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 "البعد القومى فى رسالة كلية التربية " 
 

 :مقدمة 
عالمى المعاصر تفرض على كثير من مجتمعات العالم إعادة النظر فى ترتيب أوضاعها الستيعاب إن حركة التطور ال     

المتغيرات والتفاعل اإليجابى مع مستجدات العصر ، ذلك أن الغفلة عن مشاركة العالم فى مسيرة تطوره تعنى الوقوع فى دائرة 
 ) .ذوبان الهوية & اغتيال العقل : ظا ومن ثم تكون التبعية هى البديل المستقبلى األوفر  ح( التخلف 

 
ولعــل فــى دراســة تــاريخ مجتمعنــا المصــرى مــا يعظــم فــى نفوســنا االعتــزاز بشــموخ هويتنــا ، وهــذا يتطلــب أن تكــون لــدينا رؤى     

داث إال أن المتأمــل لواقــع األحــ. لشخصــية مصــر فــى عــالم الغــد " المكانــة & الــدور " واضــحة حــول مســئولياتنا للوفــاء بمتطلبــات 
" ، يشــعر أن هــذه األحـداث غريبــة علــى )  مـع اخــتالف مجاالتهــا ، ومسـتويات اآلثــار المترتبــة عليهـا ( والمشـكالت فــى مجتمعنــا 

 "معنى المصرية التى نعيشها فى وجداننا ، ومعنى الروح المصرية التى نتطلع إليها فى العمل واإلنجاز 
 

إنسـان التنميـة فـى "تـأثيرا فـى حيـاة المجتمـع ، ألنهـا تعـد المعلـم القـيم علـى بنـاء  وتعد كليات التربية من أعظم كليات القمة      
ومن أهم مـا . أنه يقدم لألمة رجال الغد وبناة مستقبلها : المعلم الذى يشرف بانتمائه لمهنة التعليم مدركا لمسئولياته ". مجتمعنا 

من يقومون على صـياغة عقـل األمـة وتشـكيل رؤيتهـا فـى التعامـل يقال عن كليات التربية كذلك أنها تضطلع بمهمة تأهيل وٕاعداد 
. وهـذه هـى قضـية التربيـة بشـكل عـام " ... صـناعة الرجـال " إنها تعد من يعهد إلـيهم مهمـة . مع األحداث واالستجابة للمتغيرات 

" ... أننـا أمنـاء علـى مسـتقبل مصـر الحضـارى " ومن ثم فإننا فى حاجة إلى أن نستشعر جيـدا ـ وفـى كليـة التربيـة بصـفة خاصـة 
 .وهذه األمانة تتطلب مسئوليات عمل  برؤية وفكر جديد 

إعــادة النظــر فــى كثيــر مــن العوامــل ) فــى الوقــت الحــالى ( وســمو هــذه المكانــة لكليــات التربيــة فــى ضــمير المجتمــع يتطلــب      
 :االعتبارات الحاكمة لدورها 

o  إلى المهام القومية ) فنى التدريس ( من إعداد المعلمين وضوح الهدف إلى ماهو أبعد. 
o  إعادة ترتيب البيت من الداخل بطريقة صحيحة تليق بسمو الهدف والقيمة التى تظلل أنشطتها. 



o  وذلـك فـى ضـوء طبيعـة المهنـة ، ومتطلبـات ( التأكيد على ثوابت مرجعية مالئمة للقياسات المرتبطة بتقييم مخرجاتها
، وذلـك اسـتنادا إلـى معنـى الواجبـات الوطنيـة ومتطلبـات اإلنمـاء الحضـارى فـى شخصـية ) ى لممارستها الدور الوظيف

 .األمة 
o  القـدوة ، الـدور ،  : مـن حيـث ( نشر ثقافة تهدف إلى إعالء القيمة الحقيقة ألستاذية الجامعة فـى منـاخ كليـة التربيـة

 .ستاذ الجامعى ، وذلك بما يدعم خصائص المناخ اآلمن لعطاء األ) القيمة 
o  استجالء البعد القومى ومسئولياتنا فى بناء مستقبل أمتنا ضمن مفردات الثقافة ومناخ العمل فى كلية التربية. 

 
 )وهذا الملتقى يعد بمثابة حوار متجدد مع الذات ، ودعوة للتفكير حول مسئولياتنا للوفاء بحق الوطن ( 

 
 :محاور المناقشة 

 شهادة على العصر ... الراهن  كليات التربية فى الوقت. 
  البعد القومى فى رسالة كلية التربية. 
  رسالة من أجل الوفاء بحق الوطن ... أستاذية الجامعة. 
  البعد القومى فى مشروع تطوير كليات التربية. 
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