أكادٌمٌة الملكة رانٌا العبد هللا
لتدرٌب المعلمٌن

سٌاسات اعداد المعلمٌن وبرامج تطوٌرهم المهنً
فً البلدان العربٌة

إعداد أ.د .سامً عبد هللا خصاونة
عمان –األردن
2013-4-30

أ

شكر وتقذير :
يقدمالباحثجزيلالشكروالتقديرألكاديميةالملكةرانياالعبدهللا لتدريبالمعلمياالتووتراالريايةالكاملةللدرا ةمابدايت االو
ن ايت ا.ويخصبالذكرمعالياال تاذالدكتور تي يرالنعيميالذيوضعمعرتتهالتربويةتيخدمةالدرا ة ،وال يدهيؾبنيااالذي
أذابا تخدامامكاناااألكاديميةتيالتواصلمعوزراءالتربيةوالتعليمالعرب؛والدكتورةمنوالتاجيالفاروقيالتوتابعابالكلل
اومللخطوااالدرا ةكاملةووتراالكثيرماالمصادروالمرجعياا؛ والوال يدة الناصويصالتوتابعاالتواصلمعالوزاراا
لتعببةا تبانهالدرا ةوا تقبال ا،بكلايجابيةواقبال .

ويقدمالباحثشكرهوتقدي رهللدكتورهضحوخضرالمعينةماقبلاالكاديميةلم ايدتهتيالتحضيرل ذهالدرا ةوانجازها.ويعترؾ
ان ابذلاج داكبيراتيتج يزهاوتحضيرهاومتابعةتنفيذهاتيجميعمراحل اوخطوات اوتحديداتيطبايت اومراجعت ا.


ب

فهرس المحتىياخ
شكر وتقذير

ب

فهرس المحتىياخ

خ

الملخص

ج

الــمقــذمـــح

1

أهذاف الذراسح و ادواتها و اجراءاتها ومحذداتها

1

واقع المعلم العرتي

4

اعذاد المعلميه تكلياخ الترتيح في الجامعاخ العرتيح

14

ومارج مه ترامج إعذاد المعلميه /المعلماخ في العالم

22

واقع سياساخ التعليم في الثلذان العرتيح

36

اعذاد المعلميه قثل الخذمح

46

التطىير المهىي اثىاء الخذمح

55

وقاتاخ /جمعياخ المعلميه

53

شروط ومتطلثاخ عمل المعلم

55

تعييه المعلميه

64

ترقيح المعلميه

68

تقاعذ المعلميه

69

رواتة المعلميه و كفايتها

71

ا

جىدج التعليم و اجازج الثرامج

76

الصعىتاخ الذاخليح و الخارجيح التى تىاجه وزاراخ الترتيح و التعليم

82

اقتراحاخ في ضىء وتائج الذراسح

86

خالصاخ

93

التىصياخ العمليح المقترحح

96

قائمح المراجع

151

المــالحـــق

157











ث

الملخص


جاءاهذهالدرا ةماويييميقبؤهميةالمعلمتيبناءمجتمعالمعرتةودورهاال اسواالهمتيالمشروعالن ضويالعربي.وقد
اجرت ااكاديميةالملكةرانياالعبدهللالتدريبالمعلميالتتكاملمعنشاطااالبرنامجاالقليميالعربيلجودةالتعليم .
هدتاالدرا ةالوالكشؾياواقع يا ااايدادالمعلمياوبرامجتطويرهمالم نيتيالبلدااالعربية.تمادرا ةالوثابقوالتقارير
والملفاا التو قدمت ا وزاراا التربية و التعليم وكذلك االطالع يلو المواقع االلكترونية المتوترة يا كلياا ايداد المعلميا تي
الجامعاا العربية باالضاتة الو درا ة وتحليل االبحاث والدرا اا العربية والدولية المتعلقة بواقع المعلم العربي .وللحصول يلو
تفاصيلالبيانااوالمعلومااالتوتتعلقبواقعالممار ااالفعليةل يا ااايدادالمعلمياوبرامجتطويرهمالم نيثمتطويرا تبانة
جاءاتي بعةمحاوروزيايلوالوزارااالتواجابايلوتقرات ا.كاايددالوزارااالتوا تجاباويبؤااال تبانة()12
وزارةتمتفريؽ اتيجداول .
كانااهمالنتابجاابرامجايدادالمعلمياقبلالخدمةوبرامجالتطويرالم نيل ماثناءالخدمةبحاجةما ةالوايادةنظرجذرية
تإديالوانقالبنوييبواقعالمعلموالتعليمتيالبلدااالعربية .
قدماالدرا ةمقترحااوتوصياابشكلديواا موج ة الوالمنظمةالعربيةللتربيةوالثقاتةوالعلوموالحكومااالعربيةووزاراا
التربيةوالتعليمتيالبلدااالعربية .



ج

سٌاسات اعداد المعلمٌن وبرامج تطوٌرهم المهنً
فً البلدان العربٌة

الــمقــذمـــح
تـؤتيهذهالدرا ةانطالقاماويييميقباهميةالمعلمتيبناءمجتمعالمعرتةالحديثالذييتطلعبا تمرارالوالتجديدوالتح ياتي
من جياته وادواته لضماا اتضل ا تخدام و ا تثمار لطاقاا و امكانياا أبنابة و بناته بما ينعكس ايجابيا يلو تطوره االقتصادي و
االجتماييوالثقاتي .
ومامنطلقااالتعليم يلعب الدوراألكثرأ ا يةتيبناءهذاالمجتمع ،تتكاثؾالج ودالعربيةالر ميةواالهليةلتوتيرالبيبااو
المناخاااألكثرمالءمةوتعاليةللمدخالاوالعمليااوالمردودااالتوتإديالوتح يااداءالمعلميا،وهماألكثرأهميةوتعاليةتي
التعلموالتعليموبالتاليضمااالنوييةوالجودةالتعليميةوالتربوية .
ااالتعرؾيلوال يا ااالناتذةإليدادالمعلمياوبرامجتطورهمالم نيتيالبلدااالعربية يكشؾواقعالتعلموالتعليمتيالمدر ة
العربية،و ي ايدبالضرورةيلوتطوير يا ااوبرامججديدةايتمادايلوت مموضوييللواقعوادراكحقيقيلدورالتربيةتي
البلداا العربية تي خطط التنمية االقتصادية لم تقبل وايد يؤخذ بالح باا المتؽيراا المعرتية و التكنولوجية تي المجتمع الراها
وانعكا ات ايلوكلشؤاوأمرتيالمجتمعوالحياةبماتي االتعيلمودورالمعلمتيهأوالواخيرا .
هذهالدرا ةبعنواا"البرنامجالعربي المتعلقب يا ااايدادالمعلموتطويرهمالم ني"تنفذها اكاديميةالملكةرانياالعبدهللالتدريب
المعلميا،وتتكاملمعنشاطاا"البرنامجاألقليميالعربيلجودةالتعليم".تقعالدرا ةتحااشراؾالمنظمةالعربيةللتربيةوالثقاتةو
العلومأمتثااللقراروزراءالتربيةوالتعليمالعربتياجتماعتيالكوياتيني اا .2012

أهذاف الذراسح و ادواتها و اجراءاتها ومحذداتها:
 .1الكشؾياواقعال يا ااالر ميةالمتعلقةبايدادالمعلمياقبلالخدمةوأثناءها .
 .2الكشؾياواقعبرامجايدادالمعلميابكليااالتربيةتيالجامعااالعربيةومقارنةهذهالبرامجمعبرامجمثيلهتقدم اكلياا
التربيةتييددماالبلدااالمتقدمة .
 .3التعرؾيلونتابجالدرا ااواألبحاثوالتقاريرالعربيةالتوا تقصا يا ااايدادالمعلمياوتطويرهمالم نيتيالبلداا
العربية .
 .4التعرؾ يلو نتابج الدرا اا و االبحاث الدولية التو قدما مقارناا متعلقة ب يا اا ايداد المعلميا وتطويرهم بيا البلداا
العربيةوبلدااؼيريربيةوبشكلخاصالمتقدمتربويامن ا .
 .5تقديممقترحااوتوصياات ايديلور م يا ااوطنيةيربيةجديدةتتعلقبايدادالمعلمياقبلالخدمةوبرامجتطويرهم
الم نياثناءالخدمةبمايرقوبم تواهمالمعرتيوالتقني.
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أدوات الدراسة:
 -1درا ةالوثابقوالدرا ااوالتقاريرالتووترت اوزارااالتربيةوالتعليمبناءيلوطلبالدرا ة.
 -2درا ةبرامجايدادالمعلميايلومواقع اااللكترونيةكماتقدم اكليااالتربيةتيالجامعااالعربية.
 -3درا ةنماذجمابرامجايدادالمعلميابكليااالتربيةتييددماالبلدااالمتقدمةاالجنبية.
 -4مراجعة الدرا اا و االبحاث و التقارير التو صدرا تي البالد العربية ودر ا  يا اا ايداد المعلميا و برامج تطوري م
الم ني.
 -5مراجعةالدرا ااواالبحاثالدوليةالتودر اانظمةايدادالمعلمياتيكثيرمابلدااالعالمومن االبلدااالعربية.
 -6بناء ا تبانة  لجمع المعلوماا التو تتعلق ب يا اا  ايداد المعلميا قبل الخدمة و تطويرهم الم ني اثناءها و ذلك كما هي تي
الممار ةالفعليةتيالميدااوالتطبيقتيالبلدااالعربيةوذلكبناء يلوماوترتهاالدواا()5-1مامإشراا ومحددااو
تق يمااتنظيمية.جاءااال تبانةتيثالثياصفحةوؼطاالمحاورالربي ةالتالية:
المحور االول :العاملواتيالوزارة
المحور الثانً :يا ةايدادالمعلمياوتطويرهمالم نيويتضما :


ال يا ةالتربوية 



ايدادالمعلمياقبلالخدمة 



المإهالاالعلميةوالتربوية التوتتطلب ااالنظمةوالتعليماا اليدادالمعلميا/المعلماابح بالمراحلالدرا يةو
الموادالتدري ية .



محتوىبرامجايدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمة .



برامجالتطويرالم نياثناءالخدمة .



نقاباا/جمعيااالمعلميا 

المحور الثالث:شروطومتطلباايملالمعلم .
المحور الرابع:ويتضما :


التعيياتيالخدمة .



الترقية .



التقايد.
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المحور الخامس:الجوانباالقتصاديةواالجتماييةتي يا ةايدادالمعلميا.
المحور السادس:ضمااجودةااليدادالتربويللمعلم.


ضمااجودةالبرامج .



ايتمادواجازةالبرامج .



الترخيص(االجازة)بممار ةالم نة .



معاييرتقويماداءالمعلم.

المحور السابع:الصعوبااوالتحديااالداخليةوالخارجيةالتوتواجهالم إوليابوزارااالتربيةوالتعليمتيمايتعلقب يا ااايداد
المعلميا/المعلمااقبلالخدمةواثناءها .
اجراءات الدراسة :
تمالتؤكدمااااال تبانهتؽطيجميعمحاور يا ةايدادالمعلمياقبلالخدمةوبرامجتطويرهمالم نيأثناءها ،وااجميعتقرات ا
توتر البياناا و المعلوماا المطلوبة .وبتاريخ  2012/12/23تما مخاطبة جميع وزراء التربية و التعليم العرب ( 22وزيرا)
ليويزوابتعببةا تبانهالدرا ةالتوار لاالي مالكترونياوبالبريدالعادي.بنفسالوقاخاطب ماالمياالعامللمنظمةالعربيةللتربية
والثقاتةوالعلومبر الةحث متي ااايعطوااولويةلتعببةاال تبانةبالمعلومااوالبيانااالمطلوبةوبال ريةالممكنة .
محددات الدراسة :
تحددانتابجالدرا ةباطارهاالمرجعياالداريوالماليالذيلميوترالفرصلمايلي :
 -1بناءا تبانةال تفتاءيينااممثلةماالمعلمياتيايبلديربي.
 -2المقابلةالشخصيةأليمعلمتيايبلديربي.
 -3االلتقاءبقيادااماال يباااالداريةلنقابااالمعلميا.
 -4مقابلةقيادااتربويةماوزارااالتربيةوالتعليم(المركز)ومديريااالتربيةوالتعليمتيالمناطقالتعليميةوالمدارس.
 -5مقابلةقياداامجتمعيةمعنيةبالشااالتربويتيبلدان ا.
ويلو هذااال اس تحددا نتابج الدرا ةو مقترحات اوتوصيات ا تي ضوء المراجعاا للوثابقو التقاريرالتو ار لا ماوزاراا
التربيةوالتعليموتيضوءالبيانااالتوو ترت اا تجابااالوزاراايلوا تبانةالدرا ةوالمراجعةالم تفيضةلالبحاثوالدرا اا
العربيةوالدوليةالتوتتعلقب يا ااايدادالمعلمياوتطويرهمالم ني .
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الوزارااالتوأيادااال تبانةمعبؤةهياليماوتل طياوالصومالوالجزابروالمؽربوموريتانياواالردا وتونسواالمارااو
ال عودية والعراق وال وداا ،يلما اا  أكاديمية الملكة رانيا العبدهللا لتدريب المعلميا كانا تذكر الوزاراا بانتظام بضرورة ايادة
اال تبانةمعبؤةوحتوبعدتمديدالفترةالمحددة.لقدتباينادرجةالدقةوااللتزامتيتعببةاال تبانةتباينا واضحا ،تبعضالوزاراا
ايطت ااالهتمامالالزموالبعضاآلخرتعاملمع ابشاماال ريةواال تعجال .

واقع المعلم العرتي:


ليسمااهداؾالدرا ةااتضيؾالواالبحاثوالدرا ااوالتقاريرالتونشرابشؤاواقعالمعلمالعربي ،ت يكثيرةومفصلة
ويكفياا تشيرهذهالدرا ةالووقابعالمإتمرالثامالوزراءالتربيةوالتعليمالعربالذيجاء بعنواا"المعلمالعربيبياالتكويا
الناجحوالتمكاالم ني"المنعقدتيالكويا ،ش رني اايام.2012لقدكشفااالوراقالمقدمةمايددماالخبراءوالباحثيا
العربااواقعالمعلمالعربيلميعدقابالل الحتمالوااتؽيرهيجباايؤخذأولويةوطنيةوقومية.حددالمإتمرالتوصيااالتاليةالتو
ايتبرهاملحةوياجلة( .)1
أوالا:ديوةالدولالعربيةالو :
 -1وضعآليااللتن يق بيامإ

ااايدادالمعلمياوتدريب مووزارااالتربيةوالتعليموالتعليمالعاليحولالبرامجومناهج

ايدادالمعلمياوتدريب مبمايحققاالن جامبيامخرجااهذهالبرامج
 -2توتيرمراكزمعتمدةمتخصصةلتدريبالمعلمياأثناءالخدمة،والعمليلورتعم توىالمتواترمن ا.
 -3تشجيعالبحوثالعلميةوخصوصااالجرابيةمن اتيمجالتحصياالتعليموتطويرهوتوتيرالتمويلالمنا بمن ا.
 -4العمليلوزيادة ايااالدرا ةتيمراحلالتعليمالعامبمايتواتقمعالمإشرااالدوليةوظروؾالدول.
 -5تمكياالمعلمماالمشاركةالفايلةتيبناءال يا ااويمليااالتطويرالتربوي.
 -6رتدالمرصدالعربيللتربيةبالمبادرااوالخبرااالرابدةتيمجالايدادالمعلمياوتطويرهم(تنميت م)م نيا لت يلتبادل ا
بياالدولالعربية.
ثانٌا ا:ديوةالمنظمةالعربيةللتربيةوالثقاتةوالعلومالو :
 -1وضعمعاييرمشتركةلصالحالدولالعربيةتيمجالايدادالمعلمياوتدريب موتقييم موذلكتيضوءالمعاييرالدولية.
 -2وضعدليليربيلتطويرالبرامجالمتعلقةبايدادالمعلمياوتدريب موتقييمجدوىالتدريب.
 -3وضعدليليربياليتمادمنحرخص(اجازة)مزاولةم نةالتعليمبمايحققتحصياالمعلمالعربيوتطويرهالم ني،ونموه
الوظيفي،والرتعمامكانتهوي لحركةالمعلمياويحققاال تفادةمن متيالوطاالعربيوخارجه.
 -4ديوةالمنظمةالعربيةالقراريومللمعلمالعربيبماي متيرتعمكانته.
ثالثا ا:ديوةالدولالعربيةوالمنظمةالعربيةالومعاونةالدولذاااالوضاعالخاصةتيمجالايدادالمعلمياوتدريب م،معالعناية
الخاصةبالصومال .
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انطالقامات مووييبواقعالمعلمتيالبلدااالعربية،اقترحادرا ة ابقهلمإتمروزارءالتربيةوالتعليمالعرب"إطارا ترشاديا"
بمعاييراداءالمعلمالعربي،تضمامايلي(:نوردتلخيصالهألهميتهبالن بةل ذهالدرا ة (1
أوالا:االرتقاءبواقعالمعلمالعربيوتنميتهاجتمايياوم نيا.المعلمالعربياليوميعانيمااوضاعصعبةتمسمكانتهواحترامه .
ثانٌا ا:اهداؾالمشروعاال ترشادي :
 -1تشخيصالواقعوتقويمهوالتعرؾيلوجوانبالقوةوالضعؾ.
 -2المشروعاداةتؽييرللن وضبالمعلموالمتعلمونمطالتعلمالم ت دؾتيمنظومةمتكاملة.
 -3تحديدتل فةواضحةلنظمالتعليمالعربيةحددامرتكزات اال تةوثيقةخطةتطويرالتعليمتيالوطاالعربي.
أ -ضمااالتعليمللجميعكحقماحقوقاالن اا.
ب -تمكياالمتعلمماادوااالمعرتةوالم ارااوالخبراالزيادةاالنتاجية.

ا -ربطالتعليمباالنتاجوبالحياةاالجتمايية.

ث -تنميةقدرااالفردالمتعلمومقابلةحاجاتهالمختلفةوالخبراالزيادةاالنتاجية.

ج -بناء قدراا االن اا العربي ما خالل المواطنة التو تشكل اال اس للعقد االجتمايي و التضاما و الن وض

بالمجتمع.
ح -تعميقالثقاتةالوطنيةوالتوييةبالقضاياالقوميةالكبرى.

 -4الم ايدةتيبناءثقاتةالتحديثوالتطويروالديوةالوالتجديدوتبنوالم تحدثااال ادتة.
 -5ترصةللحوارالبناءالمشتركحولالعمليةالتربويةمااجلاالصالح.
 -6التؤكيديلوآليااضمااالجودةورصدالموزانااالكاتيةلتفعيل ا.
 -7بناءالشبكااوالشراكااالدايمةللعمليةالتعليميةمعالمجتمعالمدني .
ثالثاا:الحاجةالوتعاوايربيلتطويرمعاييراداءالمعلم :
 .1نظرالتشابكالمصالحولتنظيمحركةتنقلالمعلميابياالدولالعربيةتعملالدولمعالتطويرا سالم نة .
 .2قديكواالبدءماخاللتطويرمعاييرالم نةيلوم توىااليداداوااللتحاقاواالحتراؾ .
 .3هناكحاجةالوتبادلالخبرااالمتصلةبطرقتقييممدىتحققالمعايير .
 .4هناكحاجةالوتعاواتبادلمعاييراالبداعوآليااتطبيقذلكماخاللااليتماداالكاديميالتخصصياوربماوضعاطار
ياملتلكالمعاييرتطبقهكلدولهبح بظروت ا .
 .5هناكحاجةالوتبادلالخبرااحولامتحانااالقبوللاللتحاقبالم نةاوربماوضعاختبارموحدبياالدول .
 .6تيمرحلةاالحتراؾهناكحاجةالوتنظيمالج ودللتوصلالووضعأطرلتقييمالمعلميايلوم توىالمنطقةللترخيص
للتدريسبحيثي لتنقلالمعلميابياالدولوالتوجهالوااليتراؾالمتبادلبش ادةالترخيصللتدريسبياالدول .

1

االطاراال ترشاديلمعاييراداءالمعلمالعربي:درا ةقاماب االمنظمةالعربيةللتربيةوالثقاتةوالعلومواليون كوومكتبالتربيةالعربيلدولالخليجو
كانوااول 2002.،
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 .7هذا ي ايد يلو بناء الثقة بالكوادر و يقلل ما التكاليؾ التو تتحمل ا الدول اآلا لوضع أطر تقييم القبول للمعلميا الذيا
ي تقدموامادولأخرى.
رابعاا:التؤكيديلواطارالمنظومةالعالمية.نشيرالوالمبادرااالتالية :
 -1وثيقةاألهداؾاالنمابيةلاللفيةيام2000التوحدداثمانيةاهداؾللتنميةتيالعالم.
 -2مبادرةالتعليمللجميع/مإتمرداكاريام.2000
 -3ايالايقدمحواألمية/االممالمتحدة.
 -4يقدالتعليمماأجلالتنميةالم تدامة/االممالمتحدة .
خامساا:متطلبااالتنميةاالن انيةواالجتماييةللمعلمالعربيالمعاصر.يطرحاالطارأ بلةا ا ية :
 -1ماهيمواصفااالمعلمالعربيالمرجولعالمالؽد؟ 
 -2ماذايريدالمجتمعالعربيمايالمالؽد؟ 
 -3ماهوالمواطاالعربي؟ 
 -4ماالشكلاالجتماييوال يا يواالقتصاديالذيترؼبتيهالمجتمعااالعربية؟
سادسا ا :تنميةقدرااالمعلمياوايدادهملتطويرالتعليمتيالوطاالعربي .
سابعا ا :اقترحاالطاراال ترشادينماذجومداخلمعاييرجودةاداءالمعلم .
 -1النموذجالتقني.
 -2النموذجاالن اني.
ثامنا ا :النموذجالمتكاملللمعلمالعربي .
أ -المعلمواشركاءتييمليةتنميت م.
ب -توتيرالظروؾالماديةوالتنظيميةوالمعرتيةواالجتماييةالالزمةلجعلالتدريبنشاطام نياجاذبا.

ا -اقامةمإ


ااتقويمم امالمعلم.

ث -األخذبمف وممركبلألدارةالتعليمية.

ج -بحثامكانيةالتو عتيترقيةالمعلمياالوم تويااتدري يةأيلو.

ح -ارتباطمعاييراألداءببرامجتنميةم نيةمحددة.

خ -تشجيع الحكوماا العربية و منظماا المجتمع  المدني يلو تؤ يس منظماا تعنو برياية م نة التعليم تي مراحل نموها

الثالث.
تاسعا ا:معاييراداءالمعلمالعربي:االطارالمفاهيمي 
 -1ال دؾمااالطارالمفاهيمي.
 -2معنوالمعايير.
 -3تل فةمعاييرالمعلمواهدات ا.
 -4الخصابصاأل ا يةلمعاييرالمعلم.
6

 -5عاشراا :المعاييروالتدريبوتقمراحلالنموالم نيللمعلم .
 -1مرحلةااليداد.
 -2مرحلةالت يبة.
 -3مرحلةالمعلمالممارس/المحترؾ.
أماالدرا ةالدولية()SABERالتوخضعل ايددماالبلدااالعربية(لبنااومصرواليماوتونسواألرداوجيبوتيوتل طيا)
تلقد اظ را قصورا وتخلفا تي  يا اا ايداد الم علميا مقارنة مع ما يحدث تي يدد ما البلداا المتقدمة  .وتيما يلي ملخص ل ذا
الدرا ة .

1

دراسة : SABER
لعددمااألقطارالعربية 
واضحأادورالمعلمياتيتح يانوييةالتعليميتزايدتيهذهالبلداا،لكاالنعلمأيال يا ااهياألكثرتعاليةتيأجتذابالمعلميا
لم نةالتعليموتيبقاب متي اوتيإثارةواقع مليصبحواأكثرتاهيالوأتضلاداء .
قامامجموية SABERبدرا ةم حيةل بعةبلداايربيةهيلبنااومصرواليماوتونسواألرداوجيبوتيوتل طياوطورا
ا تبانهاشتملاالخصابصالعامةللنظامالتربويوهي :
 -1متطلبااالدخولواال تمرارتيم نةالتعليم.
 -2األيداداألولوللمعلميا.
 -3البحثياالمرشحياوتعيين م.
 -4يبءالعملوا تقاللالمعلميا.
 -5التطويرالم ني.
 -6المكاتاة:الراتبوالفوابدؼيرالمادية.
 -7احكامالتقايدوتوابده.
 -8مراقبةوتقويمنوييةالتعليم.
 -9تمثيلالمعلميا.
 -10القيادةالمدر ية.
ا تخدماالدرا ةمقيا اماأربعةم تويااهي :
 -1كامل((:)Latentاألنظمةالتربويةالتوالتتواترتي اأيماالعناصراأل ا يةللنظام).
 -2ناشا((:)Emergingاألنظمةالتربويةالتولمتكتملتي االعناصراأل ا يةللنظام).
 -3متحقق( (:)Establishedاألنظمةالتربويةالتوتتواترتي االعناصراأل ا يةالضروريةللنظام).
 -4متقدم((:)Matureاألنظمةالتربويةالتوتجاوزاكلماهوضروريوحققاأكثرمماهيبحاجةإليه).
2أنظرالجداول7-1
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وكااذلكللحكميلوأهداؾال يا ةالمتعلقةبالمعلمياوالتوتحددا لفاتيالدرا ةوهي :
 -1وضعتوقعااواضحةللمعلميا.
 -2اجتذابأتضلالمرشحيالم نةالتعليم.
 -3أيدادالمعلمياياطريقتوتيرالتدريبالالزم.
 -4مطابقةم ارااالمعلميامعاحتياجااالطالب.
 -5معلمواقياديواومديرواأقوياء.
 -6متابعةالتعليموالتعلم.
 -7ديمالمعلميالتطويرالتعليم.
 -8تحفيزالمعلميايلواألداء.

تيمايليأهمالنتابجالتوتوصلاالي ادرا ة( )SABER
 -1يمكا تصنيؾ البلداا التو خضعا للدرا ة الو تبتيا :األولو تشمل مصر وتونس واألردا و التو يبدو أن ا وترا العناصر
األ ا يةللنظاملتحقيقمعظماألهداؾالثمانية.أماالفبةالثانيةتتشمللبنااوتل طياواليماوجيبوتيوهيتيمرحلةالناشبة
( .) Emergingتعلو الرؼم ما كون ا و ترا بعض العناصر الضرورية لتحقيق األهداؾ الثمانية لكن ا ؼير كاتية لتحقيق ا
جميعا.
 -2معاا ايااالتدريساأل بوييةاوال نويةالمطلوبةماالمعلميامحددة،لكااليوجدمايشيرالويددال ايااالتوينبؽيأا
يقضي االمعلمتيمجالالنشاطااالالصفية،ت يإماؼيرمحددةأوم ملة.
 -3بإ تثناءلبنااومصرتإايدد ايااالعملالمطلوبةماالمعلمياتيتل طياواليماوجيبوتيواألرداقليلجدأبالمقارنةمع
بلداامتقدمة.تفيتل طياواليماولبناااليصلالعددالونصؾال ايااالمطلوبةماالمعلمياتياليابااونيوزيلنداوتشيلي
والدنمارك.
 -4يبدوأاالبلدااال بعةتضعمتطلباالتعيياالمعلميا،لكايدداكبيرامن م(المعلميا)اليفيب ذهالمتطلباا.
 -5خم ةماالبلدااال بعةالتتواترتي االعناصرالكاتيةلل يا ةالمتعلقةبإيدادالمعلميابحيثتؤتيبرامجايدادهمقبلالخدمة
قابلةللمقارنهمعبرامجتيبلداامتقدمة.
 -6م توياابرامجإيدادالمعلمياتيالبلدااال بعةتتباياوتتبايدتيمابين الكن اجميعاالتصلالوالم تويااالعالمية.
 -7معأاجميعهذهالبلدااقدخصصاتترااللتدريبالعمليأثناءاأليدادقبلالخدمة ،لكامعظم اأقلماالفترااالمخصصة
للتدريبالعمليتيبلداامتقدمة.
 -8توجدحواتزمحدودةجدا لتشجيعالمعلمياليقبلواالتعيياأوياخذواايماال تيالمدارسالتويصعبأل بابكثيرةأايقبليلي ا
المعلموا.
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 -9بإ تثناءمصر،المعيارالوحيدلقبولاألنتقالمامكااالوآخرهوالخبرةالتدري يةللمعلميا.
 -10ؼالبيةهذهالبلداالمتطورأنظمةاشراؾومراقبةت تطيعماخالل اااتتعرؾب ولةيلواالحتياجااالكامنةوالم تجدة.
 -11تقدمللمديرياحواتزماديةلكن الي اكاتيةلضماااالداءالجيد.
 -12يلعبالمديروا،بشكليام،دوراتيتقويمالمعلميالكاترصت مالتخاذالقراراالتح ياالتدريسيلوم توىالمدر ةضبيلة.
 -13تتوترتيهذهالبلداابيانااتتعلقبؤداءالطالبيلوالم توىالوطني ،لكن اتفتقرالوبيانااتوضحيالقةأداءالطالبمعأداء
المعلم.
 -14يتمتقويمالمعلميايلواألقل نويا،لكااليوجدمايشيرالوكيفيةونوييةا تثمارأوتوظيؾهذاالتقويم.
 -15يلوالرؼمماأ تعمالتقويمأداءالمعلميالتح ياالممار ةالصفية ،لكاليسهناكمايشيرالوارتباطأوتوظيؾهذاالتقويم
تيالعمليةالتربويةأوتحديدايمليةالتعليموالتعلم.
 -16تفتقراألنظمةتيهذهالبلدااإلوالحواتز  الكاتيةالتوتشجعالمعلميايلوالمشاركةتيبرامجالتطويرالم ني.ويلوالرؼمما
أابعضهذهالبلدااقدوضعاأ اليبمنظمةللتطويرالم نيللمعلميا ،لكن اتفتقرإلوالتقويمالمنتظموالمبرمجالذييضما
أحداثالتح ياتيأداءالمعلميا.يضاؾالوذلكأااأليامالمطلوبةللتطويرالم ني نوياهيأقلبكثيرماالم تويااالعالمية.
 -17اليوجدتيهذهالبلداامعاييرأداءواضحةي ترشدب االمعلموالتح يام ارات مبا تمرار .


توصٌات الدراسة:
 -1معظم هذه البلداا الت طيع اجتذاب  َما هم األتضل للتعليم .تالذيا يدخلوا م نة التعليم اليخضعوا لالجراءاا التو ت تقصي
مقدرات موامكانات مورؼبات مبحيثتضمادخولاألتضلللم نة.
 -2تفتقرهذهالبلدااإلوأنظمةتشجعالمعلميااايجعلواماالتعليم"م نةحياة"كماهوالحالتيالبلدااالمتقدمة.
 -3بشكل يام التوجد اطر مرجعية متوازنة وواضحة تنطلق من ا اجراءاا الكشؾ يا مدى تايلية ال يا ة و توتر البياناا و
المعلومااالتوتكشؾياالفجوةبياال يا ةوممار ت ا.
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جدول( )1
م توىتحقيقأهداؾال يا ةالمتعلقةبالمعلمياتي بعةبلداايربية 1
الــهــدف

لبنان

مصر

الٌمن

األردن

تونس

وضعتوقعااواضحةللمعلميا 

متقدم 

متحقق  متقدم 

متحقق

متحقق

أجتذابأتضلالمرشحيالم نةالتعليم 

ناشا 

جٌبوتً

فلسطٌن

ناشا 

ناشا 

متحقق  ناشا 

متحقق

متحقق

ناشا

ناشا

إيدادالمعلمياياطريقتوتيرالتدريبالالزم 

متحقق 

متقدم 

ناشا 

متحقق

متحقق

ناشا

ناشا

مطابقةم ارااالمعلميامعاحتياجااالطالب 

كاما 

متحقق  ناشا 

كاما

كاما

ناشا 

كاما 

ناشا 

متحقق

متحقق

كاما 

ناشا 

متحقق

متحقق

متقدم

متقدم

ناشا

ناشا

معلمواقياديواومديرواأقوياء 

متحقق

متحقق

متابعةالتعليموالتعلم 

متحقق

متحقق

ديمالمعلميالتطويرالتعليم 

ناشا 

تحفيزالمعلميايلواألداء 

كاما 

متحقق

متحقق  ناشا 
متحقق 

ناشا

متحقق
ناشا 

متحقق
متحقق
ناشا

ناشا


م تويااالتطوير:متقدم 
متحقق 
ناشوء 
كاما 
جدول( )2
مصادرالمعلوماالعمليااتقييمالمعلميا 
الهدف

لبنان

مصر

انجازات الطالب

x

√

عملٌة التدرٌس



1

√

الٌمن

√

األردن
√

√

√

√

جٌبوتً

فلسطٌن

x

x
√

استرالٌا

√

تقييموقياسالتعلمألؼراضنتابجالتعليم2010،SABER،
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بلجٌكٌا

دنمارك

تشٌلً

كورٌا

مكسٌك

الجنوبٌة

√

√

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

التغذٌة الراجعة من

x

x

x

x

x

x

√

√

x

√

x

√

أولٌاء األمور
التغذٌة الراجعة من

x

x

√

x

x

x

√

√

x

√

x

√

الطالب
التغذٌة الراجعة من

x

x

x

x

x

x

√

√

√

√

الطالب

جدول()3
يدداأليامالمطلوبةللتطويرالم ني نوياتيدوليربيةوأخرىؼيريربيةلؽرضالمعادلة 
البلد

عدد االٌام

لبناا 

صفر 

اليما 

صفر 

االردا 

3

أ تراليا 

4

جيبوتي 

5

امريكا 

6

لوتينا 

6

البرازيل 

7

مصر 

8

كورياالجنوبية 

 14

ال ويد 

 17

المك يك 

 22

هولندا 

 28
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x

√

جدول( )4
ال ايااالمدر يةح بالبلدوالمرحلةالدرا ية 
البلد

المرحلة الثانوٌة

المرحلة األبتدائٌة

لبنان

 960اية( 6اياايوميا×160يوما) 

 800اية( 5اياايوميا×160يوما) 

مصر

 )203×5(1015

 )195×7(1421

الٌمن

 )192×8،3(6،729

 )192×5،4(864

تونس

 )198×5(990

 )183×6(1080

االردن

 )195×6(1170

 )195×6(1170

جٌبوتً

 )224×5(1120

 )224×5(1120

فلسطٌن

 )183×5،5(5،1006

 )183×6(1098


جدول( )5
أوقاايملالمعلميابال ايااتيكل نة 
(المرحلةاالبتدابية) 
عدد الساعات

البلد العربً

عدد الساعات

البلد غٌر العربً

فلسطٌن

 800

المملكة المتحدة

 1265

الٌمن

 806

كورٌا الجنوبٌة

 1554

لبنان

 864

هولندا

 1659

جٌبوتً

 1075

الدنمارك

 1680

االردن

 1170

تشٌلً

 1690

تونس

 1740

نٌوزلندا

 1767

مصر

 1760

الٌابان

 1960



12

جدول( )6
م إوليااالمديريابالن بةللمعلميا 
لبنان


تعٌٌن المعلمٌن

مصر
1

الٌمن
1

تونس
1

االردن
1

جٌبوتً
1

فلسطٌن
1

1

فصل المعلمٌن

2

2

2

2

1

2

1

تقوٌم أداء المعلمٌن

2

3

2

3

3

2

3

 
نعمم إول= 3
ؼيرم إوللكنهيشاركتياتخاذالقرار= 2
ؼيرم إولاطالقا= 1
جدول( )7
األنظمةالقانونيةللفصلوتترةاالختبار 
الفصل بسبب إنخفاض االداء

فترة اختبار إجبارٌة قبل التعٌٌن

البلد
لبنان

×

×

مصر

√

√

الٌمن

×

√

االردن

×

√

جٌبوتً

×

√

فلسطٌن

√

√

استرالٌا

√

√

بلجٌكا

√

√

تشٌلً

√

×

الٌابان

×

√

كورٌا الجنوبٌة

×

×
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تإكدالنتابجال ابقةماتوصلااليهدرا ة1اخرىتيالمملكةالمتحدةحولانظمةايدادالمعلمياوالتواظ راااالجزابروالبحريا
واألرداوموريتانياوالمؽربويمااوتل طياوقطرمتخلفةتيكثيرماالمكونااايدادالمعلميايابلدااالبرازيلوالصياو
كوباوا رابيلو نؽاتورةوتركياوؼيرها.

اعذاد المعلميه تكلياخ الترتيح في الجامعاخ العرتيح:


تم اختيارنموذجيا ما برامج ايدادالمعلميا بكليتي تربية تي الكويا و االردا كون ما االكثر تفصيال و وضوحا ،واختياريدد ما
كليااالتربيةتيبلداامتقدمة ،وذلكلؽرضالمقارنة وتحديداالختالتاات يال لعمليةاالنتقالالووضعتربوياكثرتؤهيال لتقديم
برامجايدادالمعلمياتخدمالعمليةالتعلمية-التعليمية .
كلٌة التربٌة  /جامعة الكوٌت
تنق م حزم  يا اا و برامج ايداد المعلم الو مجمويتيا؛ األولو هي مجموية البرامج التو يخضع المعلم اثناء تترة تواجده يلو
مقايدالدرا ةتيكلياا ايدادالمعلمياوتشملالمو ادوالبرامجاالكاديميةوبرامجالتربيةالعلميةبكليااالتربيةوالتوت دؾالو
تؤهيلالمعلمماحيثااللمامبالجوانبالمعرتيةلممار ةالم نة .اماالمجمويةالثانيةت يبرامجالتؤهيلوالتدريبالم تمرأثناء
الخدمةوت دؾلضماامواكبةالمعلمللم تجدااالتربويةوطرقالتدريسالحديثةماخاللالوحدااالمختصةداخلالميدااالتربوي
مثلادارةالتوجيهالفنيوادارةالتطويروالتنمية .
تقدمكليةالتربيةبجامعةالكوياالبرامجالتاليةيلوم توىالبكالوريوس(ايدادقبلالخدمة) 
 -1برنامجايدادمعلمةرياضاألطفال.تنطبقيلوالمقبولياتيهذاالبرنامجشروطاضاتيةباألضاتةالوالشروطالعامةالمطبقة
يلوجميعطلبةالكلياااألخرى.تالبدمااجتيازالمقابلةالشخصيةواختباراااال تعدادللتدريسالتوتعدهاالكلية.
 -2برامج ايداد معلم المرحلة االبتدابية ( اللؽة العربية واللؽة االنجليزية والدرا اا اال المية واالجتمايية والرياضياا والعلوم
ويتكوامااآلتي:




عدد الساعات

النسبة المئوٌة

ا -

مقررااثقاتيةيامة 

 33

 24,4

ب -

مقررااتخصصيةاكاديمية 

 42

 31

1

Department for Education، Research Report DFE_RR 243a.The National Recognition Information Center for the United
)Kingdom (UK NARIC
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ا -

مقررااتربويةم نية 

 48

 35,5

ث -

مقررااالتربيةالعملية 

 12

9



المجموع 

 135



 -3برامجايدادمعلمالمرحلتياالمتو طةوالثانويةوتشملمايلي
البرنامج 

المقرراا الثقاتية المقررااالتخصصية المقررااالتربويةالم نية 
العامة 
اياا

االكاديمية 
%

مقرراا التربية المجموع
بال اياا

العملية 

اياامعتمدة   %

اياامعتمدة   %

معتمدة 

اياا

%

المعتمدة 

معتمدة 

الدرا اااال المية 

 33

 24

 49

 48  34

 34

8

 12

 142

اللؽةالعربية 

 33

 48  23,5

 48  34

 34

12

 141  8,5

اللؽةاالنجليزية 

 33

 48  23,5

 48  34

 34

12

 141  8,5

الرياضاا 

 33

 23

 51

 48  35

 33

12

8

 144

يلوم-بيولوجيا 

 33

 23

 51

 48  35

 33

12

8

 144

يلوم-كيمياء 

 33

 23

 52

 48  35

 34

12

8

 145

يلوم-تيزياء 

 33

 23

 52

 48  35

 34

12

8

 145

يلوم-جيولوجيا 

 33

 23

 51

 48  35

 33

12

8

 144

اجتمايياا-تاريخ 

 33

 23

 51

 48  35

 33

12

8

 144

اجتمايياا-جؽراتيا 

 33

 23

 51

 48  35

 33

12

8

 144

اجتمايياا-تل فة 

 33

 23

 51

 48  35

 33

12

8

 144

اجتمايياا-يلمالنفس 

 33

 48  23,5

 48  34

 34

12

 141  8,5
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وتيمايتعلقببرامجالمجمويةالثانيةت يبرامجالتؤهيلوالتدريبالم تمرأثناءالخدمةوتشملالتالي :
 -1تجريلحديثيالتعييادورةتدريبيةمكثفةتيبدايةالعامالدرا يب دؾتعريؾالمبتدبيابفل فةالمن اجواالهداؾالعامةللتربية
تيالكوياواالهداؾالخاصةللتعليمتيالمجالالدرا يوا لوبالتدريبالمتبعوأ اليبالقياسوالتقويموالو ابلوالتقنياا
التربويةالمصاحبةللمن جوطرقوادوااالتقويمالمتبعةوادارةالفصلوطبيعةالمرحلةالتويمرب االطالب.كماينبؽياا
يحضرالمعلمالم تجدحصهواقعيةلدىمعلمذيخبرةومتميزبالمدر ة.
 -2دورةمو عةتيالمن ج.
 -3االنخراطتيبرامجتدريبيةضماخطةادارةالتطوير.
 -4تحديداالحتياجااالتدريبيةللمعلميابشكلم تمروماثمايدادالبرامجالتدريبيةالالزمة.
 -5الدروسالنموذجيةوورشالعمل.
 -6تقييماألثرالذياحدثتهالبرامجالتدريبيةلتحديدالتؽذيةالراجعةالمنا بة.
 -7لقاءااتربويةدوريةمعرإ اءاألق امحولالم تجدااالتربويةالحديثة.
 -8دورااتدريبيةم تمرةح بالحاجةلتجديدالمعارؾوالم ارااوتوظيؾالتكنولوجيا.
 -9لقاءااوبرامجتؤهيليةللوظابؾاالشراتية.
 -10االشتراكمعالمراكزوالج ااذاااالختصاصالمحليةوالخارجية .
كلٌة العلوم التربوٌة-الجامعة األردنٌة
هيأقدمكليااالتربيةتياألرداواكثرهاخبرة.تقدمالكليةيدداماالبرامجالتوتخرجالمعلمياوالمشرتياوالمديرياوؼيرهمما
القياداا التربوية .يلو م توى البكالوريوس ت تقبل الكلية  نويا يددا ما خريجي الدرا ة الثانوية الناجحيا تي امتحاا الدرا ة
الثانويةاألردنيةالعامةوالراؼبيا(اتتراضا)بالعملمعلمياتيالمإ

ةالتربويةاألردنيةوتمكن مااللتحاقباحدالبرامجالتاليةيلو

م توىالبكالوريوس .
البرنامج 

متطلبااالجامعة 
اياا
معتمدة 

%

متطلبااالكلية 
اياا

متطلبااالتخصص 
%

اياامعتمدة   %

معتمدة 

التربيةالعملية 
اياا
معتمدة 

16

الموادالحرة 
%

اياا
معتمدة 

المجموع 
 %

معلمصؾ   30

 24  23,8

 54  19

 12  43

تربيةطفل   30

 24  23,8

 54  19

 43

 6 9,5 12

 30

 24  23,8

 54  19

 43

 6 9,5 12

التربية

 6  9,5

 126  5
 126  5
 126  5

الخاصة 
األرشاد و  30

 24  23,8

 54  19

 6 9,5 12

 43

 126  5

الصحة
النف ية 
و يلوم توىالدبلومالم نيتيالمناهجوالتدريستقدمالكليةالبرامجالتاليةالتوي تفيدمن االمعلمواالعاملواتيالمإ

ةالتربوية

األردنيةالذيايحملوادرجةالبكالوريوستيالتخصصااالمختلفة .
البرنامج 

متطلبااأجبارية

متطلباااجبارية

محورية 

متخصصة 

اياامعتمدة 

أختيارية 

اياامعتمدة

اياامعتمدة

المجموع 



الدبلومالم نيتيالمناهجوالتدريس(يام) 

 12

 12



 24

الدبلومالم نيتيالمناهجوالتدريس(التربيةاال المية) 

 12

 12



 24

الدبلومالم نيتيالمناهجوالتدريس(اللؽةالعربية) 

 12

 12



 24

الدبلومالم نيتيالمناهجوالتدريس(اللؽةاألنجليزية) 

 12

 12



 24

الدبلومالم نيتيالمناهجوالتدريس(الرياضياا) 

 12

 12



 24

الدبلومالم نيتيالمناهجوالتدريس(العلوم) 

 12

 12



 24

الدبلومالم نيتيالمناهجوالتدريس(الدرا اااالجتمايية) 

 12

 12



 24

الدبلومالم نيتيصعوبااالتعلم 

 12

 12



 24

الدبلومالم نيتييلمالمكتباا 

-

 24



 24

الدبلومالم نيتياالدارةالمدر ية 

-

 24



 24

الدبلومالم نيتيالتؤهيلالتربوي 

-

 18

6

 24
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ويلوم توىالماج تيروالدكتوراهتقدمالكليةالبرامجالتاليةالتوتإديالودرجتيالماج تيروالدكتوراه :
توزيعال ايااالمعتمدة 
البرنامج 

الدرجة
العلمية 

الق م 

مواد

مواد

الر الة  المجموع 

اجبارية  اختيارية 
اصولالتربية 

9

9

 33

الماج تير  االدارةالتربويةواالصول   15
االدارةالتربويةواالصول

 21

 15

 18

 54

الماج تير  االدارةالتربويةواالصول

 18

6

9

 33

االدارةالتربويةواالصول

 21

 15

 18

 54

الماج تير  االدارةالتربويةواالصول   15

9

9

 33

 18

6

9

 33

االرشادوالتربيةالخاصة

 18

 18

 18

 54

الماج تير  االرشادوالتربيةالخاصة

 18

6

9

 33

االرشادوالتربيةالخاصة

 18

 18

 18

 54

 18

6

9

 33

يلمالنفسالتربوي

 21

 15

 18

 54

الماج تير  يلمالنفسالتربوي

 18

6

9

 33

يلمالنفسالتربوي

 21

 15

 18

 54

 18

6

9

 33

الدكتوراه 
االدارةالتربوية 

الدكتوراه 
يلمالمكتباا 
االرشادالنف يالتربوي 

الماج تير  االرشادوالتربيةالخاصة 
الدكتوراه 

التربيةالخاصة 

الدكتوراه 
يلمالنفسالتربوي(تعلم
ونمو) 
يلمالنفسالتربوي(قياس
وتقويم) 
المناهجوا اليبالتدريس

الماج تير  يلمالنفسالتربوي 
الدكتوراه 

الدكتوراه 

الماج تير  المناهجوالتدريس 

(يام) 
المناهجوا اليبالتدريس

الماج تير

المناهجوالتدريس

(تكنولوجياالتعليم) 

18

 18

6

9

 33

المناهجوا اليبالتدريس

الماج تير

المناهجوالتدريس

 18

6

9

 33

(ا اليبتدريس
االجتمايياا) 
المناهجوا اليبالتدريس

الماج تير

المناهجوالتدريس

 18

6

9

 33

(ا اليبتدريسالرياضياا) 
المناهجوا اليبالتدريس

الماج تير

المناهجوالتدريس

 18

6

9

 33

(ا اليبتدريساللؽة
األنجليزية) 
المناهجوا اليبالتدريس

الماج تير

المناهجوالتدريس

 18

6

9

 33

(ا اليبتدريساللؽة
العربية) 
المناهجوا اليبالتدريس

الماج تير

المناهجوالتدريس

 18

6

9

 33

(ا اليبتدريسالعلوم) 
المناهجوا اليبالتدريس

الماج تير

المناهجوالتدريس

 18

6

9

 33

(ا اليبتدريسالتربية
اال المية) 
المناهجوالتدريس 

الدكتوراه

المناهجوالتدريس

 21

 15

 18

 45


يفترضااجميعالبرامجيلوم توىالبكالوريوسهيضما يا ةايدادالمعلمياالمإهلياتربويا قبلالخدمة.اماالبرامجالم نية
يلوم توى الدبلومت وللمعلمياالعاملياتيالمدارسويينوايلوا اسدرجةالبكالوريوسالتويحملون اتيتخصصااتدري ية
لكاينقص مااليدادالتربويالم نيبمايتفقمع يا ةوزارةالتربيةوالتعليمالتوتقضياايحملواالمإهليااالكاديميوالتربوي .
وتيما يتعلق ببرامج الماج تير و الدكتوراه تؽالبيةالطلبةالم جليا تي ا ما المعلميا الذيا يحملوا المإهالا االكاديميةو الم نية
لكن ميرؼبواتيزيادةتحصلي مالمعرتيوالتربويويإملواتياالنتقالالومواقعقياديةتيالمإ

ةالتربويةاالردنية .

بالمقابلوضعالدكتورشبلبدرااجدوال يوضحمتو طالوزاالن بيلكلمكواماالمكوناابرامجايدادالمعلمياقبلالخدمةتي
اينظامتعليمي .
19

يالحظاايددال ايااالمعتمدةللمقررااالثقاتيةالعامةوالمقررااالتخصصيةاالكاديميةوالمقررااالتربويةالم نيةومقرراا
التربيةالعمليةهو( 33و 42و 48و)12يلوالتواليوهوثابابكلمن ابؽضالنظرياالبرنامج.اماالمكوا الالتابجامعة
الكوياهوالتفاواتيالن بةالمبويةللمقرراااالكاديمية (التخصصية) ،ت ي()%31بجامعةالكويامقابل()%24تيمتو ط
النظام التعليميأليبلد .يالحظ كذلك التفاوا بيا المقررااالتربوية الم نية( %35,5مقابل . )%28,2ويبدو الفرق واضحا تي
مقررااالتربيةالعملية(%9الو .)11,58
وبالن بة لكليةالعلومتيالجامعةاالردنيةتالمقررااالثقاتيةالعامة(متطلبااالجامعة+المواداالجبارية)تؤخذ%28,8بينماتؤخذتي
متو ط النظام التعليمي. %35,55اما المقرراا التربوية الم نية تتؤخذ تي الجامعة األردنية ( %62متطلباا الكلية  +المتطلباا
التربوية)مقابل(%)28,2تيمتو طالنظام  التعليميتيايبلد.ووبؽضالنظرياالفروقتياألرقاموالتفاواتيالن بتإا
المقارنة ؼير ذاا جدوى اذا لم تدرس محتوياا ومضاميا كل مقرر ما المقرراا كل مكوا ما مكوناا اي برنامج متزامنة مع
مدخالاكلمقررومكواوبرنامج .
جدوليبيامتو طالوزاالن بيلكلمامكونااايدادالمعلمياتياينظامتعليمي 1
الم ني 

التربيةالعملية 

االجمالي 

البرنامج 

الدرا ااالعامة  التخصص 
%

%

%

%

%

رياضاالطفال 

 37,37

 24,66

 27,76

 10,21

 100

التعليماألبتدابي 

 35,55

 24,67

 28,20

 11,58

 100

التعليمالثانوي 

 34,55

 38,78

 18,22

 8,4

 100

التربيةالخاصة 

 31,41

 32,02

 24,12

 11,65

 100

االجماليالعام 

 34,72

 30,33

 24,51

 10,45

 100


بمقدارماتوترلدىالدرا ةمااالطالعيلومواقعكليااالتربية(العلومالتربويةاومعاهداومدارستكوياالمعلم)تيالبلداا
العربية  ،وبمقدارماكااتيالمتناولمااالوراقوالنصوصالمتعلقةب ذهالكلياايالحظااهذهالكليااتتشابةتيالبلدالواحد الو
حدالتطابقتيمابين اوالتختلؾجوهريا تيجميعالبلداارؼمبعض االختالؾتينظاميالتتابعوالتكاملالم تخدمياتي ا.بشكل
1

ما ورقةمقدمةماقبلالدكتورشبلبدرااتيالمإتمرالثامالوزراءالتربيةوالتعليمالعربتيالكويا29ني اا-أيار .2012
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ياميندرااتجداختالتاتيالرإيةوالر الةواالهداؾالعامة,ااوجدال انصوصاوصياؼااتياالنظمة.ؼياباالختالؾيشير
بالدرجة األولو الو ؼياب من جية التجريب المقترنة ا ا ا بمن جية البحث العلمي التو تإدي بالضرورة الواختالؾ تي اال تنتاج
وبالتاليالواختالؾباألدوااواآلليااوالممار اا .
أمريثيرالت اإلمعااايضاءهيبااالتدريسب ذهالكلياايؤتواماخلفيااأكاديميةمتنويةوتخرجواتيجامعاايربيةاواجنبية
متباينةومتعددةالرإىوالر االاوالمن جيااوالتكوينااتيبرامج االتربويةالعامةوتيبرامجايدادالمعلمياتحديدا.اكثرما
ذلك,ااوضعاك ذايثيريدداماالت اإالاوالمالحظاا :
 -1الوايمدىتتواترتيالجامعاا ،وكليااالتربيةتي ا  ،البيبااالبحثيةبمات تدييهماتمويلوتقنيااوحريااتنعكسيلوبرامج
ايدادالمعلميا؟
 -2لماذا التركيز تي ؼالبيته ال احقة يلو األبحاث الكمية التو ال تتصدى لألمور النويية و الجوهرية تي برامج ايداد المعلميا بشكل
خاصتياطرهاالمرجعيةومضامين االمختلفة؟.
 -3لماذايؤتيتركيزايضاءهيبااالتدريستيابحاث مألؼراضالترقياااالكاديمية؟
 -4لماذاال يوجهايضاءهيبااالتدريسابحاث ملمعالجةالمشكالاالمرتبطةمباشرةبالشؤاالتربويالميدانيوبشكلخاصمايتعلق
بالتعلموالتعليم؟
 -5لماذاالتوجداولوياابحثيةتتحددتيضوء يا اابحثيةمشتركةبياوزارااالتربيةوالتعليموكليااالتربية؟
 -6ماذايبررهذاالتبايد،وربما،التجاتي،بياوزارااالتربيةوالتعليموكليااالتربية؟
 -7يوجدتباياتياألوزااالمعطاةلمختلؾبرامجايدادالمعلمياقبلالخدمة،ممايشيرالوؼيابالرإيةالمشتركة
 -8المكواالعمليتيبرامجايدادالمعلمياقبلالخدمةمتبايداومنقطعزمنياومكانياياالمكواالنظريوال يكولوجي.
 -9الموادالدرا يةالمطلوبةماالطلبةتطرحبعيدةاومنفصلةياانظمت االمعرتية العامةاوالفرييةوبالتالييدر االطلبةمفككة
مجزأة،وأبعدماتكواياالتكاملوالتوازا.
 -10المواد الحرة المطروحة يادة قليلة و احيانا ثابتة ،وبالتالي ترصة االختيار أمام الطلبة محددة .بمعنو اا مشاركة الطالب تي بنابه
المعرتيوالتربويوالثقاتيالمتكاملوالمتوازاالتتعدىحتوالحداألدنو.
 -11برامجايدادالمعلميابكليااالتربيةالتخضعلمعاييرالجودةالتربويةواليوجدمجالس/هيبااوطنيةاويربيةم مت اوضعال يا اا
والمعاييرالمتقدمةلضمااجودةبرامجايدادالمعلميا.
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 -12التوجدمعاييريربيةتتعلقبالمعلمالعربي.هناكدرا ااوابحاثترديةومإ

يةقدماا تنتاجااوتوصيااب ذاالشؤا.وبالتالي

اليوجدمايعرؾالمعلمالعربيويحددمكونااايدادهوخصابصهوادوارهوماينتظرمنهوطنياويربياويالمياوان انيا.
 -13التوجد ،بشكليام ،شروطومتطلبااخاصهبكليااالتربيةلقبولالطلبة.وااللتحاق بالكلياا مرتبطبؤنظمةوتعليمااواجراءاا
القبولتيالجامعااوهييادةم إوليةوزارااالتعليمالعالياومجالسالتعليمالعالياواحيانامجالسالقبولالموحد.بمعنوآخراا
االيتماديلواختبارااالمعرتةوالقابليااواال تعداداااويلوالمقابالاليسواردتيمعظمكليااالتربية.
 -14متابعةالطلبةالملتحقيابكليااالتربيةتصال تصال او نة نةاليبدوانهقابمبشكلمنظمويلوا اسخطةذاامضمواوجدولة
زمنية.

ومارج مه ترامج إعذاد المعلميه /المعلماخ في العالم


قدما صوما بوجودة وأمل بوزيا الديا ما الجامعة األمريكية تي بيروا وصفا منظما لعدد ما نماذج برامج إيدا د المعلميا تي
العالم.وتيمايليوصؾل ذهالنماذجبقدرماإيادةالتنظيموالتوضيح 1:
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة:
أوالا.كليةالفرنو()Alvernoو كن وا 
تقدمالكليةيددا مابرامجإيدادالمعلميات تمرألربع نوااوتإديلدرجةالبكالوريوس.وتشترطأايخضعالطلبةقبلإلتحاق م
تي البرنامج المتحاا يقيس الم اراا األ ا ية تي القراءة والكتابة والرياضياا .كما يتضما األمتحاا باألضاتة الو األ بلة
الموضويية أ بلة مقالية لتقويم م اراا الطالب األكاديمية التو ت ايدهم تي التعليم .كما يخضع الخريجوا المتحاا آخر يقيس
م ارات مومعارت مبالموادالتو يعلمون اتيالمدارسإيتبارامارياضاالطفالحتون ايةالمرحلةالثانوية.يضاؾالوذلكيمر
الطلبةتيأربعتجاربميدانيةمختلفةومابة ايةيملميداني .




1

يعترؾالباحثأاالبيانااوالمعلومااالواردةتيهذاالجزءماالدرا ةمقتبستيمعظمهماالدرا ةالمتميزةالتوقدمت ابوجودةوبوزياالدياتي
ورقت ماالتويرضاتيالمإتمرالثامالوزراءالتربيةوالتعليمالعربالذيانعقدتيالكوياتيالفترةما29ني ااالو2ايارمايام.2012تل ماجزيل
الشكروالتقدير .
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بياالجدولالتاليمختلؾالتخصصااالتوتقدم االكليةوتوزيعاألرصدة(ال ايااالمعتمدة)تيكلبرنامج .

التخصص


الحضانةالمبكرة/الحضانةالمتو طة 

مقررات

محتوى

المادة التى ٌدرسها

مقررات (مساقات
التعلٌم)

المواد
اإلختٌارٌة
العامة

العمل المٌدانً و
تعلٌم الطلبة

مجموع
األرصدة(الساعات
المعتمدة)

يدداألرصدة(ال ايااالمعتمدة)ون بت االمبوية 
 26

 31

 45

 21



 %21,1

 %25,2

 36,6

 %17,1

 123

حضانةمتو طة/مراهقةمبكرة 

 47

 25

 42

 21



معإختصاصثانوي رياضياا 

 %34,8

 %18,5

 %31,1

 %15,6

 135

حضانةمتو طة/مراهقةمبكرة 

 51

 25

 42

 21



معإختصاصثانويإجتمايياا 

 %36,7

 %18

 %30,2

 %15,1

 139

حضانةمتو طة/مراهقةمبكرة 

 49

 27

 42

 21



معإختصاصثانويلؽة E

 %35,2

 %19,4

 %30,2

 %15,1

 139

حضانةمتو طة/مراهقةمبكرة 

 51

 25

 42

 21



معإختصاصثانوييلوم 

 %36,7

 %18

 %30,2

 %15,1

 139

 16

 43

 21



 %10,5

 %27.1

 %13,8

 152

 16

 39

 21



 %11,1

 %28,3

 %14,6

 144

 19

 39

 21



 %13,8

 %28,3

 %15,2

 138

 16

 46

 15



 %12,8

 %36,8

 %12

 125

 16

 42

 21



 %10

 %26,2

 %13,1

 160

 16

 39

 21



 %11,2

 %27,3

 %14,7

 143

إختصاصطبيعيااوإختصاصثانويمراهقة  72
مبكرة/مراهقة 

 %47,2

إختصاص كيمياء وإختصاص ثانوي مراهقة  68
مبكرة/مراهقة

 %47,2

إختصاص رياضياا وإختصاص ثانوي  59
مراهقةمبكرة/مراهقة

 %42,7

إختصاص لؽة انجليزي وإختصاص ثانوي  48
مراهقةمبكرة/مراهقة

 %38,4

إختصاص درا اا يامة تي العلوم  81
وإختصاصثانويمراهقةمبكرة/مراهقة

 %50,6

إختصاص درا اا يامة تي االجتمايياا  67
وإختصاصثانويمراهقةمبكرة/مراهقة

 %46,8

*  يعترؾالباحثأاالبيانااوالمعلومااالواردةتيهذاالجزءماالدرا ةمقتبستيمعظمهماالدرا ةالمتميزةالتوقدمت ا
بوجودةوبوزي االدياتيورقت ماالتويرضاتيالمإتمرالثامالوزراءالتربيةوالتعليمالعربالذيانعقدتيالكوياتيالفترة
ما29ني ااالو2ايارمايام.2012تل ماجزيلالشكروالتقدير .
أمابالن بةالوالخبرةالميدانيةتتتضماتعلماوتعليماوتقويما.وتين ايةالتجربةالرابعةأيقبلالبدءبالتعليميشاركالطلبةتيمقابلة
شف يةيقدمواتي املفا موثقا يايمل ميتمتقويمهماقبلالطلبةانف مماقبلال يبةالتعليميةومختصياخارجييا .بعدهايذهب
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الطلبةالومرحلةالتدريسحيثيمرواتيوضعيتيامختلفتيامدةكلواحدةت عةا ابيعينتظرتي اماكلطالباايديرصفايلو
مدىخم ةأ ابيعيدونواخالل امالحظات مومشاهدات موينخرطواتيتعاليااالتقويمالذاتيوتحضيرالمخططااالتدري ية.و
يلي مكذلكاايشاركواتيحلقةدرا يةكلأ بوعوبدوا اياامعتمدة .
مالحظاايلوكليةالفرنو :
 .1تقدمالكليةيدداماالتخصصااالتيتحتاج االمدر ةوتفيبميولورؼبااالطلبة.
 .2تؤخدالمراهقةاهتماماوتركيزاواضحيا.
 .3اإلمتحانااالقبليةوالبعديةشرطأ ا يللدخولوالتخرجوااللتحاقبالم نةالفعلية.
 .4التجاربالميدانيةالمختلفةبشروط اومتطلبات اأ ا يةوتتراوحما%12الو%17,1مامجموعال ايااالمعتمدةالمقرره
للبرامج.
 .5تتوزعمتطلبااالبرامجيلوالموادالمعرتيةوالتعليميةواالختياريةوالعملالميداني.
 .6حريةالطلبةتياختيارمواديرون اتتفقورؼبات موميول مواضحةاذتتراوحبيا%27,1الو%36,8ممايوترقدراكبيرا
ماالمرونهوال ولةل مقبلالتخرجوبعده .
ثانٌاُ:جامعةامبورياالحكومية( )ESU
تقدم كلية التربية بجامعة امبوريا برنامجا اليداد المعلميا ما أربع  نواا للمرحلة االبتدابية و آخر لمرحلتي التعليم المتو ط و
الثانوي.يبياالجدولالتاليتوزيعال ايااالمعتمدةيلومتطلبااالبرنامج :
مقررات المادة
المرحلة

التدرٌسٌة و الثقافة

مقررات التعلٌم

العامة

المواد الثانوٌة
العامة

التعلٌم المٌدانً

مجموع الساعات
المعتمدة

اإلبتدابية 

 )%44,1(60

 )%36(49

 )%11,5(15

 )%8,8(12

 136

المتو طة/الثانوية 

 )%65,4(89

 )%13,2(18

 )%10(15

 )%8,8(12

 136


تشترطكليةالتربيةبجامعةامبوريامايلي :
 -1يدرسالطلبةتيال نةالثانيةمقررايامة"مقدمةالوالتعليم"يتضماثالثياحصةتعليميةتيمدارسمحلية.
 -2يتقدمالطلبةبطلبااااللتحاقببرامجأيدادالمعلمياتي نت مالجامعيةالثالثة .
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-3يجبأايجتازالطلبةامتحانامقررا( .)PRAXIX 1
-4يقدمالطلبةاثباتاانهتماألشراؾيلي موهميإدواأيماالخدماتيةلفترةالتقليامابة ايةمعاألطفالأوالناشبة .
-5قبلأايتخرجالطلبةيلي مأايجتازواإمتحانامقررا( .)PRAXIX II
-6يلوالطلبةقبلقبول متيال نةالن ابيةأايقدمواش ادااتزكيةماالمعلمياوالمشرتيايلوالتدريبالجامعي .
  -7يفترضأايدرسالطلبةتيال نةالرابعةمجمويتياماالموادتشملاألولوموادتيطرقتعليممواداألجتماييااواللؽةو
الرياضيااونماذجالتعلموالتعليموالقراءة( 15اي ةمعتمدة).ااالمجمويةالثانيةتتشملتعليمالطالبوالكفايااالم نيةوأ س
تطويرالمناهج( 17ايةمعتمدة) .
 -8يقضيالطلبةال نةالن ابيةتيمدر ةتطويرم نييختبرواالعملمعالمعلمياالمرشدياوتيصفوؾمختلفةويعتبرواأيضاء
تيهيبةالتدريس,أمابرنامجالتعليملمرحلتيالمتو طوالثانويتيفترضتي امايلي :
 -1تيالصفوؾما 12-6يدرسالطلبةالعلومالطبيعيةوإدارةاأليمالوالكيمياءويلمالحا وبويلماألرضوالقضاءواللؽة
األنجليزيةوالصحاتةوالتاريخويلمال يا ةوالرياضيااوالفيزياءويلمالنفسولؽةاالتصال/الم رح.
 -2تي الصفوؾ ما قبل الروضة حتو الصؾ  12يدرس الطلبة اللؽة اإلنجليزية للناطقيا بلؽاا أخرى و التربية البدنية و اللؽة
األجنبية(ترن ي/ا باني)والمو يقوواألدبوالصحة.
 -3تيالصفوؾ8-5يدرسالطلبةالرياضيااوالتاريخ/االجتماييااواللؽةاالنجليزيةوآداب اوالعلوم.
 -4باالضاتةالوالمعدلالمطلوبتيالدرا ةيتطلبالقبولتيال نتياالثالثةوالرابعةالنجاحتيامتحاا(1

)PRAXISو

ش ادةخبرةيمليةمعاألطفالمدت امابة ايةوان اء تيا ايةمعتمدةماالموادالدرا يةومواتقةماالق ماألكاديميتي
الكلية  .أما النجاح تي ال نة الن ابية تيتطلب اجتياز امتحاا(II

 )PRAXISو مواتقة الق م و ش اداا تزكية ما أ اتذة

مختصيا.
مالحظاا:يبدوبوضوحأاكليةالتربيةبجامعةاميورياحريصةيلو :
 -1تزويدالطلبةبالتكوياالمعرتيوالتربويالم نيالضروريلتدري م.
 -2توتيرترصةالتدريبالعمليالمنظميبرمراحلاأليدادالم نيللطلبة.
 -3مراقبةيمليةإنتقالالطلبةما نةالوأخرىبدقةماخاللإجتيازاألمتحانااالمقررةوش ادااالتزكيةومواتقةالق مالمعني.
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ثالثا ا:جامعة تاتورد,كاليفورنيا :
تقدمكليةالدرا ااالعلياللتربيةبالجامعةب رنامجايإديلدرجةالماج تيرتي نةواحدةمكثفة.تتضماشروطالقبولتيالبرنامجاا
يحمل الطالب درجة البكالوريوس  BA/BSبمعدل ( B+او  )A-و اا يكوا قد حصل يلو  1200تي امتحاا  Graduate
)Record Examination (GRAواجتيازامتحااكاليفورنياللمعلمياتيحقلاالختصاصالذيينوياايمار هتيالمدر ة .
يشتملبرنامج تانفورديلويددماالمجاالاهياال ساالجتماييةوال يكولوجيةتيالتربيةوالتعليم ,ومن جوتعليممحتوى
المادةالتو يدر ا,واللؽة(يلمالقراءةوالكتابة),والثقاتة,واال تراتيجيااالتربويةالعامةوالتدريبالعملي .
يوضحالجدولالتاليبرنامج تانفورداليدادالمعلمياتيالمرحلةاالبتدابية.
مجال المقررات

فصل الصٌف
جزءأولتي

ما قبل الخرٌف /الخرٌف
الفنوااإلبدايبة

معرتةالقراءةو تيالصفوؾ
الكتابةتي

اإلبتدابية 

المدر ة 
المنطقالكميو



جزءثالثمامعرتة

معرتةالقراءةو

القراءة و الكتابة تي

الكتابةتي

المدر ة 

المدر ة 


المن اجوالتعليم  الرياضياا 
(جزء )1


جزءثانيما

فصل الشتاء

فصل الربٌع

تطويرالتفكير

المنطقالكميو

المنطقالكميو معرتة القراءة و

الرياضياا 

الرياضياا 

(جزء )2

(جزء )3



تطويرالتفكير

العلميوالمعرتة

العلميو

(جزء )1

المعرتة(جزء

الكتابة ,تاريخ,يلوم
اإلجتماع 


 )2
األ س

تعليمماأجل

نموالطفلتي

اإلجتماييةو

الم اواةو

المدر ةو

ال يكولوجية 

الديمقراطية 

مابعدها 

اللؽةومعرتة



طرابقومواد

مقدمةالواللؽة

ماتصول

االكاديمية 

القراءةوالكتابة 



مبادىءأخالقية



تيالتعليم 

التدريسالناطقة
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يا ااو
ممار ااتي



بلؽتيا 
إ تراتيجيااما قيادةوإدارة

قيادةوإدارة

اللؽة 
ديمالطلبةذوي إدخال الحديقة تي



التعليم

أصوليلم

صؾتي

صؾتيالمرحلة

اإلحتياجاا

من اج

التدريس 

المرحلة

األبتدابية 

الخاصة 

اإلبتدابي 

اإلبتدابية 
تدريبيمليو

حلقةدرا يةحولتعليمالمرحلة

حلقةدرا ية

تعليمالطلبة 

األبتدابية 

حولتعليم



10وحدة 

حلقةدرا ية

حلقةدرا يةحول

حولتعليم

تعليمالمرحلة

المرحلة

األبتدابية

المرحلةأإلبتدابية 

األبتدابية
18وحدة 

10وحداا 

10وحداا 


أما برنامج  تانفورد اليداد المعلميا للمرحلة الثانوية تي تؽرق  12ش را  .يفترض اا يقضي الطلبة تصل الصيؾ تي مدر ة
متو طةمحلية  ,وبعدهايوزيوايلومدارسمتو طةوثانويةمحليةويمضوا نةكاملةتحااشراؾمعلميااخصابييامتعاونيا.
ويتضماالتدريبالعمليمعدلاربعحصصللتدريبيومياتيالمدر ةوحلقةدرا يةا بويياتيالجامعة.يوضحالجدولالتالي
برنامج تانفورداليدادمعلميالمرحلةالثانوية :
مجال المقررات

فصل الصٌف

ما قبل الصٌف

فصل الخرٌف

فصل الشتاء

فصل الربٌع

من اجوتعليم

لؽةإنجليزية 



لؽةإنجليزية 

لؽةإنجليزية 



(يختارالطلبةالمادة رياضياا 

رياضياا 

رياضياا 

التويريدواتعليم ا  لؽاايالمية 

لؽاايالمية 

لؽاايالمية 

يلومتاريخ,يلوم

يلومتاريخ,يلوم

يلومتاريخ,

إجتمايية 

إجتمايية 

يلومإجتمايية 

نموالمراهقيا



األ ساإلجتمايية

التعلمماأجل

وال يكولوجية 

الم اواةو





وتعلم م 

الديمقراطية 
اللؽةومعرتة

مركزيةيلمالقراءة 

القراءةوالكتابة 

والكتابةتيالتعلم

يا ااوممار اا
تياللؽة 

والتعليم 
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إ تراتيجيااما

إدارةصفية 



ديمالطلبةذوي



اإلحتياجااالخاصة 

أصوليلمالتدريس 
التعلموالتعليمتي





صفوؾؼير
متجان ة 


حلقةدرا ية

حلقةدرا يةحول

تدريبيمليو

حلقةدرا يةحول

حلقةدرا ية

تعليمالمرحلةالثانوية

تعليمالطلبة 

تعليمالمرحلة

حولتعليم

حولتعليم

الثانوية 

المرحلة

المرحلةالثانوية

الثانوية 


10وحداا 

18وحدة 



10وحداا 

10وحداا 


إعداد المعلمٌن فً سنغافورة :
يتمإيدادالمعلمياتي نؽاتورةتيالمع دالوطنيللتربيةوالتعليمالذييقدمالبرامجالتالية :
 -1برامجإيدادالمعلمياللمراحلاألبتدابيةوالثانويةوالكليةالجامعيةتإديلدرجةالبكالوريوسوتإهلالخريجياللتعليمم نيا و
أكاديميا.
 -2دبلومالدرا ااالعلياتيالتربيةماحملةالبكالوريوستيموادأكاديميةليإهل مللتدريستيالمراحلاألبتدابيةأوالثانويةأو
الكليااالجامعية.
 -3دبلومالتربيةوالتعليملمالدي ممإهالاقبلالجامعةيعدهمللتدريستيالمرحلةاالبتدابيةأوالمرحلةالثانوية.
 -4برنامجالبكالوريوستيالتربيةبدوامجزبييإهلالعاملياللتدريستيالمرحلةاالبتدابيةأودورالحضانة.
يركزالمع دالوطنيللتربيةوالتعليمتي نؽاتورةيلوإيتبارالمتعلممحوريمليةالتعلموهويةالمعلموخدمةالمجتمع.ويإكد
المع ديلوالتعاوامعالمدارسووزارةالتربيةوالتعليموالذيياخذيديدامااألشكالبمايضمااإلطالعيلونظريااالمعرتة
وإ تيعاب اوترجمت االوتطبيقاايمليةتخدميمليتيالتعلموالتعليم.يتميزبرنامجالبكالوريوستيالتربيةلتعليماآلدابو
برنامجبكالوريوستيالتربيةلتعليمالعلومبؤاكالمن مايعتبرإجازةأكاديميةباإلضاتةالوإيدادم نيمتميزتيحقلالتعليم,و
ي تطيعحاملالدرجةتيأيمن مامتابعةدرا تهاألكاديميةتيحقلالتخصصأوتيمجالالتربيةوالتعليم.أمامحتوىهذيا
البرنامجياتيتضمات عةمجاالاهي :
 -1درا ااتيالتربيةوالتعليم(المفاهيمواأل سوالمبادىء) .
 -2درا ةالمناهج(طرابقالتدريسلمختلؾالموادالدرا ية) .
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 -3محتوىالمواد(إتقاامحتوىالمادةلتعليم ا) .
 -4مقررأ ا ي(تعريؾالطلبةبالمجتمعالمتعددالثقاتاا) .
 -5تدريب يملي( وجود المعلميا تي المدارس لمدد زمنية ما أ بوييا أو خم ة أويشرة أ ابيع للتعرؾ يلو م اراا التعليم
وإكت ابالخبرةوالم ايدةتيالتعليموالتدريببإ تقالليةوم إولية .
 -6تعزيزالم اراااللؽويةوم ارااالمواضيعاألكاديمية(م ارااتياللؽةوالتعبيروالكتابية) .
 -7م اييجماييةتيالتعليمالخدماتي(المشاركةتيمشروعخدمةتعليمالمجتمع) .
 -8مادةأكاديمية(معرتةمضمواالمادةومفاهيم اومبادب ا) .
 -9مواداختياريةيامة(حقالطلبةتياختيارمواديامة) .

إعداد المعلمٌن فً الٌابان :
يوجدتياليابااثالثةم تويااماش ادااالتعليم :
 -1الم توىالمتقدمالذييإديالودرجةالماج تيروأيلو.
 -2الم توىاألولالذييإديالودرجةالبكالوريوس.
 -3الم توىالثانيوهويبارةياش ادةمإقتهصالحةلمدة15ياماوتمنحلماأتم نتياجامعيتيا.
يضاؾالوهذهالم تويااهناكثالثةأنواعأخرىماالش اداا :
 -1الش ادةالعامةوهيؼيرمحددةالموادوتمنحلمعلميالمدارساالبتدابية.
 -2ش ادةالموادالخاصةوتمنحلمعلميالمدارساإلبتدابيةتيمجاالاالمو يقووالفاواألقتصادالمنزلي.
 -3ش ادةالموادالمتخصصةالمطلوبةلجميعمدر يالمدارسالثانوية.
بموجبقانواالتربيةتياليابااتإاالمإهلاأل ا يللحصوليلوش ادةماالدرجةاألولولمدر يالمراحلماقبلالمدر ةو
األبتدابية و المتو طة هو درجة البكالوريوس  ,وأا المإهل األ ا ي للحصول يلو ش ادة ما الدرجة الثانية هو درا ة  نتيا تي
جامعةبعدالمرحلةالثانويةوأاالمإهلاال ا يللحصوليلوش ادةماالدرجةاألولولمعلميالمدارسالثانويةالعلياهودرجة
الماج تير .
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أمامتطلبااش ادااالتدريستيالياباات ييلوالنحوالتالي :
الشهادة التعلٌمٌة

المتطلبات

الساعات المعتمدة





مواد مهنٌة تربوٌة

مواد تعلٌمٌة

مرحلةماقبلالمدر ة :
الدرجةاألولو 
الدرجةالثانية 

درجةالبكالوريوس 
نتاابعدالمرحلةالثانوية 

 28

 16

 18

8

المرحلةاإلبتدابية 
الدرجةاألولو 
الدرجةالثانية 

درجةالبكالوريوس 
نتاابعدالمرحلةالثانوية 

 32

 16

 22

8

المرحلةالمتو طة 
الدرجةاألولو 

درجةالبكالوريوس 

 14

32أو 40

 10

16أو 20




52أو 62
32أو 40

الدرجةالثانية 

نتاابعدالمرحلةالثانوية 

المرحلةالثانوية 



الدرجةاألولو 

درجةالماج تير 

 14

الدرجةالثانية 

درجةالبكالوريوس 

 14


أماالوضعالنموذجيلخريجيالمرحلتيااإلبتدابيةوالمتو طةتيكليةوطنيةنموذجيةتيالياباات يكالتالي :
المقررات

تربيةيامة 

المرحلة اإلبتدائٌة

المرحلة المتوسطة

عدد الساعات المعتمدة

عدد الساعات المعتمدة

 52-48

 52-48
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إن انياا 

 12

 12

يلومإجتمايية 

 12

 12

يلومطبيعية 

 12

 12

لؽااأجنبية 

 12-8

 12-8

تربيةبدنية 

4

4

موادتدري ية 

 16

 50-40

 36-32

 26-18

درا اا م نية تربوية ( األ س
اإلجتمايية للتربية  ,يلم النفس
التربوي  ,يلم نفس الطفل ,تربية
أخالقية ,طرابق تدريس ,ممار ة
التدريس) 

وقبلاأللتحاقبالعمليتقدمالخريجبطلبالوالوحدةاإلداريةالمحليةللجلوسالوإمتحااالتدريسالمقررتيالمحاتظةالذييتضما
تقويمالمعرتةاألكاديميةوالمالءمةلم نةالتدريسوكتابةمقاالاومقابالاشف يةوالم ارااالعملية.وتيضوءيالمااالمتقدم
تيالدرا ةوتياألمتحانااالمقررةوالتؤكدماخضويهللتدريبالعمليالمنا بيتخذقرارتعيينه .
برامج إعداد المعلمٌن فً انجلترا :
 يحتاجالمعلمتيالمدارسالر ميةتيانجلتراأايفيبمجمويةماالمعاييرالتوتحددمايتوجبيلوالمعلميامعرتتهتيالتدريبو
المقدرةيلوالقيامبهليصبحمعلمامإهال.وهذابديلياتقديممجمويةماالمناهج.ويفترضأاتزودالمعاييربمبادىءتوجي ية
يامةبشؤاكيفيةتنظيموتنفيذبرامجالتدريبمماي محلواضعيالبرنامجبالحكمالذاتيتيتصميموإدارةبرامج م.تؤتيالمعايير
بثالثمجموياامترابطةهي :
 -1ميزاام نيةتشملمواقؾوالتزامااالمعلمياالمإهليا.
 -2معرتةم نية.
 -3م ارااتعليميةم نيةكالتخطيطوالتقويم...الخ.
أماالم ارااالتوتإديالوالمعلمالمإهلت ي :
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 -1نموذجالتدريبالتتابعيوهوالتفرغالكامللمدة نةللذيايحملوادرجةالبكالوريوسويإديالوالش ادةالم نيةإضاتةالو
الش ادةاألكاديمية.
 -2نموذجالتدريبالمتزاماومدتهثالثالوأربع نوااويإديالودرجةالبكالوريوستيالتربية.
 -3م اراامرتكزةيلوالتدريبتيالمدر ةوهوموجهللمعلمياؼيرالمإهلياماحملةالبكالوريوسالذياي محبتعيين متي
المدارسويخضعوالبرنامجتدريبترديل نةواحدةيإديالوتؤهيل م.
وتيجميعاألحوالتتطلبوضعيةالمعلمالمإهلأربعةمتطلبااهي :
 -1المتطلباااألكاديميةأيمايعادلدرجة()Cتيالش ادةالثانويةالعامةلالمتحااتياللؽةاألنجليزيةوالرياضياا ,ومايعادل
درجة()Cتيالش ادةالثانويةالعامةتيالعلوموش ادةالبكالوريوسلمايختارنموذجالتدريبالتتابعي.
 -2متطلبااؼيرأكاديميةوهذهتشمل:
أ -بياامامكتبال جالاالجنابيةتيانجلترا.
ب -الت جيلتيمجلسانجلتراللتعليمالعام.

ا -تنفيذمتطلبااوزيرالتربيةالمتعلقةبالصحةوالمقدرةالج ديةيلوالتدريس.

ث -المقابلةالشخصيةالمصممةلتقويممديالمالءمةللتدريس.

 -3متطلبااالتدريبوتشملمجمويةال مااالتوينبؽيااتتوترتيبرامجالتدريب.
 -4الخبرةالميدانيةوهذهتختلؾباختالؾالم ارالذييتمأختيارهماقبلالمدرس .
إعداد المعلمٌن فً فنلندا:
يوجدأربعتبااماالمعلمياتيتنلندا :
 -1معلماارياضاطفال.
 -2معلموتصوليدر واجميعالموادللصفوؾ(6-1وقديدر واماقبلاإلبتدابي).
 -3معلمومواديدر وامادةأويدةموادللصفوؾ9-7و/أوالصفوتالثانوية.
 -4معلموذوياإلحتياجااالخاصة.
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يتمإي دادالمعلمياتيالجامعااالتوتقومبتصميمبرامج ابحريةتامةاذاليوجدمناهجدرا يةوطنيةلتؤهيلالمعلمياتيتنلنداو
تكتفيوزارةالتربيةبالتوجيهبمبادىءيامةباإلتفاقمعيمداءكليااالتربيةورإ اءأق امإيدادالمعلميا.وتيجميعالحاالابنبؽي
أاتشملا لبرامجيلوموادأكاديميةوأطروحةالبكالوريوسأوالماج تيرباإلضاتةالودرا ااتربويةودرا اااإلتصالواللؽة
والمعلمومااوتكنولوجيااالتصالوإيدادمخططللدرا ةالشخصيةودرا اااختيارية .
يباالجدولالتاليمكوناابرنامجإيدادمعلمتصلمإهللتدريسجميعالموادتيالصفوؾ :6-1
برنامجإيدادمدرستصل 

بكالوريوس

(180

رصيدا ماج تير(180رصيدااوروبيا*)  مجموع( 300رصيدا

اوروبيا*) 
درا ااتربوية(مادةأ ا ية) 

اوروبيا*) 

(25بماتي اممار ةالتدريس) 

 ( 35بما اليقل يا  15تي 
ممار ةالتدريس) 
 80

درا اا أخرى تي مادة أ ا ية (35أطروحةبكالوريوس(45  )10-6أطروحةماج تير )40-20
للتربية 
مواددرا ية 

 60



 60

درا ااأكاديميةتيموادمختلفة

 25

 30-0

 60-25

(ثانوية) 
درا االؽةوإتصاالابماتي ا

 35

 75-40

 40-5

المعلومااوتكنولوجيا
اإلتصاالا 

أمامكوناابرنامجإيدادمعلممادةمإهللتدريسالصفوؾ9-7والصفوؾالثانويةت يكمايبياالجدولالتالي :
برنامجإيدادمعلمتصل 

بكالوريس(180رصيداأوروبيا)  ماج تير(120رصيداأوروبيا) 

مجموع( 300رصيدا
أوروبيا) 

درا ااتربوية(مادةثانوية) 

درا ااأكاديميةتيمواد

(30-25بماتي اممار ة

(35-30بمااليقليا15تي

التدريب) 

ممار ةالتدريب) 

 60-25

 30-0
33

 60

 90-25

مختلفة(2-1ثانوية) 
درا اا لؽة و اتصاالا بما

 30-0

 40-35

 80-35

تي ا المعلوماا و تكنولوجيا
االتصاالا 
*يرجومالحظةأاالرصيداألوروبييوازيمايعادل 27ايةماالعمل .
بالن بةإليد ادمعلماارياضاألطفالتيتمتيكليااالتربيةويمكاااي تمرالمإهلمن اليصبحامعلماامإهالالتدريسذوي
اإلحتياجااالحاصة.بنفسالوقايمكن االحصوليلودرجةالماج تيرتيالتربية.وتيمايتعلقباإليدادلممار ةالتدريستيتمتي
مدارستابعةللجامعااوتقشروطومتطلباامنظمةبشكلدقيق .
إعداد المعلمٌن فً فرنسا:
الحصوليلودرجةالماج تيرالزاميللمرشحياللتدريستيترن ا.يتمأيدادالمعلمياوتقنموذجتدريبمتوالمدتهخمس نواا
ماالتعليمالعالي:ثالثمن اإلكمالإجازةالتدريسو نتااإلكمالإجازةالتدريسو نتااإلكمالدرجةالماج تير.بعدهاي توجب
يلو المعلميا أا يجتازوا إمتحاناا تنات ية تضع ا وزارة التربية و تراجع  نويا .يعد المعلموا ليدر وا دور الحضانة والمرحلة
اإلبتدابيةأوتيالمرحلةالمتو طةوالثانوية.يفترضأاي وءإيدادالمعلمياوتدريب مإلتقااالم ارااالم نيةالتالية :


التصرؾبطريقةأخالقيةوم إولة .



كفاءةتياللؽةالفرن يةللتدريسوالتواصل .



كفاءةتيجميعالموادالمرادتدري اومعرتةيامةجيدة .



تخطيطالمادةوتدري ا .



تنظيمالعملتيالفصلالدرا ي .



إحترامتنوعالطلبة .



تقويمالطلبة .



معرتةشاملةبتكنولوجياالمعلمومااواإلتصاالا .



العملالجماييوالتعاوامعالمدارسوالشركاء .



التدريبالم تمرواإلبتكار .
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التفرضوزارةالتربيةمن اجا وطنيا  ,لكن اتضعمبادىءم نيةيامةضماإطاروطنيوا ع.تيكلاألحواليفترضأايقضي
المتدربللمرحلةاأل ا يةتيآخر نتياتيالجامعة 500ايةماالتدريبالعملي(19-18أ بويا)و 1200-1000ايةما
الدرا ة.أماالمتدربللمرحلةالمتو طوالثانويةتعليهأايقضي 300ايةماالتدريبالعمليو 700-400اية.
خالصـــة :
يتبيابوضوحااالبلدااالمتقدمةتيتربيةالمعلمياوإيدادهمتنطلقمامبادىءومرتكزااوقوايدأهم ا :
 -1أطرمرجعيةتكريةمنظمةت محبتعريؾوتحديدالفل فةواأل تراتيجيةواألهداؾوبرامجالعملوتنفيذهاوتقويم ا.
 -2أهتمامواضحباللؽةالقوميةكنظاممنطقيي ليمليةالتعلموالتعليمويإكدأهميةال ويةالوطنيةلألطفالتيمجتمعمتميز.
 -3التعليمم نةؼايةتياألهميةواأل ا يةواأللتحاقب اليسأختيارا يشوابيا بلتحكمه شروطومتطلبااقبليةوبعديةتتؽيرو
تتبدلتيضوءتعاليااونشاطااالتقويمالم تمر.
 -4برامجمإ

ةيلوقوايدومضاميامعرتيةيلميةواجتماييةوثقاتية و يكولوجيةوم نيةويمليةتتكاملوتتوازاتيمابين ا

ولكن اخاضعةللتقويموالتعديلا تجابةلمتطلبااالتؽيرالمباشرةوؼيرالمباشرةالتوت تجدتيال احااالعلميةوالتكنولوجيةو
التعاونيةوالثقاتيةالداخليةوالخارجية.
 -5اداراا تعي دور المنخرطيا مباشرة بعملية التعلم و التعليم كالطلبة و المعلميا واالدارييا و المشرتيا و األهالي واالداراا
المحليةتيالمناطقالتعليمية.لذلكتكتفيوزارااالتربيةوالتعليمبوضعمعالماألطارالعاملبرامجايدادالمعلمياوتطويرهم
الم نيوالتتدخلتيمكونااومضامياهذاالبرنامجبلتتركللمعنيياالحريةالكاتيةلتقريراختيارات موم ارات م وموادهم
التدري ية.
 -6األيدادالعمليالمصاحبلأليدادالنظريجزءاليتجزءمامنظومةمتكاملةمتوازنةتإهلالخريجلأللتحاقبم نةاختارهابإرادة
وحريةوي تمرتي ابنماءوتطوروشعورباالنجازيضماقدراكاتياماالرضوواألطمبناا.
 -7يمتلكالطالببكليااالتربيةقدرا كاتيا  ماالحريةيمكنهمااختيارموادمعرتية(يلميةواجتماييةوان انيةوثقاتية)يقدرهو
شخصياُان ات ايدهتيبنابهاالن انيوتينجاحهالم ني.
 -8يفترض أا يجتاز الطلبة المرشحوا لأللتحاق بم نة التعليم يددا ما االختباراا و المقابالا التو تكشؾ حقيقة ا تعدادت م و
قابليات موم ارات مومدىمالءمت اللتعليموترصةنجاح متي ا.
 -9كلياا التربية تقدم مختلؾ البرامج التو تعد المعلميا لتدريس مختلؾ المواد الدرا ية تي مختلؾ المراحل الدرا ية,ابتداء ما
الطفولةالمبكرةالتوتحظوباهتمام خاص وانت اء بالمرحلةالثانوية لكن ايلوتواصلم تمرمعوزارااالتربيةوالتعليمو
االداراا التعليمية ( االكاديمية و الم نية ) والتنظيماا المحلية المعنية بالتربية و التعليم وتخضع برامج ا للتقويم والمراجعة
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بانتظام وتق معايير وطنية ويالمية تتحدد وتتبدل ايتمادا يلو نتابج االبحاث والدرا اا والمالحظاا والمشاهداا
والتقاريرالدوريةماالممار ياتيالميداا.

واقع سياساخ التعليم في الثلذان العرتيح


رؤٌة ورسالة سٌاسة اعداد المعلمٌن وتطوٌرهم المهنً واالهداف العامة للسٌاسة كما وردت بالنص من البلدان العربٌة:
الٌمن:
الرإية:ايجادنظامياليالجودةتيالتعيياوالتوزيعللقوىالعاملةوالتطويرالم تمرللمعلميا .
الر الة:معلموامإهلواقادروايلوتح ياالمخرجااالتربوية .
فلسطٌن:
الرإية:يمتللكالمعلموامنظومةماالمعارؾوالم ارااالعامةوالتخصصيةوالقيمواالتجاهااااليجابية .
االهداؾالعامة-1:يلتزمالمعلموانحوطلبت موتعلم م,وتي يرنموهمال ويالشامللت يبت مللمشاركةتيتكويامجتمعتل طيني
م تقلوديمقراطيويادلومن جممعالثقاتةالعربيةواال الميةوالعالمية -2.يتثقفوابثقاتةيامةويعرتواتخصصات مالعلمية
التويعلمون ابعمقوبطرقمتنويةتخدمالطالبوتجعلهنشطامااجلالف موالتطبيقويلوتطويرالم ارااالحياتيةالمختلفةبما
تي ام ارااحلالمشكالاوالتفكيرالناقد -3.يتحملوام إوليةادارةومراقبةتعلمالطلبة-4.يفكروابطريقةمن جيةبممار ات مو
يتعلمواماالخبرةوي تمرواتيالتطويرالم نياثناءيمل م-5.ينشطواللعملمعزمالب متيمجتمعالمعلميا/المعلماا .
الصومال:الاجابة 
الجزائر:
الرإية:يشكلالد توروالقانواالتوجي يللتربية 04/08المإرختي 23يناير 2003المنظومةالتربويةذااطابعوطنيترمي
الوتقديمتربيةوا حدةللجميعوهيذااطابعديمقراطيويصريومنفتحةيلوالعالموالوترقيةالمواردالبشريةوابرازمكانت ا .
الر الة:مرجعياامتعلقةباالمةوال يا ةالتربويةالم طرة .
االهداؾالعامة :
 -1تر يخالعلميةالتربويةتياالنتماءللجزابر 
 -2ازالةاالختالالاالحاصلةب ببتطورالمنظومة.
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 -3رتعالتحديااالجديدة.
 -4بعضالتوج ااالتربويةالعالمية.
 -5ايادةتحديدم امالمدر ة.
المغرب:
الرإية:التوظيؾبدواتكوياتيمجالالتعليم .
الر الة:التؤهيلتيمجالالتدريسقبلولوجالم نةر ميا .
االهداؾ:توتيرالعددالكاتيمااال اتذةبجميعاأل الكبمواصفاام نيةيالمية .
مورٌتانٌا:الأجابة 
االردن :
الرإية:وجودكادرتدري يذينوييةقادريلوالمنات ةيالمياوي محلألردابالمشاركةالفايلةتياالقتصادالعالمي .
الر الة:تطويرنظاماليدادالمعلمياوا تثمارج ودهموتنميت مم نياومبنييلوالتميزوم تندالوالمعاييرالعالميةلضمااالتح ا
الم تدامتيالتعليم .
تونس:
الرإية:المدرسحجرالزاويةتيالمنظومااالتربوية .
الر الة:ايدادالمعلمياوالمعلماالممار ةم نةالتعليموديمتكوين مالم تمر 
االهداؾ:تمكياالمعلمياوالمعلمااماالعملبدرجةياليةمااالحتراؾ .
االمارات:
الرإية:الريادةتيايدادالطالبتينظامالتعليمالعاملحياةمنفتحةتييالمدابمالتؽيرلتحقيقالتنميةالم تدامةلمجتمعاالماراا .
الر الة :العمل معا ما اجل االرتقاء بم توى االداء التربوي و التعليمي تي التعليم ماقبل الجامعي وا تثمار الطاقاا البشرية لبناء
مجتمعالمعرتةوتعميققيمالديمقراطية .
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السعودٌة:
الرإية:بناءالخبرااالوطنيةتيمختلؾالقطايااالتربويةماخاللالتنميةالم نيةالذاتيةوالمإ

يةلتإديالعملبكفاءةيالية

مبدية,تتفايلايجابيامعالتحديااوالم تجدااتيتربيةالنشءوتعليم م .
الر الة  :بناء الخطط التدريبية الشاملة التو ت ت دؾ جميع العامليا تي قطاياا التربية و التعليم وكل ما له يالقة مباشرة وؼير
مباشرةتيالعمليةالتعليميةوتنفيذهاوتقويم ا,لتلبيةاحتياجات مالتدريبيةالفعليةواشباعميول مورؼبات مالتطويريةالمرتبطةبالمناهج
الدرا يةبمف وم االشامل عيا لتحقيقشخصية النشءالمتكاملةالتوتتزامامع يا ةالتعليمتيالمملكةواهدات اوؼايات االتربوية
المنشودة .
االهداؾالعامة :
 .1تحقيقالنموالم نيالم تمريلوالوظابؾالتعليمية .
 .2تؤهيلالكوادرالوطنيةتيالتخصصااالتوتحتاج االوزارة .
 .3تطويرا اليبونظمالتدريبوتقاالتجاهااالعالميةالحديثة .
العراق:
الرإية:بناءجيلواعومتطورلخدمةالوطا .
الر الة:ايجادشعبمتحضر .
االهداؾالعامة:االرتقاءبواقعالتربيةوالتعليمتييمومالعراق .
السودان:الاجابة 
مالحظاا:تتماثلوتتباياالبلدااالعربيةتيرإيات اور االت االتربويةبالن بةللمعلم.تبعض ايبدأمامنطلقتقتيم نيواخرى
تعطو وزنا اكبر للمضموا الثقاتي و االجتمايي و االن اني .لكا الرإية والر االا تخلو ما البعد العربي يدا القليل جدا ما
البلداا.لذلكتقترحالدرا ةااتبادرالوزارااالعربيةاليادةالنظرتيالنصوصالمتعلقةبرإيةور الةكلمن التعطووزناوقيمة
للبعدالعربيتيتكوياالمعلميامماي تديياضاتةموادجديدةالوبرامجايدادالمعلمياتتعلقبالمجتمعالعربيوالم تقبلالعربيو
التكامل العربي ال يا ي و االقتصادي و الثقاتي .اما المكوناا او مضاميا البعد العربي المقترح ت ذه م مة لي ا  له وت تديي
مشاركة اقدر الكفاءاا العربية المتخصصة و اجدرها ايمانا بؤهمية البعد العربي تي التكويا التربوي للمعلميا ما منظور ايمان ا
بم تقبلمشتركللمواطنيايلواألرضالعربية .
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المواد االجبارٌة  /المحورٌة التى تشترط وزارات التربٌة والتعلٌم
ان تتضمنها برامج اعداد المعلمٌن فً الجامعات 
يمكاحصرالمواداالجبارية/المحوريةالتوتشترطوزارااالتربيةوالتعليمتيالبلدااالعربيةااتتضمن ابرامجايدادالمعلمياتي
الجامعاابمايلي :


موادالتخصصاالكاديميالالزمةلتدري هيلوم توىالمرحلةاالبتدابية .



موادالتخصصاالكاديميالالزمةلتدري هيلوم توىالمرحلةالمتو طة .



موادالتخصصاالكاديميالالزمةلتدري هيلوم توىالمرحلةالثانوية .



موادتييلمالتربية .



موادتييلمالنفس .



موادتيا اليبتدريسمختلؾالمواد(بيداؼوجياالتعليم) .



التكنولوجياالتربوية .



اللؽاااأل ا ية(العربية،االنجليزية،الفرن ية) .

 يفترضااالموادالمذكورةايالههيمتطلباااجباريةتيبرامجايدادالمعلمياالتوتقدم اكليااالتربيةتيمعظماقطارالعالم،و
هناك ا تقرار تي تكر واضعي ال يا اا التربوية اا هذه المواد محورية بالن بة لما يمار وا م نة التعليم بؽض النظر يا اي
متؽيراام ماكاناالن اموادتيجوهرهايلمية ،والذييحدث  الفرقتيجدواهاوتعاليت اهوكيفيةالتعاملمع اوا تثمارها
تعلماوتعليماوتطبيقا .
تقترحالدرا ةاايتوصلالوبناءتنظيماكاديميتحتضنهمإ

ةتربويةيربيةلوضعنموذجأليدادالمعلمياالعربيلوم توى

رياضاآلطفالوالمراحلاالبتدابيةوالمتو طةوالثانوية.ويفترضاايشاركتيالتنظيمالمطلوباكاديميواجامعيوا متخصصوا
لتح ديد محتوى و مضاميا المواد المعرتية االكاديمية والتربوية و النف ية و ا اليب التدريس .وبذلك يت اوى او يتقارب المعلموا
العربتيايدادهمالمعرتيتيالمجاالاالمختلفة.امامايتعلقبالمتطلبااالثقاتيةاوماي موالمتطلبااالوطنية .تيتركللمإ

اا

التربويةالوطنيةلتحديدوزنةومضامينهتيالبرامجالمقترحةيلواايؤتيمتكامال ومتوازامعمكوناااألخرىللبرامج وتيما
يتعلقبالبعدالعربيتيالبرامجينبؽياايؤخذاولويةاذيفترضااالمعلمالجديدهومعلميربيينت بالواحداالقطارالعربيةومعد
لالنتقالوالتدريستياكثرمابلديربيواحدخاللحياتةالم نية .
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هذاالطموحممكاماالناحيةالعمليةاذاماتوترالقرارال يا ي العربي.ولعلاكثرماي لطريقه الوالتنفيذااتوزيعالمراحل
الدرا يةتيالبلدااالعربيةمتماثلاويلواألقلمتقاربجدا.يضاؾالوذلكااالج ااالر ميةالم إولةياضمااتوترالشروط

المطلوبة اليداد المعلميا و تدريب م و تعين م هي وزاراا التربية و التعليم ( التربية الوطنية) ووزاراا التعليم العالي وكلياا
(مدارس)ايداد(تكويا)المعلمياتيالجامعاا.وي لاألمرأكثرااانظمةالقبولوانظمةتكوياالمعلمتيالبلدااالعربيةمتماثلة
وذلككمالخص اشبلبدرااالؽريبيلوالنحوالتالي 1:
واقعايدادالمعلمتيالبلدااالعربية
البلد

نظام االعداد (التكوٌن)

عدد سنوات االعداد

الشهادة المطلوبة لاللتحاق

متطلبات القبول فً الكلٌة او
المعهد

تونس 

تكاملي 

2

الثانويةالعامة 

درجااالثانويةالعامة 

الجزابر 

تكاملي 

3

الثانويةالعامة

درجااالثانويةالعامة

ال وداا 

تكاملي+تتابعي 

4او( )1+3

الثانويةالعامة

درجااالثانويةالعامة

ليبيا 

تكاملي 

4

الثانويةالعامة

درجااالثانويةالعامة

مصر 

تكاملي+تتابعي 

4

الثانويةالعامة

درجااالثانويةالعامة

المؽرب 

تتابعي 

1

الثانويةالعامة2+

م ابقة

موريتانيا 

تكاملي 

1أو 2

االيداديةالعامةوالثانويةالعامة

م ابقة

ال عودية 

تكاملي+تتابعي 

4

الثانويةالعامة

لبناا 

تكاملي+تتابعي 

4

الثانويةالعامة

العراق 

تكاملي+تتابعي 

4

الثانويةالعامة

درجااالثانويةالعامة
واختبارااقبول
درجااالثانويةالعامة
واختبارااقبول
درجااالثانويةالعامة
واختبارااقبول

1

ورق ةقدم اد.شبلبدرااالؽريبتيالمإتمرالثامالوزراءالتربيةوالتعليمالعربتيالكوياتيالفترةما22ني اا2-ايار 2012
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وريا 

تكاملي+تتابعي 

4

الثانويةالعامة

االماراا 

تكاملي+تتابعي 

4

الثانويةالعامة

الكويا 

تكاملي+تتابعي 

4

الثانويةالعامة

البحريا 

تكاملي+تتابعي 

4

الثانويةالعامة

لطنة

تكاملي+تتابعي 

4

الثانويةالعامة

درجااالثانويةالعامة
واختبارااقبول
درجااالثانويةالعامة
واختبارااقبول
درجااالثانويةالعامة
واختبارااقبول
درجااالثانويةالعامة
واختبارااقبول
درجااالثانويةالعامة
واختبارااقبول

يماا 
نتابجالدرا ةكماتتحددماا تجابااالوزاراايلواال تبانة
الجدول( )1
مدىتوترالمراتقالضروريةتيالمدارس 
يددالوزارااالتياجابايلواال تبانة( )12
المرفق

كافٌة

تفً ِ
ب  %50من الحاجة

تفً ِ
ب %25

غٌرموجودة

المدارس 

6

3

1



المختبرااالعلمية 

4

3

1

2

الؽرؾالصفية 

6

4





المكتبااالمدر ية 

2

4

3

1

المكتبااالصفية 

1

2

1

6

الماليبالرياضيةالخارجية 

2

4

1

3

الماليبالرياضيةالداخلية 

2

3

2

2

المشاؼلالحرتية(نجارة،حدادة )..

1

1

2

6
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قاياااالجتمايااالعامة 

3

1

3

3

الم ارح 

1

2

2

6

أماكالممار ةالنشاطااالفنية 

4



3

2

أماكالقاءااواجتمايااالطلبة 

4



2

4

مطايمللعاملياوالطلبة 

3

3

3

2

البناءالمدر ياآلما 

5

3

1

1

التدتبةشتاء 

3



3

3

التبريدصيفا 

3



2

4

المواصالاماوإلوالمدر ة 

3

1

3

2

أماكاالراحة(الحمامااوالمؽا ل) 

6

2



1


تشكلالمراتقالمذكورةايالهالبيبةالعامةالتويمارستي االمعلميمله.وكمايبدوماالجدولايالهتاابعضمكونااالبيبةالالزمة
لعمليةالتعلموالتعليمؼيرموجودةاوؼيرمكتملةتييددماالبلداا.ليسهناكبلدواحدقداكتملاتيهالمراتقالودرجةالكفاية.
تالتفاواتيدرجةالكفايةواضحتيالبلدالواحدواكثروضوحابياالبلدااالم تجيبة .
الجدول( )2
متو طايدادالطلبةتيالصفوؾون بةالطلبةالوالمعلمياح بالمراحلاال ا ية 
المرحلة
االبتدائٌة

البلد

الثانوٌة

المتوسطة

المتوسط

النسبة

المتوسط

النسبة

المتوسط

النسبة

اليما 

 60

 1/60

 40

 1/40

 35

 1/30

تل طيا 

 28

 1/25

 30

 1/21

 24

 1/16

-

 40

-

 35

-

الصومال   50

42

 27

 1/23

 37

 1/22

 32

 1/17

الجزابر 

المؽرب   28

 1/27

 33

 1/24

 34

 1/20

موريتانيا   38

 1/43

-

-

-

-

االردا 

 27

 1/16

 27

 1/16

 27

 1/16

تونس 

 22

 1/17

 26

 1/12

 25

 1/12

االماراا   21

 1/12

 24

 1/15

 22

 1/10

-

 1/42

-

 1/58

-

 1/10

ال عودية   -

 1/11

-

 1/10

-

 1/11

ال وداا   -

-

-

-

-

-

العراق 


تشيرالمتو طااتيالجدولايالهالووضعمعقولمقبولمقارنةمعمتو طااتيبلداااخرى.ي تثنوماذلكاليماالذيجاءا
المتو طااتيهياليةتيجميعالمراحلالدرا ية.والوضعأتضلتيمايتعلقبن بةالطلبةالوالمعلميا.لكاهذهالبيانااالتكشؾيا
أيدادالطلبةون ب مالوالمعلمياتيالمداالكبيرةمقارنةبالمدارسالموجودةتيالبلدااواالرياؾوالبوادي .
الجدول( )3
ايدادالعاملياتيالوزاراا 
البلد

المدٌرون المدٌرات المعلمون

المعلمات

المرشدون المشرفون

الكادر

الكوادرالفنٌة

التدرٌبً

المختصة

التربوٌون

المساعد

(المكتبات

ولنفسٌون

التربوٌون

والمختبرات
والمدربون
والفنٌون
اليما 

الموجود   9700

 3168  4820  47000  180000  1500

43

 2085

 6650



الناقص   -

تل طيا  الموجود   1755


الناقص   -

الصومال  الموجود   11


الناقص   -

 -  17000  25000

 1900

-

-

-

 -  14351  11329  1859

 1522

 685

 468

-

-

-

-

-

 450

-

-

 150

 40

-

 30

5

 12

-

-

0

-

-

-

-

 1870

 4800

-

-

-

 29077

-

 2366

-

-

-

-

-

 4573  12375

-

-

-

 175

-

 2427  13803

-

-

-

 210

الجزابر  الموجود   2887  11666  224135  164790  9730  13000


الناقص   -

-

المؽرب  الموجود  م( )9536


الناقص   -

موريتانيا  الموجود   3721


الناقص   -

-

-

-

 -  94507  230307
-

-


االردا 

الموجود   1276

 981  10549  44712  28901  2200



الناقص   -

-

-

تونس 

الموجود   5375

 600

 -  32340  62213



الناقص   -

-

االماراا  الموجود  م( )420


الناقص   -

ال عودية  الموجود   8506


الناقص   -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 10355

 501  10783

-

-

-

-

م( )13097

 95

 671

 431

 367

-

-

 -

-

-

 13514  14738  198714  174234  9214
-
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-

 9236
 --

العراق 

الموجود   -

-

-

-

-

-

-

-



الناقص   -

-

-

-

-

-

-

-

ال وداا  الموجود   -

-

-

-

-

-

-

-

الناقص   -

-

-

-

-

-

-

-




يبياالجدولايالهاااليماوموريتانياتي انقصتيايدادالمعلمياوالمعلماا.ولكامايجذباالنتباهااهذهالبلدااجميعااليوجد
تي انقصبالكوادرالتدري يةالم ايدةوالكوادرالفنيةالمختصةوالمرشدياالتربويياوالنف يياوالمشرتياالتربوييا.يفترضتي
الوضعالطبيعيتربويا اايتواترتيالم در ةالواحدةبؽضالنظرياالمرحلةالدرا يةماتحتاجةتيضوءيددالطلبةتي ا ،ما
كوادرتدري يةم ايدةوكوادرتنيةومرشدياومشرتيا .
الجدول( )4
الو ابلالتييتعرؾماخالل االمعلمواوالمعلماايلوال يا ةالر ميةالمتعلقةب م 


الوسٌلة

نعم

ال

ا

الكتبالر ميةالموج ةالي مماوزارةالتربيةوالتعليم 

8



ب

االيالمالتربويتيالوزارةاومديريةالتربيةوالتعليمتيالمحاتظاا 

 10



ا

الندوااوالورشالتوتعقدهامديريااالتربيةوالتعليمتيالمناطقالتعليمية 

9



ث

الندوااوالورشالوتعقدتيالمدارس 

8




يتبياما الجدولايالهااالمعلمياوالمعلماايتعرتوايلوال يا ةالر ميةالمتعلقةماخاللو ابلايالمداخليةبالن بةللمو
التربويةوهذاوضعصحيحالامصادرالتعرؾهيالوزارةوالمديريةوالمدر ة .
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ة

الجدول( )5
المشاركوابوضعال يا ةالمتعلقةبالمعلمياوالمعلماا 


المشارك

نعم

ال

ا

مجلسالتربيةوالتعليم 

6



ب

لجاامتخصصةبوزارةالتربيةوالتعليم 

9



ا

الخبراءوالم تشاروابالوزارة 

 10



ث

نقاباا/جمعيااالمعلمياوالمعلماا 

6



ج

الخبراءوالم تشاروامادولمتقدمةتربويا 

7



ح

ا اتذةكليااالتربيةتيالجامعااالوطنية 

5




يتبياماالجدولايالهااالخبراءوالم تشارياماالوزارةاومادولمتقدمةتربويا يشاركوااكثرماؼيرهمبوضعال يا ة
المتعلقة بالمعلميا .ويلفا االنتباه اا مجلس التربية و التعليم و ا اتذة كلياا التربية تي الجامعاا الوطنية اقل اشتراكا ما ؼيرهم
بوضعال يا ة.واضحااكلبلدينفردب يا تهواشراكاتهالداخليةوالخارجيةبوضعال يا ة .

اعذاد المعلميه قثل الخذمح
الجدول( )6
الشروطالعامةاليدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمة 
الشرط

نعم

 -1وزارةالتربيةوالتعليمهيالج ةالر ميةالمكلفةبموجبالقانوابكلمالهيالقةبالتربيةوالتعليمبالدولة .

ال

8

1

 -2يشتمل التنظيم اإلداري للوزارة (المركز) يلو مديرية مكلفة بموجب األنظمة والتعليماا بإيداد المعلميا  6

4

والمعلمااقبلالخدمةمثلوضعال يا ااواال تراتيجيااوالخططوالبرامج...الخ .
 -3تقومالمديريةبالتن يقوالتعاواالالزميامعالمديرياااألخرىالعاملةتيالوزارةذاااالرتباطالمباشرأو  6

46

3

ؼيرالمباشربإيدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمة .
 -4توجدتيمديريااالتربيةوالتعليمتيالمناطقالتعليمية(المحاتظاا)وحدااإداريةمكلفةبموجباألنظمة  5

4

والتعليماابتطبيق يا ااالوزارةتيمايتعلقبإيدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمة .
 -5تتعاوا مديريةإيدادالمعلمياوالمعلمااتيالوزارةمعالوحداااإلداريةتيمديريااالتربيةوالتعليمتي  5

2

المناطقالتعليميةلضمااتنفيذ يا ةإيدادالمعلميا/المعلمااومراجعت ادوريا ب دؾتح ين اوبمايتالءممع
الم تجدااالتربوية .
 -6يوجدبموجباألنظمةوالتعليمااتمثيلللمعلمياوالمعلمااتيالمديريةوتيالوزارةوتيالوحدااالمماثلة  3

6

ل اتيمديريااالتربيةوالتعليمتيالمناطق(المحاتظاا) .
 -7تتعاوا الوزارة والمديرياا تي المناطق التعليمية مع كلياا التربية تي الجامعاا تي وضع ال يا اا  4

5

واال تراتيجيااوالخططوالبرامجالمتعلقةبإيدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمةوكذلكتيمراجعت اوتقويم ا .
 -8تشترطالوزارةأايتمااليداداألكاديميللمعلمياوالمعلمااقبلالخدمةتيمعاهدوكليااتابعةللجامعاا .

8

2

 -9تشترطالو زارةأايتمااليدادالتربويللمعلمياوالمعلمااقبلالخدمةتيمعاهدوكليااتابعةللجامعاا .

6

3

-10

تشترطالوزارةأايتضمابرنامجإيدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمةيلوتترةتدريبيملي .

9

1

-11

تلتزمالوزارة نويا بإيفاديددمماأن واالدرا ةالثانويةللحصوليلوالدرجاااألكاديميةوالتربوية  3

5

ماالجامعاالتعيين متي ابعدتخرج م .
يتماختيارالموتدياتيبعثاادرا يةيلونفقةالوزارةإلوالجامعاايلوأ اس :

-12

أ -المعدلتيالدرا ةالثانوية .

4

2

ب -الرؼبةوالميلواال تعداد .


5

2

ا -المقابلةالشخصية .


3

4

ث -حاجةالوزارةإلوالتخصصااالمختلفة .


6

2


يبياالجدولال ابقاااهمشروطإيدادالمعلمياقبلالخدمةهوااوزارةالتربيةوالتعليمهيالج ةالر ميةالمكلفةبموجبالقانوا
بكلمالهيالقةبالتربيةوالتعليم.الشرطالثانيتياالهميةهواايتضمابرنامجايدادالمعلمياتترةتدريبيملييتممعااليداد
47

االكاديميوالتربويتيمعاهدوكليااتربويةتابعةللجامعاا.أقلالشروطأهميةبالن بةللبلدااالت عةهووجودتمثيلللمعلمياتي
الوزارة و المديرياا ،وكذلك شرط تعاوا الوزارة ومديرياا التربية و التعليم تي المناطق االكاديمية تي وضع ال يا اا و
ا ال تراتيجيااوالخططوالبرامجالمتعلقةبايدادالمعلمياقبلالخدمة.وبكلتؤكيدهناكتباياواختالؾيبياالبلدااالعربيةقي
مدىشموليةوات اعشروطوضع يا ةايدادالمعلميا.ويشيرالجدولكذلكالوااوزارتيامامجموعت عوزارااتلتزم نويا
باختيار موتديا ت ي بعثاا درا يةيلو نفقت ا للجامعاا ليعودوا معلميا الي ما .وتعتمد هاتاا الوزارتاا أوال يلو حاجت ا الو
التخصصااوالرؼبةوالميللدىالموتديا.
الجدول( )7
مبادئتتعلقببرامجايدادالمعلميا 
الفقرة المبدأ
1



تفترضوزارةالتربيةوالتعليماايمتلكخريجبرامجايدادالمعلمياتيالجامعااقايدةمعرتية  8
وتربويةويملية 

2

تشترطوزارةالتربيةوالتعليمااتتضمابرامجايدادالمعلمياالتوتقدم االجامعاايددا ما  8
المواد المحورية او االجبارية التو ينبؽي اا يدر ا الطلبة قبل تخرج م تي الجامعة وتعيين م
كمعلمياتيالمدارس 

3

االلمامباللؽةالعربية,كون الؽةالتعلموالتعليم,شرطماشروطالتخرجتيالجامعة .

7

4

االلمامبلؽةاجنبيةيالميةشرطاجباري 

4


يتبياماالجدولايالهااوزارااالتربيةوالتعليمتنطلقمايددماالمبادئالتوتضماخريجا منا با مابرامجايدادالمعلميا
تيالجامعاا.احدهذهالمبادئيتعلقباللؽةالعربية ,لكنةتيالواقعاليطبق.ولمنجدمايعبرينهتيالمواد (المقرراا)التو
يدر االطالببكليااالتربيةتيالجامعااالعربية.هناكتيبعض اموادتتعلقبم اراااالتصالبالعربيةلكن االتإديالوايقدر
ماااللمامبالعربية.وتيمايتعلقباللؽةاالجنبيةالعالمية,ايضالمنجدتيبرامجالكلياامايشيراويإديالوذلك.
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الجدول( )8
مبادئتتعلقبتقويمبرامجايدادالمعلميا 
الفقرة

المبدأ

نعم

ال

ا

يمكااالتتراضااالمعلمياوالمعلماايعرتواال يا ةالمتعلقةب مويلتزمواب ا 

7

2

ب

تخضعال يا ةالمتعلقةبالمعلمياوالمعلمااللتقويموالمراجعة 

8

1

ا

يشاركالمعلمواوالمعلمااتييمليةالتقويموالمراجعة 

7

3

ث

احدثانتابجالتقويموالمراجعةاختالتاتيالممار ااالم نيةللمعلمياوالمعلماا 

6

3

ج

انعك انتابجالتقويموالمراجعةتيتقاريرالمديرياوالمديرااياالمعلمياوالمعلماا 

4

2

ح

انعك انتابجالتقويموالمراجعةتيتقاريرالمشرتياالتربويياياالمعلمياوالمعلماا 

4

1

خ

خضعاال يا ةالمتعلقةبالمعلمياوالمعلمااللتقويموالمراجعةتيآخرخمس نواا 

مرة 

مرتاا 

اكثر 

4

1

3


يتضحماالجدولاايدداماالبلدااالعربيةيلتزمبمبادئ,يفترضان اتربوية,بتقويمبرامجايدادالمعلميا.وهذاوضعمبشربمزيد
ماالتح ا.ويلفااالنتباهاامبدأخضوع يا ةايدادالمعلمياللمراجعةوالتقويمواردتييددماهذهالبلداا .
الجدول( )9
نتابجيمليةالتقويموالمراجعةلل يا ةالمتعلقةبالمعلمياوالمعلمااتيآخرمرة 
نعم

ال

الفقرة نتٌجة التقوٌم والمراجعة
ا

تعديلتيالرإيةاوالر الة 

4

2

ب

تجديدتياالهداؾ 

8



ا

تؽييرتياالدواروالواجباا 

3

1

ث

أمورأخرى 

2

1
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يظ رالجدولايالهااالتقويموال مراجعةل يا ةايدادالمعلمياتإديالونتابجتياالهميةكتعديلتيالرإيةوالر الةوتجديدتي
االهداؾ.لكن اتإديقليالالوتؽيرتياالدواروالواجياا.الوضعي تدييمزيدامااال تقصاءميدانيا .

التطىير المهىي اثىاء الخذمح
الجدول( )10
الج ااالم إولةر مياياالتطويرالم نيللمعلمياوالمعلماااثناءالخدمة 
العدد

الفقرة الجهة
ا

وزارةالتربيةوالتعليم 

8

ب

مديريةالتربيةوالتعليمتيالمنطقةالتعليمية 

7

ا

المدر ة 

4

ث

نقاباا/جمعيااالمعلميا 

1

ج -

ج اااخرى 

2

يظ رالجدولااوزارةالتربيةوالتعليمومديريااالتربيةوالتعليمتيالمناطقالتعليميةهماالم إلتاار ميا يابرامجالتطوير
الم نيللمعلميااثناءالخدمة.أماالمدر ةتدورهايؤتيتاليابينمانقابااالمعلمياتالدوريذكرل اماالناحيةالر مية .
الجدول( )11
تمويلبرامجالتطويرالم نيللمعلمياوالمعلمااأثناءالخدمة 


الجهة الممولة

العدد

ا

موازنةوزارةالتربيةوالتعليم 

 10

ب

موزانةمديريةالتربيةوالتعليمتيالمحاتظة 

8

ا

موازنةالمدر ة 

4
50

ث

نقاباا/جمعيااالمعلمياوالمعلماا 

1

ج

المعلمواوالمعلماا 

2

ح

اولياءامورالطلبة 



واضحااتمويلبرامج التطويرالم نييؤتيماوزارااالتربيةومامديريااالتربيةوالتعليموال ببيلواألؼلبمركزةهذا
النشاطالتربويالم متيالوزارااوالمديريااوبقاءالمدراسبعيدةأومنعزلهينهقراراوتنفيذا.ويبدوماالجدولايضااانقاباا
المعلمياخارجةياالموضوع .
الجدول( )12
الم اهمةتيتمويلبرامجالتطويرالم نيالتوتصمملتح ياممار ااالمعلميا 
نعم

ال

الفقرة المساهم
1

ي اهمالمعلمواتيتمويلبرامجالتطويرالم نيالتوتصممل م 

1

 10

2

ي اهمأولياءامورالطلبةتيتمويلبرامجالتطويرالم نيللمعملياالذيايدر وا  -

 11

ابناءهم 
3

مشاركة المعلميا تي برامج التطوير الم ني اجبارية بؽض النظر يا المرحلة  5

6

الدرا ية 

واضحماالجدولااالمعلمياواولياءامورالطلبةالي اهمواتيتمويلبرامجالتطويرالم ني.هذهنتيجةمتوقعة,ترواتبالمعلميا
التكفياحتياجات ماال ا ية.وهيايضا  نتيجةمتوقعةلؽيابالثقاتةالعامةالمتعلقةبالتطويرالم نيالتوت مالمعلمبالدرجةاالولوو
تنعكسيلوادابهالمباشروؼيرالمباشربمايترتبيليهتقدمتيتحقيقاهداؾالتعليموالمدر ة .
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الجدول( )13
محتوىبرامجالتطويرالم نيللمعلميا/المعلمااأثناءالخدمة 


العدد 

 

نعم  ال 
تمكياالمعلمياوالمعلماامامعرتةأيمقبالموادالتييدر ون ا .

2

1

أ -

ب  -ت مالمن اجالمقرروالتعرؾيلوو ابلتدري ه .


 10



ا  -تمكياالمعلمياوالمعلماالربطمقررااالمن اجمعاللوتاءبمعاييرالتعلم .


9

1

ث  -التدربيلواالدارةالصفيةالفعالة .


 10



ج  -االطالعيلوأ اليبالتدريسؼيرالتقليدية .


 10



ح  -االطالعيلوأ اليبتدريسالطلبةذويالحاجااالخاصة .


8

2

خ  -التعرؾيلومفاهيموأنماطاالدارةالتربويةواالدارةالمدر ية .


9

1

د -

التدربيلوأ اليبالبحثاالجرابييلوالم تويياالصفيوالمدر ي 7  .

3

ذ -

االطالعيلوأ اليبالتعاواوالتواصلمعأولياءأمورالطلبة 8  .

2

ر  -خدمةالمجتمعالمحلي .

6



ز  -أمورأخرى...اذكرها :

2




يبيا الجدول اياله اا وزاراا التربية و التعليم ترى اا برامج التطوير الم ني للمعلميا أثناء الخدمة تؽطي م احة وا عة ما
المضامياالتوترتبطمباشرةبالممار ااالتعليميةالتوتصاحبيمليااالتعلموالتعليم ,ممايشيرالووجودوييمعرتيوم ني
بؤهميةدورالمعلموتطويرم اراتهومعارته.المضامياالتوالتؤتيتياولوياابرامجالتطويرالم نيهيالبحثاالجرابيوخدمة
المجتمعالمحلي.ومعذلك,ألمري تدييمزيدامااال تقصاءميدانيا .
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الجدول( )14
االشكالالتوتؤخذهابرامجالتطويرالم نيللمعلمياأثناءالخدمة 


الشكل

العدد

ا

درا ةمادةجديدةبكليةالتربيةتيالجامعة 

4

ب

االلتحاقبكليةالتربيةتيالجامعةللحصوليلومإهلتربويأيلو 

5

ا

حضور المإتمراا والورش والندواا التربوية المصممة لخدمة أؼراض م نية  9
محددة 
7

ث

زيارةمدارسأخرىلالطالعيلومايحدثتي اماممار اام نيةمتقدمة .

ج

 .
7
زياراالمدارستيبلداامتقدمةتربوياوم نيا


يبياالجدولاااألشكالاألكثرشيويا التو تؤخذهابرامجالتطويرالم نيللمعلمياأثناءالخدمةهيحضورالمإتمرااوالندواا
التربويةثمالزياراالمدارسأخرىداخلالبلدوخارجة.أمااالشكالاألقلشيويا ت يدرا ةموادجديدةبكليااالتربيةأواأللتحاق
ب اللحصوليلومإهلتربويأيلو.لعلال ببتيذلكهواااألشكالاالكثرشيوياهيأقلتكلفةواالقلشيويااكثرتكلفة .

وقاتاخ /جمعياخ المعلميه
الجدولرقم( )15
بياناايانقاباا/جمعيااالمعلميا/المعلمااتيالبلدااالعربية 
1

توجدنقاباا/جمعيااللمعلميا 

9

2

2

تعنوالنقاباابايدادالمعلمياقبلالخدمة 



8

3

تعنوالنقاباابايدادالمعلميااثناءالخدمة 

3

4

4

توصؾيالقةوزارةالتربيةوالتعليمبالنقاباابؤن اتشاركية()3وتعاونية()5و 
تكميلية( )2
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تقدمالوزارةالديمالذيتطلبةالنقاباالتمكين اماالمشاركةتيتح ياظروؾو  6

5

3

اوضاعالمعلميا 
6






الديمالذيتقدمةالوزارةللنقابااهو 





أ -مالي

4

ب -اداري


5

ا -توتيرالخبرة


3

ث -ا تشاري


1



ج -تقني 


2



تشركالوزارةالنقابااتي :

7










أ -المإتمرااالتربويةالتيتعقدها

9





ب -خططوبرامجالتطويرالم نيللمعلمياوالمعلماا.


7

1

ا -الورشوالندوااودورااالتدريبلتح ياأداب م.


7

2

ث -برامجتقويماالداء 


5

4

8

يوجدممثلواللنقابااتيمجالس/لجااوضعال يا ااواال تراتيجيااالتربوية 

6

4

9

تقومالنقاباابإصدارمجالاأودوريااأونشرااتتعلقبالمعلمياوالمعلماامما  5

5

ي ايدهمتيتح ياأداب مالم ني
 10






تقوم النقاباا بعقد الندواا والمإتمراا والورش التدريبية للمعلميا والمعلماا تي  4

6

مواقعيمل مومناطق مالتعليمية
 11






تقوم النقاباا بؤبحاث ودرا اا تعالج المشكالا التعليمية واالدارية والم نية التي  5
تواجهالمعلميا 

5




يبياالجدولاانقاباا/جمعيااالمعلمياموجودةتيثمانيةبلدااوااوزارااالتربيةوالتعليمتيخم ةبلدااتقدمالديمالذيتطلبة
النقاباالتمكين اماالمشاركةتيتح ياظروؾواوضاعالمعلميا.لمتتوترلدىالدرا ةبياناااومعلومااتظ رااالنقابااتلعب
دورا تايال تيبرامجالتطويرالم نيللمعلمياأثناءالخدمة.ماالواضحاادورهاينحصرتييقدالندوااوالورشوتقوماحيانا
باالبحاث و الدرا اا  ،لكن ا لي ا مشاركة حقيقية تي ر م ال يا اا التربوية و التعليمية .نقاباا /جمعياا المعلميا تي الوضع
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الطبيعيل ادورتايلجدا تيالعمليةالتربويةوالتعليميةوخاصةمايتعلقبالمعلميا.تتباياالمعلوماامامختلؾالمصادريا
الدورالحقيقيالذيتلعبههذهالتنظيماابالن بةللمعلميا.لذلك،ينبؽيااتؤخذهذهالتنظيماام احةاكبرمااالهتماموالعنايةواا
يجريتقويمادوارهاوم اهمات ابطريقةموضوييةامالورجاءااتصبحشريكاتايالمعوزارااالتربيةوالتعليم .

شروط ومتطلثاخ عمل المعلم
الجدول( )16
الج ةالتوتحدديملالمعلم 




الجهة

ا

وزارةالتربيةوالتعليم .
7

مديريةالتربيةوالتعليم .
4
ب
 
5
ا  المدر ة.
ث  بالتشاركبيا(أ)و(ب)و(ث) 

5


واضحماالجدولااوزارةالتربيةوالتعليمهيالتوتحدديملالمعلماكثرمامديريةالتربيةوالتعليموالمدر ة.لكااربعةبلداا
ايرباوزارااالتربيةو التعليمتي اااتحديديملالمعلمهويمليةتشاركيةبياالوزارةوالمديريةوالمدر ة.هذامإشرايجابي
يشيرالواحتمالااينتقلمركزالشراكةالوالمدر ةقبلالوزارةاوالمديرية 
الجدول( )17
متطلبااالعملالتويقومب االمعلمتيالمدر ةبموجباالنظمةوالتعليماا 


الفقرة

نوع العمل

ا

التدريسالصفي .
 11

ب

ارشادالطلبة.
8

ا


مراقبةالطلبةتيأوقاااال تراحة 10 .
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ث

البحثاالجرابي.
9

ج

لقاءأولياءأمورالطلبةبانتظام.
9

ح

يةالعامة.
 11
حضوراإلجتمايااالمدر

خ

ا.
 11
ايداداالمتحانااوتطبيق

د

حلمشكالاالطلبة.
9

ذ

القيامبؤيمالالمعلمياالؽاببيا.
9

ر

إدارية.
6
القيامبؤيمال

ز

تصميمالمناهج.
1

س

ي.

المشاركةتيتقويماالداءالمدر

ش


 10
م ايدةالزمالءوقاالحاجةأوالطلب.

ص

ايدادالتقاريرالدوريةياأداءالطلبة.
8

ض

ية .
 10
المشاركةتيايدادالخططالمدر


يبياالجدول()17ااالمعلمياتيكلاومعظمالبلداا العربيةيقوموابايمالكثيرةوذااقيمةتربويهوتعليميةوادارية.اضعؾ
ادوارالمعلمتيالمدر ةهيتيمجاالاارشادالطلبةوالقيامبايمالاداريةوايدادالتقاريرالدوريةيااداءالطلبة.والالتااالنتباه
اادورالمعلمينعدمتيمجالالمناهج.يفترضااالمعلميقومب ذهااليمالالكثيرةالن امطلوبةمنهنصابموجبالقوانياواالنظمة.
لكاالدرا ةلمت تقصمااذاكااالمعلميقومتعالبكلهذهااليمالتيالوقاالقصيرالذييقضيهن بيايومياتيالمدر ة .
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الجدول( )18
ايااالعملالمطلوبةماالمعلم 
االبتدائٌة



الثانوٌة

المتوسطة

ساعة

بلدان

ساعة

بلدان

ساعة

بلدان













أ-

المرحلةاالبتدابية.

 5-4

4

4

7

4

5

ب-


المرحلةااليدادية(المتو طة).

5

4

6

4

5

2

المرحلةالثانوية .

6

3

-

-

6

4











يدد ايااالعملاليوميللمعلم 

يدد ال اياا التي ينبؽي أا يقضي ا المعلم يوميا تي تدر يه



الصفي 
4

5

3

2

3

3

5

3

4

5

4

5

6
المرحلةالثانوية .

2

5

3

5

2













2

5

2

4

1

2

3

3

3

4

3

4

3

-

-

-

5

2

أ-

المرحلةاالبتدابية.

ب-


المرحلةااليدادية(المتو طة).

يدد ال اياا التي يفترض أا يكر ا المعلم يوميا
للتحضيرلتدري هالصفيتي :
أ-

المرحلةاالبتدابية.

ب-


المرحلةااليدادية(المتو طة).

ا-


المرحلةالثانوية .
يددال ايااالتييفترضأا يكر االمعلميوميا للقيامبؤي
أيمالأخرىيداالتدريسالصفيتي :

أ-

المرحلةاالبتدابية.

ب-


المرحلةااليدادية(المتو طة).













1

3

1

4

1

3

1

3

2

1

3

2

3

2

3

2

4

2

المرحلةالثانوية .
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يبياالجدول()18ااالبلدااالعربيةتتباياتيمابين ابالن بةلعدد ايااالعملاليوميللمعلمويددال ايااالتوينبؽياايقضي ا
المعلميومياتيالتدريسالصفي،ويددال ايااالتويفترضاايكر االمعلميومياللتحضيرلتدري هالصفي،ويددال ايااالتو
يفترض اا يكر ا المعلم يوميا للقيام بايمال يداالتدريس .لكا يبدو واضحا اا  اياا العمل اليومي المطلوبة ما المعلم يقضي
معظم ا تي التدريس الصفي .و اذا ما قورنا هذهاالرقام ،آخذيابااليتبار يدد االيام الدرا ية تي ال نة ،تاا الوقا الذي يقضيه
المعلمتيالمدر ةقليلبالمقارنهمعالمعلمياتيمعظمبلدااالعالموخاصةالمتقدممن ا .
الجدول( )19
درجةاال تقالليةالتويمار االمعلمتيالمجاالاالمختلفة 
درجة االستقاللٌة
المجاالت
عالٌة

متوسطة

قلٌلة

اختيارالموضوعالذييدر ه 

1

1

7

اختيارأ اليبالتدريسالتييراهامنا بة 

7

4



اختيارأدوااالتقويمالتيتتفقوأهداته 

3

5

2

تحديدمواييداالختبارااالتييعطي اللطلبة 

3

5

4

اختيارالكتبالتيي تخدم اتيالتدريس 

2

2

6

اختيارالو ابلالتعليمية 

8

2



اجراءالتجاربالعمليةالتييراهامفيدة 

7

1

2

تكليؾالطلبةبالقيامبنشاطاااضاتية 

6

3

2

ا تقبالالطلبةخارجالمدر ة 

2

3

6

الجلوسمعالطلبةيلومابدةالطعام 

1

2

8

اجراءالبحوثاالجرابيةلتح ياممار اتهالتعليمية 

5

2

4

االنت ابلنقاباا/جمعيااالمعلميا 

5

1

5
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االنت ابلألحزابال يا يةأوالمنظماااالجتمايية 

5



3

الحصوليلومنحدرا ية 

3

3

6

الحصوليلوقروضألؼراضيابلية 

5

3

3

المشاركةتيمإتمرااتربويةداخليةوخارجية 

1

7

3

متابعةالدرا ةتيالجامعةللحصوليلودرجةيلميةأيلو 

6

3

1


يبياالجدول() 19اادرجةاال تقالليةالعاليةالتويتمتعب االمعلمتيمعظمالبلدااهيتيمجالاختيارا اليبالتدريسواختيار
الو ابلالتعليميةومتابعةالدرا ةتيمجالالجامعةللحصول يلودرجةيلميةايلو.التوجدمفاجؤةتيهذهالنتيجة.تا لوبالتدريس
واختيارو يلةالتدريستقليدموروثومعروؾواصبححقاثابتا للمعلم يماوهويمار هبطريقةالمحاضرةالمؤلوتةمنذيقودو
هياالب طواال لواالقلج دا وتفكيرا.امامتابعةالدرا ةالجامعيةتالتتدخلالوزارةاوالمدر ةب االنهيلتحقب ام ابياو
يلونفقتهالشخصية .
الجدول( )20
االيمالاالضاتيةالتويقومب االمعلموا 
نوع العمل االضافً

العدد



التدريسالخصوصيلطلبت م 

2

ب -


التدريسالخصوصيلطلبةاخريا 

7

ا -


ايمالتجارية 

5

ث -


ايمالزرايية 

6

ج  -وظابؾم ابية 


6

أ-



يبياالجدول()20اا بعوزاراايمارسمعلموهاالندريسالخصوصيلطلبةؼيرطلبت موأا()6-5وزاراايقومالمعلمتي ا
بؤيمالتجاريةوزراييةوم ابيةاضاتية.لعلهذايؤتيتعبيراياحاجةالمعلمياالودخلاضاتيي ايدهميلوالحياة .
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الجدول( )21
تعليمااتتعلقبالعملاالضاتيتشجيعاللمعلميا 





أ-

ال

نعم

1

يكلؾالمعلماحيانا بالقيامبايمالاضاتيةلواجباتهالمقررةبموجباالنظمةو  10
التعليماا 

ب -


تدتعالمدر ةاوايج ةاخرىللمعلممقابلالعملاالضاتي 

5

5

ا -


ت محاالنظمةوالتعليمااللمعلمالقيامبايمالخارجالمدر ة 

7

4

ث -


يوجدنظامللحواتزيوترترصا للمعلمياالراؼبياتيبذلمزيجماالج دو  4

7

العمللتح يااوضاي مالماديةوالم نية 

يبياالجدول()21ااالمعلميكلؾاحيانابالقيامبؤيمالاضاتيةلواجباتهالمقررةبموجبالتعليماالكاخمسوزارااتدتعمقابلهذه
األيمالحيثيوجدتي انظامللحواتزيوترترصاللمعلمياالراؼبياتيبذلمزيدماالج دلتح ياأوضاي مالماديةوالم نية .
الجدول( )22
االمتيازااالتويقدم انظامالحواتزللمعلميا 
نوعاالمتياز 





ترصاتضلللترقيةالورتبة/درجةايلو 

7

ب -


زيادةيلوالراتباال ا ي 

3

ا -


منحدرا يه 

3

ث -


ديمماليلتؤمياال كا 

2

ج -


ديمماليالؼراضال فرلحضورالمإتمراا 

2

ح -


قروضشخصية 

2

أ-
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يبياالجدول() 22اانظامالحواتزتي بعةبلداايوترترصةاتضلللترقيةالورتبة/درجةايلو.اماالزيادةيلوالراتباوالمنح
الدرا يةوالديمالماليلل كااولحضورالمإتمرااوالقروضالشخصيةتواردةتيحدهااالدنو .
الجدول( )23
الفرصالمتاحةللمعلمياالمتميزياللحصوليلي اا تثناءبموجبالتعليماا 
الفرصة

العدد

الفقرة

الترقيةالووظيفةقياديةتيالمدر ة 

 10

ب -


الترقيةالووظيفةقياديةتيمديريةالتربيةوالتعليم 

7

ا -


اليفادالداخلياوالخارجيللحصوليلودرجةيلمية 

6

ث -


االحتفاءاالجتماييب مايتراتابتميزهم 

7

ج -


التكريمااليالمييلوالصعيدياالمحليوالوطني 

7

ح -


انتداب مكخبراءاوا تشرايياتيمدارساخرى 

4

أ-




يبيا الجدول()23اايددا ما البلداا العربية توتر ترصا ا تثن ابية للمعلميا المتميزيا كالترقية الو وظيفةقيادية تي المدر ة او
مديريةالتربيةوالتعليم.اماااليفادالداخليوالخارجياواالنتدابكخبراءوا تشاريياتفرصهأقل .
الجدول( )24
انتقالالمعلممامدر ةالواخرى 
السبب



الفقرة

رؼبتهتياالنتقالإلومدر ةأقربإلومكاا كنه.

 11

ب -


رؼبتهتياالنتقالإلومدر ةأقدريلوتحديمقدراته.

4

ا -


رؼبتهتياالنتقالإلومدر ةتتوترتي ايناصراالبداعواالبتكار.

7

ث -


الحاجةإليهتيمدر ةثانيةبؽضالنظريارأيهأورؼبته.

7

أ-



61


تتباياا سانتقالالمعلميامامدر ةالواخرىمابلدالواخر.تالرؼبةتيمدر ةقريبةمامكااال كاقابمةتيجميعالبلداا.
الرؼبةتياالنتقالالومدر ةاقدريلوتحدىمقدرااالمعلمقابمةتياربعةبلداا،الرؼبةقابمةتي بعةبلدااالالنتقالالومدر ة
تتوترتي ايناصراالبداعواالبتكار .
الجدول( )25
ا سانتقالالمعلممامدر ةالواخرى 
الفقرة
أ-

السبب
يدد نوااالخبرةالتدري ية.

 10



ب -


الرتبةالوظيفية.

2

ا -


األداءتيالعملبناءيلوتقويماألدارةالمدر يةله.

9

ث -


األداءتيالعملبناءيلوتقويمالمشرؾالتربويله.

9

ج -


المقابلةالشخصية.

2


يبياالجدول() 24اايدد نوااالخبرةالتدري يةواالداءهيا سانتقالالمعلمياالومدارساخرىتيمعظمالبلدااالعربية.اما
المقابلةالشخصيةتلي اا ا ااالتيبلديا .
الجدول( )26
االخطاءاوالتقصيرااالتويفصلالمعلمبموجب اماالعملبناءيلواالنظمةوالتعليماا 
الفقرة
أ-

الخطأ /التقصٌر
أخالقية

 11



ب -


ضعؾشديدتياألداءبناءيلوتقاريرالمديرياوالمشرتيا.

7

ا -


االهمالالمتكرر.

6
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ث -


المخالفةالمتكررةلألنظمةوالتعليماا.

7

ج -


اإل اءةلم نةالتعليم.

8

ح -


ا تؽاللالوظيفهألمورشخصية.

8

خ -


تشلالتالميذتياالمتحانااالعامه.

1

شكاوىالزمالءأوالطلبةأوأولياءاألمور.

4

د-




يبياالجدول()26ااالخطؤاالخالقيتياحديشربلدايربيا ،واال اءةلم نةالتعليموا تؽاللالوظيفةالمورشخصيةتيثمانية
بلداايربيةهيا بابتصلالمعلمماالوظيفةبالدرجةاالولو.تشلالتالميذتياالمتحانااالعامةليستقصيرايعاقبيليهالمعلم .
الجدول( )27
كيفيةتنبيهالمعلمالواخطابةاوتقصيراتهبموجباالنظمةوالتعليماا 
الفقرة
أ-

الكٌفٌة او الوسٌلة


التنبيهالشفويماقبلالمدير 11 .

ب -


التبيهالشفويماقبلالمشرؾالتربوي 10 .

ا -


التنبيهالمكتوبماقبلالمديرأوالمشرؾالتربوي 8 .

ث -


لجاامدر يةخاصةب ذاالشؤا 3 .

ج -


7

لجاامامديريةالتربيةوالتعليمتيالمنطقةالتعليمية.


يشيرالجدول() 26الوااو ابلالتبيهالشفويماقبلالمديروالمشرؾالتربويهياكثرا تخدامالتنبيهالمعلمالواخطابهو
تقصيراته.اللجااالمدر يةلي اذاادورتيهذاالشاااالتيثالتةبلداا .
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الجدول( )28
العقوبااالتويمكاايقاي ابالمعلمبموجباالنظمةوالتعليماا 




الفقرة 


التنبيه.

 10

ب -


اإلنذار.

 11

ا -


الفصلالن ابيماالوظيفة.

 11

ث -


إيقاؾالزيادةال نويةماالراتب.

9

ج -


إيقاؾالترقية.

8

ح -


النقلإلوموقعآخر(النقلالعقابي).

8

أ-









بموجب األنظمة و التعليماا ال ارية  ،ي تطيع المعلم/المعلمة الذي تقع يليه  9
العقوبااماأينوعأايمارسحقهتيااليتراضأواالحتجاج.
بموجب األنظمة و التعليماا ال ارية يجب أا تنظر ج ة م إولة تي  8
االيتراضأواالحتجاجالذييقدمهالمعلم/المعلمة.


العقوبااالواردةتيالجدول() 28يمكاايقاي ايلوالمعلمبموجباالنظمةوالتعليمااتيجميعاومعظمالبلدااالم تجيبة.و
بموجباالنظمةوالتعليماايملكالمعلمحقااليتراضاواالحتجاجيلوالعقوبةوواجبالنظرتيهماقبلج ةم إوليةر ميا .

تعييه المعلميه
الجدول( )29
شروطومتطلبااتعيياالمعلميا 
الشروط
أ-

المإهالااألكاديمية 

اجباري

اختٌاري

غٌرمهم

9

2
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ب-


المإهالاالتربوية 

9

2



ا-


الخبرةالتدري يةال ابقة 

4

4

3

ث-


األداءالتدري ي 

7

2

2

ج-


العمر 

8



2

ح-


الجنس(ذكر،انثو) 



5

4

خ-


المعدلالدرا يتيالدرا ةالثانوية 

3

1

7

د-

المعدلالدرا يتيالجامعة 

5

2

4

ذ-

المقابلةالشخصية 

7



4

ر-

اجتيازاختبارااالشخصية 

6

2

3

المإهالااالكاديميةوالتربويةاجباريةلتعيياالمعلمياكمايبياالجدول(.)29وهذايتفقمعشروطالتعيياتيالبلدااالمتقدمة.لكا
المعدلتيالدرا ةالثانويةوالجامعيةليسشرطتياكثرهذهالبلداا.المقابلةالشخصيةواجتيازاختبارااالشخصيةشرطااتي تة
وخم ةبلداايلوالتواليممايشيرالووي يبؤهميةهذياالشرطياتياختياراالشخاصاالكثرمنا بةومالءمةلممار ةم نة
التعليم .
الجدول( )30
ج ااااليالاياتوظيؾالمعلميالتقدييمطلبات م 
الفقرة
أ-

الجهة


وزارةالتربيةوالتعليم.
7

ب -


مديريةالتربيةوالتعليمتيالمنطقة(المحاتظة) .
2

ا -


ة .
3
المدر

ث -


ديوااالخدمةالمدنية 

2

ج -


ايج ةأخرى 

2
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واضح ما الجدول اا االيالايا الحاجة لتعييا المعلميا منوط بالدرجة االولو بوزاراا التربيةو التعليم كما يظ ر تي الجدول
(.)30مرةاخرى,هذاتاكيديلومركزيةاتخاذالقرارالتربوي.المدر ةأدرىبحاجات اوأويوبؤوضاي اوظروت ا .
الجدول( )31
صالحيةتعيياالمعلميابموجباالنظمةوالتعليماا 
الفقرة
أ-

الجهة
وزارةالتربيةوالتعليم .
8


مديريةالتربيةوالتعليمتيالمنطقة(المحاتظة)التعليمية .
3
ب -

ة .
1
ا -المدر

ث -المجالساألهليةالمحلية 


1

ج -ديوااالخدمةالمدنية 


3

ح -ايج ةأخرى 


1


بيانااالجدول()31تإكدنتابجالجدول(.) 30صالحيةتعيياالمعلمياومركزةبوزارةالتربيةوالتعليموالمدر ةصاحبةالشؤااو
المصلحةالعمليةالتملكهذهالصالحية .
الجدول( )32
الج ةالتوتتحملالكلفةالماليةلتعيياالمعلمياتيالمدارسالحكومية 
الفقرة
أ-

الجهة
وزارةالمالية 
7


ب -وزارةالتربيةوالتعليم 


9

ا -المجالسالبلدية 
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ث -ديوااالخدمةالمدنية 




ج -المجالساالهليةالمحلية 





يبياالجدول()32اامايترتبيلوتعيياالمعلمياتيالمدارسالحكوميةماتكلفةماليةتتحملةوزارةالتربيةوالتعليمووزارة
المالية.واليالقةللمجالسالبلديةاوالمجالساالهليةالمحليةبذلك.هذايتفقمعاالنظمةالناتذةبوزارااالتربيةوالتعليمالتوتتركز
تي اصالحياااتخاذالقرارااباالموروالشإواالتربويةوالتعليميةاال ا يةوتحديدا مايرتبطمن ابالشؤاالماليالذيكمايبدو،
تحرصالوزاراايلوابقابهحصرياتيمكاتب ا .
الجدول( )33
و ابلااليالاياالحاجةالوتعيياالمعلميا 
الفقرة
أ-

الجهة




الصحاتةالمقروءةالوطنية .
7

ب -


الصحاتةالمقروءةالمحلية .
2

ا -


التلفزيوا .
5

ث -


 
7
الو ابلااللكترونية.

ج -


1

و ابلاخرى 


يبياالجدول()33ااو ابلاالكثرا تخداما تيااليالاياالحاجةالوتعيياالمعلمياهيالصحاتةالمقروءةالوطنيةوالو ابل
االلكترونية.اما الصحاتة المقروءة المحلية يلجؤ الي ا تي بلديامما يإشر الوقدر ماالالمركزية تي صالحياا االيالا و التعييا،
وربماالواتتقارالمحليااالوالصحاتةالمقروءةالمحلية .
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الجدول( )34
ا ستحديدمكاايملالمعلم 
الفقرة

الجهة



ا

الرؼبةالشخصية 

4

ب

حاجةالوزارةبؽضالنظرياالرؼبةالشخصيةللمعلم .

 10

ا

قرارمامديريةالتربيةوالتعليمتيالمنطقةالتعليمية

7

ث

اختيارااشخصيةأويشوابية 

-


يتحددمكاايملالمعلمتيضوءحاجةوزارةالتربيةوالتعليمبؽضالنظرياالرؼبةالشخصيةللمعلمكمايظ رالجدول(.)34ما
حيثالمبدأينبؽياايختارطالبالعملمكااالعمل،لكاهذااليتوترتيالبلدااالعربية .

ترقيح المعلميه
الجدول( )35
العناصرالتوتعتمديلي اترقيةالمعلميا 
معتمدة

العنصر

اختٌاري

إجباري

أ -الش ادااالعلمية

9

4

1

ب -الش ادااالتربوية


7

5

1

ا -األبحاثالتيينجزهاالمعلم


2

ث -النموالم نيالذييحققهالمعلم


5

ج -المشاريع التربوية أو التعليمية التي يصمم ا 4


6
5

2
6

وينفذها
ح -النشاطاالجتماييداخلالمدر ةوخارج ا


4
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6

خ -النشاطالرياضيداخلالمدر ةوخارج ا


4

6

د -تقاريرالمشرتياالتربوييا

5

6

2

ذ -تقاريرالمديريا

5

7

1

ر -تقويماألداء

5

7

1

ز -تقويمالطلبة

1

2

4

س -األقدميةتيالدرجة


5

4

6

يبياالجدول() 35ااالعناصرالتوتعتمديلي اترقيةالمعلمياهيالش ادااالعلميةوالتربويةواالقدميةتيالدرجة.يفترضاا
تعيياالمعلميايعتمدتياال اسيلومإهالت ماالكاديميةوالتربوية.لكامااايصبحواتيالخدمةيفترضاايكوااالداءهو
اال استيترقيت م.واالداءيكواتقويمهذاتيا اوماخاللالزمالءوالمديرياوالمشرتياوالطلبةواولياءاالموروذلكمامنطلق
مدىتحقيقاالهداؾالتعليميةالمطلوبةماالمعلمومدىتح نهتيادابهالم ني .

تقاعذ المعلميه
الجدول( )36
الج ةالر ميةالتوتقرراحالةالمعلميلوالتقايد 
الفقرة

الجهة

ا

وزارةالتربيةوالتعليم(المركز) 

 10

ب

مديريةالتربيةوالتعليمتيالمناطقالتعليمية 

1

ا

المدر ة 



يبياالجدول() 36ااالج ةالر ميةالتوتقرراحالةالمعلميلوالتقايدهيوزارةالتربيةوالتعليم.يفترضااقرارالتقايدمشترك
بياالمعلموالمدر ةومديريةالتربيةوالتعليمايتمادايلومتؽيرااتتعلقبالمعلمشخصياوالمدر ةالتويعملب ا .


69

الجدول( )37
العواملالتوتلعبدوراتيقراراحالةالمعلميلوالتقايد 
الفقرة

الجهة



ا

يدد نوااالخبرة 

9

ب

م توىالراتبالذيوصلإليه 

4

ا

المركزالوظيفيالذييشؽله 

1

ث

الحالةالصحية 

8

ج

األداءالتعليمي 

2

ح

الرؼبةالشخصيةللمعلم/المعلمة 

7


يبياالجدول() 37اايدد نوااالخبرةوالحالةالصحيةهياهمالعواملالتوتلعبدوراتيقراراحالةالمعلميلوالتقايد.ياتي
بعدهماياملالرؼبةالشخصية.ي فترضااي تقصومااذاكاناهذهالشروطهينف االناتذةبالن بةلجميعموظفيالدولة ،وكذلك
درجةمنطقيةهذهالت اويبياالمعلمياوؼيرهم،اذيفترضااالم نة،ايم نة،تنفردبخصابص اوادوارهاوقيمةالخبرةواثرها
تيشكلونوعاداءاالترادالذيايمار ون ا .
الجدول( )38
كفايةالراتبالتقايديللمعلم 


الفقرة  
ا -

العيشالكريملهوأل رته 

4

ب -

التؤمياالصحي 

7

ا  -الوتاءبمتطلبااالحياةلشخصكاام تمابالثقاتةالعامة 
ث -

الترقبياراتبالتقايدللمعلمياورواتبتقايدالموظفيااآلخرياتيالحكومة 
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5
4

يمكا أا ت ديو وزارة التربية والتعليم بعض المعلميا والمعلماا الذيا أحيلوا يلو التقايد  7
 
للعودةللتعليمجزبياأوكليا 

يبياالجدول() 38ااراتبالمعلمالتقايديتيمعظمالبلدااالعربيةاليكفيلعيشكريم.يعلمالمعلمواالموجودواتيالخدمةاا
رواتب مبعدالتقايدلاتكو اكاتيةلعيشكريمل موال رهم.هذابحدذاتهياملقلقواضطرابوخوؾينعكسبالضرورةيلو
اداءالمعلموالتزامهبمتطلبات ا.الحقيقةاااالبحاثوالدرا ااوالتقاريرالمعنيةبالمعلمياتيالبلدااالعربيةتبيابصراحةبوضوح
الواقع االقتصادي المإلم و المحزا للمعلميا تي معظم البلداا العربية و الذي ترتب يليه تراجع تي المعنو االجتمايي للم نة و
العزوؾين ا .

رواتة المعلميه و كفايتها
الجدول( )39
ن بةموازنااالتربيةوالتعليمورواتبالمعلمياونفقاا 
برامجايدادالمعلمياقبلالخدمةواثناءها 




اليم

تل ط

الصوم الجزا المؽر موري

ا

يا 

  -1ن بة موازنة وزارة 17.  17
التربية والتعليم ما

االردا  تون

االمارا

العراق  ال عو

ال 

بر 

ب

تانيا 

س

ا

دية 

-

15.

 11  18.4  25

-

 8  13.5

 14

 95

5

الموازنةالعامةللدولة 
  -2ن بة رواتب المعلميا  -  75  78
و

المعلماا

 -  86

 -  52.4

 75  60

5

ما

86.4
4

موازنه وزارة التربية
والتعليم 
  -3ن بة النفقاا ما  -
موازنة وزارة التربية

-

-

0.0

-

1

و التعليم يلو برامج
ايداد المعلميا و
71

 27

-

 -  10

2

0

المعلمااقبلالخدمة 
  -4ن بة النفقاا ما  -
موازنة وزارة التربية

-

-

0.0

-

 65

 6  15

-

1

 0.07

1

و التعليم يلو برامج
التطوير

الم ني

للمعلميا و المعلماا
أثناءالخدمة 
  رواتب المعلميا و المعلماا مقارنة بما يعملوا تي الحكومة ويحملوا نفس المإهالا مت اوية  اقل 
العلمية 

2

  رواتب المعلميا و المعلماا العامليا تي وزارة التربية و التعليم مقارنة بزمالب م و 

اكثر 

3

4

2

6

زميالت مالعاملياتيالقطاعالتربويالخاصويحملوانفسالمإهالا .

يبياالجدول() 39اان بةموازنهوزارااالتربيةوالتعليمماالموازنةالعامةتيبلدان اتتراوحبيا ،%18.4-%11واان بة
رواتب المعلميا ما موازناا الوزاراا تتراوح بيا  .%86 -%52.4اما االنفاق يلو برامج ايداد المعلميا قبل الخدمة و يلو
تطويرهمالم نياثناءهاتقليلجدا.با تثناءيددقليلماالدولالعربيةهناكشكاوييديدةتتعلقبن بةاالنفاقيلوالتربيةوالتعليم
ممايعتبريابقاجدياامامالوزارااالتربيةوالتعليمتيتدبيرالشإواالتربويةتياوقااتعانيتيهالمجتمعااالعربيةماازماا
اقتصاديةخانقةتحولدواالتو عتياالنفاقيلومشرويااوبرامجالتطويرالتربوي .
الجدول( )40
كفايةرواتبالمعلميالعددماجوانبحيات م(الوضعاالجتمايي) 
نعم

ال

ال أعلم

الجانب
أ -توتيرال كاالمنا ب .

5

3

1

ب -التؤمياالصحيل موأل رهم.


7

3



ا -المواصالا.


9

1

1
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ث -االشتراكال نويبمجلةتربويةواحدةيلواألقل.


8

3



ج -االشتراكال نويبمجلةثقاتيةواحدةيلواألقل.


7

4



ح -شراءكتابواحدش ريا.


8

2

1

خ -تؤميامتطلبااال كاالمريح(توتيراألج زةالك ربابيةالمنزلية)  4


6

1

د -تؤمياالو ابلالتقنيةالحديثة(الحا وب،االنترنا)....،

4

6

1

ذ -تؤمياالتعليمالالزمألبناب م.

3

6



ر -ال فرتيإجازةقصيرةمرةواحدة نويا.

2

7

1

رتيمطعممعروؾتيالمجتمعالمحلي 1
5
5
ز -تناول الطعاممرةواحدةتيالش

يظ رالجدول()40ااالمعلمياتييددماالبلدااالعربيةالتتوترل مجميعالجوانبالمذكورةتيالجدوليلواهميت ال مم نيا و
ا ريا وثقاتيا واجتماييا وتف يا.كفايةرواتبالمعلمياتيالبلدااالعربيةمقارنةبكفايةالرواتبتييديدمابلدااالعالموخاصة
المتقدمةمن اهيتيادنوالم توياا.الكثيرماالدرا ااالجامعيةوالتقاريراالداريةالصادرةياوزارااالتربيةوالتعليموبعض
جمعيااالمعلمياتبيابوضوحااروات بالمعلمياتيمعظماالقطارالعربيةالت وءلحياةثقاتيةاواجتماييةاوان انيةاومعرتية
مقبولةولوتيالحداالدنو.لذلكيشعرمعظمالمعلمياتيمعظماالقطارالعربيةبال وااالذييترتبيليهاضطرابااكثيرةتنعكس
يلوالوضعالنف يواال ريواالجتماييللمعلمياوتإثر لبايلواداب مالتعليمي .
الجدول( )41
الوضعاالجتماييللمعلميا 






الٌم
ن

فلسط الصوم الجزا
ٌن

المغر مورٌ

ال

ئر

ب

تانٌا

ن بة المعلميا  -  80  90 /

-

-

 35

االردن

-

تون

االمارا

س

ت

 -  80

العراق السعو

 70

السودا

دٌة

ن

 73

-

المعلماا
المتزوجيا 


ن بة المعلميا  -  20  15 /

-

-

 80
73

-

 -  70

 80



-

المعلماا الذيا
ي تؤجروا كنا 


ن بة المعلميا  -  80  85 /

-

 20

-

-

 20

 -  30

-

-

المعلماا الذيا
يملكوا كنا 






اوال 

ثانيا 

ثالثا 

ؼالبا،يؤتيالراؼبوابااللتحاقبم نةالتعليمما -:


المدا(المجتمعااالمدينية) 

6

2

-



القرىواألرياؾ(المجتمعااالقروية-الريفية) 

2

6

-



البواديوالمناطقالبعيدة(المجتمعااالبدوية) 

9






يؤتيالملتحقوابم نةالتعليممااألو اطاالجتماييةواالقتصادية 


الفقيرة 

4

6

-



المتو طة 

8

2

-



الؽنية 

-

-

 11

الملتحقوابم نةالتعليمماخريجيالدرا ةالثانويةهمماذويالمعدالا 







 العالية 

3

1

3

 المتو طة 

7

2

-

 المنخفضة 

3

2

2


لمتتوترلدىالدرا ةبياناايان بالمعلميا/المعلمااالمتزوجيااوالذياي تاجروااويملكوا كنا.لكاالجدول()41يبيااا
المعلمياياتوااوالماالمداتي تةبلدااواوالماالقرىاالرياؾتيبلديا.كمايبياالجدولااالمعلمياياتوااوالمااالو اط
االجتمايية– االقتصاديةالفقيرةتياربعةبلدااواوالمااالو اطالمتو طةتيثمانيةمن ا.اماالملتحقوابم نةالتعليمماخريجي
الدرا ةالثانويةت ماوالماذويالمعدالاالمتو طة.وتيهذاال ياقتالحظالدرا ةاااالقباليلوااللتحاقبم نةالتعليمياتياوال
ماالمدااليعنوبالضرورةااالملتحقياينت بواالوضاعاجتمايية–اقتصاديةجيدة.تالمداالعربيةتيؼالبيت اي كن االكثيرواما
الذياتركوااالرياؾوالقوىوالبواديبحثايااوضاعاتضل .
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الجدول( )42
اال بابالتويتركالمعلمواباختيارهمم نةالتعليم 
الفقرة السبب

اوال

ثانٌا ا

ثالثا ا

رابعاا خامساا

ا -

بحثاٌيايمليوترل مدخالماديااتضل 

9

1







ب -

بحثاٌيايمليضمال موضعااجتمايياأتضل 



6

2



1

ا -

بحثاٌياجوتنات يآخري تثيرمقدرات م 



2

2

3

3

ث -

رؼبةتيوظيفةأوم نةتيالعاصمةأوتيمدينةكبيرة 



1

2

5

1

ج -

يكتشفواأام نةالتعليمالتنا بميول موا تعدادات م 



2

2

1

4


يبياالجدول()42ااال ببالذيمااجلهيتركالمعلمواباختبارهمم نةالتعليمهوالبحثيايمليوترل مدخالماديااتضلواا
ال بب الثاني هو البحث يا يمل يضما ل م وضعا اجتماييا اتضل .هذه النتيجة تعزز كل ما يقال يا االوضاع االجتمايية –
االقتصاديةللمعلمياتيالبلدااالعربية .

الجدول( )43
ن بةالمعلميا/المعلمااالذيايتركوام نةالتعليمبح بال نواابؽضالنظريااأل باب 




الٌمن

فلسطٌن

الصومال

الجزائر

المغرب

مورٌتانٌا

االردن

تونس

االمارات

العراق

السعودٌة

السودان



بعد ال نة األولو ما

-

 0.004

-

ضعيؾجدا 

-

3

-

-

-

-

-

-

التعييا 
ضعيؾجدا 


بعد ال نة الثانية ما

-

 0.006

ضعيؾجدا 

التعييا 


بعد ال نة الثالثة ما

-

4

-

-

-

-

-

-

-

 0.003

-

ضعيؾجدا 

-

5

-

-

-

-

-

-

التعييا 


ن بة الذيا يتركوا

-

 0.009

-

-

نويا 
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3

-

-

-

-

-

-


البياناا الموجودة تي الجدول ( )43تتعلق تقط بفل طيا وموريتانيا و الجزابر .يبدو اا قايدة البياناا تي الوزاراا االخرى ،اا
وجدا،التتضمااحصاءااياالمعلمياالذيايتركواالعملتيال نوااالثالثةاالولومايمل م .

جىدج التعليم و اجازج الثرامج
الجدول( )44
ضمااجودةالتعليم 
الفقرة الجهة المسؤولة

-1

نعم

ال

ال
أعلم

 يوجدمجلسم تقلياوزارةالتربيةوالتعليموظيفتهحصرياضمااجودةبرامجإيدادالمعلميا   5

4



2

5



-3

 مجلسالتعليمالعاليهوالم إولياضمااجودةالبرامج.

2

4

1

-4

 وزارةالتعليمالعاليهيالم إولةياضمااجودةالبرامج.

4

4



-5

 اليوجدتيبلدناايمماوردتي4-1

4

3

1

-6

 وزارةالتربيةوالتعليمهيالم إولةياضمااجودةالبرامج.

6

1

1

-7

 تتعاواوزارةالتربيةمعهيباا/مجالسمتخصصةخارجيةلضمااجودةالبرامج.

6

3



-2

 ضمااجودةالبرامجتقع ضمااختصاصمجلس/هيبةإيتمادمإ

ااالتعليمالعاليكواكلياا

التربيةجزءاماالجامعاا.

 ترتبطيمليااضمااجودةبرامجإيدادالمعلمياتخطيطاوتنفيذاوتقويماباآلتي :

-8
أ-

 أداءالطلبة

9





ب-


 أداءالمعلمياوالمعلماا

 10





ا-


 اإلدارةالمدر ية

9





ث-


 اإلدارةالتعليمية

8

1
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ج-


 المناهجالمدر ية

9





ح-


 األبنيةالمدر ية

5

2



خ-


 البنيةالتحتيةتيالمدر ة

6

2

1

د-

 المكتبااوالمختبراا

8





ذ-

 األنشطةالالصفية

8

1



ر-

 العالقةبياالمدر ةوالمجتمع

8

1



الجدول( )45
المحكااالتوت تخدمللحكميلوجودةبرامجالمعلميا 
الفقرة

المحك



أ-

وضوحال دؾماالبرنامج(معرتةدقيقةبالمعلم/المعلمةالمطلوبتخرجهماالبرنامج) .

9

ب-


 تنا قالمن اجالذييطبقةالبرنامج(االت اقبيامن اجالموادالمقررةوالنشاطااالمكونةللبرنامج).

ا-


 توازاالمن اج(التوازابياالمواداألكاديميةوالموادالتربويةوالتدريبالعملي) 9 .

ث-


 هيبة التدريس ( وجود تريق متكامل ما أيضاء هيبة التدريس األكاديمييا  والتربوبيا والعامليا تي التعليم تي
المدارس).

9

9

ج-


 قبولالطلبة(إيمااالطلبةبم نةالتعليموتواترالمقدرااالالزمةللم نةلدي م) 8 .

ح-


 الش اداا(تحقيقالطلبةلم توياامتقدمةماالمعرتةالالزمةوالم ارااالم نية) 8 .

خ-


 األبحاث(توترترصللبحثالتربويالنظريوالتطبيقيوالكميوالنويي).

6

د-

 التمويل(توترالتمويلالكاتيلتؤميامتطلبااالبرنامجيلواختالت ا).

7

ذ-

ارجيةلتقويمالبرنامجوكفايتهللمقارنهمعبرامجإقليميةودولية).
8
 التقويم(توتراآلليااواألدوااالداخليةوالخ
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الجدول( )46
المبادىءاال ا يةالتويرتكزيلي اايتمادواجازةبرامج 
ايدادالمعلميابؽضالنظرياالبلد 
الفقرة

المبدأ



ا

االيتمادهوللبرنامجككلوليسلمفردااالبرنامجأواالشخاصالمشتركياتيه .

8
6

ةالتعليمالعاليهيالم إولاأل ا يياالجودةاألكاديمية .

ب

مإ

ا

تنطلقهيبااأومجالسااليتمادمارإيةواضحةومحددة .

ث

الحرية األكاديمية وحرياا التعبير و االتفاق و االختالؾ أ ا ية لضماا  الجودة تي برامج إيداد  4

5

المعلميا .
ج

قبولالكوادراالداريةوالتدري يةوالطلبةبكليااالتربيةبؤهميةوضرورةهيباا/مجالسااليتماد  3
المتعلقةببرامجإيدادالمعلميا .


الجدول( )47
الترخيص(االجازة)بممار ةم نةالتعليم 
نعم 



 -1مبدأ الترخيص بممار ة م نة التعليم قابم تي بلدنا ،بمعنو ال يجوز لشخص أا يمارس  6

ال 
4

التعليمقبلحصولهيلواالجازة .
 -2يتمتعيياالمعلميابعدالتؤكدماتواترالشروطالتالية :
أ -األكاديمية.

 10



ب -الفنية(التربوية).


8



ا -األخالقية.


8
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ث -المدنية.




9

 -3تعيياالمعلميا 

-4

أ -مركزي

5



ب -المركزي


5



تعيياالمعلميابموجبالقوانياواالنظمةهوم إولية 
أ -وزارةالتربيةوالتعليمتيالمركز(العاصمة) .
ب-


8
4

مديريةالتربيةوالتعليمتيالمحاتظاااوالمناطق .

ا -المدر ة .


1

ث -هيبة/مجلسمحليتربويمعيال ذاالؽرض .


1

ج -هيبة/مجلسمحليتربويمنتخبل ذاالؽرض .


1

ح -المجلسالبلديحيثتوجدالمدر ة .




خ -وزارة(ديواا)الخدمةالمدنية .


4

د -التعاوابياوزارةالتربيةوالخدمةالمدنية 

1


الجدول( )48
توترالشروطاالكاديميةوالفنيةواألخالقيةوالمدنيةلممار ةم نةالتعليم 
نعم

الفقرة

الشرط

 -1

يكواالتركيزيلوتواترالشروطاألكاديميةوالفنيةواألخالقيةوالمدنيةألاالمتقدميابطلب  6
الرخصة او اإلجازة يتخرجوا ما كلياا و جامعاا داخلية و خارجية مختلفة تي تل فت ا و
برامج االتربويةوالتعليمية .

 -2

انطالقامماوردتي()1ت تموزارةالتربيةوالتعليمبمايلي :
79



أ -يدم تناقض الفل فاا العامة و التربوية للمتقدميا بطلب االجازة مع الفل فة الر مية  6
العامةوالتربويةللدولة .



ب -ات اقالمنطلقااالفكريةللمتقدميابالطلباامعالمنظومااوالمنطلقااالقيميةللدولة 6  .




ا -تواتر الم اراا األ ا ية التو يحتاج ا المعلموا والمعلماا لممار ة م نة التعليم و  9

اال تمرارتي ا .



ث -اتقاا اللؽة األمللدولة ألن ا لؽة التعلموالتعليمو التفكيرو التواصلداخل المإ


ة  5

التعليميةوخارج ا .
 -3

توجداجراءااوخطواايمليةمحددةللحصوليلواألجازةقبلممار ةم نةالتعليم .

5

 -4

يقدمطالباالجازةطلبامشفويابمجمويةاألوراقوالوثابقالمطلوبة  .

7

 -5

المقابلةالشخصيةشرطماشروطالحصوليلواإلجازة 

6


م نةالتعليم،كايماالم ااالخرى،كالطبوال ند ةوؼيرهاالبدااتتواترل اشروطاكاديميةوتنيةواخالقيةومدنيةلممار ت ا
بم نيةوالتزام.تتباياوزارااالتربيةتيالبلداابدرجةتواترهذهالشروطتي اومدىالتزام اب ا .
تبياالجداول()48-44ااالؽالبيةالعظموماالبلدااالعربيةاليوجدتي امجلسم تقلياوزارةالتربيةوالتعليموظيفتهحصريا
ضمااجودةبرامجايدادالمعلميا(الجدول.)44ااالحاجةت تدييانشاءهذاالمجلسيلواايكوامجل اوطنيا ينشؤبموجب
تشريعيؤتيبناءيلواتفاقمبدأيبياوزارةالتربية والتعليموكليااالعلومالتربويةتيالجامعاا.ويفترضاايكوال ذاالمجلس
نظامهالخاص  ،وليسلوزارتيالتربيةوالتعليموالتعليمالعالياي لطةر ميةيليهبحيثيتمتعبكاملاال تقالليهويمارسايماله
ايتمادايلومبادىءتربويةوتنظيمااواجراءاااداريةواضحةومحددة .
ويفترضايتمادايلوادبيااضمااالجودة،ااينطلقالمجلسما :
 مجمويةماالمبادىءاال ترشاديةتكواكؤطارمرجعيلرإيتهور التهوايماله .
 مجمويةماالمحكااالتوت تخدمللحكميلوجودةبرامجايدادالمعلميا .
 مجمويةماالمبادىءاال ا يةالتويرتكزيلي اتيايتمادواجازةبرامجايدادالمعلميا .
 االجراءااالعمليةالتويتمبموجب اتقديمطلبااماكليااالتربيةتيالجامعااالجازةالبرامجالتوتطرح االيدادالمعلميا .
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 شروطومتطلبااالترخيص(االجازة)لممار ةم نةالتعليم .
 المعاييرالتويتمبموجب اتقويماداءالمعلميا .
الجدول( )49
المعاييرالتويتمتيضوب اتقويماداءالمعلميا 
الفقرة المعٌار
أ-

المقدرةوالم ارةيلوا تثارةالتفكيرتيمايتعلقبمفاهيمويمليااالتعلموالتعليملدىالطلبة .

9

ب-


وضعأهداؾم نيةمحددةوقابلةللتحقيق.

8

ا-


تصميمالخططالتعليميةوإجراءااتطبيق اموج ةلتطويرقابليااالطلبةلتحقيقأهدات م .

8

ث-


تعاوا المعلم مع الزمالء و أولياء األمور و المجتمع المحلي لوضع أتضل البرامج التعليمية و تنفيذها 4
بؤتضلاأل اليب.

ج-


نة.
5
وجودخطةتطويرم نيذاامضموامعرتيوم اراتيومجدولةزمنيالضمااتقدمالمعلمتي الم

ح-


القيامباألبحاثاإلجرابيةلحلالمشكالاالعمليةتيالصؾ.

6

خ-


تعاليةتقويمأداءالطلبة.

8


يبياالجدول()49ااالمعاييرالتويتمتيضوب اتقويماداءالمعلمياهي(ا،ب،ا،خ).أماالمعايير(ث،ج،ح)تتؤتيتالياتياالهمية.
تقدرالدار ةاااال تجابااجاءايلوا اسماهوواردتياالنظمةوالتعليمااالمتعلقةباداءالمعلمياوماينتظرمن موكيفية
التحققماهذااالداءماخاللالنماذجالتوي تخدم االمديرواوالمشرتواالتربويوا .
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الجدول( )50
المبادىءالتويلتزمويعملبموجب انظامااليتماد 
تيالبلدااالعربية 


الفقرة المبدأ

8

أ-

تتبنوهيبة/مجلسااليتمادمجمويةماالمعاييرت تخدم الضمااجودةبرامجإيدادالمعلميا .

ب-


المعايير الم تخدمة لضماا جودة البرامج معلنةو معروتة لجميع الكوادر اإلداريةو التدري يةو الطلبة  5
بكليااالتربية.

ا-


تتدارس كلياا التربية مجموية  المعايير و تتحقق ما مدى انطباق ا يلو برامج ا قبل أا تتقدم بطلب  5
االيتماد/االجازة.

ث-


تتقدمكليااالتربيةبطلبااليتمادبعدأاتتؤكدأابرامج اتفيبمتطلباااالجازة.

5

ج-


تتمدرا ةالطلبماخالللجاامتخصصةبصنعالقرارب يبة/مجلسااليتماد.

6

ح-


تخضعبرامجإيدادالمعلمياوالمعلماابكليااالتربيةإلومراجعاادوريةمنتظمةماقبلهيبة/مجلس  6
االيتمادللتؤكدماضمااجودت اووتاب ابمتطلباااالجازة.


توجد مجالس/هيباا ايتماد تي معظم البلداا العربية لكن ا تتعلق بالجامعاا اليتمادها العام و الخاص والتتدخل تي ضماا جودة
البرامج.التتواترلدىالدرا ةمعلومااتتعلقبمدىتعاليةهذهالمجالسبالن بةلضمااجودةبرامجايدادالمعلمياوتربيت م .

الصعىتاخ الذاخليح و الخارجيح التى تىاجه وزاراخ الترتيح و التعليم.
البلد 

الصعوبااوالتحديااالداخلية 

الصعوبااوالتحديااالخارجية 

اليما 

 ؼيابالتمويلالالزم 

 ؼياب التن يق بيا وزارة التربية و مإ

 يدمربطالعرضبالطلب 

المعلمياالتوالتتبعالوزارةمباشرة 

اا ايداد

 وجودكمهابلماالمعلمياؼيرالمإهلياتربويا  يدم وجود ا تراتيجية ت تفيد ما نتابج البحوث
وخصوصاتيالحلقةاالولوماالتعليماأل ا ي 
 ؼيابالعملالمإ

العلميةذااالعالقةالتوتقومب االجامعاا .
 األوضاعال يا يةواالقتصاديةالصعبةالتوتمرب ا

ي

البالد .

 نقصتيالكوادرالفنيةالمإهلة 
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 التشتاال كاني 
تل طيا 

 يدم وجود معايير موحدة بقبول الطلبة بكلياا  يدم توتر درا اا وخطط ممن جة لتحديد حاجة
ال وقماالتخصصااالمختلفة .

التربيةواقتصارهايلومعدلالثانويةالعامة 

 اقتصار قبول الطلبة تي الجامعاا يلو معدل  ممار اا االحتالل التع فية التو تحول دوا انتظام
الطلبة تي برامج م ،وصول بعض المواد المخبرية و

الثانويةالعامة .

 اقتصار قبول الطلبة تي الجامعاا يلو معدل التقنيةبشكليامللجامعااوالمدارسيلوحد واء .
 االيتقاالاالتع فيةلالحتاللللخريجياوالمعلمياو

الثانويةالعامة .

 التفاواتيكيفيةتنفيذ برامجالتربيةالعمليةتي الطلبة و مداهمت م بالمإ

اا التربوية بدواع خاصة

الجامعة ما حيث يدد ال اياا و الم اقاا و باالحتالل .
 مصادرةاراضيواؼالقشوارعوطرق .

توزيع ايلوال نواا .

 يدم التواتق بيا المن اج الجامعي بكلياا التربية  الحرب االيالمية الم عورة التو يمار ا االحتالل
اال رابيليضدمناهجناالفل طينيةومإ

ومتطلبااالمناهجالمدر ية .

اتناالتربوية .

 يدم توتر مدارس ( مراكز التدريب) مإهلة و  ضعؾ نظام الرواتب و الحواتز المرتبط برتب
المعلمياودرجات م .

مخصصةلتنفيذبرامجالتربيةالعملية .

 االقبالالكبيرجدا وؼيرالمتوازالصالحاالناث  يدمتوترالميزانيااالالزمةوالكاتيةلبرامجايداد
تيكليااالتربيةوالذييصلاحياناالو %90

المعلمياوتؤهيل م.

 يدم وجود حواتز مجزية ذاا ابعاد ا تراتيجية 

وء الوضع االقتصادي العام لدولة تل طيا مما

القبال المعلميا اثناء الخدمة لاللتحاق تي برامج يجعليمليةااللتحاقتيالبرامجاالداريةمتدنية .
ايدادالمعلمياوتؤهيل م.
 القيمةالمعنويةوالماديةلوظيفةمعلمؼيرمشجعة
لالقباليلوالبرامج.
 يدم توتر الكادر المإهل تي الفروع المختلفة
بدرجةكاتية 
الصومال  الاجابة 
الجزابر 


التوجدصعوباا 

التوجدصعوباا 

 يدم تعميم الم الك الجامعية للتربية تي جميع

المؽرب   ضعؾالموارداللوج تيكيةوالديلكتيكية .

 ضعؾ بنياا اال تقبال تي بعض المراكز التخصصااوجميعالجامعاا ..
(القاياا المتخصصة و مراتق االقامة و  صعوباا انتقاء أجود العناصر للمشاركة تي مباراة
الدخولبناءيلوالمعدالاالمحصليلي اخالل نواا

الطعام...الخ) .
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 يدمكفايةالمختبرااوالموادالمطلوبة .

االجازة 
 ضعؾالتؤهيلالتربويألؼلبالمترشحيا .
 يدم توتر العدد الكاتي ما المترشحيا تي بعض
التخصصاا .
 يدمتوتراجازاامتخصصةتيبعضالمواد .
 ضعؾ المإهالا المعرتية لدى ؼالبية مدخالا

موريتانيا   يدمتوترحاجااالتكويا .
 النقصتيالو ابلالتربويةالضرورية .

مدارستكوياالمعلميا .

 نقصتكوياالكادرالبشريالمإهل .

 اآلثار ال لبية لعدم االهتمام باللؽة الثانية يند المعلم

 ضعؾالشراكةمعمختلؾالشركاء .

التلميذ .
 يدمتشجيعالمجتمعلوظيفةمدرس .
 ضعؾالتحفيزااالماديةللمعلمالتلميذاثناءالتكويا .

األردا 

 المدر ةبيبةؼيرجاذبةللمعلم .

 المجتمعالمحليونظرتهلم نةالتدريس.

 العبءالتدري ي .

 الضؽوط االجتمايية و االقتصادية التي يتعرض ل ا

 ضعؾ قدرة االدارة يلو التعامل مع المعلم المعلم.
الم تجد .

 ندرة بعض التخصصاا كالرياضياا و العلوم و

 البرنامجالمدر يونصابالمعلميندالتعييا .

خاصتهتيالمعلمياالذكور .

 الواقعالصفيوالمدر ي .
 األيمالاالدارية .
 كثرةالبرامجوالمشاريعالتدريبية 
 نظامالحواتزورتبالمعلميا 
 القوانيا و التشريعاا التو تحد ما تطبيق
ال يا اا 

تونس 

 وضوح يا ةتكويام نييعدالمدر ياللم نة  التمويالاالضرويةلبناءاجراءااال يا ةالتكوينية
وتقالشروطوالمعاييرالعالمية .

الجديدةوتقالمعاييرالدولية .

 تؤ يسكليااتربيةمختصةبتؤهيلالمعلميا .

 التعاوا مع مختلؾ الخبراء و التربوييا تي الوطا

 بناء برنامج ايدادي متكامل و مإهل يلميا و العربيوالبلداااالجنبيةذاااالداءالجيدب يا ةتكويا
المعلميا .

تربوياواجتماييااليدادالمعلم .

االماراا   تدريبالمعلمياتيمواقعيمل مداخلالمدر ة  يدم كفاية ال اياا التدريبية للتربية العملية تي
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مإ

بإ تخداما لوبالمحاكاةونمذجةال لوك .

ااايدادالمعلم .

 ضعؾبرامجايدادالمعلمتيتكويااتجاهااايجابية
نحوم نةالتربيةوالتعليم .
 ايداد المعلميا للتعامل مع طالب ما بيباا شديدة
التنوعثقاتيا .
الإجابة 



العراق 

ال وداا  الإجابة 



ال عودية  


يدمتوطياالتدريبتيالميدااالتربوي .



ؼياب المشاركة المجتمعية تي تنمية م اراا

قلة الخبراا المدربة تي الميداا قيا ا لعدد المعلمياوالمعلماا .


الفبااالم ت دتةماالتدريب .

انخفاض م توى الطالب خريجي الجامعاا و



المبانيالم تؤجرة .

الكلياايلوالم توىالمطلوب .



الكثاتةالطالبيةتيالصؾ .





يدمتطبيقالرتبوالفبااللمعلمياوالمعلماا  .المعلمااباختالؾم توياااألداء .



بعدالم اتاابيامراكزادارااالمناطقوبيا 

المناطقال كنيةتيالمناطقالبعيدةياالمدا .


يدم احترام اوقاا العمل أثناء الدوام الر مي ما

أترادالمجتمعالمحلي(كثرةؼيابالطلبةقبلاالجازاا

يزوؾ المعلميا والمعلماا يا العمل خارج وبعدها) .


المداالكبيرة .


ت اوى الم تحقاا و العالواا بيا المعلميا و

تركيز و ابل االيالم يلو نقاط الضعؾ و

تركيز المعلميا يلو المعلوماا النظرية اكثر القصور و تج يدها مع يدم اظ ار النجاحاا لمإ

ة

التربيةوالتعليم .

ماالتطبيقااوالممار اا .



ضعؾ مشاركة األ رة تي تنفيذ خطط وزارة

التربيةوالتعليمتيتطويريمليااالتعليموالتعلم .

مالحظاا :تإكد قابمة الصعوباا والتحدياا آنفة الذكر اا بيباا التعلم و التعليم تي كثير ما البلداا العربية ،تفتقر الو كثير ما
الشروطوالمتطلبااالتوتحتاج ا يا ااايدادالمعلمياقبلالخدمةوبرامجتطويرهمالم نياثناءالخدمة.وهذايتفقمعنتابج
الكثيرماالدرا ااواالبحاثوالتقاريرالتربويةالصادرةياوزارااالتربيةوالتعليموهيبااتربويةوكليااتربيةتي الجامعاا
العربيةالتواظ راالنواقصوالثؽرااتيال يا ااالتربويةالعامةوالفريية.بمعنوآخر ،ويلوالرؼممااتتراضالكثيرما
الوزارااان اتمتلك يا اامحددةاليدادالمعلمياقبلالخدمةواخرىلتطويرهمالم نياثناءالخدمة،تااالواقعاوالممار ةكما
يراها الباحثواوالدرا واوالمالحظواماداخلالمإ

ااالتربويةوخارج اتش دااال يا ااالمعلاين ااماؼيرموجودةاو

ؼيرمطبقةاوؼيرمكتملة،اومبالػتياكتمال ا .
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هناك الكثير ما التشابه و التقارب بيا الكثير ما وزاراا التربية والتعليم تي الصعوباا و التحدياا التو تواج ا ،مما ي تديي
تشاركا حقيقيا تي التصدىل ذه العوابق .وتيما تقدر الدرا ة تإا المنظمة العربية للتربية و الثقاتة و العلوم وؼيرها ما المإ

اا

الوطنيةالعربيةمثلاكاديميةالملكةرانياالعبدهللالتدريبالمعلميات تطيع ،تشاركيااوتعاونيا ،اات تقصيطبيعةهذهالصعوبااو
التحديااوتقترححلوالياجلةوآجلةل ا .


اقتراحاخ في ضىء وتائج الذراسح


 يقترح اا يتم وضع قابمة بالمراتق التو يفترض اا تتوتر تي مدر ة الم تقبل .ويكفي اا نؤخذ نموذجا او اكثر لمدارس بلداا
متقدمةتتواترتي االمراتقالمطلوبةوالم ند ةيل وقوايدوا ستربويةوم نيةت ىاالمناخاآلماوالصحيلبيبةتضمادينامية
الحركةوالنشاطبحرية لممار ة يملية التعلموالتعليم بدوايوابق اويراقيل.وتي هذاال ياق نقترح اا يقوم احدخبراءالمنظمة
العربيةللتربيةوالثقاتةوالعلومبزيارةنماذجماالمدارسالقابمةتيالبلدااالعربيةللتعرؾيلوواقع االمترديوالناقص.
 معظم المدارس العربية ترتبط بمديرياا التربية و التعليم تي المناطق التعليمية .وهي ،امتثاال لتعليماا تؤتي ا ما الوزاراا تي
المركزتقدراحتياجااالمدارسماالكوادرالتدري يةوالم ايدةوالفنيةوالمرشدياوالمشرتياالتربوييا.هذاالوضعيحتاجالو
تفكير اداري جديد ينطلق ما كوا المدر ة هياألدرىباحتياجات او األقدر يلوتدبير امورهاو اتخاذ القراراا بتعييا كوادرها
ضما يا ااوا تراتيجياامدر ية.نقترحاايصارالووضعمثالنموذجلمدر ةتيالمدينةواخرتيالقرية/الريؾوثالثتي
البادية  ،تتحدد تيه ال يا ة التعليمية وحجم الطلبة ومتطلباا المدر ة ما مختلؾ الكوادر لتت دي به المدارس و مديرياا التربية و
التعليموالوزارااتيتخطيط االم تقبلي.


يا ةايدادالمعلمياقبلالخدمةهيجزءماال يا ةالتربويةالعامة.اكثرالم نيياوالمختصيااتصاال بالتعليموالتعلمتي

المدر ةهمالمعلمواوالمديريواوالطلبةوالمشرتواالتربويوا.تالبداايكونوابشكلاوبآخرتيمركزوضعال يا ة.وما
منطلقااإيدادالمعلميايتمبكليااالتربيةتالبدااتكواالكليااجزءأصيال مايمليةااليداد.وتيمايتعلقبنقاباااوجمعياا
المعلميا تال يجوز اا تبقو م مشة .الذي يجعل مشاركة المعلميا تي ايداد ال يا ة المتعلقة ب م ضيبلة هو مركزة وضع ال يا ة
بوزارااالتربيةوالتعليمتيالمراكز.نقترحااتكواهناكم احةماالحريةوالمرونةبوضعالموج ااوالمحددااالعامةل ذه
ال يا ةوتتركلكليااالتربيةحريةبناءهذهالبرامجوتنفيذهامشروطا ااتخضعلمجلسوطنيم تقلوظيفتهضمااجودةهذه
البرامجواجازت اوترخيصالمتخرجياماالجامعاايلوا ا ا.
 واضحانهاليوجداتفاقبياالبلدااالعربيةيلوشروطيامةاليدادالمعلمياقبلالخدمة.وال ببا ا ا يعودالوؼيابالتفكير
التكامليوالمتوازابالن بةلمكوناا يا ةايدادالمعلمياوللعناصرالبشريةالم نيةبذلك.وزارااالتربيةوالتعليموالتعليمالعالي
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وكلياا العلوم التربوية تي الجامعااوجمعياا المعلميا الم تقلة هي ج اا تايلة تي الموضوع .تالبد اا تنتظم ا يالقة مإ

ية

تتمثلتي"مجلسضمااجودةبرامجايدادالمعلميا"يلواايكوامجل اوطنياكاملاال تقاللوالصالحية.
 نقترح اا تلتزم وزارا التربية و التعليم  نويا بإيفاد يدد ما خريجي الدرا ة الثانوية ما المتميزيا الراؼبيا بم نة التعليم،
بإيفادهمالوالجامعااليعودوابعدالتخرجالوالعملبالوزارااويشكلوانموذجامثاالللمعلمالمطلوب.
 برامجايدادالمعلميابكليااالتربيةتيالجامعااالعربيةالتخرجطالباملماباللؽةالعربيةقراءةوكتابةوتعبيراو مايا.وما
منطلقاااللؽةهيم نظومةمنطقيةا ا يةتيالتفكيروالنموتالبدااترقوبم توىالمعلمتي األن الؽةالتعلموالتعليموالتواصل
تيالعملوالحياة.نقترحااتصبحاللؽةالعربيةمكونا ُا ا يا مامكوناابرامجايدادالمعلمياتيالجامعااوااتعطووزنا اليقل
يا%15مامكونااالبرنامج.اماااللمامباللؽةاالجنبيةت ومااالهميةبمكااونقترحاضاتتهب دؾتح يام توىالمعلمالخريج
تي االودرجةقراءةالنصالتربويوت مهوتمثله.
 تقويمبرامجايدادالمعلمياومراجعت ادوريا.ينبؽيااتكوايمليةمنتظمةوم تمرةوت تندالومن جيااوادوااموضويية.
نقترحااتتضما يا ةايدادالمعلمياقبلالخدمةنصوصاواضحهتوجبمراجعةال يا ةدورياتيضوءمعاييرومحكاايربية
ويالمية.
 المدر ة دورها ب يط تي التطوير الم ني للمعلميا اثناء الخدمة .هذا وضع معكوس ينبؽي اا تكوا المدر ة هي نقطة البدء
واالنطالقتيا لتطويرالم نيللمعلميا.ااالممار ةالفعليةلعمليةالتعلموالتعليمهيالكاشؾالحقيقيلجدوىمدخالاويملياا
ومردوداا الموقؾ التعليمي .نقترح اا تتضما  يا ة التطوير الم ني للمعلم اثناء الخدمة نصا ُ واضحا ملزما بموجب التشريعاا
التربوية"ااتكواالمدر ةهيم فتاحيمليةالتطويرالم نيلمعلمي ا".ويترتبيلوذلكااتتمؤ ستيكلمدر ةوحدةوظيفت ا
تقويماداءالمعلمياوالطلبةواالدارةكون امكونااا ا يةتيالممار ةالتعليمية.وتيضوءبرامجالتقويموالمراجعةالتوتقومب ا
هذهالوحدةتقترحبرامجوتعاليااونشاطا االتطويرالم نيللمعلميابمايلزم ااويترتبيلي اماخططوتمويلوا تشاراا
داخليةوخارجية.
 التطويرالم نيللمعلميااثناءالخدمةهويمليةتشاركيةنقطةالبدءواالنطالقتي اهيالمدر ةوتحديدا المعلمواوالمديروا.
نقترحااتبدأالوزاراامشرويا اداريا جديدا يعتمدالالمركزيةا لوبا اكثرجدوىوينطلقماالميداااوال كقايدةاوا اسللبياناا
والمعلومااواال تنتاجااالتوتصبتيج ااصنعالقرارالمتعلقببرامجالتطوير.ونفترضااالمشروعاالداريالجديديإدياا
تكوا المدارس اكثر ا تقالال تي موازنات ا وتدبيرا ألمورها تي ضوء امكانات ا مديومة بمديرياا التربية والتعليم تي المناطق و
الوزاراا تي العواصم .نوصي اا توضع التشريعاا الالزمة لت يل يملية االنتقال ما وضع مركزي شديد المحاتظة الو وضع
المركزيتدريجييتصؾبالمرونةوالليونةاالدارية.
 ؼيابثقاتةالتطويرالم ن يللمعلميايإديالوضعؾاالقباليلوالبرامجالتطويرالم ني.النظامالتربوييلوالصعيدالوطنيو
القومييحتاجالوبناءثقاتةتربويةجديدةترىتيالتطويرا ا ا وحيدا للتح ياوتحقيقاالهداؾ.نوصيااتكوااحدىاهتماماا
87

المنظمةالعربيةللتربيةوالثقاتةوالع لومووزارااالتربيةوالتعليممنفردةومجتمعةبناءثقاتةجديدةتجعلالتطويرواالقباليليهو
التضحيهمااجله ،هدتا شخصيا المعلموالمدير.كمانوصيااالتبقوجمعيااالمعلميابعيدةياال مالتربوي.ينبؽيااتتمؤ س
العالقةبين اوبياالوزارااوالمديريااوالمدارسبحيثتصبحجزءاماالشؤاالتربويوو يلةتييالجه.
 يفترضااتؽطوبرامجالتطويرالم نيللمعلميااثناءالخدمةجميعمايتعلقبممار ااالمعلمتيمختلؾمواقؾالتعلموالتعليم
المباشرة وؼير المباشرة .ونوصي تي هذا ال ياق اا يؤتي تحديد مضاميا هذه البرامج اوال ما المدارس وادارات ا بالتعاوا مع
المشرتيا التربوييا.كما توصي الدرا ة بؤا يوضع لكل معلم تي كل مدر ة خطة شخصية تتعلق بتطوره الم ني ( Career
)Development Planذاامضاميامحددةوتي امااالت اعوالشمولوااتجدولزمنياوتخضعللمراجعةوالمتابعةبالتشارك
معاالدارةالمدر يةوالزمالء.
 ينبؽيااتتو عالوزارااومديريااالتربيةوالتعليموالمدارستياالشكالالتوتؤخذهابرامجالتطويرالم نيللمعلمياأثناء
الخدمة.ااحضورالمإتمرااوالورشوالندوااقليلالجدوىاذالميكامصحوبا بؤشكالأخرى.نوصيأات ت قصيالوزاراا
ومديريااالتربيةوالتعليممدىجدوىماالمإتمرااوالورشوالندوااالتوتعقدهاللمعلمياوتيكثيرمااالحياابؽيريلم م
او ا تشارت م .كما نوصي اا تقوم الوزراا با تكشاؾ االشكال االكثر نفعا وتابدة للمعلميا و اا تتجاوز االشكال المؤلوتة التو
ا تقراتياه دات اوادارت ا.مااالشكالالممكنةهيالدورااالقصيرةوالطويلةوالت جيللمواداولدرجاايلميةتيالجامعاا
وكذلكااليفادااالداخليةوالخارجيةواالنخراطتيمشروياابحثيةودرا ااتقويميةيلوااتتحملتكاليف االمدر ةوالمديرية
والوزارة.
 ينبؽيتفعيلدور نقاباا/جمعيااالمعلمياتيال احةالتربويةوذلكمامنطلقان اتنظيمااجاءابإرادةحرةواختيارصادق
للمعلميا والمعلماا و ان ا ت عو للتطوير والتح يا .واذا ما تمؤ
دينامياتعاالرابداللوزاراا.اا مؤ

ا العالقة بين ا و بيا وزاراا التربية و التعليم تتصبح ذرايا

ةالعالقةيلوا اسالشراكةيخلقثقاتةيملجديدةتإكدوحدةال دؾالتربويوااللتزامبتحقيقة

وصواللؽايااومقاصدمجتمعيةمطلوبة.
 وزارةالتربيةوالتعليمهيالج ةالتوتحدديملالمعلمتيمعظمالبلداا.هذااألمرمتوقعألنهيؤتيضما ياقاداريمركزي
يعطي وزارااالتربيةوالتعليمالقوةوال لطةتيمركزهالشإواالتربويةتيمكاتب ا.منطقاألموراايحدثتحولتدريجيينقل
المركزةماالوزارةالوميدااالعملحيثالمعلموالمديروالطالبتيمدر ةواحدة.وهناتقترحالورقةااتكتفيالوزارةبوضع
الموج ااوالمحددااالت ويمكااات تديب االمدارستيتحديديملالمعلموبمايتفقواالهداؾالتربويةالعامة.
 توصيالدرا ةااتشكللجنةمركزيةتتمثلتي امختلؾالج ااالتربويةوالتعليميةتكوام مت ااقتراحتصورياملاليمال
المنتظرة ما المعلم تي المدر ة ح ب المراحلالدرا ية.ويح ا اا يقدر بال اياا المطلوبة منه ا بوييا للتدريس الصفيولبقية
االيمالالمنتظرة.وكذلكينتظراايتضماالتصورالمقترحيدداأليامتيالفصلالدرا يالتوينبؽيااتخصصللتطويرالم ني
للمعلم.مثلهذاالتصوريمكااات تديبهالمدارس،تؽيروتبدلتيه،بمايتفقواوضاي االماديةواالن انية.
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 الوقاالذييقضيهالمعلمالعربيتيالمدر ةيوميا قليلمقارنهبحجمالم إوليةالموكولةاليهبموجباالنظمةوالتعليماا.تالبد
ماايادةالنظرتي يا ةتعيياالمعلميالترتبطاكثرباالدواروالم اموالواجبااالمنوطةبه يمااار التهتتجاوزالتدريسالصفي
وايطاءاالمتحاناا.تر التههييمليةبنابيةشديدةالتعقيدوالتركيبوتتعلقبالجوانبالثقاتيةواالن انيةوالنف يةواالجتمايية
للطلبةتيمجتمعينتظرالتعديلوالتصحيحتيم اراتهالمختلفةيلوايدي م.
 توصيالدرا ةبايادةالنظرتيال يا ة  التربويةالعامةوتي يا ةايدادالمعلمياتيالبلدالواحدبحيثتاتيمنطلقات امختلفة
يماهوقابم.الحريةتيالعملواال تقالليةتياختيارااالممار ة ،شكال ومضمونا ،هيمرتكزااا ا يةتييملالمعلميا.لذلك
ينتظرااتتوترتيالمدر ة،ايتمادايلوتشريعااجديدة،ضماناالحريااالتعببيروالتجريبوالتنظيمتيمايتعلقبجميعمايرتبط
بالشؤاالتربويوالتعليمي.هذايعطياالدارةالمدر يةوال يبااالتدري يةترصةالتواصلوالتفايلوالتقويموالمتابعةوالتعبيرو
التبديللتحقيقرإيةالمدر ةور الت ا.
 تتبايا وزاراا ال تربية و التعليم تي البلداا العربية بالن بة لشروط و متطلباا تعييا المعلميا .توصي الدرا ة اا تكوا احدى
م ماامجلساوهيبةضمااجودةالبرامجالتربويةالمقترحانشاإهاتيالمنظمةالعربيةللتربيةوالثقاتةوالعلومااتضعشروطو
متطلباا تعييا المعلم تي المدر ة العربية آخذه بااليتبار ما يحدث تي البلداا المتقدمة تربويا يلو اا تتحدد تي ا االوزاا او القيم
الن بيةللشروطالتاليةالتواصبحامالوازموثواباااللتحاقبالم نة:


المإهلاالكاديمي(مادةالتخصص) .



المإهلالتربوي .



اجتيازاختبارمعرتيوآخرتربويم نيوثالثاختباراال تعدادوالقابلية .



المقابلةالشخصية .



المإهلالثقاتيالعام .



المإهلاللؽوي(المعرتةالكاتيةباللؽةالقومية) .

وتوصيالدرا ةااينشؤتيكلبلديربيمجلس/هيبةوطنييلوؼرارالمجلسالذيتنشبهالمنظمةالعربيةلممار ةجميعالم ام
المرتبطةبضمااجودةالبرامجالتربويةبماتي ااجازةالمتخرجياوترخيص ملممار ةالتعليم.يفترضاايكواالمجلسم تقال يا
وزارتيالتربيةوالتعليموالتعليمالعاليويتحملم إوليةبناءاختبارااالتؤهيلالمعرتيوالتربويوالشخصية.المجلسالمقترح
(يلوم توىالمنظمةوم توىكلبل د)ؼايةتياالهميةواال ا يةوينبؽياايؤخذصفةاال تعجالبمايتطلبذلكماتشريعاا
وقراراايلوأيلوم توىصنعالقرارالحكوميوالتربوي .
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 توصي الدرا ة باالنتقال التدريجي تي  لطة تعييا المعلميا وااليالا يا شؽور وظابف م  الو مديرياا التربية و التعليم تي
المناطق التعليمية كخطوة اولو تم يدا النتقال ا كلية الو المدارس التو تتدير امورها بالتشارك مع هيباا /مجالس محلية منتخبة او
معينة.الم ماايتماالنتقاليلوا اسااالمدر ةهيالوحدةاالداريةوالتربويةوالتعليميةالتو يعملتي االمعلمالجديدبمايترتب
يلوذلكماانعكا ااوتدايياا.مااألهميةااتؤتيهذهالخطوةجزءا مامنظومةاداريةتربويةجديدة ،لكامتكاملةومتوزانة،
قابمةيلواتتراضااالقرارالتربويالصحيحيؤتيتيمكانهوزمانهالصحيحيا.
 يفترضااتشملتوج ااالتؽييرتيالنظامالتربويالجديدالشؤاالماليبحيثتتوزعموازانااالوزاراايلوالمديريااايتمادا
يلومحدداامعينةكؤيدادالطلبةوالمعلمياواالداريياوالكوادرالم ايدةوالبنيةالتحتيةوؼيرهاتيالمنطقةالتعليمية.يضاؾ
الو ذلك بالطبع الواقع االقتصادي -االجتمايي لكل منطقة تعليمية بما يترتب يلو ذلك ما متطلباا و احتياجاا .تقدر الدرا ة اا
خطوةك ذهتشكلا ا ا منطقيا النتقالتدريجيما لطةمركزيةالوتشاركاوتقا متي ايلوم توىالمديريةالواحدةوالمدر ة
اومجمويةمدارستجمع اقوا ممشتركة.
 توصوالدرا ةااتضعوزارااالتربيةوالتعليماأل سوالقوايدالتويتمبموجب اتحديدمكاايملالمعلمبحيثاليكواهناك
تعارضاوتناقضبياحاجةالوزارةاوالمديريةاوالمدر ةوتبيارؼبةالمعلمتياختيارالمديريةوالمدر ة.األ اساامواصفاا
المعلمالمطلوبتضع االمدر ةويتمااليالاين اتيو ابلااليالمالمنا بة.تيجميعالحاالاالينبؽياايتمتعيياالمعلميايلو
خالؾرؼبات مواختيارات م،واألمرمتروكبالضرورةللحكمةاالداريةللمدر ةوالمديرية.
 توصيالدرا ةاايعادالنظرجذرياتيانظمةترقيةالمعلميابحيثتعتمدا ا ايلواألداءالذييعبركمياونوييايااالهداؾ
القريبةوالبعيدةالتوينجزهاالمعلم  ،وكماتعبرين اتقديرااالمعلمياادابهوتقاريرالمديرياوالمشرتياالتربويياواداءالطلبة
الذيايدر مواولياءامورهم.توصيالدرا ةااتعتمدترقيةالمعلميلومايلي:


ا تخدامه ا ترتيجياا التدريس ؼير التقليدية ( ا اليب حل المشكالا و الندواا  ،والحوار ،والمشاريع الصفية و
ؼيرها) .



قيامهباألبحاثاالجرابيةكو يلةتعالةتيتح ياالممار ااالتدري ية .



اقتراحمشرويااتربويةقابلةللتنفيذي اهمتي االطلبةوالزمالءي دؾتح ياوتطويراالداءالمدر يالعام .



االهتمامبزيادةتؤهيلالمعلماالكاديميوالتربويماخاللالتحاقةتيالجامعة .



اقتراح ا اليب مبتكرةألشراك اولياء امور الطلبة واشخاص ومإ
التعليمية .



اداءطلبتهتياالمتحانااالعامة .
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اا ما المجتمع المحلي تي العمليةالتربوية و



اقبالهيلوالمشاركةتيالنشاطاااالجتماييةوالفنيةوالثقاتيةداخلالمدر ةوخارج ا .



المبادأةتياقتراحاألراءواألتكارالتوتتعلقبثقاتةالتجديدالتربوي .

يفترضاانظامالترقيةالجديديتجاوزشرطاالقدميةتيالدرجة/الرتبةوي ىاالفرصةللمعلمالمتميزاايتقدمب ريتهبمايترتب
يلوذلكماارتقاءم نيووظيفيماديواجتمايي .
 نطام تقايد المعلميا تي البلداا العربية تقليدي جدا و يعتمد يلو يدد ال نواا التو يقضي ا المعلم تي الخدمة بؽض النظر يا
متؽيراااخرىكؤداءالمعلمورؼبتهتياال تمراروالحاجةاليهتيالمدر ة.توصيالدرا ةاايصبحنظامالتقايداكثرمرونهو
يعطيم اح ةماحريةاالجت ادتيالقراربؽضالنظرياالعاملالزمني.نظامالتقايد ،ماحيثالمبدأ ،جزءماالمنظومةالتربوية
الكليةواهداتهتتكاملمعاهداؾالتربيةوالتعليم.لذلكيؤتيتصميمهيلوأ اسالرإيةالتربويةور الت ا.
 الراتبالتقايديللمعلميااليكفي ملعيشكريم ل موأل رهم.هذهن ايةتيمرحلةيمريةمتو طةاومتؤخرةالينتظرهاان ااو
التليق بمواطا امضو   30-20نة ما يمره يعمل تي م نة نبيلة و يظيمة .توصي الدرا ة اا يحدث انقالب جذري تي انظمة
التربيةوالتعليمتيالبلدااالعربيةتيمايتعلقبرواتبالمعلميااثناءالخدمةوبعدها.يفترضاايبدأالمعلميملهوهومطمبايلو
حياته بعد التقايد.نظام الرواتب اثناء الخدمة وبعدها جزء ا ا ي تي المنظومة التربوية والبد اا يكوا يامل جذب للمتميزيا و
ا تمرارتيالعملكم نةحياةوتقايد.هذااألمريحتاجالوتشريعاايلوم توىالدولةبحيثتزدادموازنااالتربيةوالتعليمتتوتر
مبرراااالطمبنااوالرضولدىالمعلميا.
 التعليم تي األصل مكلؾ كثيرا  ،و تتزايد تكاليفه تي المجتمع المعاصر الذي تتضايؾ تيه توقعاا الناس ما المدارس ا تجابه
لقفزاانوييةتيطموحات ماالن انيةوالثقاتيةوالمعرتيةوالتقني ة.ماتحصليليهمإ

ااالتعليممامخصصااماالدخلالعام

اوماالموازنااالعامةأقلبكثيرمماتحتاجوزارااالتربية ،واصؽرمااايلبيتوقعااوطموحااالطلبةوالمعلمياواالدارييا
واولياءاالموروالمجتمع.تكتفيالدرا ةتيهذاال ياقبتقريرااحالةالترديوالقصورتيالمإ

ةالتربويةتيالبلدااالعربية

احدا باب االربي يههوضعؾاالنفاقيلوالتعليم.الم ؤلةؼايةتيالجديةوالخطورةوتحتاجحلوال جذريةيفترضااتقوميلو
الشراكةالكريمةبياالحكومااوالمجتمعااالمعنية.لكا،تيهذاال ياق،توصوالدرا ةااتلعبالمنظمةالعربيةللتربيةوالثقاتةو
العلومدورالمنبهوالالتالخطورةاألمرماخاللنداءيمكااايناقشيلوم توىقمةالحكماوقمةالحكومااوقمةالمإ

اا

التربوية.ونقترحاايؤتيالنداءقوياصارخا.
 م نةالتعليمهيم نةحياةمتطلبات اوتعقيدات اكبيرةوكثيرة.توصيالدرا ةبإيادةالنظربفل فةالراتبواهداتهيلوالمدياا
القريبةوالبعيدة.كماتوصيااتبنورواتبالمعلميايلوقوايدوا ستضماوتكفلمايلي:


العيشالكريمللمعلموا رتهمدىالحياة .



التؤمياالصحيللمعلموا رتهمدىالحياة .
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تؤمياالتعليمألتراداأل رة .



المتطلبااالثقاتيةوالمعرتيةللم نة .



المتطلباااالجتماييةوالرياضيةوالترتي ية .



متطلبااالتواصلالداخليوالخارجيتيمجتمعشديدالتعقيد .



متطلبااالحياةاآلمنهالم تقرة .



متطلبااالحياةاالجتماييةالحاتزةيلوالرضوواالطمبناا.

تيمايتعلقباألوضاعاالجتماييةللمعلمياتطرحالدرا ةأأل بلةالتالية :
لماذايؤتيالملتحقوابم نةالتعليماوالمااالو اطاالجتمايية-االقتصاديةالفقيرةوالمتو طة؟ 
لماذايتجنباألشخاصمااألو اطاالجتمايية-االقتصاديةالؽنيةاالقباليلوم نةالتعليم؟ 
لماذاالملتحقوابم نةالتعليمهمماذويالمعدالاالمتو طةتيالدرا ةالثانوية؟ 
مامنطلقاام نةالتعليمشديدالتعقيدوالتركيبوتتشابكاوتتداخلتي امتؽيراا يا يةواجتماييةواقتصاديةوثقاتيةوان انية،
ومامنطلقان ااأل استيايدادالكوادرالبشريةالمزودةبكاملالمعارؾوالم ارااواالتجاهااوالقيمالالزمةلبناءالمجتمعاا
المتقدمة ،تإنهيفترضاايقبليلي ااألشخاصاألذكوواأليرؾواألكثرالتزاما بقضاياالتنميةالشاملةتيمجتمعات م.لكاالواقع
يكسذلكتماما.توصيالدرا ةااتتبنوالمنظمةالعربيةللتربيةوالثقاتةوالعلومالقيامبالدار ااالتالية :
 ا تقصاءاالوضاعاالجتمايية-االقتصاديةللمعلمياتيالبلدااالعربية .
 الصورالذهنيةلدىالمواطاالعربيالعاديحولم نةالتعليم .


المعلمواتيالبلداايبحثوايايملآخرؼيرالتعليميضمادخال ماديا ووضعا اجتماييا اتضل.التتوترلدىالدرا ةبياناا

تتعلقبؤيدادالمعلمياالذيايتركوام نةالتعليم نوياوالأيايذهبوا.توصيالدرا ةااتقومالمنظمةالعربيةباثارةهذهالم الةمع
وزارااالتربيةوالتعليمتيالبلدااوحث ايلوا تقصاءهذااألمروتوتيرالبيانااالتويمكاااتشكلمدخال هاما تيايادةالنظر
بم نةالتعليم ،هناكحسواقعيشابعتيالبلدااالعربيةاام نةالتعليملي اجاذبهللمتميزياوطاردةلماتي اماالمعلمياوخاصة
المتميزيامن موذويالطموحاالجتمايي-االقتصادي.والبدمابحثالم ؤلةبكاملتفصيالت اوتشعبات ا.


يفترضااتتوترتيكلوزارةتربيةوتعليمقايدةبياناامفصلةتمكامااألجابةيلوكلت اإليتعلقبالمعلمياتعييناوترقية

وتقايداوبرامجتطويرم نيوؼيرها....
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العمل االضاتي شابع بيا المعلميا تي معظم البلداا العربية .هذه ظاهرة ؼير طبيعية و تشير الو اوضاع التردي االقتصادي

للمعلميا.توصيالدرا ةبمعالجةهذهالظاهرةالمحزنةماخاللايادةالنظربنظامالرواتبونظامالحواتزبحيثيرقو بؤوضاع
المعلمياالماديةالوم توىرضاهموكفايت موبالتالييزوت مياالبحثياايمالاضاتية.ويفترضاايتضمانظامالحواتز
الجديدترصاأو عواشمل لتح يااوضاعالمعلمياوحث ميلوالمبادرةوالمبادأةتيتقديماألتكاروالمشرويااالتوتثباتميزهم
وانتماءهمالفعلولم نةالتعليم.


توصوالدرا ةبؤاتحملالوزاراايلووضعموج اايامةت ايدمديريااالتربيةوالتعليميلواجراءالمناقالابياالمعلميا
بطريقةتضمامصلحةالعمليةالتعليميةبعناصرهااال ا يةوهماالمعلموالطالب.



توصيالدرا ةبإنشاءمجلسضمااطارالمنطقةالعربيةللتربيةوالثقاتةوالعلومي مو"المجلسالعربيلضمااجودةبرامجايداد
المعلمياوتطورهمالم ني"يعملكنموذجتربوييربيت تديوتقتديبهوزارااالتربيةوالتعليمتيالبلدااالعربيةتيانشاء
مجالسوطنيةخاصةبكلمن ا.

خالصاخ:
ت تطيعالدرا ةااتداتعيااال تنتاجااالتالية :
 -1تفتقرالبلدااالعربيةالو يا ااتربويةوتعليميةمتكاملةومتوازنةتيانظمت االفرييةوا تراتيجيات اوخطط االوطنية
والقوميةوالعالمية.
 -2التوجد يا ااوطنيةواضحةومحددةاليدادالمعلمياقبلالخدمة.ماهوقابماليتعدىمجمويةماالقرارااوالتعليماا
واالجراءااالمبعثرةهناوهناكمماتتعلقبايدادالمعلمياوتعيين موترقيت موتقايدهمالتوأخذا،تجاوزا،شكلومضموا
ال يا ة .هيتيمعظم اتجميعقابميلوأ اسالخبرةالتقليديةبعيدةياشروطومتطلبااالعمليةالتعلميةوالتعليميةالتو
تتداخلتي ايناصرومتؽيرااماديةوان انيةوثقاتيةواجتماييةداخليةوخارجيةاضاتةالوالمتؽيرااالمعرتيةوالعلمية
والتكنولوجيةالتوتتزايدوتت ارعبؤشكالمختلفةتيالمجتمعالحديث ،تيوقاتكتفيتيهاالنظمةالتربويةبماا تقرا
يليهماثواباالخبرةوانماطيتيقةتياالدارةوالتنظيموا اليبتقليديةتيوضعال يا ااوصنعالقراراا.
 -3التوجد يا اامحددةتتعلقبالتطويرالم نيللمعلميااثناءالخدمة.ماهو قابماليتعدىمجمويةماالنشاطااوالفعالياا
ؼير المنتظمة ( الدوراا و الورش و الندواا) التو اتترضا الوزاراا بدوا أ اس تجريبي أن ا تإدي الو تح يا تي
الممار ةالم نيةللمعلميا.يمليةالتعلموالتعليمشديدةالتعقيدوالتركيبوهييمليةديناميةمتؽيرةبا تمرار وتخضع
بالضرورةللمراجعةوالتقو يموبالتاليللتؽييرتيالمن جيااواالدوااواأل اليبوهوماتفتقراليهبرامجالتطويرالم ني
للمعلمياتيالبلدااالعربية.
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 -4التعليميمليةمكلفةجدا.ول وءالحظموازنااالتربيةوالتعليمتيالبلدااالعربيةقليلةجدامقارنهبؽيرهاماالم ااآلخرى
وتذهبتيمعظم ا لرواتبالمعلمياواالداريياوالعامليااآلخريا.وهيأقلماااتفيبالحداالدنومامتطلبااالعيش
الكريموالحياةالمقبولة.
 -5البنيةالتحتيةللتعلموالتعليممترديةومتخلفةوقاصرةالودرجةؼيرمعقولةاومقبولة.
 -6االت اقوال ياقاااالجتماييةواالقتصاديةوال يا يةوالثقاتيةالتوتمارستي ايمليةالتعلموالتعليمتزدحمبالضوابطو
المواقعالتوتعرقلالتوج ااالتجديديةوالنظرةالتعليميةاألماميةنحوم تقبلقابميلوالعقلوالعلموالمعرتةالمتنيرة.
 -7التعلم م نة حياة متطلبات ا كبيرة و كثيرة ،ويفترض ان ا اكثر الم ا ا تجابة لمتؽيراا العلم و المعرتة وبالتالي ا تعدادا
للتؽيرو التبدل.لكام نةالتعليمكماهوالحالتيالبلدااالعربيةم نةطاردةلجميعالذيايحملوار الةتيالحياةويبحثوا
ياموقع يتركواماخاللهاثرا مح و ا وملمو ا.اامعظمالمعلمياالعاملياتيميداا التعليمتيالبلدااالعربيةلمتكا
الم نةاختيارا حرا اصيال ل مألن اتيادنوالم ااجتماييا واقتصاديا وثقاتيا وبالتاليتتعززشروطالترديوالتراجع
التربويوالتعليميحتووصلاألمرالوم توياات ددطموحااالمجتمعااالعربيةتيم تقبلوايدومإمل.
 -8التعاواالالزمبياوزارااالتربيةوالتعليموكليااالتربيةتيالجامعاااليصلالحدودالدنياالمطلوبة.وبالتاليتإابرامج
ايدادالمعلمياالتوتقدم االكليااالتؤتيثمرةيالقةتشاركيةتعالةبين ما.يضاؾالوذلكااكليااالتربيةتعانيمامشاكل
و نواقص كثيرة تي كوادرها التدري ية والفنية وتقنايت ا وتفتقر الو  يا اا بحثية مرتبطة مباشرة بالميداا التربوي و
التعليمي.
 -9نقاباا/جمعياا المعلميا الموجودة تي يدد ما االقطار العربية دورها م مش تي العملية التربوية و التعليمية و تنحصر
نشاطات ا تي بعض الجوانب التقابية للمعلميا والتدخل شريكا تايال مع وزاراا التربية و التعليم تي بناء ال يا اا و
اال تراتيجيااوخططايدادالمعلمياقبلالخدمةوبرامجتطويرهمالم نياثناءها.
 -10برامج ايداد المعلميا قبل الخدمة التخضع للمراجعة و التقويم ما قبل مإ

اا وطنية م تقلة ب دؾ ضماا جودت ا و

اجازت ا.
واضحااالواقعالتعليمي قاصرويتراجعبا تمرار.وواضحااالمعلموهوالعنصرالمركزيتيالتعليمتيوضعالينتظر
اويتوقعمنهاكثرماالم توىاألدنويلواي لممتعددالدرجاا.بنفسالوقاترتفعالشعارااوالتشكيااوالتظلماا،
داخلالمإ

ةالتربويةوخارج ا،مطالبةبتعليمجيدوهوهدؾمشروع .

التعليمالجيديحتاجالو :
أوال:معلمجديدتتوترتيه 
 -1الصفاااالن انيةوالشخصيةالمنا بةللم نة.
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 -2المنظومااالقيميةواالتجاهاتيةالمالبمة.
 -3برامجالتكوياوااليدادوالتطويرالم نيالتوتضماتواتر.


الكفاياااالكاديمية .



الكفايااالم نية .



الكفايااالثقاتية-االن انية-االجتمايية .



معاييرومإشراالضمااجودةادابه .



الوييباال تراتيجيااوالممار ااوالم ارااوالمعاييرالنظريةوالعمليةلم نةالتعليم .



يعيدورهالجديدوهوالمثقؾوالقابدوالمبادروالمفكروالباحثوالخبير .

ثانيا :االدارةالتربويةوالمدر يةالواييةالتوتدركدورهاالقياديتيالبناءالمعرتيواالجتماييوالثقاتيواالن انيللطالبو
المعلموالمجتمع .
ثالثا:البيبةالمدر يةالداخليةوالخارجيةالتوتوترشروطومتطلبااالشراكةالمجتمعيةتيالعمليةالتربويةوالتعليمية .
رابعا:البنوالمدر يةالتحتيةالالزمةبماتتضمامامراتقماديةتضماال المةواألماواالطمبنااللطلبةوالمعلمياوتوتراجواء
الحريةوحقوقالتعبيروالتنظيمواالختيار .
خام ا  :االيتراؾ الكامل بم نة التعليم اجتماييا و اقتصاديا وم نيا لتصبح الم نة جاذبة الصحاب المقدرة و الطموح و الملتزميا
بقضايااالمجتمعوتنميته .
اد ا:مجتمعمدنيمحليمنتفتحمشاركيعيااالتعليما استقدمهونمابه .
ابعا:االت اقوال ياقاااالجتماييةوالتعاونيةالمنفتحةوالمتف مةلشروطومتطلبااالتؽييروالتبدلتيم نةالتعليم .
ثامنا :القيادااالتربويةالمنفتحةوالواييهوالحكيمةبوزارااالتربيةوالتعليمتيالمراكز(العواصم)التوتإمابحقالمعلمياو
المديرياوالمشرتياالتربويابالمشاركةالفايلةبجميعال يا ااوا تراتيجيااوالخططوالبرامجالتوتتعلقبالمعلمياوتح يا
اداب م.وينتظرماهذهالقيادااااتكتفيبوضعالموج ااوالمحددااوالنصابحالتويمكااات تديب امديريااالتربيةوالتعليم
والمدارستيالميداالتمارسمعرتت اوحكمت اتياختيارمن جيات اوادوات اوو ابل ا.تلميعدمايبرراصرارالوزاراايلو
احتكار لطةاتخاذالقرارااتيمايتعلقبجميعتفصيالاالعمليةالتربويةوالتعليمية.ويتوقعايضا ماهذهالقيادااااتوترالديم
الماديالالزمللمديريااوالمدارسبمايتالءمومتطلباايمل اتيالميداا .
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اماالدورالجديدالمتوقعماالقياداااال داريةوالتربويةتيالوزارااااتمارسقيادت اماخاللاال تنتاجااواال تكشاتااالتو
تتوصلالي اماخاللاالبحاثوالدرا ااالتوتصلالوكلمدخلاويمليةاومردودتييمليةالتعلموالتعليم .
تا عا :الوضعالمطلوبلالنتقالالنوييتيالعلميةالتربويةوالتعليميةتيالبلدااالعربيةيحتاجالوتشريعااتربويةواداريةجديدة
وكذلك الو انظمة وتعليماا واجراءاا جديدة متطورة .تالعملية التربوية هي شؤا وطني و قومي يحتاج الو انقالب تي الفكر
والممار ةالتربويةوالتعليمية .
ياشرا:الوضعاالجتمايي– االقتصادي للمعلمتيمعظم االقطارالعربية وءجدا واليبرراي توقعالوتح اتيادابه.تالبداا
يحدثانقالبشاملب ذاالوضعيضماللمعلممايلي :
 -1الدخل(الراتب)الش ريالكاتيلعيشكريملهوأل رته.
 -2التؤمياالطبيمدىالحياة.
 -3ال كاالكريم.
 -4تعليماألبناءوالبناا.
 -5االمتيازااالثقاتيةواالجتماييةوالرياضيةوالترتي ية.
 -6التقايداالما.
 -7اال تقرارالوظيفيوالم ني.
 -8حريةالحركةوالنشاطواالحتيارتاكيداالن انيتهو عادته.

التىصياخ العمليح المقترحح


تحتاجالحالةالتعليميةال ابدةتيالبلدااالعربيةحلوال جذريةشاملةتؽيراوضاعالتعليموتنقلهماحالةالترديوالتراجع
الوحالةالتجديدوالريادةمعالتركيزيلوالمعلمالذييتحملالدورالقياديتييمليةانتقالتربويوتعليمينوييي يء
الوتنميةشاملةتيالبلدااوالمجتمعااالعربية .
مبادىءيامة :
 -1التربيةيمليةاجتمايية– يا ية–ثقاتية–اقتصادية.والتعليما اسالن وضالشاملوطنياوقومياويالميا.
96

 -2التعليم مشروع وطني كبير ي تديي قراراا  يا ية ر مية تنطلق ما اراداا يازمة و جادة ما مإ
ال يا يةوالماليةوالتشريعيةومشاركةتايلةمامإ

اا الحكم

ااالمجتمعالمدني.

 -3اطمبنااالناسالوالم تقبلمرتبطبنوييةالتعليمالر ميوؼيرالر ميالذييتولوقيادتهالمعلمتيالمدر ة.
 -4ال احةالتعليميةالعربيةالتحتملمزيدامااالحباطتاالصالحااالترقيعيةهناوهناكتضيؾالوحالةاالحباط.تالبداا
ياتياالصالحياماوشامالتي يا ةايدادالمعلمياوبرامجتطويرهمالم نيكنظامكاملمتكامل.
 -5تزدحم االدبياا المتعلقة ب يا ة ايداد المعلميا قبل الخدمة وبرامج تطويرهم اثناءها بالخطط والبرامج والمشروياا
واالمثلةالتوثباجدواهاوتحظوبالتقديروالقبولتيالمإ

ااالتربويةتيالبلدااالمتقدمة.وهيتيمتناولصانعي

ال يا ااتيالبلدااالعربيةبدواتكلفةاوج د.والم مهواالرادةوالعزمتيايادةبناءال يا ااالقابمة.
تقترحالدرا ةمايلي :
اوالا:ديوةالمنظمةالعربيةللتربيةوالثقاتةوالعلومالو :
 -1ايالايام  2014يام"التعليمالنوييتيالبلدااالعربية"يلوااتتولوالمنظمةااليدادل ذاااليالاخالليام2013
وذلكبالتشاوروالتواتقمعوزراءالتربيةوالتعليمالعربليقدمتيمإتمرقمةيربيةقادم.
 -2انشاءجامعةيربيةللعلومالتربويةتكوانموذجالكليااالتربيةتيالبلدااالعربيةوظيفت ا:
أ -تطويررإيةيربيةجامعةللتعليمتيالوطاالعربي.
ب -تطويرر الةواضحةللتعليمتيالوطاالعربي.

ا -تحديداالهداؾالعامة(القوميةوالعالمية)للمعلمالعربي.

ث -بناء الخطط والبرامج اليداد المعلميا (قبل الخدمة) ما مختلؾ التخصصاا تي المراحل التعليمة .وتقترح الدرا ة

المكونااالتاليةللبرامجايتمادايلويدد نوااااليداد(4أو .)5
وتيهذاال ياقتقترحالدرا ةاايتضمابرنامجايدادالمعلمالمكونااالتالية :
المكوا 

ال ايااالمعتمدة 
الحداالدنو  الحدااليلو 

العربي 

9

 12
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مالحظاا 
المجتمع العربي ثقاتيا و

اقتصادياو يا اواجتماييا 
الوطني 

9

 12

 15

 18

 24

 30

 24

 30

 12

 15

6

9

6

9

اللؽةالعربية 

 12

 15

اللؽةالعربية 

اللؽةالعالمية 

9

 12

اللؽةاالنجليزية 

المجموع 

 129

 165



الثقاتي العام (العلمي و االجتمايي و
االن اني) 
االكاديمي 
التربوي 

الم نيالعملي 

التكنولوجي 

الفنوا 

المجتمعتيالقطرالواحد 
قايدة معرتية يامة يلمية
واجتماييةوان انية 
مادةالتخصصتيالتدريس 
قايدة معرتية تربوية و نف ية
تتعلقبالتعلموالتعليم 
التدريب الميداني قبل اجازة
التدريس 
اال اس المفاهيمي و م اراا
اال تخدام 
قايدة معرتيةيامةبثقاتةالفنوا
ويالقت ابالتنميةاالن انية 


 -3انشاءهيبةيربيةت مو"ال يبةالعربيةلضمااجودةايدادالمعلمياوظيفت ا:
أ -وضعالمعاييرالمنا بةلضمااجودةبرامجايدادالمعلمياالتوتقدم اكليااالتربيةتيالجامعااالعربية.
ب -وضعالمعاييرالمنا بةالجازةبرامجايدادالمعلميا.

ا -وضعالمعاييرالمنا بةالجازةالمعلميالممار ةم نةالتدريس.

ث -وضعمعاييراداءالمعلمالعربي.
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 -4انشاء وحدة تنظيمية جديدة وظيفت ا ت يل و تنظيم انتقال المعلميا تي البلداا العربية ،تضما اا يقضي كل معلم يربي
،%20يلواالقلماتترةخدمتهالتدري يةتيبلديايربيياؼيرموطنهاالصلي.
ثانيا:ديوةالحكومااالعربيةالو :
أ -زيادة موازناا وزاراا التربية والتعليم بحيث تتضايؾ  نويا يلو االقل ،تي مدى ال نواا الثالث القادمة ومرة واحدة
نويايلو،االقل،تيمابعدها.
ب -االيتراؾالر ميبنقاباا/جمعيااالمعلمياكمإ


اامدنيةوتزويدهابكاتةانواعالديملتؤهيل اااتلعبدورا مشاركا

لوزارااالتربيةوالتعليمتيتطويرالم نةالتربويةوزيادةتعاليت ا.
ا -تبنو يا اااالصالحالتربويكؤولويةتيخطط االتنمويةلل نوااالخمسالقادمةوذلكمامنطلقااالتعليمهوا اس

الن وضالتنمويالشامل.
ث -اصدارالتشريعااالالزمةلضمااا تقرارال يا ااالتعليميةالجديدةوتوتيرموارداالنفاقالمطلوبة.

ج -االيتراؾ الر مي و الفعلي بالتعليم كم نة تتكامل مع ؼيرها ما الم ا كالطب وال ند ة تيما ي تديي ذلك ما اجراءاا

تشريعيةوايالميةتؽيرالنظرةالمجتمعيةللمعلموترقوبهمادياواجتمايياوان انيا.
ح -تؤ يسهيبةوطنيةم تقلةلضمااجودةبرامجايدادالمعلميا.

ثالثا:ديوةوزارااالتربيةوالتعليمتيالبلدااالعربيةااتقومكلمن ابمايلي :
 -1ايادةالنظرجملةوتفصيال،تي يا ااايدادالمعلمياوبرامجتطويرهمالم نيبحيثتشمل:
أ -اختيارالمتميزياالراؼبياماخريجيالدرا ةالثانويةوايفادهمتيبعثاادرا يةالوكليااالتربيةتيالجامعاا.
ب -اختيارالمتميزياماحملةدرجةالبكالوريوستيالتخصصااالدرا يةالمختلفةالتوتحتاج االمدارسوتوتيرااليداد

الم نيل ميلونفقةالوزارة.
 -2ايادة النظر تي برامج التطوير الم ني للمعلميا اثناء الخدمة يلو اا تؤتي ا تجابة الحتياجات م الم نية كما يقدرون ا هم
بالتعاوامعاالدارااالمدر يةوالمشرتياالتربوييا.
 -3وضعالترتيباااالداريةوالتنظيميةالنتقالتدريجيحقيقيماحالةالمركزيةالصارمةال ابدةالوحالةالالمركزيةبحيث
تنتقل صالحياا وم إولياا تعييا المعلميا و ترقيات م و تقايدهم وتطويرهم الم ني وادارة يملياا التعلم و التعليم الو
المدر ةوتر يخقايدةالمشاركةمعالمجتمعااالمحليةباشراؾمديريااالتربيةوالتعليمتيالمناطقالتعليمية.
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 -4تتولو وزاراا التربية و التعليم تي المراكز (العواصم) وضع الموج اا العامة التو تنطلق ما تل فة التربية و التعليم
ورإيت اور الت اواهدات االعامةتيالبلدالواحدمماي ايداالدارااالتعليميةالمحليةتيادارةشإون االتربويةوالتعليمية
باكبرقدرممكاماالحريةواال تقاللية.
 -5وضع التشريعاا الالزمة الشراك المإ

اا الر مية واالهلية تي المناطق التعليمية المختلفة لتتولو تدريجيا الم إولياا

االداريةوالماليةتيالتربيةوالتعليموتوتيرحرياااالختياروالتنظيموتقرإيت اوتقديرات االتربويةوالتعليمية.
 -6اهمماكلما بقااتعملكلوزارةوبكلالو ابلواال اليبالممكنةيلوايجادحسمجتمعيجديدي وءالناسلقبول
تكرةالتجديدالتربويوالتعليميالجذريوايطاب ااالولويةتيالقرارال يا يوالمالي.
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التعليم،يماا( .)2004
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المــالحـــق:
البٌانات العامة:

ا مالبلد:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
يددال كاا:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ا مالشخصالمكلؾبتعببةاال تباته:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الم موالوظيفيله:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ال اتؾ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
البريداأللكتروني:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الفاكس:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
العنوااالبريدي:ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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المحور األول :
أوالا :العاملون فً الوزارة:
 أرجوتعببةالجدولالتاليبالمطلوبوذلكتيضوء يا ةمتطلبااايدادالمعلمياتيبلدكم :
الحاجةأوالنقص 


العددالموجودحاليا 

(إذاكااموجودا) 
.1

المديروا 





.2

المديراا 





.3

المعلموا 





.4

المعلماا 





.5

الكادرالتدري يالم ايد 





.6

الكوادر الفنية المختصة( العاملوا تي المكتباا 



المدر ية والمختبراا العلمية والمدربوا الرياضيوا
والم ايدواتيالنشاطااالفنية) 
.7

المرشدواالتربويواوالنف يوا 





.8

المشرتواالتربويوا 
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ثانٌاا :المرافق المدرسٌة :
أرجووضعإشارة(√)تيالمكااالذييعبرياتواتركلماالمراتقالتاليةتيالمدارس:
المرتق  مدىكفايت اللحاجاا 
  كاتية  تفيبِ%50ماالحاجة  تفيبِ  %25ؼيرموجودة 
المدارس 









المختبرااالعلمية 









الؽرؾالصفية 









المكتبااالمدر ية 









المكتبااالصفية 









الماليبالرياضيةالخارجية 









الماليبالرياضيةالداخلية 









المشاؼلالحرتية(نجارة،حدادة )..









قاياااالجتمايااالعامة 









الم ارح 









أماكالممار ةالنشاطااالفنية 









أماكالقاءااواجتمايااالطلبة 









مطايمللعاملياوالطلبة 









البناءالمدر ياآلما 









التدتبةشتاء 









التبريدصيفا 
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المواصالاماوإلوالمدر ة 









أماكاالراحة(الحمامااوالمؽا ل) 










ثالثا ا  :ارجو تعبئة الجدول التالً بالبٌانات المطلوبة :
المرحلة 

متو طيددالطلبةتيالصؾ 

ن بةالطلبةإلوالمعلميا 

االبتدابية 





االيدادية(المتو طة) 





الثانوية 





المحور الثانً :سٌاسة إعداد المعلمٌن  /المعلمات و تطوٌرهم المهنً :
أوال ُ  :السٌاسة التربوٌة العامة
-1

هلتوجد يا ةتربويةر ميةومعتمدةتتعلقبالمعلمياوالمعلماا؟ــــــــــــــنعمــــــــــال 

 -2باختصارشديد،ماهي :
أ-

 رإيةال يا ة___________________________________________ 

ب-


ر الةال يا ة ___________________________________________ 

ا-


األهداؾالعامةلل يا ة_______________________________________ 

مالحظة(أرجوأاترتقالنصالر ميالمكتوبب ذهال يا ة) .
 -3كيؾيتعرؾالمعلمواوالمعلماايلوهذهال يا ة؟(ضعإشارة(√)حيثينطبقالحال) 
أ -ماخاللالكتبالر ميةالموج ةإلي مماوزارةالتربيةوالتعليم.ـــــــــــــــــــ 
ب  -ماخاللاإليالمالتربويتيالوزارةأوالمديريةتيالمحاتظاا.ـــــــــــــــــــ 

ا -ماخاللالندوااوالورشالتيتعقدهامديريااالتربيةوالتعليمتيالمناطقالتعليمية.ـــــــــــــــــــ
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ث -ماخاللالندوااوالورشالتيتعقدتيالمدارس.ـــــــــــــــــــ

 -4هليمكااالتتراضأاالمعلمياوالمعلمااتيبلدكميعرتواهذهال يا ةويلتزمواب ا؟
ـــــــــــــــنعمــــــــــــــــــــال 
 -5ماهمالمشاركواتيوضعال يا ةالمتعلقةبالمعلمياوالمعلماا؟(ضعإشارة(√)حيثينطبقالحال) .
أ-

مجلسالتربيةوالتعليمتيالوزارة.ـــــــــــــــــــ 

ب  -لجاامتخصصةبوزارةالتربيةوالتعليم.ـــــــــــــــــــ 

ث-


 الخبراءوالم تشاروابالوزارة.ـــــــــــــــــــ 

ج-


 نقاباا/جمعيااالمعلميا(إاوجدا).ـــــــــــــــــــ

ح-


الخبراءوالم تشاروامادولمتقدمةتربويا.ـــــــــــــــــــ

خ-


أ اتذةكليا االتربيةتيالجامعااالوطنية.ـــــــــــــــــــ 

-6

هلتخضعال يا ةالمتعلقةبالمعلمياوالمعلمااللتقويموالمراجعة؟ــــــــــــنعمـــــــــــــــال 

 -7كميددالمرااالتيخضعاتي اهذهال يا ةللتقويموالمراجعةتيآخر( )5نواا؟
ـــــــــــــمرةـــــــــــــــمرتااــــــــــــــأكثر 
-8

هلشاركالمعلمواوالمعلمااتييمليةالتقويموالمراجعة؟ــــــــــــنعمـــــــــــــــال 

 -9ماذاترتبيلويمليةالتقويموالمراجعةل ذهال يا ةتيآخرمرة؟ضعإشارة(√)حيثترى :
أ -تعديلتيالرإيةأوالر الة.ـــــــــــــــــــ 
ب -تجديدتياألهداؾ.ـــــــــــــــــــ 

ا  -تؽييرتياألدواروالواجباا.ـــــــــــــــــــ 

ث -تحديدنقاطالضعؾوتصحيحالم ارـــــــــــــــــــ 

 -10هلأحدثانتابجالمراجعةوالتقويماختالتاتيالممار ااالم نيةللمعلمياوالمعلماا؟
ــــــــــــنعمـــــــــــــــال
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 -11هلانعك انتابجالمراجعةوالتقويمتيتقاريرالمديرياوالمديرااياالمعلمياوالمعلماا؟
ــــــــــــنعمـــــــــــــــال 
 -12هلانعك انتابجالمراجعةوالتقويمتيتقاريرالمشرتياالتربويياياالمعلمياوالمعلماا؟ 
ــــــــــــنعمـــــــــــــــال 
ثانٌا ا  :إعداد المعلمٌن  /المعلمات قبل الخدمة :الشروط العامة
أجببنعمأوال :
نعم
 -13وزارة التربية والتعليم هي الج ة الر مية المكلفة بموجب القانوا بكل ماله يالقة بالتربية والتعليم

ال




بالدولة .
 -14يشتمل التنظيم اإلداري للوزارة (المركز) يلو مديرية مكلفة بموجب األنظمة والتعليماا بإيداد





المعلمياوالمعلمااقبلالخدمةمثل(وضعال يا ااواال تراتيجيااوالخططوالبرامج...الخ) .
 -15تقوم المديرية بالتن يق والتعاوا الالزميا مع المديرياا األخرى العاملة تي الوزارة ذاا االرتباط





المباشرأوؼيرالمباشربإيدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمة .
 -16توجدتيمديريااالتربيةوالتعليم تيالمناطقالتعليمية(المحاتظاا)وحدااإداريةمكلفةبموجب





األنظمةوالتعليماابتطبيق يا ااالوزارةتيمايتعلقبإيدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمة .
 -17تتعاوا مديرية إيداد المعلميا والمعلماا تي الوزارة مع الوحداا اإلدارية تي مديرياا التربية





والتعليمتيالمناطقالتعليميةلضمااتنفيذ يا ةإيدادالمعلميا/المعلمااومراجعت ادوريا ب دؾ
تح ين اوبمايتالءممعالم تجدااالتربوية .
 -18يوجدبموجباألنظمةوالتعليمااتمثيلللمعلمياوالمعلمااتيالمديريةوتيالوزارةوتيالوحداا





المماثلةل اتيمديريااالتربيةوالتعليمتيالمناطق(المحاتظاا) .
 -19تتعاواالوزارةوالمديريااتيالمناطقالتعليميةمعكليااالتربيةتيالجامعااتيوضعال يا اا
واال تراتيجيااوالخططوالبرامجالمتعلقةبإيدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمةوكذلكتيمراجعت ا
وتقويم ا .
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 -20تشترط الوزارة أا يتم االيداد األكاديمي للمعلميا والمعلماا قبل الخدمة تي معاهد وكلياا تابعة





للجامعاا .
 -21تشترط الوزارة أا يتم االيداد التربوي للمعلميا و المعلماا قبل الخدمة تي معاهد وكلياا تابعة





للجامعاا .

تشترطالوزارةأايتضمابرنامجإيدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمةيلوتترةتدريبيملي.


-22
 -23تلتزم الوزارة  نويا بإيفاد يدد مما أن وا الدرا ة الثانوية للحصول يلو الدرجاا األكاديمية





والتربويةماالجامعاالتعيين متي ابعدتخرج م .
 -24يتماختيارالموتدياتيبعثاادرا يةيلونفقةالوزارةإلوالجامعاايلوأ اس :
ج -المعدلتيالدرا ةالثانوية .






ح -الرؼبةوالميلواال تعداد .






خ -المقابلةالشخصية .






د -حاجةالوزارةإلوالتخصصااالمختلفة .





 
ثالثاا :المؤهالت  :
قبلاإلجابةيلوال إالرقم()1أرجودرا ةقابمتيالمإهالاتيالجدولالتالي :
المؤهالت العلمٌة
 -1ش ادةالدرا ةالثانويةالعامة .

المؤهالت التربوٌة
 101الدبلوم المتو ط ( نتاا بعد الدرا ة الثانوية ما مع د أو
كليةاليدادالمعلميا) .

 -2الدبلوم المتو ط ( نتاا بعد الدرا ة الثانوية

102بكالوريوس(لي انس)تربيةماكليةتربيةتيالجامعة .

تي مع د أكاديمي) :تخصص تي موضوع
درا ي (الرياضياا ،العلوم ،اللؽاا ،الديا،
العلوماالجتمايية...الخ) .
 -3البكالوريوس /اللي انس  /ما الجامعة تي

 103بكالوريوس(لي انس) يلم نفس تربوي ما كلية تربية تي
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موضوع درا ي (الرياضياا ،العلوم ،اللؽاا،

الجامعة .

الديا،العلوماالجتمايية...الخ) .
 -4الماج تيرتيموضوعدرا يماالجامعة .

104بكالوريوس(لي انس)مشتركيلمنفسوتربيةماكليةتربية
تيالجامعة .

 -5الدكتوراةتيموضوعدرا يماالجامعة 105 .بكالوريوس(لي انس) مشترك يجمع المادة المعرتية تي
موضوعدرا يوأ اليبتدري ه .


106بكالوريوس(لي انس)تيتخصصأكاديمي .



107دبلومتربيةيام :نةإلو نتيابعدالبكالوريوس .



 108دبلوم تربية خاص  :نة إلو  نتيا بعد البكالوريوس
لتدريسمادةمحددة .



109ماج تيرتيأ اليبتدريسمادةمحددة .



1010دكتوراةتربيةيام .



1011دكتوراةتيأ اليبتدريسمادةمحددة .

-1

إذاكاناالمإهالاالعلميةوالمإهالاالتربويةالتيتتطلب ااألنظمةوالتعليمااإليدادالمعلمياوالمعلمااتختلؾتيبلدكم
باختالؾالمراحلالدرا ية،تؤرجوتعببةالجدولالتاليوتقتوزيعالمراحلالدرا يةالمعمولبهتيبلدكم،ويكتفوتقطبكتابة
أرقامالمإهالاتيالمرحلةالقابمةتيبلدكمكماورداتيالجدولال ابق .

المرحلة 

الصفوؾ 

المإهالاالعلمية 

المإهالاالتربوية 

توزٌع أول للمراحل:
رياضاألطفالما 5-4نواا 



 



االبتدابية 

 6-1





االيدادية(المتو طة) 

9-7أو 10-7
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الثانوية 

12-10أو 12-11






ثان للمراحل:
توزٌع ٍ
رياضاألطفالما 5-4نواا 







االبتدابية 

 4-1





المتو طة(االيدادية) 

 9-5





الثانوية 

 12-10





توزٌع ثالث للمراحل:
رياضاألطفالما 5-4نواا 







االلزامية 

9-1أو 10-1





الثانوية 

12-10أو 12-11





رابعاا :محتوى برامج إعداد المعلمٌن والمعلمات قبل الخدمة:

 -1تفترضوزارة التربيةوالتعليم أا يمتلك خريج برامج إيداد المعلمياوالمعلماا تي الجامعاا قايدة معرتية وتربوية ويملية.
ـــــــــــــــنعمـــــــــــــــــال 
-2

ب نعم  ،تؤرجو االنتقال إلو ال إال الثاني الذي يتعلق بتوزيع القايدة المعرتية
إذا كانا االجابة يلو البند األول  ِ

والتربوية،والعملية،تيبرامجإيدادالمعلمياوالمعلماا،معرجاءذكرالن بالمبويةلكلماهذهالقوايدتيكلماالمراحلالثالث
(بشكليام) .
محتوىالبرنامج  المرحلة 
 االبتدابية %
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المتو طة  %الثانوية  %المجموع %

العلوم(الرياضيااوالفيزياءوالكيمياءواألحياء) 









العلوماالجتماييةواالن انية 









العلومالتربوية 









العلومالنف ية 









التربيةالدينية 









اللؽةالعربية 









اللؽةاألجنبية 









التدريبالعملي 









 -3هلتشترطوزارةالتربيةوالتعليمأاتتضمابرامجإيدادالمعلمياوالمعلمااالتيتقدم االجامعاايددا ماالموادالمحورية
أواالجباريةالتيينبؽيأايدر االمعلمواوالمعلمااقبلتخرج متيالجامعةوتعيين متيالمدارس؟
ــــــــــــــــنعمــــــــــــــــــال 
 -4إذاكانااالجابةيلوال إالال ابق()4نعم،اذكرأ ماءهذهالموادأومجاالت ايلواألقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 -5هلااللمامباللؽةالعربية،كون الؽةالتعلموالتعليم،شرطماشروطالتخرجتيالجامعة؟ 
ــــــــــــــــــنعمـــــــــــــــــــال 
 -6هلااللمامبلؽةأجنبيةيالميةشرطإجباريأواختياري؟ضعدابرةحولاالجابة .
ــــــــــــــــإجباريــــــــــــــــــإختياري 
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خامسا ا  :برامج التطوٌر المهنً للمعلمٌن /المعلمات أثناء الخدمة:
-1

 بموجباالنظمةوالتعليمااال اريةتيبلدكمماهيالج ةالم إولةياالتطويرالم نيللمعلمياوالمعلمااأثناءالخدمة؟
ضعاشارة(√)حيثالموقع 

أ-

وزارةالتربيةوالتعليم.ـــــــــــــــــــــــــ 

ب -مديريةالتربيةوالتعليمتيالمناطقالتعليميةـــــــــــــــــــــــــ 

ا  -المدر ة.ـــــــــــــــــــــــــ 

ث  -نقاباا/جمعيااالمعلمياوالمعلماا.ـــــــــــــــــــــــــ 

ج -أيج ااأخ رى،اذكرها.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-2

يؤتيتمويلبرامجالتطويرالم نيللمعلمياوالمعلمااأثناءالخدمةما:ضعاشارة(√)حيثالواقع 
أ-

موازنةوزارةالتربيةوالتعليم(المركز).ــــــــــــــــــــــ

ب-


موازنةمديريةالتربيةوالتعليمتيالمحاتظاا.ــــــــــــــــــــــــ

ا-


موازنةالمدر ة.ـــــــــــــــــــــــ

ث-


نقاباا/جمعيااالمعلمياوالمعلماا.ــــــــــــــــــــــــ

ج-


 أخرى....اذكرها.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -3ي اهمالمعلمواوالمعلمااتيتمويلبرامجالتطويرالم نيالتيتصمملتح ياممار ات مالم نية.
ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال 
-4

ي اهمأولياءأمورالطلبةتيتمويلبرامجالتطويرالم نيللمعلمياوالمعلمااالذيايُدر واأبناءهم

ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال 
 -5مشاركةالمعلمياوالمعلمااتيبرامجالتطويرالم نيإجباريةبؽضالنظرياالمرحلةالدرا ية.
ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال 
-6

تتضمابرامجالتطويرالم نيللمعلميا/المعلمااأثناءالخدمةمايلي :
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نعم 

ال 

 
أ -تمكياالمعلمياوالمعلماامامعرتةأيمقبالموادالتييدر ون ا .





ب -ت مالمن اجالمقرروالتعرؾيلوو ابلتدري ه .






ا -تمكياالمعلمياوالمعلماالربطمقررااالمن اجمعاللوتاءبمعاييرالتعلم .






ث -التدربيلواالدارةالصفيةالفعالة .






ج -االطالعيلوأ اليبالتدريسؼيرالتقليدية .






ح -االطالعيلوأ اليبتدريسالطلبةذويالحاجااالخاصة .






خ -التعرؾيلومفاهيموأنماطاالدارةالتربويةواالدارةالمدر ية .






د -التدربيلوأ اليبالبحثاالجرابييلوالم تويياالصفيوالمدر ي .



ذ -االطالعيلوأ اليبالتعاواوالتواصلمعأولياءأمورالطلبة .







ر -خدمةالمجتمعالمحلي .
أمورأخرى...اذكرها :

-7

يمكاأاتؤخذبرامجالتطويرالم نيللمعلمياوالمعلمااأثناءالخدمةاألشكالالتالية:ضعاشارة(√)حيثالواقع .
أ -درا ةمادةجديدةبكليةالتربيةتيالجامعة.ـــــــــ 
ب -االلتحاقبكليةالتربيةتيالجامعةللحصوليلومإهلتربويأيلو.ـــــــــ 

ا -حضورالمإتمرااوالورشوالندوااالتربويةالمصممةلخدمةأؼراضم نيةمحددة.ـــــــــ 

ث -زيارةمدارسأخرىلالطالعيلومايحدثتي اماممار اام نيةمتقدمة.ـــــــــ 

ج -زياراالمدارستيبلداامتقدمةتربوياوم نيا.ـــــــــ




118

سادسا ا  :نقابات /جمعٌات المعلمٌن والمعلمات :
-1

 هل توجد تي بلدكم نقاباا أو جمعياا للمعلميا والمعلماا مرخصة وم تقلة يا وزارة التربية والتعليم؟
ــــــــــــــــنعمــــــــــــــــــال 

-2
أ-

هل ُتعنوالنقاباا/الجمعياابإيدادالمعلمياوالمعلماا :
 قبلالخدمة.ــــــــــــــــنعمــــــــــــــــــال 

ب -أثناءالخدمة.ــــــــــــــــنعمــــــــــــــــــال


-3

كيؾتصؾيالقةالوزارةبالنقاباا/الجمعيااتيمايتعلقبالمعلمياوالمعلماا؟ضعإشارة(√)إزاءاالجابة :

ـــــــــــــــــــتشاركيةـــــــــــــــــــــــتعاونيةـــــــــــــــــــــــــتكميلية 
-4

هل تقدم الوزارة الديم الذي تطلبه أو تحتاجه النقاباا /الجمعياا  لتمكين ا ما المشاركة مع الوزراة تي تح يا ظروؾ

وأوضاعيملالمعلمياوالمعلماا؟
ــــــــــــــــنعمــــــــــــــــــال
 -5ماطبيعةهذاالديم؟(ضعإشارة√حيثيلزم) 
أ-

ماليـــــــــــــــــــــــ 

ب -اداري ـــــــــــــــــــــــ

ا  -توتيرالخبرةـــــــــــــــــــــــ

ث -ا تشاريـــــــــــــــــــــــ

ج  -تقنيـــــــــــــــــــــــ 


نعم 

ال 

 -6هل تشرك الوزارة النقابات /الجمعٌات فً-:
أ -المإتمرااالتربويةالتيتعقدها .





ب -خططوبرامجالتطويرالم نيللمعلمياوالمعلماا






ا -الورشوالندوااودورااالتدريبلتح ياأداءالمعلمياوالمعلماا.






ث -برامجتقويمأداءالمعلمياوالمعلماا .
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 -7هل ٌوجد ممثلون للنقابات /الجمعٌات فً مجالس /لجان وضع السٌاسات





واالستراتٌجٌات التربوٌة؟
 -8هل تقوم النقابات  /الجمعٌات بإصدار مجالت أو دورٌات أو نشرات تتعلق بالمعلمٌن





والمعلمات مما ٌساعدهم فً تحسٌن أدائهم المهنً؟
-9

هل تقوم النقابات /الجمعٌات بعقد الندوات والمؤتمرات والورش التدرٌبٌة للمعلمٌن





والمعلمات فً مواقع عملهم وفً مراكز مناطقهم التعلٌمٌة؟
 -10هل تقوم النقابات /الجمعٌات بأبحاث ودراسات تعالج المشكالت التعلٌمٌة واالدارٌة



والمهنٌة التً تجابه المعلمٌن والمعلمات؟

المحور الثالث :شروط ومتطلبات عمل المعلم /المعلمة:
 -1الذييحددااليمالالتييقومب االمعلم/المعلمةهي :
أ-

وزارةالترب يةوالتعليم.ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال 

ب -مديريةالتربيةوالتعليم.ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال 

ا -المدر ة.ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال

ث -تتحددااليمالبالتشاركبيا(أ)و(ب)و(ث)ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال 

 -2يدد ايااالعملاليوميللمعلم/المعلمةهيكمايلي :
أ-

تيالمرح لةاالبتدابية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ب -تيالمرحلةااليدادية(المتو طة).ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ا -تيالمرحلةالثانوية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 -3يددال ايااالتيينبؽيأايقضي االمعلم/المعلمةتيالتدريسالصفي :
أ -المرحلةاالبتدابية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ب -المرحلةااليدادية/المتو طة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ا -المرحلةالثانوية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 -4يددال ايااالتييفترضأايكر االمعلم/المعلمةيومياللتحضيرلتدري هالصفيتي :
أ -المرحلةاالبتدابية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب -المرحلةااليدادية/المتو طةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا -المرحلةالثانوية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -5يددال ايااالتييفترضأايكر االمعلم/المعلمةيومياللقيامبؤيأيمالأخرىيداالتدريسالصفيتي :
أ -المرحلةاالبتدابية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب -المرحلةااليدادية(المتو طة).ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا -المرحلةالثانوية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 -6هليكلؾالمعلم/المعلمةأحيانابالقيامبؤيمال،إضاتةلواجباتهالمقررةبموجباألنظمةوالتعليماا؟ 
ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال

 -7هلتدتعالمدر ةأوأيج ةأخرىللمعلم/للمعلمةمقابلالعملاالضاتيالذييكلؾبه؟
ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال
 -8بموجباالنظمةوالتعليماا ،تشتملمتطلبااالعملتيالمدر ةأايقومالمعلم/المعلمةبمايلي:ضعإشارة(√)حيثهو
الواقع :
أ -التدريسالصفي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ب -ارشادالطلبة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا -مراقبةالطلبةتيأوقاااال تراحة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث -البحثاالجرابي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج -لقاءأولياءأمورالطلبةبانتظام.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح -حضوراإلجتمايااالمدر يةالعامة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خ -ايداداالمتحانااوتطبيق ا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د -حلمشكالاالطلبة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذ -القيامبؤيمالالمعلمياالؽاببيا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر -القيامبؤيمالإدارية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ز -تصميمالمناهج.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س -المشاركةتيتقوي ماالداءالمدر ي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش -م ايدةالزمالءوقاالحاجةأوالطلب.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص -ايدادالتقاريرالدوريةياأداءالطلبة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ض -المشاركةتيايدادالخططالمدر ية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -9درجةاال تقالليةالتييمار االمعلم/المعلمةتيالمجاالاالتالية :

المجاالت

عالٌة

متوسطة

قلٌلة

اختيارالموضوعالذييدر ه 







اختيارأ اليبالتدريسالتييراهامنا بة 







اختيارأدوااالتقويمالتيتتفقوأهداته 







تحديدمواييداالختبارااالتييعطي اللطلبة 







اختيارالكتبالتيي تخدم اتيالتدريس 







اختيارالو ابلالتعليمية 







اجراءالتجاربالعمليةالتييراهامفيدة 







تكليؾالطلبةبالقيامبنشاطاااضاتية 
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ا تقبالالطلبةخارجالمدر ة 





الجلوسمعالطلبةيلومابدةالطعام
اجراءالبحوثاالجرابيةلتح ياممار اتهالتعليمية
االنت ابلنقاباا/جمعيااالمعلميا
االنت ابلألحزابال يا يةأوالمنظماااالجتمايية
الحصوليلومنحدرا ية
الحصوليلوقروضألؼراضيابلية
المشاركةتيمإتمرااتربويةداخليةوخارجية
متابعةالدرا ةتيالجامعةللحصوليلودرجةيلميةأيلو

 -10يددال ايااالتويجباايتواجدتي االمعلم/المعلمةيومياتيالمدر ةبؽضالنظرياالواجبااأوالم امالمبرمجةله/ل ا؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -11هلت محاألنظمةوالتعليمااللمعلمياوالمعلمااللقيامبؤيمالخارجالمدر ة؟ـــــــــــنعمـــــــــــال
 -12إذاكااالمعلموا/المعلماايقوموابؤيمالإضاتية،ضعإشارة( √)إزاءالتاليمااأليمالالتييقومواب ا:
أ-

التدريسالخصوصيلطلبت م.ـــــــــــــــــــــــــــ

ب -التدريسالخ صوصيللطلبةاآلخريا.ـــــــــــــــــــــــــــ

ا -أيمالتجارية .ـــــــــــــــــــــــــــ

ث -أيمالزرايية .ـــــــــــــــــــــــــــــ

ج -وظابؾم ابية.


 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 -13يوجد نظام للحواتز يوتر ترصا للمعلميا /المعلماا الراؼبيا تي بذل مزيد ما الج د و العمل لتح يا أوضاي م المادية و
الم نية.ـــــــــــنعمــــــــــــــال
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 -14يقدمنظامالحواتزالقابماألمتيازااالتاليةللمعلميا/المعلماا:ضعإشارة( √)
أ-

ترصأتضلللترقيةإلورتبة/درجةأيلو.ـــــــــــــــــــــــــــ

ب -زيادةيلوالراتباأل ا ي.ـــــــــــــــــــــــــــ

ا -منحدرا ية.ـــــــــــــــــــــــــــ

ث -ديمماليلتامياال كا.ـــــــــــــــــــــــــــ

ج -ديمماليألؼراضال فرلحضورالمإتمراا.ـــــــــــــــــــــــــــ

ح-


قروضشخصية.ـــــــــــــــــــــــــــ

 -15بموجباألنظمةوالتعليمااال ارية،هناكترصةجيدةللمعلمياوالمعلمااالمتميزيا نعم 

ال 

تييمل مأايحصلوا،ا تثناءيلو :
أ -الترقيةإلووظيفةقياديةتيالمدر ة .





ب -الترقيةإلووظيفةقياديةتيمديريةالتربيةوالتعليم.






ا -اإليفادالداخليأوالخارجيللحصوليلودرجةيلمية.




ث -االحتفاءاالجتماييب مإيتراتابتميزهم.




ج -التكريماإليالمييلوالصعيدياالمحليوالوطني.




ح -انتداب مكخبراءأوا تشاريياتيمدارسأخرى.









 -16بموجباألنظمةوالتعليمااال ارية،يمكاأاينتقلالمعلم/المعلمةمامدر ةالومدر ةأخرىبناءيلو :
أ -رؼبتهتياالنتقالإلومدر ةأقربإلومكاا كنه .





ب -رؼبتهتياالنتقالإلومدر ةأقدريلوتحديمقدراته.






ا -رؼبتهتياالنتقالإلومدر ةتتوترتي ايناصراالبداعواالبتكار.






ث -الحاجةإليهتيمدر ةثانيةبؽضالنظريارأيهأورؼبته.






 -17بموجباألنظمةوالتعليماا،ي تجابلطلبانتقالالمعلم/المعلمةإلومدر ةأخرىبناءيلو :


أ -يدد نوااالخبرةالتدري ية .
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ب -رتبتهالوظيفية.






ا -األداءتيالعملبناءيلوتقويماألدارةالمدر يةله.






ث -األداءتيالعملبناءيلوتقويمالمشرؾالتربويله.






ج -المقابلةالشخصية.






 -18بموجباألنظمةوالتعليماا،يفصلالمعلم/المعلمةمايملهبناءيلوأخطاءأوتقصيراا :
أ -أخالقية





ب -ضعؾشديدتياألداءبناءيلوتقاريرالمديرياوالمشرتيا.






ا -االهمالالمتكرر.






ث -المخالفةالمتكررةلألنظمةوالتعليماا.






ج -اإل اءةلم نةالتعليم.






ح -ا تؽاللالوظيفهألمورشخصية.






خ -تشلالتالميذتياالمتحانااالعامه.






د -شكاوىالزمالءأوالطلبةأوأولياءاألمور.





 -19بموجباألنظمةوالتعليماا،ينبهالمعلم/المعلمةإلوأخطابهأوتقصيراتهماخالل :
التنبيهالشفويماقبلالمدير .



أ-

ب -التبيهالشفويماقبلالمشرؾالتربوي .




ا -التنبيهالمكتوبماقبلالمديرأوالمشرؾالتربوي .




ث -لجاامدر يةخاصةب ذاالشؤا .








ج -لجاامامديريةالتربيةوالتعليمتيالمنطقةالتعليمية.


 -20بموجباألنظمةوالتعليمااال ارية،يمكاإيقاعالعقوبااالتاليةيلوالمعلميا/المعلمااالذيايرتكبوااألخطاءو
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يحققمع م :
أ -التنبيه .





ب -اإلنذار.






ا -الفصلالن ابيماالوظيفة.






ث -إيقاؾالزيادةال نويةماالراتب.






ج -إيقاؾالترقية.






ح -النقلإلوموقعآخر(النقلالعقابي).










 -21بموجباألنظمةوالتعليمااال ارية ،ي تطيعالمعلم/المعلمةالذيتقعيليهالعقوباا
ماأينوعأايمارسحقهتيااليتراضأواالحتجاج .
 -22بموجب األنظمة و التعليماا ال ارية يجب أا تنظر ج ة م إولة تي االيتراض أو





االحتجاجالذييقدمهالمعلم/المعلمة .

 -23إذا كانا توجد نقاباا /جمعياا للمعلميا و المعلماا تي بلدكم ،تإا االنت اب إلي ا ما قبل المعلميا  /المعلماا ( بموجب
التعليماا):
ـــــــــــــــــــــــــإجباريــــــــــــــــــــــإختياري 
المحور الرابع  :التعٌٌن و الترقٌة و التقاعد
أوال  :التعٌٌن فً الخدمة
 -1بموجبالقوا نياواألنظمةال اريةتيبلدكمماهيالج ةالتيبيدهاصالحيةتعيياالمعلمياوالمعلماا؟
ضعاشارة(√) 
أ -وزارةالتربيةوالتعليم.ـــــــــــــــــــ 
ب -مديريااالتربيةوالتعليمتيالمناطقالتعليمية(المحاتظاا).ـــــــــــــــــــ 

ا  -المدارس.ـــــــــــــــــــ 
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ث -المجالساألهليةالمحلية.ـــــــــــــــــــ 

ج  -ديوااالخدمةالمدنية.ـــــــــــــــــــ 

ح -ج ةأخرى:أذكرها.ـــــــــــــــــــ 

 -2بموجبالقوانياواألنظمةال ارية،ماهيالج ةالتيتتحملالكلفةالماليةلتعيياالمعلمياوالمعلمااتيالمدارسالحكومية
؟ضعاشارة(√) 
أ-

 وزارةالمالية.ـــــــــــــــــــ 

ب -وزارةالتربيةوالتعليم.ـــــــــــــــــــ

ا  -المجالسالبلدية.ـــــــــــــــــــ

ث -ديوااالخدمةالمدنية.ـــــــــــــــــــ

ج  -المجالساألهليةالمحلية.ـــــــــــــــــــ 

 -3ماهيالج ةالتيبيدهاصالحيةوضعشروطومتطلبااتعيياالمعلمياوالمعلماا؟


 -4تيمايلييددماشروطأومتطلبااالتعييا،اذكرأي ااجباريأواختياري؟ 
اختياري 

ؼيرم م 

اجباري 

ز -المإهالااألكاديمية 







س -المإهالاالتربوية 








ش -الخبرةالتدري يةال ابقة 








ص -األداءالتدري ي 








ض -العمر 
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ط -الجنس(ذكر،انثو) 








ظ -المعدلالدرا يتيالدرا ةالثانوية 








ع -المعدلالدرا يتيالجامعة 








غ -المقابلةالشخصية 








ؾ -اجتيازاختبارااالشخصية 









 -5يتقدمالراؼبواتيالعملكمعلمياومعلماابناءيلوإيالاتوظيؾماقبل:ضعاشارة(√) 
أ -وزارةالتربيةوالتعليم.ـــــــــــــــــــــ
ب  -مديريةالتربيةوالتعليمتيالمنطقة(المحاتظة).ـــــــــــــــــــــ

ا  -المدر ة.ـــــــــــــــــــــ

ث -ديوااالخدمةالمدنية.ـــــــــــــــــــــ

ج -ايج ةأخرى،أذكرهاـــــــــــــــــــــ

 -6يتمااليالاياالحاجةإلوتعيياالمعلمياوالمعلمااتيالو ابلالتالية:ضعاشارة(√) 
أ-

 الصحاتةالمقروءةالوطنية.ـــــــــــــــــــــ

ب -الصحاتةالمقروءةالمحلية.ـــــــــــــــــــــ

ا -التلفزيوا.ـــــــــــــــــــــ

ث -الو ابلااللكترونية.ـــــــــــــــــــــ

ج-


ايو ابلاخرىاذكرها.ـــــــــــــــــــــ 

-7

يتمتحديدمكااالعملللمعلم/المعلمةبناءيلو:ضعاشارة(√)

أ-

رؼبةالمعلم/المعلمة.ـــــــــــــــــــــ

ب-


حاجةالوزارةبؽضالنظرياالرؼبةالشخصيةللمعلمأوالمعلمة.ـــــــــــــــــــــ
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ا-


قرارمامديريةالتربيةوالتعليمتيالمنطقة/المحاتظةايتمادايلوتقديرات ااإلدارية.ـــــــــــــــــــــ

ث-


اختيارااشخصيةأويشوابية.ـــــــــــــــــــــ

ثانٌاا :الترقٌة فً المهنة:
 -1تعتمدترقيةالمعلميا/المعلمااتيبلدكميلوالعناصرالتالية،وأي اإجباريأواختياري؟ضعاشارة(√)حيثالواقع .
العناصر 

معتمدة

اختياري

إجباري

أ-

الش ادااالعلمية 







ب-


الش ادااالتربوية 







ا-


األبحاثالتيينجزهاالمعلم/المعلمة 







ث-


النموالم نيالذييحققهالمعلم/المعلمة 







ج-


المشاريع التربوية أو التعليمية التي







يصمم اوينفذها 
ح-


النشاطاالجتماييداخلالمدر ةوخارج ا 







خ-


النشاطالرياضيداخلالمدر ةوخارج ا 







د-

تقاريرالمشرتياالتربوييا 







ذ-

تقاريرالمديريا 







ر-

تقويماألداء 







ز-

تقويمالطلبة 







س-


األقدميةتيالدرجة 
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ثالثاا :التقاعد من الخدمة :
 -1الج ةالر ميةالتيتقررإحالةالمعلمياوالمعلماايلوالتقايدهي:ضعاشارة(√) 
أ -وزارةالتربيةوالتعليم(المركز).ـــــــــــــــــــــــ
ب -مديريةالتربيةوالتعليمتيالمحاتظاا.ــــــــــــــــــــــــــ 

ا -المدر ة.ــــــــــــــــــــــــ 

  -2الن بةالمبويةلراتبالتقايدللمعلم/المعلمةهيـــــــــــــــ%ماآخرراتبوصلإليهقبلالتقايد .
 -3العواملالتيتلعبدوراتيقرارإحالةالمعلم/المعلمةيلوالتقايدهي:ضعاشارة(√) 
أ-

يد د نوااالخبرة.ـــــــــــــــــــــــ

ب -م توىالراتبالذيوصلإليه.ـــــــــــــــــــــــ

ا  -المركزالوظيفيالذييشؽله.ـــــــــــــــــــــــ

ث -الحالةالصحية.ـــــــــــــــــــــــ

ج -األداءالتعليمي.ـــــــــــــــــــــــ

ح -الرؼبةالشخصيةللمعلم/المعلمة.ـــــــــــــــــــــــ 

  -4يدد نوااالخبرةالمطلوبةقبلالتقايد:للمعلمياــــــــــــــــــ،للمعلمااــــــــــــــــــــ 
راتبالتقايدالذييحصليليهالمعلم/المعلمةيكفيل :
 -5
ِ
أ-

العيشالكريملهوأل رته.ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال 

ب -التؤمياالصحي.ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال 

ا -الوتاءبمتطلبااالحياةلشخصكاام تمابالثقاتةالعامة.ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال

ث -الترقبياراتبالتقايدللمعلمياورواتبتقايدالموظفيااآلخرياتيالحكومةــــــــــــــنعمــــــــــــــــال 

 -6يمكاأاتديووزارةالتربيةوالتعليمبعضالمعلمياوالمعلمااالذياأحيلوايلوالتقايدللعودةللتعليمجزبياأوكليا.
ــــــــــــــنعمــــــــــــــــال 
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المحور الخامس :سٌاسة إعداد المعلمٌن /المعلمات :الجوانب االجتماعٌة – االقتصادٌة
-1

ن بةموازنةوزارةالتربيةوالتعليمماالموازنةالعامةللدولةهي:ــــــــــــــ%

 -2ن بةرواتبالمعلمياوالمعلمااماموازنهوزارةالتربيةوالتعليمهي:ــــــــــــــ%
 -3ن بةالنفقااماموازنةوزارةالتربيةوالتعليميلوبرامجايدادالمعلمياوالمعلمااقبلالخدمةهي:ـ
ــــــــــــ%
 -4ن بةالنفقااماموازنةوزارةالتربيةوالتعليميلوبرامجالتطويرالم نيللمعلمياوالمعلمااأثناءالخدمةهي:
ـــــــــــ%
 -5رواتبالمعلمياوالمعلماامقارنةبمايعملواتيالحكومةويحملوانفسالمإهالاالعلمية
 ــــــــــــــمت اويةــــــــــــــــاقلـــــــــــــــاكثرمن ا(ضعاشارةاماماالجابةالصحيحة) 
-6

رواتب المعلميا و المعلماا العامليا تي وزارة التربية و التعليم مقارنة بزمالب م و زميالت م العامليا تي القطاع التربوي

الخاصويحملوانفسالمإهالا.
 ــــــــــــــمت اويةــــــــــــــــاقلـــــــــــــــاكثرمن ا(ضعاشارةاماماالجابةالصحيحة) 
هلتعتبررواتبالمعلميا/المعلمااكاتيةللوتاءبمايلي:

نعم 

ال 

الأيلم 

-7

توتيرال كاالمنا ب .







ب -التؤمياالصحيل موأل رهم.








ا -المواصالا.








ث -االشتراكال نويبمجلةتربويةواحدةيلواألقل.








ج -االشتراكال نويبمجلةثقاتيةواحدةيلواألقل.








ح -شراءكتابواحدش ريا.








خ -تؤميامتطلبااال كاالمريح(توتيراألج زةالك ربابيةالمنزلية)








د-

تؤمياالو ابلالتقنيةالحديثة(الحا وب،االنترنا)....،







ذ-

تؤمياالتعليمالالزمألبناب م.







أ-
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ر-

ال فرتيإجازةقصيرةمرةواحدة نويا.

ز-

رتيمطعممعروؾتيالمجتمعالمحلي  


تناولالطعاممرةواحدةتيالش

-8







ن بةالمعلميا/المعلمااالمتزوجاا.ـــــــــــــــــــــــــــــ%

 -9ن بةالمعلميا/المعلمااالذياي تؤجروا كنا.ــــــــــــــــــــــــــــــ%
 -10ن بةالمعلميا/المعلمااالذيايملكوا كنا.ــــــــــــــــــــــــــــــ%
 -11ؼالبا،يؤتيالراؼبوابااللتحاقبم نةالتعليمما(:رتب اح باألؼلبية:اوال،ثانيا،ثالثا)
أ-

المدا(المجتمعااالمدينية).ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب -القرىواألرياؾ(المجتمعااالقروية-الريفية)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا -البواديوالمناطقالبعيدة(المجتمعااالبدوية)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -12بشكليام ،أليمااأل بابالتاليةيتركالمعلموا/المعلمااباختيارهمم نةالتعليم؟(رتباأل بابح بقوت ا(:اوال،
ثانيا،ثالثا،رابعا،خام ا)
أ-

بحثاٌيايمليوترل مدخالماديااتضل.ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب -بحثاٌيايمليضمال موضعااجتمايياأتضل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا -بحثاٌيا جوتنات يآخري تثيرمقدرات م.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث -رؼبةتيوظيفةأوم نةتيالعاصمةأوتيمدينةكبيرة.ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج -يكتشفواأام نةالتعليمالتنا بميول موا تعدادات م.ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 -13ن بةالمعلميا/المعلمااالذيايتركوام نةالتعليمبؽضالنظريااأل باب:
أ-

بعدال نةاألولوماالتعييا.ــــــــــــــــــــــــــــ%

ب -بعد ال نةالثانيةماالتعييا.ــــــــــــــــــــــــــــــ%

ا -بعدال نةالثالثةماالتعييا.ــــــــــــــــــــــــــــــ%

ث -ن بةالذيايتركوا نويا.ــــــــــــــــــــــــــــــــ%

 -14يؤتيالملتحقوابم نةالتعليممااألو اطاالجتمايية–االقتصادية(رتب اح باألؼلبية:اوال،ثانيا،ثالثا)
ـــــــــــــــــــــالفقيرة.ـــــــــــــــــــــــــــالمتو طةـــــــــــــــــــــــــــــالؽنية.
 -15االقباليلوم نةالتعليمهو(:ضعأشارة√حيثهوالواقع)
أ-

أكثرماالذكور.ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب -أكثرما االناث.ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ا -الترق.ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ث -الأدري.ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 -16الملتحقوابم نةالتعليمماخريجيالدرا ةالثانويةهمماذويالمعدالا(:رتب اح باألؼلبية:اوال ،ثانيا  ،ثالثا)(:ضع
أشارة√حيثهوالواقع)
ـــــــ ـــــــــــــــــــالعاليةــــــــــــــــــــــــــــالمتو طةــــــــــــــــــــــــــــــالمنخفضة 
 .
المحور السادس-:ضمان جودة اإلعداد التربوي للمعلم /المعلمة :
يشتملضمااجودةاإليدادالتربويللمعلم/المعلمةيلوجودةبرامجإيدادالمعلمياوالمعلماابكليااالتربيةتيالجامعااوايتماد
إجازة المعلمياوالمعلمااوالترخيص اإلداري لممار ة م نة التعليم ،و المعاييرالم تخدمة تيتقويم أداء المعلميا و المعلماا ،و
الترقيتيالم نةوأنماطهوشروطه.
أوال :ضمان جودة البرامج :أجببــــنعمأوالأوال أيلمحيثواقعالحالتيبلدكم :
نعم  ال 
 -9يوجد مجلس م تقل يا وزارة التربية و التعليم وظيفته حصريا ضماا جودة برامج إيداد

ال
أيلم 













 -11مجلسالتعليمالعاليهوالم إولياضمااجودةالبرامج.







 -12وزارةالتعليمالعاليهيالم إولةياضمااجودةالبرامج.







 -13اليوجدتيبلدناايمماوردتي4-1







 -14وزارةالتربيةوالتعليمهيالم إولةياضمااجودةالبرامج.







 -15تتعاواوزارةالتربيةمعهيباا/مجالسمتخصصةخارجيةلضمااجودةالبرامج.







المعلمياوالمعلماا .
 -10ضمااجودةالبرامجتقعضمااختصاصمجلس/هيبةإيتمادمإ

ااالتعليمالعاليكوا

كليااالتربيةجزءاماالجامعاا.

 -16ترتبطيمليااضمااجودةبرامجإيدادالمعلمياوالمعلمااتخطيطاوتنفيذاوتقويماباآلتي :
ز-



أداءالطلبة
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س-


أداءالمعلمياوالمعلماا







ش-


اإلدارةالمدر ية







ص-


اإلدارةالتعليمية







ض-


المناهجالمدر ية







ط-


األبنيةالمدر ية







ظ-


البنيةالتحتيةتيالمدر ة







ع-


المكتبااوالمختبراا







غ-


األنشطةالالصفية







ؾ-


العالقةبياالمدر ةوالمجتمع







 -17أيماالمحكااالتاليةي تخدمماقبلكمللحكميلوجودةبرامجالمعلمياوالمعلماا :
ر -و ضوح ال دؾ ما البرنامج ( معرتة  دقيقة بالمعلم /المعلمة المطلوب تخرجه ما
البرنامج).
ز -تنا قالمن اجالذييطبقةالبرنامج(االت اقبيامن اجالموادالمقررةوالنشاطااالمكونة
للبرنامج).
س-


توازا المن اج ( التوازا بيا  المواد األكاديمية و المواد التربوية  و التدريب

العملي).
ش-


هيبة التدريس ( وجود تريق متكامل ما أيضاء هيبة التدريس األكاديمييا

والتربوبياوالعاملياتيالتعليمتيالمدارس).

























ص-


م).



قبولالطلبة(إيمااالطلبةبم نةالتعليموتواترالمقدرااالالزمةللم نةلدي

ض-


الش اداا ( تحقيق الطلبة لم توياا متقدمة ما المعرتة الالزمة و الم اراا

الم نية).
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األبحاث(توترترصللبحثالتربويالنظريوالتطبيقيوالكميوالنويي) .


ط-

ا).


ظ -التمويل(توترالتمويلالكاتيلتؤميامتطلبااالبرنامجيلواختالت








ع -التقويم(توتراآل ليااواألدوااالداخليةوالخارجيةلتقويمالبرنامجوكفايتهللمقارنهمع

برامجإقليميةودولية).



ثانٌاا :اعتماد و إجازة برامج إعداد المعلمٌن /المعلمات :
 -1مااألهميةبمكااأايرتكزايتمادوإجازةبرامجإيدادالمعلمياوالمعلماايلومبادىءأ ا يةيامةبؽضالنظر
ياالبلد.أيالمبادىءالتاليةيعتبرمامرتكزااااليتمادواإلجازةتيبلدكم؟ضعاشارة( √)حيثالواقع :
أ -االيتمادهوللبرنامجككلوليسلمفردااالبرنامجأواالشخاصالمشتركياتيه 
ةالتعليمالعاليهيالم إولاأل ا يياالجودةاألكاديمية.




ب-


مإ

ا-


تنطلقهيبااأومجالسااليتمادمارإيةواضحةومحددة.



ث-


الحريةاألكاديميةوحريااالتعبيرواالتفاقواالختالؾأ ا يةلضمااالجودةتيبرامجإيداد



المعلمياوالمعلماا.
ج -قبولالكوادراالداريةوالتدري يةوالطلبةبكليااالتربيةبؤهميةوضرورةهيباا/مجالسااليتماد




المتعلقةببرامجإيدادالمعلمياوالمعلماا.
 -2ايالمبادىءالتاليةيلتزمويعملبموجبهنظامااليتمادتيبلدكم؟ضعاشارة(√)حيثالواقع :
خ -تتبنوهيبة/مجلسااليتماد مجمويةماالمعايير ت تخدم الضمااجودةبرامجإيدادالمعلميا/




المعلماا.
د -ال معاييرالم تخدمةلضمااجودةالبرامجمعلنةومعروتةلجميعالكوادراإلداريةوالتدري يةوالطلبة



بكليااالتربية.
ذ -تتدارسكليااالتربيةمجمويةالمعاييروتتحققمامدىانطباق ايلوبرامج اقبلأاتتقدمبطلب
االيتماد/االجازة.
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ر -تتقدمكليااالتربيةبطلبااليتمادبعدأاتتؤكدأابرامج اتفيبمتطلباااالجازة.



ز -تتمدرا ةالطلبماخالللجاامتخصصةبصنعالقرارب يبة/مجلسااليتماد.



س -تخضعبرامجإيدادالمعلمياوالمعلماابكليااالتربيةإلومراجعاادوريةمنتظمةماقبلهيبة/




مجلسااليتمادللتؤكدماضمااجودت اووتاب ابمتطلباااالجازة.

ثالثاا :الترخٌص ( االجازة) بممارسة المهنة:


نعم 

ال 

 -5مبدأ الترخيص بممار ة م نة التعليم قابم تي بلدنا ،بمعنو ال يجوز لشخص أا يمارس





التعليمقبلحصولهيلواالجازة .
 -6يتمتعيياالمعلمياوالمعلمااتيبلدنابعدالتؤكدماتواترالشروطالتالية :
ج -األكاديمية.






ح -الفنية(التربوية).






خ -األخالقية.






د -المدنية.





 -7تعيياالمعلميا/المعلمااتيبلدنا :
أ-

مركزي

ب -المركزي










 -8تعيياالمعلميا/المعلمااتيبلدنابموجبالقوانياواالنظمةهوم إولية:ضعاشارة(√)حيثترىمنا با :
ذ -وزارةالتربيةوالتعليمتيالمركز(العاصمة) .



ر -مديريةالتربيةوالتعليمتيالمحاتظاااوالمناطق .
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ز -المدر ة .



س -هيبة/مجلسمحليتربويمعيال ذاالؽرض .




ش -هيبة/مجلسمحليتربويمنتخبل ذاالؽرض .




ص -المجلسالبلديحيثتوجدالمدر ة .




ض -وزارة(ديواا)الخدمةالمدنية .




ط -التعاوابياــــــــــــــــــــــوـــــــــــــــــــــــــــــــ 




 -9ماهي  الج ةالر ميةالم إولةياضمااتوترالشروطالمطلوبةلتعيياالمعلمياوالمعلماا؟أرجوذكرهاتي
المكااالمخصص :
الجهة الرسمٌة المسؤولة

الشروط



أ -األكاديمية(المعرتةالعلميةبمادةأوموضوعالتدريس)
ب -الفنية(اتقااالمناهجوأ اليبالتدريس)




ا -األخالقية(االنتماءوااللتزامبالعملأوالم نة)




ث -المدنية(ال لوكالعام)






نعم 

ال 

 -10ينطلقتركيزكميلوتواترالشروطاألكاديميةوالفنيةواألخالقيةوالمدنيةألاالمتقدميابطلب





الرخصة او اإلجازة يتخرجوا ما كلياا و جامعاا داخلية و خارجية مختلفة تي تل فت ا و
برامج االتربويةوالتعليمية .
 -11انطالقامماوردتيالبند()6ال ابقت تموزارةالتربيةوالتعليمبمايلي :
أ -يدم تناقض الفل فاا العامةوالتربوية للمتقدميا بطلب االجازة مع الفل فة الر ميةالعامة و





التربويةللدولة .
ب -ات اقالمنطلقااالفكريةللمتقدميابالطلباامعالمنظومااوالمنطلقااالقيميةللدولة .
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ا -تواترالم اراااأل ا يةالتويحتاج االمعلمواوالمعلماالممار ةم نةالتعليمواال تمرار






تي ا .
ث -اتقاااللؽةاألمللدولةألن الؽةالتعلموالتعليموالتفكيروالتواصلداخلالمإ


ةالتعليميةو





خارج ا .
 -12توجداجراءااوخطواايمليةمحددةللحصوليلواألجازةقبلممار ةم نةالتعليم .





 -13يقدمطالباالجازةطلبامشفويابمجمويةاألوراقوالوثابقالثبوتية  .





 -14هلالمقابلةالشخصيةشرطماشروطالحصوليلواإلجازة؟ 






رابعاا :معاٌٌر تقوٌم أداء المعلمٌن و المعلمات :

 -1 -1تيمايليمجمويةماالمعاييريتمتيضوب اتقويمأداءالمعلميا/المعلماا:
ضعاشارة(√)إزاءالمعاييرالتوت تخدمتيبلدكملتقويمأداءالمعلمياوالمعلماا.
المقدرةوالم ارةيلوا تثارةالتفكيرتيمايتعلقبمفاهيمويمليااالتعلموالتعليملدىالطلبة .
د -
ذ -وضعأهداؾم نيةمحددةوقابلةللتحقيق.
تصميمالخططالتعليميةوإجراءااتطبيق اموج ةلتطويرقابليااالطلبةلتحقيقأهدات م .
ر -
تعاوا المعلم مع الزمالء و أولياء األمور و المجتمع المحلي لوضع أتضل البرامج التعليمية و تنفيذها بؤتضل
ز -
األ اليب.

وجودخطةتطويرم نيذاامضموامعرتيوم اراتيومجدولةزمنيالضمااتقدمالمعلم/المعلمةتيالم نة.
س -

القيامباألبحاثاإلجرابيةلحلالمشكالاالعمليةتيالصؾ.
ش -

تعاليةتقويمأداءالطلبة.
ص -
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المحور السابع  :الصعوبات و التحدٌات التى تواجهكم فٌما ٌتعلق بسٌاسات إعداد المعلمٌن /المعلمات قبل الخدمة و أثناءها.
أرجو أن تذكر كل ما تعتقدون أنه صعوبة سواء كانت إدارٌة أو إقتصادٌة أو إجتماعٌة أو سٌاسٌة او ثقافٌة او تقنٌة ...الخ

الصعوبات و التحدٌات الداخلٌة

الصعوبات و التحدٌات الخارجٌة

(من داخل المؤسسة التربوٌة)

(من خارج المؤسسة التربوٌة)
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