
يربط بني املادة العلمية وبيئة املتعلم كلما كان ذلك ممكنًا.. 7

يخلو من الأخطاء الإمالئية و النحوية.. 8

يكرث من املواقف التي حتفز الطالب على الإ�ستنتاج والتفكري.. 9

يخلو من احل�سو والتكرار غري ال�رضوري. . 10

يلتزم باأخالقيات جمتمع املعرفة ومبادئ حقوق امللكية الفكرية.. 11

يلتزم بقواعد التوثيق والكتابة العلمية املتعارف عليها باجلامعات، وي�ستمل على توثيق املعلومات واملعارف . 12

والآراء من خالل مراجعها وم�سادرها فى الهوام�ش.

يحرتم ثقافات الآخرين ويبتعد عن الرتويج لالأفكار املتطرفة والداعية للتع�سب العرقي والديني والطائفي ونفي . 13

الآخر، بل يواجهها ويعاجلها.

رابعًا : من حيث الأن�شطة والتقومي :

يقرتح اأن تتنوع الأن�سطة واأ�ساليب التقومي، فال تقت�رض على املناف�سات الفردية بني الطالب فى اإجراء البحوث، 

بل ينبغى اأن تت�سمن اأن�سطة جماعية حتى يكت�سب الطالب قيمة التعاون واحلوار ومهارات العمل فى فريق. وميكن اأن 

يتم ذلك من خالل:

البحوث امل�سرتكة. -

تنظيم ندوات اأو مناظرات حول مو�سوع من مو�سوعات املقرر. -

اإنتاج حقائب تعليمية اأو عرو�ش تقدميية حول مو�سوع من مو�سوعات املقرر، ورفعها اإلكرتونيًا على موقع املقرر. -

ويخ�س�ش لهذه الأن�سطة ن�سبة من املجموع الكلى لدرجات املقرر. -

وبالن�سبة للم�سابقات الثقافية حول مو�سوع املقرر، فيقرتح اإىل جانب البحوث التى تعالج القيم الإن�سانية التي  -

يت�سمنها املقرر اأن متتد اإىل الإبداع الأدبى والفنى للطالب.

خام�شًا : �شروط عامة :

يلتزم املت�سابقون باملواعيد امُلعلن عنها للتقدم باأعمالهم للم�سابقة.. 1

 يلتزم من تقبل اأعماله باإجراء التعديالت التي قد تقرتحها جلنة املقرر على الكتاب.. 2

يتنازل املوؤلفون املقبولة اأعمالهم عن حقوق الطبع والن�رض وامللكية الفكرية نظري القيمة املالية للمكافاأة التي . 3

ت�رضف لهم.

ت�رضف اجلامعة للعمل الفائز مكافاأة قدرها:. 4

املركز الأول مائة األف جنيه.أ. 

املركز الثانى خم�ش و�سبعون األف جنيه.ب. 

املركز الثالث خم�سون األف جنيه.ج. 

املركز الرابع خم�ش وع�رضون األف جنيه.د. 

يتم كتابة الكتاب باللغة العربية على الكمبيوتر.. 5

يقدم الكتاب من اأربع ن�سخ ورقية موقعة من املتقدمني + CD   اإىل مكتب نائب رئي�ش اجلامعة ل�سئون التعليم . 6

بعد  الكتب  ت�سرتد  ول  املوؤلفني.  اأو  للموؤلف  الذاتية  وال�سرية  القومى  الرقم  بطاقة  �سورة  به  مرفقًا  والطالب 

تقدميها.

ي�ستدعى املت�سابق ملقابلة جلنة التحكيم فى حالة طلب اللجنة ذلك، ول يجوز �سحب الكتاب بعد تقدميه.. 7

اأخر موعد للتقدم بالكتاب 1 / 9 / 2016م.. 8

ميكن التقدم للم�سابقة فى �سكل فردى اأو جمموعة موؤلفني.. 9

جامعة القاهرة قلعة التنوير والعلم والعقالنية، ومركز التقاء ح�سارات العامل وثقافاته، 

ت�ست�سعر م�سئوليتها يف بناء م�رض احلديثة، وتكوين املواطن امل�رضي القادر على التفاعل 

باإيجابية مع علوم الع�رض وثقافاته، والإ�سهام يف بناء جمتمعه مت�سلحا بالأخالق والقيم 

الإن�سانية.

القاهرة هذه امل�سابقة لو�سع كتاب جامعي مرجعي ليكون  الإطار تطرح جامعة  ويف هذا 

مقررًا يدر�سه كل طالب اجلامعة ويكون حمورا تنطلق منه العديد من الأن�سطة التعليمية التي 

جت�سد ما فيه من قيم ومبادئ يف �سلوكيات واأفعال متار�ش داخل احلرم اجلامعي وخارجه.



كان ول يزال مو�سوع الأخالق والقيم حمل اهتمام القائمني على الرتبية والتعليم فى �ستى الع�سور، وخالل خمتلف 

املراحل التعليمية، باعتبار الأخالق والقيم قوام الرتبية وجوهرها، واأ�سا�ش بناء الإن�سان فى كل زمان ومكان. 

     وفى اطار �سعى جامعة القاهرة واهتمامها بن�رض العلم والأخالق والقيم، كانت املبادرة لتنظيم م�سابقة كربى 

لإعداد كتاب عن “ الأخالق والقيم الإن�سانية امل�سرتكة بني ال�سعوب”.

     لذا تدعو جامعة القاهرة املفكرين واأ�ساتذة اجلامعات واملتخ�س�سني اأفرادًا وجمموعات للم�ساركة يف م�سابقة 

لإعداد كتاب عن “ الأخالق والقيم الإن�سانية امل�سرتكة بني ال�سعوب”  ليكون مقررًا درا�سيًا ومتطلبًا من متطلبات التخرج 

يف اجلامعة بجميع كلياتها ومعاهدها، وذلك وفقا ملا يلي:

اأوًل: من حيث اأهداف املقرر:

نظرًا للطبيعة اخلا�سة لهذا املقرر، فاإن اأهدافه ينبغي اأن تت�سع لتت�سمن القيم الإن�سانية مبفهومها ال�سامل بحيث 

توؤكد فهم الذات واحرتام الآخر والتنوع الثقايف، وبالتايل ُيقرتح اأن تت�سمن اأهداف املقرر، ف�ساًل عما تو�سلت اإليه 

اللجنة، مايلي:

زيادة الوعي بالقيم الإن�سانية اخلا�سة بحقوق الإن�سان، وامل�ساواة بني اجلن�سني والتنوع الثقايف واملحافظة . 1

على البيئة.

الإيجابية . 2 النظرة  وتعزيز  الإن�سانية  احل�سارة  يف  الثقافات  خمتلف  اإ�سهامات  وتقدير  التنوع  احرتام  ت�سجيع 

لالآخر، وت�سجيع احلوار بني الثقافات.

م�ساعدة الطالب على تكوين فهم ناقد لهويتهم الثقافية يف ع�رض العوملة.. 3

تعزيز قيم العقالنية والتنور والإبداع.. 4

تزويد الطالب باملهارات والجتاهات اخلا�سة باإدراك الروابط والتفاعل بني الأديان والرتاث الفل�سفي الإن�ساين . 5

عرب الزمان واملكان.

ثانيًا: حمتوى املقرر:

ويت�سمن: 1-الأخالق والقيم: مدخل تاأ�سيلي  

- م�سادر القيم - مفهوم الأخالق والقيم    

- وظائف القيم - ت�سنيفات القيم    

ويت�سمن: 2- القيم الإن�سانية   

–  الكرامة الإن�سانية -   التوا�سل الإن�ساين     

-   الهوية الثقافية والتنوع الثقايف –  حقوق الإن�سان    
-   حوار احل�سارات -   املواطنة العاملية    

-   ال�سالم والتعاي�ش -   ثقافة احلوار     

-   القيم امل�سرتكة بني الأديان

وتت�سمن: 3- القيم الجتماعية   

- احرتام الآخر - احلرية     

- التعاون - امل�سئولية الجتماعية    

- الت�سامن - العمل اجلمعي     

- امل�ساواة - اللتزام     

- ال�سعادة - الدميوقراطية     

- احرتام القانون وموؤ�س�سات املجتمع - تقدير الرتاث      

وتت�سمن: 4- القيم ال�سخ�سية   

- التفكري النقدي والعقالين - الثقة بالنف�ش     

- ال�سغف املعريف - اإتخاذ القرار     

- تدبر عواقب الأعمال - عدم التع�سب والتحيز    

- ال�سجاعة

5- اأخالقيات العمل    وتت�سمن:

- امُلثابرة - اجلد     

- تقدير قيمة الوقت - الإتقان     

- حل املنازعات وال�رضاعات - تقدير املخاطر    

- امُلبادرة والقيادة - النزاهة      

- تنفيذ القرارات

6- اأخالقيات العلم واملمار�سة العلمية

7- الأخالق املهنية

اأن يت�سمن الكتاب ما يلي: ثالثًا: موا�شفات الكتاب:  

) اأ ( املقدمة :

ت�رضح اأهداف تدري�ش الكتاب.. 1

تعّرف باأ�سلوب تنظيم الكتاب وطريقة عر�ش حمتواه.. 2

تر�سد اإىل الطرائق والأ�ساليب املنا�سبة لتناول مادة الكتاب.. 3

تعطي فكرة موجزة عن حمتويات الكتاب.. 4

) ب ( موا�سفات حمتوى الكتاب :

اإ�سافة . 1 ويجوز  ثانيًا،  البند  يف  اأعاله  الوارد  تو�سيف حمتوى  من  الأكرب  امل�سرتك  اجلانب  مع  عنا�رضه  تتوافق 

عنا�رض جديدة يراها املت�سابق �رضورية لتقدمي روؤية متكاملة حتقق مقا�سد املقرر.

تعك�ش مو�سوعاته الإجتاهات العلمية العاملية واحلديثة. . 2

ميكن تدري�ش مو�سوعات املقرر يف اأكرث من م�ستوى درا�سي.. 3

يراعي دقة املعلومات العلمية والفنية و�سحتها.. 4

يراعي ت�سل�سل املعلومات وترابطها.. 5

يتنا�سب مع م�ستوى منو الطالب وقدراتهم .. 6

يربط بني املعلومات النظرية والتطبيقات العملية.. 7

ي�ستمل على اأن�سطة متنوعة ت�ساعد على التفكري وال�ستق�ساء.. 8

يهتم بتو�سيح امل�سطلحات واملفاهيم ويحتوي على قائمة بها. . 9

يحّفز الدار�ش على التعلم الذاتي والبحث.. 10

ي�ستمل على اإحالت ملراجع ومواقع على �سبكة النرتنت ذات �سلة مبو�سوعات الكتاب والقيم التي يتناولها، وفقًا . 11

للقواعد الأكادميية املعتمدة.

ي�ستمل على قائمة باملراجع والكتب التي ميكن الرجوع اإليها لإثراء املعرفة.. 12

ُير�سخ القيم الأ�سيلة والأخالق ال�سامية لدى الطالب .. 13

ي�رضب اأمثلة من امل�سكالت املعا�رضة يف م�رض والعامل وبخا�سة ما يت�سل منها بحياة الطالب. . 14

يت�سمن مواقف تطبيقية متنوعة و�ساملة.. 15

يوظف الأ�سكال والر�سوم واجلداول وال�سور التو�سيحية املنا�سبة.. 16

ُيحدد اأهدافًا لكل ف�سل من ف�سوله.. 17

ي�ستمل على قائمة بامل�سطلحات باللغة العربية واأخرى باللغة الأجنبية.. 18

ُي�سري اإىل م�سادر تعلم اأخرى، ميكن للُمتعلم العودة اإليها لغايات الإ�ستزادة والتو�سع يف املادة العلمية . ميكن . 19

اأن تذكر هذه امل�سادر اإما يف نهاية كل مو�سوع اأو يف نهاية املوؤلف.

يعقب كل ف�سل جمموعة من الإختبارات املو�سوعية »Mcq« حتتوى على عنا�رض الف�سل؛ لقيا�ش مدى ا�ستيعاب . 20

الطالب للمادة العلمية.

يت�سمن الكتاب فى نهايته جمموعة من الإختبارات املو�سوعية »Mcq« حتتوى على حمتويات الكتاب.. 21

) جـ ( موا�سفات عر�ش املادة فى الكتاب :

يربط املادة العلمية بخربات املتعلمني.. 1

يعر�ش املادة يف �سكل وحدات تعليمية ب�سكل مت�سل�سل مرتابط. . 2

يعر�ش املادة بطريقة تتيح الفر�سة لإدراج اأكرث من وجهة نظر يف املو�سوع الواحد.. 3

ي�ستخدم لغة تنا�سب م�ستوى منو املتعلمني ) املقروئية (.. 4

تتوافر فيه عنا�رض الت�سويق والرتغيب.. 5

ينوع يف متارينه واأن�سطته وتطبيقاته.. 6


