مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  7ديسمبر 4102

التأهيل التربوي لعضو هيئة التدريس الجامعي
د.عبد الحميد المنصوري

*

مقدمة:
بدايةةال دبةةد لةةء نظرةةشا لة ةلى وةةشلاال عا ة لااةةي اظل اةةيض اظ ةةشل

اب ة اظ ةةل

اظلهليال بوريهش اظل صص لاظللبلي ،لذظك ظلش ظهذيء اظب ديء لء صةت
وهد

شظل ايض اظ شل

ابة ةةل اظ ابة ةةال ،لللة ةةلق ل ةةةشد

اظللصة ةةلدى ،لط ة ة

ة ة ل هي ة ة اظلي ة ةةش

اظل ص ة ة

بشظلرليةةةش

اظللع لاظسل .

للء اظلتتة أء ذه اظ شل ش

بوةةس

ل طة ةةي ظط ة ة ل ش

ظلابيةةال تش ةةش

ية ةةشدى أعة ةةداد اظربة ةةل للسة ةةد

اظللليةةال ،ظةةذظك ةةإء ل ةةةض ةةذه اظ شل ةةش
اضلظيةةال ،دلء لةةل يء بةلالد اظد ال ةةش

اظ ايةةش

ة أعطةةشا ياةةال اظلةةدلي ،اظل ظةةض لسةةء لي اةةال ل ة يتظ

للبلي ةشظ لياهةةش لي ة اظ ب ة ال اظايبي ةال تيةةع نء لةةشك ليةةش اظل دا ة
لل اة

ةذا اظلطةلشل لةء اظللةةلليء

اهةةش ل ةةشل لرص ةشظ وةةديداظ لةةء اض ةةشلذى اضسمةةشا ،اضلةةل اظةةذي أ ط ة نظ ة

اد ةةل شلال ب ب ة ال علبيةةال لا ةةدى ظ ةةد اظ ة

اظلهل اظللبلي ،لظي ة

ادلصة ةةش

ليسةةد

أسيةةل لةةء اظبتةةع اظ الة لعاة اظد ال ةةش

ةةشد لللس ة  ،للةةش

يرشبا ة ة وة ةةتشظ لاطة ةةتشظ ة ة

تسلليال تدييال اظلوة ى ،لتش لهةش لاتةال ضعطةشا ياةال اظلةدلي

لة ةةء تلاة ةةال اظة ةةدسلللاه ،سلة ةةش أء ة ةةذه اظ شل ة ةةش
اظلل ةةل يء يهةةش ،لللةةلق اظل صصةةش

للبشدظةال،

ة ن ديةشد عةدد

اظلسللظل ية ةةال للرليةةةش

اظتدييال لبذظك إء اظبلء د ي ا وش شظ بيللش لبيء اظةدل اظللردلةال ة

عاة اظلةةدلي

لييرةال لال سش ةش

اظ رةديء اخ ةليء لةء اظرةلء اظلشطة ل ةل ظال لاتلةةظش للية

اظ شل ةةةش  ،لاللمةةةشق ل ة ةةدد
اظلي الي ة ةش

ة ل ة ظال اظللليةةال

ظةديهض أيةال ت ةال لرل ةال ظهةذا ادعلة ال

ةةذه اظ شل ةةش

ي ةةشل

ةةذا اإعةةداد
د

 .ةل ادعلرةشد أء لهلةال اظلةدلي

لهةش ال للللعةال ،تيةع نلهةش لرةلض عاة نلرةةشء اظلةشدى اظد ال ةيال بشعلبشل ةش لتةلل اظلةلهد بيةد ألة

لي ل لل اظ الض اظللبليال لاظلم يال أ ذ

لاك اظلةةلى اظطةيرال للطةشا للرة ظلتة لتاهةش اظلةةلى اظلة

للةشدي بة ء ظسة لهلةةال لةةء اظلهةةء أ ةةشظيبهش لأدلالهةةش ل الارهةةش اظلرللةةال اظلة د يلب ة أء للةةلك ظاصةةد ال
لاد لهشد (اظ لب .)294 ،4002 ،
نطش ال نظ أء ل ةض لا
لء شعش
*

عطل ياال اظلدلي

يلطة

ة اظلةدلي

لةة اظل نظة لةش ي صة

ظة

لدلي يال ل ة لةء علاة اظلدلي ة وةبيهشظ بللتاةال اظل اةيض اض ش ة  .لبلرشللةال ي ةيلى بةيء

سايال اظللبيال  -شل ال اظ اليال.
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اض ةلشذ اظ ةةشل

اظايبة للةيةله ة اظ شل ةةش

لةي ةله ةة اظ شل ةةش

اظ لبيةةال ل ةةد أء لصةش

ع  7ديسمبر 4102
اض ةةلشذ اظايبة ي ةةشد طة

اظ لبي ةةال أل اظ لبية ةال ،ل ةةذا يوةةس ب بي ةةال اظت ةةش اص ةةل ظال لطة ة مظش عاة ة ت ةةش

ة ليةدال اظبتةع اظ الة ل دلةال اظل للةي اظاةذيء يوةستء

نللش يال لل ةش لال أعطةشا ياةال اظلةدلي

دعشلليء أ ش يليء لء ل شظال اظ شل ال لأ دا هش.
نء ةةذا اظرصةةلل ةة ل ةةش اظبتةةع اظ الةة يل ةةشل
بلمهلض اظ شل ال اظللل

اظل يلسشل

اظبتع اظ ال ل دلال اظل للي.

لد يلسء ظا شل ةال لهلةش سشلة

يهش اظلدلي

ل ةةي اظلل ة اظتةةديع اظليس ةةد عا ة اض ةةذ

لاظل ايض لةي اظلةةشا

اض ةل ظا شل ةال لبةشض

نلسشلشلهةش اظلشديةال لادالصةشديال أء لل ة

لاظلةةشا

ةذه اض ةدا

ب ليرةال ني شبيةال ل شظة ند لةء ةت اظ هةةلد اظ اليةال اظديلبةةال لاظ ةشا اظمسةلي اظللية ضعطةشا ياةةال
يهش (اظلبيل .)24-2 ،2991،

اظلدلي

لظل ةةش سشلة ة

اظلللي ةةال اظلهلي ةةال ظ ط ةةل يا ةةال اظل ةةدلي

لاظل ةةشا لاظللشل ةةش

اظل ة لهةةد

اإي شبيةةال لتةةل لهلةةال اظلةةدلي
إل ة

للط ةةلء بة ةلالد اظل ية ة اظللب ةةلي لاضلوة ة ال

نظ ة ل ةةي سمشال ة لاس ةةشب اظل ةةشل لاظلهةةش ال لللليةةال ادل ش ةةش

ظل ةةليل للت ةةيء أداا ة بوةس عةةشض ل ة اشعةةال اظلةةدلي

ةةيلض اظللسي ة عا ة بللةةشلد اظل ي ة اظللبةةلي ظ طةةل ياةةال اظلةةدلي

ظاللليال اظلهليال اظل يتلش هش ،للش يلسل لء أداا علا بمشعايال لالرشء.

ةةش

بوةةس

.

بشعلبةةشله ل اب ةظش أ ش ةظش للات ةظش

إشكالية الدراسة:
ل د اظ شل ال للس نو شق عال  ،للصدل الب شع ل ل  ،لللبل ال ةت
عاليةةال لط ة اي بلةةةشا
شا ةةش

لل اة ة
للتديشل .

سةلي ،ل ة لي ةال

لل ةةددى لةةء أ لهةةش اظل اةةيض لاظبتةةع اظ ال ة ل دلةةال اظل للةةي ،ل ةةذه اظلهلةةال

بوة ةليال لللية ة ى ،لسة ةلادل لي ةةال لي ا ةةال لة ة يتظ عشظية ةشظ ظال شلة ة ل ةةي لرلط ةةيش

للةةء أبةةل ألظليةةش

اظللليةةال اظبوةليال اظللساةةال ظا شل ةةال ل ية عطةةل ياةةال اظلةةدلي

اظ ص ةةل

لة يتظ عشظي ةشظ،

ظسة يةةللسء لةةء اظريةةشض بلةشامة اظللل ةةال بة ة ل اةةيض أبلةةشا ل لل ة ل ايل ةشظ ذا ةةلدى ل يشليةةال عشظيةةال،

ل ةةل دلظش اظل ةةلتديش

اظ دي ةةدى ة ة

للت يء اظ لايال اظل ايليال بوس

الاة ة اظل ةةدلي

ش للييل.

للسللظل ي ةةش اظل ا ةةيض ،اظلة ة للسلة ة ل ةةء ل ةةليل

للةةء لةةش يلسةةء أء لوةةيل نظ ة ألة ،دلء ل ي ة لللليةةال عطةةل ياةةال اظلةةدلي
اظلتل ،لب يةل ل ليةده بشظل ةشل اظللبليةال لاظلهةش ال اظلدلي ةيال لادل ش ةش
اظل ايض اظ شل

ية اشص ال لعش ظا عء لتري أ دا لغشيشل .

اظ ةةشل

عا ة

ةةذا

اإي شبيةال لتةل لهللة  ،ةإء
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لااي تش عطةل ياةال اظلةدلي

ند أء لش يلسء لصده

ع  7ديسمبر 4102

اظ ةشل  ،ألة أيلةشا ا ةلسلش د ال ةل

ل ش ل صص  ،د للشح ظ لصال ل يا اظللبليال اظلهل عاة أصةل اظلةدلي

يلتصةةل نعةةداده ة اظلةةدلي

اظ ةشل  ،تيةع

عا ة اظبتةةع د عا ة نعةةداده س ةةلشذ اةةشدل عا ة اظريةةشض بلهةةشض لةيمل ة

اظلدلي يال.
لبةةشظلغض لةةء اد للةةشض اظلل ايةةد بةةشظل ايض اظ ةةشل  ،لاظ هةةلد اظل ة لبةةذ لةةء أ ة ل ةةليله أسشديلي ةظش

لة ةةش ا اد للة ةةشض بل ة ةةليل اضداا اظ ال ة ة لاظلهل ة ة ظ طة ةةل ياة ةةال اظلة ةةدلي

اظل اةةل  ،لد يلا ة نظ ة اظ للتةةش  ،لد يلاس ة
اظ اةةض لأدلال ة  ،لسةةذا ل ةلل أ ةةشظي
لة ةلى اظل للةةي ظلي ةةش

اظللةةل اظلل ايةةد ظال ةةشل اظ اليةةال لل بيرشلهةةش لل ةةلل

ادلصةةش  ،للر ة اظل اللةةش

اظل اةةيض اظ ةةشل

اظ ة ةةشل

لل يلهةةش اظل ة ال س ة

للةشامهةةش ،لعا ة لةلل ة ظ طةةل ياةةال اظلةةدلي

اظ لايال اظل ايليال (اظ شلدي.)281-221 ،4002 ،
لللي ةةال ظهةةذا اظ ا ة  ،اللم ة
اظ ةةشل

ياةةال اظلةةدلي

عا ة

بشظ شل ال ،لعا اض لشذ اظ شل
ل اة

اضص ةلا

اظللشديةةال لةةء اظ شل ةةش

الا ة اظلةةدلي

اعلبشله تريرال لهلةال ،ل ة أء ادلليةش

تلل ة عا ة ل ةةلل اظل اةةيض اظ ةةشل  ،ل ةةل لةةش يل ا ة

لدلي ةةيال لي ا ة ظاةةد ل
للتدد نوسشظيال اظد ال ال

هيشل ةةش عا ة
لدلله ة

بطةةلللى ل ي ة لللليةةال عطةةل

لأ ةةشظيب للرليشل ة اب ة ادلطةةلشض نظ ة

أء يطي

ة ليةةداء اظلةةدلي

دلء اظل ة ةةلل

ب ةلالد ل يايةةال للةةشل

ياةةال اظلةةدلي

ة اظلةدلي ،

يهةةش لهشلةةش

بس ة سمةةشاى لاالةةدال ل ة لتل ة اظ ةةد اظلللةةةل .لبةةذظك

اظل شي اظلتللي اظلشظ :

لش لتل اظللليال لاظل ي اظللبلي لاظلهل ظ طل ياال اظلدلي

اظ شل ؟

تساؤالت الدراسة:
لء اظل شي اظلتللي اظل شيد

ظرد البير
 -2لش أ دا

اظملعيال اظلشظيال:

اظ شل ال للةشامهش لدل ال للسء عطل ياال اظلدلي

 -4لش لااي اظللليال لاظل ي اظللبلي ظ طل ياال اظلدلي
 -2لش أ ليال اظللليال لاظل ي اظللبلي
 -2لش أ ض اظل شل اظ لبيال

اظ شل ؟

لء اإيمشا بهش للتريرهش؟

اظل ي لء أداا عطل ياال اظلدلي ؟

اظللليال لاظل ي اظللبلي ظ طل ياال اظلدلي ؟

أهداف الدراسة:
لهد

ذه اظد ال ال نظ لتري لش يا :
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 -2اظل ةةل عا ة أ ةةدا

ع  7ديسمبر 4102

اظ شل ةةال للةشامهةةش لدل ةةال للسةةء عطةةل ياةةال اظلةةدلي

للتريرهش.

 -4اظل ل عا لااي اظللليال لاظل ي اظللبلي ظ طل ياال اظلدلي
 -2اظل ل عا أ ليال اظللليال لاظل ي اظللبلي
 -2اظل ل عا أ ض اظل شل اظ لبيال

لةةء اإيمةةشا بهةةش

اظ شل .

اظل ي لء أداا عطل ياال اظلدلي .

اظللليال لاظل ي اظللبلي ظ طل ياال اظلدلي .

المرجعية العلمية للدراسة:
لل لة بهةش ا ةةل ال

اظلسةشض اظل ل ة اظةذي ال ارة

للة اظد ال ةةال لوةس ن شل ةةش اظلةةلي للللية

اظ لشليء اظلشظيال:
أهداف الجامعة ووظائفها:
يلم ة أغا ة
لللي ة

اظبةةشتييء ة اظل اةةيض اظ ةةشظ عا ة أء ظا شل ةةال يةةتع لةةةشا

ة اظلةةدلي  ،لاظبتةةع اظ ال ة  ،ل دلةةال اظل للةةي ،لي ةةد اظلةةدلي

اضسيةةل أ ليةةال لتيليةةال  .للةةء اظلتتةةة أء اظمص ة بةةيء ةةذه اض ةةدا
دللبش هةةش للو ةةشبسهش لال ةةشق لةشامه ةةش ،للبةةل ب ةةيء ةةذه اظلة ةةشا
ل ة يل للس ةةليء اظرةةل اظبوة ةليال ذا

أل أ ةةدا

لاي ةةال

لاظبتةةع اظ ال ة عا ة ألهلةةش

ي ةةد لةةء اظص ة لبال بلةةش سةةشء

لةيمةةال اظل ةةدلي

اظل ة ل ة ة

نظة ة

اظسمةةشاى اظ شظي ةةال ،بتي ةع لس ةةلء أسيةةل للاالة ةال لاي شبيةةال ظلل اب ةةش

اظلللي ةةال اد للشعي ةةال لادالص ةةشديال ،لللس ةةيء ةةذه اض ةةل ل ةةء أء لل ةةشل دلل ةةش دا ة ة اظل لل ةةي بسة ة
وةةمش يال للارشايةةال ،لذظةةك لةةء ةةت ل ليةةد ض بسش ةةال اظلهةةش ال لاظل يةةش

اظ شل ةال يةةلض نعةةداد اظرةةل اظبوةليال ذا

اظلهةةشلى اظمليةةال لاإداليةةال ة وةةل اظل صصةةش

اظل للي (اظمليش ،د.)221 ، :

ل س ةةذا ةةةإء لهل ةةال اظ شل ةةةال للصة ة
لاد لصشصييء

اظت لةةال ظاللليةةال ،ةةء لي ة
اظلة يتلش هةةش

عا ة ة لللي ةةال اظل ة ةلالد ا ظبوة ةليال ،أي نعةةةداد للهيا ةةال اظملية ةةيء

والء اظ ل لاظل ش لال

ا سلادل لي اال ل يتظ عشظيةشظ شضل ةشء ة تش ةال

لش ةةال نظة عةةدد لةةء اض ةةل ذلي اظرةةد ال اظ شظيةةال لاظ ب ة ال اظلللةةش ى ،يةةض نء اظل ةلالد اظ بي يةةال لل ةةليل
اظلسللظل يش لاللشج اظ اي لتلشج نظ للالد بوليال ليال لش لى ،لي لرد سييل لةء اظبةشتييء أء اظباةد اظةذي
د يس ةةلء ا ةةشد ظال عاة ة لللي ةةال لة ةلالده اظبوة ةليال ،د يس ةةلء ا ةةشد ظال بشظل ةةشظ عاة ة بل ةةشا أي وة ة ا (بلب شل ةةال،

.)2982

ليوةةيل ( ا يةةل  )Flegarة

ةةذا اظصةةدد أء ة ا ةةل شبال اظ شل ةةال ظالل ابةةش

اظل ة لرلطةةيهش

اظل ةةل ال اظ ةلي ال ة اظ اةةلض لاظلسللظل يةةش ل ة يي ظال ة تيةةشى اضلةةال اد للشعيةةال لادالصةةشديال ،إلةةش أء
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يسةةلء ةةذا اظل ة ييل سبي ة ظال ،ليةةل س
ليل س

ع  7ديسمبر 4102

ت،
ة اةةلى ةةذه اضلةةال لللشعلهةةش للرليةةال للاب هةةش ،أل يسةةلء طةةت ظ

ط مهش للمسسهش لطلك ل يولهش (اظ للي.)22-22 ،2988 ،

اظبتةلع لاظد ال ةش

ألش اظلةيمال لاظلهلال اظيشليال اظل لط اي بهش اظ شل ال لللي

اظبتةةع اظ ال ة ت ةةل اظ اليةةال ة اظل اةةيض اظ ةةشل  ،لبصةةللى شصةةال ة لل ابةةش
اظل ةشا لاض للتةش

لاظدسلللاه،
ل لا

اظللليال

ل ةشظد اطةشيش لللليةال ب يةال ني ةشد تاةل ظالوةست

اظلة للا ة

ي ة ةةد لةةةء اظ لال ة ة اض ش ة ةةيال ة ة علايةةةال اظلللية ةةال ،ة ةةإء اضبتة ةةشع

ظهش أ ليال ل شليال

لسشلةةال ةةشلرال ة

ل ةةشا اظلش

ةةليل

اظر شعش .

لظة ةةاء سةةةشء اظل اة ةةيض اظ ةةةشل
لاظد ال ش

تيةع يبرة

علايال اظللليال سذظك .للش

اظةدل اظللردلةال لةلظ اظبتةع اظ الة

ةةاض الو ة شدلهش لا للشلشلهةةش  .لبةةذظك بةةل

ة

اظل ا ةةيض اظ ةةشل  ،تي ةةع ألي ة ة

أ ليةةال لةيمةةال اضبتةةشع لاظد ال ةةش

بة ة ل ةةيلظيال اظبت ةةع اظ الةة اظ ةةذي ي ةةد اضداى اض ش ةةيال ة ة ني ةةشد

اظل ل ةةال اظ اليةةال لاغلشاهةةش للرةةدلهش (لد يلسةةء أء للصةةلل ل ايل ةظش شل ي ةظش عشظي ةظش بةةشظل ل اظترير ة نذا
أ لة ة اظبت ةةع اظ الةة أل ظ ةةض ي ة ة اد لل ةةشض اظ ةةت ض اظ ةةذي ي ةةلتر ) ر ةةد أص ةةبت

اظلسية ى اض ش ةةيال ظ لايةةال اظل ةةليل لاظلرةةدض ،لذظةةك بلةةش لةةل له لةةء ل يةةش
عايهش

لء أء لي

نء لةيمال اظ شل ال ظي
دل اظل لااداظ

ياةةال اظلةةدلي

شظ لللليال لا ال ال صشابال .
لرلصلى ر عا اظ شل

اضبتة ةشع اظ الي ةةال

دايرةةال لللةةشاد لتةةددى لل ّسللةةش

اظلدلي ة  ،بة نء ظا شل ةال سلي ةال عاليةال

علايةال اة اظل ل ةال لل ديةد ش لل ليل ةش عةء لية اظبتةع اظ الة  ،تيةع نء أعطةشا
ظةةديهض اظرةةدلى اظمسليةةال لاظل ل يةةال اظل ة للسةةلهض لةةء ل شظ ةةال اطةةشيش اظل للةةي ادالصةةشديال

لاظ يش ةةيال ل شظ ةةال عالي ةةال للطلعي ة ةال أس ة ةيل ل ة ةء غي ةةل ض ل ةةء ا ةةش

اظل لل ةةي اض ةةل (اظللص ةةللي،

.)4022
ألش اظلةيمال أل اظلهلال اظيشظيال لللي
لالدى تشظيةشظ بشظل ةةبال نظ ة
لي ش

ة لي ةةش

دلال اظل للي ،ل
اظل اةةيض اظ ةةشل

لهلال ل ةلتديال بل لة ألهةش غيةل

ة بتدلةةش ،ة تةةيء ل ةةد ةةذه اظلةيمةةال ة

اظل ايض اضلليسيال لاضلللبيال ،لذظك ظت للشض اظللبشد بيء اشدى اظل اةيض اظ ةشل

ة اظل للةةي اظلتا ة  ،ل ةةذه اظلةيمةةال لا ة ض لي ةةش

لاظلوةةست
اظتلض اظ شل

اظل اةةيض اظ ةةشل

أد لسةةلء بلل ة

اد للشعيةةال اظ ال لةةال ،ب ة يلب ة أء ل ة ج بلم ةةهش ظلرةةديض اظ ةةدلش
لاظلوشلسال اظم شظال

لابيال لل ابش

لاظل ةيلظيء

عةةء اظرطةةشيش

لاي ةةشد اظ تاةةش

ةةشلج

اظل للي.

لاظ ديل بشظذسل أء لء طةلء ل ةشظال اظ شل ةال لوةل اظ اةض لاظيرش ةال بةيء أ ةلاد اظل للةي ،لذظةك لةء

ةةت لرةةديض ب ةلالد ل ايليةةال ل ةةلهد

ل ةةي اظرةةد ال اظ اليةةال لاظلهليةةال ظا ةلي يء لااشلةةال دل ال لب ةلالد

د ال يال ،لللش عل ل شظد اطشيش اظل للي برصد اظللصة نظة أل ةي اظ ةل لاض ةشظي

ظال اة

عاة
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لاي ةةشد اظتاةةل اظلتالةةال ظهةةش .لعاةة اظل اةةيض اظ ةةشل

اظلوةةست

بشعلبةةشله اظلي ةةال اد للشعيةةال اظلتيةةدى اظل ة لتطةةء اةةد ال
لاظلهشض.

بهذه اظلةشا

نء ل يلظيال اظل ايض اظ شل
ذظ ةةك نظة ة اظللب ةةي بشظلو ةةست
لااصشا اظلوست

اظلة ة ا ةةد ل ل ةةل

اظلش لال علهش بشظبتع لاظد ال ش

لةةء ةةت اظ ةةل

أء يلتل ة

سليةةال لعرايةةش

د لرلصل عا اظريشض بلتديد اظلوست
لللا ة ة

ع  7ديسمبر 4102

اظ ال لال ،لاللةش يلب ة أء لل ةد

اظ اليال اظ شدى.

اظةةيتع (اظلةةدلي  ،اظبتةةع اظ ال ة ،

ل دلة ة ةةال اظل للة ة ةةي) لللاب ة ة ةةال لللدا اة ة ةةال يلة ة ةةش بيله ة ة ةةش ،ب ة ة ة يملة ة ةةل

أء لس ة ة ةةلء س ة ة ة للهة ة ةةش لسلة ة ة ةتظ

لللللشظ ظأل ةل  ،لأء لللبيهةش لةء تيةع اضلظليةال لدل ةال اد للةشض اةد ل لاة
لذظ ةةك ت ة ة

عاليةةال يلسةةء ظهةةش اظريةةشض

ت ،لاي ةةشد اظتا ةةل ظه ةةش
ة ة اظلللي ةةال ل ةةلرب ظ

اظ ةةشب يلسةةء اظرةةل ب ة ء ةةذه اظلةةةشا

ل ةةش يل ةةل ل ظه ةةش ل ةةء نلسشلي ةةش

ةةذه اظل ةةيلظيال ،لذظ ةةك

ة ةةلل

لت ة ة

لةء لي ةال نظة أ ةل ،

اظ شل ةةال لدل ةةال ل لل ةةش (اظللص ةةللي،

.)4022

واقع التعليم الجامعي:
اظ ةيا اظ ةةذي ي ةةلح لم ة ة بإظت ةةشح ة ة للةللةةال اظل ا ةةيض اظ ةةشل

لاظلهةةشض اظللساةةال نظيهةةش بسش ةةشاى؟ أض أء لةةشك لةةء اظلطة يش
للتشللةةش لل ا شللةةش .ليلبية لةةء ةةذا اظ ةيا اظللسة
اظ ةةشل

أ ةةهض اظل ةةدلي

نعداد اظرل اظبوليال اظلي اال ل يتظ عشظيةشظ؟ لظج شبةال عاة

بوةةس عةةشض ،د يير ة

عر ةتظ ،لد يلل ة

لل ال اظبتع لت

لظ ة اظ ةةب

اظلللي ةةال؟ أض أء ل ةةشك اص ةةل ظال

دعض هةلد اظللليةال اظبوةليال؟ أي ب بةشلى أ ةل

لوةةيل نظ ة أب ة لرةةد يل ه ة اظللبةةلء نظ ة اظل اةةيض اظ ةةشل
اظلم

لةةش ي اهةةش عةةش ى عةةء لتري ة

ةيادظ لعيةشظ طةةلء اظلةيمةةال اضلظة لمةةشده ة

ت ظلل اب ةةش
ي اة ة سة ةلادل لأ ةةل لي ا ةةال ة ة ظ

لللااصشظ لتل دلء ن هشل بصللى شظال
اظل ايض اظ شل

لاظ ةةابيش

ببتدل ةةش لر ةةلض به ةةذه اظلة ةةشا

ة اظلا ة

ة ل ة

ةذا اظل ةشي يلسةء أء

اظ ة ال ء ،ةةل اةةلظهض نء اظل اةةيض

س ة ظال ،لد يلب ة لاسةةال ادبلسةةشل ،ل ةةتلال اظتسةةض ،لد يب ةةع ة

اظ اض ،أي أء ذا اظل اةيض د يهة ا اظمةل
اظل اللةةش

ة ذظةةك ي ةةلد نظة ا للشللةةش بلسةةدي

اظللش ةبال ظلة يل اظرةل اظبوةليال،

أسيةةل لةء ا ةةلي شبهش لل بيرهةةش لةةء ابة

اظدال يء (عا له للء.)2991 ،
أط
ظر شعةةش

نظ ذظك أء اظل ايض اظ شل

ظض يسء اشد ظال عاة أء ي ةد اظ ةلي يء ذلي اظسمةشاا

اظت لةال

اظ لة اظل لامةةال ،ل ةةةض اظ ةلي يء ظةةض يسلل ةلا ة اظل ةةلل اظ ال ة اظل اةةل اظةةذي يةةي اهض

ظريةشدى اظللليةال ب ليةةي أوةسشظهش ،لذظةةك لةشلد عةةء طة
اظ ايش لاا سشل

د ال شلهض ة اظ ةشلج أل اظةدا

اظل ةلل اظ الة ظةد ب ة

 ،ليل ةي ةذا نظة أء ب ة

تلاةال اظوةةهشدا

اض ةلاد اظتةذا ي ة لء

لةةء أ ة اظتصةةل عا ة اظوةةهشدى ب ة ي أ ةةال دلء اد للةةشض بشظلتصةةل اظ ال ة ضلهةةض ي الةةلء أء
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اظتصة ةل عاة ة اظلة ةةشا

ع  7ديسمبر 4102

د لاظلت ةةلبيال يشلية ةظش لظ ةةي
ي لل ةةد عاة ة اظو ةةهشدى اظد ال ةةيال أل ظ

عاة ة اظسم ةةشاى

لاظردلى عا اضداا (اظ لب .)428 ،4002 ،

تصال اظرل أء لشك ليو ال لد عا لدل اظل لل اظ ال ظ لي ة اظ شل ةش
نظلشلهض بردل للش

لء اظل ل ال اظ اليال اظل لي اهض ب ء يسلللا ل ش ليء

لةء تيةع

للليال للا بتد ض.

ألةش يلةةش يل اة بوة ء اظلةيمةةال اظيشليةال لاظلللياةةال ة اظبتةةع اظ الة  ،إلة لةةش ية ا بسة اظلرةةشيي
اظللطلعيال اشص ظال عا لتري ل شظل

للليال اظل ل ال لاللشاهش لل ليل ش لاإطش ال نظيهش .

لبشظلغض لء ادل ةشه اظ ةشظل اظةذي ياة ض اظ شل ةال بل ةيلظيال نل ةش اظبتةلع لاإوة ال
أ شلذلهش ل تبهش ،ند أء اظل ايض اظ شل
لظةةةض يتر ة ة ال ش ةةةش

ظةض يسةء اةشد اظل عاة اإيمةشا بهةذه اظلهلةال عاة أت ةء ل ة ،

ني شبية ةةال الية ةةال لتة ةةل اد للة ةةشض بةةةشظبتلع اظ الية ةةال بة ةةيء أعطةةةشا ياة ةةال اظل ة ةدلي

لاظ ةةت  ،ب ة نء اظللةةشم اظ ال ة ظابتةةع غيةةل للةةل ل ة أغا ة
ل ةةء أء ل ايلل ةةش اظ ةةشل

ظ ةةض يو ةةهد نل ةةشا الاع ةةد لأ ة ة

بشظلغض لء أء اظلي ش

اظ شل يال للل ل عا سلادل ل شاش

اضبتشع اظ اليال.
ل

عايهةش ظةد

ذا اظ يش لةل طةلللى اظل سيةد عاة ل يةش

اضتيةةشء ،ليلب ة أء ل لةةل بةةشظرل

لليل ةةال د ةةلللال اظبت ةةع اظ الة ة للل يلة ة ،
ليال عشظيال اةشدلى عاة اظريةشض بلوةش ش

نطةش يال ل لبةل لةدعيلشظ ظلةش أوةللش نظية اسة

ليل اضبتشع اظ شل يال أساهش ،إل دبد لء لةلا ل ألب ةال علشصةل ة اظ شاةال لاظرةدلى اظ اليةال لاظلاة
اظس ةةش

ظاري ةةشض بشضبت ةةشع ،لاضدلا

لاظل ةةهيت

اظللشم لاظ ل اظ ال اظلتاض ظألبتشع.
للةةء اظليس ةةد أللةةش د ل شلة ة

اظلة ة يلس ةةء بلا ة ة لهش ن ة ةلاا اضبت ةةشع لأ ية ة اظل اة ة

اظص ةلا  ،نذا ل ةةش اعلل لةةش ب ةةدض لةةل ل ةةذه اظ لشصةةل ة ة

شل شلل ةةش

للي ةةشللش اظبتيي ةةال تي ةةع نذا ل ةةش ل ةةل ل علص ةةل أل ايل ةةشء ظ ةةض لل ةةل ل بري ةةال اظ لشص ةةل اظلو ةةساال ظل ة ة

اضبتشع اظ اليال (اظللصللي.)4022 ،

ألش بشظل بال ظلد لل ل اظلةيمال اظيشظيال ظا شل ال ،لاظلل ارال ب دلال اظل للةي ،إلة يلسةء اظرةل نء
اظ شل ةةال اظايبيةةال عللل ةظش ظةةض لةةل

ة لرةةديض ةةدلش

ظال للةةي لةةء و ة لهش أء لةةذسل ،شظلل ل ة د ي ةةد

هةةداظ يلسةةء أء يسةةلء لللذ ةشظ يةةد عا ة ل ةةشح اظ شل ةال ةةشلج ل شاهةةش ،عا ة اظةةلغض لةةء أء غشظبيةةال
شل شللش ل عض ب ء لء طلء أ دا هش اظلوشلسال اظم شظال
شظ ا يسشد يسلء لاطتظش

اظ تاال بةيء اظ شل ةش

شصال يلش يل ا بشضلو ال لاظبلالد اظل ل

اظ ةةل اضس ةةشديل اظ ةةشل

اظ دلش

لابيال لل ابش

لاظل للةي ،بة

لتش ش

اظل للي.

لةشك ا ي ةال ل ةلد بيلهلةش،

اد للشعيال ،تيع لبةدل اظهةلى لا ة ال بةيء

لاضلط ةةشق اظتريري ةةال ةة اظل لل ةةي .لاظ الص ةةد ظلةيم ةةال اظ شل ةةال ة ة

دل ةةال
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اظل للةةي يتتةةة لةةد لةةش ل شلي ة اظ شل ةةال لةةء ع ظةةال لمل ةةال ل ةةشه اظل للةةي ،لألهةةش ل ةةيش ة بل هةةش
لل ايةةال عةةء دلل ةةش اظليةةشدي ة اظللليةةال اد للشعيةال .لذظةةك أء اظ شل ةةال ظةةض ل ةةد للسة نوة شق

اظ ةش

يرةش

هيةش عالةشا لأ ةةشلذى

لظةض لطةي بةلالد لللا ةةض يرش يةال لةيتظ يتطةل ش أ ةلاد اظل للةةي ،لل لطةي

االيء يتشطللء ت للا ض يرش يال ل يلال.

نء اظ شل ال اظل شصلى لاظتدييال اظيةلض ة
ظتية ة للوة ة ي

ل دللة ة  ،لل ة ة

شل ةال اظل للةي ،ل ةيش لةء أ اة لل لة عاة ليريمة

عاةة أء يلم ةةل عايه ةةش ظي ةةد ةة لتشبه ةةش اظ ا ةةض لاظيرش ةةال لاظل شظ ةةال
شل شللةش ة اظريةشض بة تلة اظيةلض ،لة

اظ اليال ض ض لوستل اظلللليةال .ل ةذا لةش وةا

شل شللش للا ض يرش يال لد بلالد سليال عشلال ل هض
للت ة

ر ةةد ت ةةشء اظلاة ة
ل ا ةةش

اظة ة ذي يلب ة ة

د ل ةد ة

اظل ي لء اظل لل اظمسلي ظال للي.
دل ةةال اظل لل ةةي ،لأء

ية ة أء ل ةةهض اظ شل ةةال ب ةةدلل لبشو ةةل ة ة

لهلةةش اظل للةةي ة اظلرةةدض ،ظلسةةلء ل ب ةلى علهةةش للاعيةةال ظهةةش (اظللصةةللي،4022،

.)22
لل ا ة

للش ب

بة ء ةذه اظل ةيلظيش

لت يلسء أء ل

لل ة لسليل ةشظ شص ةشظ لل ة ي اظل لللي ة اظ عا ة ل ةةلل اإعةةداد اظلهل ة لاظللبةةلي ،س ة يرةةلض ب ةةدلله

اظللةةل بة
ل ةةللس

ةةب ادل ة ال

يةةل ايةةشض ،لللهية ظة

ة اإبةةداق لادبلسةةشل ة أ ةةشظيب ل لاة اظلدلي ةةيال،

ةةذه اظللاةةال عا ة اظلةيمةةال اضلظ ة اظلة لل ا ة بللطةةلق اظبتةةع لاظلسللةةش

اظلللب ال ب عا اظلغض لء اللبش
نء لش يل

لةء اللرةشدا

ير ة لع ة ا اظلصةةش
اض ش

اظلارةشى عاة عةشل عطةل ياةال اظلةدلي

اظلهليةةال لاظللبليةةال

ذه اظلهلال بشظلهشض اض ل .

للذ ةذ عاة اظ شل ةش

اظايبيةال لةء عةدض سمةشاى اظلةدلي  ،د يل ةي نظة

اظلدلي ة  ،لد نظ ة اةةدلى لسمةةشاى عطةةل ياةةال اظلةةدلي

اظ اليةةال ،لاللةةش يل ةةي ة

نظ عةدض لسليلة اظللبةلي ،لاعةداده اظلهلة  ،ل ةةض أعطةشا ياةال اظلةدلي

لهلةةال اظلةةدلي

بةةدلء تصةةلظهض عا ة لي ة للبةةلي ،للةةش

اهةةض ي ةةشللء اظ ة لاظرصةةلل ةلاا عا ة

ل لل اظللاص لاظل شل لي تبهض أل عا ل لل اض شظي
نء اظل يلظيش

لاظلتديش

لادل ش ةةش

لةةش يي اة ضء يا ة

لاظ ل اظلدلي يال.

اظ ال لال لاظل لربايال اظل يلةل بهةش ل لل لةش ت ة

اظل يوهد ش اظ شظض ل لا ض ،بة لمةل

عاة عطةل ياةال اظلةدلي

ل ةةةض أعطةةشا ياةةال اظلةةدلي

اظل ية ال اظلل ةشلعال

أء يللاةك لةء اظل ةشل لاظلهةش ال

أدلا ظال ديةةدى ،تيةةع نء لهلل ة ظةةض ل ةةد اشص ةلى عاة اظلةةدلي

اظلرايدي اظل للد عا اإظرشا لاظلاريء ،لاللش بلد اللتس لتصلظ عا لي
شظدل ال اظ اليال ظي

اظ ةشل

ي الظةلء

بوةةسا

للبلي .

لريش شظ ظاردلى لاظسمةشاى عاة اظللشل ةال اظلدلي ةيال لل سيةداظ ظهةذه اظتريرةال ،إء
اظ ةةشل

اظةةذيء ظةةض يلةةشظلا نعةةدادظا لهلي ةظش ةةض بتش ةةال نظ ة ل ي ة للبةةلي
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ل للل تل ييدلا لهشلهض اظللساال نظيهض بوس للرء ل ش  ،ل ذا لش ييسةد الشعشللةش ب لة د لل ة
ل ةليل للعيةال اظل اةيض اظ ةشل

ي لالء

لاك اظ شل ش .

لةش ظةض ل ةلل اظل ةلل اظلهلة لاظللبةلي ضعطةشا ياةال اظلةدلي

ليوةيل اظ شلةدي ( )4002ب لة ي ة

عاة لي ةش

ة
اظةةذيء

اظل اةيض اظ ةشل  ،ل ة لاةد اظرةلء اظتةشدي
نذا لةةش ألاد

لاظ و ةليء ه ة ل شظبةةال بشد للةةشض بللليةةال أعطةةشا ياةةال اظلةةدلي

لت ةةيء للعيةةال اظل اةةيض

اظلردض (اظ شلدي.)281 -221 ،4002 ،
( )2982بة ة ء أعط ةةشا يا ةةال اظل ةةدلي

ليلطة ة ع ةةد

ية لدلا بلهةش ال اظلةةدلي
لاعةةداد ادللتشل ةةش
لا ل داض اظلرليش
ليطة ةةي

اظلللياةال ة سيميةال اظل شلة لةي اظ ةةت
ل ش اظلدلي

اظتدييال

لت ةةل لص ةةشدل اظل ل ةةال

عة ةةل ( )2989نظ ة ة أء اظ امية ةةال اظ الية ةةال ظ طة ةةل ياة ةةال اظلة ةةدلي

ليويل لل

لدلي ةةيال ل لامة ةال لا ةةل داض لرلي ةةش

( )2994نظة أء اظلرةد اظلل ة نظة اظ شل ةش

بهش د يل ي نظ سيلى أعداد اظ ت
اظلةةدلي  ،لد نظة ة عة ة ا اظلص ةةش

أ ش ظش ظالدلي

(عد .)14 ،2982 ،

اظ لايال اظل ايليال ( عل له للء.)12 ،2989 ،
برشعش

اظدل  ،لد نظ ط

اظ ةةشل

لسيميةال لتطةةيل اظلرةل ال اظد ال ةةيال

للص ةةتيتهش لأ ةةال اظللشاو ةةال اظص ةةميال للل ية ة اظ ةةت

اظللب ةةلي ةة ا ةةل داض ا ةةللالي يش

لادلللل

اظ ةةذيء يالتر ةةلء بشظل ةةدلي

يلرصة ةةهش اإعة ةةداد

ل ايلي ةةال لا ةةل داض اظتش ةةل

اضلليسيةال ة عةدض سمةشاى اظلةدلي
اظل ةلل اظ الة ضعطةشا ياةال

اظلدلي ة ة  ،لالل ةةش يةةيل نظة ة أء أعط ةةشا يا ةةال اظل ةةدلي

(لل .)40 ،2994 ،

لظسة يسةلء اظلةةدلي

اظ ةشل

لدلي ةشظ ةشعتظ لاظ ةةشا اظ الة ظ طةةل ياةال اظلةةدلي

اظةةدل ع ةةشا لللي ة ظا ،دبةةد أء للةةل ل ي ة سمشيةةش

بشعلب ةةشله ل ابة ةظش أ ش ةةيظش ظال ةةدلي

اظ ةةشل

ظ ةةض

ظ ةةض ي ةةدلا
ة اشعةةش

ت للبلي ةظش،
لدلي ةةيال ،لللياةةال ة تصةةلظ عا ة ل ة ي ظ

اظ ية ةد لبدللة ة يمر ةةد اظل ا ةةيض اظ ةةشل

اض ش يال.

لرللة ةظش ل ةةء لرللشلة ة

أهمية التأهيل التربوي:
يلسء نب ال أ ليال اظل ي اظللبلي

اظلرش اظلشظيال:

 -2ظر ةةد ةه ةةل اظتش ةةال لات ةةال ل ة ةلي ال ة ة ط ةةلللى ل ية ة عط ةةل يا ةةال اظل ةةدلي
للةةةشا

اظ شل ةةال ب يةةال نعةةداد ل ل ةةش

لل ة ض لةةي لل ابةةش

ظلترية ة أ ةةدا

اظل للةةي لةةء ل اةةيض لبتةةع عال ة

ل دلال اظل للي.
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 -4نء اظل ي ة اظللب ةلي لاظلهل ة لادللرةةشا بل ةةلل أداا عطةةل ياةةال اظلةةدلي
ظلش يللي ب عشظللش اظل شصل لء لم ل ل ل لل لل لل شلق

 -2ن طةشق عطةةل ياةال اظلةةدلي

ادل ش ش

 -1يس ة

للشت اظتيشى لايرشعهش.

ظال ية اظللبةلي ي لة عاة لت ةةيء أدااة لل ةي سمشيلة اظلدلي ةةيال،

للش ييدي نظ للشاد ني شبيال لل س
 -2نظة اض عطةةل ياةةال اظلةدلي

ل اة

طةةلللي لة ة ظال

سلشظ لسيمشظ.

عا اظ ت

ة بةلالد اظل ية اظللبةلي ي ةةشعده عاة ل ةي سمشالة اظلهليةةال لل لية

اإي شبيال لتل اظل شل لي اظل ل دا

اظل ي ة اظللبةةلي عطةةل ياةةال اظلةةدلي

اظ اليال لاظلسللظل يال ذا

اظ تاال بلهلل .

اظل ل ةةال اظللبليةةال لاظلم ةةيال ،لللليةةال اظلهةةش ال ذا

اظ تا ةةال بل ةةةهي علايةةةال اظل ا ةةيض ظةةةد اظ ة ةةت  ،ل هةةةض ا ةةل دادالهض لتش ةةةشلهض لت ة ة لوة ةةستلهض
اظل ايليال لاظ السيال.

 -1نء ل شل اظل ي اظللبلي ظ طل ياال اظلدلي
ييدي نظ

د يةيدي نظة

يةشدى اإللش يةال اظ اليةال ت ة  ،بة

يةشدى اظيرةال بةشظلم  ،لل ةي اظةللح اظل لليةال ،للت ةيء اظلطةش اظةلةيم لاظلل ة اإي ةشب

لتل ادلللشا ظلهلال اظلدلي .
لماذا التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس؟
ظرد لش للطلق اظللليال اظلهليةال بوةريهش اظل صصة لاظللبةلي ظ طةل ياةال اظلةدلي
ا للشلشظ سبية اظل لةء ظةدء اظلهللةيء بشظوة ء اظل ايلة

ة اظباةداء اظلل ةللى ،لتلة اظ ةشالى ة

لاظل لل عاة تةد ةلاا ،للةء اظلبةل ال لاظل ةلغش

اظلة

ب ليال اظللليال اظلهليال ظلء ي ال لهلال اظل ايض اظ شل

-2

طة ة

أدااهض دا

لطة

اظ ةشل
ةاض اظللةل

عاة اظلهللةيء اإاةلال لادعلة ال

لش يا :

اظل ةةلل اظ الة ة لاظلدلي ةة ضعط ةةشا يا ةةال اظل ةةدلي  ،لعة ةدض ا ةةدللهض عاة ة لت ةةيء

اشعش

اظدل  ،ل ل لش للصده لةء اللرةشدا

عدد للهض ب ء ل ةض أعطشا ياةال اظلةدلي

تبهةض تيةع أوةشل

لل ة نظةيهض لةء ةل

ل ةل ض اظل ةشل لاظلهةش ال اض ش ةيال ظا لايةال اظل ايليةال،

لبشظلةةشظ يلب ة د هةةض لتةةيهض عاة ادظلتةةش بشظللليةةال اظل ةةلللى لاظل ةةلدالال ظل ليةةد ض بلةةش ي ةةل د لةةء
ديد

عشظض اظل ل ال ،ل ةل لأ ةشظي

اظل اةيض ظلترية ل ةلل ألاة لةء اظسمشيةش

اضداا ،لذظةةك بلةةش يتص ةةالا عاي ة ل ةةء ل اللةةش

للشل لهض اظلدلي يال بوس للةض ل ش .

اظلدلي ةيال لت ةء

لله ةةش ال ل ةةل أداا ،ل ةةش ي اهةةض أسي ةةل سمةةشاى ة ة

اظل اللةةش

لسيمةظش للةةد
 -4ادلم ةشل اظل ل ة سلةشظ ّ
اظل ل ةةال ة ل ةةش اظل اةةيض أصةةب أسيةةل طةةلللى لاظتشت ةشظ لةةء ذي اب ة للي ةةال اظل ةةلل اظتشص ة
علشصل اظتيشى ،لد غل ضعطشا ياال اظلدلي

يسةةشد يسةةلء ةةل

ةةذا اظ صةةل ،سلةةش أء ل ايةةد
ة

عء للشب ال لل شيلى اظل ةل ال اظ ديةدى ،لذظةك ظاة ض

اظهشاة ة لاظ ي ةةشدى اظ ةةلي ال ة ة تر ةةل اظل ل ةةال لاظلرلي ةةال ل ةةء تش ةةل لاللللة ة

ل ة ةةض أعط ةةشا يا ةةال
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اظل ل ةال ،لغيةل اةشدليء عاة للةية

وةبسال اظل اللةش

ظ دلةةال لتشط ةلالهض لهدااهةةض اظلدلي ة  ،سلةةش ألهةةض غيةةل اةةشدليء عا ة صةةيشغال دلل ةةهض ب ةةال وةةي

ي ةةذ

اظدال ةةيء ل ةةء ةةت اد ةةل شلال بشض ةةشظي

يلب ة ناتةشض أعطةشا ياةال اظلةةدلي
اظلل ي ال اظل لتديال
-2

ت
شع ظ

اظ ةشل

ة بةلالد اظللليةال اظلهليةةال اظلللةدى لاظل ةلللى ة طةةلا

ل ش اظل ايض لاظلدلي

اظل ةةلل اظلسللظةةل

ل ل تيشللةش لأللةش

بتصةةياال لةةء اظل اللةةش

اظتديي ةةال اظرشال ةةال عاة ة اظلرلي ةةش

اظل ايلي ةةال ،لب ةةذظك

.

ة ل ةةشا اإعةةتض  ،يا ة
ةالسلش ،شظ شظة

اظ ةشل

اظل ةةلل اظلسللظةةل
يةد

ظل ةةشا اإعةةتض دل ظال

نظة اظلي ةال اظ شل يةال ل ةل لة لد

لاظصةةلل اظذ ليةةال اظل ة لةةل ل ظدي ة لةةء لوةةش دى اظمطةةشايش

لاظل شل ة لةةي

اظتش ةةل لادلللل ة  ،هةةذه اظل ةةشا اظلسللظل يةةال ،أ ةةب لأ ةةلق لةةء عطةةل ياةةال اظلةةدلي
اظ شظ ة

بشظل ي ةةش

بو ةةس لمطة ة  ،نط ةةش ال نظةة أء ع ةةل

ةة

اظللط ةةلعش

ة ل ليةةد

ةةذه اظل ةةشا أ طة ة

لأت ةء بسييةةل لةةء عطةةل ياةةال اظلةدلي  ،للةةء لةةش أصةةب ظ الةظش أء ل لة عاة للليلة لهليةظش ظيلاسة

للح اظ ص ة ةةل ة ة ة ل ة ةةدده اظل ة ةةللل لابلسش اللة ة ة اظديلب ة ةةال ،لي ة ةةذ بشض ة ةةشظي

اظلدلي يال.
-2

ادلوة ش لاد للةشض اظلل ايةد بللليةةال أعطةشا ياةال اظلةدلي  ،لاظل سيةةد عايهةش ة سش ةال اضلةلةةال

اظل ايليال ،ل اهش نظ اليال لا بشليال
شصةال ة ن ةةشل اظ اة

سييل لء اظدل لي  :ألليسةش لبلي شليةش للصةل ل ةلليش لاظ ة ال

اظلل ايةةد عاة أعطةةشا ياةال اظلةةدلي

اظللشل ةةال اظلدلي ةةيال  ،ظسة ذظةةك ةةشا
أسمشا للشب يء ظال ل ال اظل لامال
-1

اظةةذيء يللية لء بشظللعيةةال اظل البةةال ة

طةةلللى للليةةلهض ة لتشلظةةال ظاتصةةل عاة أ ةةشلذى ةةشل ييء
اظل شل لاظلهش ال اظلدلي يال اظ ديدى.

اسل ش

اظسم ةةشاى اظلهلي ةةال لاظللبلي ةةال ظ ط ةةل يا ةةال اظل ةةدلي  ،نذا ا ةةليليلش لي ة ة ساي ةةش

أعط ةةشا يا ةةال اظل ةةدلي

 ،للتترال اظل ل ال اظتدييال

ظس ة عط ةةل يا ةةال ل ةةدلي

للشب ةةال ل ةةلللى ظال ةةل دا

اظلدلي

ديدى يلب

اظ ةةذي ل ة

بة ة ء يترة ة

لةء اظيةللى اظل ل يةال لاظلسللظل يةال اظلة ل ةلا ض لةء عطةل
اظل ة ل ة أل ة ل ةةش اظل ص ة

(أصب اظل لل لله ظش طةللليظش لاظل يةل ألة ظال تلليةظش ظأللةلةال لاظلي ةش
لل ا

أ ش ة

ظسة ة يللةةل ل ل ية ةشظ للهلية ةشظ تلة ة ي ةةيدي لا ب ة اظل ةةل بة ة عاة ة أسة ة ل ة ة ،

للتشللش لل ا شللش اظل لربايال ،شصال

سمشيش

لا ة ةةل دالشلهش ة ة ل ة ةةش

ل ش اظلهلال .لبذظك شظللليال اظلهليال تة لل اة

للتص ة عاةة لةةلدلد ل ايلةة ني ةةشب ي ةةلد ب ةةشظلمي عا ة لةشلل ةةش اظ ةةشل
ياةةال اظلةةدلي

اظللبي ةةال ل ةةء

ةةإء اه ةةض ظ ةةض يتص ةةالا عاةة لي ة ة للب ةةلي ،ه ةةض لتل ةةش لء نظة ة أء ية ة لدلا

بشظلهة ةةش ال لاظرة ةةد ال اظت لة ةةال ظال شل ة ة لة ةةي عصة ةةل لسللظل ية ةةش اظل اللة ةةش
اظلدلي

اظتديي ة ةةال ة ة ة للشل ة ةةل

للا ل ش

للهلةةال اظلةةدلي

ب ةةد أء

اظل ايليةال) بشعلبةشل أء لهلةال

عطل ياال اظلدلي .
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أساليب التأهيل التربوي لعضو هيئة التدريس:
للم ل ةض دل اظ شظض عا ألهةش د ل ةل ضي ةلد بل الظةال لللشل ةال لهلةال اظل اةيض ،ند ب ةد تصةلظ
عا ة لي ة للبةةلي ي ي ة ظ ة ادل ة ال
اظ ةةشل

ياةةال اظلةةدلي

ة لهلةةال اظل اةةيض ،ند أء لةةش يلسةةء ادعل ة ال

ببتدلةةش ة اضغا ة

لهلال اظلدلي  ،تيع د لولل اظ شل ش
لاظلهل ة  ،للةةش أل س ة

ظ طل ياال اظلدلي )

اضعةةض د يتصةالء عا ة ل ي ة للبةةلي اب ة لظةةل هض ة

أيلةشا ل يةلهض س عطةشا ياةال لةدلي

ةةابشظ عا ة ل ةةلل اضداا اظل الي ة  .لظل ةةشل
اظلا

 -2اض ةةال اضل  :ليللية ة

ب ة أء أعطةةشا

اظ ال ء يلسء لح أ البيء لش:

بوةل اظل ية اظللبةلي

ةةذه اإوةةسشظيال (اظل ي ة اظللبةةلي

ة ة ت ةةء ا لي ةةشل اظل ي ةةديء ،لاظ لة ة عاة ة لة ة يل ض للس ةةليلهض عالية ةشظ

للهلي ةشظ ،لذظةةك بش ليةةشل اظللمةةلايء عالي ةشظ ب ةةد ل ةةل هض لةةء اظ شل ةةال ،لا طةةشعهض ظب ةلالد نع ةةداد
للب ةةلي اظه ةةد

للة ة ل ةةي اظسم ةةشاى اظلدلي ةةيال ظ ةةديهض ،تي ةةع يرط ةةلء ةة د ال ةةال اظلر ةةل ال اظلهلي ةةال

اظللبليال ظلدى صايء د ال ييء.

ل لرةد أء ةةذا اض ةةال  ،ةةل اض طة علايةشظ ظلسةةليء أعطةةشا ياةال اظلةةدلي

اظ ةةشل

لذظةةك ظأل ةةبش

اظلشظيال:

أ -نء ا ليشل اظل يديء ظلظلج لهلال اظلدلي

لسلء بإلادلهض اظ شصال ،لب ةد أء يسللةلا اةد لطة لا ة

ا اللالهض اظ اليال لاظلهليال.
ةةذا اظبللةةشلد ظال يةةديء لصةةال اظللسي ة تةةل اظ لايةةال اظل ايليةةال ،دلء لوةةلي

-ي ة

لم

أ ل

ج -ي
لدلي .

اظلا .

ذا اظبللشلد ظا شل ال لصةال ا ليةشل أ طة اظ ةلي يء عاليةشظ للهليةشظ ظيسللةلا أعطةشا ياةال

 -4اض ةةال اظي ةةشل  :ليللية ة

ة ة للة ةةيض اظ شل ةةال ظبة ةلالد للبلي ةةال اظه ةةد

أعطشا ياال اظلدلي  ،للت يء ادلالهض للهشلالهض اظ اليال لاظلدلي يال.
لاظ ديل بشإوشلى أء ل ةض أعطةشا ياةال اظلةدلي

اظ ةشل

اض ة ةةالبيء ،شصة ةةال يلةةةش يل ا ة ة بشظللة ةةش د ل ة ةةل اظلة ةةدلي
لاظل شل لي اظ ت

ولأ ة ةةشظي

اظلرة ةةليض لسيمية ةةال اظللاص ة ة

لغيل ش لء اضللل اظللبليال اظت لال اظل لي اهض ظاريشض ب دلال ض اظل لامال.

اظللل اظلهل  ،لل ليد أعطشا ياةال اظلةدلي

اظت لال إل ش لل ابش

لله ةةش ل ةةي ل ة ةلل أداا

ظةض يلةشظلا لة يتظ للبليةشظ بة ي لةء

للل ة ةةش ييي ة ةةل ادللب ة ةةشه لاد ة ةةل ال أء لي ة ةةشللش اظ شل ي ة ةةال ظ ة ةةض ل ة ةةل
ظلرلطيش

ذ ةةلهض ب اةةلض

بر ة ةةدل س ة ةةش

بشظل ةشل لاظلهةش ال لادل ش ةش

اظ لايال اظلدلي يال ب سيل اظ ل لاض شظي

شعايال لل شعال.

لب ة ةةلعال
(اظسمشيةش )
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ذا لل دل اإوشلى نظ طلللى أء لوةشلك ب ة
اظد ال ش

ل

اظ ايش لاظلدلي

اظلي ةش

لي (اضسشديليال اظايبيال) ة

اشدلى عا نل شت للشلشظ ،بلش يلل ل ظهش لء نلسشلةش

ةلابا

ع  7ديسمبر 4102

اظ اليةال اظل لبةلى لاظلل صصةال ة
ةذا اظبللةشلد،

لبل ةش ي بشظل ةش لال ة

لشديةال لبوةليال  .للوةيل لةش نظة لةش ي ة

نظية ا ةةض عاةةلض اظل اةةيض بشضسشديليةةال اظايبيةةال لةةء هةةلد تيييةةال ظاري ةشض بهةةذه اظلهلةةال لاظل ةةش لال ة لرةةديض
اظلدلي

بللشلد ل يا ي ل عا ل ليد اظلل ل يء

بشظسمشيش

اظ شل

اظت لال ظهذه اظلهلال.

أهم التجارب العربية للتأهيل التربوي والمهني:
نيلشل ة ةشظ لة ةةء ب ة ة

لي ة ةةشا اظ شل ة ةةش
بلالد ظالةدلي

اظلدلي  ،رد ا لتدي

اظ لبية ةةال ب لية ةةال اظلللية ةةال اظلهلية ةةال لاظللبلية ةةال ظ طة ةةل ياة ةةال

عاة لهةش ال اظلةدلي

اظ ةشل

ب يةال اظل ةي لةء ل ةلل أدااة

اظل ايل .
 -2ل لبةةال شل ةةال اظرةةش لى :ل ةةد شل ةةال اظرةةش لى اظ الاةةدى علبي ةشظ ة
للبلي ة ةظش شص ة ةظش ب عطة ةةشا ياة ةةال اظلة ةةدلي
اظ شل ش

ةةذا اظل ةةش

بللشل ةشظ

رةةد أعةةد

ب ة ة ألاا ة ة اظ ة ةةشض ( )2912تيةةةع لةةةض ل ة ةةدي اة ةةشللء

اظلصليال لش لصة أء يلارة أل يتطةل اظل يةد أل اظلةدل اظل ةشعد دللى لدليبيةال ة

ةةل اظلةةدلي

بشظ شل ةةش

لوةللتظ عاة لةد

اب ة اء يةةلض ل ييل ة ة لةيمةةال عطةةل ياةةال لةةدلي  ،لسةةشء اظبللةةشلد

لةةلي لسية

لاة ة اظل ل ل ةةدى ة ة اظ شل ةةش

سشظل ايض اظلبللد لأ شظي

عةء اض ة

ل ص ةةشا

اظللبليةال لاظلم ةةيال ظ ةل اظلةدلي

سة ة

لير ةةال ،للل ةةشذج ل ةةلتديال ظال ةةدلي

للرليشلة ة

بلشا اد لبش ال اظتدييال (اظللةلال.)41 ،2981 ،

 -4ل لبةةال اظ شل ةةال اظل للص ةليال لاظلللياةةال ة نظلاةةشض لةةدلى الا ة اظلةةدلي
اظل ة لةله ةةش الت ةةشد اظ شل ةةش
أعطشا ياال اظلدلي

للتاية ض ةةض

اظ لبي ةةال بشظل ةةشلء ل ةةي ةةذه اظ شل ةةال ،لاظلةة

بطلللى للليةي الاة اظلةدلي  ،لتطةلل اظتارةش
ل ش اظل ي اظلهلة لاظللبةلي (اظ ةلي

لاظارشاا

اظ اليال

لل

أ ش هش ل ي سمشاى اظل ايض اظ شل

ذه اظلبشد ال لللاظ للل ي بهد

 -2ل لبةةال اضسشديلي ةةال اظايبي ةةال ةة

ة اظ شل ةةش
اصة ة

اظ لبيةةال
نظة ة دع ةةلى

اظد ال ةيال لاظلةيلل ال

 .)404 ،2992 ،لبةذظك بةدأ

طلللى ل ي سمشاى أداا عطل ياةال اظلةدلي

اظ ةشل

اظلة

ليي لالب .

ةةلال  4002الم ةةلد ا ةةض عا ةةلض اظل اةةيض بلدل ةةال اظ ا ةةلض اإل ةةشليال

بشضسشديلي ةال اظايبي ةةال بلر ةةديض بلل ةةشلد للب ةةلي ة ة يشظ للة ة ظال ةةش لال ة ة ل ية ة اظ لشص ةةل ل ةةء غي ةةل
لي

اظسايش

اظ شل يال غيل اظللبليال اظذيء يلغبلء ة ادلطةلشض لل الظةال لهلةال اظل اةيض عاة

ل لل اظل ايض اظيشللي لذظك بلل اظلل ل يء

ذا اظبلالد (دبالض اظل ي اظللبلي).
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ألش عا ل لل اظل ي اظللبلي اظ شل
(و ةةهشدى اظل ية ة اظللب ةةلي)ظل ةةء يلغة ة

ع  7ديسمبر 4102

إء ا ض عالض اظل اةيض لطةي بللشل ةظش للبليةظش يلةل

ة ة ادل ة ة ال

اظ ةةشل

ةة اظل ةةدلي

بلتلل ذه اظللاال اظبتييال (اظ ليب .)9-1 ،4002 ،

ية

ل ةةللده سل ةةش ةةشا ظص ةةال

شهادة التأهيل التربوي:
األهداف:
ظرةةد أيبلة ة

ل ةةشل اظةةدل اظللردل ةةال ،ل بة ة ال اظل ةةالظيء ع ةةء اظل ا ةةيض اظ ةةشل  ،لس ةةذظك اظلص ةةيد

اظل ل ة اظلل ةلاسض ة ل ةةش عاةةلض اظل اةةيض ةةت اظرةةلء اظ و ةليء أ ليةةال اظل ي ة اظل ل ة اظلهل ة
ل ةةش عاةةض اظل اةةيض ظس ة لةةء يلغ ة

اظلةليال لاظللشل ال اظ لايال
اسل ةةش

ة وة

اظلدلي

اظ شل

اظل ل ةةال لاظبتةةع يهةةش ة ل ص ة
ة اظرشعةةش

لي ة اظلةةدلي

لةيمةةال أ ةةلشذ ة اظل اةةيض اظ ةةشل  ،ذظةةك أء اض ة
اد بيل

ة

بلش د يدق ل ةشدظ ظاوةك أء لةشك لاةشظ بةيء
ةةذه اظل ل ةةال ظ

ل ةةيء لاظ لة عا ة للصةةي

ةليء عةةء

اظ شل يةةال .ةةإء يسةةلء اإل ةةشء عشظل ةشظ لبشتي ةشظ ة عاةةض لةةء اظ اةةلض ه ة

لهشلى بت وك ،لظسء أء يسلء ذا اظ شظض أ لشذا ل الظش ظهذا اظ اض لاك لهشلى أ ل بت دا .
لا ةةل شبال ظهةةذه اظرلشعةةال صةةشل دل سييةلى لوةةلل عاة تلاةةال اظلةةي ت

ة ادل ة ة ال

ة

ةةاك اظلةةدلي

طةةلللى تط ةةلل تارةةش

اظ ةةشل

اظ اليةةال اظ ايةش لاظ ةلاغبيء

د ال ةةيال تةةل (اظ شلة ة

اظللب ةةلي

لاظلم ة لاظمل ة ) ظ لايةةال اظلةةدلي  ،للةةش ي اهةةض أسيةةل سمةةشاى لل شت ةظش ة اظريةةشض بلهةةشلهض اظلدلي ةةيال،
لي ل

ذا اظبللشلد

ن شل ذه اظرلشعش

 -2ندلاك اض لشذ اظ شل

ظا لال

ظلتري اظ شيش

اظلشظيال:

اظللبليال لاظلم يال ظ لايال اظلدلي  ،بسللهةش ةةش لى ةالسيال للية ى

ظهش ل يشلهش لل ل شلهش لد ي للد اظل ةشح يهةش رة عاة ل ةلل اظل ل ةال اظ اليةال اظل صصةيال

ب ي للد أيطشظ عا اتل ش

 -4ندلاك اض لشذ اظ شل

لاك اظ لال

ظالةليش

لاإتش ال بهش لاد لمشدى للهش

لاظلبشدئ اظلة لم ةل علايلة اظلةدلي

لتسض اظ تاال بيء اض لشذ لاظ شظ  ،لسذظك اظ لال
اظلشلد اظلهشا ظ لايال اظلدلي

 -2ندلاك اض ة ةةلشذ اظ ة ةةشل
لل شييل ةش ،ل ةل ايةةش

لاظةل اض ،لاظ لالة اظلة

اظلم يال لاظللةيليةال لاد للشعيةال اظلة لةييل

لأ لهش لتري اض دا

أء اظل ة ةةدلي

ل شح اظلدلي .

اظل ايليال.

لهل ة ةةال ل ة ةةء اظله ة ةةء ظه ة ةةش أ

سمشالهةش .أي ألهةةش لهلةال ظهةش صةشا

ة ةةهش ،للرليشله ة ةةش ،لأ ة ةةشظيبهش،

اظ اةةض لاظمةء لاظلهةةشلى ة وةةالء

اظل ايض لاظل اض.
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مدة الدراسة:
صةةايال) تيةةع لةةلض ي ة د ال ةةال يتيةةال

ي ةةل ل بللةةشلد اظد ال ةةال ص ةتظ د ال ةةيشظ لاتةةداظ (ل ةةي ةةشعش

لر ةةل ال لهليةةةال أ ش ةةةيال ظل ةةشح أي أ ةةةلشذ ةةةشل  .لد يلطةةةلء بلل ةةشلد اظد ال ةةةال اللتشلةةةش بشعلبة ةةشل أء

اظدال يء لء تلاال اظلي ت اظ اليال اظ ايش .لي لبل اظدال ل لل يظش ولل اظلوشلسال:
أ-نذا تطل أسيل لء  %11لء اظارشاا

اظل لري ت اظمص اظد ال
اإ لي ش

 -نذا للي تطلله بشظ ديال لاظتلش ال

لاظلوشلسال

.
اظللشاوال لاظتلال.

المقررات:
-1علم النفس التعليمي ( 3ساعات)
ليةةلض ة

ةةذا اظلرةةلل للةةشل لةليةةش

اظل ا ةيض لدلا ةةي اظةةل اض ،لو صةةيال اظلةةل اض ،لص ة لبش

اظل ا ة ةي ض لغيل ة ةةش لةةةء اظ لال ة ة اظللةيليةةةال لاد للشعية ةةال اظل ة ة لة ةةييل عا ة ة اظلتصة ةةي اظ ال ة ة ظا شظ ة ة
اظ ةشل  .سةةذظك يةةلض اظل ةةل

نظة

صةةشا

اظسمةةشاى ة اض ةةلشذ اظ ةشل  ،للةةلق اظ تاةةال بيلة لبةةيء

اظ شظ ة  ،لسيميةةال لتمي ة اظ ابةةال لتةةل اد لهةةشد لاإبةةداق ،لاسل ةةش

لييل ابظش عا اظلدلي

لهةةشلى ل ل ة

اظلوةةست

اظل ة اةةد

اظ شل .

-2تقنيات التدريس ( 3ساعات)
ةةذا اظلرةةلل اض ة

ي ةةل

لييل ي ؛ لسةذظك ي ةل
اظلدلي

اظلم ةةيال لاظللبليةةال ظلةليةةش

ظةدلل اظل ةشا لاظلرليةش

اظلةةدلي  ،لأ ةةشظيب  ،لاظ لال ة اظل ة

اظل ايليةال ،لأللاعهةش ،لأ ليلهةش ،ة ل ةهي علايلة

لاظل اض.

-3تقويم التعلم ( 3ساعات)
ييسةةد ةةذا اظلرةةلل أ ليةةال اظلرةةليض ة اظ لايةةال اظل ايليةةال ،لأ
ةل صةيشغال اض ةدا

علا ل دلال تب .

اظل ايليةال ،لسية

ي ةل دض اض ةلشذ اظ ةشل

ة  ،لأغ الط ة  ،لأدلال ة  ،لس ةذظك
لةلدلد علايةال اظلرةليض ة ل ةليل

المقبلون للدراسة:
يربة

ة

ةذا اظبللةشلد اض ةشلذى اظ ةشل يلء اظلاغبةلء ة ل ةليل سمةشاالهض اظلدلي ةيال ،ل دلةال

تبهض عا أ ط ل  .ل ض:
أ-اض شلذى اظ شلالء تشظيظش

اك اظلدلي

اظ شل .
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-تلاال اظلي ت

اظ ايش اظذيء يمسللء

لبشظلغض لء ذا اظ هد

د ل لهلال اظلدلي
بشظ شل ةش

للبةةلي ظةةذا ل ل ة لةةء لةةيلللسض اظلةةلال اظ ل ة عا ة لبل ة
اظلدلي

اظ شل .

نعةداد ةذا اظبللةشلد لا ةل داد ا ةض عاةلض اظل اةيض بللميةذه ند أء اظتةش

بش ٍ عا لش ل عاي للش ي ا أعطشا ياال اظلدلي
اظل ا ةةيض اظ ةةشظ بل بيرة ة

ع  7ديسمبر 4102

اظايبيةال يلشل ةلء اظلهلةال دلء ل ية

ةةذا اظلرلةةلح لاالةةشق اظ هةةش

اظل ةةيلظال عةةء

دلة ة ظال ظل ةةشح اظ لاي ةةال اظل ايلي ةةال ب شل شلل ةةش اظايبي ةةال تلة ة يلبة ةلأ عط ةةل يا ةةال

اظلسشلال اظتارال ب .

التوصيات:

بلشا عا لش للصا

نظي

ذه اظد ال ال يلص بشخل :

 -2يوس اظل ي اظللبةلي لاظلهلة طةلللى لاتةال ،ظلةش يوةهده لةشللةش اظل ايلة لةء لتةديش

لل ية ال

لل ا ة ب ةةلدى اظل اةةيض ،لبةةذظك يلب ة أء ل ل ة اظ شل ةةال عا ة لةةدعيض يرش ةةال اظللةةل اظلهل ة ظ طةةل
ياةال اظلةدلي

لةء ةت نظ الة بطةلللى تصةلظ عاة لي ة للبةلي لةء نتةد اظلي ةةش

اد للة ةةشض بلسة ةةليء أعط ة ةةشا ياة ةةال اظلة ةةدلي
اظلل صصال

لذظ ة ةةك بلبل ة ة

ذا اظل ش .

 -4يلب ة أء لوةةل ب ةلالد اظل ي ة اظللبةةلي عا ة
ل ية عطةةل ياةةال اظلةةدلي

لال ة

اظايبي ة ةةال

لةليةةال لةةدعلهش لال ة

ل بيريةةال ل ةةهض ة

بمشعايةةال ظلهةةشض لهليةةال ة للةةلق لللللةةال ل ةةل ي

اظلةةدلي

اظ شل .

 -2طةةلللى اظ ةلب بةةيء اظل ي ة اظللبةةلي لاظللايةةش
صةةشداال دلء نس ةلاه أل ن بةةشل ،بة ة

ظلل ابةةش

اظ اليةةال ،لاعلبةةشل اظل ي ة أتةةد بلةةلد لل ابةةش

اظللايةةال اظ اليةةال ،تلةة يرب ة عطةةل يا ةةال اظلةةدلي
ل لاا ذا

ة ةةذا اظبلل ة ةةشلد ة ة اظ شل ة ةةش

ذا

عاية ة ب ديةةال لادل ة ال

ةة اظلوةةشلسال بلغب ةةال

لةةشك لةةء يلةةشدي بإيشب ةةال اظلوةةشلسيء بللايةةش

لطللء ترير د شلو لء أ

ةةاض

عاليةةال ا ةةليلشايال

طلشء اظلوشلسال.

 -2اظل ي اظللبةلي لاظلهلة اظةدااض لاظل ةللل ي ةد طةلللى لاتةال لرلطةيهش بي ةال علة أعطةشا ياةال
اظل ةةدلي

اظ ةةذيء يل ةةشلالء ل ةةي أ ةةدا

للهلة لش تةةال يلسةةء لل للهةش نظة

لء ل لل أداا عطل ياال اظلدلي

لل ةةددى للل ية ةلى بش ةةلللال للط ةةي يش ةةال ل ية ة للب ةةلي
ة للميذيةال عاة اظلةةد اظرصةيل لاظللل ة لاظ لية ظال ةةي

اظ شل .

 -1طةةلللى أء لوةةلل اظ شل ةةال عا ة اظةةذيء يلغبةةلء ة أء يسلل ةلا أعطةةشا ياةةال اظلةةدلي
وةةهشدى اظل ي ة اظللبةةلي لةةء طةةلء ل ةةللدا

اضل ةةل اظلاا ةةي شص ةةال نذا ل ةةش سشلة ة

اظل يةةيء ،دلء اظل ا ة بت ةةد لا يةةال ،ل ةةل

بهةةش وةةل
يش ةةال

ظ ةةديلش اظلغب ةةال اظص ةةشداال لاظلي ةةال اظت ةةلال ة ة نص ةةتح لةشلل ةةش

اظل ايل اظ شل .
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المراجع:
 -2اظللةلةال اظ لبيةال ظاللبيةةال لاظيرش ةال لاظ اةلض  ،لةةدلى للليةال اظسمشيةةش

اظبوةليال علبيةشظ ة اظل اةيض اظ ةةشظ

لاظبتع اظ ال  ،اظليللل اظيشظةع ظةل لاا اظل اةيض اظ ةشظ لاظبتةع اظ الة

.2981/20/41-44

ة اظةل ء اظ لبة لةء

 -4أتلةةةد اظملة ةةيش ،اظللبيةةةال بة ةةيء اظل للة ةةي لاظ شل ة ةةال  ،ة ةلابا  ،اظللو ة ة ى اظو ة ة بيال ظالوة ةةل لاظلل ية ةةي
لاإعتء.

 -2أتل ةةد تل ةةداء اظ شل ةةدي ،ادتليش ةةش

اظلدلي ةةيال اظللبلي ةةال ضعط ةةشا يا ةةال اظل ةةدلي

اظل اليء ،ل شظال اظللبيال ،عاض اظلم  ،عدد  ،402اظليش
اظل ةلرب

 -2نب ال يض عا له ةللء ،اظل اةيض اظ ةشظ للتةديش

.4002 ،
ة ظيبيةش ،اظلةيللل اظةل ل ظال اةيض لةء

اظمللى  ،2-4سشللء  ،لابا .2991 ،

 -1تل ةةداء أتل ةةد اظ شل ةةدي ،ادتليش ةةش

اظلدلي ةةيال اظللبلي ةةال ضعط ةةشا يا ةةال اظل ةةدلي

اظل اليء  ،اظللاسال اظ لبيال اظ لديال ،ل شظال اظللبيال ،عاض اظلم
 -1شظد اظ للي ،ل ةليل لةةض اظد ال ةش
اظ لب  ،ل اال ألتشد اظ شل ش

-1
-8

اية ة نبة ة ال يض اظ ة ةلي

ةايلشء ل ي ة اظيبيلة  ،اظلةدلي

ق( )40اظليش

ة ة ساي ةةش
.4002 ،

اظ ايةش للةدا ش ة طةلا ةةلل ال اظلرةدض لاظللليةال ة اظ ةشظض

اظ لبيال  ،عدد  ،42علشء .2988

 ،عط ةةل يا ةةال اظل ةةدلي

اظ لب ظدل اظ ايد  ،اظليش

ة ة ساي ةةش

.2992 ،

ب شل ةةال دل اظ ا ةةيد اظ لبي ةةال  ،لسلة ة

سلةيمةال أ ش ةةيال لةء لةةشا

اظللبي ةةال

اظ شل ةةال ،د ال ةال لتايايةال لرديةةال،

ل شظال اظللبيال لعاض اظلم  ،اظ ل يال اظ لديال ظا اةلض اظللبليةال لاظلم ةيال  ،اظ ةدد اظ ةشبي ،اظليةش

،

.2991
 -9عل ةةل بو ةةيل اظ ةةليب  ،لعب ةةد اظتلي ةةد اظللص ةةللي ،لرل ةةلح ا ةةض عا ةةلض اظل ا ةةيض ظال ية ة اظللب ةةلي ،
أسشديليال اظد ال ش

اظ ايش .4002 ،

 -20عبةةد اظ ية ة ب ةةء عب ةةد ا اظ ةةلب  ،اظللبي ةةال لاظل ا ةةيض ةة اظ ةةل ء اظ لبةة عاةة لو ةةشل اظر ةةلء
اظتشدي لاظ وليء ،دال اظلليخ اظللاسال اظ لبيال ،اظ لديال .4002 ،

 -22عبةةد ا بلب شلةةال ،دلل اظل اةةيض اظ ةةشظ لاظ ةةشل

ة اظللليةةال اظ لبيةةال ،اظل اةةال اظ لبيةةال ظبتةةلع

اظل ايض اظ شظ  ،اظ دد  ،4دي لبل.2982 ،
 -24عبةةةد اظتلية ةةد اظللصة ةةللي ،طة ةةلللى لت ة ةةيء اظل اة ةةيض اظ ةةةشظ ظلتري ة ة اظللليةةةال ،ل اة ةةال شل ة ةةال
اظ يلللال ،اظ دد ، 1اظ لال اظيشليال .4022 ،

 -22علل بويل اظ لب  ،اظ لال اظ ابيال
اظ دد  ،1اظللس اظرلل ظابتلع لاظد ال ش

اظ ب ال اظ اليةال لأيل ةش عاة اظللليةال ،ل اةال اظ ديةد،
اظ اليال ،لابا .4002 ،
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 -22عبةةد اظةةلتلء عةةد  ،لةةدلى عطةةل ياةةال اظلةةدلي
اظلاك

-21

لد  ،اظليش

ة اظ شل ةةش

.2982 ،

عب ةةد اظةةةلتلء ع ةةل له ةةةللء ،لةة ةلى أعطةةةشا يا ةةال اظلةةةدلي

ع  7ديسمبر 4102
اظ لبيةةال  ،اظلل رةةدى ب شل ةةال
ة ة اظسمشيةةةش

اظ الي ةةال ،ة ة

اظ شل ةةال اظما ة ة يليال ،اظل ا ةةال اظ لبي ةةال ظبت ةةلع اظل اةةيض اظ ةةشظ  ،اظللةل ةةال اظ لبي ةةال ظاللبي ةةال لاظيرش ةةال
لاظ الض ،اظ دد اظلش ي.2989 ،
-21

لتلةةد لليةةل لل ة  ،ادل ش ةةش

اظتدييةةال ة اظل اةةيض اظ ةةشل

اظرش لى  ،دال اظلهطال اظ لبيال.2994 ،

اظل شصةةل لأ ةةشظي

لدلي ة ،
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