
 

 

 

 "التعميم الفني في ضوء ثقافة المجتمعتقرير عن ندوة" 

 حمد الدمرداشأإعداد: د/ محمد السيد 

 مدرس المناىج وطرق تدريس الرياضيات

 

/ 5/  4 الخميس الموافق وجامعة المنوفية يوم ،الندوة بالتعاون بين المجمس األعمى لمثقافة تعقدو 
 .م7102

 وقد جاءت فعاليات الندوة عمى النحو التالي:

الزراعية  –معرض فني لمنتجات طالب التعميم الثانوي الفني بمدارس التعميم بالمنوفية ) الصناعية  -0
وىذا ، ن مع معممييم وقد اشاد المسئولون بالنماذج الجيدة التي قدميا الطالب بالتعاوالفندقية (  –

، ومن التوصيات الميمة في ىذا الصدد في المستقبل يحتاج الى رعاية مستمرة لمزيد من المنتجات
 .العرض بشكل موسع لتسويق ىذه المنتجاتأن يتم 



 

 

عرض أوراق عمل ألعضاء لجنة التربية بالمجمس األعمى بالثقافة وبعض أساتذة كمية التربية  -7
 أساسيين: شقينتضمنت ىذه األوراق 

 األول: مراجعة لواقع التعميم الفني ومشكالتو.
الحديثة ، واحتياجات سوق  التكنولوجيةالثاني: مستقبل التعميم الفني في مصر في ضوء التطورات 

 العمل.
عرض مساىمة الصندوق االجتماعي لمتنمية لنماذج المشروعات الصغيرة دعمًا لمشباب وحاًل  -3

 دراسة جدوى لتمك المشروعات.لمشكمة البطالة وكيفية عمل 

إن المستطمع لواقع التعميم الفني وخريجيو في الوسط االجتماعي والثقافي المصري ليجد أن ىناك نظرة الى 
نوعية التعميم الفني في جممتو دون المستوى المطموب ، كما أن الفرص المتاحة لمعمل لدى خريجيو ال تكون 

 وأولياء األمور.بدرجة كبيرة لمطالب والخريجين مغرية 

وال شك أن ىذا يعوق مسيرة التقدم حيث أن التقدم يحتاج إلى توظيف واستثمار تمك الطاقات البشرية فيما ينفع 
 المجتمع ويرتقي بو لألفضل.

وتأتي ىذه الندوة لمناقشة وضعية التعميم الفني في اطارىا االجتماعي والثقافي والسياسي ومحاولة تقديم ما يعين 
 من التعميم وتحسين مخرجاتو.المسارات الفكرية واالجتماعية نحو االىتمام بيذا النوع  عمى تغير

 أىداف الندوة:

 :يأتياستيدفت الندوة ما 

 الوقوف عمى واقع التعميم الفني في االطار االجتماعي والثقافي المصري. -1
 التعرف عمى آليات معالجة المناىج السمبية نحو التعميم الفني والميني. -2
توضيح دور المشاركات المجتمعية من اصحاب العمل والمؤسسات المختمفة لعقد شراكات ايجابية نحو  -3

 تطوير التعميم الفني.
 تطوير االرشاد الميني في التعميم الفني لتحقيق مسارات وظيفية ترتبط بسوق العمل. -4
 .توضيح الدور الريادي لمتعميم الفني في ضوء المستحدثات العصرية والمجتمعية -5

 محاور الندوة:



 

 

 :اآلتيكانت محاور الندوة عمى النحو 

 فني ومكانتو في األدبيات الشعبية.صورة التعميم ال -1
 دور المؤسسات التربوية في تغيير المعتقدات والمفاىيم وتحسين صورة التعميم الفني في المجتمع. -2
 التعميم الفني ونشر ثقافة العمل الحر. -3
 المستدامة في المجتمع.التعميم الفني والتنمية  -4
 دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم وتحسين التعميم الفني. -5
 لمتنمية المستدامة. 2232التعميم الفني في رؤية مصر  -6

بدأت بتالوة آيات الذكر الحكيم تمى ذلك كممة أ.د/ صبحى شعبان شرف  والتيبدأت الندوة بالجمسة االفتتاحية 
بحوث ومقرر الندوة، كممة أ.د/ جمال الدىشان رئيس الندوة، كممة أ.د/ مصطفى وكيل الكمية لمدراسات العميا وال

لمثقافة وأخيرًا وليس آخرًا كممة أ.د/ عبد الرحمن قرمان باإلنابة عن  رجب مقرر لجنة التربية بالمجمس األعمى
 رئيس الجامعة.

مصر" ترأس الجمسة أ.د/ مصطفى  فى الفنيثم كانت الجمسة األولى من جمسات الندوة بعنوان " واقع التعميم 
رجب وكان أ.د/ مجدى يونس مقررًا لمجمسة، تناولت ىذه الجمسة ثالث ورقات عمل األولى لألستاذ الدكتور/ 

، والثانية لألستاذ الدكتور/ محمد  عمى محمود شعيب بعنوان " التعميم الفني كرافد لتحقيق التنمية المستدامة "
حيثاستيدفت الورقة البحثية رصد محاولة جدلية فريضة غائبة في تعميمنا الفني "قيم العمل المنوفي بعنوان " 

العالقة بين البنية الثقافية التقميدية الحاكمة لتعميمنا الفني ، وقد أفرزتو من مخرجات تفتقد الوعي بأىمية قيم 
خرج في تعميمنا الفني العمل المبدع ، وما نطمح إليو من بيئة ثقافية منشودة يمكن من خالليا إكساب المت

 الوعي بأىمية تمك القيم فتتحول في حياتو إلى سموك عممي ، وممارسة حياتية ، واتجاىات إيجابية.

استيدفت الورقة الوقوف عمى التعميم الفني بين الطموح والجنوح " و / إيمان عصفور بعنوان "  مدكتورةوالثالثة ل
ني في مجتمعنا وتحديد مواطن الضعف والقصور التي يعاني منيا مواطن القوة وأوجو االستفادة من التعميم الف

 التعميم الفني ، وتقديم بعض المقترحات لتطويره.

أحمد كامل الرشيدي ثم جاءت الجمسة الثانية بعنوان " مستقبل التعميم الفني في مصر " ترأس الجمسة أ.د/ 
ثالث أوراق بحثية األولى لـ أ.د/ مصطفى  وكان أ.د/ عمى حسين مقررًا لمجمسة ، وفي ىذه الجمسة تم عرض

، والثانية لـ أ.د/ جمال الدىشان بعنوان " تطوير  " بعنوان " مستقبل التعميم الفني كيف يجب أن يكونرجب  



 

 

استيدفت الورقة البحثية القاء الضوء عمى االىداف "  2232التعميم الفني في مصر في رؤية مصر 
التعميم الفني وبرامج وخطط تنفيذىا والتحديات التي يمكن أن تواجو تمك الخطط االستراتيجية والفرعية لتطوير 
 من خالل تنازل النقاط اآلتية:

االىداف االستراتيجية والتنفيذية لتطوير التعميم الفني مؤشراتيا الكمية في ضوء رؤية مصر لمتنمية  -
 . 2232المستدامة 

 مة التعميم الفني في مصر.التحديات التي تواجو عمميات تطوير عمميات منظو  -
 لتطوير التعميم الفني وفقًا لتمك الخطة. 2232البرامج واآلليات التي تضمنتيا خطة  -

، لمتنمية المستدامة. 2232التصور المقترح لتطوير التعميم الفني في مصر في ضوء ما جاء في رؤية مصر 
الورقة رؤية وير التعميم الفني في مصر " واستيدفت والثالثة لـ أ.د/ حممي أبو الفتوح بعنوان " رؤية مستقبمية لتط

التعميم الفني من خالل مجموعة من المحاور منيا تقييم وضع التعميم الفني في مصر من خالل استعراض عدد 
من المعممين والطالب والمدارس وتحديد مشكالتو والتي تتمثل في المحاور واألىداف والمحتوى والتدريس 

راض مجموعة من االستراتيجيات والحمول وآليات تفعيميا ، منيا الطالب والمعمم والمناىج والتقويم ، ثم استع
والتدريب ، من حيث تعريفو ، أىميتو ، مزاياه ، متطمباتو ، ثم تم استعراض عددًا من التحديات التي تواجو 

قصور الموارد البشرية ، نقص  التعميم الفني ىي: البنية التحتية والتقنية ، ضعف وندرة البرمجيات التعميمية ،
 الدعم المادي والتمويل ، تم اقتراح عدد من االستراتيجيات لمتغمب عمى تحديات التعميم الفني.

، من وقد خمصت الندوة في ختام فعاليتيا بعض التوصيات في ضوء ما تم عرضو من أوراق عمل وأفكار 
 :يأتيأىميا ما 

 توصيات الندوة:

 ًادلٌخيني يف ؿْبغخ ادلنبىح مبؤطظبد انزؼهْى انفين. ضزًرح يؼبركخ ادلؼهًني -1

 ضزًرح رزكْش االػالو ػهَ انقضبّب ادلزؼهقخ ثبنزؼهْى انفين نهرتًّح نقْى انؼًم احلزيف ًانْذًُ. -2

 حتفْش رخبل االػًبل ًأؿحبة ادلؤطظبد االنزبخْخ نهًؼبركخ يف دتٌّم يؤطظبد انزؼهْى انفين. -3

 ًادلؤطظبد االنزبخْخ إلفظبح اجملبل نهزذرّت نهطالة يف يؤطظبذتى.حتفْش أؿحبة ادلـبنغ ًانؼزكبد  -4



 

 

 يطبنجخ اجلبيؼبد ثؼقذ ادلشّذ ين اننذًاد ًادلؤدتزاد انيت رظيى يف انرتًّح نالنزحبق ثبنزؼهْى انفين. -5

م يؤطظبد انزؼهْى االىزًبو ثبنجنَ انزحزْخ دلؤطظبد انزؼهْى انفين ًانيت رؼًم انٌرع، ًادلشارع ، ًادلؼبيم ، ًادلالػت داخ -6

 انفين.

 انزٌخو حنٌ انزٌطغ يف ادلذارص انفنذقْخ نهًظبمهخ يف رٌفري انؼًبنخ ادلذرثخ نهزؼبيم يغ انظْبح. -7

انرتكْش ػهَ ادلؼبركخ اجملزًؼْخ يف حتذّذ احزْبخبد طٌق انؼًم ين احلزف ًادلين ادلخزهفخ نزضًْنيب يف اخلطظ انذراطْخ  -8

 دلؤطظبد انزؼهْى انفين.

حنٌ انؼبء يذارص أً فـٌل يهحقخ ثقطبػبد االنزبج ادلخزهفخ يف يؤطظبد االنزبج انزائذح مبب ّزْح انفزؿخ نهطالة  االجتبه -9

 ادلهزحقني فْيب ثئجيبد فزؽ ػًم يجبػزح.

 رطٌّز ينبىح انزؼهْى انفين ًختــبذتى مبب ّزنبطت يغ احزْبخبد طٌق انؼًم. -11

ادلخزهفخ نهزؼزف ػهَ أىى ادلؼكالد انيت رؼرتف رؼْني خزجيِ انزؼهْى انفين يف  االنفزبح ػهَ يظئٌيل انزٌظْف مبؤطظبد االنزبج -11

 يؤطظبذتب.

 ػقذ ػزاكبد يغ انذًل انيت أثجزذ جنبحبد يف انزؼهْى انفين نالطزفبدح ين خرباذتى يف ىذا اجملبل. -12

 د ختــيى.اّفبد انطالة االًائم يف انؼيبداد انثبنٌّخ انفنْخ نهحـٌل ػهَ دًراد رذرّجْخ يف جمبال -13

 رْظري االنزحبق نهطالة ين خزجيِ انزؼهْى انثبنٌُ انفين مبؤطظبد انزؼهْى انؼبيل. -14

 االىزًبو ثئػذاد يؼهى انزؼهْى انثبنٌُ انفين مبب ّزنبطت يغ احزْبخبد ىذا اننٌع ين انزؼهْى. -15

 االىزًبو ثزذرّت يؼهًِ انزؼهْى انثبنٌُ انفين أثنبء اخلذيخ. -16

 ًل ادلزقذيخ ًجتبرهبب اننبخحخ يف رطٌّز جمبالد انزؼهْى انفين.االطزفبدح ين خرباد انذ -17

 حتذّث يؤطظبد انزؼهْى ادليين ًايذادىب ثزًافذ انزكنٌنٌخْب احلذّثخ نزظبّز يزطهجبد انؼـز ًاحزاس أفضم اننزبئح. -18



 

 

ًضغ ػذح يؼبّري ًػزًط اػزجبر خزجيِ انزؼهْى انفين كٌادر ثؼزّخ حتزبج إىل انٌؿٌل إىل حذ االحرتاف دلشاًنخ ادلينخ ، ً -19

 .دلشاًنزيب ًاالطزًزار فْيب رزرجظ مبنح رزاخْؾ دلشاًنخ ادلينخ ًحتذّثيب ػهَ فرتاد ينزظًخ ًفقبً نؼزًط اخزجبراد رذرّجْخ يينْخ يؼْنخ

 رفؼْم يبدح رنبقغ ادلؼزًػبد انـغريح ًرأص ادلبل انذائى ثبنزؼهْى انـنبػِ. -21

 يظزٌٍ انهْظبنض ًانجكبنٌرٌّص ًانذراطبد انؼهْب.ثقبفخ انزّبدح ًانؼًم احلز نهطالة ػهَ  -21


