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مؤسس االتجاه النقدي يف  )2015-1921(يعّد عميد الرتبوي� الراحل حامد ع�ر 

الرتبية، وهو املفكر االجت�عي والرتبوي الرائد الذي كان مرشوعه الفكري حاضنا لقيم 

العدالة االجت�عية والرتبوية والحرية االكاد�ية، وامتّد اشعاعه الفكري من قسم أصول 

طنه مرص، ليتفاعل مع الرتبية بجامعة ع� شمس، أعرق مؤسسة تربوية عربية، إىل آفاق و 

 عاماً.   16قاايا أمته العربية، و إىل العال اإلنسا� من خالل عمله يف منظمة اليونسكو ملدة 

دافع حامد ع�ر عن قيم االستنارة و العقالنية، و انحاز إىل اعتبار التعليم حّقاً انسانياً  

ي، وانشغل بعملية بناء وواجباً من جانب الدولة، و اعترب التعليم رافعة النهوض الوطن

اإلنسان وترقيته معترباً أن التعليم مكون رئييس للقوة الناعمة، و ركيزة الت�سك املجتمعي و 

التوحيد القومي، وانشغل بالكشف عن املامون الطبقي للتعليم بوصفه معياراً للرصاع 

 ية باملثل.  الطبقي الخفي، معترباً أن التعليم قاية سياسية ك� ان السياسة قاية تربو
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حامد ع�ر عن املفكر الرتبوي الكب� ويف هذه املناسبة يعلن تالمذة و أصدقاء 

وقيمتها ألف انطالق الجائزة السنوية التي تحمل اسمه من تربعهم الشخيص، 

دوالر �نح ألفضل مؤلف نقدي يف الرتبية بحيث يخص االتجاه النقدي الذي 

يع مؤلفاته منذ التنشئة االجت�عية يف ودافع عنه عميدنا يف جم اسسه ونظر له

  يف بناء البرش ،   يف كتبه : قرية سلوا   ومروراً بختلف أع�له الفكرية والسي� 

ويف بناء األنسان العرب  وصوالً إىل مؤلفه األخ�  املرشد األم� يف تعليم البنات 

 والبن� يف القرن الحادي والعرشين .  

 من كل من األساتذة الدكاترة: الجائزةو يتكون مجلس أمناء 
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يفتح باب التقدم يف شهر يونيو من كل عامو و�تد تلقي الترشيحات حتى نهاية شهر 

نوفمرب، و يتقدم املرشح بثالث نسخ من الكتاب املرشح للجائزة مرفقاً بالس�ة الذاتية و صورة 

شخصية له، عىل أن ال يكون الكتاب قد فاز بجائزة سابقة، و أن يكون قد نرش خالل االعوام 

 خ�ة.  الثالثة األ 

و تتشكل لجنة الحكم من أعااء مجلس أمناء الجائزة.  ويعلن عن الفائز بالجائزة يف 

ميالد حامد  شهر ديسمرب من كل عام، ويتم دعوة الفائز إىل القاهرة ليستلم الجائزة يف عيد

 االحتفالفرباير  من كل عام، عىل ان يلقى الفائز بالجائزة محارضة عن انتاجه يف  25ع�ر  

 لذي سيقام بقر رابطة الرتبية الحديثة بالقاهرة.  ا

 يلكن إرسال الرتشيحات عىل العنوان التا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.  د.  محسن خضر

 رئيس قسم أصول التربية في كلية التربية  

 بجامعة عين شمس

 القاهرة –بريد هليوبوليس 

 ويمكن مراسلته أيضا على العنوان التالي:

 37ص ب  –بريد سراى القبة  -القاهرة  -ر د. محسن خض
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	و يتكون مجلس أمناء الجائزة من كل من الأساتذة الدكاترة:

