
 
 

 ش       الفيومجامعــة 
 كلية الرتبيـة 

 
 الفيـومجامعة ية الرتبية كلب

 

 6152/ 51/51-51 فى الفرتة من       
 عنوانب

 

 رعايةب

 أشرف الشيحياألستاذ الدكتور / 
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 محـزة إمساعيل خالد /األستاذ الدكتور
 مؤتمرورئيس شرف ال الجامعــــةرئيس  

 

  أمحـــد جابـــــر شديد أ.د/         
 والبحوثئب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا نا

 

 / آمال ربيــــــع كاملأ.د             
 عميـد كلية التربيةو  رئيس المؤتمر

 مقررا المؤتمر
 أ.د/ حسام الدين أبو الهدى أ.د/ يوسف سيد محمود

 

 مقدمـــة: 

عنف فى المؤسسات تعتبر ظاهرة ال  
من الظواهر الدخيلة على التعليمية 
من آثار اجتماعية  ما لهالمجتمعنا 

ولما كانت المؤسسات  .ونفسية سلبية
فى  الرئيسةالتعليمية من المؤسسات 

التنشئة االجتماعية فإن التصدى لتلك 
من خالل تلك  حتميا   الظواهر أصبح أمرا  

يستوجب دراسة  . وهذاالمؤسسات
واألسباب التى أدت إليها  مظاهرها

واألساليب العلمية والتربوية لمواجهة تلك 
 الظاهرة.

 –من هذا المنطلق تعقد كلية التربية و    
الفيوم مؤتمرها العلمي الدولى جامعة 

العنف فى تحت عنوان "  الثالث عشر
مؤسسات التعليم: المظاهر، األسباب، 

 . "سبل المواجهة

 أهداف املؤمتر: 
ى مظاهر العنف التعرف عل -1

 المدرسى عالميا. 
أهم المنظمات  الكشف عن دور -2

المجتمعية الدولية فى مواجهة 
 ظاهرة العنف. 

التوعية باآلثار النفسية السلبية  -3
 للعنف. 

التعرف على المشكالت السلوكية  -4
 الناتجة عن العنف. 

لقاء الضوء على دور التوجهات إ -5
العالجية المختلفة للحد من آثار 

 العنف. 
ضمين المناهج الدراسية على قيم ت -6

 السالم والتسامح. 
      غرس قيم المواطنة ونبذ العنف. -7

 ملؤمتر:احماور 
المعلم وتوجهاته الفكرية ودورها فى  -1

 الحد من ظاهرة العنف. 
ثقافة المجتمع المدرسى وظاهرة  -2

 العنف. 
 بالمؤسسات التعليمية المجتمع المحيط -3

 وظاهرة العنف. 
وثقافة العنف فى  ةاإلعالميالتربية  -4

 المجتمع. 
التطرف الفكرى والدينى وعالقته  -5

 بالعنف المدرسى. 
العنف والسلوك العدوانى فى  -6

 المؤسسات التعليمية قبل الجامعية.
سلوك المشاغبة فى المرحلة  -7

 الجامعية. 
البرامج اإلرشادية والعالجية لمشكلة  -8

 العنف. 
وتكنولوجيا  دور المناهج الدراسية -9

 نبذ العنف. فى  التعليم
دور المناهج الدراسية فى غرس  -11

 قيم التسامح والسالم. 

 

  



المناهج وتنمية مهارات الحوار  -11
 وقبول اآلخر. 

التعلم االجتماعى وسمات شخصية  -12
 المعلم وعالقتهما بظاهرة العنف. 

دور األنشطة المدرسية فى مواجهة  -13
 ظاهرة العنف. 

الواجب توافرها فى البحوث شروط ال
 املقدمة للمؤمتر:

 ستوفيا القواعد مالبحث أو الدراسة  كونتن أ
العلمية المتعارف عليها من حيث االبتكار 

 والتوثيق، وحداثة المصادر والمراجع.

  البحث أو الدراسة أو أال يكون قد سبق نشر
 تقديمه ألى جهة أخرى.

 باللغة  ةيقدم البحث من ثالث نسخ، مكتوب
 مشفوعا  B5 رورق الكوارت علىالعربية 

باللغتين العربية واالنجليزية ويرفق  ملخصب
 يحتوى على البحث. CD معه 

 سم( 02ون نظام الكتابة فى الصفحة )ـيك
( للمتن، 41) سم عرض، وبنط41× طول

( 41ط )وبن ( للعناوين الجانبية،41وبنط )
 سطر ونصف ة، وعلى مسافةللعناوين الرئيس

 .Arabic Transparent ونوع الخط

  البحث فى أو الدراسة أن تكون عدد صفحات
يكتب فى الصفحة األولى  صفحة( 41حدود )

للبحث )صفحة مستقلة( عنوان البحث، اسم 
 الباحث، وظيفته، تخصصه.

 املؤمتر: املشاركة فى

 ( مصريجنيه  122االشتراك ببحث )
، ويتم تحصيل مصرلمن هم من داخل 

حة زائدة، جنيه( عن كل صف 02)
دوالر( لمن هم من خارج  322و)

( عن اتردوال 5ويتم تحصيل ) مصر
 كل صفحة زائدة.

 حضور الجلساتشمل المشاركة ت ،
 .والحصول على مطبوعات المؤتمر

 ( جنيه 022اشتراك بدون بحث
 422، و)مصرمصرى( لمن هم داخل 

 .مصر( لمن هم خارج دوالر

  لغة املؤمتر: 
، باإلضافة ى اللغة العربيةاللغة الرسمية للمؤتمر ه

 إلى قبول األبحاث باللغتين االنجليزية والفرنسية

 اخلرباء املشاركون: 
 يتم استضافة شخصيات ذات خبرة دولية وإقليمية

 . كمتحدثين رئيسيين ضمن فاعليات المؤتمر

 : أنشطة املؤمتر
 :ينظم المؤتمر األنشطة اآلتية

معرضا على هامش المؤتمر يوفر الكتب  -4

 المجالت الحديثة بأسعار مخفضة. و

ورش عمل وندوات لخبراء متخصصين  -0

 محليا ودوليا. 

 

 

 

 

 البحوث ملخصات إلرسال آخر موعد

موعد إلرسال البحوث  خرآو 44/9/0241

 0241/  9/  41كاملة 

 

 ترسل جميع المراسالت باسم
 آمال ربيع كاملالدكتور/  األستاذ

 لفيوممحافظة ا-عميد كلية التربية بالفيوم
 41536رمز بريدى: 

 ark01@fayoum.edu.egالبريد االلكترونى: 
 
 

 
  

 الصفحة الرئيسية للمؤمتر

http://www.fayoum.edu.eg/Education/Conferen

/faees.aspx1ce 
 ستمارة التسجيلالرجاء الدخول على الصفحة وملء ا

   

http://www.fayoum.edu.eg/Education/Conference1/faees.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Education/Conference1/faees.aspx

