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Developing the Egyptian Universities Students’ Critical Thinking 
in the Light of Higher Education Quality Assurance Standards: 

An Approach to Intellectual Security 
Ahmed Mohamed Ali Mohamed Solaiman 
Department of Foundations of Education, Women’s College, Ain 
Shams, University in Cairo. 
Email:  ahmedsoliman999@gmail.com 
Challenges facing intellectual security of Egyptian university students 
require creative solutions based on education as the basis for a safe and 
conflict-free future. Such solutions focus on modern education - which 
is based on learning, and on the learner as the center of the educational 
process - for rapid and direct transition from dependence on 
memorization and the ability to retrieve infromation, to the deep 
understanding, analysis, forward-looking, creativity, problem solving 
and critical thinking, in order to achieve a qualitative shift in the 
outputs of educational institutions, and to make learners able to renew 
and innovate, refute weak arguments, misconceptions. This study 
aimed also to identify the conceptual framework for critical thinking in 
contemporary educational and psychological literature in terms of 
concept, types, components, steps, and importance, and to review the 
standards of quality of higher education, especially what is related to 
emphasizing the formation of the critical mind among young Egyptian 
universities; and to clarify the role of Egyptian universities in 
developing critical thinking among students to achieve their 
intellectual security and develop their abilities to confront the views, 
arguments, and disputes of extremist thinkers. In order to answer the 
research questions and achieve its goals, the researcher used the 
analytical method, utlizing a number of sources, documents and 
literature that suit the nature of the topic, as well as the dependence on 
the descriptive approach. The study reached a number of results 
summarized in that the educational system in the Egyptian universities 
still depends on traditional education in terms of memorization, and 
needs modern curricula, activities and programs that contribute to 
forming critical thinking which is reflected on contribution to their 
intellectual security.  
 Keywords: Critical Thinking, Quality of Education Standards, 
Intellectual Security. 
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  .الكتب الحدیث
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ي تواجــــه التعلــــیم التحـــدیات التــــ(للمــــؤتمر الــــدولي االفتراضــــي مــــل مقدمـــة ورقــــة عكورونـــا، 
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  .مس جامعة عین ش– كلیة البنات – قسم أصول التربیة .هدكتورا

 ، كلیـــة التربیـــة جامعـــة المنیـــا.تطـــویر المنـــاهج والمعـــاییر التربویـــة). .ت. د ( ســـلطان صـــالح،إدریـــس
  .جمهوریة مصر العربیة

لمملكـــة  وتعلـــیم حقـــوق اإلنـــسان لطـــالب الجامعـــات بارح لتـــدریستـــصور مقتـــ .)٢٠١٥( عتیبـــة ،آمـــال
  . كرسي الشیخ عبد الرحمن الجریسي لدراسات حقوق اإلنسان .العربیة السعودیة

مجلة ، د الناقریکیة لتنمیة مهارات التفکیربة األمرة فى التجءارق .)٢٠١٥( صـــــباح حمـــــودة ،أنـــــور
  .ةر جامعة البص- كلیة اآلداب -ة رآداب البص

 كلیــات ریـــاض األطفــال فــى تحقیـــق تــصور مقتـــرح لــدور .)٢٠١٦( عبــد الحكــیم رفـــاعي عبــد ،نإیمــا
 .، ماجستیر، كلیة ریاض األطفال، جامعة المنیااألمن الفكرى لدى طالباتها

م وق والعلومجلة الحق ، العاليمدة في التعلیوام الجظبیقات نطت): ٢٠١٤ (د أمحم،بير العنب
 .رائز الج- بالجلفة رو جامعة زیان عاش-اإلنسانیة 

مـــــدى تـــــوافر مهـــــارات التفكیـــــر اإلبـــــداعي والناقـــــد لـــــدى الطلبـــــة . )٢٠١٠( عبـــــد ااهللا العلیـــــي ،تغریـــــد
 . رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة،المعلمــین فــي األقــسـام العلمیــة بكلیــة التربیــة بمدینــة حجــة

 .كلیة التربیة، جامعة صنعاء، الجمهوریة الیمنیة
 .ســالمیة والعربیــة األمــن الفكــري فــي اإلســالم، قــسم الدراســات اإل.)٢٠٠٥( بــن عبیــد القرارعــة ،جمیــل

 . الدمام،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
 جــــودة التعلــــیم العــــالي مــــن منظــــور .)٢٠١٤( عبــــد المالــــك ، أحمــــد؛ محمــــد میهــــوب بلحمــــراه،حــــسن

 .٣٢مجلة البحوث والدراسات الشرعیة،  .إسالمي
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د كراسـات إشـكالیات نظریـة وتحـدیات عملیـة، مراصـ.. ف واإلرهـابالتطـر .)٢٠١٧( شـعبان ،الحـسین
 .مكتبة اإلسكندریة. علمیة

 رســالة دكتــوراه ،ثرات الفكریــةاألمــن الفكــري فــي مواجهــة المــؤ .)٢٠٠١( عبــد الــرحمن الحیــدر،حیــدر
 . جامعة القاهرة. منشورة

یــة مهــارات التفكیـــر أثـــر اســتخدام بعــض أجــزاء الكـــورت فــي تنم .)٢٠٠٧( بــن نــاهس العتیبــي ،خالــد
 دى عینــة مــن طــالب المرحلــة الثانویــة بمدینــة الریــاضالناقــد وتحــسین مــستوى التحــصیل لــ

 . جامعة أم القرى-تربیة  كلیة ال، مكة المكرمة.رسالة دكتوراه
مفهـــــوم التنمیــــــة وارتباطـــــه بحقــــــوق االنـــــسان بــــــین االثـــــراء الفكــــــري  .).ت. د ( صـــــالح عبــــــاس،خالـــــد

  ).٢(٢١ جامعة بابل، العلوم اإلنسانیة،مجلة .والتحدیات العراق
فعالیــة برنــامج مقتــرح فــي تعلــم االقتــصاد المنزلــي فــي تنمیــة التفكیــر الناقــد  .)٢٠٠٢(ت  بخیــ،خدیجــة

 المـــــؤتمر العلمــــي الثــــاني عـــــشر .التحــــصیل الدراســــي لــــدى تلمیـــــذات المرحلــــة اإلعدادیــــةو
 .ناهج وطرق التدریسبعنوان مناهج التعلیم وتنمیة التفكیر، الجمعیة المصریة للم

 .التوزیع دار المسیر للنشر و.علم النفسج البحث في التربیة ومناه). ٢٠٠٠ ( محمد ملحم،سامي
األبعــاد االجتماعیــة للــسیاسة التعلیمیــة، ورقــة مقدمــة للجنــة معــاییر الجــودة  .)٢٠١٠( نــصار ،ســامي

  . الهیئة القومیة لضمان الجودة، القاهرة.في التعلیم
لة فــي مؤســسات التعلـــیم معوقــات تطبیــق إدارة الجــودة الــشام .)٢٠١٢(العــضاضي  بــن علــي ،ســعید

  .)٩(٥ لضمان جودة التعلیم الجامعي، المجلة العربیة" دراسة میدانیة: العالي
مؤســـسة . نحــو صــیاغة خطـــة شــاملة لتنمیــة الــشباب .)٢٠١٧ (وآخــرون صــفوت عبــد الجیـــد ،ســهیر

  .المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریةاألمیر محمد بن فهد للتنمیة اإلنسانیة، و
مجمــع  :یر وطنیــة لــضمان جــودة الجامعــات العربیــةنحــو بنــاء معــای .)٢٠١١(یــد  شــاكر مج،سوســن

مــــداخالت الملتقــــى الــــدولي الثــــاني حــــول األداء المتمیــــز للمنظمــــات والحكومــــات الطبعـــــة 
 األداء نمــــــو المؤســــــسات واالقتــــــصادیات بــــــین تحقیــــــق األداء المــــــالي و تحــــــدیات: الثانیــــــة

 .م٢٠١١ نوفمبر ٢٣ و ٢٢البیئي، المنعقد بجامعة ورقلة یومي 
 .الجــودة واالعتمــاد األكــادیمي فــي التعلــیم العــام والجــامعي .)٢٠٠٨ (وآخــرونكر مجیــد  شــا،سوســن

 .دار صفاء
التطـــــور التـــــاریخي لحركـــــة معـــــاییر التعلـــــیم كأســـــاس إلصـــــالح األنظمـــــة  .)٢٠١٢( مجیـــــد ،سوســـــن

  العلمي التربیة والتعلیم والبحث.متمدنالتعلیمیة، الحوار ال
المركــــز  . الــــدور المعرفــــي والتنــــویري لإلعــــالم المــــصري:مواجهــــة اإلرهــــاب): ٢٠١٥(ین  یــــس،الــــسید

 .العربي للبحوث والدراسات
 .أســـالیب التربیـــة المدرســـیة فـــي تنمیـــة قـــدرات التفكیـــر االبتكـــاري). ١٩٩٥ ( أحمـــد األلوســـي،صـــائب

 ).١٥(٥رسالة الخلیج العربي، 
 مكتبـــــة ).٣ط ( فـــــي العلـــــوم الـــــسلوكیةالمـــــدخل إلـــــى البحـــــث .)٢٠٠٣( بـــــن حمـــــد العـــــساف ،الحصـــــ

 .العبیكان
 .مفهومــــه، أهمیتــــه، ومتطلبــــات تحقیقــــه: األمــــن الفكــــري .)٢٠٠٩(  عبــــد ااهللا المــــالكي،عبــــد الحفــــیظ

 ).١٨(٤٣مجلة البحوث األمنیة،



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

  التربیةمجلة
 م٢٠٢١نة  لسینایر، )الخامس(الجزء ، )١٨٩: (العدد
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مكتبــة . االجتماعیــة مــدخل إســالميدراســات فــي التنمیــة  .).ت. د ( الجــوهري وآخــرون،عبــد الهــادي
 .نهضة الشرق

دور ممارســة األنــشطة الثقافیــة فــي تحقیــق األمــن الفكــري لــدى  .)٢٠١٢( محمــد عبــد الوهــاب ،عــالء
 كلیـة التربیـة بـالعریش، قـسم . رسـالة ماجـستیر،ةدراسـة میدانیـ: طالب جامعة قنـاة الـسویس

  .أصول التربیة
م  مجلــــــة عــــــال.دراسة تحلیلیة: بير الجامعي المغملتعلیدة في او الج.)٢٠١٣( القــــــدري ،عـــــز الــــــدین

  .التربیة
 .دة الشاملةوم الجوء مفهو العالي في ضمدة التعلیوات ضمان جرشؤ م.)٢٠٠٧ (ل خلیدی، سرعم

  .)٢(٣٢ طوبیة بأسیر التمجلة كلیة
 .دار الكتاب الجامعي. مفاهیم وتطبیقات: تعلیم التفكیر .)٢٠٠٢( جروان ،فتحي

، سریدن أعضاء هیئة التو العالي بعیمدة التعلیو جلتأصی .)٢٠٠٧(أبـــــــــــو زخــــــــــــار  ســـــــــــالم ،فتحـــــــــــي
مة ظالمنهرة،  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،دةو الجن األداء الجامعى وتحسیمیو تق-بى الثانى ر العرتمؤالم
  . م٢٠٠٧، مایو بیة للتنمیة اإلداریةرالع

 . الجامعي دار الكتاب. مفاهیم وتطبیقات:تعلیم التفكیر .)١٩٩٩( عبد الرحمن جراون ،فتحي
  .  الریاض.كیف نتعامل مع اإلعالم: لتربیة اإلعالمیةا .)٢٠١٠( بن عبد الرحمن الشمشیري ،فهد
ُّنمذجـــــة العالقـــــات بـــــین مـــــداخل تعلـــــم اإلحـــــصاء  .)٢٠١٢(لكي  عبـــــد اهللا عمـــــر العبـــــدلي المـــــا،فهـــــد

 .، رســالة ماجــستیرارات التفكیــر الناقــد والتحــصیل األكــادیمي لطــالب جامعــة أم القــرىھوم
  . جامعة أم القرى-كلیة التربیة 

المعلـــم /فعالیـــة برنـــامج مقتـــرح لتنمیـــة مهـــارات التفكیـــر الناقـــد لـــدى الطالـــب .).ت. د ( الـــسید،ماجـــدة
مجلــــة . الفنیــــة وأثــــره علــــى بعــــض نــــواتج العملیــــة التعلیمیــــة لــــدى التالمیــــذبمیــــدان التربیــــة 

 .١٧دراسات في المناهج وطرق التدریس
 مكتبـــة النهــــضة .األســـس النظریــــة واالســـتراتیجیات.. التفكیـــر ).١٩٩٦ ( عبـــد الكـــریم حبیــــب،مجـــدى

 .المصریة
ظـــــاهرة التـــــسلیع التربـــــوي التعلیمـــــي، ملتقـــــى ابـــــن خلـــــدون للعلـــــوم  .)٢٠١٢ ( عـــــادل التریكـــــي،محمـــــد

 .19-02-2012، تاریخ نشر الوثیقة والفلسفة واألدب
ن  دور اإلدارة الجامعیــة فــي تحقیــق األمــ.)٢٠٢٠( محمــد عبــد المــولى ، آمــال؛ علــي الــصالح،محمــد

، مجلــــة الجامعــــة دراســــة تحلیلیــــة علــــى شــــرائح مــــن المجتمــــع الجــــامعي: الفكــــري للطــــالب
 .)٢(٢٨اإلسالمیة للدراسات النفسیة والتربویة، 

 .التعلــیم قبــل الجــامعي فــي مواجهــة اإلرهــاب والتطــرفدور :  رؤیــة غائبــة.)٢٠١٥( محجــوب ،مــدمح
 .مركز العربي للبحوث والدراساتال

معهـــــد . عــــرض كتـــــاب الخبـــــرات الدولیــــة واإلقلیمیـــــة فـــــي مكافحــــة اإلرهـــــاب). .ت. د ( ولـــــیم،مونیكــــا
 .البحوث العربیة

لتفكیــر الناقــد وأثـره علــى التفكیــر العقالنـي لــدى طلبــة تقــویم فعالیــة برنـامج ا). ٢٠٠٣ ( أبــو دینـا،نادیـة
 .)٤(٩مجلة دراسات تربویة واجتماعیة، . الجامعة
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ــــن ــــرح لت). .ت. د ( عبـــــد الغفـــــار عبـــد الغفـــار الـــسید،نیفیـ نمیـــــة مهـــــارات التفكیـــــر فعالیـــــة برنامـــــج مقتـ
المــشغوالت المعدنیــة، المــؤتمر الــدولي ــــدى كلیــــات التربیـــة النوعیــــة إلثــراء جمالیــات الناقـــد ل
نحــــــو تأصــــــیل منهجیــــــة التمكــــــین فــــــي مؤســــــساتنا .. الخطابــــــة والمنــــــاظرة والحــــــوار(الرابــــــع 
  .مناظرات قطر .)التعلیمیة

بة ر تج: االعتماد األكادیمير العالي ومعاییمیدة التعلوج .)٢٠١٠( عبــــــــد القــــــــادر صــــــــبري ، هالــــــــة
: الجامعـــــــــات العربیـــــــــة(العربـــــــــي الثالـــــــــث ، المـــــــــؤتمر  الجامعي الخاص في األردنمالتعلی

  .م٢٠١٠، شرم الشیخ، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، ینایر )التحدیات واآلفاق
ومیــــة األكادیمیــــة المرجعیــــة  المعــــاییر الق.)٢٠١٥(الهیئــــة القومیــــة لــــضمان جــــودة التعلــــیم واالعتمــــاد 

)NARS(National Academic Reference Standardsدین ، قطــاع أصــول الــ
 .الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد .والدعوة، جامعة األزهر

المعــــاییر القومیـــــة األكادیمیــــة القیاســـــیة  .)٢٠١٦(الهیئــــة القومیــــة لـــــضمان جــــودة التعلـــــیم واالعتمــــاد 
الهیئــة القومیــة لــضمان  .عــة األزهــرالمیة والعربیــة بجام قطــاع الدراســات اإلســ-المرجعیــة 

  .العتمادجودة التعلیم وا
دار صـــفاء  .دراســة تحلیلیــة لواقــع ضــمان الجــودة بجامعــة القــدس .)٢٠٠٨( أحمــد أبــو فــارة ،یوســف
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، ٤٢إشكالیات نظریة وتحدیات عملیة، مراصد كراسـات علمیـة عـدد .. التطرف واإلرهاب: الحسین شعبان) ١(

 بة اإلسـكندریة، برنـامج الدراسـات اإلسـتراتیجیة، وحـدة الدراسـات المـستقبلیة،مكت: جمهوریة مصر العربیة
 .١٤-١١، ص ٢٠١٧دیسمبر 

یوسف وردانـي، / ب الخبرات الدولیة واإلقلیمیة في مكافحة اإلرهاب تألیف الدكتورعرض كتا: مونیكا ولیم) ٢(
  .معهد البحوث العربیة: القاهرة

ًووضع العراقیل أمـام عملیـة تمویـل الجماعـات المتطرفـة خـصوصا بعـد وعلى الرغم من الجهود الحكومیة ) ٣(
ات علـى خـرق تلـك اإلجـراءات وعلـى  ما زالـت لـدیها بعـض القـدربتمبر، فإن هذه الجماعات س١١أحداث 

توظیف التكنولوجیا للتحایل على الرقابة على حركة األمـوال العالمیـة، األمـر الـذي یحـتم علـى دول العـالم 
  .دها لمعالجة الثغرات، وتضییق الخناق علیهاأن تتضافر جهو

ریـة ألعـضاء الجماعـة لمجال؛ حیث تمت مراجعة فكالخبرة المصریة في هذا اوفي هذا السیاق نشیر إلى ) ٤(
اإلسالمیة في التسعینیات ونجحـت فـي وقـف نزیـف الـدماء الـذي كـان مـن الممكـن اسـتمراره وتفـشیه فـي 

النـصح (ات األیدیولوجیة تلـك عـدة كتـب ومؤلفـات، ومـن هـذه الكتـب وقد نتج عن عملیات المراجع. البالد
مـن ) المراجعـات(جـاء فـي هـذه الكتـب ، وأقر األزهر الشریف ما )تصحیح مفاهیم المحتبسینوالتبیین في 

  . مفاهیم صحیحة للدین، وشجب كل المفاهیم المغلوطة عند تلك الجماعات
  ).مرجع سابق(میة في مكافحة اإلرهاب یوسف ورداني الخبرات الدولیة واإلقلی/ د) ٥(
 أحــد یـة الـشباب، هــذا الكتـاب هـوحــو صـیاغة خطـة شــاملة لتنمن): وآخـرون(سـهیر صـفوت عبــد الجیـد ) ٦(

والتـي نظمتهـا مؤسـسة األمیـر " المسابقة العالمیة لتألیف كتاب في مجال تنمیة الشباب"الكتب الفائزة في 
ألمیــر نــایف بــن عبــد العزیــز لتنمیــة الــشباب، بالتعــاون مــع محمــد بــن فهــد للتنمیــة اإلنــسانیة، وكرســي ا

  .١٤٩م، ص ٢٠١٧لجامعة الدول العربیة، تنمیة اإلداریة التابعة المنظمة العربیة لل
ــاهرة.. مواجهــة اإلرهــاب: الــسید یــسین) ٧( ــدور المعرفــي والتنــویري لإلعــالم المــصري، الق ــي : ال المركــز العرب

  .٥، ص ٢٠١٥للبحوث والدراسات، 
 -اییر الجـودة فـي التعلـیم األبعـاد االجتماعیـة للـسیاسة التعلیمیـة، ورقـة مقدمـة للجنـة معـ: سامي نـصار) ٨(

  .٣م، ص ٢٠١٠مایو : لجودة، القاهرةالهیئة القومیة لضمان ا
 ٣٦٢عــالم المعرفــة، العــدد : الــسلطویة المتمثلــة فــي التــسلیع التربــوي، الكویــت: یزیــد عیــسى الــسورطي) ٩(

  .١٣٠ص م، ٢٠٠٩أبریل 
 .١٣١، ص )رجع سابقم(السلطویة المتمثلة في التسلیع التربوي، : یزید عیسى السورطي) ١٠(
كتاب الجامعي في ضوء أهداف التعلیم الجامعي وأزمة كورونا، ورقـة عمـل بدائل ال: حمد علي سلیمانأ) ١١(

نظمـه ) ي بعد أزمـة كورونـاالتحدیات التي تواجه التعلیم اإلسالمي العال(مقدمة للمؤتمر الدولي االفتراضي 
 .٥-٢م، ص ٢٠٢٠ یولیو ١١ات اإلسالمیة، المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ورابطة الجامع

حمد ملحـم، منـاهج البحـث فـي التربیـة و علـم الـنفس، األردن، دار المـسیر للنـشر و التوزیـع، سامي م) ١٢(
 ٣٢٤، ص ٢٠٠٠
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، مكتبــة العبیكــان، الریــاض، ٣لعلــوم الــسلوكیة، طصــالح بــن حمــد العــساف، المــدخل إلــى البحــث فــي ا) ١٣(
  . ٩٠م، ص٢٠٠٣

:  االثـراء الفكـري والتحـدیات العــراقرتباطـه بحقـوق االنـسان بـینمفهـوم التنمیـة وا:  عبـاسخالـد صـالح) ١٤(
  ١، ص ٢٠١٣: ٢، العدد ٢١مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانیة، المجلد

 .٣٦٣، ص ٢٠٠٥دار صادر، : ، بیروت)١٤م (، ٤لسان العرب، ط : ابن منظور: انظر) ١٥(
مكتبـة نهـضة : ة مـدخل إسـالمي، القـاهرةات في التنمیة االجتماعیدراس: عبد الهادي الجوهري وآخرون) ١٦(

 ١٦٩الشرق، ص 
 ١٤٣١كیف نتعامـل مـع اإلعـالم، الریـاض، طبعـة : التربیة اإلعالمیة: فهد بن عبد الرحمن الشمشیري) ١٧(

  . ١٤٩م، ص ٢٠١٠ –
 : معجم الوسیطال) ١٨(
  ناقـدة ورؤیـة بدیلـة، مقـدمدراسة.. لتعلیم وتوابعهاحكایة المعاییر القومیة ل: أحمـد المهـدي عبـد الحلیـم) ١٩(

المنـــاهج "للمــؤتمر الــسنوي الــسابع عـــشر للجمعیــة المــصریة للمنــاهج وطـــرق التــدریس تحــت عنــوان 
 . ا وما بعده٥٠م، ص ٢٠٠٥القاهرة ": القومیة ومستویات المعاییر

ــیم، مفهومهــا، معاییرهــا، وآلیاتهــا، موســ: نجیــب ســلیم) ٢٠( ــالجــودة فــي التعل ــد، تــاریخ ن شر وعة تعلــیم جدی
  .م2015/09/03الوثیقة 

> www.new-educ.com<  م١٠/٠٣/٢٠١٧، تاریخ االطالع علیها.  
 جامعـة الملـك األمن الفكـري فـي اإلسـالم، قـسم الدراسـات اإلسـالمیة والعربیـة،: جمیل بن عبید القرارعة) ٢١(

  .١٤، ص ٢٠٠٥الدمام، . فهد للبترول والمعادن
مجلة آداب : ، العـراقد الناقرالتفکییکیة لتنمیة مهارات ر األمبةرة فى التجءارق: حمـودةأنـور صـباح )  22(

  .٥٧٥-٥٦٥م، ٢٠١٥، ةر جامعة البص- كلیة اآلداب -ة رالبص
 اإلبداعي والناقد لـدى الطلبـة المعلمـین فـي األقـسـام مدى توافر مهارات التفكیر: "تغرید عبد ااهللا العلیي) ٢٣(

لتربیــة، جامعــة صـــنعاء، جـــستیر غیــر منــشورة، كلیــة ا، رســالة ما"ة بمدینــة حجــةالعلمیــة بكلیــة التربیــ
  ٢٠١٠الجمهوریة الیمنیة، 

 -م اإلنسانیة وق والعلومجلة الحق،  العاليمدة في التعلیوام الجظبیقات نطت: دبي أمحمر العنبا)  24(
  .٢١٠-١٩٦م، ص ٢٠١٤، رائز الج-ر بالجلفة وامعة زیان عاشج

 الجامعي مبة التعلیرتج: ألكادیمي االعتماد ارالعالي ومعایی مدة التعلیوج: ادر صــبريهالــة عبــد القــ)  25(
، شرم الشیخ، المنظمـة )التحدیات واآلفاق: الجامعات العربیة(، المؤتمر العربي الثالث الخاص في األردن

  .١١٥-٨٦م، ص ٢٠١٠یة اإلداریة، ینایر العربیة للتنم
لم الكتــب عــا: جامعــات العربیــة، إربــدعتمــاد وضــبط الجــودة فــي الأحمــد الخطیــب ورداح الخطیــب، اال)  26(

  .2010.الحدیث، الطبعة األولى،
مجلة كلیة ، دة الشاملةوم الجوء مفهو العالي في ضمدة التعلیوات ضمان جرشؤم: ل خلید سیرعم)  27(

  .٥٣٧ – ٥٢٦م، ص ٢٠٠٧، ٢ع، ٣٢دالمجل، طویبیة بأسرالت
ــرات  الجــامعي فــي مــصر فــي ضــوء اتخطــیط جــودة التعلــیم: فیــقإبــراهیم الدســوقي عــوض اهللا تو) ٢٨( لمتغی

  .م٢٠٠٧ معهد الدراسات التربویة، -غیر منشورة، قسم أصول التربیة ) ماجستیر(المحلیة والعالمیة، 
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: دور اإلدارة الجامعیة في تحقیق األمـن الفكـري للطـالب: ولىمحمد علي الصالح، آمال محمد عبد الم) ٢٩ (
المیة للدراسـات النفـسیة والتربویـة، جامعي، مجلة الجامعة اإلسعلى شرائح من المجتمع الدراسة تحلیلیة 

  .م٢٠٢٠ ،٢عدد ، ٢٨مجلد 
 الفكـرى  األطفـال فـى تحقیـق األمـنتـصور مقتـرح لـدور كلیـات ریـاض: إیمان عبد الحكیم رفـاعي عبـد) ٣٠ (

  م٢٠١٦جستیر، كلیة ریاض األطفال، جامعة المنیا، لدى طالباتها، ما
دور ممارسة األنشطة الثقافیـة فـي تحقیـق األمـن الفكـري لـدى طـالب جامعـة : عالء محمد عبدالوهاب) ٣١ (

  م٢٠١٢ل التربیة، دراسة میدانیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة بالعریش، قسم أصو: اة السویسقن
مفهومــه، أهمیتــه، ومتطلبــات تحقیقــه، مجلــة البحــوث : األمــن الفكــري: كيد الحفــیظ عبــد ااهللا المــالعبــ) ٣٢(

الدراسـات، شـعبان كلیـة الملـك فهـد األمنیـة، مركـز البحـوث و: ، الریـاض١٨المجلـد / ٤٣: األمنیـة، العـدد
  م٢٠٠٩أغسطس / هـ١٤٣٠

لـم بمیـدان التربیـة المع/ر الناقـد لـدى الطالـبرح لتنمیـة مهـارات التفكیـفعالیـة برنـامج مقتـ: ماجدة الـسید) ٣٣(
مجلــة دراســات فــي المنــاهج وطــرق . الفنیــة وأثــره علــى بعــض نــواتج العملیــة التعلیمیــة لــدى التالمیــذ

  .٢٣لتربیة جامعة عین شمس، ص كلیة ا: القاهرة ).١٧عدد .( التدریس
لناقــد لــدى كلیــات التربیـة ــة مهــارات التفكیــر ا برنامــج مقتــرح لتنمیفعالیــة: نیفیــن عبــد الغفــار السید) ٣٤(

نحـو .. الخطابـة والمنـاظرة والحـوار(النوعیــة إلثراء جمالیات المشغوالت المعدنیـة، المـؤتمر الـدولي الرابـع 
  .٤-٣، مناظرات قطر، ص )هجیة التمكین في مؤسساتنا التعلیمیةتأصیل من

  ".نقد"ائد مادة معجم الر ) 35(
  ".نقد "ن منظور لسان العرب، مادةاب ) 36(
  ".نقد"معجم الغني، ومعجم المعاني الجامع مادة  ) 37(
  دار المعرفة األهلیة بجدة : مهارات التفكیر، جدة: مسعد محمد زیاد ) 38(
 ١٤٣١بعـة كیف نتعامـل مـع اإلعـالم، الریـاض، ط: التربیة اإلعالمیة: د الرحمن الشمشیريفهد بن عب) ٣٩(

  . ١٤٩م، ص ٢٠١٠ –
) 40(Moor, B.Noel: Critical thinking, Mc-Grow Hill, USA, 1ed, 2000.٤  
ر الناقـد ُّنمذجة العالقات بین مداخل تعلم اإلحـصاء ومهـارات التفكیـ: فهد عبد اهللا عمر العبدلي المالكي) ٤١(

   ، ٢٠١٢ أم القــرى كلیـة التربیــة والتحـصیل األكـادیمي لطــالب جامعـة أم القــرى، رسـالة ماجــستیر بجامعـة
  .٩ص 

  ).مرجع سابق(مهارات التفكیر، : محمد زیادمسعد  ) 42(
   ١٤٩، ص )مرجع سابق(التربیة اإلعالمیة، : فهد بن عبد الرحمن الشمشیري) ٤٣(
 ١١١ المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ص - الخلیج مكتب التربیة العربي لدول) ٤٤(
  ).سابقمرجع ( مهارات التفكیر، :مسعد محمد زیاد ) 45(
  . ١٥٢، ص )مرجع سابق(التربیة اإلعالمیة، : رحمن الشمشیريفهد بن عبد ال) ٤٦(



  تنمیة التفكیر الناقد لدى طلبة الجامعات المصریة 
 مدخل لألمن الفكري: في ضوء معاییر جودة التعلیم العالي

  أحمد محمد علي سلیمان/ د
 

 

 

                                                                                                               

234 

د وتحـسین أثر اسـتخدام بعـض أجـزاء الكـورت فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر الناقـ: خالد بن ناهس العتیبي) ٤٧(
: لمكرمـة، مكـة ا)رسـالة دكتـوراه (مستوى التحصیل لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریـاض

مفــاهیم : تعلــیم التفكیــر: فتحـي جــروان: ، وانظــر٢٣-٢٢م، ص ٢٠٠٧كلیــة التربیــة، جامعـة أم القــرى، 
 مقتـرح فـي تعلـم االقتـصاد فعالیة برنامج: خدیجة بخیت. م٢٠٠٢دار الكتاب الجامعي : وتطبیقات، العین

ي المـؤتمر العلمــ. اإلعدادیــةســي لـدى تلمیــذات المرحلـة المنزلـي فـي تنمیــة التفكیـر الناقــد والتحـصیل الدرا
م، الجمعیة المصریة للمناهج وطـرق التـدریس، ٢٠٠٢الثاني عشر بعنوان مناهج التعلیم وتنمیة التفكیر 

ییة لفعالیة برنامج فـي تنمیـة التفكیـر الناقـد لـدى دراسة تجرب:  إیزیس رضوان.١٥٥-١٣٣:المجلد االول
-٤ ص ٦٦عـدد المناهج وطـرق التـدریس، ال، بحوث في ٢٠٠٠ عین شمس طالب كلیة التربیة جامعه

٣٤  
) ٤٨( Schafersman,S(1991). An introduction to critical. Retrieved [date] from 
http://www.freeinquiry.com/critical-thinking.html. 

، رسـالة الخلـیج "ي تنمیـة قـدرات التفكیـر االبتكـاريسـالیب التربیـة المدرسـیة فـأ: "صائب أحمـد األلوسـي) ٤٩(
  ١٧٥ص ١٩٩٥، ١٥العربي، المجلد الخامس، العدد 

، "الناقـد وأثـره علـى التفكیـر العقالنـي لـدى طلبـة الجامعـةتقـویم فعالیـة برنـامج التفكیـر : "نادیة أبو دینا) ٥٠(
  .١٩٠ ص٢٠٠٣اسع، العدد الرابع، ة واجتماعیة، المجلد التمجلة دراسات تربوی

  من مستجدات تطویر المناهج وتجوید المدرسة، : مدخل المعاییر في التعلیم: محمد الریج) ٥١(
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=٥٤٢٦٦٣  

مجمع مداخالت الملتقـى  :نحو بناء معاییر وطنیة لضمان جودة الجامعات العربیة: سوسن شاكر مجید) ٥٢(
نمـو المؤسـسات واالقتـصادیات : لمتمیز للمنظمات والحكومات، الطبعـة الثانیـةدولي الثاني حول األداء اال

 نـــوفمبر ٢٣ و ٢٢مي بـــین تحقیـــق األداء المـــالي وتحـــدیات األداء البیئـــي، المنعقـــد بجامعـــة ورقلـــة یـــو
 .٤٢٥م، ص ٢٠١١

ــك التقریــریاریــة للمعلــم كانــت أســبق ویــرى الــبعض اآلخــر أن المــستویات المع) ٥٣( ــاییر ففكــرة ال. مــن ذل مع
وتحدید مستویات أداء مقبولة ومقررات أكادیمیـة لكـل الطـالب لیـست فكـرة جدیـدة علـى التعلـیم األمریكـي، 

لجنـة ( الذي أعدته إحدى اللجان األمریكیـة المهمـة وتـسمى فهي لها جذور قدیمة ترجع إلى نشر التقریر
سیس مناهج أكادیمیة م والتي دعت إلى تأ١٨٩٢م وذلك في عا ) The Committee of Tenالعشرة 

التطور التاریخي لحركة معاییر التعلیم كأساس إلصالح : سوسن مجید: راجع. جدیدة مناسبة لكل الطالب
التربیـة والتعلـیم والبحـث : م، محـور٢٠١٢ إبریل ١ – ٣٦٨٥: العدد-متمدناألنظمة التعلیمیة، الحوار ال

 .يالعلم
، ص )مرجـع سـابق(مان جـودة الجامعـات العربیـة، نحـو بنـاء معـاییر وطنیـة لـض: سوسن شـاكر مجیـد) ٥٤(

٤٢٧. 
ار د: الجـودة واالعتمـاد األكـادیمي فـي التعلـیم العـام والجـامعي، األردن): وآخـرون(سوسن شاكر مجیـد ) ٥٥(

 .٣٠٢، ٢٩٤م، ص ٢٠٠٨صفاء، 
 جمهوریة مـصر –، كلیة التربیة جامعة المنیا تطویر المناهج والمعاییر التربویة: إدریس سلطان صالح) ٥٦(

  posts/dredrees/users/com.kenanaonline://http٢٤١٢٥٦/ .العربیة
 ٦٣٩جم الوسیط، القاهرة، ص المع: جمع اللغة العربیةم) ٥٧(
 ٦٣٩، ص )مرجع سابق(المعجم الوسیط )٥٨(
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مجمع مداخالت الملتقـى  :نحو بناء معاییر وطنیة لضمان جودة الجامعات العربیة: سوسن شاكر مجید) ٥٩(
ت واالقتـصادیات نمـو المؤسـسا: ثاني حول األداء المتمیـز للمنظمـات والحكومـات الطبعـة الثانیـةالدولي ال

 نـــوفمبر ٢٣ و ٢٢األداء البیئـــي، المنعقـــد بجامعـــة ورقلـــة یـــومي ق األداء المـــالي وتحـــدیات بـــین تحقیـــ
 .٤٣٠م، ص ٢٠١١

سـالمیة والعربیـة بجامعـة األزهـر،  قطـاع الدراسـات اإل-المعاییر القومیة األكادیمیة القیاسـیة المرجعیـة ) 60(
  ٣٥م، ص ٢٠١٦عتماد، لضمان جودة التعلیم واالالهیئة القومیة : اإلصدار األول، القاهرة

  ، تطویر المناهج والمعاییر التربویة: دریس سلطان صالحإ) ٦١(
http://kenanaonline.com/users/dredrees/posts/٢٤١٢٥٦  

  )مرجع سابق(،تطویر المناهج والمعاییر التربویة: الحإدریس سلطان ص)٦٢(
  من مستجدات تطویر المناهج وتجوید المدرسة، : المعاییر في التعلیممدخل : محمد الریج) ٦٣(

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=٥٤٢٦٦٣ 
تصور مقترح لتدریس وتعلیم حقوق اإلنسان لطالب الجامعات بالمملكة العربیة الـسعودیة، : ل عتیبةآما)٦٤(

.. محمـد عبـد القـادر أحمـد. م٢٠١٥إلنسان مقدم لكرسي الشیخ عبد الرحمن الجریسي لدراسات حقوق ا
 د الحـــى الـــسبحى، فـــوزى بنجـــرعبـــ).  هـــ١٤١٩(، القـــاهرة طــرق التـــدریس، مكتبـــة النهـــضة المـــصریة

التخطیط للتدریس واألسـئلة ). هـ١٤٢٣(حسن الخلیفة، . طرق التدریس واستراتیجیاته، دار زهران).ت.د(
جـابر عبــد . التـدریس، عـالم الكتــب، القـاهرة. )١٩٩٥. (فكـرى حـسن ریــان. ٢مكتبـة الرشــد، ط: الـصفیة

. ن، الفكر العربـيجابر عبد الحمید وآخرو: ماتیجیات التدریس و التعلاستر). م١٩٩٩(الحمید،، وآخرون 
 ١٤١٨(دلیـل المعلـم. التـدریس و إعـداد المعلـم، دار النـشر الـدولي، الریـاض).  هــ١٤٢١. (یس قندیل،

). " م٢٠٠٥.(صـالح الـدین عرفـه محمـود. ي، وزارة المعـارف، الریـاضاإلدارة العامـة لإلشـراف التربـو) هـ
ــاهرة. ١ط". المعلومــات  مهــارات التــدریس فــي عــصر تعلــیم وتعلــم كمــال الــدین محمــد . عــالم الكتــب. الق

 تنفیذ التدریس،التقویم في التـدریس –كفایات المعلم التدریسیة في تخطیط المناهج ). " م٢٠٠٥. (هاشم
. ریـاضال. ١ط".  تنمیة كفایـات المعلـم التدریـسیة مـن خـالل تطبیقـات الـتعلم الـذاتي  رؤیة منهجیة في–

  .مكتبة الرشد
ألفـه كـل مـن " التفكیـر النقـدي"بقـراءة كتـاب بـالغ األهمیـة فـي هـذا الـصدد یـسمى ینصح األسـتاذ الـسید یـسین (*) 
، وترجمـه إلــى اللغـة العربیــة  فــي طبعتـه الثالثــة٢٠١٠، ونـشر باإلنجلیزیــة عـام "جـاري كمــب"و" تریـسي بویــل"

ً مرجعـا م، وهـذا الكتـاب یمثـل٢٠١٥ مى للترجمـة بالقـاهرة عـامعصام زكریا جمیل، ونشره المركز القو/ الدكتور
ًفریــدا فــي مجــال تعلــیم التفكیــر النقــدي ومــن ثــم األمــن الفكــري، وهــو موجــه أساســا للــشباب وغیــرهم، ومكتــوب  ّ ً

نحــن نواجــه الحجــج : "الكتــاب فقــرة بعنــوان مــدخل للفــصول تقــولوفــي بدایــة . بــسالسة نــادرة ووضــوح فكــري
فعالنا من خالل منحنا من األسباب ما یدفعنا التأثیر على معتقداتنا وأ إال محاوالت إلقناعنا وباستمرار، وما هي

وســوف یـــزودك هــذا الكتـــاب بالمفـــاهیم . إلــى تـــصدیق هــذا أو ذاك، أو إلـــى التــصرف بهـــذه الطریقــة أو تلـــك
تك علـى تبـین مـا إذا أمـا غرضـنا فهـو االرتقـاء بقـدر. ب التي تستخدم في تبین وتحلیـل وتقیـیم الحجـجواألسالی

   ."طبیعة الحجة هناك حجج بالفعل أم ال وكانت
-١٧، ص )مرجـع سـابق(الدور المعرفي والتنویري لإلعالم المصري، .. مواجهة اإلرهاب: السید یسین) ٦٥(

 . بتصرف٢٣
  . بتصرف٢٥-٢٤نفسه، ص ) ٦٦(
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یـة، مراصـد كراسـات علمیـة إشـكالیات نظریـة وتحـدیات عمل.. التطرف واإلرهـاب: الحسین شعبان: راجع) ٦٧(
ندریة، برنامج الدراسات اإلستراتیجیة، وحدة الدراسـات المـستقبلیة، دیـسمبر مكتبة اإلسك: ، مصر٤٢عدد 

  .١٤-١١، ص ٢٠١٧
) ٦٨ ( https://sotor.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81/ 
، ص )مرجــع ســابق(إشــكالیات نظریــة وتحــدیات عملیــة، .. التطــرف واإلرهــاب: الحــسین شــعبان: راجــع)٦٩(

١٤-١١.  
 جمــادى اآلخــرة ١٩تطــرف، موقــع مكـة المكرمــة، تــاریخ نــشر الوثیقــة مظــاهر ال: عمـر عبــد اهللا كامــل ) 70(

 .م٢٠١٥/ هـ ١٤٣٦
ــرات الدولیــة وعــر: مونیكــا ولــیم) ٧١( ــألیف الــدكتورض كتــاب الخب ــة فــي مكافحــة اإلرهــاب ت یوســف / اإلقلیمی

  ).مرجع سابق(ورداني، 
  .٥، ص )مرجع سابق(ي، الدور المعرفي والتنویري لإلعالم المصر.. مواجهة اإلرهاب: السید یسین) ٧٢(
 التفكیر الناقد مفهومه، معاییره، مكوناته، ومهاراته: وجیه المرسي أبولبن )٧٣(

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/٢٦٩٢٣٨ 
  


