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مقدمة :
حععى ولُت التربُت في اإلاعاهمت في حؾضٍض الاهخماء الىطني وجدلُم ألامً الفىشي غمً أهذاف
واظتراجُجُاث جامؾت هجشان الخشٍطت ؽلى حؾضٍض كُم اإلاىاطىت والاهخماء الىطني وجدلُم ألامً
الفىشي بطشق اًجابُت لذي ميعىبي الجامؾت واإلاجخمؿ اإلادلي  ،وؽلُه فلذ خشضذ ولُت التربُت أن
ًيىن مً غمً أولىٍاتها الؾذًذ مً ألاوشطت والاهخماماث الزي ًإهذ خشضها في جفؾُل وحؾضٍض
الاهخماء الىطني وألامً الفىشي  ،وكذ جمثلذ هزه ألاوشطت في مجمىؽت مً الاهخماماث اإلامثلت في
زالزت مداوس أوهلب  :سظاةل اإلااجعخير التي كذمها طلبت الذساظاث الؾلُا مما ًذٌ ؽلى خشص ولُت
التربُت ؽلى أؽذاد جُل مً الباخثين ًملً اللذسة ؽلى وشش كُم الاهخماء للىطً بطشق وأظالُب
اًجابُت فاؽلُت  ،وثبنيهمب  :أبدار أؽػاء هُئت الخذسَغ باليلُت والزي ٌؾىغ اهخمام ولُت التربُت
بذوس ألاظخار الجامعي وأزشه الاًجابي في وششؼ الىعي اللُمي واإلاجخمعي بين أفشاد اإلاجخمؿ  ،وثبنثهمب :
اإلاشاسواث اإلاجخمؾُت التي جدشص ولُت التربُت ؽلى جلذًمها غمً خطط اإلاشاسواث اإلاجخمؾُت لجامؾت
هجشان للمجخمؿ اإلادلي

أوال :رسبئم مبجستري طهبة اندراسبت

انعهيب

1437هـ) بلعم اإلاىاهج وطشق
 - 1سظالت اإلااجعخير للطالب مدمذ خعً فخذ الذًً ؽعيري (
الخذسَغ  ،والتي واهذ بؾىىان " الهىٍت الىطىُت في ملشساث اللغت الؾشبُت للمشخلت اإلاخىظطت في
اإلاملىت الؾشبُت العؾىدًت  ،وكذ اظخخذم ث الذساظت اإلاىهج الىضفي الخدلُلي والزي اعهش ؽذة
هخاةج منها  :أهه جاء جشجِب أبؾاد الهىٍت الىطىُت خعب اظخجاباث اإلاؾلمين واإلاؾلماث ؽلى الىدى
الخالي  :جاء في اإلاشجبت ألاولى بؾذ الاهخماء وجاء في اإلاشجبت الثاهُت بؾذ البؾذ الذًني  ،وخل في اإلاشجبت
الثالثت البؾذ اللغىي  ،وجاء في اإلاشجبت الشابؾت البؾذ الاجخماعي  ،زم جاء البؾذ اإلاياوي في اإلاشجبت
الخامعت  ،هما كذمذ الذساظت ؽذة جىضُاث أهمها  :غشوسة الخىاصن في ؽشع أبؾاد الهىٍت
الىطىُت في ملشساث اللغت الؾشبُت للمشخلت اإلاخىظطت في اإلاملىت الؾشبُت العؾىدًت  ،باإلغافت ئلى
غشوسة الترهيز ؽلى أبؾاد الهىٍت الىطىُت في بشامج ئؽذاد مؾلمي اللغت الؾشبُت
فكري وتربىيت ومهنيت تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفت
ة
الرؤيت :ريادة
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 - 2سظالت ماجعخير للطالب  :خعين بً ؽلي مهذي اٌ مؾمش (1438هـ ) بلعم اإلاىاهج وطشق الخذسَغ
 ،بؾىىان " واكؿ ملشساث الؾلىم الششؽُت للمشخلت اإلاخىظطت في حؾضٍض الهىٍت الىطىُت باإلاملىت
الؾشبُت العؾىدًت  ،وكذ اؽخمذ الباخث غي هزه الذساظت ؽلى اإلاىهج الىضفي الخدلُلي  ،وكذ
أعهشث هخاةج الذساظت ؽذة هخاةج أهمها  :أن ملشساث الؾلىم الششؽُت للمشخلت اإلاخىظطت (الطف
الثالث اإلاخىظط ) ومً خلُل جدلُل مدخىاها ال جذؽم حؾضٍض أبؾاد الهىٍت الىطىُت بالشيل اليافي
ؽذا البؾذ ؤلاًماوي الزي جاء في اإلاشجبت ألاولى في خين جاء البؾذ الثلافي في اإلاشجبت ألاخيرة  ،وكذ
أوضذ الذساظت بػشوسة جػمين ملشساث الؾلىم الششؽُت للمشخلت اإلاخىظطت في اإلاملىت الؾشبُت
العؾىدًت أبؾاد الهىٍت الىطىُت باإلغافت ئلى مشاؽاة الخىاصن ؽىذ جػمين أبؾاد الهىٍت الىطىُت
والترهيز ؽلى الجاهب العلىوي
 - 3سظالت ماجعخير للطالب :هادي معي غاٌ ؽامش ( 1441هـ) بلعم اإلاىاهج وطشق الخذسَغ  ،والتي
هذفذ ئلى الخؾشف ؽلى واكؿ مماسظت مؾلمي الذساظاث الاجخماؽُت والىطىُت في حؾضٍض الاهخماء
الىطني لذي طالب اإلاشخلت اإلاخىظطت في مذًىت هجشان  ،وكذ اظتهذفذ الذساظت مؾلمي ومؾلماث
الذساظاث الاجخماؽُت بمذًىت هجشان  ،وكذ جىضلذ الذساظت لؾذة جىضُاث وهخاةج منها أهمها :
ؽلذ خللاث جذسٍبُت إلاؾلمي ومؾلماث الذساظاث الاجخماؽُت والتربُت أزىاء الخذمت لخؾلم هُفُت
ئهعاب الطلبت للُم الاهخماء الىطني  ،والاهخمام بخؾمُم وعي الطلبت وواجباتهم ومعئىلُاتهم راث
الطابؿ الاجخماعي  ،باإلغافت الى غشط كُم الشؾىس بالىالء والالتزام والاهخماء باًجاد ئخعاط
مشترن بالخػامً والاهخماء والاسجلاء بمذاسن الطلبت همىاطىين وئهعابهم اإلافاهُم العُاس ي ة
والثلافُت مدلُا وؽاإلاُا
 - 4سظالت ماجعخير للطالب :ساشذ مطلح الشمشاوي ( 1441هـ ) بلعم اإلاىاهج وطشق الخذسَغ ،والتي
هذفذ ئلى مؾشفت ازش اظخخذام ئظتراجُجُت الؾطف الزهني في هخاب الخذًث والثلافت ؤلاظالمُت
في حؾضٍض ألامً الفىشي لذي طالب اإلاشخلت الثاهىٍت  ،وكذ اظتهذفذ الذساظت ؽُىت مً طالب
الثاهىٍت الؾامت بمذًىت هجشان  ،وكذ اؽخمذث الذساظت ؽلى اإلاىهج الخجشٍبي الزي أشاس ئلى وجىد
فشوق راث دلُلت ئخطاةُت بين اإلاخىظطاث الخعابُت الظخخذام ئظتراجُجُت الؾطف الزهني في
هخاب الخذًث والثلافت ؤلاظالمُت في حؾضٍض ألامً الفىشي لذي طالب اإلاشخلت الثاهىٍت خعب مخغير
الطف الذساس ي في ملُاط ألامً الفىشي وأبؾاده  ،هما أعهشث هخاةج الذساظت ِأن معخىٍاث حجم
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ألازش إلظتراجُجُت الؾطف الزهني في ملُاط ألامً الفىشي واهذ بمعخىي جأزير هبير  ،وكذ كذمذ
الذساظت ؽذة جىضُاث مً أهمها :غشوسة جبني وصاسة الخؾلم بشهامج جذسٍبي شامل لخذسٍب وحشجُؿ
اإلاؾلمين واإلاؾلماث ؽلى اظخخذام ئظتراجُجُت الؾطف الزهني في جذسَعهم لطلبتهم إلاا له مً أزش
واضح في حؾضٍض ألامً الفىشي لذي الطلبت
 - 5سظالت ماجعخير للطالبت  :فاطمت ؽلي مدمذ اٌ شِبان ( 1441هـ ) بلعم سٍاع ألاطفاٌ بؾىىان "
فؾالُت بشهامج الىترووي ملترح في جىمُت كُم اإلاىاطىت لذي طفل الشوغت  ،وكذ اظخخذمذ
الذساظت اإلاىهج شبه الخجشٍبي واإلاىهج الىضفي  ،وكذ أعهشث هخاةج الذساظت فاؽلُت البرهامج
الالىترووي في جىمُت كُم اإلاىاطىت لذي طفل الشوغت واإلاخمثلت في كُم الؾمل  ،وكُمت الؾذٌ ،
وكُمت الاهخماء  ،وكُمت ألامً واإلاعإولُت  ،وكُمت الخؾاون ،وكذ كذمذ الذساظت ؽذة جىضُاث
منها :غشوسة جػمين مىاهج سٍاع ألاطفاٌ إلافاهُم اإلاىاطً الطالح الزي جيشذه سؤٍت اإلاملىت
الؾشبُت العؾىدًت ،و ؤلاشادة بذوس الىطً واهجاصاجه  ،وما خللخه مً جىمُت في مخخلف اإلاجاالث ،
وئزاسة اللطظ الىطىُت التي حؾضص كُم الىطً الطمىح
 - 6سظالت ماجعخير للطالب  :مباسن ؽلي خفُػ الهمامي (كُذ البدث) والتي بؾىىان " معخىي جػمين
كُم الدعامذ في هخب الذساظاث ؤلاظالمُت للمشخلت الابخذاةُت  ،بلعم اإلاىاهج وطشق الخذسَغ.
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ً
ثبنيب :حبىث أعضبء هيئة انتدريس
2013م)،
 - 1بدث بؾىىان " دوس ملىماث شخطُت اإلاؾلم في حؾضٍض مبذأ الىظطُت بين الخالمُز (
لألظخار الذهخىس مدمذ بً ؽبذ هللا الخاصمي – ؽمُذ ولُت التربُت  ،وكذ هذفذ الذساظت ئلى
الخؾشف ؽلى دوس ملىماث شخطُت اإلاؾلم في حؾضٍض مبذأ الىظطُت بين الخالمُز مً وجهت هغش
أؽػاء هُئت الخذسَغ في ولُت التربُت  -جامؾت هجشان  ،وكذ اجبؾذ الذساظت اإلاىهج الىضفي  ،وكذ
أعهشث هخاةج الذساظت ؽً ؽذة جىضُاث مً أهمها :غشوسة خعً اخخُاس اإلاؾلم ؽىذ الخداكه
ببرامج ئؽذاد اإلاؾلمين وفم مؾاًير ؽلمُت وجشبىٍت لخدذًذ مذي مىاظبخه إلاهىت التربُت والخؾلُم ،
غشوسة الؾىاًت بضلل شخطُت اإلاؾلم أزىاء فترة دساظخه وتهُئخه للؾملُت التربىٍت في الجامؾاث
وولُاث التربُت وولُاث ئؽذاد اإلاؾلمين ،وغشوسة ؽلذ دوساث جذسٍبُت للمؾلم بما فيها ما ًخطل
بالىظطُت والاؽخذاٌ لخيىن ؽملُت الخطىٍش معخمشة أزىاء ؽمله اإلانهي  ،وجىفير البِئت اإلاىاظبت
ً
ً
ً
مؾىىٍا ومادًا للمؾلم لخؾضٍض جلً اإلالىماث في شخطِخه مما ًإزش ئًجابا ؽلى أداةه اإلانهي  ،وئؽذاد
اإلاؾلم إلاىاجهت الغضو الفىشي وألافياس اإلاىدشفت واإلاخطشفت وجىؽُخه بمبادب ؤلاظالم وكُمه ومىهجه
اللشآوي في الخُاة ،ووغؿ آلُاث ؽملُت لخفؾُل ظبل حؾضٍض مبذأ الىظطُت بين الخالمُز ؽً طشٍم
اإلاؾلم واإلاىهج والبِئت اإلاذسظُت  ،تهُئت البِئت الاجخماؽُت والثلافُت ليشش زلافت الىظطُت بين
الخالمُز ؽً طشٍم حؾضٍض الخؾاون بين اإلاذسظت واإلاإظعاث التربىٍت والاجخماؽُت
ATTITUDES OF CITIZENSHIP
 - 2بدث بؾىىان  :جىمُت كُم اإلاىاطىت لذي طفل الشوغت
 ، DEVELOPMENT AMONG KINDERGARTEN CHILD AT NAJRAN CITY, KSA,2015لألظخار
الذهخىس مدمذ بً ؽبذ هللا الخاصمي  -ؽمُذ ولُت التربُت  ،ألاظخار الذهخىس ؽلي ؽبذ الخىاب أظخار
بيلُت التربُت  ،وكذ هذفذ الذساظت ئلى مؾشفت دوس مإظعاث سٍاع ألاطفاٌ في جىمُت كُم اإلاىاطىت
لذي أطفاٌ الشوغت  ،وكذ اظتهذفذ الذساظت مذًشي ومؾلماث سٍاع ألاطفاٌ بمذًىت هجشان ،
وكذ أعهشث الذساظت ؽذة هخاةج مً أهمها  :دوس مإظعاث سٍاع ألاطفاٌ في جىمُت كُم اإلاىاطىت
مً خالٌ أوشطت البرامج الخؾلُمُت والترفيهُت التي جىغمها مإظعاث سٍاع ألاطفاٌ  ،هما أعهشث
هخاةج الذساظت ان اججاهاث اإلاشاسهين في جىمُت اإلاىاطىت في مإظعاث سٍاع ألاطفا ٌ واهذ اًجابُت
فكري وتربىيت ومهنيت تسهم في بناء مجتمع العلم والمعرفت
ة
الرؤيت :ريادة
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 ،وكذ أوضذ الذساظت بػشوسة الترهيز جطىٍش دوس مإظعاث سٍاع ألاطفاٌ في جىمُت اإلاىاطىت في
مشخلت الطفىلت اإلابىشة .
 - 3بدث ألاظخار الذهخىس مىطىس الؾخُبي( أظخار بلعم التربُت وؽلم الىفغ بيلُت التربُت ) بؾىىان :
الذوس الخياملي بًً اإلاإظعاث في ئداسة كُم اإلاىاطىت (بدث ميشىس في مإجمش اإلاىاطىت والشباب ،
بجامؾت ام اللشي 1436هـ  ،وكذ هذف هزا البدث ئلى حؾشف ؽلى مفهىم اإلاىاطىت وبُان مدذداجه
والؾىاضش اإلايىهت له  ،سضذ الذوس الخُىي الزي جلىم به مخخلف اإلاإظعاث واللطاؽاث لخؾضٍض
ووشش كُم اإلاىاطىت  ،بُان أهمُت الخيامل والخؾاون بين اإلاإظعاث في مشاسَؿ الخىمُت اللُمُت ،
جلذًم جطىس ملترح لخدلُم الخيامل والخيعُم بين اإلاإظعاث اإلاؾىُت بخؾضٍض كُم اإلاىاطىت  ،وكذ
ً
كذمذ هزه الذساظت جطىسا ملترخا باوشاء مشهض وطني إلداسة اللُم ًخدلم مً خالله اإلاشخلت
ألاولى لخىفُز ئظتراجُجُت وطىُت حؾضص كُم اإلاىاطىت وجشظُخ مبادب الىخذة الىطىُت
بىاء
 - 4بدث لألظخار الذهخىس مىطىس الؾخُبي وبؾؼ أؽػاء هُئت الخذسَغ مً ولُت التربُت ؽً
ئظتراجُجُت وطىُت شاملت إلاىاجهت الاهدشاف الفىشي ًف غىء وظطُت ؤلاظالم  ،وكذ كذم هزا
البدث بذؽم مً وخذة الخىؽُت الفىشٍت بجامؾت هجشان  ،وكذ هذفذ الذساظت ئلى بىاء ئظتراجُجُت
وطىُت شاملت إلاىاجهت الاهدشاف الفىشي ًف غىء وظطُت ؤلاظالم في مجاٌ الؾلُذة والؾباداث
والعلىن والخؾامالث وجىخُذ جهىد مإظعاث اإلاجخمؿ إلاىاجهت الاهدشاف الفىشي وكذ جم جطبُم
هزا البدث ؽلى ؽُىت مً أؽػاء هُئت الخذسَغ ببؾؼ الجامؾاث العؾىدًت وكذ أعهشث هخاةج
هزا البدث  :أن أهم الاظتراجُجُاث اإلالترخت إلاىاجهت الاهدشاف الفىشي في مجاٌ الؾلُذة هي
جشظُخ مبذأ وظطُت ؤلاظالم لذي ألافشاد والخىؽُت بالؾلُذة ؤلاظالمُت الصخُدت وجشظُخ مىهج
أهل العىت والجماؽت  ،هما ان أهم الاظتراجُجُاث اإلالترخت إلاىاجهت الاهدشاف الفىشي في مجاٌ
الؾباداث هى جدلم جلىي مياسم ألاخالق  ،وأهم الاظتراجُجُاث اإلالترخت إلاىاجهت الاهدشاف الفىشي
في مجاٌ العلىن هى جشظُخ كُم الخفاظ ؽلى الهىٍت الىطىُت لذي أفشاد اإلاجخمؿ وجىمُت
الشخطُت اإلاؾخذلت الفاؽلت في ئطاس الخىمُت الشاملت  ،هما ان أهم الاظتراجُجُاث اإلالترخت إلاىاجهت
الاهدشاف الفىشي في مجاٌ الخؾامالث هي جشظُخ مبادب خلىق ؤلاوعان  ،ان أهم الاظتراجُجُاث
اإلالترخت إلاىاجهت الاهدشاف الفىشي في مجاٌ جىخُذ الجهىد في مإظعاث اإلاجخمؿ هي حؾضٍض كُم
اخترام الىغام واللاهىن وحؾضٍض ألاوشطت الطالبُت الظدثماس مهاساث وطاكاث الطالب بما هى هادف
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 - 5بدث لألظخار الذهخىس مىطىس بً هاًف الؾخُبي( أظخار بلعم التربُت وؽلم الىفغ بيلُت التربُت )
وبؾؼ أؽػاء هُئت الخذسَغ مً ولُت التربُت بؾىىان " بىاء مىغىمت أمىُت وطىُت مخياملت  ،وكذ
كذم هزا البدث بذؽم مً وخذة الخىؽُت الفىشٍت بجامؾت هجشان ،وكذ هذف البدث ئلى ئؽذاد
ملترح إلاىغىمت أمىُت وطىُت مخياملت في أبؾاد ألامً اإلاخخلفت وهي ( ألامً الؾلذي  ،وألامً الىفس ي
 ،وألامً الاجخماعي  ،وألامً الثلافي  ،وألامً الاكخطادي  ،وألامً الغزاتي  ،وألامً الطحي ،
وألامً اإلااتي  ،وألامً أإلاؾلىماحي  ،وألامً الفىشي  ،وألامً العُاس ي  ،وألامً الىطني
 - 6بدث ألاظخار الذهخىس مىطىس بً هاًف الؾخُبي ( ( )2014أظخار بلعم التربُت وؽلم الىفغ بيلُت
التربُت ) ؽً ملىماث ووظاةل ألامً الفىشي مً وجهت هغش اللُاداث ألاوادًمُت ببؾؼ الجامؾاث
العؾىدًت  ،وكذ أعهشث هخاةج الذساظت أن ملىماث ألامً الفىشي التي ًجب جىافشها في الفشد هي
الاظخلامت الفىشٍت في الاجضان العلىوي  ، ،ان اإلالىماث الىاجب جىافشها في ألاظشة هي جمثل الىالذًً
لللذوة الخعىت  ،هما ان أهم اإلالىماث الىاجب جىافشها في اإلاجخمؿ هي أن ئدسان ألامً هي
ً
معإولُت الجمُؿ زم اخخىاء الشباب فىشٍا وفم الػىابط الششؽُت  ،وكذ كذمذ الذساظت ؽذة
جىضُاث أهمها  :غشوسة الاهخمام بملىماث ألامً الفىشي ؽلى وافت اإلاعخىٍاث الفشدًت وألاظشٍت
واإلاجخمؾُت ،
 - 7بدث الذهخىس سخمه ؽلي الغامذي( 1441هـ)(ألاظخار اإلاشاسن بلعم التربُت وؽلم الىفغ بيلُت
التربُت ) بؾىىان "فؾالُت بشهامج ئسشادي لخدعين معخىي وعي ألامهاث باألظالُب الىفعُت
والتربىٍت لخدلُم ألامً الفىشي لذي ألابىاء ودوسه ؽلى جىمُت الخىاس ألاظشي مً وجهت هغش ؤلاباء
وألابىاء في اإلاملىت الؾشبُت العؾىدًت  ،وكذ اظخخذمذ الباخث اإلاىهج الخجشٍبي الزي اعهش ؽذة
هخاةج مً بُنها  :فاؽلُت وازش البرهامج ؤلاسشادي اإلاعخخذم في الذساظت في سفؿ معخىي وعي ألامهاث
باألظالُب التربىٍت والىفعُت اإلاعاهمت في جدلُم ألامً الفىشي لألبىاء  ،هما أعهشث الىخاةج ألازش
الاًجابي للبرهامج ؤلاسشادي اإلاعخخذم في الذساظت في جدعين الخىاس ألاظشي مؿ ألابىاء  ،هما كذمذ
الذساظت ؽذة جىضُاث مً أهمها  :سفؿ معخىي الىعي اإلاجخمعي وخاضت ألامهاث باألظالُب الىكاةُت
مً الاهدشاف الفىشي مً خالٌ البرامج ؤلاسشادًت والخىؽىٍت

ً
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 - 1وسكت ؽمل كذمتها ولُت التربُت ممثلت في الذهخىسة سخمت ؽلي الغامذي)(ألاظخار اإلاشاسن بلعم
التربُت وؽلم الىفغ بيلُت التربُت ) بؾىىان" غشط كُمت اإلاىاطىت الطالخت  ،ورلً أزىاء الؾام
الجامعي 1440 /1439هـ  ،في اإلالخلى الزي هغمخه اداسة حؾلُم هجشان بؾىىان " دوسها في خماًت
اليشء مً الفىش اإلاخطشف  ،وكذ جىاولذ وسكت الؾمل ؽذة مداوس منها  :مفهىم الىطً  ،واإلاىطىت ،
ملىماث الاهخماء الىطني  ،ملىماث اإلاىاطىت الطالخت .
 - 2البرهامج الخىؽىي الزي كذمخه ولُت التربُت ممثلت في لجىت خذمت اإلاجخمؿ في اداسة حؾلُم
هجشان( 1440هـ) في غىء اإلاشاسواث اإلاجخمؾُت لجامؾت هجشان والزي وان بؾىىان " خماًت ؽلىٌ
الطالب مً الخلىر الفىشي" وكذ اظتهذف البرهامج الخىؽىي طالب زاهىٍت اإلالً ؽبذ الؾضٍض بمذًىت
هجشان  ،وكذ جىاوٌ البرهامج الخىؽىي ؽذة مداوس أهمها  :س ى ؽذة مداوس أهمها :مفهىم الخلىر
الفىشي وأظبابه  ،مغاهش الخلىر الفىشي  ،ظبل جدلُم ألامً الفىشي  ،اإلاخاطش وآلازاس العلبُت
للخلىر الفىشي ؽلى الطالب  ،طشق مىاجهت الخلىر الفىشي  ،دوس اإلاإظعاث الذًيُت والتربىٍت
والخؾلُمُت في مىاجهت أخطاس الخلىر الفىشي.
 - 3ملاٌ كذمخه الذهخىسة (وىزش خلف) ألاظخار اإلاعاؽذ بلعم التربُت وؽلم الىفغ بيلُت التربُت في
صخُفت الخذر العؾىدًت بخاسٍخ (  )1441 /9/2ؽً مفاجُذ وملىماث جدلُم اإلاىاطىت الطالخت
وكذ جىاوٌ اإلالاٌ ؽذة مداوس مً أهمها  :أهمُت اإلابادساث الخطىؽُت  ،وئجباؼ هطاةذ وئسشاداث
اإلاإظعاث  ،وشش الىعي الاًجابي مً خالٌ وظاةل الخىاضل الاجخماعي  ،هُف ًيىن اإلاىاطً
ً
الطالح مطذسا للطمأهِىت ووشش سوح الخفاؤٌ والاًجابُت .
 - 4اإلاداغشة التي كذمتها ولُت التربُت بمىاظبت الاخخفاء بالُىم الىطني للملىت الؾشبُت العؾىدًت
( 1442هـ) ؽبر مىطت البالن بىسد لطالب جامؾت هجشان بؾىىان (اإلاىاطىت ...معإولُت واهخماء) ،
وكذ جىاولذ اإلاداغشة التي كذمها وهُل ولُت التربُت للذساظاث الؾلُا والبدث الؾلمي أ.دً /ديى بً
واإلاىاطىت  ،خب الىطً في
ؽلي فلُهي ؽذة مداوس منها  :الخؾشٍف بمفاهُم :الىطً والىطىُت
ؤلاظالم ،واجباث ومعإولُت اإلاىاطً هدى وطىه  ،الاهخماء للىطً وأزشة في جيىًٍ الهىٍت الثلافُت ،
مإششاث الاهخماء للىطً  ،خب الىطً والاهخماء ئلُه واجب أخالقي .
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 - 5بشهامج جذسٍبي كذمخه ولُت التربُت ممثلت في الذهخىسة سخمت ؽلي الغامذي ألاظخار اإلاشاسن بلعم
التربُت وؽلم الىفغ بيلُت التربُت ) لىخذة الخىؽُت الفىشٍت بجامؾت هجشان بخاسٍخ ( 1442 /7/5هـ )
بؾىىان " حؾضٍض اللُم الىطىُت وىنها هفاًت حؾلُمُت " غمً مششوؼ ششواء وخذة الخىؽُت الفىشٍت
بجامؾت هجشان  ،وكذ اخخىي البرهامج الخذسٍبي ؽلى ؽذة أهذاف منها  :مفهىم الاؽتزاص بالهىي
ة
الىطىُت  ،دوس ألاظخار الجامعي في حؾضٍض الهىٍت الىطىُت  ،ميىهاث الهىٍت الىطىُت  ،معإولُت
ألاظخار الجامعي في ألامً الفىشي مً خالٌ حؾضٍض كُمت الاؽتزاص بالهىٍت الىطىُت
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