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  اسرتاتيجية تعديل وتطوير اخلطط الدراسية اسرتاتيجية تعديل وتطوير اخلطط الدراسية 

  للمناهج الرتبوية اجلامعية يف اجلامعات الفلسطينيةللمناهج الرتبوية اجلامعية يف اجلامعات الفلسطينية

  امللخص:

ٍددددل ال شدددح قص اضتربؿددداٛ مدددسزات اقدددرتاد اضدددرتاأذٔ٘ لتعددددٓل اـ ددد  الدزاضدددٔ٘     

الرتبْٓدد٘ ك يلٔددات الرتبٔدد٘ ك اؾامعددات ال لطدد ٔئ٘ بالكدد ٘ الخسبٔدد٘, ّّقدد    دد٘      

ؾددد٘ لعنلٔددد٘ التعددددٓل ّامل دددالٟ ا٤ضاضدددٔ٘ الرتبْٓددد٘ الددد  اكدددنيتَا الددد  اـ ددد         ا

ّا  ٔربَددا ك املطدداقات اؾامعٔدد٘, ّلتشربٔددا أٍدددال ال شددح ب مسادعدد٘ ا٤ل  الرتبددْٖ      

ّ    يلٔات الرتبٔ٘ ك يل مً )دامع٘ بري شٓت, دامع٘ اـلٔدل, دامعد٘ بٔدت ؿده,     

الكلٔددددات ّالددددسامر الرتبْٓدددد٘ التابعدددد٘  دامعدددد٘ اليذددددادمل ّّؾددددرت املطدددداقات الرتبْٓدددد٘ ك   

فدددا٢ت, ّقدددد  لدددت مثددداىٕ ب اقددد٘ م٣سحتددد٘ ؼدددْٖ  قعددددالللذامعدددات ال لطددد ٔئ٘ ّ

مل مطددداقات متػدددابَ٘ ّمػدددرتي٘ بدددت أزبددد  دامعدددات,  تؿددد   عددددل     6عنلٔددد٘ التشلٔدددل ) 

مل مطداقا،, ّأضد ست ىتداٜر ال شدح عدً اربددٓه مدسزات اعددٓل ّا دْٓس          24املطاقات احمللل٘ )

ٔ٘ ضاضددٍدده امل ددالٟ ّاملعددآري ا٤أيدداٛ   دد٘ لعنلٔدد٘ التعدددٓل ّالت ددْٓس, ّبٔيددت اـ د  ّب 

 ٌ اػنلَا اـ ٘ الدزاضٔ٘, ّك قْٛ ٍرِ اليتاٜر ب طسد بعض التْؾٔاتأال  هب 

 الكلنات امل تاسٔ٘: ا٢ضرتاأذٔ٘, امليَاز, اـ   الدزاضٔ٘.

Abstract 

The research aimed to investigate the  justification for courses 

description  and educational plans  reformation in the colleges of 

education in the Palestinian universities in the West Bank .This 

research also aims to develop a special plan for the plans , course 

description  reformation process  to apply it in West Bank 

universities, To achieve the research objectives, data  have been 

collected after reviewing educational literature , colleges of 

education plans, Course Description, and the educational programs 

in each of (Bir Zeit University, Hebron University, Bethlehem 

University, Alnjah University), An observation checklist  that 

includes  eight  domains has been  prepared to analyze the courses 

plans . The analysis process  has been done in similar way  shared 
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between the four universities ,taking into account that (6) courses 

between universities are different, the number of courses that were 

analyzed  (24) courses The  results of the research revealed the 

justifications  for the proposal conceived  for courses description  , 

educational plans reformation. This research clarify the 

fundamental principles  for  reforming courses description and 

courses plans. In light of these results recommendations have been 

presented

 املكدمة:

امعددات  اعددد عنلٔدد٘ قؾدد٣د امليدداٍر اؾامعٔدد٘ مددً أٍدده املطدد١ّلٔات الدد  اْلَٔددا اؾ         

ال لطد ٔئ٘ اٍتنامددا بالخدا،, قذ قٌ امليدداٍر الد  ٢ اساعددٕ  ٔد  سادددات ال دسل ّا تندد       

ّسربٔربتددُ ّامالددُ املطددترب لٔ٘ ّالعلنٔدد٘ التكيْلْدٔدد٘ ٍددٕ ميدداٍر  اقدددٗ ٤ٍدده مسزااَددا,      

 َدددٕ ٢ اطدددت ٔ  أٌ طكدددً ال الدددب ٢ّ ا تنددد  الدددرٖ ٓعدددٔؼ  ٔدددُ مدددً الدددت لـ مدددً      

 ُ ك املطترب ل.معك٣اُ ٢ّ اكنً لُ امال

قٌ امليدداٍر اؾامعٔدد٘ مدددعْٗ قص قعدددال أدٔددال  الٔدد٘ مددً عربددد الت لددرت قددالزٗ علددٙ       

اخددٔري ّاقدد  انىطدداٌ قص ا٤ كددل,  َددرا ٢ ٓددلإ ق٢ مددً  دد٣ل قعددالٗ اليحتددس قص امليدداٍر         

اؾامعٔدد٘ الدد  ادددزع مددً أدددل قؾدد٣د دددرزٖ ّغددامل وربددا اليْعٔدد٘ ّٓػددذ  العربددل         

ت دددْق ّا٢متٔددداش ّانبدددداا ك كتلدددرت املٔدددالًٓ, العلدددْو ّال يدددٌْ  ّال كدددس علدددٙ الي دددْ  ّال

ّالتربئات, لرا ٢ بد مً ال شح اؾدال عدً ىرب د٘ بدآد٘ ؾدشٔش٘ ليَكد٘ أؾدٔل٘  اؾد٘         

 باملياٍر اؾامعٔ٘.

ًٛا مً يل,  إٌ  طال الكل ٍْ  طال ؾنٔ  أدصاٜدُ بالكدسّزٗ,    ّقذا ياىت املياٍر دص

د,  ٔعتس التعلٔه أٍه العْامل ال  ايػٞ العلنداٛ,  ّقٌ قؾ٣د التعلٔه أضاع يل قؾ٣

ّأٌ مَيدد٘ التعلددٔه مَيدد٘  ددري ال ػددس ّأ كددل اـلددا ضددٔدىا قنددد علٔددُ الطدد٣و, ّقىَددا        

زضال٘ عحتٔن٘ ّقعت بدت ٓددٖ املعلده, ّٓعتربدد معحتده علنداٛ املطدلنت ك السضدْل علٔدُ          

٣و ك سددٓح زّاِ مطدله   الط٣و أىُ أزقٙ منْذز للنعله, ّللٔلَه ك ذل  قْلُ علُٔ الطد 

"قمنا بعجت معلنا،", ّقال الخصالٕ: "مدً اغدتخل بدالتعلٔه  ربدد اربلدد أمدًسا عحتٔندا، ّ  دسا،         

 مل.2008دطًٔنا" )طسبٔ٘, 
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٢ّ ٓيكس أسد ّدْل اـسٗ ّانمكاىٔات ال  لددَٓا الربددزٗ علدٙ ّقد    د  غدامل٘       

 عس:متكامل٘ اعنل علٙ قؾ٣د املياٍر اؾامعٔ٘, أّ ينا قال الػا

 ّاملاٛ  ْق ظَْزٍا قنْل               يالعري ك ال ٔداٛ ٓربتلَا الحتنل

بعدد  أٌ امليداٍر  قص  (Barnett and Coate, 2005)ٓػدري يدل مدً بازىدت ّ يدْت      

ٓح ّالت دددْٓس اكدددٌْ ميددداٍر عنلٔددد٘ ؼتدددْٖ علدددٙ انبدددداا  َدددٕ مت دددْزٗ مدددتخريٗ   شددددتال

ملياٍر  ربد  بدل علدٙ الع٣قدات بدت      باضتنساز, ٢ّ اسيص علٙ   ْات قدلٗ ك ا ْٓس ا

الرتئص علدددٙ بددد تشددددٓحعياؾدددس املددديَر بعدددد ال عنلٔدددات قىػددداٛ املددديَر, ّقدددد ب ؼدٓدددد

امليدداٍر ّقهددال ي ؿددل٘, املدددصاٛ ا٤مددً  ّدَدد٘ ىحتددس عنلٔدد٘ غددامل٘ بددد٢، , ّاربدددٓه التعدداٌّ

 .الدزاضٔ٘ املتعدلٗ الت ؿؿات

يدداٍر مددً املَدده أٌ ى٣سدد  مسادعدد٘ امل أىددُ عيددد مل(Burgess ,2004بددْزسٔظ ّذيدس  

بػدددكل يددداٍر ّا٢ندددساحا ك قؾددد٣د امليددداٍر امللتخدددٔريات الؿدددخريٗ ك ا ال دددسق بدددت ؾدددي 

أّ اخددٔريات  سلٓدد٘   عددً طسٓددا اخددٔريات ط ٔ دد٘ علددٙ امليدداٍر    اكددٌْ ٍيددا   عددالٗ ّ ,غددامل

 ٔدد٘احملتددْٚ ّئ  علددٙرتئددص ك معحتدده ا٤سٔدداٌ ال  طٔددل اخددريات ك طددسق التدددزٓظ 

ً ا ٕ   دزٓطددُ ىدداار عدد ٍيددا  اػدددٓد علددٙ  ّ ط ٔعدد٘ اؿسٓدد٘ ا٤يالؤدد٘ ّا٢ضددترب٣ل الددراا

ّ  قسّزٗ ٍدا,  د٣ بدد مدً قهدال قدالٗ       اعصٓصمػازي٘ الرتبْٓت ك عنلٔات اؿنٔه امليداٍر 

 م دعت  عالت للد ْل ك عنلٔات قؾ٣د املياٍر.

مؿددننٕ امليدداٍر لعدددو ا ْٓددت ال سؾدد٘      مل(Burgess ,2004بددْزسٔظ  غددذ  ّقددد

التخدٔريات  ٤ٌ عربددٗ  املعنلٔد٘  لتلد  ال  قع داٛ الْقدت الكداك   بدل   اؾنل٘بياٍر ملبإؾ٣د ا

التعداٌّ مدً أددل    مدً   قد اطتخسق العنلٔد٘ ضديْات ّالكدجري   ّ ,امليَذٔ٘ اكٌْ مَن٘ ّلاٜن٘

ٕ اؾامعات قص بياٛ ال َه امل لْ  بت كتلرت  التعداٌّ ٍدْ     ,الْؾْل قص اخٔري سربٔربد

ٍددرا التعدداٌّ لددُ أٍنٔدد٘  اؾدد٘ ك مسسلدد٘      ,ؾدد٣دان ذلدد ا ددس التشدددٓات الدد  اْادددُ   

 .التؿنٔه ّالت ْٓس

التلثريات اـازدٔ٘ علدٙ اخدٔري   مل Wolf and  Hughes, 2007) ٍْٔشلرت ّّّّق  

 ذلدد بانقددا ٘ قص ّ ,ٍٔٝددات ا٢عتنددال ّامليدداٍر مجددل اؿكْمدد٘ ّا تندد , ّاـددسهت,     

حتٔنٔ٘ ال  اد١ثس علدٙ عنلٔد٘    التلثريات التي هب علٙ م١ضطات التعلٔه العالٕ معاؾ٘
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 ٌ عْامدددل زٜٔطددد٘ اػدددنل اعصٓدددص التخدددٔري    ث٣ثددد٘,  َيدددا  التخدددٔري الرتبدددْٖ ّلزدددد٘ التعددداّ

٘  , ػددرتي٘املالس٠ٓدد٘ ّ ا٢ضددتربساز املددالٕ,  ٍددٕ: التيحتٔنددٕ اددْ ري  مدد  ّبئدد٘ ؼتٔدد٘ مياضدد 

   .املْازل ّاؿْا ص

سددد يدد ري  عنلٔدد٘ التخددٔري الرتبددْٖ اتددلثس قصأٌ  (Hyun, 2006)ٍٔددٌْ ّقددد ذيددس 

مْاقرت اليداع  التخٔري,  الػ ـ املػاز  ٍْ عامل مَه, ّمً ق ل ا٤ سال املػازيت ك 

, ّ سٓدا الت دْٓس املكدٌْ مدً زٜدٔظ      علٙ دَدْل التخدٔري  ّاد١ثس  اتدلثس ك يجري مً ا٤سٔداٌ  

ال سٓدا ّامليطددربت ّالددْي٣ٛ ّامليدددّبت وتددادٌْ قص عنلٔددات ؼدٓددد املَددازات العنلٔدد٘  

 ّقدت م كدس للش داظ علدٙ املكدٕ قددًما, ّذلد  مدً  د٣ل اؿدْاز امل تدْد            املْيل٘ هلده ك 

ّّددْل اْاؾدل بدت     قلازٓد٘ قْٓد٘,   لدَٓه مَازات قٔالٓ٘ ّقددزات  ٓكٌْ ٢١ٍٛ ا٤ سال عٔح

   . سٓا الربٔالٗ ّأعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاملْظ ت

 د٘  مل أٍه ا٤ضظ ل ياٛ املياٍر أّ ا ْٓسٍا ّذلد  بْقد     1994ّقد أ ل باؾً )

اضدددرتاأذٔ٘ مدزّضددد٘ لل يددداٛ أّ الت دددْٓس, ّزضددده ّؼدٓدددد الطٔاضددد٘ التعلٔنٔددد٘ للنددديَر  

بؿددْز ّاقددش٘ ّدلٔدد٘, ّاكددًْٓ  سٓددا العنددل الكددرتٛ ّامل١ٍددل لددرل , ّقعدددال اؿادددات         

ّاملدددْال ال٣شمددد٘ لل يددداٛ أّ الت دددْٓس, ّاطدددَٔل يدددل العرب دددات ّالؿدددعْبات, يندددا وكدددً         

    ٜ ر الدزاضددات ّال شددْخ سددْل ذلدد , ّأٌ ٓكددٌْ    ا٢ضددت الٗ مددً ػدداز  ا٦ ددسًٓ ّمددً ىتددا

ال يداٛ أّ الت ددْٓس غدام٣، ّمتكددام٣، ّمتْاشىدا، ّاعاّىٔددا، ٍال دا، ّمسىددا، ّمطدتنسا،, ّأٌ ٓساعددٕ      

امليَر  ؿاٜـ املتعله ّ سااُ ّقدزاادُ, يندا ٓساعدٕ ساددات ا تند  ّال ٔٝد٘ احمللٔد٘        

   ّ آدّلْدٔدد٘ ّ لطدد ٘ ا تندد ,  ّٓطددتجنس قمكاىااَددا, ّأٌ ٓ ددٕ املدديَر ات ل ددات الجربا دد٘ 

ّٓطَه ك قثساٛ سؿٔل٘ املدتعلنت ك اللخد٘ العسبٔد٘ ال ؿدٔش٘, ّأٌ ٓكدنً مدْال ّبدسامر        

ّأىػددد ٘ ي ٔلددد٘ بت دددسٓر غ ؿدددٔات قٔالٓددد٘, ّأٌ َٓدددته بال شدددح العلندددٕ ّالتذسٓدددب        

الرتبدددْٖ, ّٓطدددتجنس يددد٣، مدددً التربددددو العلندددٕ ّالتربددددو الدددترب  ّالتربددددو الرتبدددْٖ, ّأٌ     

ات املطترب ل ّمػك٣اُ, ّأٌ اتْا س انمكاىات ال٣شم٘ نلداشِ علدٙ الْددُ    ٓطتػسل ساد

الؿددشٔ , ّأٌ اساعددٙ ا٤ضددظ العامدد٘ ك بيدداٛ امليدداٍر ٍّددٕ )ا٤ضدداع الدددٓ , ّا٤ضدداع        

املعدددددسك, ّا٤ضددددداع ا٤ ٣قدددددٕ, ّا٤ضددددداع ا٢دتنددددداعٕ, ّا٤ضددددداع الي طدددددٕ, ّا٤ضددددداع 

 ال لط ٕمل.  
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يدداٍر اؾامعٔدد٘ ٢ ٓددصال بعكددَا ميددر شمددً       مل أٌ قتْٓددات امل2004ّٓددسٚ بدداؾً ) 

اػسق علَٔا  ظ الت ْٓس ّالتشطت, ّبعكدَا مدل ْذٗ مدً لّل هلدا  ؿْؾدٔااَا لٌّ      

اْدََٔا التْدُٔ الرٖ ٓتناغٙ مد   ؿداٜـ ّلٓدً ٍدرِ ا٤مد٘, ّبعكدَا ٢ ٓدصال بعٔددا،         

ٗ العلنٔد٘  عً التربدو العلنٕ ّالتكيْلْدٕ ٍّكرا, ّيجري ميَا ٢ ٓدصال ٓسيدص علدٙ املدال    

الدد  اربدددو  شطددب لٌّ ا٢ٍتندداو ب ربٔدد٘ دْاىددب املدديَر مددً اـددسات ّاملَددازات ّاملٔددْل,          

ّمْاي دد٘ التربدددو التكيْلددْدٕ ّ ْلٔتددُ, ّقٌ سدد  اربئددات التعلددٔه ك  دمدد٘ امليدداٍر      

اؾامعٔددد٘ ٢ ٓددددصال ك ذٓددددل الربا لدددد٘ ق٢ ك بعددددض الت ؿؿددددات الت  ٔربٔدددد٘,  ا٤ىػدددد ٘  

ض ات عنٔا سٔح ٢ الربدٙ ا٢ٍتنداو ّالددعه املياضدب, يندا قٌ       ال ٣بٔ٘ ٢ اصال اخ  ك

بعكددَا ٢ ٓددصال اخ ٔددُ الكدد ابٔ٘ سددْل أٍدددا َا ّبسافَددا, ٢ّ هددد ال ل دد٘ التش ٔددص         

الكاك  َٔا, ّٓسٚ أًٓكا أٌ عنلٔات التربْٓه ّاملتابع٘ قلَّ أٌ ػسٖ باضتنساز ّاؿدداقٔ٘,  

زٍا, ّاعتنالٍددا ك أسلددب ا٤سٔدداٌ علددٙ   كدد٣، عددً ا٤ ددر باليتدداٜر مددً التربددْٓه ّاضددتجنا  

 ا٢ ت ازات  رب , بل علٙ طسق ّأغكال معٔي٘ مً ا٢ ت ازات لٌّ سريٍا.

 مشكلة البحث وأسئلته:

لربددد أؾدد شت ضددسع٘ الت ددْز التكيْلددْدٕ مددً أعربددد املػددك٣ت الدد  اْادددُ امليدداٍر          

الت ددْز  اؾامعٔدد٘ ّطددسق ا تٔازٍددا ّقؾدد٣سَا, ّأىددُ لددٔظ مددً الطددَل علَٔددا قلزا  ٍددرا    

 ك٣، عً ػاّشِ, ٍّرا ٓع ٕ لعامل الصمً أٍنٔ٘ قؿْٚ ك عنلٔ٘ انؾ٣د, ّلكدً ٍدرا   

الت ددْز ٢ ٓتشربددا ق٢ بربدددز مددا ب قسددساشِ مددً ا ددْز ك امليدداٍر اؾامعٔدد٘,   سىطددا الدد       

ياىت ؼت ا٢ست٣ل ا٤ملاىٕ ّسكْمتَا   اػخلَا اؿس   ربد , بدل ك الد  الحتدسّل     

مددً أضدداارٗ اؾامعددات عك ددت علددٙ ّقدد    دد٘ قؾدد٣د للنيدداٍر   الرباضددٔ٘ يْىددت ؾيدد٘ 

 غسعت ك ا  ٔربَا بعد اؿس .

ّقٌ ا٢زػال ّامل اطسٗ ّالؿد ٘ ك عنلٔدات ا تٔداز امليداٍر اؾامعٔد٘ لٌّ ا٢ضدتيال      

قص أضددظ ميَذٔدد٘ علنٔدد٘ ّاقددش٘ ٓع ددٕ أ  ددازا دطددٔن٘ علددٙ ال الددب ّا تندد  علددٙ  

 قٔالٓدا،  ندا علَٔدا ق٢ ّقد  ميداٍر ا١ٍدل  سهَٔدا        سد ضْاٛ,  إذا أزالت اؾامعات د٣ٔ،

لٔكْىْا قالٗ, ّقٌ معس د٘ أٍنٔد٘ ّلّز ٍدرِ امليداٍر ك ؽدسٓر الربدالٗ, ٓطداعد علدٙ العيآد٘          

 باملياٍر لتكٌْ ؾاؿ٘ لتشربٔا ال  املَن٘, لرا ياىت مػكل٘ ال شح ك:
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راب  تت  استراايجيجت يدتل م طييت  ا ا يتد انلةاستجت ططلتمنا نهالتا   ان       ما " 

 ؟  اجلامدجت يف اجلامداث انمهسيجلجت"

 ٓت سا عً الط١ال السٜٔظ الطابا ا٤ضٝل٘ ال سعٔ٘ التالٔ٘: 

مددددا ٍددددٕ مددددسزات اضددددرتاأذٔ٘ اعدددددٓل ّا ددددْٓس اـ دددد  الدزاضددددٔ٘ ّاْؾددددٔ ااَا     .1

 للنياٍر الرتبْٓ٘ ك اؾامعات ال لط ٔئ٘؟

امعددددددات مددددددا ّاقدددددد  اـ دددددد  الدزاضددددددٔ٘ ّّؾدددددد َا للنطدددددداقات املػددددددرتي٘ ك اؾ  .2

 ال لط ٔئ٘؟.

مدا ٍدٕ امل دالٟ ّاملعدآري ا٤ضاضددٔ٘ نضدرتاأذٔ٘ اعددٓل ّا دْٓس اـ د  الدزاضددٔ٘          .3

 للنياٍر الرتبْٓ٘ ك اؾامعات ال لط ٔئ٘؟

 ما اضرتاأذٔ٘ اعدٓل ّا ْٓس ال  اـ   الدزاضٔ٘ الرتبْٓ٘؟ .4

 البحث : أهداف

الدزاضٔ٘ ّّؾد َا   َٓدل ٍرا ال شح قص ّق  اضرتاأذٔ٘ لتعدٓل ّا ْٓس اـ  

ك قْٛ انؾ٣د الرتبْٖ الرٖ طس بدُ اؾامعدات ال لطد ٔئ٘ مدً  د٣ل لزاضد٘ ط ٔعد٘        

بعددض امليدداٍر الرتبْٓدد٘ اؾامعٔدد٘ الدد  ادددزع ك دامعددات الددْطً, ّبالتشدٓددد َٓدددل          

 ال شح قص:  

معس د٘ مدسزات اضدرتاأذٔ٘ اعددٓل ّا دْٓس اـ د  الدزاضدٔ٘ ك امليداٍر الرتبْٓد٘           .1

 .اؾامعٔ٘

الكػددددددرت عددددددً ّاقدددددد  اـ دددددد  الدزاضددددددٔ٘ للنطدددددداقات املػددددددرتي٘ ك اؾامعددددددات    .2

 ال لط ٔئ٘.

اربددددٓه امل دددالٟ ا٤ضاضدددٔ٘ الددد  ٓ كدددل اٌ ؼَْٓدددا اـ ددد  الدزاضدددٔ٘ ك امليددداٍر        .3

 الرتبْٓ٘ اؾامعٔ٘.

 اربدٓه اـ ٘ اـاؾ٘ باضرتاأذٔ٘ اعدٓل ّا ْٓس ال  اـ   الدزاضٔ٘. .4

  أهمية البحث:

الت  ٔربٔ٘ ّاليحتسٓ٘ ك ميَذٔتدُ سٔدح قىدُ ٓددزع ّاقد  امليداٍر       اكنً أٍنٔ٘ ال شح 

الرتبْٓد٘ اؾامعٔد٘ ك  لطد ت, ّلعدل الكػدرت عدً الد  الْاقد  ٓع دٕ قد  ا، لعنلٔدات            
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ّق  اـ   الدزاضٔ٘ ّّؾرت ال  املطاقات أّ املربسزات قدنً معدآري معٔيد٘, ّبددّزٍا     

علددددٙ فددددازات الْاقدددد  اطددددَه ك قهددددال ال الددددب الددددرٖ ونددددل ال كددددس ّالعلدددده ّالربدددددزٗ 

ّمػك٣اُ, مما ٓطَه ك ا ْز ا تن  بلضسِ بل ال ػسٓ٘  عاٛ, ّبالتشدٓد ٓطَه ٍدرا  

 ال شح ك:

 باملياٍر الرتبْٓ٘ اؾامعٔ٘ ك  لط ت.   ٢ٍتناوا .1

 انضَاو ب سد اضرتاأذٔ٘ لتعدٓل ّا ْٓس اـ   الدزاضٔ٘. .2

الدزاضدددٔ٘ للنطددداقات ٓربددددو امل دددالٟ ا٤ضاضدددٔ٘ الددد  ٓ كدددل أٌ ؼَْٓدددا اـ ددد     .3

 اؾامعٔ٘ الرتبْٓ٘ ّا  ٔربَا.

بٔدددداٌ ّاقدددد  اـ دددد  الدزاضددددٔ٘ للنطدددداقات املػددددرتي٘ ّ   َددددا ك اؾامعددددات   .4

 ال لط ٔئ٘.

 حمددات البحث:

 ٓتشدل ال شح اؿالٕ اا ٓلٕ:

ٓربتؿس علدٙ امليداٍر الرتبْٓد٘ اؾامعٔد٘ الد  اددزع ك دامعدات الدْطً قدنً           .1

 .2014/2013العاو ا٤يالوٕ 

 ٓربتؿس علٙ اؾامعات املْدْلٗ ك الك ٘  رب . .2

ٓربتؿس ال شدح علدٙ يدل مدً اؾامعدات التالٔد٘: )بريشٓدت, اـلٔدل, بٔدت ؿده,            .3

 اليذادمل, ٤ىَا ؼْٖ بسامر بكالْزْٓع ك الرتبٔ٘.

ٓربتؿدددس علدددٙ املطددداقات الرتبْٓددد٘ املػدددرتي٘ ك اؾامعدددات املدددريْزٗ, سٔدددح ب   .4

ًٛ علٙ قسبَا مً بعكَا ال عض ك عسقدَا   ا تٔاز ال  املطاقات املػرتي٘ بيا

 للْؾرت, ٍّرِ املطاقات ٓ ٔيَا اؾدّل التالٕ:

 (: امساء مساقاث مشراكت بني اجلامداث املدلجت1جلطل ةقم )

املطنٙ ا٢ىطب 

 للنطاق

 اؾامع٘

 دامع٘ اليذاد دامع٘ بٔت ؿه دامع٘ اـلٔل دامع٘ بريشٓت

ّضددددداٜل ّاربئدددددات  

 اعلٔنٔ٘

٘ اكيْلْدٔا الرتبٔ

 ّّضاٜل التعلٔه

اكيْلْدٔدددددددددددددددددددددددددددا 

 التعلٔه

اؿدددددددنٔه ّاىتددددددداز   مْال اعلٔنٔ٘

الْضدددددددددددددددددددددددددددددددددداٜل 

 التعلٔنٔ٘ 
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الربٔدداع ّالتربددْٓه   الربٔاع ّالتربْٓه  الربٔاع ّالتربْٓه 

 الي طٕ ّالرتبْٖ 

الربٔاع ّالتربدْٓه  

ك الرتبٔددددددددددددددددددددددددددد٘ 

 ّالتعلٔه

م دددددددالٟ الربٔددددددداع 

 الي طٕ ّالرتبْٖ

ميددددددداٍر ال شدددددددح  

 العلنٕ الرتبْٖ

ميدددددددداٍر ال شددددددددح 

 لنٕالع

ميددداٍر ال شدددح ك 

الرتبٔدددددددددد٘ ّعلدددددددددده 

 الي ظ

طدددددسق ال شدددددح ك 

 التعلٔه

ميددددددداٍر ال شدددددددح  

 العلنٕ

التْدٔددُ ّانزغددال 

 الرتبْٖ

انزغددال ّالتْدٔددُ  

 املدزضٕ

م دددددددالٟ ا٢زغدددددددال   التْدُٔ ّا٢زغال التْدُٔ ّا٢زغال 

 الي طٕ

ا٢لازٗ ّا٢غدددددسال 

 الرتبْٖ

انلازٗ ّانغددددددسال 

 الرتبْٖ

م دددددددددددددددددددالٟ انلازٗ 

 ال الرتبّْٖانغس

 قلازٗ ؾ ْل قلازٗ املدزض٘

امل دددددالٟ الي طدددددٔ٘  

 للرتبٔ٘

 الي طددددٔ٘ ا٤ضددددظ

 للرتبٔ٘

م دددددددددددددالٟ علددددددددددددده  

 الرتبٔ٘

 الي طدددٔ٘ ا٤ضدددظ

 ّالتعله للتعلٔه

مدددددددددددددددددددددددددددد ل قص 

 الرتبٔ٘

 :الدراسات السابكة 

لربددد سحتٔددت امليدداٍر اؾامعٔدد٘ ك ا٦ّىدد٘ ا٤ ددريٗ ا٢ٍتندداو الكدد ري مددً ق ددل املددسبت         

٘, ّقدد امدهَّ ا٢طد٣ا علدٙ مدا أطدس مدً بعدض الدزاضدات العسبٔد٘ ّا٤دي ٔد٘            ّعلناٛ الرتبٔد 

 ّانقلٔنٔ٘ ذات الع٣ق٘ ٍّٕ:

مل ال  ٍد ت قص التعسل قص املياٍر اؾامعٔ٘ ّلّزٍا ك 2011لزاض٘ اؾالعٕ )

اكًْٓ ّاينٔ٘ الػ ؿٔ٘ الربٔالٓ٘ مً سٔح معس ٘ مدٚ أٍنٔ٘ املياٍر اؾامعٔ٘ ّبٔاٌ 

ًٓ ّاينٔ٘ الػ ؿٔ٘ الربٔالٓ٘, ّالْقْل علٙ أٍه معْقات املياٍر لّزٍا ك اكْ

اؾامعٔ٘ ّّق  اؿلْل املياض ٘ لتل  املعْقات, ّمً ىتاٜر ٍرِ الدزاض٘ أٌ م َْو 

املياٍر ّ ا التْدُٔ انض٣مٕ ٍْ الرٖ ٓياضب ٍرِ ا٤م٘ ّٓتْا ا م   ؿْؾٔااَا, 

لكٕ ٓكٌْ لدٓيا ميَر دامعٕ قالز ّلرا ٢بد مً اْدُٔ املياٍر التْدُٔ انض٣مٕ, ّ

علٙ ؽسٓر دٔل قٔالٖ, ّقٌ اؾامعات ٍٕ امل ؿل السٜٔظ ك ا تنعات ّهب علَٔا 

الربٔاو باملطْٝلٔ٘ ال , ّقٌ مَن٘ املياٍر الدزاضٔ٘ اؾامعٔ٘ مَن٘ عحتٔن٘ ك اكًْٓ 

 ّاينٔ٘ ا٢دٔال, لكْىَا الط ٔل الْسٔد الرٖ ٓربدو مً  ٣لُ اـسات ّاملعازل

 ّالعلْو ّاملَازات مما ٓطَه بؿْزٗ  عال٘ ك ؼربٔا اهلدل امليػْل مً ٍرِ املياٍر.
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ال  ياٌ اهلدل ميَا  (Shawn and Oliver, 2010) ّك لزاض٘ غاٌّ ّأّلٔ س

انلازٗ , ب اْشٓ  اضت اى٘ علٙ قؾ٣د املياٍر الدزاضٔ٘ الػامل٘ ك التعلٔه العالٕ

ّمً  ,الحتاٍسٗ ال لزاض٘ سْل   التعلٔه العالّٕأعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ك م١ضطات 

ال  املياٍر ٍل مً ّدَ٘ ىحتس مط١ّل ك التعلٔه العالٕ: ال  ّدَت ا٤ضٝل٘ قنً 

مل أغ اف مً أعكاٛ 10)رباب٣ت متعنرب٘ م  ؟, ّب اضت داو مئرتّ؟ ٘غاملادزع 

املػرتي٘  الس٠ٓ٘ قد أظَست ّدْلّياىت اليتاٜر  ,مسادع٘ املياٍر الدزاضٔ٘ال سٓا ك 

ًٓل التخٔري  عنلٔ٘ علٙ أىَا غامل٘, ٢ّ بد مً ٍرالنيلا لعنلٔ٘ مسادع٘ تْ س أضاضا قْ

قكآا ثربا ٔ٘ متعلرب٘ بالطكاٌ التعلٔنٔ٘, ينا اٌ ٍيا  التيحتٔنٕ لا ل امل١ضط٘ 

الدزاض٘ اْؾٔات قص  تّقدمٍّٕ مً قسدٚ عْاٜا انؾ٣د, ّاهلٔكل التيحتٔنٕ 

 .عً انغسال علٙ املياٍر التعلٔنٔ٘٘ مػرتيمط١ّل٘ قسّزٗ اْ ري 

مل ّال  ٍد ت قص ا ْٓس املياٍر الرتبْٓ٘ ّع٣قتَا بدا عٔ٘ 2008ّك لزاض٘ أْٓ  )

ًٔا الع٣ق٘  املْٔل ملنازض٘ ا٤ىػ ٘ ال دىٔ٘ ّالسٓاقٔ٘ ّمً اليتاٜر ّااكشت دل

علٙ الربْٓ٘, ّوكً الربْل ي ٣ؾ٘ عام٘ ملْقْا الدزاض٘ ّأىُ ٓتْدب  ا٢زا اطٔ٘

ّبٔيت , امليحتْم٘ اّلرتبْٓ٘ أٌ ٢ اد س أٖ دَد ك مْاؾل٘ ا ْٓس مياٍذَا اّلرتبْٓ٘

قسّزٗ شٓالٗ  اعلٔ٘ ا ْٓس املياٍر الرتبْٓ٘ مً  ٣ل ز   ي اٛٗ العاملت ا تلرت 

ّظاٜ َه ّمَامَه اّلرتبْٓ٘ ّا ؿريٍه بلبعال الربكآا ال  ٓتعاملٌْ معَا, ّيرل  

ٔ٘ ا ْٓس املياٍر ّال  ميَا ميَاز الرتبٔ٘ ال دىٔ٘ ّالسٓاقٔ٘ شٓالٗ الْعٕ بلبعال عنل

ّمتّ ل ااَا ّاثازٍا ّاػابكااَا م  دَات أ سٚ ّاصّٓد يّل مسبٕ أّ أٖ عامل بالرب اا 

 اّلرتبْٖ بلضالٔب التربْٓه اؿدٓج٘.

مل ّال  ٍد ت قص ؼلٔل ضٔاض٘ التعلٔه ك 2007ّك لزاض٘ قاو بَا السأٍه )

سبٔ٘ الطعْلٓ٘ ّاْؾلت قص أٌ الطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ ك املنلك٘ ؼا   علٙ املنلك٘ الع

ؼربٔربَا قلاشات ك التينٔ٘ ال ػسٓ٘, بانقا ٘ قص ّدْل  ذْٗ  اهلْٓ٘ انض٣مٔ٘ م  

بت الطٔاضات ّا٤ٍدال مً دَ٘ ّاملنازضات الت  ٔربٔ٘ مً دَ٘ أ سٚ, ّعدو ا عٔل 

طٔاضات ّا٢ضرتاأذٔات املطَل٘ لت ْٓس بعض بيْل الْثٔرب٘, ّقعرت ا٢ٍتناو بال

العنل ّؼربٔا  عالٔتُ, ينا أٌ أٍدال الطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ ّاضع٘ ّسري قدلٗ مما 

ٓعٔا ؼْهلا قص بسامر ّمػسّعات بانقا ٘ قص سٔا  ز٠ٓ٘ متكامل٘ للعنلٔ٘ 
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 التعلٔنٔ٘, بانقا ٘ قص  ْل الطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ ّعدو  كْعَا للت ْٓس ّالتشلٔل

الدّزٖ. ّب اربدٓه بعض املربرتسات لت ْٓس عنلٔ٘ ؼلٔل الطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ ك 

املنلك٘ ميَا ا   ز٠ٓ٘ مطترب لٔ٘ لليحتاو التعلٔنٕ ك املنلك٘, ّقسّزٗ قعالٗ ؾٔاس٘ 

الطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ اؿالٔ٘ اا ٓت٣ٛو م  مت ل ات العؿس ّاستٔادات ا تن  م  

  املسدعٔ٘ امل١ضطٔ٘ ّالتشلٔل الدّزٖ للطٔاض٘ اؿ اظ علٙ ثْابت الْثٔرب٘, ّا 

 التعلٔنٔ٘ ك املنلك٘.

ياٌ الخسض مل ّال  Wolf and  Hughes, 2007) ٍْٔشلرت ّّ  ٕ لزاض٘ 

مسادع٘ املياٍر  ته الرتئص علٙ احملتْٚ, م   اضتعساض ميَر غاملَا ا٤ضاضٕ مي

ٍرا ا ال, ّبٔيت  ا٦ سًٓ كلٙ ػاز  , ّقد زيصت عالدزاضٔ٘ للتعلٔه العالٕ

اليتاٜر اٌ سال ٔ٘ املياٍر ياىت اطٔ س ّأَنً علَٔا قْزٓ٘ املعله )قٌ قْز 

قٌ ط ٔع٘ مَي٘ التعلٔه اعصش التعاٌّ بت دْاى َا, ّالعنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ٍْ املعلهمل, 

 ّبٔيت أًٓكا ّدْ  الرتئص علٙ لّزات مػرتي٘ غامل٘ ك قعدال املياٍر.

مل ال  ٍد ت قص ؼلٔل ضٔاض٘ التعلٔه ك املنلك٘ 2006)ّقما لزاض٘ امليرباؽ 

العسبٔ٘ الطعْلٓ٘ ّمعس ٘ مدٚ اْا ا ٍرِ الطٔاض٘ م  أٍه املعآري الدّلٔ٘ ّالتْدَات 

العام٘ للطٔاضات التعلٔنٔ٘ ّمعس ٘ مدٚ لق٘ ؾٔاستَا ّاي ٔرٍا علٙ أزض الْاق . 

ُّقعت ق ل أيجس مً أزبع٘ قص أٌ ّثٔرب٘ ضٔاض٘ التعلٔه ك املن  ّاْؾلت الدزاض٘ لك٘ 

ّث٣ثت عاًما, ّ  هِس علَٔا أٖ اعدٓل أّ ا ْٓس لتليب التخريات ّالتشدٓات ال  

طسأت علٙ ا تن  الطعْلٖ ّعلٙ العا  أ    اؾ٘ ك فال التعلٔه, ّ  اتْا ا 

ت ضٔاض٘ التعلٔه الطعْلٓ٘ مً ىاسٔ٘ املكنٌْ طاًما م  املعآري الدّلٔ٘ ّالتْدَا

العام٘ للطٔاضات التعلٔنٔ٘,  َيا  ما ٓلصو ققا تُ ّالتلئد علُٔ. ثه قدمت 

ال اسج٘ بعض املربرتسات ال  ا ٔد ك اعدٓل ٍرِ الْثٔرب٘ لتتْاٛو م  املعآري الدّلٔ٘ 

ّالتْدَات العام٘ للطٔاضات التعلٔنٔ٘, ميَا اؿ اظ علٙ ال لط ٘ الرتبْٓ٘ ال  

ك املنلك٘ ّقعالٗ ؾٔاس٘ بعض ال يْل, ّػصٜ٘ ا٤ٍدال ٓربْو علَٔا اليحتاو التعلٔنٕ 

العام٘ ّالػامل٘ قص أٍدال  سعٔ٘ اػسد اهلدل السٜٔظ ب سٓرب٘ قدسأٜ٘, ّالتربْٓه 

ّالتعدٓل املطتنساٌ للطٔاض٘ التعلٔنٔ٘ ّاليحتس ك مدٚ ا اعلَا م  املػايل 

تعلٔه ّ رب،ا للنعآري ّالربكآا املطتذدٗ, ّالتلئد ك الْثٔرب٘ علٙ ا٢ٍتناو ظْلٗ ال
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اؿدٓج٘, ّاضت داو ا٤ضالٔب العلنٔ٘ املربيي٘ ال  اكنً ؼْٓل أٍدال ّثٔرب٘ ضٔاض٘ 

التعلٔه قص ّاق  ّضلْ , ّّق  بسامر اي ٔر ّمتابع٘ ّقاض ٔ٘ مطتنسٗ للتليد مً 

 مدٚ ا  ٔربَا ّممازضتَا. 

 مً العسض الطابا للدزاضات ّال شْخ الطابرب٘ ٓتك  ما ٓلٕ:

اٍتناو ي ري مْ املياٍر الدزاضٔ٘, ّمياقػات سدْل امل دأٍه الد  اددّز     ٍيا   .1

 سْهلا, ّالطٔاضات الدا لٔ٘ ّاـازدٔ٘ ك امل١ضط٘ التعلٔنٔ٘.     

 أٍنٔ٘ ا ْٓس املياٍر الدزاضٔ٘ ك قْٛ الت ْز التكيْلْدٕ اهلاٜل. .2

اٍتنت بعدض الدزاضدات بامليداٍر ّقؾد٣سَا بػدكل عداو ّأ دسٚ اٍتندت ظاىدب           .3

 سد مً دْاىب ّعياؾس امليَاز.ّا

 التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:

لددُ  املتاسدد٘ املددْازل مددً ل٣ضددت الٗ احملاقددس ىتددازِ الددرٖ ا٤ضددلْ  ٍددٕ االستتراايجيجت:

 أ كل. ّانمكاىات ّاملؿالز التعلٔنٔ٘ التعلنٔ٘ لتشربٔا ىتاٜر

ْاقدد , أّ اـ دد٘  مل بلىددُ  ال سٓددا ال 1982  ددٕ اللخدد٘ ٓعس ددُ الْئددل ّأمددت )     امللتتنا :

لِكُلٍّ  َعَعْنَعلم نِلَمكُشم ِْلةم ع        ﴿املسضْم٘ للطري علَٔا, ّقد ّزلت ل حت٘ )ميَدازمل ك قْلدُ اعداص:    

ًّٔ الْاق .48)املاٜدٗ :  ﴾وعنَِمهعمَم    مل ٍّٕ ك ٍرِ ا٦ٓ٘ اع  أٓكا، ال سٓا ال 

ت الرتبْٓ٘ مل  بلىُ فنْا اـسا1982ّك امل َْو الرتبْٖ ٓعس ُ الْئل ّأمت )

ال  أََٝا اؾامع٘ لل ٣  لا لَا أّ  ازدَا بربؿد مطاعداَه علٙ الينْ الػامل 

ك  ٔ  اؾْاىب )العربلٔ٘, ّالجربا ٔ٘, ّالدٓئ٘, ّا٢دتناعٔ٘, ّاؾطنٔ٘, ّال ئ٘مل 

 منْا، ١ٓلٖ قص اعدٓل ضلْيَه, ّٓعنل علٙ ؼربٔا ا٤ٍدال الرتبْٓ٘ امليػْلٗ.

ٙ أىُ ىحتاو مً اـسات ال  اربدمَا امل١ضط٘ الرتبْٓ٘ مل عل1995ّعس ُ غْق )

للنتعلنت لتطاعدٍه علٙ ايتطابَا ؼت قغسا َا, ّذل  بَدل ؼربٔا منٍْه منْا، 

 غام٣، ّمتكام٣، ّمتْاشىا،, ّطكٔيَه مً الطلْ  ق٢ْ، ّعن٣،.

 لتخٔريا ٍْ  انؾ٣د ان طال مل بلىُ قد1994)ىؿسانؾ٣د ك اللخ٘ ٓعس ُ  :اإللالح

قص  باؿٔاٗ اىتربا٢ امل تل ٘, املٔالًٓ ك ما  طد, نؾ٣د ٍّْ الدعْٗ ا٤ كل,قص 
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ّالعنٔا,  الػامل التخٔري ٓع  انىطاىٕ, ّانؾ٣د الرتبْٖ الت ْز ضله ك أزقٙ لزد٘

ّ ا     ميَذٔ٘ اكاملٔ٘  ؾٔاستُ امليَاز ّقعالٗ بتخٔري ا دأ بالتدزٓر, عٔح ّٓته

 قدسأٜ٘.

 التعلٔنٕ اليحتاو ك التخري انؾ٣د بلىُ عنلٔ٘قص  مل2007ري ال ي  الدّلٕ )ّٓػ

 ادتناعٔ٘ معاىٕ املؿ ل  ٍرا ٓتكنً ما ّسال ا، ا٤سطً, مْ ميُ دصٛ ك أّ

 .ّضٔاضٔ٘ ّاقتؿالٓ٘

مل انؾ٣د الرتبْٖ علٙ اىُ ميحتْم٘ مً اندساٛات الرتبْٓ٘ 1978ّٓعسل بدّٖ )

او الرتبْٖ مً أشمتُ قص سال٘ ددٓدٗ مً التْاشٌ ّالتكامل ال  اسمٕ قص ق ساز اليحت

ٓكنً لُ ا٢ضتنسازٓ٘, ّقد ٓتذُ انؾ٣د قص قدساٛ اخٔريات ىْعٔ٘ ك داىب مً 

 دْاىب اليحتاو الرتبْٖ املسال قؾ٣سُ مجل قؾ٣د املياٍر.

 انؾ٣د ٍْ عنلٔ٘ ميَذٔ٘ للتخٔري الػامل الرباٜه علٙ أضظ علنٔ٘ ضلٔن٘ أبعد 

 اكٌْ عً اليصّات العاط ٔ٘ ّا٤سساض الػ ؿٔ٘ ّاحملا٢ّت ا٢زػالٔ٘. ما

 اخلطط الدراسية:

اؿْز غامل عً املطاق )املربسزمل ّال  ؼْٖ علٙ العياؾس ا٤ضاضٔ٘ للنيَاز م  

 اىطذامَا م  املٔالًٓ امل تل ٘.

 : الطريكة واإلجراءات

 ملن  انبحث 

ت ميَذٔددد٘ قددددلٗ ا ددددأ بتشلٔدددل  اعتندددد ال شدددح مددديَر ؼلٔدددل احملتدددْٚ ك   دددْا  

ّاضتربؿدداٛ الحتدداٍسٗ الرتبْٓدد٘ ّ دد  املعلْمددات سْهلددا ّالكػددرت عددً دْاى َددا املتعدددلٗ         

ّلزاض٘ الع٣قات  ٔنا بٔيَا, ّمدً ثده اربددٓه اؿدْز للحتداٍسٗ الرتبْٓد٘ املربرتسد٘, ّاا اًعدا         

  هلددرا املددديَر ب مسادعددد٘ العدٓدددد مدددً الدزاضدددات ذات الع٣قددد٘, ّا٢طددد٣ا ّا شدددـ ا٤ل 

الرتبددْٖ املددسا   بتلدد , ّا٢طدد٣ا علددٙ  ٔدد  اـ دد  الرتبْٓدد٘ ك الكلٔددات الرتبْٓدد٘       

باؾامعددددات ال لطدددد ٔئ٘ ك الكدددد ٘ الخسبٔدددد٘, ّقددددد ادددد ت أٌ بعددددض اؾامعددددات ادددددزع  

مطدددداقات ٢ ادددددزع ك دامعددددات أ ددددسٚ, مدددد  العلدددده أٌ ٍددددرِ اؾامعددددات طددددي  لزددددد٘          

ُ دامعددد٘ اليذددداد علدددٙ ضددد ٔل ال كدددالْزْٓع ك الرتبٔددد٘ لدددي ظ الت ؿدددـ الدددرٖ طيشددد
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املجدددال, ىأٍددد  عدددً أٌ املطددداق ّأٍدا دددُ ّكسداادددُ ؽتلدددرت عدددً الطٔاضددد٘ التعلٔنٔددد٘      

ؾامعدد٘ أ ددسٚ,  كدد٣ عددً اؿػددْ سددري املربؿددْل باليطدد ٘ لعدددل املطدداقات التربلٔدٓدد٘ ك         

مل ضداع٘ معتنددٗ ملدي  لزدد٘ ال كدالْزْٓع      122اـ  ,  يذد دامع٘ بٔت ؿه اع ٕ )

ـ   مل ضددداع٘ معتندددٗ ملددي  الدزددد٘, ّقددد ب مسادعددد٘     135لٔددل اع ددٕ )  ك سددت دامعدد٘ ا

ّؾددرت املطدداقات اؾامعٔدد٘ الرتبْٓدد٘ )الدد عض ميَددا متددْ س علددٙ املْقدد  انلكرتّىددٕ لكددل       

دامع٘ مً اؾامعات ال  ؼْٖ بسامر اسبْٓ٘مل, ّقد ب ؼدٓد املطاقات املػدرتي٘ بدت   

قددددْٛ ذلدددد  ب ؼدٓددددد اؾامعددددات ّا٢طدددد٣ا علددددٙ    َددددا الدزاضددددٔ٘ ّّؾدددد َا, ّك  

     ٘  مطددْسات اضددرتاأذٔ٘ اعدددٓل ّا ددْٓس اـ دد  الدزاضددٔ٘ للنيدداٍر الرتبْٓدد٘ اؾامعٔدد

ّالػددكل ّمددً ثدده التعددسل علددٙ امل ددالٟ ا٤ضاضددٔ٘ الْادددب اْا سٍددا ك اـ دد٘ الدزاضددٔ٘,    

 مل ْٓق    ْات قعدال ا٢ضرتاأذٔ٘:  1زقه )

 االسراايجيجت( خي اث بلاء 1شكم )
 

 انبحث جمراع طعجلت 

ٓتددددللرت فتندددد  ال شددددح مددددً  ٔدددد  املطدددداقات الرتبْٓدددد٘ اؾامعٔدددد٘ ك اؾامعددددات      

ال لطدد ٔئ٘ الدد  ؼددْٖ علددٙ يلٔددات اسبْٓدد٘ أّ بددسامر اسبْٓدد٘ ك الكدد ٘ الخسبٔدد٘, ّقددد  

ا تريت دامعات بريشٓت ّاـلٔل ّبٔت ؿه ّاليذاد لْددْل ّؾدرت مطداقات اسبْٓد٘ هلدا      

, ّأٓكا ب ؼدٓد عٔي٘ املطداقات الرتبْٓد٘ املػدرتي٘    علٙ املْاق  ا٢لكرتّىٔ٘ )انىرتىتمل

 مل:1ّا٤قس  ك الْؾرت ٍّٕ ضت مطاقات ينا ٓلٕ )اىحتس ددّل زقه 

ّضددداٜل ّاربئدددات اعلٔنٔددد٘, ّالربٔددداع ّالتربدددْٓه, ّميددداٍر ال شدددح العلندددٕ الرتبدددْٖ,     

 ّالتْدُٔ ّانزغال الرتبْٖ, ّانلازٗ ّانغسال الرتبْٖ, ّامل الٟ الي طٔ٘ للرتبٔ٘.

مسادع٘ الدزاضات 

 ّال شْخ  ذات الؿل٘ 

ا شـ ا٤ل  

 الرتبْٖ 

ّق  مسزات 

 ّمطْسات 

مسادع٘     

 ّّؾرت املطاقات 

أٍه امل الٟ ا٤ضاضٔ٘ 

 الْادب اْا سٍا 

قعدال   ٘ 

 ا٢ضرتاأذٔ٘
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 أداة انبحث : 

اغتنل ال شح علدٙ ب اقد٘ م٣سحتد٘ الد  ؼندل ك طٔااَدا التعدسل علدٙ قاٜند٘ مدً           

ا دددا٢ت الددد  ؼَْٓدددا اـ ددد  الدزاضدددٔ٘ للنطددداقات الرتبْٓددد٘ اؾامعٔددد٘ مدددً قعددددال        

ب ا٢ضددددت الٗ مددددً ال شددددْخ الطددددابرب٘ ّاملربددددآٔظ ّا٢ضددددت اىات الدددد  ب   ال اسددددح, ّقددددد 

 ْٓسٍا ّاربٔٔنَا ك بياٛ ب اق٘ امل٣سحت٘, ّقد ب اربطدٔه  اؿنٔنَا ك فال املياٍر ّا

 ب اق٘ امل٣سحت٘ قص ا ا٢ت التالٔ٘:  

فددال املعلْمدددات ا٤ّلٔددد٘: بدددلٌ اتكدددنً اـ دد٘ علدددٙ معلْمدددات اّلٔددد٘ عدددً املطددداق    .1

 ّاحملاقس ّالرباع٘ ّالصمً ّسريٍا.

زات فددال ا٤ٍدددال: اتكددنً اـ دد٘ أٍدددا ا، لتينٔدد٘ مَددازات الددت كري ّاياضددب قددد     .2

ال ل دد٘ ّسادددااَه ّايْعَددا ّ ْلٔتَددا ل٥ٍدددال املعس ٔدد٘ ّالْدداىٔدد٘ ّاملَازٓدد٘,        

 ّالتلئد علٙ كسدات التعله  َٔا. 

 فال احملتْٚ: ّوتْٖ علٙ: .3

ٍّددٕ مدددٚ  دْل   دد٘ ّّؾددرت املطدداق للن ددأٍه الدد  وَْٓددا ّٓدددّز سْهلددا    انشتتا ل:

      ٓ كدددٌْ ّؾدددرت مطددداق الربٔددداع    ط ٔعددد٘ املْقدددْا أّ املْاقدددٔ ,  علدددٙ ضددد ٔل املجدددال ستدددٙ 

ّالتربددْٓه غددام٣ هددب أٌ وتددْٖ علددٙ  ٔدد  امل ددأٍه ّامل ددسلات ّالتعنٔنددات اـاؾدد٘     

ادددددالٗ الربٔددددداع ّالتربدددددْٓه,  دددددإذا   ات دددددسق   ددددد٘ ّّؾدددددرت املطددددداق قص اـؿددددداٜـ      

 الطٔكْمرتٓ٘ ل٣ ت از علٙ ض ٔل املجال  إٌ لزد٘  ْل اـ ٘ اي  ض.

ملطداق  دا٢ت الت  ٔدا العنلدٕ للن دأٍه      ٍّدٕ مددٚ اكدنت   د٘ ّّؾدرت ا      انريبجق:

ال  ٓت ياٍا مْقْا املطاق,  علٙ ض ٔل املجال لْ عدىا قص   د٘ ّّؾدرت مطداق الربٔداع     

ّالتربددْٓه ّ  لددد اىددُ ٓت ددسق قص قٔدداو ال ل دد٘ ب يدداٛ ا ت دداز ؼؿددٔلٕ أّ قعدددال ددددّل  

 مْاؾ ات مج٣  اٌ لزد٘ ا  ٔا اي  ض.

ّ     انريل تتل:  ّؾددرت املطدداق للن ددأٍه اؾدٓدددٗ ّاليحتسٓدددات     ٍّددْ مدددٚ مْاي دد٘   دد٘ 

 اؿدٓج٘ ال  اتكنٔيَا   ٘ املطاق, ّأٌ وتْٖ علٙ ما ٍْ ددٓد ّٓعآؼ الت ْز.

فدال اضددرتاأذٔات التدددزٓظ: ؼددْٖ علدٙ اضددرتاأذٔات ادددزٓظ اطددَه ك اينٔدد٘    .4

 -سددددل املػددددك٣ت  –مَددددازات الددددت كري مجددددل اضددددالٔب )أضددددلْ  العؿددددرت الددددرٍ      

 ..مل ّمياض ٘ للنشتْٚ ّ ؿاٜـ ال ل ٘.ا٢يتػال ّسريٍا.
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فددال ا٤ىػدد ٘: ؼددْٖ أىػدد ٘ علنٔدد٘ مت ددْزٗ ّمتيْعدد٘ اطددَه ك اينٔدد٘ مَددازات     .5

 الت كري, ّأىػ ٘ اتٔ  لل ل ٘ املػازي٘ اؾناعٔ٘.

فددال الت ددْز التكيْلددْدٕ: ٍّددْ مدددٚ اضددت داو   دد٘ ّّؾددرت املطدداق للتربئددات        .6

لٙ ض ٔل املجال   ٕ   د٘ ّّؾدرت   اؿدٓج٘ ّمدٚ فازااُ للت ْز التكيْلْدٕ,  ع

مطاق الربٔاع ّالتربْٓه الرٖ   ٓت سق قص مسادع٘ ال ل د٘ بلضدٝلتَه عدً طسٓدا     

التعلددٔه انلكرتّىدددٕ مدددج٣  دددإٌ لزددد٘ اضدددت داو التربئدددات اؿدٓجددد٘ ّالتكيْلْدٔدددا   

 لل  ٘ اي  ض.

فدددال التربدددْٓه: ٓدددسا   التربدددْٓه بلٍددددال املطددداق, ّؼتدددْٖ علدددٙ اربدددْٓه متيدددْا        .7

 ه ال دٓل, ّظاٜرت, ّسريٍا...مل, ّؼدل ال رتٗ الصمئ٘ لكل اربْٓه  َٔا.)يالتربْٓ

فال املساد  ّاملؿالز ّالربساٛات املطاىدٗ: ؼْٖ اـ ٘ علٙ مسد  زٜدٔظ, اتيدْا    .8

مساددد  اـ دد٘ لتػددنل  ٔدد  م ددأٍه املطدداق ّاػددنل علددٙ املكت ددات انلكرتّىٔدد٘       

 ّانىرتىت ّأٌ اكٌْ مساد  سدٓج٘.

 :للق طثباث األداة

للتليد مً ؾدق قتْٚ ب اق٘ امل٣سحت٘; ب عسقَا علٙ فنْع٘ مدً احملكندت   

مل قكنت, أزبع٘ قكنت مدً أضداارٗ يلٔد٘ الرتبٔد٘ ك دامعد٘ اـلٔدل,       8بلغ عدلٍه )

ّأزبع٘ قكنت مً يلٔات الرتبٔ٘ ظامعات الدْطً, ّذلد  نبدداٛ ازاَٜده سدْل ا٤لاٗ,      

ااَه دددسٚ اعدددٓل مددا ٍددْ م لددْ  عٔددح ب      ّبعددد ا٢طدد٣ا علددٙ م٣سحتددااَه ّاقرتاسدد    

%مل, سٔددح اكْىددت ب اقدد٘ 80ا٤ ددر بددال ربسات الدد  ب ا٢ دداا علَٔددا بيطدد ٘ ٢ اربددل عددً ) 

مل  ربدددسٗ مْشعددد٘ علدددٙ ا دددا٢ت الجنددداىٕ ضدددابرب٘    35امل٣سحتددد٘ ك ؾدددْزاَا اليَأٜددد٘ مدددً )  

 الريس.

 ّقد ب التشربا مً ث ات ا٤لاٗ مً  ٣ل:

مل,  ربددد قداو ال اسددح  ٣Intra-rater reliabilityسد  ) لتليدد مدً الج ددات الدراإ للن   

 2012/2013بتع ٝددد٘ ب اقددد٘ امل٣سحتددد٘ ك ال ؿدددل الدزاضدددٕ ا٤ّل مدددً العددداو ا٤يدددالوٕ  

ـ دد  مطدداقت اددسّٓت, ّمددً ثدده أعٔددد اع ٝدد٘ ال  اقدد٘ مددسٗ أ ددسٚ مددً ق ددل ال اسددح ك    

ىطدب ا٢ا داق    ال ؿل الدزاضٕ الجاىٕ مً ى ظ العاو لي ظ املطاقت, ّمً ثه ب سطدا  

 باضت داو معالل٘ يْبس ٍّٕ:  
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 عدل مسات ا٢ا اق
 % ×100 

 عدل مسات ا٢ا اق + عدل مسات ا٢ ت٣ل
 

التليددد ميددُ   ربددد دددسٚ ملInter-rater reliability)أمددا باليطدد ٘ للج ددات ال ددٔ   

بعددد التدددز  علددٙ ال  اقدد٘ مدد  شمٔددل مت ؿددـ ك امليدداٍر ّطددسق التدددزٓظ ّذلدد  مددً   

 دد٣ل اع ٝدد٘ ب اقدد٘ م٣سحتدد٘ ـ دد٘ مطدداق اسبددْٖ مددً ق ددل ال اسددح ّشمٔلددُ ّاربسٓددب            

 ّدَات اليحتس بٔيَنا.

%مل ٍّندددا قٔنتددداٌ  91.7%مل ّا٢ا ددداق ال دددٔ  ) 93.3ّقدددد بلخدددت ىطددد ٘ ا٢ا ددداق الدددراإ )  

 ٌ ال اسح ل٣ضتنساز بتي ٔر قدساٛات ال شح .مسا عتاٌ ّا٣ٍ١

 نتائج البحث:

 تتلا انستتاال االطل عهتتم: متتا متتحةاث اقرتتااح    اإلجابتتت عتتئ أستتبهت انبحتتث :  

 اسراايجيجت نردل م ا يد انلةاسجت انراب  ت اجلامدجت؟

 ّ  ّظَدْز  اهلاٜدل التكيْلدْدٕ   املعدسك  للت دْز  ىحتدسا، مً  ٣ل مسادع٘ ا٤ل  الرتبدْٖ; 

الكدجري مدً ا٢ػاٍدات املت دْزٗ ك فدال       زْظَد ّ التربئات الرتبْٓد٘ املطداىدٗ,   مً الكجري

ّال  ا١يدد علدٙ قدسّزٗ فدازاٗ العؿدس ّم٣سربد٘ الت دْزات العلنٔد٘         الرتبٔ٘ ّالتعلٔه 

التكيْلْدٔ٘, ّمً  ٣ل اطد٣ا ال اسدح علدٙ الطٔاضدات التعلٔنٔد٘      ئ٘ ّّالترب ّالرتبْٓ٘

زات اقددرتاد ا٢ضددرتاأذٔ٘ ّا٤ٍدددال الدد  اطددعٙ  ّ  دد  املطدداقات ّّؾدد َا ياىددت مددس 

 قلَٔا ينا ٓلٕ:  

   قٌ الت ددددْز اهلاٜددددل ّاملطددددتنس ك التكيْلْدٔددددا اؿدٓجدددد٘ ّا٢اؿددددا٢ت الدددد  أسدددددخ

اخريات ضسٓع٘ ّمَن٘ ك بئد٘ الرتبٔد٘ ّالتعلدٔه ّالدتخريات ّالت دْزات اؿاؾدل٘ ك       

اسنَدا مد  ضددْق العندل ٍددٕ    ا تند  ّقٌ عددو اْا ددا امليداٍر اؾامعٔد٘ الرتبْٓدد٘ ّاي    

 مً أٍه مسزات اعدٓل اـ   ك املياٍر الرتبْٓ٘ اؾامعٔ٘.

          قٌ التعلددٔه اؾددامعٕ ٍددْ عنلٔدد٘ هلدددا مطددتْٓااَا ّمساسلددَا امل تل دد٘ طجددل سذدددس

ا٤ضدداع ك ال يدداٛ ا تندد  ّك ؼربٔددا ىَكددتُ ّاربدمددُ;  ربددد ا اعددل مدد  ا٤ىحتندد٘   

لثس ّاد١ثس ادا ٓد١لٖ قص اضدتنسازٓ٘ اؿٔداٗ      ا٤ سٚ املكْى٘ هلرا ال ياٛ ك ع٣قات اتد 

ك ا تن , ّٓعنل علٙ اينٔ٘ ال ػسٓ٘ اا هعلدَا قدْٗ لا عد٘ ؼربدا زقدٕ ا تند        



 

 

  

 هجلة األنذلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 179

    استراتيجية تعذيل وتطوير الخطط الذراسية للوناهج التربوية الجاهعيةاستراتيجية تعذيل وتطوير الخطط الذراسية للوناهج التربوية الجاهعية                              هين ابو عقيلابرا. د

 م1024 أكتوبر(  8الوجلذ )  الرابعذد الع

p-ISSN:2410-1818  

ّاربدمددُ, ّٓطدداعد أ ددسال ا تندد  علددٙ أٌ ٓكْىددْا أيجددس قىتادٔدد٘ ّأيجددس زغدددا، ك          

جدل  ا٢ضت٣َ  ّٓينٕ لدَٓه قدزات انبداا ّا٢بتكاز, ينا اٌ التعلدٔه اؾدامعٕ و  

قددددسّزٗ قْمٔدددد٘ باعت ددددازِ املساكددددص السٜٔطددددٕ ل٥مددددً الربددددْمٕ ّالطدددد٣و ا٢دتندددداعٕ  

لدددرا ٢ بدددد مدددً ّددددْل اعلدددٔه ددددامعٕ ددٓدددد ايددداٍر دامعٔددد٘ اسقدددٙ        للنذتنددد ;

بانىطدداٌ قص مطددتْٚ سكددازٗ الربددسٌ اؿددالٖ ّالعػددسًٓ, اددا وكيددُ مددً الت اعددل       

  ْ ٌ لددددٚ الددد  امليددداٍر  انهدددابٕ معَدددا ّانضدددَاو بك ددداٛٗ ك ؾدددياعتَا, ّأًٓكدددا اكددد

الربدددزٗ علدددٙ اينٔدد٘ الربدددٔه لددددٚ انىطدداٌ ّالت ددداىٕ ك العنددل ّان ددد٣ف ك ألاٜدددُ     

 ّالطعٕ املطتنس قص ا ْٓسِ, ّٓينٕ لدُٓ قدزات انبداا ّا٢بتكاز ّالت كري الياقد.

   التعلدددٔهٔددد٘ اتذاٍدددل الع٣قددد٘ الت اللٔددد٘ بدددت قؾددد٣د      التعلٔنبعدددض انؾددد٣سات 

ّالتينٔدد٘ املَئدد٘ للنشاقددسًٓ, ّبعكددَا ا٦ ددس ٢ ٓددْلٕ اٍتنامددا يا ٔددا، ب  ٔعدد٘        

امليَدداز اؾددامعٕ ّمدددٚ اددلثريِ علددٙ ال الددب ّاددلثس ال الددب بددُ, ّىددريس ٍيددا مددً         

 د٣ل اليرباغدات مد  ال ل د٘  داٌ اسدددٍه أيدد اىَده ٓدد لٌْ ال ؿدل ك مطداق مددا           

ينا ل لِْ, لدٔظ لددَٓه اخدٔريا قدد سؿدل, أٖ ٢ وربدا املطداق اٖ        ّىسدٌْ ميُ 

ٍدل ميػْل ّ  اكً لُ كسدات ادريس, هلدرا  دإٌ أٖ مطداق ٢ ٓخدري ٢ّ ٓد١ثس ك       

ال الددددب مددددً اليددددْاسٕ العربلٔدددد٘ ّالي طددددٔ٘ ّالرتبْٓدددد٘ ّا٢دتناعٔدددد٘ ّا٤ ٣قٔدددد٘    

 ً.ّالعلنٔ٘ ّالتكيْلْدٔ٘ ّسريٍا ٢ ٓطتشا أٌ ٓدزع ك دامعات الْط

   قٌ الددرٖ ىيددا عنلٔدد٘ انؾدد٣د ّْٓقددرت اى ٣قَددا ٍددْ سٔ دد٘ انىطدداٌ املت ؿددـ ك

ذل , ٍّْ العيؿس ا٤ٍده بدت عياؾدس انؾد٣د ّا٢زاربداٛ ّالت دْز,  الٔابداٌ مدج٣:         

ًٝا ذا قٔندد٘ اقتؿددالٓ٘ يدد ريٗ مددً املددْازل ال  ٔعٔدد٘, ّلكيَددا طتلدد          ٢ طلدد  غددٔ

 ال كس ّالعله.انىطاٌ املت ؿـ الربالز علٙ ا ذري مياب  

    ٍّدددرا العؿدددس الدددرٖ اعٔػدددُ  لطددد ت ٓتؿدددرت بتعددددل التشددددٓات ّاملدددتخريات ّالددد

اْادََا, ّقٌ مْادَ٘ ٍرِ التشدٓات ٓت لب امت٣  لل سات ّا٤ كداز ّا٤ضدالٔب   

ّا٦لٔدددات اؾدٓددددٗ ّاملتذددددلٗ, أٖ ٢ بدددد مدددً ّددددْل ا دددسال مت ؿؿدددت ٓتؿددد ٌْ        

ٗ اليا رٗ, ٍّيا ادلإ أٍنٔد٘ لّز ىحتده امليداٍر     بالربدزٗ علٙ انبداا ّا٢بتكاز ّال ؿري

اؾامعٔ٘ الٍٔل ٍرا ال سل, ك ظل الثس ٍرِ ا٤ىحتن٘ بالعدٓد مً التشددٓات مجدل:   

ثددْزٗ املعلْمددات ّا٢اؿددا٢ت, ّثددْزٗ العلدده ّالتكيْلْدٔددا, ّالعْملدد٘, ٍّددرِ التشدددٓات   

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-11-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ينددددا ادددد١ثس ك أٍدددددا َا ّك ّؾددددرت ٔدددد٘ اؾامعادددد١ثس ك أضددددالٔب عنددددل امل١ضطددددات 

 مطاقااَا ّك ؼدٓد طساٜا التدزٓظ.

انساال انثاين انذي  لا عهم: " ما طاقع ا يد انلةاسجت نهاساقاث املشراكت يف 

 اجلامداث انمهسيجلجت؟

بعددد ؼلٔددل احملتددْٚ ؾنٔدد  اـ ددد  الدزاضددٔ٘ للنطدداقات الرتبْٓدد٘ املػدددرتي٘ ك        

لتكددسازات ّاليطددب املْٝٓدد٘ لكددل فددال مددً فددا٢ت ا٤لاٗ     اؾامعددات ا٤زبعدد٘ ب سطددا  ا 

علٙ املطاقات الرتبْٓ٘ املػرتي٘ ّلكل دامع٘, عدً طسٓدا املربازىد٘ بدت   د  املطداقات,       

 ينا ٍْ ّاق  مً اؾدّل التالٕ:

 (: انلسب املب  ت جملاالث االداة2اجللطل ةقم )

 ا ال

 اؾامع٘

 ٘
ْٓ
ملٝ
٘ ا
ط 
لي
ا

ل
ذا
لن
 ل
٘ٔ
كل
ال

 

دامعددددددددددددددددد٘ 

 ريشٓتب

دامعددددددددددددددددد٘ 

 اـلٔل

دامعدد٘ بٔددت 

 ؿه

دامعددددددددددددددددد٘ 

 اليذاد

فال املعلْمات 

 ا٢ّلٔ٘
906. 0.813 0.755 0.862 0.8340 

 0.8265 0.788 0.920 0.783 0.815 فال ا٤ٍدال

 0.8407 0.841 0.850 0.834 0.838 فال احملتْٚ

فال 

اضرتاأذٔات 

 التدزٓظ

0.871 0.772 0.773 0.780 0.7765 

 0.6467 0.636 0.612 0.608 0.731 ىػ ٘فال ا٤

فال الت ْز 

 التكيْلْدٕ
0.701 0.721 0.768 0.701 0.7227 

 0.8535 0.831 0.872 0.860 0.851 فال التربْٓه

فال املساد  

 ّالربساٛات املطاىدٗ
0.887 0.907 0.915 0.897 0.9015 

اليط ٘ املْٝٓ٘ 

 الكلٔ٘ للذامع٘
0.8137 0.7872 0.8081 0.7920 0.8002 
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* قٌ سطددا  اليطدد ٘ املْٝٓدد٘  ددال مددا ك دامعدد٘ مددا ٍددْ ع ددازٗ عددً التكددسازات املطددت سد٘ مددً    

التشلٔل لرل  ا ال ؾنٔ  مطاقات ال  اؾامعد٘ علدٙ التكدسازات الكلٔد٘ للنذدال, ّقٌ      

 6اليطدد ٘ الكلٔدد٘  ددال مددا ٍددٕ ع ددازٗ عددً املتْضدد  اؿطددابٕ لليطددب علددٙ ذلدد  ا ددال, )      

 مطاقمل. 24ل دامع٘, أٖ مً بؿدل ؼلٔل مطاقات لك

مل قص أٌ فددال املساددد  ّاملؿددالز ّالربددساٛات   ٣ٓ2سدد  مددً اليتدداٜر ك اؾدددّل زقدده )   

املطددداىدٗ الددد  ؼْٓدددُ اـ ددد  قدددد استدددل املسا ددد٘ ا٤ّص أٖ أٌ  ٔددد    ددد  املطددداقات   

نكً الرتبْٓ٘ ال  ب ؼلٔل قتْاٍا ّلزاضتَا قد اكنيت مساد  ّمؿالز اعلٔنٔد٘ ٓدت  

ال ل دد٘ مددً السدددْا الَٔددا, ّاددا أٌ  لطدد ٘ التعلددٔه اؾددامعٕ اددرت  لل الددب اؾددامعٕ        

فا٢، يد رًيا لكدٕ ٓ شدح ّٓسادد  مؿدالز اعلنٔد٘ للشؿدْل علدٙ املعلْمدات الد  ٓسٓدد,            

 ٍّرا ٓؿب ك أٍدال ال شح العلنٕ.

ّاستدددل فدددال التربدددْٓه املسا ددد٘ الجاىٔددد٘ ٍّدددرا ٓعددد  أٌ   ددد  املطددداقات ك يلٔدددات    

لرتبٔ٘ ؼْٖ علٙ الّات التربْٓه, ٍّدرا ٓددل علدٙ أٌ اـ د  قدد زيدصت علدٙ التربدْٓه         ا

ّألّااُ امل تل ٘ املتيْع٘ مجدل التربدازٓس عدس ا٢ىرتىدت مل دات انلداش الْاد دات ّسريٍدا,         

ٍّدددرا مدددا ايدددالٖ بدددُ الرتبٔددد٘ اؿدٓجددد٘ سدددْل اضدددت داو ألّات اربدددْٓه كتل ددد٘ ّمتيْعددد٘   

 زات التشؿٔلٔ٘.بانقا ٘ أّ قص داىب ا٢ ت ا

ّداٛ فال ا٢ىػ ٘ ك املسا ٘ ا٢ ريٗ ٍّرا ٓع  أٌ أسلب املطداقات الد  ب ؼلٔدل    

   َددا ؽلددْ مددً ا٤ىػدد ٘, ّقددد ٓكددٌْ ّزاٛ ذلدد  قلدد٘ اضددت داو ا٢ىػدد ٘ ك التعلددٔه     

املدزضدددٕ ّك امليددداٍر املدزضدددٔ٘ اىعكدددظ ذلددد  علدددٙ اـ ددد  ّامليددداٍر اؾامعٔددد٘ مددد  أٌ  

عياؾددس امليَدداز ا٤زبعدد٘, ّقٌ قلدد٘ اضددت دامَا ٓعدد  ّدددْل  لددل   ا٤ىػدد ٘ ٍددٕ عيؿددس مددً

ّاقددد  ك قعددددال اـ ددد  الدزاضدددٔ٘ للنيددداٍر الرتبْٓددد٘, مددد  أٌ معحتددده احملاقدددسًٓ ك       

 مل.2004اؾامعات ٓعتندٌّ اضلْ  احملاقسٗ  رب  ٍّرا ٓتْا ا م  ما ذيسِ باؾً )

لطد ٔئ٘ متربداز    ّمً داىدب ا دس اد ت أٌ ّاقد  اـ د  الدزاضدٔ٘ ك اؾامعدات ال        

سٔح ياىدت اـ د  الدزاضدٔ٘ للندْال الرتبْٓد٘ املػدرتي٘ ك دامعد٘ بريشٓدت ك املسا د٘          

ا٤ّص, ٍّرا قد ٓسد  قص أٌ ٍيا  منْذًدا مؿنًنا قد أعداُ اؾامع٘ ْٓشا علٙ  ٔد   

احملاقدسًٓ ل٣ٍتددداٛ ّا٢ضددتٝياع بددُ ٍّددْ وتدْٖ علددٙ الػددكل العدداو لتؿددنٔه ّمعددآري   

 ٔ٘.اـ ٘ الدزاض
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ّك املربابل داٛت ك املسا ٘ ا٤ ريٗ دامع٘ اـلٔل, ّٓربْو مسيص التنٔص ك اؾامعد٘  

بت ْٓس ّاعدٓل منْذز لل    التدزٓطٔ٘ مدً  د٣ل املياقػدات ال ١زٓد٘ مد  احملاقدسًٓ       

ّالتْؾددل قص منددْذز  دداف بدداـ   ٓددْشا علددٙ  ٔدد  احملاقددسًٓ ل٣ضددتٝياع بددُ ك       

 ّق      املطاقات.

ت ىطدددد ٘ ّاقدددد  اـ دددد  الدزاضددددٔ٘ للنيدددداٍر الرتبْٓدددد٘ ك اؾامعددددات    ّأ ددددرًيا ياىدددد

%مل ٍّددرا ٓدددل علددٙ دددْلٗ اـ دد  الدزاضددٔ٘ ّاستْاَٜددا علددٙ فددا٢ت      80ال لطدد ٔئ٘ )

ّمعآري دٔددٗ, لكدً مدً ا٤ كدل لاًٜندا اليحتدس قص اعلدٔه أ كدل, ٍّدرا ٓت دا مد  معحتده             

 الدزاضات ال  ا سقت قص اعدٓل ّا ْٓس املياٍر.

وكددً الربددْل قىددُ بدددٌّ اعلددٔه دٔددد لددً ٓددته قعدددال قىطدداٌ دٔددد, ّمددً ك     ّممددا ضدد ا

 لط ت   ىػَد قؾد٣ًسا للتعلدٔه اؾدامعٕ بدل مد١طسات ّمل دات ّزقٔد٘ ُؾدسل علَٔدا          

 الكجري  له ا١ل ك اليَآ٘ قص سربً التكيْلْدٔا ك دطد ّزّد التعلٔه.

مد  سٔدا  لخد٘ الت اطدب      ّقٌ بعض ما ايتذُ يلٔات الرتبٔ٘ ٢ ع٣قد٘ لدُ باملطدترب ل   

بت ميتر ال شح ّمطت دمُ, ّمدا ٓعدا  علدٙ ال شدْخ الرتبْٓد٘ ّاملد١طسات الرتبْٓد٘ ٍدْ         

اىَددا ادددزع مػددك٣ت اؿاقددس ّاملاقددٕ لٌّ أٌ ات ددسق قص زضدده معددا  ا٤مدد٘ مطددترب لٔا،,  

 مل.2007مل ّالسأٍه )2011ٍّرا ٓت ا م  ما داٛ بُ اؾالعٕ )

:" ما  ت  املبتادا األساستجت انت  نتب اه    نتا        انساال انثانث انذي  لا عهم

 ا يد انلةاسجت نهالنا  اجلامد  انراب ي؟

مددً  دد٣ل ا٢طددد٣ا علددٙ معحتددده   دد  املطدداقات ّالدددسامر الرتبْٓدد٘ ك اؾامعدددات       

  ٘ ك قعدددددال اـ دددد  الدزاضددددٔ٘    وكددددً ا  ٔربَددددا  م ددددالٟ ال لطدددد ٔئ٘ ب اربدددددٓه ضددددت

 اؾامعٔ٘, ٍّٕ: للنطاقات

1.   ّ ٌ ّاملػددازي٘ ّالت دداٍه: التعدداٌّ بددت اؾامعددات ذات املددْال ّاملطددداقات       م دددأ التعددا

املػدددرتي٘ مدددً سٔدددح اْسٔدددد   ددد  ّّؾدددرت ٍدددرِ املطددداقات ّيدددرل  أٍددددا َا       

ّكسدااَا, ّأٌ اكٌْ ٍرِ املطاقات قابل٘ للتعدٓل ّاؿرل ّانقا ٘ يلندا لعدت   

 اؿاد٘ ّ ا اْازٓخ ٓته ا٢ا اق علَٔا قنً الٔ٘ قدلٗ.

ٓس: أٌ اكددٌْ   دد  املطدداقات قددالزٗ علددٙ مْاي دد٘ الت ددْز التكيْلددْدٕ م دددأ الت ددْ .2

مً  ٣ل عسض احملتْٚ عس ّضاٜل التكيْلْدٔا, ّأٌ ٓعآؼ الت ْز,  علدٙ ضد ٔل   
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املجددال ٍيددا  بعددض املطدداقات غ  َددا الدزاضددٔ٘ ُادددزع مددً أٌ ىػددلت اؾامعددات          

 ال لط ٔئ٘ ّستٙ ا٦ٌ.

علْمددات املاقددٕ مددً  دد٣ل اؾندد  بددت  م دددأ ا٤ؾددال٘: عٔددح ٓلدده ّؾددرت املطدداق ا  .3

 الربدٓه ّاؾدٓد, ّلٔظ الطري م  اؾدٓد ّقٍنال الربدٓه.

م دددددأ اؾددددْلٗ: ّٓتكددددنً اـ دددد  الدزاضددددٔ٘ ا٢ٍتندددداو بعنلٔدددد٘ التعلددددٔه لا ددددل       .4

احملاقددسٗ, ّاؾْاىددب انلازٓدد٘ ك اليحتدداو التعلٔنددٕ اؾددامعٕ, ّيددرل  ا٢ٍتندداو      

ّعنلٔدددات الت دددْٓس ك ىحتددداو التددددزٓظ  باحملاقدددس, ّقددددساٛ املصٓدددد مدددً انؾددد٣سات  

ّالتدددزٓب ّذلدد  لتشربٔددا العدٓددد مددً ا٤ٍدددال ّالدد  مددً أٍنَددا قددناٌ قسددداخ       

اؾدددْلٗ ك التعلدددٔه ّالتددددزٓب لكدددل ال ددد٣  ّاصّٓددددٍه باملعس ددد٘ ّاملَدددازات ال٣شمددد٘  

 ؾعل  لط ت فتن  متربدو.

َازات ّالربٔه م دأ الػنْلٔ٘: ٍّٕ  ْلٔ٘     املطاقات للن أٍه ّامل الٟ ّامل .5

ّا٢ػاٍات ّاؾْاىب ال  ٓي خٕ اٌ اػنلَا اـ  الدزاضٔ٘ للنطاق, ّمً  ٣ل 

مسادع٘ ّؾرت املطاقات ا ت عيد بعكَا عدو ّدْل م دأ الػنْلٔ٘ ك عسض 

 م أٍه املطاق, بل ا٢قتؿاز علٙ م أٍه عام٘ ددا.

ٕ م دددأ الت  ٔددا )  .6 اكددنت   دد٘   أّ اؾاىددب الت  ٔربددٕ: مددً  دد٣ل   ملالعنددل املٔددداى

 املطاق  ا٢ت الت  ٔا العنلٕ للن أٍه ال  ٓت ياٍا مْقْا املطاق.

 ّمً  ٣ل ذل  ب ؼدٓد عدٗ معآري ٍّٕ:  

مدد   ,أته ادزٓطددَضدد للنَددازات ّامل ددأٍه الدد  ّّؾددرت اْقددٔ ٓت للددُ  :اة احملرتت  جتتمد

 امليَاز. أسد عياؾس احملتْٚ ّذل  باعت از ؼدٓد ّاق  لتل  املَازات ّامل أٍه,

اددسًٍ ايتطددا  املعس دد٘ ّاملَددازٗ اطدداعد ّ ال ٔٝدد٘ الدد مددً  دد٣ل ؼدٓددد  :اة األداءجتتمد

ٚ  املتكدددني٘ ك املَددداو  , مددد  ّؾدددرت ا٤لاٛ ٍدددل مرب ددد٢ْ أو ٢,  َدددٕ اؿدددرت      معدددآري احملتدددْ

 .زات أٖ بْؾرت ا  ٔربات ال  املعس ٘ػطد ال  املعازل ّاملَا ال  التعلٔنٔ٘

١ضطدد٘ اْ سٍددا امل ؼدددل املؿددالز املتيْعدد٘ الدد     الدد  ٍّٕدد :اة فتتاا انتتردهم جتتمدأمتتا 

, لكٕ ٓتنكً ال د٣   املت ؿؿ٘ لزد٘ اْ س السامر, ّأعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظّ ٘التعلٔنٔ

 .مً اعله احملتْٚ ّمربابل٘ معآري ا٤لاٛ امل لْب٘
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ٍّددددٕ عنلٔددددات الرت دددد٘ الْاقعٔدددد٘ العنلٔدددد٘ للنعس دددد٘ ّاملَددددازات   :انرتتتتلة  طمدجتتتتاة 

ٕ ل٣شمدد٘ ّا٢ػاٍددات ا لتشطددت ّوتادددُ احملاقددسٌّ  اؿددرت مددا هددب أٌ ٓعس ددُ    لددُ, ٍّدد

 .اعله ال ٣   ٣ل عنلٔ٘ التدزٓظ

 ا٤ضدالٔب املت عد٘ ك  ّنازضدات  املللشكده علدٙ ددْلٗ     قكدات ٍّدٕ   ججم:انرقطأ ًضا مدجاة 

  ٣ .اربٔٔه ال

ل ٍّددٕ مدداذا ؼددْٖ   د  املطدداقات مددً عنلٔددات قعدددا  :انرلاجتتت املنلجتتت جتتاةدطأختتًام م

لعنلٔدات  ز٠ٓ٘ سدْل اينٔد٘ اؾْاىدب املعس ٔد٘ ّاملَئد٘      املعلنت ق ل اـدم٘, أٖ ٍل اربدو 

٘     ت, م  اْقٔ  ملعلنقعدال ّالٍٔل ا هلده, ّذلد     ا تٔداز ّاؿدنٔه أىػد ٘ التينٔد٘ املَئد

 ٤ٌ  ٔ  املطاقات ال  ىتشدخ عيَا مطاقات اسبْٓ٘.

: ىْعٔدددد٘ املطدددداقات ّىْعٔدددد٘ ك قددددْٛ اليتدددداٜر  ددددإٌ اندددددساٛات انؾدددد٣سٔ٘ اكنددددً ك

امل ددأٍه ّاملَددازات الدد  اربدددمَا الدد  املطدداقات, مدد  ا٤ ددر بعددت ا٢عت دداز م دددأ  ْلٔدد٘  

  دد٘ املطدداق لتلدد  امل ددأٍه ّاملَددازات, ّادددعٔه العنلٔدد٘ التعلٔنٔدد٘ عددً طسٓددا قعدددال          

احملاقددسًٓ املت ؿؿددت ذّٖ اـددسٗ, بانقددا ٘ قص ا٢ضددت الٗ مددً التربئددات التعلٔنٔدد٘ 

اؿدٓجدد٘ ّأدَددصٗ اؿاضددب ا٦لددٕ لتشطددت دددْلٗ التعلددٔه بػددكل عدداو, ّؼطددت ا  ٔددا        

بددسامر التدددزٓب ّالتعلددٔه بانقددا ٘ قص ادددعٔه ىحتدداو التربددْٓه, ّاستددْاِٛ علددٙ عنلٔددات       

 سسع الربٔه انهابٔ٘ ّا٢ػاٍات الطلٔن٘ ّاػذٔ  ال ٣  علٙ امل الزٗ ّالتْاؾل.

٢ بددد مددً ؼطددت ألاٛ احملاقددسًٓ عددً اددْ ري  ّمددً مي لددا م دددأ املػددازي٘ ّالتعدداٌّ  

ًٔددا ّك اـددازز مددً  دد٣ل           ددسف التينٔدد٘ املَئدد٘ مددً  دد٣ل اربدددٓه بددسامر ادزٓ ٔدد٘ قل

املػدددددازي٘ ك ا٤عددددداخ ّاملددددد١طسات ّالدددددْزؽ ّاليددددددّات, ّاربددددددٓه اؿدددددْا ص ّاملكا ددددد ت       

 للنتنٔددددصًٓ مدددديَه, ّاددددْ ري فددددا٢ت التعدددداٌّ ّاملػددددازي٘ ّالصٓددددازات التعلٔنٔدددد٘ بددددت      

اؾامعات, ّمً مي لا م دأ الت ْٓس  ٣بد مً ايْٓد  ّقثدساٛ املديَر الرتبدْٖ مدً  د٣ل       

التلئددد علددٙ ادددزٓظ الربددٔه مددً  دد٣ل امليدداٍر امل تل دد٘, ّاكددنت املَددازات انبداعٔدد٘       

ّمَازٗ الدت كري الياقدد, ّاعصٓدص التربٔدٔه للعياؾدس العنلٔد٘ ّالت  ٔربٔد٘ مدً  د٣ل قعددال           

ًٔددا   ًٔددا, ّمدً مي لددا م دددأ اؾددْلٗ  دد٣ بددد مددً  ال ل د٘ قعدددالا عربل ًٔا ّعاط  ًٔددا ّدطددن ّزّس

قسداخ اؾْلٗ ّال عالٔ٘ ّالك اٛٗ ك العنلٔ٘ التدزٓطٔ٘, مً  ٣ل اٍتنداو   د٘ املطداق    

 ّّؾ َا بعنلٔ٘ التدزٓظ لا ل احملاقسٗ ّعنلٔات الت ْٓس.
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 م انساال اناابع انذي  لا عهتم :" متا  ت  ا يتت ا التت باستراايجيجت يدتل        

 خيد امللا   اجلامدجت انراب  ت يف فهسيني؟

قٌ العنلٔددددد٘ انؾددددد٣سٔ٘ ٍدددددٕ عنلٔددددد٘ أ ٣قٔددددد٘ ٤ىَدددددا اربدددددْو علدددددٙ غدددددعْز ا٤ دددددسال  

اطدد١ّلٔااَه مددْ مددا اربدمددُ أمدداو ا٤دٔددال ّاكددٌْ عددً اقتيدداا ّزقددا ّسسٓدد٘, ّقٌ عنلٔدد٘   

ْزٗ أّ قؾددد٣د امليددداٍر ٢ ؼربربَدددا العدددصاٜه احمل نددد٘ ّالدددرياٛ ا ندددد ّالع ربسٓددد٘ املخنددد    

احملتكدسٗ, ٢ّ وكددً ٤ٖ   د٘ قؾدد٣د أٌ اديذ  مددا   ادساا الػددسّحا امليَذٔد٘ اندسأٜدد٘      

 ال٣شم٘, ّقٌ   ٘ قؾ٣د املياٍر اليادش٘ ال  طس ك الخالب عس املساسل التالٔ٘:

 :أطال: ماحهت ما قبم اإلعلاد 

       ّ ًٔدا أ ًٔدا ك اؾامعدات,   ىحتسا، ٤ٍنٔ٘ ا تٔاز ا٤ دسال الدرًٓ ٓعددٌّ اـ د  قعدداًلا  ي ل

ّىحتًسا لتلثري ٍد٢١ٛ ك اـ د٘ ّم أٍنَدا ّسآااَدا ّأٍددا َا ّمسامَٔدا,  دإٌ مسسلد٘ مدا          

ق ددل انعدددال مسسلدد٘ أضاضددٔ٘  َٔددا,  نددا ٍددٕ املعددآري اّ ال ددسق الدد  ٓددته علددٙ أضاضددَا          

ؼدٓد ّاعدٔت ؾيد٘ انعددال؟ ّمدً دَد٘ أ دسٚ ٢ بدد مدً أٌ اكدٌْ ٍٔٝد٘ انعددال ممجلد٘             

امعددات علددٙ مطددتْٚ الددْطً, اعيددٙ ا ددس  ددإٌ اللذيدد٘ املكل دد٘ بإعدددال اـ دد       لكددل اؾ

 الدزاضٔ٘ ٍٕ ك ذااَا هب أٌ اكٌْ ممجل٘ طج٣ٔ، عال٢، ّؾالقا،.

ّأٌ اكدده ؾيدد٘ انعدددال  ددساٛ أداىددب ك قددْٛ اؿربدداٜا الرتبْٓدد٘ أّ ا٢ضددتعاى٘ بَددا,   

ّأٌ اكددٌْ ؼددت قغددسال   ّأٌ اكددٌْ عنلٔدد٘ ا٢ تٔدداز مددً كتلددرت الت ؿؿددات الرتبْٓدد٘,      

قكددده ٓكدددنً اكاملدددَا ّاعاّىَدددا ك قطددداز ميَذدددٕ مْسدددد, ّأٌ اكدددٌْ الت ؿؿدددات ك       

ايْعَددددا ّىْعٔتَددددا ك املطددددتْٚ امل لددددْ , ّأٌ اددددْ س اللذيدددد٘ يا دددد٘ الػددددسّحا امليَذٔدددد٘    

 ّالحتسّل املياض ٘ ال٣شم٘ نعدال ّاعدٓل اـ   الدزاضٔ٘ ّاْؾٔ ااَا.

 :ثانجا: ماحهت اإلعلاد

ٔددصات ٍددرِ املسسلد٘ معس دد٘ أٍدده أٍدددال اعددٓل ّا ددْٓس اـ دد , ّلددرل    مدً أٍدده مم 

اعد الخآ٘ مً أٍه الػدسّحا امليَذٔد٘ لالؾد٣د,  َدٕ اكد ٕ علٔدُ ؾد ٘ الدْعٕ ّالعندا          

ّاؾدددٗ ّا٢ؾددال٘ ّال عالٔدد٘, سٔددح ٓددسش ك اطدداز ميَذددٕ متكامددل  دد٣ اتعددازض الْسدددٗ   

قذ مددً املت ل ددات امليَذٔدد٘ معس دد٘ مددا   ّالتيددْا ٢ّ اؾدددٗ ّا٤ؾددال٘ ٢ّ الكنٔدد٘ ّالكٔ ٔدد٘; 

اىتَٙ قلُٔ امليَاز الرتبْٖ مدً دْاى دُ انهابٔد٘ ّالطدل ٔ٘ ّمعس د٘ ا٤ضد ا  ّالعلدل عدً         

 طسٓا التربْٓه املْقعٕ الدقٔا ّالتت   اندساٜٕ.
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ٍّيا قدسّزٗ الرتئدص علدٙ الحتدسّل الد  هدسٖ ك قعددال اـ د  ّطدسق التددزٓظ           

زٗ احملتددْٚ علددٙ اػددذٔ  الربدددزات امل تل دد٘ ّاملْاٍددب    ّطددسق التؿددشٔ   َٔددا, ّمدددٚ قددد  

املتيْع٘ ّااربداٌ اـدسات, ٤ٌ اؿكند٘ الرتبْٓد٘ اربتكدٕ اْظٔدرت اؾَدْل اْظٔ ،دا دٔدًدا,          

ّقٌ برل اؾَد ا٢قؿٙ ّالْؾدْل قص أعلدٙ اليتداٜر باليْعٔد٘ الرتبْٓد٘ احمللٔد٘ ٢ ٓك دٕ        

املطددتْٚ التعلٔنددٕ ٢زقدددٙ   مددا   ٓربددازٌ علددٙ املطددتْٚ احمللددٕ اطددتْٓات أ ددسٚ بددي ظ         

الديحته الرتبْٓدد٘ ك العددا , ٍّددْ مددا ٓطدداعد قص سددد بعٔددد علددٙ ا ددْٓس اـ دد  الرتبْٓدد٘   

 اؾامعٔ٘ ّالْؾْل بَا قص املطتْٚ ا٤علٙ مً اليْعٔ٘ الرتبْٓ٘ العاملٔ٘ املت ْق٘.

أمددا التربئددات الرتبْٓدد٘ لددٔظ ّق ددا علددٙ اسددد بددل اعددد الرباضدده املػددرت  بددت كتلددرت     

لرتبْٓدد٘ املت ددْزٗ, عٔددح وكددً قٔاضددَا ّا ت ازٍددا ّاعدٓلددَا ّا ْٓسٍددا,  ت ددالل   الدديحته ا

اـدددددسات التربئددددد٘ ّالعلنٔددددد٘ ّالْضددددداٜل التكيْلْدٔددددد٘ ملدددددً ع٣مدددددات اليكدددددر الجربددددداك 

ّاؿكدددازٖ ّالدددْعٕ الرتبدددْٖ, ّلكدددً ك سددددّل مدددا وكدددً لٌّ أٌ ٓكدددٌْ مت ًْعدددا بعربددددٗ         

دٗ الػعْز بداليربـ, يندا أٌ انعذدا     اليربـ; ٤ٌ انعذا  با٦ سًٓ قد ايػل عيُ عرب

 بالي ظ ٓتْلد عيُ الخسّز ّي٣ٍنا ا ٘ للعله.

 -ثانثا: ماحهت انربين )انداض(:

قٌ عددسض اـ دد٘ الدزاضددٔ٘ علددٙ املت ؿؿددت ك اؾامعددات ٓطدداعد علددٙ ؼ ٔصٍددا        

ّقعدالٍا للعنل بَا عً طسٓا مػازيتَه ك املياقػ٘ ك ٍرِ املسسل٘,  ٔ دٖ زأَٓه مدً  

ٓربتيعٌْ اسزات التعدٓل ّالت دْٓس  ٔت يْىَدا عدً زسدب ٢ ٓػدْبُ زٍدب, ّهلدرا ٢        دَ٘ ّ

 بد مً اْ س الػسّحا التالٔ٘:

 عسض قتْٚ اـ   علٙ امل تؿت علٙ ٍٔٝ٘ سلربات. .1

 املياقػ٘ الت اعلٔ٘. .2

 معس ٘ ازاٛ اهلٔٝات املػازي٘ املت ؿؿ٘ ّاـسّز بَا.   .3

 ا٢ط٣ا علٙ ازاٛ ا٦ سًٓ ٓجسٖ اليرباؽ. .4

 -ابدا: ماحهت انريبجق:ة

 اربطه ٍرِ املسسل٘ قص قطنت سطب الصمً ٍّنا:

    ( مل ضددديْات ٓدددته التعدددسل علدددٙ مددددٚ ؾددد٣سٔ٘     5الؿدددْزٗ ا٢ّلٔددد٘:  ربدددد اؿدددل قص

 اـ   الدزاضٔ٘ ّمياض تَا لطْق العنل.
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            ٘ الؿْزٗ اليَأٜ٘: ا ددأ بعدد ا٢ىتَداٛ مدً الؿدْزٗ ا٢ّلٔد٘,  ربدد ٓدته سدرل أّ ققدا

أّ م الٟ هلا مً ست ٦ س, علٙ ا٢لتصاو التاو بلٌ اكدٌْ متذددلٗ    دْاىب أّ معآري

 مطتنسٗ.

قٌ أٖ اربؿري أّ ىربـ أّ   ل ٓرب  ك مسسل٘ مً املساسل اديذه عيدُ عساقٔدل مدً غدلىَا      

 أٌ اعْق الطري ال  ٔعٕ لعنلٔ٘ اعدٓل اـ   الدزاضٔ٘ اؾامعٔ٘.  

 التوصيات: 

لدده امليدداٍر ّا ْٓسٍددا ّاضددت دامَا  ا٢ضددت الٗ مددً يددل ا٢ػاٍددات اؿدٓجدد٘ ك ع    .1

  . ٔنا ٓ ٔد ال سل ّا تن 

 قل ال مربسزات )مطاقاتمل ددٓدٗ مت ْزٗ ك فال الت ؿـ. .2

 العنل علٙ  لا مياخ ٓطاعد علٙ التعدٓل ّالت ْٓس ك اؾامعات ال لط ٔئ٘. .3

 ّيددرل  عنلددٕ بػددكل اؾامعددات ك ّالي طددٔ٘ الرتبْٓدد٘ العلددْو م ددأٍه ا  ٔددا .4

ٙ  الرتئدص  اكدنيت  امل تؿت ّال قص  ال شْخ رِمجل ٍ قٓؿال  ك التشددٓح  علد

 املياٍر.

 اجربٔددرت مددً  دد٣ل املجالٔدد٘ التدددزٓظ غ دد  ا٢زاربدداٛ ئ ٔدد٘ علددٙ الكددْٛ اطددل  .5

ا٤ّلْٓدد٘ ك   ؽدددو املطدداقات ّ   َددا,  لددَه    ّزؽ أّ لّزات ك احملاقددس ّقغددسايُ 

 .ّالتعلٔه العالٕ انؾ٣د ّالتشدٓح ق ل سريٍه مً عياؾس العنلٔ٘ الرتبْٓ٘

اـ   الدزاضٔ٘ ك اؾامعات ّاملعاٍد العلٔا, للت ْٓس املطتنس مد  ا دْز   ق كاا  .6

 ّيرل  اؿال باليط ٘ للكتب املربسزٗ.   ,العلْو ّكتلرت مٔالًٓ املعس ٘

قدعٔرت قص اؾامعدات الد  ادد       الد عض ميَدا   التعلٔه العداو ٓدد   ا سداادُ    اٌ  .7

٣  دد ,العدداو ّقص كتلددرت ق اعددات ا تندد  ا٤ ددسٚبدددّزٍا غسهَٔددا قص التعلددٔه 

٢ّ بدد مدً    ,وكً قؾ٣د التعلٔه العالٕ بدٌّ قؾ٣د التعلٔه العاو ك الْقت ى طُ

اليحتدددسٗ الكلٔددد٘ الػدددامل٘ قص الرتبٔددد٘ ّالتعلدددٔه ك يدددل مساسلدددُ ّػيدددب اليحتدددسٗ       

 التذصٓٝٔ٘ ك انؾ٣د ّالتشدٓح.  
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 (بطاقة مالحظةملحل  )

٘  اَدددددل ٚ  ؼلٔددددل قص  ال  اقدددد ٘  اـ دددد   قتددددْ  للنطدددداقات  ّاْؾددددٔ َا  الدزاضددددٔ

 .ال لط ٔئ٘ اؾامعات ك املػرتي٘ الرتبْٓ٘ اؾامعٔ٘

قه
لس
ا

 

 مْدْلٗ الع ازٗ ّا ال
سري 

 مْدْلٗ

   اتكنً اـ ٘ ا ا٢ت التالٔ٘:

 ا٢ّ : فال املعلْمات ا٤ضاضٔ٘

   احملاقس معلْمات علٙ ؼْٖ 1

معلْمات املكاٌ ّالصماٌ )العاو الدزاضٕ, مْعد  علٙ ؼْٖ 2

 املطاق, مكاٌ اىعربالِ, ّسريٍا..مل

  

   ..مل.  ّسريٍا زقه املطاق, املطاق, اضه)ؼْٖ علٙ معلْمات املطاق   3

 الطلْئ٘ ثاىٔا: فال ا٤ٍدال

   الت كري مَازات لتينٔ٘ أٍدا ا، اتكنً 4

     ضلٔن٘ قدسأٜ٘ ؾٔاس٘ مؿاس٘ ا٤ٍدال 5

   ّمػك٣اَه ّسادااَه ّقدزااَه ال ل ٘ ط ٔع٘ اياضب ا٤ٍدال 6

 ّالْدداىٕ ّاملَازٖمل بلْو ٍسو) املعسك اؾاىب اينٕ ا٤ٍدال 7

 للنطاقاتمل اثْليس ٍسو)

  

   التعله كسدات علٙ ؼْٖ 8

 ثالجا: فال احملتْٚ

 ك احملدلٗ املَازات ؽدو مؿنن٘ عٔح التعلٔنٔ٘ اـسٗ 9

       ا٤ٍدال

  

   الت كري مَازات لتينٔ٘ احملتْٚ مياضب 10

   املطاق ملْاقٔ  احملتْٚ  ْلٔ٘ 11

   للت  ٔا قابل٘ مْاقٔ  ؼْٖ علٙ 12

   الت ْز اطآس ىحتسٓات علٙ استْا٠ٍا 13

   مي ربٕ اطلطل ّ ا ميحتن٘ التعلٔنٔ٘ اـسات 14

   الدزاضٕ لل ؿل الصمئ٘ ال رتٗ علٙ مربطه احملتْٚ 15
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 زابعا: اضرتاأذٔات التدزٓظ 

   للنشتْٚ املياض ٘ التدزٓظ اضرتاأذٔات ؼدل 16

 الت كري تمَازا اينٔ٘ ك اطَه ادزٓظ ؼْٖ اضرتاأذٔات 17

 -املػك٣ت سل – الرٍ  العؿرت أضلْ )اضرتاأذٔات  مجل

 ملا٢يتػال

  

 احملاقسٗ بٔٝ٘ ا٣ٜه ادزٓظ متيْع٘ اضرتاأذٔات ؼْٖ 18

 ال ل ٘ ّ ؿاٜـمل ال ؿل)

  

  امطا: ا٢ىػ ٘ 

   للت كري مجريٗ أىػ ٘ ؼْٖ 19

   مت ْزٗ علنٔ٘ اىػ ٘ ؼْٖ 20

   اؾناعٔ٘ املػازي٘ لل ل ٘ اتٔ  أىػ ٘ ؼدل 21

   ال ل ٘ بت ال سلٓ٘ ال سّق اساعٕ متيْع٘ ا٤ىػ ٘ 22

   قدلٗ ل٥ىػ ٘ الصمئ٘ ال رتٗ 23

   التكيْلْدٕ ّالت ْز التعلٔنٔ٘ ضالضا: التربئات

 اينٔ٘ ك اطَه ال   التعلٔنٔ٘ ّالتربئات الْضاٜل ؼدل 24

 اْقْا اسا   اربا٢ت ا٢ضتعاى٘ مجل) الت كري مَازات

 Data show  ,LCD ٔدْٓ  مرب   عسض –مناذز –احملاقسٗ

  ّسريٍا..مل

  

   املْقْا ّط ٔع٘ املكاٌ ّ الصماٌ اتياضب ّالتربئات الْضاٜل 25

   ال ل ٘ اٍتناو اجري اعلٔنٔ٘ ّضاٜل ؼدل 26

ا٢لكرتّىٕ  التعله اضت داوقص  ٓػري ما علٙ اـ ٘ ؼْٖ 27

 ّالتكيْلْدٕ

  

 تربْٓهضابعا: ال

   املطاق بلٍدال التربْٓه ٓسا   28

   الت كري مَازٗ اربٔظ اربْٓه ألّات اـ ٘ ؼتْٖ 29

 ّظاٜرت, ال دٓل, يالتربْٓه) متيْعا اربْوا علٙ ؼتْٖ 30

 ...ملّسريٍا

  

   قدل  َٔا اربْٓه لكل الصمئ٘ ال رتٗ 31
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