٕٖ االرؾوبك األٔهثوٙ 

 هًٙ.فٙ انًغبل انؼ

و رووىَّ إَْووبء ّووجكخ يووٍ 2002فووٙ ػووبو  -
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عبيؼبد األط بل ) ٕٚكَٕٛوذ(و ٔمنوك نؼًوم 

حو ٔيَزًوح نزؼيٚي االْزًوبو  خ يَزقوَّ يُ َّ

ووجبة ْٔوونا يووٍ فوو ل ػًووم  َّْ ثووبنؼهى ثووٍٛ ان

قبػوولح ثٛبَووبد ألَْووطخ عبيؼووبد األط ووبلو 

ٔفوزؼ ثٕاثووخ ر بػهَّٛوخ ػهووٗ ّوجكخ اإلَزوَووذ 

َقوم انًؼوبهف نؼقل َولٔاد كٔنَّٛوخو ٔرؾ ٛوي 

ووجكخ يووٍ  َّْ ٔرجوبكل انقجوووادو ٔروولػى ْوونِ ان

 قجم انً ٕضَّٛخ األٔهثَّٛخ فٙ يغبل انؼهٕو.

ل 2010و-و2002ٔفووووٙ ان زوووووح   - َّٕ و يوووو

االرؾووووووبك األٔهٔثووووووٙ يْووووووؤع االرؾووووووبك 

األٔهٔثووووٙو ّووووجكخ انغبيؼووووبد األٔهٔثَّٛووووخ 

نألط ووووبلو ٔهثووووط انووووؤاثط ثووووٍٛ عبيؼووووبد 

 األط بل فٙ: 

ٙ  ػقوووول انًووووسرًو انوووول -  ل انًؼُوووو َّٔ ٔنٙ األ

إنوٗ  13ثغبيؼبد األط بل فٙ ان زوح يوٍ "

و" فووٙ رووٕثُغٍ 2001فجواٚووو ّووجبط  14

ثأنًبَٛبو ٔيُن منوك انؾوٍٛ أَُْوئذ عبيؼوبد 

أفووووٖ نألط وووبل فوووٙ ثوووبىل ٔثواٚزَووو فب و 

ٔرزٕانٗ َْبطبد عبيؼخ انطِّ م ؽزٙ فٛف 

 و.2012

ٔقوول اَزْووود عبيؼووخ انطِّ ووم فووٙ أنًبَٛووب  -

ٔقووول نؼجوووذ ٍٔوووبئم اإلػووو و  ثْوووكم كجٛووووو

ا فوووٙ منوووك يوووٍ فووو ل إَْوووبء  انًؾهَّٛوووخ كٔها

ووخ  ٛووو هثؾَّٛووخ قبيووذ ثزًٕٚووم عبيؼووخ  ًَّ يُظ

انطِّ ووومو ٔمنوووك يوووٍ فووو ل انز وووبٔ  يوووغ 

بضووواد األٍووبرنح ثْووكم فوووك٘ إلنقووبء انًؾ

وب ثبنَُوجخ  كًزطٕػٍٛ فٙ عبيؼخ انطِّ ومو أيَّ

نأليوووٕال انزْوووغٛهَّٛخ فقووول روووىَّ عًؼٓوووب يوووٍ 

 فخ.يُظًبد فب

انٛووٕو ُْووبث أكضووو يووٍ يووبئزٙ عبيؼووخ فووٙ  -

أٔهٔثووب ٔؽووٕل انؼووبنىو ٔانزووٙ روولٚو ثوووايظ 

عبيؼخ األط وبلو ٔرْوٛو انزقولٚواد إنوٗ أٌ 

أكضو يٍ يهٌٕٛ ط م فٙ عًٛغ أَؾبء انؼبنى 

 ؽلؤا أؽلاس عبيؼخ األط بل.

(انً 2ٕٓ

 و

رؼزجو عًؼَّٛخ فٛوَّٚخ كٔنَّٛخ رؾظٗ 

غ عًٛغ  ثزقلٚو ػبنًٙو ْٔٙ رْغِّ

األط بل اننٍٚ رزوأػ أػًبهْى ثٍٛ: 

ب"و ػهٗ انقٛبو  14ـ  5" ػبيا

ثزغبهة علٚلح ٔرطٕٚو اْزًبيبد 

علٚلح ٔاكزَبة يٓبهاد علٚلح يٍ 

ف ل انًْبهكخ فٙ أَْطخ رؼهًَّٛٛخ 

ْٙ يْؤع رزًضَّم ان كوح األٍبٍَّٛخ يُّ 

يٍ فٙ هفغ انط ًٕؽبد ثبنَُجخ نألط بل 

ف ل رقلٚى أَْطخ رؼهى ٔفجواد ماد 

 عٕكح ػبنٛخ ٔيضٛوح ٔيجزكوح.

يووووخ    و رغووووبهة رؼهًَّٛٛووووخ يزقلِّ ْٔووووٕ ٚقوووولِّ

 2نألط بل انونٍٚ رزووأػ أػًوبهْى ثوٍٛ: "

وووب"و ٔفووووٓ انؼًوووم انزطوووٕػٙ  14ٔ  ػبيا
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قخيجزكوح  ٍووُخ" يووٍ انؼًووو  12ـ  15نهًوؽهووخ: " . فبهط انٕٛو ٔف َّ

فووبهط انًلهٍووخ ٔٚؼزوووف ثتَغووبىارٓى يووٍ 

َّْٓبكاد  انوًٍَّٛخ ٔانزقوط. ف ل يُِؼ ان

 

3 )

 األْلاف

ا ٚؼزووووف ثوووبنزؼهى انطوووٕػٙ  - رقووولو إطوووبها

ٌَّ األط بل ْٚبهكٌٕ فّٛ فوبهط  ؽٛش أ

 ٍبػبد انًلهٍخ انؼبكٚخ. 

رؼطوووٙ األط وووبل فوفوووخا نهًْوووبهكخ فوووٙ  -

 أَْطخ رؼهًَّٛٛخ ر بػهَّٛخ يضٛوح.

رزووٛؼ نألط ووبل اٍزكْووبف ثٛئووبد انووزؼه ى  -

 انًقزه خ.

يزؼهًووووٍٛ رَووووبػل األط ووووبل نٛ ووووجؾٕا  -

 يَزقهٍٛ ٔنلٚٓى صقخٌ ثأَ َٓى. 

هفوووووغ انط ًٕؽوووووبدو ٔرؼيٚوووووي اإلَغوووووبى  -

ٔ وووً ؽووتِّ انووزؼه ى انزووٙ ٍووزجقٗ يووغ 

 األط بل طٕال ؽٛبرٓى.

ىٚووبكح انووٕػٙ ثبن ٕائوول ٔان وووٓ انزووٙ  -

ًٚكوووٍ أٌ رؾققٓوووب يسٍَوووبد انزؼهوووٛى 

انؼوووووبنٙ نهط ووووو ةو ٔفبفوووووخ انووووونٍٚ 

انًغزًوووغ األكَوووٗ  ُٚزًوووٌٕ نقطبػوووبد

 رقهٛلّٚاب. انغٛو يًضهخ

يَووبػلح األط ووبل ػهووٗ رؾلٚوول ٔرؾقٛووق  -

 أْلافٓى انًَزقجهَّٛخ.

رلهٚت انط  ة ػهوٗ انًٓوبهاد انقٛبكَّٚوخ  -

انوٍوووووووًَّٛخو ٔأَْوووووووطخ انًْوووووووبهكخ 

 انًغزًؼٛخ.

كػوووى انزووولهٌٚ ٔانوووزؼهى فوووٙ كووومِّ يوووٍ  -

 ان  ٕل انلهاٍَّٛخ ٔانًُيل.

روووٕفٛو َوووٕع يوووٍ انُقوووبُ ثوووٍٛ أٔنٛوووبء  -

ػبٚوووخ األيوووٕه ٔاألط وووبل ٔيقوووليٙ ا نوِّ

ووب فووٙ ًَووٕ  ا ْبيا نٓووىو ْٔوونا ٚهؼووت كٔها

 انطِّ م َٔغبؽّ انزؼهًٛٙ.

إػطووبء األط ووبل َظوووحا صبقجووخا فووٙ انؾٛووبح  -

انغبيؼَّٛووووخ يووووٍ فوووو ل انزؼبيووووم يووووغ 

 انط  ة ٔانًٕ  ٍٛ ٔانقوٚغٍٛ.

يوووّ كجووووٖ انغبيؼوووبد  - أ٘ يٕضوووٕع رقلِّ

ًٚكووووٍ كهاٍووووزّ يووووٍ فوووو ل عبيؼووووخ 

 انط م. 

 

د انزوووٙ رؼوٚوووف انط ووو ة ػهوووٗ انًغوووبال -

ثبٍزطبػزٓى اٍزكًبل طوٚقٓى ثؼل انلِّهاٍخ 

 فٛٓب.

رؼهٛى انهغخ األنًبََّٛخ كهغٍخ صبَٛوخ نولٖ األط وبل  -

 أفوٖ.عَُٛبد يٍ 

إربؽوووخ ان وفوووخ نألط وووبل نهزَّغوٚوووت ٔانوووزؼهى  -

ط.  انَُّْ

 إّواث األط بل فٙ انزَّؼهى  ٛو انوًٍٙ. -

يَوووبػلح األط وووبل ٔرطوووٕٚو انك وووبءح اننارَّٛوووخ  -

 نلٚٓى.

انضِّقوووخ ٔانط ًٕؽوووبد نووولٖ األط وووبل يوووٍ ثُوووبء  -

فووو ل رؼيٚوووي انوووزؼهى انووون٘ ٚؾووولس فوووبهط 

ثط ثبنًٕاضوٛغ انزوٙ  ٍبػبد انلِّهاٍخو ٔانوَّ

 ًٚكٍ كهاٍزٓب فٙ انغبيؼخ.

 رقلو كهعخ ػبنٛخ يٍ انغٕكح انًلًَٕخ. -

رقلٚى فجواد رؼهًَّٛٛخ يز ٕقخ نألط وبل فوبهط  -

انًُوووبْظ انلهاٍوووَّٛخ ٔرقوووو  ثتَغوووبىارٓى فوووٙ 

 وط انوًٍٙ ٔاالؽز بالد.انزق

 رؼيٚي انزؾ ٛم انلهاٍٙ. -

ٍح ػهٗ انزغوثخ كأكاح رؼهًَّٛٛخ ْبيخ. - َّٕ  ٚوكي ثق

ووّ فووبهط  - رقوولٚى فوفووخ انووزؼه ى انوونارٙ انًٕعَّ

 ان  م انلهاٍٙ.

ٚؼووويى انوفبْٛوووخ يوووٍ فووو ل رؼيٚوووي انوووزؼهى   -

حو  ٔرْوغٛغ األط وبل ػهوٗ  كًغًٕػبد ؽووَّ

انًْووبهكخ فووٙ أَْووطخ علٚوولحو ٔاكزْووبف 

ًْووبػو انغلٚوولحو ٔىٚووبهح أيووبكٍ علٚوولحو ان

 كمِّ ّٙء "انًزؼخ".ٔقجم 

ووب  - ًَّ رقووٕك عبيؼووخ انطِّ ووم األط ووبل نهًْووبهكخو ي

ٚؼُووٙ أٌ األط ووبل ٚقزووبهٌٔ األَْووطخ انزووٙ 

ٚو جووووٌٕ فووووٙ انًْووووبهكخ فٛٓووووبو ٔرؾوووولس 

انًْبهكخ ػهوٗ أٍوبً طوٕػٙو أ٘ ًٚكُوك 

أٌ روووزؼهى فوووٙ أ٘ يكوووبٌ  نوووٌٛ فقوووط فوووٙ 

ًكُووك أٌ رووزؼهى يووٍ ان  ووٕل انلهاٍووَّٛخو ٔٚ

عًٛوووغ أَووووٕاع انَُّووووبً فووووٙ عًٛووووغ أَووووٕاع 

 انؾبالد.

 

إٌ ي ٓووٕو عبيؼووبد األط ووبل ًٚضِّووم االَ زووبػ  -رقٕو عبيؼخ انطِّ م ثجُبء يُبْغٓب انزٙ  -( 4
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روكي ػهٗ انًزؼهى فٙ يقزهف  األًَّْٛخ

 انجٛئبد.

رقلو انقجواد انزٙ رَبػل األط بل  -

ػهٗ رؼيٚي انضِّقخ ثبنَُّ ٌ ٔانو جخ فٙ 

انزؼهى يٍ ف ل: ىٚبهح انًؼبه  

خ ـ ؽلائق انؾٕٛاٌ ـ أؽٕا  ان َُّٛ 

انًَك ـ انًكزجبد ـ انًزبؽف ـ 

يؾطبد اإلماػخ انًؾهَّٛخ ٔانًطبػى ـ 

انًٕاقغ انزؼهًَّٛٛخ نهزؼهى ـ ان ُبك  ـ 

ٕ  ـ انُٕاك٘ انوٚبضَّٛخ ـ  يواكي انزََّ

ؾف ـ انًطبهاد ـ يؾطبد  يكبرت ان  

 انقطبه.

رقلو أَْطخ عبيؼخ انطِّ م  -

رقلغ  يٕضٕػبد  ٛو رقهٛلَّٚخ

نجوايظ عبيؼَّٛخ يضم: انهغخ اإلَغهٛيَّٚخ 

َّْوػ ـ  ـ انوٚبضٛبد ـ انُٓلٍخ ـ ان

 انز ًٛى ـ انطِّتو ٔ ٛوْب.

رقلو أَْطخ عبيؼخ انط م فبهط  -

ٍبػبد انٕٛو انلهاٍٙ: )قجم 

انًلهٍخ ـ ٔقذ انغناء ـ ثؼل 

 انًلهٍخو أٔ فٙ انؼط د(.

ووخ انَُّووبًو األ ٔانوون٘ كضووو عنهَّٚووخ رغووبِ ػبيَّ

بدو ٔرزًضَّووووم ًٚكووووٍ أٌ رقووووٕو ثووووّ انغبيؼوووو

ان كوووووح األٍبٍووووَّٛخ يُٓووووب  فووووٙ يٕاعٓووووخ 

االْزًووبو انًزوولْٕه فوووٙ انؼهووٕو ٔانجؾوووٕس 

ثٍٛ انْوجبةو ٔانًَوبػلح فوٙ انزَّغهوت ػهوٗ 

األفكبه انًُطَّٛخو ٔكوننك رٍٕوٛغ انًْوبهكخ 

 .ػجو قطبػبد يزُٕػخ يٍ ٍكبٌ أنًبَٛب

ًَبمط َٔ وبئؼ نهط و ةو كًوب رقولو رقلو ػلَّح  -

 َ وووبئؼ نكووومو يوووٍ أٔنٛوووبء األيوووٕه ْٔٛئوووخ

انزَّووووولهٌٚ ٔهعوووووبل األػًوووووبل ٔانًغزًوووووغ 

 انًلَٙ.

 

 

( عٓبد 5

 انزؼهى

عبيؼخ انطِّ م كافم انًغزًؼبد انًؾهَّٛوخ  -

فووووٙ ثوٚطبَٛووووب رؼًووووم ثبنزؼووووبٌٔ يووووغ 

يغًٕػوووووخ يوووووٍ انٓٛبكوووووم انًؾهَّٛوووووخ 

َّْواكبد فٙ عًٛغ أ َؾوبء ثوٚطبَٛوب ٔان

 ٔانزٙ رًْم:

 انًلاهً ان وكَّٚخ. -

 يغًٕػبد يٍ انًلاهً. -

 انًلاهً االفزواضَّٛخ. -

 األكبكًٚٛبد. -

انْووووووووووكبد )يْوووووووووبهٚغ انًْوووووووووبهكخ  -

 انًغزًؼَّٛخ(.

 انًسٍَبد االعزًبػَّٛخ. -

 ان ُبكٚق ٔانغًٛؼبد انقٛوَّٚخ. -

ٔنكووٙ رْووزوث انٕؽوولاد انزؼهًَّٛٛووخ فووٙ  -

ى ال عبيؼخ انطِّ م ٔر جؼ ٔعٓبد رؼه و

ثلَّ أٌ رزٕافو ثٓب ّؤط يؼُٛخ ْٔوٙ: 

انقولهح ػهووٗ انزقطووٛط نهووزؼه ى ٔانزقٛووٛى 

اننارٙ انًَوزًو نهًُظًوخو إنوٗ عبَوت 

ووووؾخ  وووو يخ ٔاأليووووبٌ ٔان ِّ ََّ رووووٕافو ان

انؼبيخ كافوم انًُظًوخو ٔمنوك نلوًبٌ 

رؼًم انغبيؼخ فٙ ّوواكخ يوغ ٔعٓوبد انوزؼهى  -

 انؼبو.

واكخ يغ انًزبؽفو انًؼبه  ان َُّٛوخو ػًم ّ -

انًكزجووووبدو ؽوووولائق انؾٛووووٕاٌو انًغووووبنٌ 

 انًؾهَّٛخو انُٕاك٘ انوٚبضَّٛخ.

رؼًووم ّووواكخ يووغ انًوولاهً )َووبك٘ انكزووبةو  -

َّْطوَظ(.  َبك٘ ان

إّوووواث انًغزًوووغ ثأٍووووِ فوووٙ انوووزؼهى ٔنوووٌٛ  -

انًؼهى فقط ٔيُٓب )ٔقوذ األَْوطخ(و فوبهط 

ًلهٍووخ ٍووبػبد انًُووبْظ انلهاٍووَّٛخو قجووم ان

 أٔ ثؼلْبو ف ل أٔقبد انؼطهخ ٔانغناء.

االْزًووووووبو ثزَووووووٕٚق انًْووووووؤعو ٔكػووووووٕح  -

ان ووؾ ٍٛٛ ٔانغوائوول انكجٛوووح ٔانًْووٕٓهح 

 فٙ أنًبَٛب نزغطٛخ انًؾبضواد.

كًوووب أَٓوووب رًضوووم عووويء يوووٍ ثوَوووبيظ انوووزؼه ى  -

انًغزًؼٙ اننارٙ انقوبئى ػهوٗ رطوٕع اٜثوبء 

ٔاألط وووبل ٔانًؼهًوووٍٛ ٔطووو ة انغبيؼوووبدو 

ا يوٍ انْوجكبد انلٔنَّٛوخ كًب أََّ  ٓب رًضِّوم عويءا

ػجوو انًغزًوغ ٔانزووٙ رَوبػل األط وبل ػهووٗ 

 انزطٕه ٔانٕفٕل ثٓى نًٕاطٍُٛ ػبنًٍٛٛ.
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عوووووووٕكح أَْوووووووطخ فووووووووٓ انوووووووزؼهى 

ٔاالٍزكْوووووووبف انًقليوووووووخ نهط ووووووومو 

ٔثزؾٕٚووووم انًُظًووووخ انزؼهًَّٛٛووووخ إنووووٗ 

ٔعٓخ رؼه ى فٙ عبيؼوخ انطِّ ومو ٔال ثول 

أٌ َؼًم ػهٗ رْغٛغ ىٚبهاد األط بل 

ٔأٍوووْى إنٛٓووب. ػووو  ّووؼبه عبيؼووخ 

انطِّ م ثْكم ثبهى كافم ٔفبهط انجٛئخ 

انزؼهًَّٛٛخ ثؾٛش ٚكٌٕ يوئّٛاوب ثٕضوٕػ 

 نألط بل اننٍٚ ٚو جٌٕ فٙ االَلًبو.

 

رؼًوووم عبيؼوووخ انطِّ وووم ػهوووٗ رئٚووول األط وووبل  -

ثبنضِّقوووووخ ٔاإلثلاػَّٛوووووخ نٛ وووووجؾٕا يزؼهًوووووٍٛ 

 َبعؾٍٛو ٔيٕاطٍُٛ َْطٍٛ ٔيَزُٛوٍٚ.

 

( عٕاى 6

 انَ و

م ٔٚغوووووت أٌ ٚأفووووون انطِّ ووووو

عٕاى ٍ و انوزؼهى انقوبٓ ثوّ فوٙ كومِّ 

َْووبط رؼهووى ٚؾلووو نووّو ٔٚقووٕو قبئوول 

انُْوووبط ػهوووٗ عوووٕاى انَووو و انقوووبٓ 

ثبنط ووم يووغ ٔضووغ أ٘ فووزى أٔ رٕقٛووغ 

ٔٚزى  إفلاه ػولك انَوبػبد انًطهٕثوخ 

فووٙ كوومِّ عووٕاى ٍوو و نؾ ووٕل انطِّ ووم 

وووٓبكح قجوووم كووومِّ ٔؽووولح ػًوووم  َّْ ػهوووٗ ان

 يؾهَّٛخ.

م يوٍ ُٔٚؼطٗ عوٕاى ٍو و انوزؼهى نهط و

قِجَوووِم انًلهٍوووخو ٔمنوووك فوووٙ ؽبنوووخ أٌ 

ا فٙ ٔؽلح ػًم  ٕا ركٌٕ انًلهٍخ ػل

يؾهَّٛخ أٔ يوٍ فو ل انًواكوي انًؾهٛوخ 

يجبّوووح ػووٍ طوٚووق رقوولٚى ػلووٕٚخ 

 فوكَّٚخ نهط م.

َٔٚزًو عٕاى ٍو و انوزؼهى يوغ انطِّ وم 

ا ٔإما ايوووزأل  يوولح صًبَٛووخ ػْووو ّووٓوا

ًٚكووووٍ االر ووووبل ثبنًلهٍووووخ نزورٛووووت 

وب فوٙ ؽبنوخ فقول  عٕاى علٚل نهط ومو أيَّ

وو و فٛوعووغ منووك إنووٗ ٍووًبػ  ََّ عووٕاى ان

انًلهٍووخ ثووتفواط عووٕاى ٍوو و علٚوول 

 نهط م أٔ هفلٓب منك.

ٔقووووول روووووى رطوووووٕٚو ََوووووقخ 

إنكزؤََّٛوووخ يوووٍ عوووٕاى انَووو و انووون٘ 

ُٚؼطٗ نهط م يوٍ قِجَوِم انغبيؼوخو ٔمنوك 

ثْووواكخ يووغ انقطووبع انقووبٓو ْٔوونا 

ا أكجوو الٍوزق ل األط وبل  أػطٗ رقوٚووا

رَوووووغٛهٓى فوووووٙ األَْوووووطخ ٔرًكوووووٍٛ 

انًقزه ووووووخ ثغبيؼووووووخ انطِّ ووووووم ٔإكاهح 

ووووب  إَغووووبىارٓى ثُْووووبطو ًٔٚكووووٍ أٚلا

نغووٕاى انَوو و اإلنكزؤَووٙ أٌ َٚووبػل 

عٕاى ٍ و ٚقزى ثؼل كمِّ ٍبػخ كم طبنت نّ  -

يٍ ٍبػبد رؼهى أَْطخ انغبيؼخو ْٔنا 

كبٌ نّ رأصٛو إٚغبثٙ ػهٗ اَزظبو ؽلٕه 

 انط  ة ٔاالنزياو ثبنًٕاػٛل ٔانَهٕث.

ٚوووزى إفووولاه عوووٕاى ٍووو ٍو نكووومِّ ط ووومو ٔٚوووزى   -

رَووغٛم ٍووبػبد يووٍ كووم َْووبطو ٔانزؾقووق 

يووٍ فووؾزّو ٔثًغوووك ٔفووٕنٓى إنووٗ انؼوولك 

د ٍوووٕف ٚزقووووط انًطهوووٕة يوووٍ انَوووبػب

األط وووبل يوووٍ عبيؼوووخ األط وووبلو ٚوووزى رقووولٚى 

ّووٓبكاد فووٙ يواٍووى انزقوووط انزووٙ ػقوولد 

 فٙ يٕاقَغ هفٛؼخ انًَزٕٖ.
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فووووٙ اَزقووووبل األط ووووبل يووووٍ انًوؽهووووخ 

االثزلائَّٛووخ إنووٗ انًوؽهووخ انضبََّٕٚووخ ٔأٌ 

ٚكَٕووٕا كنووٛ ا ػهووٗ يواقجووخ انًوولاهً 

 ٔاإلث ؽ ػُٓب ٔانزقٛٛى اننارٙ.

 

َّْٓبكا2 (ان

 د

ٚووووزى رقوووولٚى انغووووٕائي فووووٙ 

رقوط عبيؼخ األط بلو ٔانزٙ رقبو فوٙ 

انغبيؼووبد انكجوووٖ انؾقٛقَّٛووخو ُْٔووبث 

 ص صخ يَزٕٚبد أٔنَّٛخ يٍ انغٕائي:

لح نهزأْوووووم ٍوووووبػخ يؼزًووووو 30 -

نهؾ ووووٕل ػهووووٗ عووووبئيح انجؤَيَّٚووووخ 

 انغبيؼَّٛخ.

ٍوووووبػخ يؼزًووووولح نهزأْوووووم  65 -

نهؾ ووووووٕل ػهووووووٗ عووووووبئيح ان لووووووَّٛخ 

 انغبيؼٛخ.

ٍوووبػخ يؼزًووولح نهزأْوووم  100 -

نهؾ وووووٕل ػهوووووٗ عوووووبئيح انغبيؼَّٛوووووخ 

 اننْت.

ُْووووبث عووووٕائي أكضووووو يووووٍ 

انوووونْتو ٔفووووٕالا إنووووٗ عووووبئيح نًوووولح 

ٍووبػخ يووٍ انووزؼهى انطووٕػٙو  1000

لٚلحو َٔأيم أٌ ٚكوٌٕ يغ كم عبئيح ع

ي له إنٓوبو األط وبل نًؾبٔنوخ أّوٛبء 

علٚوووولحو ٔاٍزكْووووبف ثٛئووووبد انووووزؼهى 

انغلٚووولح ٔرطوووٕٚو يٓوووبهارٓى ثطوووو  

 علٚلح ٔيضٛوح.

ٔرزوووووأػ يَووووزٕٚبد انزقوووووط يووووٍ        

ٍوووبػخ  30يَوووزٕٖ انغوووبئيح ثبنجؤَيَّٚوووخ 

 ٍبػخ رؼهى. 1000رؼهى إنٗ انلكزٕهاِ 

اِّمدلِِّّ ا ِّك شِّماِّسبؽِّبيانوِّا ِِِِّّّّ جزشِّالمَّابمةِّبيفِّد لت ِّالمَّارنةِّبداِّ اكعا
ت ااػػؽِّ نالػػرِّجامعػػةِّالط نػػؿِّبػػيفِّد لتػػ ِّالمَّارنػػةعِّمػػعِّامسػػسِّالنظري ػػةِّلجامعػػةِّ
عِّ امىػػػداؼعِّ جيػػػاتِّالػػػتعمـِّى ِّ الط نػػػؿ؛ِّمػػػفِّعيػػػثِّالنَّػػػهةعِّ الت طػػػ رعِّ المنيػػػـ 

بػةِّبطاقػةِّالمؤسساتِّالمَّاركةِّلجامعةِّالط نؿعِّ ج ازِّسنرِّالػتعمـِّالػذ ِّيكػ فِّبم ا
ى ِّ  يَّةِّالتعاؽِّالط نؿِّبالجامعةِّ الَّ ياداتِّالت ِّتَّد م ياِّالجامعةِّ الج ا زِّالمعنزةِّ
لألطناؿ؛ِّباإلكااةِّهلػاِّىفِّتطبيػؽِّجامعػةِّالط نػؿِّسػا دِّاػ ِّالتلمػبِّ مػاِّمَّػك تِّ

ِّمفِّد لت ِّالمَّارنةم ِّالتعميـِّالتَّميد ِّبالمدارسِّا ِّكؿٍّ
تَّػابوِّ ام ػت ؼِّبينيمػاعِّ تنسػيرىاِّاػ ِّ منياِّ رجتِّالد راسةِّبرلدِّج انػبِّالِِِِّّّّ

ِّا ت ؼِّالس ياؽِّال َّاا ِّبيفِّد لت ِّالمَّارنةمِّ
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ِّا ِّبريطانياِّ ىلمانياعِّ تنسيرىا:ِّالط نؿا ِّجامعةِِّّبوى جوِّالَّ ِِّّ-ى
تَّػػػابيتِّد ؿِّالمَّارنػػػةِّاػػػ ِّبدايػػػةِّنَّػػػهةِّجامعػػػةِّالط نػػػؿِّبيػػػاِّ ذلػػػؾِّاسػػػتجابةِّمنيػػػاِّ -1

 ػػػؿِّاػػػ ِّتكن ل جيػػػاِّالمعم مػػػاتِّ امتلػػػاؿِّلمتطػػػ راتِّ التليػػػراتِّالعاد ػػػةعِّاالتَّػػػدـِّاليا
ىعػػدثِّنَّمػػةاِّن  ي ػػةاِّاػػ ِّتَّػػدُّـِّاإلنسػػاني ةعِّاهلػػبحِّتَّػػدُّـِّالمعراػػةِّاػػ َِّّػػت اِّالمجػػامتِّ
 انتَّالياِّ برِّ سا ؿِّامتلاؿِّم ؿِّاإلنترنػتعِّ الػذ ِّامتمػؾِّمنعػ ؿِّالس ػعرِّاػ ِّجػذبِّ

ِّا ِّننسِّال قتِّ طرااِّمتزايػدااِّ مػاِّت نَّػ ةِّامطنػاؿعِّايػ ِّامطناؿِّنع ه؛ِّكماِّىن وِّم  ؿ 
يػػػؤد ِّاػػػ ِّالمَّػػػاـِّام ؿِّهلػػػاِّ مميػػػةِّهعػػػ ؿِّل َّااػػػاتِّى ػػػرلِّابتػػػداشاِّمػػػفِّالعػػػاداتعِّ
ػػم ؾِّاليػػ م ِّهلػػاِّالَّػػيـِّ نمػػطِّالعيػػاة؛ِّلػػذاِّىلػػبعتِّ ممي ػػةِّتنَّػػ ةِّ  الممارسػػاتعِّ السُّ
ِّىػػذاِّالتطػػ رِّذاتِّمجػػاؿِّ اسػػعِّيتعػػد لِّالملػػادرِّالتَّميدي ػػةِّلمتنَّػػ ةِّ الط نػػؿِّاػػ ِّظػػؿ 

مسػػرةعِّ المدرسػػةعِّ جما ػػةِّالر اػػاؽعِّ د رِّالعبػػادةعِّ  سػػا ؿِّاإل ػػ ـمِّالمتم  مػػةِّاػػ ِّا
 برزِّد رِّالجامعةِّاػ ِّىػذهِّالتنَّػ ةِّ ىػ ِّمػاِّينػدرجِّتعػتِّمسػماِّد رِّالجامعػةِّاػ ِّ

  دمةِّالمجتمعمِّ

ػػاِّاػػِّ -8 ِّجامعػػةِّالط نػػؿعِّ ىػػ ِّجامعػػةِّالمػػرحِّالتػػ ِّتركػػزِِّّ تَّػػابيتِّالػػد لتافِّىيكا منيػػـ 
"ِّسػػػعيااِّمنيػػػاِّنعػػػ ِّتنميػػػةِّقدراتػػػوع18ِّ-6"ِّ مػػػاِّالط نػػػؿِّاػػػ ِّالمرعمػػػةِّالعمري ػػػةِّمػػػف

 ت سػػيعِّدا ػػرةِّ براتػػوِّ ىػػذاِّمػػاِّينطبػػؽِّمػػعِّنظريػػةِّجػػافِّبياجيػػوِّالتػػ ِّت كػػحِّتػػه يرِّ
الت ركيػبِّالبي لػػ ج ِّلمطنػؿِّ مػػاِّقدراتػوِّالعَّمي ػػةعِّ تػه يرِّالبي ػػةِّالمعيطػةِّ مػػاِّتركيػػبِّ

ىػذهِّالبي ػةِِّّالط نؿعِّ الت ِّيسعاِّالط نؿِّا ِّ  ؿِّىذهِّالمرعمةِّالعمري ػةِّهلػاِّاسػتيعاب
ِّبياِّالط نؿِّتساىـِّا ِّنم ِّذكا وم ِّ برة ِّيمرُّ   العيشِّبياعِّ التكيؼِّمعيامِّاكؿُّ

اِّاػ -0 بعػضِّامىػداؼِّعيػثِّاتنَّتػاِّ مػاِّتػ ايرِّاػرصِّالتجريػبِِّّ تَّابيتِّالد لتافِّىيكا
 عِّ الػػتعمـِّالن َّػػطعِّ اكتسػػابِّ بػػراتِّجديػػدةِّ ػػارجِّسػػا اتِّلألطنػػاؿِّ التعمػػيـِّالتعػػا ن

ِّالدراسػػ ِّ ىػػذاِّيتنػػؽ ِّ َّااػػةِّالع لمػػةِّ التَّػػدُّـِِّّاليػػـ  مػػعِّىىػػداؼِّتنَّػػ ةِّالط نػػؿِّاػػ ِّظػػؿ 
المعراػػ عِّ التػػ ِّتتم  ػػؿِّاػػ ِّتنميػػةِّالَّػػدراتِّالذ ىني ػػةِّلػػدلِّالط نػػؿعِّهلػػاِّجانػػبِّتنميػػةِّ
الَّ ػػدراتِّاإلبدا ي ػػةِّلديػػوعِّ تز يػػدِّقدراتػػوِّنعػػ ِّاكتسػػابِّالمعراػػةِّبعيػػدااِّ ػػفِّالتمَّػػيفِّ

 مميةِّالت الؿِّمعِّاآل ريف الطرؽِّالتَّميدي ةِّلمتعمـعِّباإلكااةِّهلاِّتن

ِِِِِّّّّّ االعلػػرِّالػػذ ِّنعػػيشِّايػػوِّيتطمػػبِّت جيػػػوِّالط نػػؿِّلمعمػػؿِّالمنػػتةعِّ ربػػطِّالعمػػػـ 
ِّ الن ظري ةِّالت ِّيدرسياِّالط نؿِّببي توِّالطبيعي ةعِّكماِّتعمـِّالط نػؿِّىفِّيكػ فِّناقػدااِّ معمػ ا
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اِّمػػفِّلممعراػػةِّ لػػيسِّمسػػتيمكااِّليػػامِّامىتمػػاـِّبتنميػػةِّالم اىػػبِّالعممي ػػةِّلمطنػػؿِّبػػدشاِّ
 امسرةِّ المدرسةِّ مؤسساتِّالتنَّ ةِّام رلم

ػػاِّاػػ -4 ىىميػةِّالسػػع ِّإلنَّػػاشِّجامعػػةِّالط نػؿعِّ ىػػذاِّينطبػػؽِّمػػعِِّّ تَّػابيتِّالػػد لتافِّىيكا
التطبيَّاتِّالترب ي ةِّلنظري ةِّجافِّبياجيػوِّاػ ِّالتعمػيـِّ المنػاىةِّالدراسػي ةعِّ التػ ِّتتم  ػؿِّ

مطنؿ؛ِّا ِّيمكفِّىفِّت عطػاِّلػوِّا ِّىفِّيتناسبِّالمنيةِّالمدرس ِّمعِّالمرعمةِّالعمري ةِّل
معػػارؼِّ معم مػػاتِّتنػػ ؽِّقدرتػػوِّالذ ىني ػػةِّ مػػاِّامسػػتيعاب؛ِّلػػذاِّ مينػػاِّربطيػػاِّبمػػاِّىػػ ِّ
م ج دِّع لػوِّاػ ِّالطبيعػةِّ تنسػيرِّظ اىرىػا؛ِّهلػاِّجانػبِّالبعػدِّ ػفِّامىتمػاـِّبػالعنظِّ
كسػػابوِّالميػػاراتِّ ال بػػراتِّالجديػػدة عِّ التمَّػػيفِّ ذلػػؾِّلتنميػػةِّقػػدراتِّالط نػػؿِّالذ ىني ػػةعِّ ا 

 امنتَّػػاؿِّبالطنػػؿِّمػػفِّمػػنيةِّالتمَّػػ ِّهلػػاِّمػػنيةِّامتلػػاؿِّ الت الػػؿعِّ ىػػذاِّمػػاِّنسػػعاِّ
ِّ َّااةِّالتكن ل جياِّالعدي ة؛ِّاممرِّالػذ ِّىد لِّهلػاِّه ػادةِّ هليوِّا ِّتنَّ ةِّالط نؿِّا ِّظؿ 
الن ظػػػػرِّاػػػػ ِّد رِّمؤسسػػػػاتِّالتنَّػػػػ ةِّامجتما ي ػػػػةِّنعػػػػ ِّتنَّػػػػ ةِّالط نػػػػؿِّلممسػػػػتَّبؿعِّ

ةِّ امنتماشِّال طن ِّلمطنػؿمِّ تكػ يفِّجيػؿِّمػفِّالعممػاشعِّايست جبِّ ميياِّتعميؽِّالي ي ِّ
كسػػابِّ تعميػػؽِّ مميػػاتِّالتنكيػػرِّاإلبػػدا  ِّلمطنػػؿع ر حِّالعمػػؿِّالجمػػا  ِّ  َّااػػةِِّّ ا 

كسابِّالط نؿِّمياراتِّجديدةمِّ  الع ارِّلدلِّالط نؿعِّ ا 

ِّام تمػػادِّ مػػاِّ"باسػػب ر"ِّ اػػبريطانيػػاِّمػػفِّىلمانيػػاِّ ِِّّكػػؿٍِِّّّ اػػالط نػػؿِّتَّػػابيتِّجامعػػةِّ -5
ِّععكػرىاِّ ا اتِّ المعاكػراتِّالتػفِّبػوِّ ػددِّالس ػيػد  ِِّّ لبِّ تسجيموعِّ الػذاالط ِِّّـيتَّي

اِّ ماِّاستمرارِّ نتا ةِّامداش ِّمبالجامعةتَّييدهِّعِّ ذلؾِّعرلا
الط نؿعِّ ذلػؾِّلتَّػجيعِّ تعنيػزِّجامعةِّلَِّّياداتِّ ج ا زامىتماـِّبت ايرِِّّ تَّابيتِّا -6

ِّمامطناؿِّل لتعاؽِّبالجامعةِّ استمرارِّامنتظاـِّبيا
 :يف برٓطاىٔا ّأملاىٔا، ّتفصريٍا الطِّفليف جامع٘  تالفأّجُ االخ -ب

ِّيكػ فِّالط نؿِّا ِّد لت ِّالمَّارنةمِّانػ ِّىلمانيػاجامعةِِّّ االتعاؽِّالط نؿِِّّتسجيؿا تمؼِّ م1
الط نػؿِّاممػرِّى ِِّّ مػفِّ ػ ؿِّ لػ ِّلكتر نػ ػفِّطريػؽِّالم قػعِّاإلِّتسجيؿِّالتعػاؽِّالط نػؿِّ

تطػ يرِّب ابػةِّااتراكػي ةِّلتَّػديـِِّّننسو؛ِّعيػثِّتعمػؿِّبعػضِّجامعػاتِّالط نػؿِّبهلمانيػاِّ مػا
ػػػ رِّمػػػفِّ الَّلػػػصِّالعممي ػػػةِّلألطنػػػاؿِّ التػػػ ِّتَّػػػمؿ:ِّذكريػػػاتِّالطُّن لػػػةِّ ال مني ػػػاتِّ اللُّ
ِّللاتِّى ر بي ةِّيتعدثِّبياِّ َّرةِّم ييفِّطنػؿِّ الباع يفِّالمعنييفعِّ تعرضِّالب ابةِّبست 
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لمالطي ػػػػةِّسػػػػنة"ِّبالملػػػػاتِّاملماني ػػػػةِّ اإلنجميزي ػػػػةِّ ا18ِّ 9ِِّّتتػػػػرا حِّى مػػػػارىـِّبػػػػيفِّ"
ِّ الب لندي ةِّ السم ااكي ةِّ الس يدي ةم

ُـِّّتَّػجيعِّامطنػاؿِّ مػاِّمتابعػةِّملػالعيـِِِِّّّّ كماِّىن وِّمػفِّ ػ ؿِّالم قػعِّاإللكتر نػ ِّيػت
العممي ػػةِّمػػفِّتمَّػػاشِّىننسػػيـعِّ اسػػتج ابِّامَّػػياشِّبطريَّػػةِّ ممي ػػةعِّ مػػفِّ ػػ ؿِّالم قػػعِّ

ػاِّسػ ؼِّيكػ فِّامطنػاؿِّقػادريفِّ مػاِّالت الػؿ مػعِّالبػاع يفِّاػ ِّغػرؼِِّّاإللكتر ن ِّىيكا
ِّ فِّتبادؿِّال براتِّ اماكارِّمػعِّبعكػيـِّالػبعضِّ َّػبكةِّامتلػاؿم ػِّالدردَّةعِّاك ا اِّىم 

ُـِّّبريطانياِِّّ ا ِّباست راجِّج ازاتِّسػنرِّامطنػاؿِِّّع فِّطريؽِّالمدرسةِّايت اي ِّالت ِّتَّـ 
 م تسجيؿِّالتعاقيـِّبجامعةِّالط نؿِّا ِّجامعاتِّبريطانياِّالم تمنة

امَّػػتراؾِّيكػػ فِّرنػػةِّاػػ ِّتعديػػدِّقيمػػةِّاَّػػتراؾِّالط نػػؿِّبالجامعػػة؛ِّاا تمنػػتِّد لتػػاِّالمَّاِّ-8
)بعػضِِّّ سػترلينهبا نػد5ِِّّيتكمػؼِّالطالػبِّ)الطنػؿوِِّّبريطانياِّ اِّاىم ِِّّعىلمانياِّ اِّيًّامجان

عِّ يرجػػػعِّذلػػؾِّام ػػت ؼِّنتيجػػةِّا ػػت ؼِّالعامػػػؿِّامعيػػافِّتتعمػػؿِّالمدرسػػةِّالتكػػاليؼو
جانػػبِّالمػػنحِّ اليبػػػاتِّالتػػ ِّتتمَّاىػػػاِّامقتلػػاد عِّ الميزاني ػػةِّالم للػػػةِّلمتعمػػيـِّهلػػػاِّ

 مالجامعاتِّا ِّكمتاِّالد لتيف

ا ت ؼِّالد لتيفِّا ِّجياتِّالتعمـِّ الت ِّيَّلدِّبيػاِّالمؤسسػاتِّالمَّػاركةِّمػعِّجامعػةِِّّ-0
ِّد لػػة؛ِّعيػػثِّ َّػػدتِّ ِّ اػػجامعػػةِّالط نػػؿِِّّمعاكػػراتالط نػػؿِّاػػ ِّالجامعػػاتِّالم تمنػػةِّلكػػؿ 

ػػػِّعىلمانيػػػاِّ ةِّاػػػاتِّ المعاىػػػدِّالعممي ػػػالكمي ػػػ ِّ اػػػِّعَّػػػدتِّالمعاكػػػراتابريطانيػػػاِِّّ اػػػِّاىم 
عِّ ذلػؾِّهيماناػػاِّمنيػػاِّبػػد رِّالجامعػػةِّ المسػػارحِّ الجامعػاتِّ المػػدارسِّ المتػػاعؼِّ النػػ اد

ِّ ِّال   رةِّالعممي ةِّ التكن ل جي ةعِّا ِّيمكػفِّلمجامعػةِّىفِّتَّػـ  ا ِّ دمةِّالمجتمعمِّ ا ِّظؿ 
منػةِّايػوِّمػفِّبد رىاِّا ِّ دمةِّى ِّمجتمعِّبد فِّامَّتراؾِّمػعِّمؤسسػاتِّالتنَّػ ةِّالم ت

عِّ متاعؼعِّ غيرىا) ِّمو56ىسرةعِّ مدرسةعِّ ن اد 
ممػػػاِّسػػػبؽِّبيانػػػوِّاػػػ ِّجػػػزشِّالمَّارنػػػةِّالتنسػػػيري ةِّلبػػػرامةِّجامعػػػةِّالط نػػػؿِّاػػػ ِّد لتػػػ ِِِّّّ

المَّارنةعِّ مفِّ  ؿِّبيافِّى جوِّالَّ بوِّ ام ػت ؼِّاػ ِّهطػارِّمعػا رِّالد راسػةِّ تنسػيرىاِّ
اِّلػعةِّالنػرضعِّ العَّيَّػ ِّلمد راسػة؛ِّعيػثِّاتكػ ِّ م ػة ِّ  قػةِّق ي ػةِّبػيفِّبداِّ اكػعا حِّىف 

ـ ِّ برنػػامةِّجامعػػةِّالط نػػؿعِّ التلمػػبِّ مػػاِّمَّػػك تِّالتعمػػيـِّالتَّميػػد ِّبالمدرسػػةعِّ مػػفِّ ػػ
ِّتعَّيؽِّاإلبداعِّ امبتكارم
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ِِِّّّ ِّالتهكػػدِّمػػفِّلػػعةِّالنػػرضِّالعَّيَّػػ ِّالػػذ ِّيػػنصُّ ـ   بنػػاشِّ ميػػوعِّيمكػػفِّالَّػػ ؿِّبهن ػػوِّتػػ
ِّمػفِّبريطانيػاِّ ىلمانيػاِّيسػا دناِّ ما:ِّىفِّام ذِّببرنامةِّجامعػةِّالط نػؿِّالمطبػؽِّاػ ِّكػ ؿٍّ

ـ ِّتعَّيػؽِّاإلبػداعِّ ا ِّالتلمبِّ ماِّمَّك تِّالتعميـِّالتَّميد ِّبالمدارسِّالملري ةعِّ مفِّ 
ِّ امبتكارم

 :يف مصر جامع٘ الطفلخامًصا: برىامج 

ـ ِِّّ ةِّالتننسِّالتجربةِّالعممي ِِّّ المَّر عِّيعاكِّ ِّ؛ة ؿِّام ربي ػ ػددِّمػفِّالػدُِِّّّ تطبيَّيػاِّاػِّت
ػػِّبريطانيػػاعىلمانيػػاِّ ِِّّ اػػِّ"ـ8330ػِِّّـ8338"ـِّعيػػثِّبػػدىتِّ ػػا اعِّ لَّػػدِّاِّكبيػػراِّ عََّّػػتِّنجاعا

 التكن ل جيػاِّبالتعػا فِِّّ ةِّالبعػثِّالعممػـِّبمبػادرةِّمػفِّىكاديمي ػ8315نطمؽِّالمَّر عِّ اـِّا
ِّ التكن ل جيػػاِّ مكتبػػةِّاإلسػػكندري ِِّّعةمػػعِّالجامعػػاتِّالملػػري ِّ ةِّاػػ ِّمجػػاؿِّنَّػػرِّ َّااػػةِّالعمػػـ 

ِّ التنَّيػبِّ ػفِّالمبتكػريفِّ الم تػر يفِّاػ ِّمراعػؿِّالتعمػيـِّ امبتكارِّ التعميـِّاإلبدا  ِّ لمعمـ 
ِّمو59)المبك رة
رؽِّام سػػطِّبمػػكِّمت سػػطِّمػػفِّتػػد ميـِّمنطَّػػةِّالَّ ػػِّ المَّػػر عِّتجربػػةِّاريػػدةِّاػػِّ يعػػدُِِّّّ

قا ػػاتِّ ىمػػاكفِّ معامػػؿِّمجيػػزةِِّّ  يػػدرسِّامطنػػاؿِّاػػِّعاِّنعػػ ِّىلػػؼِّطالػػبةِّسػػن يًِّّامكاديمي ػػ
ػةِّقد ِّامكاديمي ِِّّاإف ِِّّاِّ فِّالجامعاتِّالمَّاركةم ِّىتمامااعِّ ةِّترا عػتِّمػاِّبػيفِّاِّمالي ػمتِّلياِّمنعا

ِّمو63)جامعةِّمَّاركةِّلكؿ ِِّّ"ىلؼِّجنيو133ِّ 75ِِّّ"
ُـِّّ امسػػتمارةِّال الػةِّبطمػػبِِّّش ػػفِّطريػؽِّمػؿالط نػؿِّالتَّػديـِّلألطنػػاؿِّبجامعػةِِّّ يػت

ِّهم ِّالط نػؿِّسػبيؿِّلتسػجيؿِِّّ لمجامعػةعِّ مِّي جػدِّىِّ  مػاِّالم قػعِّالرسػمِّ التَّديـِّاإللكتر ن
كمػػاِّسػػتبدىِّالجامعػػاتhttp://www.asrt.sci.egِِّّاَّػػطِِّّ مػػفِّ ػػ ؿِّالم قػػعِّاإللكتر نػػ

ىغسػػطس14ِِّّتمػػاـِّالعاَّػػرةِّمػػفِّلػػباحِّامعػػدِِّّ باسػػتَّباؿِّامطنػػاؿِّالمَّبػػ ليفِّبالجامعػػةِّاػػ
ِّم الجارِّ

 ٘:تكصٔه األطفال طبًكا للنراحل العنرَّ

ِّىربعػػةةِّهلػػاِّلػػذيفِّاسػػت ا اِّالَّػػر طِّطبَّاػػاِّلممراعػػؿِّالعمري ػػيػػتـِّتَّسػػيـِّامطنػػاؿِّا
ِّ:و61 )ست ياتِّ ماِّالنع ِّالتالم

ِّى  اـم9ِّهلا6ِِّّةِّمفِّالمست لِّام ؿِّلممراعؿِّالعمري ِّ م1
  اماام18ِّهلا9ِِّّةِّمفِّالمست لِّال اناِّلممراعؿِّالعمري ِّ م8

  اماام15ِّهلا18ِِّّةِّمفِّالمست لِّال الثِّلممراعؿِّالعمري ِّ م0

http://www.asrt.sci.eg/
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ِّما اما18ِِّّهلا15ِِّّةِّمفِّمراعؿِّالعمري ِّالمست لِّالرابعِّلم م4
ُـِّّ "8860ِّ" ال الػػثعِّ البػػالكِّ ػػددىـِِّّ بػػدشِّامنَّػػطةِّلممسػػت ييفِّال ػػانِّكمػػاِّسػػيت

ِّالسػن ِّ   ةِّ ست فِّ  مانما ةِّ ىلناِّ مػفِِّّلكػؿ ِِّّ طنػؿعِّ مػاِّىفِّيػتـِّهتاعػةِّميرجػافِّالعمػـ 
نػػػؿِّد فِّلط ِّ رةِّال انيػػػةِّلجامعػػػةِّاالػػػد ِِّّ المسػػػت ييفِّام ؿِّ الرابػػػعِّمػػػعِّهَّػػػراكيـِّمباَّػػػرةِّاػػػ

ِّ ةِّالم تمنػػةِّاػػعِّكمػػاِّسػػيتـِّهَّػػراؾِّامطنػػاؿِّمػػفِّالمراعػػؿِّالعمري ػػ انيػػةاِِّّـِّمػػرةاِّالعاجػػةِّلمتَّػػدُِّّ
ِّ: نؿِّكاآلتبرنامةِّجامعةِّالط ِّ

 :ٕاملصتْٚ الجاى

راسػػةِّ مػػاِّىفِّتبػدىِّالد ِِّّـ8315سػػن اتوِّبدايػةِّامنَّػػطةِّلػيؼ13ِِّّػ9ِِّّ)ِّ:املرحلـ٘ األّ  
ِّامعدبالجامعةِّالمسج ِّ ِّمـ8/8/8315الم ااؽِِّّؿِّبياِّالطالبِّيـ 
لػؼِّام ؿِّمػفِّالعػاـِّالن ِِّّ سػنةوِّبدايػةِّامنَّػطةِّكػؿِّسػبتِّاػ11ِّػ13ِِّّ)ِّاملرحل٘ الجاىٔ٘:

ُـِِّّّـع8316/ـ8315ِّ الدراس  راسةِّايماِّبعدمه  فِّتاريخِّم  دِّالد ِِّّ س ؼِّيت
مػفِّالعػاـِِّّ لػؼِّال ػانالن ِِّّ سػبتِّاػِّسنةوِّبدايةِّامنَّػطةِّكػؿ 18ِِّّػ11ِِّّ)ِّاملرحل٘ الجالج٘:

ِّراسةِّايماِّبعدم س ؼِّيتـِّه  فِّتاريخِّم  دِّالد ِِّّـع8316/ـ8315ِّ الدراس
 املصتْٚ الجالح:

راسػػةِّ مػػاِّىفِّتبػػدىِّالد ِِّّـ8315سػػنةوِّبدايػػةِّامنَّػػطةِّلػػيؼ10ِِّّػ18ِِّّ)ِّاملرحلــ٘ األّ :
ِّامعدِّالم ااؽ ِّمـ8/8/8315ِّ:بالجامعةِّالمسجؿِّبياِّالطالبِّيـ 

لػؼِّام ؿِّمػفِّالعػاـِّالن ِِّّ سػبتِّاػِّؿ ِّسػنةوِّبدايػةِّامنَّػطةِّكػ14ِّػ10ِِّّ)ِّاىٔ٘:املرحل٘ الجَّ
ِّراسةِّايماِّبعدم س ؼِّيتـِّه  فِّتاريخِّم  دِّالد ِِّّـع8316/ـ8315ِّ الدراس

مػفِّالعػاـِِّّ لػؼِّال ػانالن ِِّّ سػبتِّاػِّسنةوِّبدايةِّامنَّػطةِّكػؿ 15ِِّّػ14ِِّّ)ِّالج٘:املرحل٘ الجَّ
 راسةِّايماِّبعدم س ؼِّيتـِّه  فِّتاريخِّم  دِّالد ِِّّـع8316/ـ8315ِّ الدراس
 اق املطلْب٘:األّر

ِّيف بِّالمعمػفِّىسػماؤىـِّاَّػطعِّ الػذطالػبِّمػفِّالطُّػِّيتـِّتجييزِّام راؽِّالتاليةِّلكؿ ِّ
بالجامعػػةِِّّيلػػاليـنػػؿِّ قػػتِّاػػتحِّبػػابِّالتسػػجيؿِّإلجامعػػةِّالط ِِّّ سػػبؽِّ قػػام اِّبالتسػػجيؿِّاػػ

ِّالمَّررِّاملتعاؽِّبيا:
ِّةماستمارةِّتسجيؿِّالطالبِّال رقي ِّم1
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 ةِّبيكاشممني ِّ 6ِّ×4ِِّّةِّلمطالبِّمَّاسِّوِّل رَِّّ لي 4ِّ ددِّ)م8

قسػـَِّّػرطةِّبػوِِّّ ى ِّىِّ جؿِّالمػدنىلؿَِّّيادةِّمي دِّمميكنةِّ)يتـِّاست راجياِّمػفِّالس ػم0
 ةوم دماتِّهلكتر ني ِّ

ِّ اممػرِّ)يػتـِّتعميميػاِّمػفِّالم قػعِّالرسػمِّ عةِّمػفِّ لػةِّم ق ِّاستمارةِّاملتزاماتِّالَّان ني ِّم4
 وم ةِّالبعثِّالعمممكاديمي ِّ

 مفَْو برىامج جامع٘ الطفل يف مصر: -أ

 ى ِّىعدِّبرامةِّمنظ مةِّالتعميـِّال لن ِّ)غيػرِّاإللزامػ وِّالتػ ِّتتػيحِّهمكانيػةِّالتنكيػرِِِِِِّّّّّّ
سػػنةِّ بػػرِّهتاعػػة18ِِّّ-9العممػػ ِّ النَّػػد ِّ اإلبػػدا  ِّلمنتسػػبيياِّمػػفِّامطنػػاؿِّبػػيفِّ مػػرِّ

النرلػػةِّلتػػدريبيـِّاػػ ِّالمجتمػػعِّالجػػامع ِّايػػؤىميـِّ بػػرِّامعتكػػاؾِّبامسػػاتذةِّالجػػامعييفِّ
لت ػػػدريبِّ التهىيػػػؿِّالجػػػامع ِّ يزيػػػدِّمػػػفِّقػػػدراتيـِّاإلبدا ي ػػػةِّ العممػػػاشعِّ د ػػػ ؿِّالمعامػػػؿعِّ ا

ِّوم68 قدراتيـِّالعَّمي ةِّ امبتكاري ة)
ِّالنكػرةِّامساسػػيةِّلجامعػةِّ ه ػدادِّامطنػاؿِّالملػػرييفِّمػفِّىجػػؿِِّّ مػػانػؿِّالط ِّ تَّػـ 

عػػدياتِّالم تمنػػةِّ تَّػػكيؿِّالمسػػتَّبؿِّبا تبػػارىـِّىد اتِّالتلييػػرِّالَّػػادريفِّ مػػاِّم اجيػػةِّالت ِّ
ِّةِّالمتط رةمةِّ امبتكاري ِّؿِّالَّدراتِّاإلبدا ي ِّالعالـِّمفِّ  ِّ

 الػذيفِّتتػرا حِّى مػارىـِِّّعةهتاعةِّالنرلةِّلت ميذِّالمدارسِّمفِّم تمؼِّالمراعؿِّالتعميمي ػِّ
ػػِّ"18ِّ–9ِّ"بػػيفِّ ِّكػػؿ ِِّّ م تمػػؼِّالت للػػاتِّ تَّريباػػاِّاػػِّ الجامعػػاتِّاػػِّ راسػػةِّاػػلمد ِِّّا اما

ـ ِّ ػػاِّعبةِّم ػػؿ:ِّالط ػػدراسػػةِّمػػ ادِّىساسػػي ِِّّالمعااظػػاتعِّ تػػ ِّعالكيميػػاشِّعامعيػػاشِّعالػػد اشِّععةلل 
ِّاإلِِّّع اليندسػةِّعالرياكػياتِّعالنمػؾِّعاللذاشِّعالزرا ة ةِّ تكن ل جيػاِّالمعم مػاتِّنسػاني ِّ العمػـ 

ِّمبةِّالجامعييفمت ارِّلمط ِّيِّ الذِّ ايتيحِّليـِّننسِّالمناخِّالدراس
 :برىامج جامع٘ الطفل يف مصرف اٍدأ -ب

نػاشِّ َّػ ؿِّامطنػاؿِّالملػرييفعِّ ذلػؾِّيتم ؿِّاليدؼِّالر يس ِّلجامعةِّالط نؿِّاػ ِّب
ِّمفِّ ػ ؿِّالتهكيػدِّ مػاِّىىمي ػةِّالبعػثِّالعممػ عِّ تطػ يرِّالميػاراتِّ بتعزيزِّاىتماميـِّبالعمـ 

ِّالعممي ة؛ِّلذاِّاإفِّجامعةِّامطناؿِّتعن :
ِّه دادِّامطناؿِّمفِّىجؿِّالتعدي اتِّالمستَّبمي ةم -
ِّمـمتعزيزِّامىتماماتِّط يمةِّالمدلِّلألطناؿِّال الةِّبعممي ةِّالتع -
 تعزيزِّاعتراـِّالذ اتِّ ال  َّةِّال الةِّبامطناؿم -
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 مسا دةِّامطناؿِّ ماِّتعديدِّامىداؼِّالمستَّبمي ةِّ التهكيدِّ ميياِّ تعَّيَّيام -
ِّالن ظػرِّ - ِّطنػؿِّبلػض  كمافِّهتاعةِّكااةِّامنَّطةِّالتعميمي ةِّذاتِّالج دةِّالمرتنعػةِّلكػؿ 

  فِّ منيتوِّامجتما ي ةم
عِّالتكن ل STEMِِّّد ـِّالػِّ -  جياعِّاليندسةعِّالرياكياتوم)العمـ 
تعزيػػػزِّالع قػػػةِّامرتباطي ػػػةِّبػػػيفِّامطنػػػاؿِّ الجامعػػػاتِّالمعيطػػػةِّبيػػػـِّاػػػ ِّالمنػػػاطؽِّ -

 المجا رةم
زيادةِّال   ِّال ػاصِّبالن ا ػدِّ النػرصِّال الػةِّبػالتعميـِّالعػال ؛ِّ مِّسػي ماِّبالنسػبةِّ -

 لمطُّ بِّالذيفِّيم م اِّقطا اتِّالمجتمعِّامقؿِّعظًّام
 مػػػاِّالمَّػػػاركةِّالتط  ي ػػػةِّاػػػ ِّامنَّػػػطةِّالتػػػ ِّت ػػػدـِِّّتَّػػػجيعِّىسػػػاتذةِّالجامعػػػات -

 المجتمعم
زيػػػادةِّطمػػػ حِّاآلبػػػاشِّ مِّسػػػي ماِّىػػػؤمشِّامطنػػػاؿِّالػػػذيفِّينتمػػػ فِّهلػػػاِّقطا ػػػاتِّذاتِّ -

 مست لِّاجتما  ِّ اقتلاد ِّىقؿم
د ـِّ تط يرِّمياراتِّالت دريسِّ مناىةِّهتاعػةِّالمعم مػاتِّايمػاِّبػيفِّالمعممػيفِّدا ػؿِّ -

 ِّمو60)المدارس
 ج جامع٘ الطفل يف مصر:أٍنٔ٘ برىام -ج

ِِِّّّنؿِّمفِّ  ؿ:الط ِّجامعةِِّّيستنيدِّامطناؿِّمف ِّ
تاعةِّىذهِّالرؤيػةِّلمطُّػاكتسابِّرؤيةِّ ميَّةِّ الةِّبالعياةِّالجامعي ِّ - المػ ظنيفعِّ ِّ بعِّةِّ ا 

 ِّةعِّ ىفِّىػذاِّالمنػاخِّالجػامعتعنيػوِّالعيػاةِّالجامعي ػِّ ال ريجيفِّالذيفِّسينسر اِّماِّالذ ِّ
سػيتعَّؽِِّّ ليػـِّالطريػؽِّهلػاِّالمسػتَّبؿِّ الػذِّد ِّ سػيمي ِِّّاِّ م يػرااِّمىتمػاميـسيك فِّمتاعاِّ

نػػؿِّباإلكػػااةِّهلػػاِّاسػػت داـِّممنػػاتِّ الػػةِّبالمَّػػاىيرعِّمػػفِّ ػػ ؿِّبرنػػامةِّجامعػػةِّالط ِّ
ػػ ةِّةِّ العَّػػا ؽِّالم يػػرةِّال الػػةِّبالجامعػػاتِّالملػػري ِّ رِّالن ت غرااي ػػممنػػاتِّالنيػػدي ِّ اللُّ
 نجازاتيامهالم تمنةِّ العديدةِّ

ةعِّالمعػارؼِّ الميػاراتِّالج ىري ػِّ ال الػةِّبيػـِّ التنػ ؽِّاػِّالَّدرةِّ ماِّت كيحِّالمناىيـ -
 سـِّبالج دةِّالمرتنعةمالمَّاكؿِّ ىداشِّ مؿِّيت ِِّّعؿ ِِّّ الةِّا المَّاركةِّالنع ِّ

الكيميػاشِّ المػ ادِّ العنالػرعِّ ِّدراسةِّالطبِّ اللػعةِّ الػد اشعِّبنؿِّكماِّت تصِّجامعةِّالط ِّ -
اكػػػياتعِّ النكػػػاشعِّ الننػػػ فعِّالنيزيػػػاشعِّ النمػػػؾعِّ الري ِّامعيػػػاشعِّ الزرا ػػػةعِّ اللػػػذاشعِّ ِّ
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ِّاإلنسػػػػػػػاني ِّ ةعِّاليندسػػػػػػةعِّ امتلػػػػػػػامتعِّ تكن ل جيػػػػػػاِّالمعم مػػػػػػػاتعِّ امدبعِّ العمػػػػػػـ 
ِّمو64)ةالتكن ل جياِّالعي ي ِّ ِّ
 جَات التعله )املؤشصات املعارك٘ بربىامج جامع٘ الطفل يف مصر(: -د

ُـِِّّّ  يَّػػارؾِّ ػػددِّمػػفِّالجامعػػاتِّ التػػ - ةعِّ ػػيفِّ"الَّػػاىرِِّّيعػػددِّالطالػػبِّاملتعػػاؽِّبيػػاِّ تكػػ
ةعِّبنيػػاعِّكنػػرِّالَّػػيخعِّالزقػػازيؽعَِّّػمسعِّعمػػ افعِّامزىػػرعِّبنػػاِّسػػ يؼعِّطنطػاعِّالمن اي ػػ

عِّقنػػػاةِّالسػػػ يسعِّمدينػػػةِّالسػػػاداتعِّجنػػػ بِّالػػػ اد عِّ المنيػػػاعِّدميػػػاطعِّىسػػػ افعِّالنيػػػـ 
ِِّّ ةِّاػةعِّسػيناشعِّالجامعػةِّالبريطاني ػالمنل رةعِّاار سِّباإلسكندري ِّ ملػرعِّالػدلتاِّلمعمػـ 

ِّالعدي ػػػػػةِّ اآلدابعِّمعيػػػػػدِّكتػػػػػ برِّلى التكن ل جيػػػػػاعِّ لميندسػػػػػةِِّّ كتػػػػػ برِّالعػػػػػالىمعمػػػػػـ 
ِّمو65) التكن ل جيا

ـ ِِّّانؿِّ اماِّ بِّبجامعةِّالط ِّدراسةِّالطُِِّّّ تمتدُِّّ - راسػةِّ ػارجِّنطػاؽِّجِّمنيػاِّ تكػ فِّالد ِّيت ػر ِِّّ 
ِّالعاد ُـِّّجازاتِّ العط تِّالرسمي ِّاإلِّ  اِّ عاليـ  ػِّةِّ يػت بالجامعػاتِِّّامػنحِّالم ىػ بيفِّمنعا

 ةِّالعدي ةِّكمدينةِّز يؿملم ى بيفِّباإلكااةِّهلاِّالمؤسساتِّالعممي ِّالم تمنةِّ مدارسِّا

 :يف مصر( جامع٘ الطفلجْاز شفر التعله )بطاق٘ أّ ّثٔك٘ االلتخاق بربىامج  -ِ

 منؿط اؿِّمَّاركتيـِّمعِّجامعةِّالط ِِّّامطناؿِّ ددِّسا اتِّعك ريعبرِّ فِِِِِّّّّّ

 :يف مصر جامع٘ الطفلبرىامج  ظَادات -ّ    

ُـِِّّّ ُـِِّّّعتعتػػرؼِّبمَّػػاركتيـِّ نػػؿِّالتػػطنػػاؿَِّّػػياداتِّجامعػػةِّالط ِّمػػنحِّامِّيػػت مػػنحِّىػػذهِِّّ يػػت
ياداتِّ مػػاِّىسػػاسِّسػػا اتِّالعكػػ رِّبعيػػثِّيمكػػفِّالعلػػ ؿِّ مييػػاِّمػػفِّقبػػؿِّجميػػعِّالَّ ػػ

ِّالنظرِّ فِّقدراتيـمِّامطناؿِّبلض ِّ
 اجلْاٜس:

ُـِّّـِّمػفِّ ػ ؿِّهلػدارَِّّػياداتِّجامعػةِّالط ِّيتـِّتَّجيعِّامطناؿِّ ماِّالتَّػدُِِّّّ مػنحِِّّنػؿعِّ يػت
نجػازاتِّإلِّةِّماكػؿِّامسػت لِّ َّػياداتِّا ري ػِّىبِّلطػ بِّكػؿ ِّاتِّالبر نزِّ النكةِّ الػذ َِّّياد
ِّالعك رمِّ زةِّ املتزاـِّاالمتمي ِّ

 الكْٚ ّالعْامل املؤثرٗ يف مصر:

ِّكبيراِّةِّتَّيدِّتزايداِّالمجتمعاتِّالبَّري ِّهفِّ ِّاا كافعِّ ظي رِّالعديدِّمفِّ ددِّالسُِِّّّ ا
ِّ اممرِّالذِّ؛معينةِّمفِّال ظا ؼِّ الميفِّسِّامارادِّ ماِّىن اعالميفِّ الت للاتِّ تكدُِّّ

العاممةِِّّ ؿِّب ج دِّى دادِّمفِّاميدتتم  ِِّّ لِّهلاِّتكا ؼِّى دادِّالباع يفِّ فِّ مؿعِّ التىد ِّ
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ِّالنعمي ِِّّ الت ِّالعاجة ِّ ف ِّاتزيد ِّلمعمؿ ِّ ممي ِِّّ ة ِّ  رة ِّالعالـ َِّّيد ِّكما ِّمعيفع ةِّمجاؿ
ِّ تكن ل جي ِّ لنا ي ِّ ِّ ال ظا ؼِّة ِّام ماؿ ِّ ما ِّآ ارىا ِّانعكست ِّامجتما ي ِّة ِّبماِّ العياة ة

ةِّسر ةِّالتلييرِّلم اكبةِّظـِّالتعميمي ِّ رةِّ ماِّالنُِّّتتطمبوِّمفِّمياراتِّجديدةِّ تنرضِّىذهِّال  ِّ
ِّمعرا ِّتراكـ ِّمف ِّيعدث ِّاِّ عما ِّاِّ  تجديد ِّالتط ر ِّهلا ِّذلؾ ِّ يرجع تركيبِِّّ امجيزة؛

ِّمى ِّالكيؼِّالميفِّمفِّعيثِّالكـ ِّ
ِّد راا ِّىناؾ ِّىف ِّالتربية ِّ مماش ِّمف ِّالك ير ِّالعم ـِِّّيرل ِّتنمية ِّا  ِّلمتعميـ ا  اكعا

 التكن ل جياِّ امبتكارِّلدلِّامطناؿعِّ ذلؾِّىمرِّمطم بِّلت ايرِّالَّدراتِّ اإلمكاناتِّال زمةِّ
ِّ ِّتمكيف ِّ  ؿ ِّمف ِّ ذلؾ ِّالمعراةع ِّ اقتلاد ِّالمعراة ِّلمجتمع ِّالط ِّلمدُّ  ؿ ِّ مميةِّنؿ مف

نتا ِّجياِّ امبتكارِّاييامالتعميـِّ التعامؿِّمعِّملادرِّالمعراةِّ العل ؿِّ ميياِّ تعميمياِّ ا 
ِّىذهِّالمنااسةِّتعتمدِّ ماِّت ليؼِّامارادِّ ذاِّكناِّنعيشِّالي ـِّ لرِّالمنااسةِّاإف   ا 
ِّالعاليةِّمفِّ  ؿِّم ادِّ ِّايياِّمفِّمياراتِّالتكن ل جيا المتمكنيفِّمفِّكناشاتِّالمعراةِّبما

ِّةمدراسي ةِّجديدةعِّ برامةِّتعميمي ةِّتز دىـِّبالمياراتِّالمؤى مةِّل ظا ؼِّاقتلادِّالمعرا
 لماِّكافِّمفِّالميـِّالتهكيدِّ ماِّالتعميـِّالمستمرِّ التعمـِّمدلِّالعياةعِّيؤكدِّتَّريرِّ
ِّالبرامةِّ ِّتن ع ِّى : ِّمبادئ ِّب   ة ِّالعياة ِّمدل ِّبالتعمـ ِّالتعميـ ِّربط ِّكر رة ِّديم ر جاؾ
ِّالتهكيدِّ م ِّالتَّاربِّبيفِّالد راسةِّ المَّد مةِّلألطناؿِّس اشِّرسمي ةِّى ِّغيرِّرسمي ةعِّزيادة

ِّوم66 الت جيوِّالمين ِّلمطنؿعِّعمايةِّتعسيفِّالن  ي ةِّ تعَّيؽِّالج دة)ِّامكاديمي ة
كماِّت د  ـِّالي نسك ِّمبدىِّ"التعميـِّلمجميع"ِّالذ ِّيَّمؿِّت ازنااِّبيفِّالنر عِّامكاديمي ةِّ
ِّالتعميـِّ ِّلم المة ِّاعاما ِّه داداا ِّي ار ِّما ِّ ى  ِّالميني ةع ِّ المسؤ لي ة  المياراتِّامجتما ي ة

ـِّالعمؿِّ كذلؾِّتَّجيعِّكااةِّالبرامةِّ المَّاريعِّالت ِّتعمؿِّ ماِّترسيخِّ امن راطِّا ِّ ال
ِّمِّو67)ذلؾ

 ى ِّمَّر عِِّّعنؿالط ِّلذاِّسعتِّىكاديمي ةِّالبعثِّالعمم ِّ التكن ل ج ِّإلنَّاشِّجامعةِِِِِِّّّّّّ
ِّالعالـِّ ِّا  ِّالناجعة ِّالتعميمي ة ِّالنماذج ِّامكاديمي ة ِّايو ِّتعاك  ِّللرضِّىف ِّىنَّهتو تعميم 

يبي ةِّبجامعةِّملري ةِّعك مي ةِّ  الةِّمماِّيسا دِّ ماِّاستكَّاؼِّ برِّهنَّاشِّنماذجِّتجرِّ
العياةِّالجامعي ةِّ ممارسةِّامبعاثِّ التط يرِّمفِّسكفِّمبكرِّمفِّناعيةعِّ مفِّناعيةِّى رلِّ
ِّ قدِّسبؽِّ ِّ م ِّانتَّاشِّالم ى بيفِّ المبد يفِّ المميزيفِّ تد يـِّمجاؿِّتميزىـع تسا دنا
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ِّ ِّجامعو ِّنم ذج ِّالط ِّتطبيؽ ِّ عنؿ ِّنجاعو ِّام ربي ةِّ ى بت ِّالَّ بكة ِّ ك ي ة ِّ ما لؿ
ِّلجامعاتِّامطناؿِّبعدِّمراجعةِّالمعت لِّالعمم ِّ البع  م

ةِّ تعزيزِّنؿِّ ماِّه دادِّامطناؿِّمفِّىجؿِّالتعدياتِّالمستَّبمي ِّتعمؿِّجامعةِّالط ِّكماِِِِِِِّّّّّّّ
ِّبعممي ِّ ِّال الة ِّلألطناؿ ِّالمدل ِّط يمة ِّالذ ِّامىتمامات ِّاعتراـ ِّ تعزيز ِّالتعمـ ِّ ال  ِّة َّةِّات

ِّالَّ لي ِّال ِّ بناش ِّبامطناؿ ِّاك اِّ الة ِّمفِّ ِّةع ِّ الم تر يف ِّالمبتكريف ِّاكتَّاؼ ف
ِّالد ِّ ِّ تَّديـ ِّ اعتكانيـ ِّالننامطناؿ ِّالمستَّبؿِّ اليك نِّ  المادِّ  ـ ِّة مسا دِّع مماش

ِّامىداؼِّالمستَّبمي ِّ ِّتعديد ِّ ما ِّكااةِّامطناؿ ِّهتاعة ِّ كماف ِّ تعَّيَّيا ِّ مييا ِّ التهكيد ة
ظرِّ فِّ منيتوِّامجتما يةِّالن ِِّّبلض ِِّّطنؿ ِِّّج دةِّالمرتنعةِّلكؿ ِّةِّذاتِّالامنَّطةِّالتعميمي ِّ

عِّ التكن ل جياعِّ ةِّ تعزيزِّالع قةِّامرتباطي ِِّّعملرِّ الرياكياتِّا ِّاليندسةعِّ ِّ د ـِّالعمـ 
ِّا ِّبيـ ِّالمعيطة ِّ الجامعات ِّامطناؿ ِّال  ِّ بيف ِّ زيادة ِّالمجا رة ال اصِِّّ المناطؽ
ِّالعال ِّبالتعميـ ِّال الة ِّ النرص ِّلمطُِِّّّع بالن ا د ِّبالنسبة ِّسيما ِّيم م فِّ م ِّالذيف  ب

ِّمو68ا)قطا اتِّالمجتمعِّامقؿِّعظًِّّ
ِِِِِِّّّّّّ ِّط ب ِّتنكيؿ ِّ ف ِّملر ِّا  ِّعديث ِّيد ر ِّام يرةع ِّاآل نة ِّ ا  ِّةال ان يِّّالمرعمة

الطنؿِّلديوِّرىبةِّمفِّالم ك  اتِّالعممّيةعِّ مِّعِّاالت للاتِّامدبيةِّ ماِّعسابِّالعممّية
عؿِّالتعميـِّامساسّيةعِّماِّيجعؿِّك يريفِّي تار فِّكمّياتِّيتعرؼِّهليياِّبَّكؿِّسميـِّ  ؿِّمرا

تلعيحِّتمؾِّ«ِّنؿجامعةِّالط ِّبرنامةِّ»عا ؿِّي ِِّّعبماِّمِّتناسبِّمياراتيـِّالعَّيَّّيةجامعّيةِّرِّ
طنموِّلفِّيد ؿِّكميةِّى رلِّس لِّكميةِّاآل ارعِِّّدِّىعدِّى لياشِّامم رِّىف ِّعِّىك ِّم  اِّاِّام كاع

َّوِّالَّديدِّبيذاِّالت ّلصِّ ندِّةِّبه رِّمفِّتعمُِّّميماِّعلدِّمفِّدرجاتِّا ِّالمرعمةِّال ان ي ِّ
ِّ«منؿجامعةِّالط ِّ»ان راطوِّا ِّبرنامةِّ

ِِّّسر ِِّّهف ِِِِِّّّّّ ِّهلا ِّامطناؿ ِّانجذاب ِّالط ِّبرنامة ِّيطمؽِّجامعة ِّك نو ِّا  ِّببساطة ِّيكمف نؿ
ندرةِّالتلّيبِِّّعِّ ىذاِّماِّن عظوِّا العريةِّكاممةِّلمطنؿِّلتنجيرِّطاقاتِّكامنةِّا ِّدا مو»

ِّ ماِِّّ   ما ةقرابةِِّّالذ ِّيكُـِِّّّالبرنامة فِّنَّاطاتِّ ِّالطنؿع ِّلعَّرةِّيمتدُِِّّّمفِّىن ورغـ
ِّ يجر ِّبمعدؿ ِِّّىسابيعع ِّهماسا اتِّىسب  يًِّّست  ِّاكّطرِِّّ؛ ِّهذا ِّيعزف ىفِّبعضِّامطناؿ

ِّادراِّنِّومن ِِّّ؛لمتلّيب ِّ مره ِّيتجا ز ِّيتاحِّلطنؿِّملر ِّلـ ِّما ِّ ماِِّّ َّرةا ِّيعمؿ ِّىف ى  اـ
ِّالبرنامةمِّهمِّا ِّىذاِّ؛تَّريحِّكندعِّا ِّمعامؿِّم تّلة
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 احملْر الصادط: ىتاٜج الدِّراش٘ ّاإلجراٛات املكرتح٘:  

ِّالت لػػؿِّهلييػػاعِِِِِِِِّّّّّّّّ ـ  ِّالنتػػا ةِّالتػػ ِّتػػ ـ  ػػاِّمىػػ اػػ ِّهطػػارِّىػػذاِّالمعػػ رِّتَّػػد ـِّالد راسػػةِّ ركا
اػػ ِّملػػرعِّ تعَّيػػؽِّنػػؿِّالط ِّ اإلجػػراشاتِّالمَّترعػػةِّالتػػ ِّمػػفَِّّػػهنياِّتنعيػػؿِّتطبيػػؽِّجامعػػةِّ

ِّاليدؼِّالمنَّ دِّمنيامِّ
 ىتاٜج الدِّراش٘: أًّلا:

ِّالنتا ةِّالت ِّيمكفِّال ػر جِّبيػاِّمػفِّالد راسػةِّالمَّارنػةِّ اإلطػارِّالنظػر ِّاػ ِِِِّّّّ تتم صِّىىُـّ
ِّالنَّاطِّالتالية:

ِّجامعاتِّ يم ػؿِّامننتػاحِّامك ػرِّجذري ػةِّتجػاهِّ امػةِّالن ػاسِّنعػ ِّنػؿِّالط ِّهفِّمنيـ 
ِّ البعػ ثِّبػيفِّالَّػبابِّ المسػا دة اػ ِّالتلمػبِّ مػاِِّّم اجيةِّامىتماـِّالمتدى رِّا ِّالعمػـ 
ِّاماكارِّالنمطي ةِّ كذلؾِّت سيعِّقا دةِّالمَّاركةِّ برِّقطا اتِّمتن  ةم

ى ِّالتن عِّ ذلؾِّمػفِّ ػ ؿِّمجم  ػةِّالت للػاتِّنؿِّالط ِّاليدؼِّالر يس ِّلجامعةِّ
المتاعةِّلمطنػؿِّ"جميػعِّمجػامتِّالدراسػةِّمم مػة"عِّ التنػ عِّاػ ِّامَّػكاؿِّالمنيجي ػةِّ الترب ي ػةِّ

كػػراتِّ  رشِّ مػػؿِّ رعػػ تِّ در سِّهلػػاِّجانػػبِّالتنػػ عِّاػػ ِّالمَّد مػػةِّلألطنػػاؿِّمػػفِّمعا
امطنػاؿِّالمتَّػدميفِّلمجامعػػةِّمػفِّ منيػػاتِّاجتما ي ػةِّ اقتلػػادي ةِّمتن   ػةعِّ مػػنيـِّمػفِّلديػػوِّ

ِّالَّميؿِّلم ل ؿِّلمجامعةِّ"ذ  ِّالعاجة"م
ِّالعديدِّمفِّاإلنجازاتِّ الت ِّتتم  ؿِّا :نؿِّالط ِّ قدِّعََّّتِّجامعةِّ

 الد راسةمِّزيادةِّمَّاركةَِّّبابِّالجامعةِّ ارج -1

 زيادةِّارصِّمَّاركةِّالمدرسةِّمعِّالمجتمعِّال ارج م -8

 زيادةِّمَّاركةِّال الديفم -0

اسػػت داـِّنظػػـِّتكن ل جيػػاِّالمعم مػػاتِّالمتكاممػػةِّلمراقبػػةِّالسػػا اتِّ المَّػػاركةِّاػػ ِّ -4
 ىنَّطةِّالتعمـم

 تساىـِّا ِّ ططِّتعسيفِّالمدرسةم -5

 زيادةِّالميزاني ةِّالم للةِّلإلنناؽم -6

ؿِّامسػػػتنادةِّمػػػفِّالػػػتعمـِّ ػػػارجِّالنلػػػ ؿِّتعسػػػيفِّالتعلػػػيؿِّ اإلنجػػػازِّمػػػفِّ ػػػ ِّ -7
 الد راسي ةم

 ىفِّالتعاؽِّامطناؿِّبجامعةِّامطناؿِّيعسفِّك يرِّمفِّاملتعاؽِّبالمدارسم -8
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 اإلنجازِّىاكؿِّبك يرِّلألطناؿِّالمَّاركيفِّ فِّغيرِّالعاكريفم -9

 امن راطِّا ِّالجامعةِّي ا رِّبي ةاِّ ا َّةاِّ تد ـِّالتعمـِّالجما  ِّلألطناؿم -13

 قاتِّاإليجابي ةِّبيفِّامطناؿِّ بعكيـِّالبعضمزيادةِّ تد يـِّالع  -11

 لتجاربِّالعياةِّالمتليرةمِّنؿِّالط ِّممارسةِّ -18

 ت ايرِّارصِّمتكاا ةِّلألطناؿِّالمعر ميفم -10

 زيادةِّتطمعاتِّامطناؿِّ اآلباشِّبالنسبةِّمطناليـم -14

 مػػػاِّجعػػػؿِّالػػػتعمـِّعَّيَّػػػةاِّ اقعػػػةاِّ ػػػارجِّنطػػػاؽِّالد راسػػػةِّنػػػؿِّالط ِّسػػػا دتِّجامعػػػةِّ -15
 امكاديمي ةم

  ماِّالع ا ؽِّالت ِّتع ؿِّد فِّتعمـِّامطناؿمالتلمبِّ -16

 است داـِّال ياؿِّ اإلبداعِّلدلِّامطناؿِّ تط يرِّالنك ؿِّلدييـم -17

 تط يرِّالعديدِّمفِّالمياراتِّامجتما ي ةِّلدلِّامطناؿم -18

 لمجم  ةِّمفِّال  َّاااتِّالم تمنةِّ ارجِّالمدرسةمنؿِّالط ِّايـِّ تَّديرِّ -19

 الكَّؼِّ فِّالمستَّبؿِّلألطناؿم -83

 طناؿِّلمتعميـِّالعال متم ؿِّج ازِّسنرِّلأل -81

بي ةِّلمتعمـِّالذات عِّتعمـِّىَّياشِّجديدةِّمعِّال قػتِّد فِّانَّطػاعِّنؿِّالط ِّت ارِّجامعةِّ -88
العماسػػةِّ ارعػػةِّامطنػػاؿِّتعمميػػـِّىَّػػياشِّلػػـِِّّع المعا لػػةِّد فِّالَّمػػؽِّمػػفِّالنَّػػؿ

 استكَّاؼِّمجػامتِّجديػدةعِّ طػرؽِّتعمػـِّجديػدةِّعيػثِّىنػاؾِِّّينكر اِّايياِّمفِّقبؿ
 رافِّالنل ؿِّالدراسي ةمالك يرِّمفِّالتعمـِّ ارجِّجد

 م ذااِّآمنااِّ نماذجِّ  قاتِّهيجابي ةمنؿِّالط ِّت ارِّجامعةِّ -80

تكػػػاليؼِّالنرلػػػةِّمرتنعػػػةِّلألطنػػػاؿِّاػػػ ِّالمنػػػاطؽِّالمعر قػػػةِّالػػػذيفِّمِّيعكػػػر فِّ -84
 منؿالط ِّجامعةِّ

َّياداتِّام تمادِّ ج ازاتِّالس نرِّلمتعمـِّ ع اازِّ مكااػتتِّالت ػرجِّتجعػؿِّالجامعػةِّ -85
نػػؿِّالط ِّتطمعػػاتِّامطنػػاؿِّ آبػػا يـعِّاَّػػدِّسػػا دتِّجامعػػةِّتسػػا دِّاػػ ِّتمبيػػةِّهليػػاـِّ ِّ

  ماِّجعؿِّالتعمـِّعَّيَّةاِّ اقعةاِّ ارجِّنطاؽِّالد راساتِّامكاديمي ةم

 امطناؿِّ ماِّد ـِّالتعمـِّ ت سيعِّ الميـمِّنؿِّالط ِّسا دتِّجامعةِّ -86
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قػاتِّنػؿِّالط ِّ ىذاِّماِّىظيرِّكر رةِّتنعيػؿِّتطبيػؽِّجامعػةِّ اػ ِّملػرِّ التلمػبِّ مػاِّالمع  
ِّالت ِّتعان ِّمنياِّ الت ِّتتم ؿِّا : المَّك تِّ

 قم ةِّاإل  فِّ الت  يةِّالكاايةِّبالبرنامةِّلممدارسِّ ى لياشِّامم رم 

 نَّصِّالتم يؿِّالكاا ِّلمبرنامةِّ ط ؿِّالنترةِّالت ِّيلؿِّبياِّالد  ـِّمفِّالجامعةم 

 التعَّيداتِّاإلداري ةِّ الر تيني ةِّال الةِّبم اطبةِّالجامعاتم 

 ِّيسِّبالجامعاتمكعؼِّمَّاركةِّى كاشِّىي ةِّالتدر 

 دـِّالتزاـِّى لياشِّامم رِّبالَّ ا دِّالعامةِّلمبرنامةم  

 ِّلػػػع بةِّتعامػػػؿِّبعػػػضِّى كػػػاشِّىي ػػػةِّالتػػػدريسِّمػػػعِّامطنػػػاؿِّنظػػػرااِّلممرعمػػػةِّالعمري ػػػة
 ال الةِّبالبرنامةم

 قم ةِّاىتماـِّبعضِّامطناؿِّالمَّاركيفِّبالم ك  اتِّالمَّد مةِّبالبرنامةم 

 َّتراؾِّا ِّالبرنامةِّد فِّرغبتيـِّا ِّذلؾمهجبارِّى لياشِّامم رِّمطناليـِّ ماِّام 

 ِّمػػاِّالػػرغـِّمػػفِّك ػػرةِّامطنػػاؿِّالػػذيفِّيسػػجم فِّاػػ ِّالبرنػػامة؛ِّهمِّىفِّالػػذيفِّيعكػػر ف 
  ينتظم فِّىقّؿِّبك يرِّمم اِّيعط ؿِّارلةِّىطناؿِّآ ريفِّي د فِّاملتعاؽم

ًٔا: اإلجراٛات املكرتح٘ لتفعٔل برىامج جامع٘ الطفل يف مصر:  ثاى

ِّمػػفِّبريطانيػػاِّاػػ ِّكػػ شِّتعميػػؿِّاإلِِِِّّّّ طػػارِّالنظػػر ِّلمد راسػػةِّ نتػػا ةِّالد راسػػةِّ  بػػراتِّكػػؿ 
تَّتػرحِّالباع ػةِّبعػضِّاإلجػراشاتِّلتنعيػؿِّبرنػامةِّجامعػةِّنػؿِّالط ِّ ىلمانياِّاػ ِّتطبيػؽِّجامعػةِّ

ِّا ِّملرِّ التياِّتتم ؿِّا :ِّنؿِّالط ِّ
 :فلالطِّأًّلا: العياصر اليت ٓعتنل علَٔا برىامج جامع٘ 

 اليعأٗ ّالتطْر: (0

ـ؛ِّهمِّىفِّمراعػػؿ8315ِّـِّمػػفِّىفِّبدايػػةِّتطبيػػؽِّالبرنػػامةِّ اعػػدةِّاػػ ِّ ػػاـِّ مػػاِّالػػرغِِِّّّ
ِّجامعةم  تننيذهِّم تمنةِّا ِّالجامعاتِّالملري ةعِّ ىذاِّيرجعِّهلاِّظر ؼِّ ممارساتِّكؿ 

 املفَْو:  (8

مِّبد ِّىفِّيَّتمؿِّالبرنامةِّ مػاِّامطنػاؿِّىقػؿِّمػفِّ مػرِّتسػعِّسػن اتعِّباإلكػااةِّهلػاِِِِّّّّ
كيفِّلمعرمافِّامجتما  عِّامفِّالم عظِِّّك ػرةِّ ػددِّالتركيزِّ ماِّىطناؿِّالمدارسِّالمعرِّ

ِّبالجامعاتِّالملري ةمِّنؿِّالط ِّىطناؿِّالمدارسِّالد لي ةِّالمَّتركيفِّببرنامةِّجامعةِّ
 األٍداف: (3
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 ا ِّالجامعاتِّالملري ةِّ ما:ِّنؿِّالط ِّمِّبد ِّىفِّيؤكدِّتطبيؽِّبرنامةِّجامعةِِِِِّّّّّ

بنػاشاِّ مػاِّرغبػتيـَِّّػارك فِّىفِّامطنػاؿِّيِّ ؛ِّعيػثالتعمـِّالطػ  بـِّهطارِّيعترؼِّيَّدت -
  ليسِّرغبةِّآبا يـم

 مةِّم يرةةِّتنا مي ِّىنَّطةِّتعميمي ِِّّ ارلةِّلممَّاركةِّاىفِّتعط ِّامطناؿِّ -

تن  ػػةِّمػػفِّ ػػ ؿِّزيػػاراتِّالجامعػػاتِّحِّلألطنػػاؿِّاستكَّػػاؼِّبي ػػاتِّالػػتعمـِّالماتػػىفِّي -
 الم تمنةم

 ِِّّبهننسيـمِّ َّة ِّلدييـِّ ِِّّيفمتعمميفِّمستَّمِّ البعمسا دةِّامطناؿِّلي -

سػتبَّاِّمػعِّامطنػاؿِّطػ اؿِِّّ م عاتعِّ تعزيزِّاإلنجازِّ غرسِّعبِّالتعمـِّالتػراعِّالط -
 عياتيـم

زيػػادةِّالػػ   ِّبالن ا ػػدِّ النػػرصِّالتػػ ِّيمكػػفِّىفِّتعََّّيػػاِّمؤسسػػاتِّالتعمػػيـِّالعػػال ِّ -
 ينتم فِّلَّطا اتِّالمجتمعِّامدناِّالليرِّمم  مةِّتَّميديًّاملمط بِّ  الةِّمفِّ

 ستَّبمي ةممسا دةِّامطناؿِّ ماِّتعديدِّ تعَّيؽِّىىداايـِّالم -

 تدريبِّالط بِّ ماِّالمياراتِّالَّيادي ةِّالرسمي ةِّ ىنَّطةِّالمَّاركةِّالمجتمعي ةم -

ِّمفِّالنل ؿِّالدراسي ةِّ المنزؿم -  د ـِّالتدريسِّ التعمـِّا ِّكؿ 

تػػ ايرِّنػػ عِّمػػفِّالنَّػػاشِّبػػيفِّى ليػػاشِّاممػػ رِّ امطنػػاؿِّ مَّػػدم ِّالر  ايػػةِّليػػـعِّ ىػػذاِّ -
ِّ  جاعوِّالتعميم م ننؿِّالط ِّيمعبِّد رااِّىامًّاِّا ِّنم  

ه طػػاشِّامطنػػاؿِّنظػػرةاِّ اقبػػةاِّاػػ ِّالعيػػاةِّالجامعيػػةِّمػػفِّ ػػ ؿِّالتعامػػؿِّمػػعِّالطػػ بِّ -
  الم ظنيفِّ ال ريجيفم

 السماحِّلألطناؿِّبدراسةِّى ِّم ك عِّيمكفِّىفِّتَّدموِّكبرلِّالجامعاتم -

 جَات التعله: (4

ت سػػػػيعِّمجػػػػاؿِّالمَّػػػػاركةِّبػػػػيفِّالجامعػػػػاتِّ كااػػػػةِّالمؤسسػػػػاتِّالترب ي ػػػػةِّام ػػػػرلِّ -
 النػػ اد ِّ المسػػارحِّ الننػػادؽِّ المتػػاعؼِّ ذلػػؾِّلمتلمػػبِّ مػػاِّقم ػػةِّتػػ اارِّكالمػػدارسِّ

 ىماكفِّاستَّباؿِّامطناؿِّدا ؿِّالجامعاتم

ت  يةِّامسرِّالم تمنةِّبطبيعةِّالبرنامةِّ ىىميتو؛ِّ ذلؾِّلت سيعِّدا ػرةِّمَّػاركةِّكااػةِّ -
 امطناؿِّا ِّالبرنامةم
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 جْاز شفر التعله: (5

ِّ مػػفِّ ػػ ؿِّ لػػِّ لكتر نػػلم قػػعِّاإلِّنػػؿِّ ػػفِّطريػػؽِّاالط ِّتسػػجيؿِّالتعػػاؽِِّّيكػػ فِّىفِِّّ
ننسوعِّ السع ِّنع ِّهنَّاشِّب ابػةِّااتراكػي ةِّلتَّػديـِّكااػةِّالمعم مػاتِّنؿِّاممرِّى ِّالط ِّ
ِّ ىنَّطتياعِّ النرصِّالمَّد مةِّلألطناؿِّمفِّ  ليامنؿِّالط ِّ فِّجامعةِّ

كمػػػاِّىنػػػوِّمػػػفِّ ػػػ ؿِّالم قػػػعِّاإللكتر نػػػ ِّيػػػتـِّتَّػػػجيعِّامطنػػػاؿِّ مػػػاِّمتابعػػػةِِِِّّّّ
فِّتمَّػػاشِّىننسػػيـِّ اسػػتج ابِّامَّػػياشِّبطريَّػػةِّ ممي ػػةعِّ مػػفِّملػػالعيـِّالعممي ػػةِّمػػ

ػػاِّسػػ ؼِّيكػػ فِّامطنػػاؿِّقػػادريفِّ مػػاِّالت الػػؿِّمػػعِّ  ػػ ؿِّالم قػػعِّاإللكتر نػػ ِّىيكا
ِّ فِّتبادؿِّال براتِّ اماكارِّمعِّبعكػيـِّالػبعضِّ الباع يفِّا ِّغرؼِّالدردَّةعِّاك ا

ِّ َّبكةِّامتلاؿم
 ظَادات التخرج: (6

الت ػػػرجعِّ ذلػػػؾِّلتعنيػػػزِّامطنػػػاؿِّ مػػػاِّكػػػر رةِّتػػػ اارِّجػػػ ا زِّبجانػػػبَِّّػػػياداتِِِِّّّّ
ِّا ِّم تمؼِّالمراعؿِّال الةِّبيامنؿِّالط ِّاستمرارِّانتظاميـِّا ِّكااةِّىنَّطةِّجامعةِّ

 انياػػا:ِّبالنسػػبةِّلمممارسػػاتِّالمت بعػػةِّلمتلمػػبِّ مػػاِّمَّػػك تِّتطبيػػؽِّبرنػػامةِّجامعػػةِّ
 تتم ؿِّا :ِِِّّّا ِّملرنؿِّالط ِّ

ِّتياجػػػاتِّامطنػػػاؿِّ عػػػب ِّـِّمػػػعِّاعشاِّليػػػت امىتمػػػاـِّبػػػالمعت لِّ جعمػػػوِّىك ػػػرِّتَّػػػ يَّاِّ -
 امستط عِّلدييـم

ِّبيػػاِِّّ النعاليػػاتِّالتػػِّ ةِّمك نػػةِّتلطػػتسػػ يؽِّالمَّػػر عِّ  مػػؿِّعمػػ تِّه  ني ػػ - تَّػػـ 
 الجامعاتم

المكتبػاتِّالعامػةِّ المػدارسِّذاتِّالتجييػزاتِِّّ تط يرِّالمَّر عِّليتـِّهتاعةِّبرامجػوِّاػ -
 لمَّاركةمالجامعاتِّ ماِّاِّ عثِِّّعالمَّر عِّىكبرِّ ددِّمفِّامطناؿِّالمناسبةِّليكـ ِّ

 نَّرِّاكرةِّالبرنامةِّ ماِّمدلِّى سعِّمفِّ  ؿِّالمدارسِّ الن اد م -

ِّىبنا يـِّبالبرنامةم -  تَّجيعِّى لياشِّامم رِّلكـ 

 ت ايرِّقا اتِّدا ؿِّالكمي اتِّلمَّياـِّبهنَّطة ِّالبرنامةم -

 اتحِّبابِّالتط عِّم كاشِّىي ةِّالتدريسِّبالكمي اتِّالم تمنةِّل نكماـِّبالبرنامةم -

مةِّ مػػػاِّلػػػنعاتِّالت الػػػؿِّامجتمػػػا  ِّلكسػػػبِّت  يػػػة ِّىكبػػػرِّنَّػػػرِّاعاليػػػاتِّالبرنػػػا -
ِّبالبرنامةم
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