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يعقد مركز البحوث الرتبوية والنفس ية
ندوته العلمية الموسومة
نحو فلسفة تربوية تستلهم الموروث الحضاري وتستجيب
لمتطلبات العصر
الثالثاء  3193/3/91الساعة العاشرة صباحا

قاعة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  /الجادرية

نبذة عن المركز
جاء تأسيس مركز البحوث التربوية والنفسية بعد صدور األمر الجامعي
المرقم  33333بتاريخ 9111/ 91/91وبعد نضوج التصورات لتأسيسه من
قبل نخبة من األساتذة المتخصصين في التربية وعلم النفس من العراق
ومصر وباالشتراك واالستئناس بآراء عدد من لجان وخبراء منظمة التربية
والعلم والثقافة ( اليونسكو) التابعة لألمم المتحدة .وارتبط المركز من الناحية
اإلدارية في بداية تأسيسه بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي،ثم ارتبط
الحقا بعمادة كلية التربية ،وفي عام  9191صدرت التعليمات الخاصة بمراكز
البحوث في جامعة بغداد ليرتبط المركز بعدها علميا وإداريا وماليا برئاسة
الجامعة،أسوة بالمراكز األخرى التابعة لهذه الجامعة العريقة التي تعد األم
لكل الجامعات العراقية.

تقديم
اعتاد مركز البحوث التربوية والنفسية منذ سنوات تأسيسه األولى في منتصف ستينيات
القرن الماضي،على مواكبة المسيرة العلمية والتربوية في العراق من خالل البحوث
النظرية واالستطالعية وأوراق العمل التي تتضمنها أنشطتها وندواتها المتخصصة،وما
يتبعها من حوارات ومناقشات وتوصيات تسهم في تقديم الصورة الحقيقية لواقع التربية
والتعليم أمام أنظار أصحاب القرار والجهات المعنية لتعينهم على اتخاذ اإلجراءات
والخطوات المناسبة وصوال إلى بلورة فلسفة تربوية وطنية منسجمة مع محيطها العربي
واإلسالمي ،ومن هذا المنطلق يأتي انعقاد ندوتنا هذه،ندوة فلسفة التربية التي نأمل أن
تشهد مشاركة جادة من الباحثين التربويين المتخصصين،سواء بتقديم أوراق العمل أو
المساهمة في مناقشتها والتعقيب عليها خدمة لمسيرتنا األكاديمية،ولمجتمعنا ووطننا
الحبيب،وهللا من وراء القصد.
أ.م.د أركان سعيد خطاب
مدير المركز

محاور الندوة
 – 9األصول الفكرية لفلسفة التربية في التراث العربي واإلسالمي.
 – 3المضامين األخالقية والقيمية في فلسفة التربية.
 – 3األصول الفلسفية للتربية الحديثة.
 – 3النظريات المعاصرة في فلسفة التربية .
 – 1فلسفة التربية في عصر العولمة.

اللجنة التحضيرية للندوة

 – 9األستاذ الدكتور طه جزاع

رئيسا

 – 3األستاذ المساعد الدكتور منعم عبد القادر

عضوا

 – 3األستاذ المساعد الدكتورة سهام مطشر

عضوا

 – 3األستاذ المساعد مازن كامل غرب

عضوا

شروط المشاركة
– 1آخر موعد الستالم البحوث وأوراق العمل يوم 3112/ 3/12
 – 3ترسل البحوث على البريد االلكتروني للمركز أو البريد االلكتروني لرئيس اللجنة التحضيرية
أو على قرص مدمج،وبخط حجم ( )11وهوامش بحجم (. )13
 – 2إرسال ملخص بالسيرة العلمية مع ذكر رقم الموبايل وااليميل .
 – 4يتلقى المشاركون إشعارا بقبول النشر في موعد أقصاه يوم 3112 / 2 / 14
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