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Abstract 

 The research has dealt with the responsibility of the university 

administration towards Spreading tolerance culture of its students, 

because of  the importance of the theme of tolerance espeacially in the 

resent historical times that filled with conflicts and incidents of violence, 

revolutions and openness to the world , To achieve the objectives, th 

research used a descriptive approach , The research presented a 

conceptual framework which dealt with: concept and importance of 

tolerance culture, and its place in the educational thought represented in 

the views of some philosophers and educators, also from the perspective 

of Islam, then it  analysed the responsibility of the university 

administration towards Spreading tolerance culture , In the last axis, the 

research provided a proposed Procedures for activating the responsibility 

of university administration towards Spreading tolerance culture of its 

students. 
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 يشكهت انبحج:
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 تسبؤالث انبحج:
 

 

 

 

 أهذاف انبحج:

 

 

 

 

 أهًُت انبحج:
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 يُهذ انبحج:

 

 

 يصطهحبث انبحج:

 انًسئىنُت: -1
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 :اإلدارة انزبيعُت -2

 انتسبيح: -3

 خطت انبحج
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 اإلطبر انُظرٌ نهبحج
 يقذيت:

 تبرَخُت:َظرة  –نتسبيح واالهتًبو بهب حقبفت اانًحىر األول: 
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Dogma

 يفهىو انتسبيح:

 أوالً: انًفهىو انهغىٌ:
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 حبَُبً: انًفهىو  االصطالحٍ:
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 أهًُت انتسبيح:
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 انًحىر انخبٍَ: حقبفت انتسبيح فٍ انفكر انتربىٌ

انعالقت بٍُ انتربُت وحقبفت انتسبيح: -أ
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:انًربٍُ يُظىر بعض انفالسفت و يٍانتسبيح  -ة
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 :يٍ يُظىر إساليٍانتسبيح  -د
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 دعىة انقرآٌ انكرَى إنً انتسبيح: -1
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 دعىة انسُت انُبىَت انًطهرة إنً انتسبيح: -2
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 أوالً: َتبئذ انبحج:
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َشاار َحااى  اإلدارة انزبيعُااتنتفعُاام يساائىنُت  انًقترحااتراارا اث حبَُاابً: اإل

 :نذي طالبهب حقبفت انتسبيح
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 انتىصُبث:حبنخبً: 
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 رابعبً: انبحىث انًقترحت:
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 انبحج  رارعي
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