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 :الملخص

 وبقد  الِدَول  تمتلکه ما أهم هي البشاا ية الث وة أن حيث المصاا ية  الدولة أولويات  أس على المصاا   اإلنسااان بناء إن

 التنمية لتحقيق حتمية ضااااا و ة التعليم تطوي  أصاااااب  ولقد األمم  تقدم يتحقق ما بقد  البشااااا   العنصااااا  في االساااااتثما 

 مص  في المستقبلية التعليمية المنظومة صياغة إلعادة التوجه تم لذا والتقدم؛ للنهضة األساسية ال کيزة باعتبا ه المستدامة

ا  جيلا  تأسيس في أملا  ا  عقلا  يمتلک قويا ا  واعيا ا  ومخزونا  .واف اا  ثقافيا

 دون التد يس واست اتيجيات المد سي الکتاب وتطوي  تغيي  تم مص   في التعليم نظام لتطوي  القومي المش وع ظل وفي

 من الکثي  إلى يفتق  الد اسية للفصول الداخلي التصميم أن کما. الد اسية للفصول الداخلي التصميم ومعايي  أسس م اعاة

 بط يقة الجديد التعليمي النظام وأهداف فلسفة يحقق ال بما والنفسية  والجسدية  واالجتماعية  والوجدانية البيئية  المؤث ات

 .البحث مشکلة جاءت هنا ومن متکاملة 

 وتحدياااد الحاااالي الوضااا  لتقيااايم الد اساااية للفصاااول الداخلياااة الف اغاااات د اساااة إلاااى البحاااث يهااادف المنطلاااق هاااذا مااان

 تسااااهم الاااداخلي التصاااميم فاااي حلاااول وتقاااديم التعليمياااة  العملياااة خااالل الماااتعلم تحفياااز علاااى تاااؤث  التاااي الضاااعف نقااااط

 لتحقياااق وذلاااک واالبتکااا   لإلباااداع محفاازة التعليمياااة البيئاااة لتصااب  فعَّالاااة بط يقااة الجدياااد التعليماااي النظااام تطبياااق فااي

 ومازالااات کانااات التاااي وع اقتهاااا مصااا  بمکاناااة يلياااق بماااا مصااا   فاااي التعلااايم لمنظوماااة المتکامااال الفعلاااي التطاااوي 

 الااداخلي التصااميم عناصاا  بااين الاادم  خاالل ماان البحااث توصاال وقااد. اإلنسااانية الحضااا ة مسااي ة تضاا  التااي الشااعلة

 أن يمکاااان التااااي المعااااايي  ماااان لعاااادد الجديااااد التعلاااايم نظااااام وفلساااافة التلميااااذ لااااد  الااااتعلم وأنماااااط الد اسااااية للفصااااول

 والتطبيقياااة التصاااميمية باألبحااااث اإلهتماااام بضااا و ة البحاااث ويوصاااي. التلمياااذ لاااد  واإلباااداع التفکيااا  تعززعملياااة

 تقليدياااة غيااا  معالجاااات إلاااى للتوصااال داخلياااين بمصاااممين اإلساااتعانة وضااا و ة األساساااي  التعلااايم مااادا س مجاااال فاااى

 .ثما ه يؤتي حتي الجديد  التعليم نظام ظل في الد اسية الفصول في القصو  لمواجهة

 

 الكلمات المفتاحية:

 الجديد التعليم نظام اإلبتکا   اإلبداع  الد اسية  الفصول الداخلی  التصميم

 

mailto:AlyaaEzzat@du.edu.eg
mailto:samarsalah@du.edu.eg

