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 املعاصرِةاالجتاهاتِ  على ضوِء يف مصَر املعلِه إعداِد لتطويِر التشريعيُة املتطلباُت

 :مٌةدَِّكُم
بمعايير  يتسـي ،  متميزو  تعميميو  نظاـو  ال يتأتى إال مف خبلؿً  المعرفيةً  النيضةً  ةى مساير  إف 
، تعميـو يمكف  خاصو  بكجوو  كالتقميدً  النمطيةً عف  بعيدو  جامعيو  كتعميـو ،  عاـو  بكجوو  اليةً الع الجكدةً 

المعرفي  تقدـً ال مجاالتيا ، آخذو بأسبابً  بكافةً  المستدامةً  الشاممةً  أف يمثؿ قاطرة ن لمتنميةً 
  . كاإلنتاجيةي  الخدميةي  التي تتطمبيا القطاعاتي  المؤىمةً  الككادرً  كالتكنكلكجي ، ضامفو إلعدادً 

ـي كلذا، ي   مةً المتقد المستكياتً  كبرامج الدكؿ عمى كافةً  سياساتً  مف أكلكياتً  يعد التعمي
ثبتت أ، فقد  ي  متعمي سه ىك في حقيقتو تناف في المستقبؿً  يالعالم ر الصراعً فجكىي ،  كالناميةً 
عد ذ يي إىي التعميـ،  الحقيقيةً  لية التقدـً آ أف المعاصرةي  الدكليةي  كالتجاربي  رنةي المقا الدراساتي 
ـي  ،  كبنائوً  يموً في تشك حيكيةن  األكثري  كالعامؿي ،  المعرفةً  لمجتمعً  الرئيسً  المحرؾً  بمثابةً  التعمي

 ،المختمفةً  عمى المستكياتً  التعميميةً  في البنيةً  النظرً  عادةً إلى إ العالـً  دكؿى  مما يدفعي 
 .(ُّ،  ََِٕ، (ُ)النبكممحمد ) أميف عدادىا لمعمميياإج لبرام كالدقيقةً  العميقةً  كالمراجعةً 

ـي كما يي   كلـ تعرؼٍ كرقييا كتقدميا .  كالمجتمعاتً  األمـً  لنيضةً  الركائزً  أىـى  اليكـى  عد التعمي
 جيدو  تعميـو  تكفرً  كالرقي دكفى  حظان مف التقدـً  نالتٍ  مف األمـً  ا أمةن تاريخي عمى امتدادً  البشريةي 

 بإصبلحً  رىفه  في شتى مجاالتوً  بالمجتمعً  النيكضى  بو أف   مف المسمـً  ألبنائيا ، حتى أصبحى 
ـه  أف يككفى  دكفً  جيده  ىناؾ تعميـه  فيو ، كلف يككفى  التعميـً  نظاـً   فيك يمثؿي ،  جيده  ىناؾ معم
أك  أك التكجيوً  أك اإلدارةً  ، إذ ال معنى لجكدة المناىجً  كالتعمـً  التعميـً  في عمميةً  يةً الزاك  حجرى 

ـه  ، كلف يككفى  جيدو  معمـو  دكفى  التربكيةً  غيرىا مف العممياتً  ـه  أف يككفى  دكفى  جيده  معم  ىناؾ نظا
عدادهً  الختيارهً  جيده   (. ِ،  ََِْبكقحكص،  أحمد ) خالدكتأىيموً  كا 

ـى  أف   التربكيةً  في األدبياتً  كقد استقر    منظكمةً  في تطكيرً  األساسيةً  الركائزً  أىـً  أحدى  عد  يي  المعم
 مع المجتمعً  نحك التكيؼً  كتكجيييـٍ  الطبلبً  أداءً  في تطكيرً  فاعؿو  بدكرو  سيـي يي  ، إذٍ التعميـً 

 العقكؿً  ف تشكيؿً ع ، كما أنو المسئكؿي المعاصرةً  العالميةً  التكجياتً  مسايرةً معو، كي  كاالندماجً 
 .إعدادهً  بجكدةً  مرىكفه  تعميميو  نظاـو  أم نجاحى  ، كمف ثـ فإف  كاألفكارً 
 كليدةى  العفكيةً  عمى االستجاباتً  تعتمدي  المعمميفى  عدادً إ برامجى  تطكيرً  عممياتي  دٍ عي تى  كلـٍ        
 فكذً كن،  التدريسً  اتً لييئ المتبادلةً  عمييا كالمصالحً  لمقائميفى  المزاجيةً  كالتقمباتً ،  المحظةً 
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 يً الجزئ ارجيا كدكرىا في التطكيرً ك مف خأ المعمميفى  عدادً إ كمياتً  مف داخؿً  الضغطً  جماعاتً 
ما  تمؾ الكمياتً  يلخريج ال تحقؽي  عدادً مف اإل أنماطو  كاستمراريةً ،  يالبلمنظكم ك التعديؿً أ

عمى  تعتمدي  تعاكنيةن  ةن عممي بؿ أصبحتٍ  ، في األداءً  مف التميزً  المينةي  يوً إلك تصب
 .(ِّ :ََِٕ، (ُ) ) أميف محمد النبكممحددةو  معاييرى  كفؽى  عميوً  كالبرىنةً  كاألداءً المثابرة ً 

 لميمة، كالتي لـ تنظرٍ مف القضايا ا المتقدمةً  في الدكؿً  المعمـً  إعدادً  ليذا أصبحت قضيةي 
، ىذا اإلعدادً  بجكدةً  اعتنتٍ بؿ ،  كمدرسو  المعمـً  إعدادً عمى أنيا عممية  اإلعدادً  إلى عمميةً 

 .المتبلحقةً  المعرفيةً  التطكراتً  عمى مكاكبةً  كقدرتوً 
 أف يككفى  مف الضركرم ؿ أصبحى ب فحسب، مادتو العمميةى  أف يتقفى  لممعمـً  كافيان  دٍ عي يى  فمـٍ        
،  ان مينيك  ان كثقافي ان عممي ان جيد ان إعداد ان دعى كمي ،  خبلقةو  كقدراتو ،  متكاممةو  شخصيةو  بكفاياتو  ان متمتع
رشادىـ لتيسيرً ،  طبلبوً  حاجاتً  عمى فيـً  ان كقادر   كحفزً  ركتيـ الفعالةً مشا كعمى تكجيييـ كا 

 عمى تنميةً  كقدرتوً ،  مادتوً  لتقديـً  كاألساليبً  الكسائؿً  أفضؿً  عمى استخداـً  ان كقادر ، تعمميـ 
 .(ِّٗ: ََِٓكنعاف،  )أحمد عميباستمرارو  معمكماتوً  كتجديدً  ذاتوً 

ـي  يتصؼى  فٍ أ ضركرةى  األكربي في االتحادً  عف التعميـً  المسئكلكفى  كما أكدى   بالمكاصفاتً  المعم
 (Francesca Caena,2014,2 ) :تيةً اآل

  التدريسً  أصكؿً  بعمـً  مف المعرفةً  كافره  كلديو قدره ،  تأىيبلن جيدان  أف يككف مؤىبلن  ،
 .بتدريسيا التي يقكـي  كالمادةً 

 ـى  مف يتمقكفى  كدعـى  رشادى إلو  تتيحي  ككفاءاتو  راتو ايتحمى بمي أف  .التعمي
  لمتعميـً  كالثقافيةى  االجتماعيةى  بعادى األ أف يفيـى. 
 كاستخداـً  عمى االبتكارً  القدرةي  كلديوً ،  الجديدةً  المعارؼً  اكتسابً  أىميةى  يعرؼى  أف 

 . يضاحً اإل كسائؿً 
 العتمادً  القكميً  لمجمسً ا رئيسي   james Cibulkaجيمس سبكلكا  كيؤكدي       

 NCAT) National Council for Accreditation of Teacher المعمميفى 
Education )ـي  ف يتكفرى أ مريكيةً األ المتحدةً  في الكالياتً  طفؿو  كؿً  ؽً أنو مف ح  لو المعم

 شاممةً ال مساعدتو عمى التنميةً  يستطيعي  الذم ،تأىيبلن أكاديميان كمينيان جيدان  المؤىؿي  الفعاؿي 
ماـ أ حتمان  ىذا األمري  عدي ، كما يي العالميةً  نافسيةً الت متطمباتً  لمكاجيةً  كعمى االستعدادً  ،لقدراتوً 
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 ياتً اللمك  العاجمةً  االجتماعيةً  جندةً األ أكلكياتً  ضمفى  ف يكضعى أ كيجبي ،  مريكيةً األ اإلدارةً 
 (.ٔٗ، ََُِ)محمد محمد غنيـ،  المتحدةً 
في مصر عمى عدة محاكر أبرزىا  قبمية لمتعميـ قبؿ الجامعية المستارتكزت الرؤي كقد

مف المينية كالخبرة التي تمكنو مف القيادة التربكية كالتخطيط  معمـ متميز عمى مستكل عاؿو 
 .(َُِْـ، في التغيير )كزارة التربية كالتعمي كتجعؿ منو عنصران فعاالن ، كالتفكير المتأمؿ الجيد 

يقـك بو المعمـ في إعداد النشء كتشريبيـ اإلطار القيمي كالثقافي  مر الميـ الذلمدك  كنظران    
تمثؿ إذ  "في تشريعات الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى السكاء ، كبيرةو  عداده بأىميةو إ فقد حظي، 

لمدل ما بمغتو تمؾ المجتمعات مف  عاكسةن  تشريعات التعميـ في المجتمعات المختمفة مرآةن 
نساف بكؿ ما خطكات في تمبية متطمبات حقكؽ اإل  م، كما حققتو مفحضار  يكرق متنمك  تقدـو 

في  أساسيةه  كاة، كىي قيـه الحؽ في التعميـ كالحرية كالعدالة كالمسا كمبادئتتضمنو مف قيـ 
بداع كالمشاركة في عمى الفعؿ كاإلنجاز كاإل ان نساف قادر نسانية بما يجعؿ اإل رادة اإل تحرير اإل 
يو، كمف ىذا المنطمؽ باتت مكاد التعميـ في إلمع الذم ينتمي تعمؽ بنيضة المجتكؿ ما ي

 طمعت حسيني)" قصكل في بناء المجتمعات كتطكرىا الدساتير القكمية تكتسب أىميةن 
 (. ُٓ: َُِٔإسماعيؿ ، 

عد التشريع مف أىـ عكامؿ تحقيؽ الكحدة القكمية كالمساكاة داخؿ الدكلة مف خبلؿ يي كما       
 ان لتطكير المجتمع اقتصادي فعالةن  عد أداةن د القانكف المطبؽ في الدكلة، كما أنو يي تكحيل ككنو أداةن 
مف خبلؿ سف القكانيف التي تتطمبيا حاجات المجتمع أك تطكيره  ان ،كاجتماعي ان كسياسي

) عف التشريع ال يمكف أف يتـ بمعزؿو  اكالكصكؿ إلى جكدتي كميات التربيةكتقدمو. لذا فتطكير 
 .(ُِ ،َُِّد المجيد، محمد سعيد عب

 "تعميـو  بدكف طفؿو  أم ترؾ عدـ" تشريع ـََُِ عاـ في كقد أصدرت الحككمة األمريكية      
 مف نكعاف كىناؾ ، مثيؿه  ليا يسبؽ لـ التعميـ إلصبلح سمطةن الفدرالية  الحككمة أعطى الذم، 

 درجةو  عمى معمـو  كؿ أف مف التأكد ىك: األكؿ التي سعى التشريع لتأكيدىا، ةالرئيس األىداؼ
 يصبح أف يكد مف عمى الحكاجز  تقميؿ ىك :كالثاني ، ةيالتعميم المادة في الكفاءة مف عاليةو 
 لممينة بديمةو   مساراتو  يجادكا   التقميدية المعمميف إعداد برامج" تجييز إعادة" خبلؿ مف ان معمم

(Emma smith,2008,611) . 
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المعمميف في عداد إلبلئحة  ـ مقترحان َُِْيسمبر مريكية في دكما نشرت كزارة التعميـ األ
كنظاـ ، عداد المعمميف لى تحسيف جكدة برامج إإكىدفت البلئحة ، مريكية الكاليات المتحدة األ

 مكثكقةو  عداد المعمميف عمى أساس مؤشراتو عـ اإلدارة في قياس أداء برنامج إكد المحاسبية
 .((U.S Department,2014 كصحيحةو 

ـ التعميمي في يكليك كذلؾ لتشريع الخطكط ََِِقانكف  المممكة المتحدةأصدرت كما       
البيضاء" لتحديد مستكل التقدـ المدرسي، كيتسع نطاؽ ىذا  ألىداؼ "الصحيفةاألساسية 

القانكف ليشمؿ العديد مف الجكانب الخاصة بالعممية التعميمية بمختمؼ عناصرىا، نذكر منيا 
ترتبط بالمعمـ كبطريقة إعداده، كبالتغيرات التي تحدد كيؼ يتـ  حديثةن  أنو كضع تشريعاتو 

كما ،  (U.K.2002) دارس في مختمؼ المراحؿ التعميميةتعييف المعمميف كىيئة العامميف بالم
، كالمدفكعات المباشرة  ، بتمكيؿ الطبلب نيعي  ـ التعميمي الذمَُُِتـ اصدار قانكف

 مجمس لغاء، كا   كالتدريب، األطفاؿ كرعاية،  تعميـكال،  تدريب أثناء الخدمة ، كاألكاديمييفكال
 ( .(England Department of Education,2015العاـ التعميـ
قراره عميـ الذل تـ إتلتعديؿ قانكف ال اإلصبلحات لمبرلمافمف  كفى الياباف تـ تقديـ عددو       

 تأكيد أفلى إه اإلصبلحات ذكىدفت ى، ـ ََِْككاف ذلؾ في عاـ  ـ،ُْٕٗفي مارس 
خبة التعميمية بما يسيـ في استمرارية الريادة اليابانية في لرعاية الن ضركرةه  اإلصبلح التربكم

ىـ أكدارت ،  ـََِٔفي ديسمبر   كقد تـ تنقيح قانكف التعميـ، تطكير التكنكلكجيا المتقدمة
كالتربية  ،مختمطكالتعميـ ال،  اإللزاميكالتعميـ ، التعديبلت حكؿ تكافؤ الفرص التعميمية 

 .( (UNESCO,2011كاإلدارة، كالتربية السياسية ، االجتماعية 
لسنة  (ُّٗ)حكاـ قانكف التعميـ الصادر بالقانكف رقـ تعديؿ بعض أكفى مصر تـ         
، كمف  التعميـ ىيئة بعنكاف أعضاء ـََِٕلسنة  (ُٓٓ)قانكف رقـ المف خبلؿ  ـُُٖٗ

تتكافر  حكؿ الشركط التي يجب أف التي تدكر المادةالقانكف  برز المكاد التي اشتمؿ عميياأ
 أخرل بمف يشغؿ كظيفة معمـو  كما اىتمت مادةه ، مف كظائؼ المعمميف  فيمف يشغؿ كظيفةن 

الحصكؿ عمى شيادة الصبلحية لمزاكلة التعميـ بالمرحمة التعميمية التي كضركرة ،  مساعدو 
كؿ إنشاء ح د مادةن أفر نو إذ أ، لمينية لممعمميف ف بالتنمية اكما اىتـ القانك ،يتقدـ ليا 

 (.ََِٕع ،.)ج .ـ لممعمميف مينيةو  كاديميةو أ
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كميات التربية أداء  إعداد المعمـ كتطكير فأ ضكء ما سبؽ عرضو يمكف تأكيدفي         
تنطمؽ مف مبادئ  ،المختمفة  لتنظيميا ككحداتيا يعتمد عمى كجكد تشريعاتو  إنما، المنشكد 
كفاء األ تمبية حاجات المجتمع مف المعمميف  ، كما أفمكضكعيةو  كتقـك عمى أسسو ،  سميمةو 

ىداؼ المجتمعات الطامحة نحك النيضة المعرفية كالثقافية عمى تحقيؽ أ القادريف
 ،عمى استيعاب مستحدثات العصر قادرو  عداد جيؿو كغرس القيـ اإلنسانية كا  ، كنكلكجية كالت

تساير االتجاىات الحديثة في ، المعمـ  إلعدادكائح كقكانيف كل اته ف يككف ىناؾ تشريعأليتطمب 
 .ب الثكرات المعرفية كالتكنكلكجيةعداد كتكاكمج اإلبرا

 :البحِح شكلُةُم

نما يقع عمييا فى ظؿ ىذه  بحثيةن  تعميميةن  مؤسساتو كميات التربية  دٍ تعي لـ ى  فحسب، كا 
 يبالمجتمع ، كتكاد تككف الجامعة ى في النيكض ميـه  التغيرات العصرية المتبلحقة دكره 

يسيـ فى  يالمجتمع أك تأخره، فالتعميـ الجامعالمؤشر الذم يمكف مف خبللو الحكـ عمى تقدـ 
بناء القكة الذاتية لؤلمة كيعطييا الثقة بمستقبميا ، ألنو يفتش عف طاقتيا كيحشدىا ، كيعزز 

ى ىذا النظاـ ف أك نقصو  خمؿو  م، كمف ثـ فإف أكيكشؼ عما ىك كائفه ما ىك مكجكد منيا ، 
 .(ََِٖ)عمي حسف حسيف، عمى حياة األمة كتقدميا ان ينعكس سمب يالتعميم

كعمى الرغـ مف التكجو العاـ لئلصبلح كالمحاكالت المستمرة لمتطكير كالتحديث، كالرغبة 
 كاردى كم فمسفةن  خاصو  ككمية التربية بكجوو ،  عاـو  بكجوو  يالتعميـ الجامع تطكيرالحقيقية فى 

مف  تعرضتا لكثيرو  ماكمحاكالت تطكيرى ككميات التربية يف التعميـ الجامعإ، فكماديةو  بشريةو 
، فيرل نبيؿ نكفؿ "أف الجامعة تحكلت تحت متباينةو  ثقافيةو  النقد كاليجكـ مف قبؿ قطاعاتو 

 مدج العقكؿ المفكرة الناقدة كاأليكليس إلنتا، إلصدار الشيادات  ضغط المجتمع إلى مصنعو 
لممحافظة كليس لمتغيير  الجترار المعرفة، كليس لئلضافة إلييا، كمعقؿو  العاممة الماىرة، كمكافو 

ركح العربية كتأكيد فقار الا  ك ،  يبإغبلؽ العقؿ العرب بالغةو  فاءةو كالتحديث ، إنيا تقكـ بك
يؿ نكفؿ، )محمد نبمف عكامؿ نمكىا كازدىارىا كاستقبلليا" مف أف تككف عامبلن  تبعيتيما بدالن 

ُِٗٗ ،ٓٔ). 
 أف العديد مف خريجي ـ ََُِكأكضحت دراسة منظمة التعاكف كالتنمية كالبنؾ الدكلى 

 ؼ التى يتقدمكف لشغميا ، مما يؤدملمكظائ غير مبلئمةو  الجامعات المصرية يتمتعكف بمياراتو 
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اتيـ ال إلى تضخـ السكؽ االقتصادية لمتعميـ، كأف الطبلب الجامعييف غير راضيف، ألف مساق
تساعدىـ عمى تنمية الميارات العممية، كأف أرباب العمؿ يطمبكف خريجيف لدييـ أكثر مف 

منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادل كالبنؾ )المعرفة المكضكعية الفنية
 . (ََُِالدكلي،
كمية النظر في  بإعادةمف النداءات كالدعكات المطالبة  ان الساحة التربكية مزيد شيدي كتى 

ليات آبمناىجيا كتقكية  يكمحاكلة إصبلحيا كالرق، المعمميف  عدادإالتربية كمؤسسات 
 المعمميف. عدادإالتدريب فييا لتحقيؽ أىدافيا في التدريس ك 

كمما يكجب العمؿ المستمر لتطكير كميات التربية ، كيزيد مف المسئكلية الممقاة عمى 
ات التي تتدثر بإعادة الييكمة كاإلصبلح كالتطكير ، كاىؿ التربكييف ، أف بعضان مف ىذه التكجي

تحمؿ في طياتيا تيديداتو كجكديةن ليذا الكياف العممي العريؽ ، فمف ىؤالء مف يدعك إلى 
كمياتو لمدراسات العميا، ككقؼ القبكؿ ببرامج إلغاء النظاـ الحالي لكميات التربية كتحكيميا إلى 

فيض نسبة المككف التربكم في إعداد المعمـ لصالح البكالكريكس ، كمنيـ مف يدعك إلى تخ
 المككف األكاديمي .

لذا فمـ يىعيٍد مستساغان أك مقبكالن أف يتجاىؿ التربكيكف ما آلت إليو كمياتي التربية مف 
التي يعرض الباحثاف  -ضعؼو في بعض جكانب اإلعداد فييا ، أكدتو عديده مف الدراسات 

كاالعتراؼ إذ تمثؿ المصارحة كالمكاشفة  –ية مف البحث لبعض نتائجيا في السطكر التال
 بكجكد أكجو القصكر ، الخطكات األكلى في سبيؿ اإلصبلح كالتطكير.

غير  مشكبلته ، تكاجو كميات التربية ةدمشکبلت متعد تكجدالحادم كالعشريف  ففي القرف
األمكر كالطبلب في  أكلياء دٍ عي ، فمـ يى ذاتوبأىدافيا، بؿ بكجكدىا  تتعمؽ مشكبلته  ،نمطيةو 

، ت الخاصة اكمياللي إ ىناؾ اتجاهه  كباتالمدارس يقبمكف بمستكل الخريجيف مف المعمميف، 
أثناء  لممعمميفكالبحث عف بدائؿ لتطكير أداء المعمميف، كتحقيؽ المزيد مف التنمية المينية 

كقت ثير مف القبؿ الخدمة، األمر الذم يستيمؾ الك اإلعدادرؾ قصكر المحاكلة تد،  الخدمة
 .(ٖٕٕ: ََِٕ، (ُ) محمد النبكم) أميف العائد المباشر منو حقؽكالماؿ كالجيد، كالذم ال ي

المنظكمة  ما زالت أسيرةمؤسسات إعداد المعمـ إلى أف األدبيات المعاصرة  شيري تي ك 
دارتيا، باإلضافة إلى ما تعانيو منظك  مة الفكرية التقميدية في فمسفتيا كمناىجيا كىياكميا كا 

مف تحديات ، تأتي في مقدمتيا غمبة الجكانب الكمية عمى  إجماليةو  التعميـ الجامعي بصفةو 
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النكعية ، كالفجكة بيف األىداؼ كالنتائج ، كعدـ مكاكبة مناىجيا لركح العصر ، ك الفتكر 
الكاضح في برامج إعداد المعمميف ، كتكرارىا ، كاتباعيا أساليب التقكيـ التقميدية ، كقد 

كس ىذا الشعكر الرسمي كالشعبي عمى تدني النظرة المجتمعية لخريجي مؤسسات إعداد انع
المعمـ ، مما يتطمب إعادة النظر في المكائح كالنظـ كالمراجعة الشاممة لعناصر منظكمتيا ، 

بد الحميد محمد، )محمد عمع متغيرات عصرىا لمتخمص مف سمبياتيا بحيث تصبح متفاعمةن 
 (.ِٖٕ: ََِٓ، أسامة محمكد قرني

أف ىناؾ بعض نكاحي   (،ََِٓ )كأسامة قرنى دراسة محمد عبد الحميدأكضحت كما     
 مقترحةو  ستراتيجيةو اأك ،  عامةو  د فمسفةو تتمثؿ فى عدـ كجك ، الضعؼ فى كميات التربية 

تقادـ نظـ كىياكؿ كميات ك غياب الرؤية الشاممة كالرسالة كاألىداؼ المحددة، مع ، مستقبميةو 
مة مستكاىـ ءكعدـ مبل، كميات التربية المصرية  يضعؼ مستكل خريجك  بية ،التر 

محدكدية مصادر التمكيؿ الحككمية مف ك ضعؼ المكارد التعميمية ، ك لمتطمبات سكؽ العمؿ، 
مف أعضاء ىيئة  كعدـ التفرغ التاـ لكثيرو ، ميزانية الدكلة، كتضخـ أعداد كميات التربية 

نشر ثقافة ضركرة  :مف التكصيات مف أىميا ى مجمكعةو كتكصمت الدراسة إل، التدريس
 يضركرية لعممية االعتماد األكاديماالعتماد بيف جميع األفراد ، ككضع التشريعات ال

 .فى مصر يلنظاـ التعميمتتناسب مع اكالتي لممؤسسات التعميمية 
نيا ( عددان مف نقاط الضعؼ التي تعاني مَُُِاسة ) ماىر أحمد حسف ، كما رصدت در 

 كانخفاض، ضعؼ مستكل اإلعداد بكميات التربية :كميات التربية كمنتسبكىا تمثمت فيما يمي: 
ضعؼ الصمة بيف كميات التربية كالخريجيف في المدارس لمتابعتيـ كحؿ ك ، كفاءة خريجييا

كضعؼ التكامؿ ، االنفصاؿ بيف كميات التربية كالمدارس ك ، تكاجييـ المشكبلت المختمفة التي
عدـ ك ، كميات التربية كجيات التدريب بكزارة التربية كالتعميـ ، ككذلؾ ضعؼ التنسيؽ بيفبينيا

المعمـ  يتحدد مف خبلليا معايير كمكاصفات ،لتدريب المعمـ أثناء الخدمة ةكجكد سياسة مقنن
جازة المعمـ لمتدريستعميميةو  في كؿ مرحمةو  برامج التدريب  ةنمطيك ، ، كمعايير اختيار كانتقاء كا 

كعجزىا عف تزكيد  ب التطبيقية كتكنكلكجيا التعميـ،أثناء الخدمة، كعدـ تركيزىا عمى الجكان
عزكؼ المعمميف عف حضكر الدكرات التدريبية ك ، المعمـ بميارة التعمـ الذاتي كالتعمـ المستمر
حساسيـ بعدـ أىميتيا في تنمية مياراتيـ  الفنية. كا 
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( أىـ المشكبلت التي تكاجو كميات َُِْيف، كما رصدت دراسة ) ىشاـ حسنيف محمد كآخر 
كضعؼ القدرات ، كميات التربية  ا: انخفاض المستكل الثقافي لخريجيالتي مف بينيك التربية، 

 ا، كما أف خريجيييلخريج منيـ، كضعؼ الكفاءات التقنية يفالتحميمية كاالبتكارية لمكثير 
 مشكبلتيـ التعميمية. مكاجيةه في كميات التربية عبركا عف استفادتيـ المحدكدة مما درسك 

كفؽ  ياألسمكب العمم إلى ان استناد عداد المعمـإلى تطكير إكما برزت الحاجة         
 لياتو آككجكد ، ىئية التدريس بكؿ الكميات مف جانب أعضاء  كدعـو  كالتزاـو ، منظكمات شبكية 

كزرات التربية كالتعميـ لتدعيـ التكاصؿ المستمر كالعبلقة البناءة كالشراكة الفاعمة مع 
لكضكح كالمحاسبية لمفاىيـ الشفافية كا فعاؿو  في ظؿ استخداـو ، كالمدارس  التعميميةكالمناطؽ 
 .(ِّ، ََِٕ،(ُمحمد النبكم ))أميف لتحقيؽ جيكد التطكير ساسيةو أك  ميمةو  كمكجياتو 
القانكف  دي عى يي مف النقد، ك  كقد تعرضت التشريعات المنظمة لمتعميـ في مصر لكثيرو         

جامعات لتنظيـ الجامعات كالئحتو التنفيذية ىك التشريع المنظـ لمـ ُِٕٗ( لسنة ْٗ)
رة التعميـ مف مكاد ىذا القانكف قد تعرضت لمتعديؿ ، كما أف كزا ان بلحظ أف كثير المصرية ، كيي 

كاف ك  ، ـََِٔينظـ العمؿ داخؿ الجامعات المصرية عاـ  ان مقترح ان العالي قد تبنت تشريع
د تنظيـ العمؿ في قطاعات التعميـ العالي بما يضمف جكدة التعميـ كح  اليدؼ مف التشريع المي 

كتناسب إعدادىـ مع متطمبات سكؽ العمؿ ، كارتفاع كفاءة خريجي مؤسسات التعميـ العالي 
ي ستراتيجيات كالسياسات فاال مع التكامؿ في، كخطط التنمية كالحفاظ عمى البعد االجتماعي 

مف الرفض مف قبؿ  ف ىذا المقترح قد قكبؿ بعاصفةو إال أ، احؿ التعميـ ما قبؿ الجامعي مر 
 األكاديمييف، كتـ كأد المقترح. 

ف الحاجة أ إلى ـ(ََِْ)عاـ سكندرية المنعقد بمكتبة اال التعميـ تطكيرمؤتمر  حى ألمى  قدك 
، انيف كالمكائح المتشددة لمراجعة المكائح الجامعية كالمناىج بسبب استمرار كجكد القك  ماسةه 

، لمختمفة التي تحكـ إدارة العممية التعميمية كتحد مف صبلحية اتخاذ القرار عمى المستكيات ا
 .(ََِٔ)حامد عمار ، كمحسف يكسؼ ،دالتي تعكؽ التطكر المنشك ك 

( ََُِكما أكصى مؤتمر الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة التعميمية )فبراير 
لمكاكبة المتغيرات  الجامعيالتعميـ ك  الجامعيتشريعات الحاكمة لمتعميـ قبؿ الالنظر في  بإعادة

 العالمية كاإلقميمية كالمحمية.
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عمى  -ف الببلد النامية بحاجة ـ( أَُُِرزت دراسة معيد اليكنسكك لئلحصاء)كما أب
يـ الثانكل، دريب مدرس التعمعداد كتات التي تستيدؼ إلمنظر في السياس - متزايدو  نحكو 
ف تعالج التحديات المترابطة األربعة سياسة الناجحة بالنسبة لممدرسيف أنو ينبغي لمكما أ

 (ٔٓ، َُُِالتالية:) معيد اليكنسكك لئلحصاء، 
  مف المدرسيف بما في ذلؾ تدريب المدرسيف في  كاؼو  العرض: تدريب عددو

 مكضكعات متخصصة.
  عادؿو  مع تكزيعو ، يف المؤىميف مف المدرس كاؼو  التكزيع: ضماف كجكد عددو 

 في انتشارىـ. جغرافيةو  كعدالةو ، بيف الجنسيف 
 مة، ف يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ جكدة التدريب قبؿ الخدجكدة التدريس: ينبغي أ

 .ككذلؾ مف خبلؿ التطكير الميني المستمر كاإلشراؼ الميني
  االجتماعية التنمية مف  التكمفة: ينبغي عمى البمداف التي تمر بمراحؿ مختمفةو

ف تكاجو ىذه التحديات في سياؽ قيكد الميزانية كغيرىا مف أ، كاالقتصادية 
 األكلكيات التعميمية المتزاحمة.

ـ ََِّـ / َُِْفي مصر  االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعيكما أكضحت الخطة  
ارات د كالقر مف التشريعات كالقكانيف كالقكاع كبيرةو  يخضع لمجمكعةو  أف التعميـ قبؿ الجامعي

كالتي تراكمت منذ عدة ، ل أخر  ، كالمفعمة كغير المفعمة أحيانان  المتشابكة كالمتعارضة أحيانان 
كليذا فإف إعادة ، ، األمر الذل يجعؿ منيا معكقان لبرامج اإلصبلح بدالن مف مساندتيا عقكدو 

، ممحةن  حاجةن  تة بالييا لمكاكبة التطكر في السياسات التربكيالنظر فييا كتنقيتيا كاإلضافة إ
بما يتماشى كالتطكرات  ـ،ُُٖٗإعادة النظر في قانكف التعميـ لسنة كدعت إلى ضركرة 

 (.ُُِ: َُِْالمعاصرة في التعميـ)كزارة التربية كالتعميـ، 
راجعة تشريعات التعميـ م( إلى ضركرة َُِٔإسماعيؿ، كما دعت دراسة )طمعت حسيني     

مؿ بيا خبلؿ السنكات األخيرة، كالتعرؼ عمى تأثيراتيا المختمفة قبؿ الجامعي، كالتي جرل الع
 يؽ آماؿ المجتمع، في ظؿ نظاـ عالمفي كاقع نظاـ التعميـ، كتقكيـ مدل قدرتيا عمى تحقي

تراعي تطبيؽ ،  جديدةو  تعميميةو  سف تشريعاتو ب، كما أكصت يعترؼ إال باألقكياء دٍ يعي لـ ى 
مكاد الدستكرية كقكانيف التعميـ، كتساىـ في تطكر المبادلء التربكية المتضمنة في ال

كتعترؼ لكافة ،  كمتينةو  عادلةو  كفؽ أسسو ، المجتمع كتعمؿ عمى تيسير حؽ أفراده في التعميـ 
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كتكافح كافة أشكاؿ التمييز في الحصكؿ عميو ، المكاطنيف بحقيـ الكامؿ في التعميـ بالمجاف 
 .الفرص بينيـ ، كتحقؽ تكافؤ

( بتعديؿ البلئحة الداخمية لكمية التربية َُِٕصت دراسة ) عماد صمكئيؿ كىبة، كما أك      
بما يمنح ، ك بما يسمح بتطكير برامج إعداد معمـ التعميـ األساسي بكميات التربية ، بسكىاج 

 إدارة الكمية الصبلحيات الكافية لتنفيذ خططيا في تطكير العممية التعميمية.
صبلح المكائح كالتشريعات البة بتطكير برامج إعداد المكما أف الدعاكل المط         -عمـ كا 

في الكاليات ففحسب، " عمى العالـ النامي مقصكرةن  دٍ عي لـ تى  - عصرلتتناسب مع متغيرات ا كي
 مف لمزيدو  ،الخصكص كجو عمى الجامعات، في المعمـ إعداد مريكية تتعرض برامجالمتحدة األ

 رسائؿ كىناؾ. اإلعبلـ ككسائؿ التعميـ، كقادة القرار صناع كبار مف كخاصةن  كالنقد، التدقيؽ
 "المتكسطة" البرامج مف جدان  كبيرو  عددو  كجكد ىي المشكمة فأ تقكؿ مكافو  كؿ في مستمرةه 

(Kevin K. Kumashiro,2015,2). 
عمى ىذه القكانيف  ييضف، قياـ الدكؿ عمى تطكير كتحديث القكانيف السارية بيا  فإ
، كيبتعد بيا عف الثبات كالجمكد، بؿ تنسجـ مع المتغيرات كاألحكاؿ التى  كحيكيةن  حركةن 

تنظيـ قانكف  ال سيما أف،  تصيب المجتمع، كمف ثـ يتحقؽ عنصر المبلءمة فى القانكف
حتى يتسنى لو أف يساير الثكرات ،  مف المكاد التى تحتاج إلى تعديؿو  ره الجامعات بو كثي

، ككذلؾ كضع مكاد يلتى تكاجو مؤسسات التعميـ الجامعحقة اكالتطكرات المتبل، المتسارعة 
)أحمد محمكد عبد المطمب، كتحقيؽ أىدافو يسيـ فى جكدة التعميـ الجامعتي  يدةو جد

ََِٔ .). 
دكف ، يتضح أنو ال يمكف تطكير إعداد المعمـ ككميات التربية كفى ضكء العرض السابؽ 

ح مف الميـ تحديد المتطمبات التشريعية سف التشريعات التي تكفؿ تحقيؽ ذلؾ، لذا أصب
مف أجؿ تجكيد األداء كمكاكبة ،  الخدمة أك أثنائياسكاء قبؿ  ، لتطكير أداء المعمـ

كتمبية احتياجات المجتمع مف الككادر المتميزة، كمف ىنا تمثمت ، االتجاىات المعاصرة 
،  المصرم   المعمـً  إعدادً  كيرً لتط البلزمةً  التشريعيةً  المتطمباتً  أىـً  تحديدً في  البحث مشكمة

 . المعاصرةً  االتجاىاتً  في ضكءً 
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 :البحِح أشئلُة
 يسعى البحث الحالي لئلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي :

 االتجاىاتً  في ضكءً  ،المصرم   المعمـً  إعدادً  لتطكيرً  بلزمةً ال التشريعيةً  المتطمباتً  ما أىـي  
 ؟المعاصرةً 

 :الفرعية اآلتيةألسئمة ا كيتفرع عف ىذا السؤاؿ 
 سياسة إعداد المعمـك ،  عاـو  بكجوو  في مصرلمتعميـ  ما كاقع التشريعات الحاكمة .ُ

 ؟عمى كجو الخصكص
 سياسة إعداد المعمـ؟ك  لمتعميـ ما أىـ التشريعات العالمية الحاكمة .ِ
 ضكء االتجاىات المعاصرة؟ عمىما جكانب تطكير إعداد المعمـ  .ّ
،  لمتطمبات التشريعية لتطكير إعداد المعمـ في مصرما التصكر المقترح ألىـ ا .ْ

 ؟عمى ضكء االتجاىات المعاصرة
 : البحِح أهداُف

 إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:  الحالي يسعى البحثي 
، كسياسة إعداد  عاـو  بكجوو  في مصر التعرؼ عمى كاقع التشريعات الحاكمة لمتعميـ .ُ

 .المعمـ عمى كجو الخصكص
 يعات العالمية الحاكمة لمتعميـ كسياسة إعداد المعمـ.الكقكؼ عمى أىـ التشر  .ِ
فػػي مجػػػاؿ التشػػػريعات  تحديػػد جكانػػػب اإلفػػػادة مػػف االتجاىػػػات المعاصػػػرة .ّ

 .في مصر كالقكانيف في تطكير نظاـ إعداد المعمـ
 عمى ضكء االتجاىات المعاصرة.في مصر تحديد جكانب تطكير إعداد المعمـ  .ْ
كمحاكلػػة  .مصػػرفػػي  المعمػػـتطػػكير نظػػاـ إعػػداد ل كضػػع تصػػكرو مقتػػرحو  .ٓ

فػي ضػكء االسػتفادة  التغمب عمى المشكبلت التي يعاني منيا ىذا النظػاـ،
 .مف االتجاىات المعاصرة في ىذا المجاؿ
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 :بحِحال أهنيُة

 :مما يمى ا البحثىذ تنبع أىميةي 
 ـ َُِْ( مػف دسػتكر سػنة ِِ، كىي المادة ) معتبرةو  دستكريةو  لمادةو  استجابةن  أنو يأتي

 كسػبيؿو ، ككفايػاتيـ المينيػة لى ضركرة تطكير أدائيػـ إ يت بالمعمميف كدعت صراحةن نعي ، 
فػي اإلسػياـ  كمف ثـ محاكلة المرجكة،كتحقيؽ األىداؼ  ، لى الجكدة المنشكدةلمكصكؿ إ

 ضػػامنةو  تشػػريعيةو  لمتطمبػػاتو  مقتػػرحو  مػػف خػػبلؿ كضػػع تصػػكرو ، االرتقػػاء بإعػػداد المعمػػـ 
 .لتحقيؽ ىذه الغاية

 التربيػػة باعتبارىػػاكىػػك تطػػكير كميػػات  األىميػػة،مػػف  كبيػػرو  عمػػى جانػػبو  ان مكضػػكع معالجتػػو 
يػز كالكفػاءة  مػف التم عاليػةو  عمػى درجػةو  عداد ككادر عمميػةو إالمؤسسة العممية المنكط بيا 

اء التقػدـ كبنػ، كصياغة مبلمػح المسػتقبؿ  عف إعداد النشء تربكيان كتعميميان، كمسئكلةو ، 
سػيـ يي عادة النظر في التشريعات الحاكمة لكميات التربيػة بمػا ؿ إكذلؾ مف خبل ، المنشكد 

  ، كمسػػايرة االتجاىػػات العالميػػة، لمكانتػػو المنشػػكدة  فػػى اسػػتعادة ىػػذا الصػػرح العممػػي
 كتحقيؽ الرضا عنو مف قبؿ المجتمع. 

  ،مكاصػػمة جيػػكد البػػاحثيف الػػذيف اىتمػػكا بدراسػػة ىػػذا المجػػاؿ، كالخػػركج بػػبعض النتػػائج
تطػػكير  كف عمػػىكالمقترحػػات الجديػػدة، كالتػػي يمكػػف أف يسػػتفيد منيػػا القػػائم كالتكصػػيات،

 .عداد المعمـكميات التربية كنظـ إ
 انعكاسنػػا لمػػا أكدتػػو العديػػد مػػف الدراسػػات كالمػػؤتمرات التػػي نػػادت بأىميػػة إعػػداد  أنػػو ييعػػد

   .، كالذم ييعد العمكد الفقرم لمعممية التعميميةعامةو  المعمـ بصفةو 
  ممػا معاصػرةو  كعالميةو  عمميةو  عمى أسسو عداد المعمـ في تطكير مؤسسات إ ككنو يرتكز ،

 فػػي دكؿو  المعمػػـً  عػػدادً إ لمؤسسػػاتً  الحاكمػػةً  فػػان بالتشػػريعاتً ر  عى يؤىمػػو ألف يكػػكف مصػػدران مي 
 .تمفةو مخ

 : البحِح ميوُج

صؼ ، حيث ييتـ ىذا المنيج بك  لطبيعتو لمناسبتو الكصفيعمى المنيج  الحالي يعتمد البحث
يمكف مف خبللو  ك،  العبلقات التى تكجد بيف الكقائعكتحميمو كتحديد الظركؼ ك  ، ما ىك كائفه 

عداد المعمـ في مصر كبعض التشريعات الحاكمة لمتعميـ كا   أىـجمع األدبيات التربكية حكؿ 
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مؽ ، كتحميميا بعدقيقةو  لتنظيـ تمؾ المعمكمات، كتصنيفيا بصكرةو  في محاكلةو ، الدكؿ المتقدمة 
أىـ المتطمبات التشريعية البلزمة لتطكير إعداد المعمـ ككميات التربية عمى ضكء الستخبلص 

أىـ التعرؼ عمى في  استخداـ المنيج الكصفي كما يحاكؿ البحث الحالي، ىذه التشريعات
كفى  التربكية.دبيات التي تـ تحديدىا في ضكء األك ، جكانب تطكير إعداد المعمـ فى مصر 

ألىـ المتطمبات  مقترحو  عف الدراسة التحميمية يتـ كضع تصكرو  ات التي تنتجيضكء المعط
  .كميات التربيةلتطكير بعض جكانب إعداد المعمـ في التشريعية البلزمة 

 : البحِح صطلحاُتُم

 ما يمي:  مف أىـ المصطمحات التي ييركز عمييا البحث الحالي
 : التشريعاُت

مف سمطات  مختصةه  مجمكعة القكاعد القانكنية التي تضعيا سمطةه نو التشريع بأ ؼي ر  عى يي         
عبلف القكاعد مف ىذا الطريؽ ىك الذمالسمطة التشريعية  ،كىيالدكلة  يكسبيا قكة  ، كا 
التطبيؽ في المستقبؿ ) أحمد  بً كاج محاكـ الدكلة عمى االعتراؼ بيا كقانكفو  مزـي كيي ، القانكف 

القكاعد المكتكبة التي تتكلى كضعيا سمطةه عامةه معينةه  فيي كؿ   (.ِْْ، ُِٖٗ، ذكي بدكم
 ، كتشمؿ القكانيف كالمكائح كالقرارت بقكانيف.

نيا مجمكعة القكاعد القانكنية لمتعميـ المتمثمة في الدساتير بأ رؼي ع  التشريعات التعميمية فتي  ماأ
، لتشريعية في الببلد بكاسطة السمطة ا،  مكتكبةو  كالقكانيف كالقرارات التي تصاغ في صكرةو 

مـز جميع الييئات التعميمية في الدكلة باالعتراؼ بيا كتطبيقيا)نيمة عبد القادر ىاشـ ، كتي 
ُِٗٗ ،ِٔ). 

 :املعلِه إعداِد يف دلاِل التشريعيُة املتطلباُت

بأنيػػا مجمكعػػة  البحػػث الحػػالي المتطمبػػات التشػػريعية فػػي مجػػاؿ إعػػداد المعمػػـ ؼي ر  عىػػيي 
التػػي تمثػػؿ كالسياسػػات كالقػػرارات بثقػػة مػػف الدسػػتكر كالقػػكانيف كالمػػكائح اإلجػػراءات المن

 الكفيمة بتطكير إعداد المعمـ بكميات التربية. إلعداد المعمـ ، ك  أساسيةن  ركيزةن 
  :املعلِه إعداُد

 أكليػةه  صػناعةه  " :عددت التعريفػات التػي تناكلػت إعػداد المعمػـ كمػف  ىػذه التعريفػاتتى   
، مثػؿ معاىػد متخصصػةه  تربكيػةه  ينة التعميـ؛ حيث تتػكاله مؤسسػاته لممعمـ كي يزاكؿ م
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تبعنػػػا ، إعػػػداد المعممػػػيف، ككميػػػات التربيػػػة، أك غيرىػػػا مػػػف المؤسسػػػات ذات العبلقػػػة 
لممرحمة التي ييعد المعمـ لمعمؿ بيا، كأف تككف المرحمة االبتدائيػة، أك الثانكيػة، ككػذلؾ 

اعينا، أك تجارينا، أك غير ذلػؾ، كبيػذا المعنػى تبعنا لنكع التعميـ، كأف يككف عامنا أك صن
" )محمػد متػكلي المعمـ ثقافينا، كعممينا كتربكينػا فػي مؤسسػتو التعميميػة قبػؿ الخدمػة دي ييعى 

 .  (ِٓ،ُٖٗٗغنيمة ، 
( ـَُِْ)عػداد المعممػيف ببلئحػة إلمتقريػر الخػاص  ان برنامج إعداد المعمـ طبق ؼي ر  عى كيي 

حيػػث يتضػػمف تكافػػؽ عميػػو الكاليػػة ب دراسػػي   برنػػامجه "بأنػػو  بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
فيػو جميػع المتطمبػات التعميميػة كالتدريبيػة  قيػدالطالب الم ستكفياستكماؿ مراحمو أف ي

تمكنػػػو مػػػف  ، أك رخصػػػةو مبدئيػػػةو  لكػػػي يحصػػػؿ عمػػػى شػػػيادةو ، التػػػي كضػػػعتيا الكاليػػػة 
)أمػػػػانى محمػػػػد "يػػػػةالتػػػػدريس فػػػػي المػػػػدارس االبتدائيػػػػة كالمتكسػػػػطة كالثانكيػػػػة بالكال

 (ُٕ: َُِٔالسيد،
 :البحِح حدوُد

ما تشتمؿ  في ضكء األدبيات التربكية، إذ غالبان إعداد المعمـ  د جكانبعمى الرغـ مف تعد   
كمككنات برامج ، سات عمى سياسة كنظـ القبكؿ بمؤسسات إعداد المعمـ كأىداؼ تمؾ المؤس

يئة التدريس، فإف البحث كأعضاء ى،  أساليب التدريس، ك عداد كشركط كمتطمبات القبكؿ اإل
مف أجؿ بنية تكاممية عداد في عممية اإل ألىميتياالجكانب بعض ىذه ركز عمى  الحالي ي

مف خبلؿ سياسات كنظـ ، تستيدؼ المعمـ قبؿ االلتحاؽ بالمؤسسة األكاديمية الجامعية 
رىا باعتبا، ة ككذلؾ قبؿ أف يمتيف التدريس مف خبلؿ الترخيص لمزاكلة المين، القبكؿ 

عداد بالمجتمع كىيئات المرحمة الثانية في عممية اإلعداد، ثـ تأكيد أىمية عبلقة مؤسسة اإل
 فيما يمى:  ة التي يقتصر البحث الحالي عمييااالعتماد، كمف ثـ تمثؿ المحاكر األربع

 كنظـ القبكؿ بكميات التربية. ةي : سياسأكالن 
 زاكلة المينة.التربية برخصة م كميات ثانيان: عبلقةي 

 ككزارة التربية كالتعميـ.،  كميات التربية بالمجتمع المحمي قةي : عبلثالثان 
 نظاـ الجكدة كاالعتماد.كميات التربية ب رابعان: عبلقةي 
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 :بحِحفى ال الصرِي خطُة

 تية:الحالي كفقان لممحاكر اآل يسير البحث
 .في مصر عداد المعمـكؿ: التشريعات الحاكمة لمتعميـ كا  المحكر األ 

 داد المعمـ في االتجاىات المعاصرة.عالمحكر الثاني: التشريعات الحاكمة لمتعميـ كا  
 ، كيشتمؿ عمى:ضكء االتجاىات المعاصرة عمىعداد المعمـ إجكانب تطكير المحكر الثالث: 

 .بكميات التربية وكنظمالقبكؿ  ة: سياسأكالن 
 .التربية برخصة مزاكلة المينة ان: عبلقة كمياتثاني
 .ككزارة التربية كالتعميـ قة كميات التربية بالمجتمع المحمي: عبلثالثان 

 نظاـ الجكدة كاالعتماد.رابعان: عبلقة كميات التربية ب
عمى ، لتطكير إعداد المعمـ في مصر  المقترح لممتطمبات التشريعية ر: التصك الرابعالمحك 

 .المعاصرة   ضكء االتجاىات 
 مصَر يف املعلِه عداِدوإ للتعليِه احلاكنُة ُتالتشريعا: األوُل احملوُر

صدار التشريع ىي السمطة ، كالسمطة المخكؿ ليا إالتشريع المصدر الرسمي لمقانكف  د  يعى ُي    
كىك أبك ،  ةالتأسيسييصدر عف السمطة  الذل األساسيعد الدستكر ىك التشريع كي  ،التشريعية

المكائح كالقرارات بقكانيف تمؾ التي تصدر عف ك ، مى مف السمطة التشريعية القكانيف كيعد أع
 السمطة التنفيذية. 
نو مجمكعة القكاعد القانكنية التي تضعيا سمطة مختصة مف سمطات كيعرؼ التشريع بأ

عبل  يكسبيا قكة القانكف  ف القكاعد مف ىذا الطريؽ ىك الذمالدكلة كىى السمطة التشريعية كا 
كقانكف كاجب التطبيؽ في المستقبؿ ككمما تطكرت  كيمـز محاكـ الدكلة عمى االعتراؼ بيا

عرؼ الحياة االجتماعية ككثرت بتطكرىا العبلقات كالركابط البشرية بدت عدـ صبلحية ال
فراغيا في قالب قكانيف) أحمد ذكي  كمصدر لمقانكف كظيرت الحاجة إلى سف التشريعات كا 

 (.ِْْ، ُِٖٗ، بدكم
شمؿ قكاعد القانكف التي تتبناىا كتقرىا المؤسسات نو يكىناؾ مف ينظر لمتشريع عمى أساس أ

الحككمية لتنظيـ السمكؾ االجتماعى كالمعنى الشائع ليذا المصطمح يستعمؿ بالنسبة لمقكانيف 
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)فاركؽ جعفر  التي تسنيا المجالس النيابية كيستعمؿ أيضا بالنسبة لعمميات سف القكانيف
 (ٗٓ، ََِٔعبد الحكيـ، 

نيا مجمكعة القكاعد القانكنية لمتعميـ المتمثمة في ميمية فتعرؼ بأعف التشريعات التع ماأ
مكتكبة بكاسطة السمطة التشريعية في صكرة الدساتير كالقكانيف كالقرارات التي تصاغ في 

 ) نيمة عبدالقادر ىاشـي الدكلة باالعتراؼ بيا كتطبيقياالتعميمية ف الييئاتالببلد كتمـز جميع 
 ،ُِٗٗ ،ِٔ). 

تاز التشريعات التعميمية بعدة خصائص مترتبة عمى ككنيا قاعدة قانكنية كىذه كتم      
 (ُْٗ، َُِٔ، رجب كريـ عبدالبله :( الخصائص يمكف إجماليا فيما يمى

  التشريع يضع قاعدة قانكنية: التشريع مصدر مف المصادر الرسمية لمقانكف كتتكافر
فراد كمجردة كتنظـ سمكؾ األ قاعدة عامةفيو كؿ خصائص القاعدة القانكنية ككنيا 

عد تشريعان في المجتمع كمصحكبة بجزاء تكقعو السمطة عمى المخالؼ، كلذا ال يي 
يصدر عف السمطة التشريعية بشأف كاقعة بعينيا أك بخصكص  أم أمرو  تعميميان 
 مر ال يضع قاعدة تعميمية عامة مجردة.بذاتو ألف مثؿ ىذا األ معيفو  شخصو 

 في صكرة بنكدو  كتكبة: حيث يخرج التشريع التعميميم التشريع يصدر في صكرة 
 يو.مما يجعمو كاضحان كمحددان فيسيؿ الرجكع إلفي كثيقة  كمكتكبةو  مدكنةو 

  سمطة عامة التشريع يصدر عف سمطة عامة: تخرج التشريعات التعميمية عف
ض نيا لذلؾ تفر السيادة عمى األفراد، فإف الدكلة ليا حؽ مختصة في الدكلة كحيث إ

 ىذه التشريعات عمييـ كتمزميـ باحتراميا كعدـ الخركج عمييا .
 :التشريعات التعلينية

مف التشريعات  تتنكع التشريعات التعميمية كتتدرج في قكتيا، كيمكف التمييز بيف عددو 
 :اآلتيالتعميمية عمى النحك 

 الدشتور: .0

مرآة كىك ، الدكلةات في التشريع كالمصدر األعمى لسائرأبا القكانيف  لدستكراعد يي       
الكثيقة "بأنو  كيعرؼ الدستكرالدكلة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية،  لفمسفة

 األساسية في الدكلة التي تحدد شكؿ نظاـ الحكـ كتككيف السمطات العامة كاختصاصاتيا
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الديف  د صفيريات العامة لممكاطنيف") محمكالعبلقات فيما بينيا، كما تحدد الحقكؽ كالح
، أك مجمكعة القكاعد القانكنية أنو القانكف األساسعرؼ ب(.كما يي ٖٔ: َُِٓخربكش، 

، كالتي تكضح سمطات األساسية التي يتـ بمقتضاىا تنظيـ الدكلة كممارسة الحكـ فييا
عف حقكؽ ككاجبات المكاطنيف. فالدستكر ىك الكثيقة التي مف خبلليا يتـ  الحككمة، فضبلن 
الدكلة كعبلقاتيا مع الدكؿ كاألفراد، كبالتالي فيي تحدد الييكؿ السياسي لنظاـ  رسـ سياسات

 الدكلة كبياف الحكـ فييا.
 :أهداف الدشتور

 (َُِِ:) مجمس الكزراء، يمكف تحديد أىداؼ الدستكر، فيما يمى  
 نسانيةالمكاطف: تحقيؽ األمف كالكرامة اإل  -ُ 

كات ككرامة المكاطف في األماكف العامة كالخاصة، يتـ ذلؾ مف خبلؿ: حماية حياة كممتمك    
كحماية الحريات األساسية لممكاطف في التعبير عف الرأم كاالعتقاد كالتنظيـ، كتكفير األمف 
القانكني فيما يتعمؽ بعدـ تطبيؽ القانكف بأثر رجعي، كباتخاذ ما يمـز مف تدابير لتيسير 

كتكفير الحماية الحياة  د األدنى لمبقاء عمى قيدالتقاضي، كتكفير األمف الغذائي بما يضمف الح
 االجتماعية بما يضمف الحد األدنى مف الدخؿ كحمايتو مف التضخـ كارتفاع األسعار.

 الدكلة : تحقيؽ االستقرار السياسي كاالقتصادم -ِ 
نفاذ القانكف، كالمساكاة أماـ القانكف، كاحتراـ كضماف تنفيذ األحكاـ، إيتـ ذلؾ مف خبلؿ: 

ضمانات التداكؿ السممي لمسمطة، كالمشاركة الشعبية الكاسعة المنظمة، كالحماية مف ك 
 اإلقصاء كالتيميش، كالعدالة االجتماعية كتكافؤ الفرص، كالمساءلة كمكافحة الفساد.

 المجتمع: تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية -ّ 
، كالعدالة في الحصكؿ عمى ان قطاعيك  ان النمك االقتصادم المتكازف جغرافييتـ ذلؾ مف خبلؿ 

مقكمات التنمية، كالتعميـ كالتدريب كضماف التعميـ المبلئـ لدخكؿ سكؽ العمؿ، كالبحث 
 العممي كاالبتكار، كالتشغيؿ الكامؿ كاإلنصاؼ في الحصكؿ عمى فرص العمؿ البلئؽ.

لقد ك كلة، نو يضع أسس كمقكمات الدريعات التعميمية كما أالدستكر قمة التش يمثؿك     
ير المصرية بالتعميـ كعبرت عف ىذا االىتماـ مكاد عدة كنظرت إليو عمى اىتمت كافة الدسات

 ََِّ/  َُِْمتعميـ قبؿ الجامعى ف الخطة االستراتيجية لأنو قضية أمف قكمي بؿ أ
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د  كفايات كيحشد طاقاتو  ف يبنيف نظاـ التعميـ في مصر في حاجة ماسة أل أرت صفحاتيا بصي
د مناىجو كأىدافو مف خبرات يستمك عد لممستقبؿ يي  ، تعميمان لمتنمية  يصبح تعميمان داعمان ل بشريةن 

لمتكظيؼ كالتدريب  تجعؿ مخرجاتو قابمةن ، ك نساف الماضي كرؤية مستقبمية ترتبط ببناء اإل 
كالتنمية الشاممة  ادمكمف ثـ فيك يقمص مف البطالة كيساىـ في زيادة معدالت النمك االقتص

 في تحقيؽ النيضة المنشكدة كالرقي قيمة التعميـ يؤكد ال مف خبلؿ دستكرو  يتأتى إ، كىذا ال
 المرجك .

ـ إلى األىمية المتعاظمة التي َُِْشير المكاد الخاصة بالتعميـ في دستكر كتي 
حؿ قضايا التعميـ كسبؿ تطكيره كتخصيص مكاد لزيادة تمكيمو  أكيدكت ،الىا الدستكر لمتعميـ ك أ

بات ىذا التطكير كلممرة األكلى في دساتير مصر يفرد الدستكر نسبة محددة كتكفير متطم
 عمى التعميـ مف الدخؿ القكمي. لئلنفاؽ

لخركج مف دائرة نو قاطرة التقدـ كاكأ قكميمف أف قضية التعميـ قضية أكما يؤكد الدستكر 
مة تمؾ لترج دان مف القائميف عمى التعميـ أف يبذكلكا جيك تستمـز  أمكره  التخمؼ كالفقر كىي

حافظ كتي  ت كتشريعات كخطط لمتعميـ تعزز األمف القكميلى سياساالمكاد الجكىرية الحاكمة إ
) :معنية بالتعميـ في الدستكر المصرم فيما يميىـ المكاد العمى االنتماء الكطني، كتتمثؿ أ

 (ُّ-ُُ، َُِْع، دستكر ج.ـ.
 فو بناء الشخصية المصرية، التعميـ حؽ لكؿ مكاطف، ىد( عمى أف ُٗ) مادةتنص ال

فى التفكير، كتنمية المكاىب  يية الكطنية، كتأصيؿ المنيج العممكالحفاظ عمى اليك 
رساء مفاىيـ المكاطنة ، كتشجيع االبتكار، كترسيخ القيـ الحضارية كالركحية، كا 

كالتسامح كعدـ التمييز، كتمتـز الدكلة بمراعاة أىدافو فى مناىج التعميـ ككسائمو، 
حتى نياية المرحمة الثانكية أك  يكالتعميـ إلزام.يره كفقان لمعايير الجكدة العالميةكتكف

ما يعادليا، كتكفؿ الدكلة مجانيتو بمراحمو المختمفة في مؤسسات الدكلة التعميمية، 
يـ ال تقؿ عف كتمتـز الدكلة بتخصيص نسبة مف اإلنفاؽ الحككمى لمتعم.كفقان لمقانكف

حتى تتفؽ مع المعدالت  ان ، تتصاعد تدريجييإلجمالا ي% مف الناتج القكمْ
كتشرؼ الدكلة عميو لضماف التزاـ جميع المدارس كالمعاىد العامة كالخاصة .العالمية

 .بالسياسات التعميمية ليا
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  دريب كالت يكالتقن يمتـز الدكلة بتشجيع التعميـ الفنت ( عمى أفَِ) مادةتنص ال
لمعايير الجكدة العالمية، كبما  ان كافة، كفق ره، كالتكسع فى أنكاعوكتطكي يالمين

 .يتناسب مع احتياجات سكؽ العمؿ
 الدكلة استقبلؿ الجامعات كالمجامع العممية كالمغكية، ( عمى كفالة ُِ)مادةتنص ال

التعميـ  كتكفير التعميـ الجامعي كفقان لمعايير الجكدة العالمية، كتعمؿ عمى تطكير
ة كتمتـز الدكل.لمقانكف ان ات الدكلة كمعاىدىا، كفقفى جامع كتكفؿ مجانيتو يالجامع

% مف الناتج ِال تقؿ عف  يلمتعميـ الجامع يبتخصيص نسبة مف اإلنفاؽ الحككم
 .حتى تتفؽ مع المعدالت العالمية ان تتصاعد تدريجي ياإلجمال يالقكم

الدكلة كتعمؿ الدكلة عمى تشجيع إنشاء الجامعات األىمية التى ال تستيدؼ الربح، كتمتـز 
عداد  بضماف جكدة التعميـ فى الجامعات الخاصة كاألىمية كالتزاميا بمعايير الجكدة العالمية، كا 
ككادرىا مف أعضاء ىيئات التدريس كالباحثيف، كتخصيص نسبة كافية مف عكائدىا لتطكير 

 .العممية التعميمية كالبحثية
   ي النيضة ساسية فبييئة التدريس كاعتبرتيـ الركيزة األ  (ِِ)اعتنت المادة

مما يستكجب العناية بيـ كرعايتيـ، فتنص عمى أف  المعرفية كالتقدـ العممي
يـ، الركيزة األساسية لمتعميـ، تكفؿ الدكلة يف، كأعضاء ىيئة التدريس كمعاكنيالمعمم

تنمية كفاءاتيـ العممية، كمياراتيـ المينية، كرعاية حقكقيـ المادية كاألدبية، بما 
 .تعميـ كتحقيؽ أىدافويضمف جكدة ال

 تكفؿ الدكلة حرية البحث العممى كتشجيع مؤسساتو، أف ( عمى ِّ)مادةتنص ال
باعتباره كسيمة لتحقيؽ السيادة الكطنية، كبناء اقتصاد المعرفة، كترعى الباحثيف 

% مف الناتج ُؿ عف ال تق يكتخصص لو نسبة مف اإلنفاؽ الحككمكالمخترعيف، 
 .حتى تتفؽ مع المعدالت العالمية ان تدريجيتتصاعد  ياإلجمال يالقكم

سياـ المصريي، كما تكفؿ الدكلة سبؿ المساىمة الفعالة لمقطاعيف الخاص كاألىمي  ف فى كا 
 .يالخارج فى نيضة البحث العمم

 بكؿ  يلكطنالمغة العربية كالتربية الدينية كالتاريخ ا( عمى أف ِْ) مادةكما تنص ال
كالخاص، كتعمؿ الجامعات  يـ قبؿ الجامعي الحككمة فى التعميمراحمو مكاد أساسي

 .عمى تدريس حقكؽ اإلنساف كالقيـ كاألخبلؽ المينية لمتخصصات العممية المختمفة
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 تمتـز الدكلة بكضع خطة شاممة لمقضاء عمى األمية أف  ( عمىِٓ) مادةكتنص ال
ىا تنفيذاليجائية كالرقمية بيف المكاطنيف فى جميع األعمار، كتمتـز بكضع آليات 

 .محددةو  زمنيةو  ، كذلؾ كفؽ خطةو يبمشاركة مؤسسات المجتمع المدن
 :الدستكرية الخاصة بالتعميـ ما يميبلحظ مف خبلؿ استعراض المكاد كيي 

عناية فائقة  عني أنو مراحمو، كماأىمية كبيرة لمتعميـ بجميع  الدستكر أعطىأف  -
كاعتبرىـ الركيزة  الجامعيية سكاء في التعميـ قبؿ الجامعي أك بالييئة التدريس

األساسية في تحقيؽ النيضة المعرفية كألـز الدكلة بذؿ كؿ الجيكد لتنمية مياراتيـ 
استجابة  البحث الحالي عد، كيي المينية كاالرتقاء بأدائيـ بما يحقؽ الجكدة التعميمية 

 لمكقكؼ عمى أىـ المتطمبات التشريعية المادة الدستكرية مف خبلؿ السعي ليذه
 يكاكب المعايير العالمية في إعداده. طكير أداء المعمـ كيلت

 كاكبت الدساتير المصرية المعايير التي فرضتيا التحديات الحضارية المعاصرة عمى -
 تحقيؽ الجكدة في تؤكد دستكريةو  تشريعاتو  بإصدارالدكؿ النامية، كتعاممت معيا 

 )طمعت حسيني، كاقتصاد المعرفةلممعايير العالمية، كمحك األمية الرقمية ان التعميـ كفق
 .(َِ: َُِٔإسماعيؿ،

 الكواىني التعلينية: .0

 التي، ك المجتمع يعرؼ القانكف بأنو " مجمكعة القكاعد التي تنظـ سمكؾ الفرد في ُي           
سمطة التشريعية) مزمو الدكلة بمراعاتيا، أك القاعدة العامة الممزمة التي تأتى عف طريؽ التي 

 ىي القكانيفف قكانيف التعميـ (  كلذا ، يمكف القكؿ بأَِ: ََِٗم، حسف مصطفى البحر 
لييا الدستكر بعممية عيد إالتي تصدر عف السمطة التشريعية التي يي ك  الخاصة بمجاؿ التعميـ ،

 . تعميميةو  كضع القكانيف، كيتـ كضع ىذه القكانيف في ضكء ما تضمنو الدستكر مف أسسو 
 يمعنال ىكالخاص بإصدار قانكف التعميـ ك  ـُُٖٗلسنة  ُّٗقانكف رقـ  عدي كيي        

كالتي تنص ،  (ُ)مادة رقـ كمف أبرز مكاده التي نص عمييا  بتنظيـ شئكف التعميـ في مصر
عمى ،  ان كقكمي ان كعممي ان ثقافي ان الجامعي إلى تككيف الدارس تككين ييدؼ التعميـ قبؿ" :عمى

لقكمية كالعقمية كاالجتماعية كالصحية كالسمككية مستكيات متتالية، مف النكاحي الكجدانية كا
 ،كالرياضية، بقصد إعداد اإلنساف المصرم المؤمف بربو ككطنو كبقيـ الخير كالحؽ كاإلنسانية



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- ٖٔ - 

كتزكيده بالقدر المناسب مف القيـ كالدراسات النظرية كالتطبيقية كالمقكمات التي تحقؽ 
سياـ بكفاءة في عمميات كأنشطة اإلنتاج كاإل، إنسانيتو ككرامتو كقدرتو عمى تحقيؽ ذاتو 

كالخدمات، أك لمكاصمة التعميـ العالي كالجامعي، مف أجؿ تنمية المجتمع كتحقيؽ رخائو 
 ."كتقدمو

التعميـ قبؿ الجامعي حؽ أف كالتي تنص عمى  ( مف ذات القانكف ،ّ)ادة رقـ ككذلؾ الم
طالبة التبلميذ برسكـ مقابؿ ما يقدـ لجميع المكاطنيف في مدارس الدكلة بالمجاف، كال يجكز م

ؤدل لمتبلميذ، أك ليـ مف خدمات تعميمية أك تربكية، كيجكز تحصيؿ مقابؿ خدمات إضافية تي 
يسبؽ التعميـ األساسي  عف استعماؿ األجيزة كاألدكات، أك مقابؿ تنظيـ تعميـو  تأميناتو 

 لتعميـ.مف كزير ا ، كيصدر بتحديد ىذا المقابؿ كأحكالو قراره يلزاماإل 
تككف مدة الدراسة في التعميـ قبؿ الجامعي عمى التي تنص عمى أف ك  (ْ)مادة رقـ ككذلؾ ال

” الحمقة االبتدائية ” كيتككف مف حمقتيف  يع سنكات لمتعميـ األساسي االلزامالنحك التالي: تس
يـ ثبلث سنكات لمتعمك كمدتيا ثبلث سنكات،  ” الحمقة اإلعدادية ” كمدتيا ست سنكات ، ك 
 خمس سنكات لمتعميـ الفني المتقدـ.ك  الثانكم ) العاـ كالفني (،

، حكاـ العامة لمتعميـ تألؼ ىذا القانكف مف سبعة أبكاب إذ يشمؿ الباب األكؿ األىداؼ كاألكي
الثالث عمى مرحمة كيشتمؿ الباب ،  في حيف يشتمؿ الباب الثاني عمى مرحمة التعميـ األساسي

التعميـ الفني نظاـ الخمس عمى كالباب الرابع  كالفني ثبلث سنكات(، التعميـ الثانكم )العاـ
يـ الخاص بمصركفات ، سنكات كالباب الخامس دكر المعمميف كالمعممات كالباب السادس التعم

حكاـ ـ بتعديؿ بعض إََِٔ( لسنة ُٓٓ)إضافة الباب السابع مف خبلؿ قانكف رقـ  تكتم
 الذم التعميـ ىيئة بعنكاف أعضاء ـُُٖٗلسنة  (ُّٗ)قانكف التعميـ الصادر بالقانكف رقـ 

،  التعميمية العممية في كالمشاركيف يعادليا كما المعمميف كظائؼ :األكؿ،  فصميف عمى يحتكم
 .لممعمميف المالية المعاممة الثاني: كالفصؿ
جب ( التي تدكر حكؿ الشركط التي يِٕ)المكاد التي اشتمؿ عمييا القانكف الماده  أبرزكمف 

مف كظائؼ المعمميف حيث تنص عمى أف يككف حاصبلن عمى  ف تتكافر فيمف يشغؿ كظيفةأ
، باإلضافة إلى شيادة إجازة تأىيؿ  مناسبو  عاؿو  ىؿو أك عمى مؤ  مناسبو  تربكمو  عاؿو  ىؿو مؤ 

 المطمكب. اطات التأىيؿ التربكمكتصدر بقرار مف كزير التربية كالتعميـ اشتر ،  تربكم
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شغؿ كظيفة أف حيث تنص عمى ،  مساعدو  حكؿ مف يشغؿ كظيفة معمـو  (ّٕ)كما تدكر المادة 
لمدة سنتيف قابمة لمتجديد سنة أخرل بقرار مف كزير التربية كالتعميـ كيجب عمى  مساعدو  معمـو 

شاغميا خبلؿ ىذه المدة الحصكؿ عمى شيادة الصبلحية لمزاكلة التعميـ بالمرحمة التعميمية 
ألم  دكف حاجةو شيادة خبلليا انتيى عقده تمقائيان ـ يحصؿ عمي الذا ل، فإالتي يتقدـ ليا 

 جراء.إ
 مينيةو  كاديميةو شاء أإنحكؿ  فرد مادةن أ أنوذ إ، كما اىتـ القانكف بالتنمية المينية لممعمميف 

تنشأ أكاديمية تسمى األ  عمى أف (ٕٓ)فقد نصت المادة  ، لممعمميفو  كاديمية المينية ُي
كتتبع كزير التربية كالتعميـ كيصدر بتنظيميا خصية االعتبارية العامة متع بالشتت، لممعمميف 

، ف يككف مقرىا مدينة القاىرة ، عمى أمف رئيس الجميكرية  كبتحديد اختصاصاتيا قراره 
أف كتعمؿ بالتعاكف مع كميات التربية عمى ، نحاء الجميكرية في مختمؼ أ كتككف ليا فركعه 

 ة الصبلحية المنصكص عمييا في ىذا القانكف.كاديمية منح شيادتتكلى ىذه األ 
 اللوائح والكرارات التعلينية: .8

تصدرىا السمطة التنفيذية لشرح ماجاء ُي  تفصيميةن  كالقرارات التعميمية تشريعاتو  حتعد المكائُي 
التربية كالتعميـ كالتعميـ  ئح كالقرارات كؿ ما يصدر عف كزيرمبقكانيف التعميـ كتضـ  ىذه المكا

دارتيا في كؿو مف التعميـ قبؿ الجامعي كالتعميـ ما يفي العالي تعمؽ بتنظيـ العممية التعميمية كا 
 .الجامعي

 كمكاد سياساتو التي تضمنت لكائح كميات التربية في الجامعات المصرية كمف ىذه المكائح 
 ىذه السياسات كاإلجراءاتمف الكفاءة كالجكدة، فقد تمثمت  عاليةو  عداد معمميف عمى درجةو إل

في جميع  عاليةو  المعمـ قبؿ الخدمة مف خبلؿ برامج ذات جكدةو  في النص عمى : أف ييعد
كالنظاـ  يلمنظاـ التكامم ان كفق مالركضة حتى نياية التعميـ الثانك تخصصات التعميـ العاـ مف 

 ممف تخصصو األكاديمي كذ يتصؼ بأنو متمكفه  عداد معمـو إراعى ف يي أ يكينبغ،  يالتتابع
داخؿ  يو ديمقراط مو تربك  مناخو عرض مادتو كالتفاعؿ مع طبلبو، كيعمؿ عمى خمؽ ي  في ميارةو 

بآداب المينة كقيـ  كالتعمـ الذاتي، كممتزـو  يعكد تبلميذه عمى العمؿ التعاكنفصمو كمدرستو، كيي 
بعامة كتكنكلكجيا التعميـ  عمى استخداـ التكنكلكجيا كقيـ التقدـ، كقادرو  مالمجتمع المصر 

  (ّ، ََِٗجامعة أسيكط،  ): بخاصةو 
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البلئحة التنفيذية لمباب السابع مف قانكف التعميـ رقـ ـ تـ إصدار َُِّكفى أبريؿ         
 (َُِّ، كتمثمت أىـ المكاد المتعمقة بالمعمميف فيما يمى:) ج.ـ.ع، ۷۰۰۲لسنة  (ُٓٓ)

بالدبمكـ العاـ في  ةو عميا غير تربكي يتحدد التأىيؿ التربكم لمحاصميف عمى مؤىبلتو  (:۷المادة )
لما تقرره األكاديمية المينية  ان كفق تربكمو  كالذم تقدمو كميات التربية ، أك إجازة تأىيؿو ، التربية 

 لممعمميف . 
إلى أىـ المعايير التي يجب أف تتكافر في المعمـ المساعد كى  : تيشير ىذه المادة(ّالمادة ) 

يككف تقدير مدل ثبكت صبلحية المعمـ المساعد "، فتنص عمى أف  يتـ تثبيتو في كظيفة معمـو 
خبلصو  لممعايير اآلتية :أداء العمؿ المنكط بو بإتقافو  ان كفق لمتعييف في كظيفة معمـو  مف حيث  كا 

أف يتكافر فيو حسف المظير كاألخبلؽ الحسنة كالسمات الشخصية البلـز ك  ،الكـ أك الكيؼ 
 التبلميذ كالطبلب كأكلياء األمكر كالبيئة كالقدرة عمى التكاصؿ مع، في المعمـ  تكافرىا

عمى شيادة  ، كيحصؿدكرات التنمية المينية  كأف يجتاز ة ،االجتماعية المحيطة بالمدرس
احترامو لزمبلئو كرؤسائو في العمؿ  مع ،المينية لممعمميف  األكاديمية الصبلحية التي تصدرىا

 ، كأف يتمتع بصفة التعاكف كالعمؿ الجماعي . 
فتنص عمى ،  بكيفية التعييف أك التعاقد مع مف يشغؿ كظيفة معمـو  معنيةه كىي ( ْدة )الما 

يككف التعييف أك التعاقد لشغؿ كظائؼ المعمميف كاإلخصائييف المنصكص عمييا في المادة  أف"
،  مناسبو  بكمو تر  عاؿو  ( مف قانكف التعميـ لخريجي كميات التربية أك الحاصميف عمى مؤىؿو ۲۰)

تربكم ، كذلؾ مف خبلؿ  باإلضافة إلى شيادة أك إجازة تأىيؿو ،  مناسبو  عاؿو  ؤىؿو أك عمى م
إعبلف في صحيفتيف يكميتيف كاسعتي االنتشار ، كيجب أف يتضمف اإلعبلف البيانات المتعمقة 

 بالكظيفة ، كشركط شغميا ، كذلؾ بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية :
تحديد التخصصات المطمكبة كأعدادىا حصر العجز كالزيادة عمى مستكل المحافظة ك  - أ

 في ضكء االحتياجات الفعمية ، كاعتمادىا مف السمطة المختصة بالمحافظة .
ية لكتكفير االعتمادات الما، المطمكبة مكافقة كزارة المالية عمى التعاقد عمى الكظائؼ  - ب

 عمى طمب السمطة المختصة بالمحافظة . ليا بناءن 
خطار مكافقة كزارة التربية كالتعمي - ج ـ عمى التعاقد عمى الكظائؼ المطمكبة ، كا 

 األكاديمية المينية لممعمميف .
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لمقكاعد  ان شغؿ الكظيفة كالمفاضمة بينيـ كفقيتـ ترتيب مف يتقدـ لككفقان ليذه المادة فإنو 
 ، األعمى مؤىبلن  ،ة اآلتية : األعمى في مرتبة الحصكؿ عمى المؤىؿ البلـز لشغؿ الكظيف

 ان كال يجكز التعاقد إال كفق ، ان األكبر سن ، ان األقدـ تخرج، نتيجة االختبار  ألعمى في درجاتا
 لنمكذج العقد المرفؽ دكف غيره .

اتباعيا لتطكير أدائيـ تدكر حكؿ المعايير التي يجب عمى المعمميف : كىي ( ۵۱المادة )
ؼ المعمميف عمى المعايير الممزمة لؤلداء التعميمي لكظائ دتتحدعمى أنو ، حيث تنص"التعميمي

 مف المجاالت اآلتية :  النحك المبيف في كؿ مجاؿو 
 )أ( مجاؿ التخطيط :

 تصميـ األنشطة التعميمية المبلئمة .ك  ،االحتياجات التعميمية لمطبلب  تحديد كيتضمف :
دارة الفصؿ : (ب  مجاؿ خطة كأساليب التعميـ كا 
تيسير خبرات ك  ، اجات الطبلباستجابة لح كأساليب تعميميةو  استخداـ خططو كيتضمف :   

شراؾ الطبلب في حؿ الك  ،التعميـ الفعاؿ   مناخو تكفير ي ك  ، يمشكبلت كالتفكير الناقد كاإلبداعا 
لتنشيط  االستخداـ الفعاؿ ألساليب متنكعةو ك   ، ؽ العدالة في التعامؿ مع الطبلبلتحقي سرو يم

دارة الكقت المخصص لمتعمـ بكفاءةو ك  ،كتحفيز الطبلب   د مف الكقت الفاقد .كالح ا 
 ) ج( مجاؿ المادة العممية :

طرؽ التمكف مف ك  ،المادة العممية كفيـ طبيعتيا التمكف مف بنية كمضمكف  كيتضمف :
، تو العممية مع المكاد األخرل تمكف المعمـ مف تکامؿ مادك  ،البحث في المادة العممية 

 القدرة عمى إنتاج المعرفة .ك 
 د( مجاؿ التقكيـ :

 التغذية الراجعة .ك  ،تقكيـ الطبلب ، ك التقكيـ الذاتي  : كيتضمف
 )ق( مجاؿ مينية المعمـ :

 التنمية المينية .  ، كالمينة أخبلقياتكيتضمف : 
المحددة لحقكؽ  كمف المكائح التعميمية أيضان التي تـ إصدارىا الئحة االنضباط المدرسي     

دارة المدرسة نح  (ُٕٗ)رقـ  ، الصادرة بقرار كزارمو ك الطبلب كمسئكليات ككاجبات المعمميف كا 
 كتمثمت ىذه الكاجباتأىـ كاجبات المعمـ نحك مينتو  التي حددتك  ـ ،َُِٓ/ ٓ/ُٕبتاريخ 
 :(َُِٓ) كزارة التربية كالتعميـ ،  فيما يمى
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 .بميثاؽ السمكؾ الصادر مف كزارة التربية كالتعميـ يمتـز -
كالحرص عمى سمعتيا كيدافع  تيابأخبلقيايحافظ عمى شرؼ المينة كالتمسؾ  -

 .عنيا
، كتحسيف أدائو كاإلبداع  لى تطكيرىاكالسعي إيحرص عمى االرتقاء بالمينة ، -

 فيو.
، كيحتـر فمسفة كالخطط كالبرامج ، في الدكلة  النظاـ التربكم ةباستراتيجييمتـز  -

 ىداؼ الدكلة في ضكء المكائح كالكتب الدكرية الصادرة عف كزارة التربيةكأ
 التعميـ.ك 

كخمؽ ، كيتعاكف مع زمبلئو لمعمؿ عمى خدمة المجتمع ، المينة  بأىداؼيتمسؾ  -
 .منة كفعالةآبيئة تعميمية 

 ؿكيمتث، حياتو في  ، كالتثقيؼ الذاتي منيجان  عد النمك الميني كاجبان أساسيان يي  -
سرار ـ كالعدؿ كاالنضباط كالحفاظ عمى أالمينة السيما الصبر كالحز  ألخبلقيات

 .ينةالم
 رؾ أىمية العمـ في التقدـ الحضارم.كيد، يتفرغ لممينة  -
 .التعميمية يساىـ بإيجابية كفعالية في األنشطة -

 كما تمثمت أىـ كاجبات المعمـ نحك الطبلب في ضكء البلئحة فيما يمى:
 (َُِٓ)كزارة التربية كالتعميـ، 

 مية التربكية كغايتيا ، كيحتـر ف الطالب ىك محكر العميؤمف بأ
 .ه ككرامتو كحقكقوراءآ

  مة العربية لكطنو كلؤل يؤمف باهلل كمحبو  يحرص عمى تنشئة جيؿو
 .بتراث الدكلة كمعتزو 

 ان أخبلقيان كنمكذج، ف يككف قدكة حسنة لمطبلب يعمؿ جاىدان عمى أ 
 .حتذل بو في عممو كسمككويي 

 بغض النظرعف  يتسـ سمككو بالعدالة بيف الطبلب في المعاممة ،
 .ك الجنسب أك العقيدة أاختبلؼ المذى

  عف المنفعة الشخصية. بينو كبيف الطبلب بعيدةن  ركحيةن  يبنى عبلقةن 
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 بداع.ؽ الفردية كيشجع الفائقيف عمى اإليراعى الفرك 
 رشاده إيشجع الطالب في البحث ع لى ف المعرفة الصحيحة كا 

 مصادرىا المكثكقة.
  ريةو كالمعمكمات الخاصة بو بس، الحفاظ عمى خصكصيات الطالب 

 .تامةو 
  شرؾ الطبلب في أكجو النشاط المختمفة بالمدرسة.يي 

فيما يمى:)كزارة التربية كالتعميـ،  كما تمثمت كاجبات المعمـ نحك المجتمع    
َُِٓ) 

  كتقاليده كالمساىمة في حؿ مشكبلتوتفيـ أحكاؿ المجتمع كعاداتو. 
 كسب ثقة المجتمع كتعظيـ دكر المعمـ فيو. 
 الفعاؿ ة المدرسة الرفيعة كدكرىا الريادمالمحافظة عمى مكان. 
 تمكيف أبناء المجتمع مف اكتساب المعرفة كتكظيفيا في حياتيـ. 

مف  عاليةو  عداد المعمـ عمى درجةو إككف نظـ ف تأيتـ تحقيؽ ىذه الكاجبات يتطمب  كلكي
 عداد في الدكؿ المتقدمة.ة كالكفاءة كالتنافسية مع نظـ اإلالجكد

مى عدة مبادئ لمتعميـ في مصر يرتكز ع التشريعي اإلطارف أالسابؽ بلحظ مف العرض كيي 
حتى  لزاميإ كأنو، شراؼ الدكلة إ كيتـ تحت ،، كىك مجاني  التعميـ حؽه أف :أساسية أىميا 

تكجب عمى ، إذ يبعناية الدستكر ف المعمـ حظيأبلحظ كما يي ، األساسينياية مرحمة التعميـ 
فما ، كعمى الرغـ مف ذلؾ  ،لو باعتباره الركيزة األساسية لمتعميـالدكلة تنمية الكفاءة المينية 

مف  ماؿ كتكقعات كثيرو لنصكص الدستكر ال ترتقى لطمكح كآ زالت القكانيف كالتشريعات المفسرة
 .فالتربكيي
فمـ تكف التشريعات السابقة ممبيةن متطمبات التجديد كالتحديث في إعداد المعمـ كأدكاره      

 ، فالقانكف الذم الثكرات المعرفية كالتكنكلكجية كمجتمع المعرفة ي تتناسب معالجديدة الت
، كما أف لكائح كميات  ـُِٕٗيعكد لعاـ  - كمنيا كميات التربية -نظـ شئكف الجامعات يي 

، كما أف الدستكر الحالي كالترجمة الحقيقية لبنكدىا ، مف التعديؿ  ى مزيدو التربية بحاجة إل
نفاؽ عمى العممية التعميمية كالتنمية المينية ير كاقع اإل ماؿ في تغيمف اآل الذل حمؿ كثيران 
 .بعد لى حيز التطبيؽتيـ عمى كافة المستكيات لـ يخرج إلممعمميف كرعاي
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 التربية فيلغاء تكميؼ طبلب كميات يا إكاف مف أىم كالتي، أسيمت التشريعات السابقة  كقد
اإلعداد لغير التربكييف، كذلؾ لفقداف ىؤالء الطبلب ، ككذلؾ ضعؼ برامج ضعؼ مكانة المعمـ 

ما  -يكمان ما   –لمدافعية ، نتيجة عدـ يقينيـ بأنيـ سيعممكف في حقؿ التعميـ ، كسيطبقكف 
  يتعممكنو. 

 املعله شياشة إعدادو للتعليه احلاكنة العاملية احملور الجاىى: التشريعات

عداد المعمـ عمى ا  عامة ك المتعمقة بالتعميـ  لميةالعا في ىذا المحكر يتـ رصد بعض التشريعات
 .كجو الخصكص ، كذلؾ عمى النحك التالي:

 مريكيةتشريعات التعليه يف الواليات املتحدة األ: أواًل

حيث يتنكع نظامو التعميمي ، التعدد مما انعكس عمى بالتنكع ك  المجتمع األمريكي يتميز      
كاألسس  ئلرغـ مف ىذا فإف ىناؾ بعض المباد، كعمى اىذا التعميـ بتنكع كاختبلؼ الكاليات

 (ُٔ -ُٓ، ََِّ)نبيؿ سعد خميؿ،  :التي يقـك عمييا التعميـ األمريكي تتمثؿ في
رفض فكرة التكجيو العقائدم، كفرض التعميـ مف الخارج، فكبلىما في نظره مف  -

 نجده يؤكد كالديكتاتكرية، لذا سمات المجتمعات التي تتحكـ فييا السمطة المطمقة 
 التيذيب التمقائي أك الشخصية البناءة الحقة النافعة لمفرد كالمجتمع.

بلحظ سيطرة االىتماـ الكبير بالتعميـ كاعتباره مف مسئكليات المجتمع، لذا يي  -
 الشعب عمى شئكف التعميـ بصكرة مباشرة.

يا يؤمف المجتمع األمريكي بالفركؽ الفردية بيف األفراد، لذا يعمؿ عمى مراعات -
 بكؿ السبؿ.

ا إلى  - يعتبر األمريكيكف التعميـ أساس الديمقراطية األمريكية، لذا فيك يسعى دائمن
 .تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بيف األفراد

 كذلؾ مف أجؿاألمريكية ، إعداد المعمـ مف القضايا الميمة المطركحة عمى الساحة  كقد بات
تطكير كتفعيؿ ىذا اإلعداد بما ككذلؾ لمستقبؿ، المكاجية تداعيات  تحسيف جكدة المعمـ 

يحقؽ تضييؽ الفجكة بيف ما ىك كائف كما ينبغي أف يككف عميو إعداد المعمـ في ظؿ ىذا 
 .العصر المميء بالتحديات 
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 األمريكيكد الرئيس أقد ف،  عداد المعمـ كثيران إمريكية بالتعميـ كنظـ نيت اإلدارة األكقد عي      
الطالب بيا ال يكمف  اللتحاؽؿ األىـ في نجاح المدرسة منذ المحظات األكلى ف العامأأكباما 

يقؼ في مقدمة  مدييـ بقدر ما يكمف في المعمـ الذك دخؿ كالأفي لكف الطبلب 
 .(U.S Department of Education,2011)الصفكؼ

ـي ك             ف القكانيف إ، كليذا فنظاـ" ال مركزم"  مريكيةالكاليات المتحدة األ التعميـ في نظػػا
 ىناؾ تشريعاتو كما أف  ،التي تحكـ برامج التعميـ تتنكع بدرجة كبيرة ما بيف كالية كأخرل

 .كحككمات الكالياتخاصة بالتعميـ تصدرىا الحككمة الفيدرالية  كتقاريركقكانيف 
ـ(" ُّٖٗكمف أشير ىذه التقارير عمى اإلطبلؽ ىك تقرير "أمة في خطر )     

Nation At risk 1983 مف أىـ التقارير التي اىتمت باإلصبلح المدرسي عد يي الذم  ك
عداد المعمـ، كالذم استمر العمؿ مف خبللو عمى مدل   تمراحؿ، نكجز أىـ ما دع عدةكا 

 : (Julia E.Koppich,1997,310إليو في اآلتي)
األمريكية المرحمة األكلى مف اإلصبلح: في ىذه المرحمة اىتمت الكاليات المتحدة      

حيث ركزت عمى خطكات حصكؿ المعمـ  دخاؿ أفضؿ العناصر لمينة التعميـ ،بالعمـ كا  
جراءاتيا،عمى الشيادة  كرفعت مرتبات  ت مف الصعب أف يككف الفرد معممان،كما جعم كا 

المعمميف بحيث يصبح اإلقباؿ عمى المينة مف األمكر المربحة، كبيذا تجد المينة إقباالن 
 متزايدنا.

المرحمة الثانية مف اإلصبلح )التحكؿ كالتغير في اتجاىات اإلصبلح(: بعد اإلصبلح    
في المرحمة األكلى انتشر اتجاه يرل أف التغيرات التدريجية التي حدثت في نظاـ التعميـ 

العديد مف التقارير التي أكلت  كفي ظؿ ىذه المرحمة الثانية ظير األمريكي غير كافية
 منيا: كبيرةن  إعداد المعمـ أىميةن 

o إعداد األمة كمعممي القرف الحادم كالعشريف  :تقرير كارينجي(
 ـ(.ُٖٔٗ)
o ( ُٖٔٗتقرير ىكلمز:)المستقبؿ  كمعمم ـ 
o الجمعية القكمية لمحكاـ(  :تقارير المجمس القكمي لمحكاـ( 

 مف ىامة جكانب أربعة عمى كتكصياتو التقرير إلييا تكصؿ التي النتائج كقد ركزت 
 ((Margaret A., Jenny Hoffmann,2003,3: لتعميميةا العممية
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 فأ جدكي  كقد ، ساسيأ ىدؼو  ببل مائعان  فقد كاف( المنيج أم) المدرسي المحتكل 
 لىإ الكمية ك البرامج التحضيرية في المينية البرامج انتقمكا مف قد كثيريف ان طبلب

 المدرسة مف التخرج متطمبات تعزيز بضركرة كصىأ كقد ، "العاـ المسار" دكرات
 نجميزية،اال  المغة مف أدنى حدو  اذ ان أساسي منيجان  تتطمب بحيث الثانكية

 .الكمبيكتر كعمـك االجتماعية، كالعمـك العمكـ،ك  كالرياضيات،
 يجب التي كالميارات ، كالقدرات المعرفة مستكل حيث مف التكقعات التقرير حدد 

 عدة خبلؿ مف لمطبلب قعاتالتك  ىذه عف التعبير يتـ، ك  فكالخريج يمتمكيا أف
 كاالمتحانات، متطمبات،الك  ، نجازاإل /  التخرج درجات مثؿ مختمفة، طرؽ

 في القصكر أكجو مف العديد التقرير كقد استعرض،  المكضكع كصعكبة
 ك رياضيات كمحتكيات المنزلية، الكاجبات كميات انخفاض:  كشممت التكقعات

 لمطبلب تحدو  كجكد كعدـ السيمة، ختياريةاال بالمكاد لتحاؽاال  زيادةك  ، قؿأ عمـك
 المدارس تعتمد بأف أكصى كقد. تخفيضيا تـ التي لمدرسيةا الكتب بسبب
 األكاديمي ؤلداءل التكقعات سقؼ كرفع لمقياس، كقابمة صرامة أكثر معايير

 .األصيؿ كاإلنجاز التعمـ تدعـ بيئةو  في صعبة مكاد باستخداـ
 في بكثير أقؿ كقتان  أمضكا األمريكييف الطبلب أف تبالكق المتعمقة النتائج أظيرت 

 ، فعاؿو  غير بشكؿو  المنزلية كالكاجبات،  الدراسية الفصكؿ ك المدرسي، العمؿ
 الستغبلؿ المطمكبة الدراسة ميارات لتطكير المدارس قبؿ مف تشجيعيـ يتـ كلـ

 ىأكص كما ،المدرسي العمؿ في الكقت مف المزيد قضاء في الرغبة أك الكقت
 خبلؿ مف،  األساس المنيج مف األدنى لتعمـ الحد بكثيرو  أكثر كقته  خصصيي  أفب

 العاـ أك الطكيؿ، الدراسي اليـك كأ القائـ، الدراسي لميـك فعالية أكثر استخداـ
 .المطكؿ الدراسي

  الطبلب يكفي بما جذابان  ليس التدريس مجاؿ أف إلى المجنة تقرير صمي كخى 
كأف ىناؾ . كبيرو  تحسيف إلى المعمـ تحتاج إعداد برامج فكأ،  أكاديميان  القادريف

 كخاصة ،كاف متكقعان  ةالرئيس المجاالت في المعمميفأعداد  في نقصان خطيران 
 لجعؿ أك المعمميف إعداد لتحسيف عديدة تكصياته  متدً كقي  ، كالعمـك الرياضيات
 .ان كاحترامل جدك  أكثر مينةن  التدريس
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عداد المعمـ؛ حيث أكدت االىتماـ بالت في مجمؿ نتائجيا  تمؾ التقاريرأكدت كقد        دريس كا 
يستطيع ىذا المعمـ أف يحكؿ التبلميذ مف مستيمكيف  حتىإعدادان جيدان ضركرة إعداد المعمـ 

امتصاصيا فقط كأخذىا لممعرفة إلى منتجيف ليا، كأف يقكمكا بمعالجة المعمكمات بدالن مف 
 التقارير طريقة االرتفاع أك الصعكد إلى أعمى مف أجؿكبيذا اتبعت ىذه ،  عمى عبلتيا

 تحاؽ بمينة التعميـ، كما أكدت ضركرة اختيار أفضؿ العناصر لبلل كما أكدت تحسيف التعميـ 
ضركرة أف يككف المعمـ معممنا محترفنا، كىذا االحتراؼ يأتي مف خبلؿ التركيز عمى التخصص 

م ص كالتعمؽ فيو يمكف تجنيد األفراد مف ذك الميني لممعمـ، كمف خبلؿ تحقيؽ ىذا التخص
      (Julia E.Koppich,1997,312) القدرات العميا ليصبحكا معمميف

 بدكف طفؿو  أم ترؾ عدـ" تشريع األميركية الحككمة أصدرت ـََُِ عاـ فيك      
 البداية، في. التعميـ إلصبلح كاسعةن  سمطةن  الفدرالية الحككمة عطىأ الذم، (NCLB)"تعميـ

 نحك بكش إدارة دفعت،  ـََُِ عاـ المراجعة قيد الثانكم االبتدائي التعميـ قانكف كاف عندماف
 المساءلة عمى التركيز مع "تعميـ بدكف طفؿ أم ترؾ عدـ" بعنكاف التعميـ إصبلح خطة

 يتعمؽ فيما البحثية المعرفة مف قميؿو  مع محدكد شعبيه  نقاشه  ىناؾ كافكقد . كالعقكبات
ذا،  تشريعاتال بمحتكيات  تأثيرو  ذاتً  معينةو  استراتيجيةو  عمى ينصي  التشريع كاف ما كا 

 (Kathryn M. Borman,et al., 2009,126)معيفو 
 تسعة برامج، ىي: كيتضمف  ،صفحة (ََُِ)في اكثر مف  ف ىذا القانكفيتضمتـ كقد 

 ذكم كمبادئ تدريب كتكظيؼ المعمميفلؤلطفاؿ المحركميف،  تحسيف التحصيؿ األكاديمي
كتعزيز خيارات ،  كالعشريف الحادممدارس القرف ك نجميزية، كتعميـ المغة اال القدرات العالية، 
ثر برامج أك  ، تعميـ السكاف األصمييفك ، المركنة كالمساءلةك كبرامج االبتكار، أكلياء األمكر 

 .Connie F)الثقافات متعددم الطبلبمعممي  كالمساعدات، كتصكراتالمعكنة 

Jordan,2007,22) 
،  ساسان أ ان المتحدة معيار  الكاليات في المدارس لمعممي أصبح ىذا التشريع بالنسبة كقد     

 المدارس في عاؿو  بشكؿو  المؤىميف المعمميف عدد كزيادة الطبلب جميع أداء تحسيف لىإ ييدؼ
  .األمريكية

 درجةو  عمى معمـو  كؿ أف مف لمتأكد ىك األكؿ: ليذا التشريع ةالرئيس األىداؼ مف نكعاف كىناؾ
 يصبح أف يكد مف عمى الحكاجز تقميؿ ىك كالثاني  ،العممية المادة في الكفاءة مف عاليةو 
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 بديمة مسارات يجادكا   التقميدية المعمميف إعداد برامج" تجييز إعادة" خبلؿ مف ان معمم
 . ((Emma Smith,2008,611لممينة
 في" الكفاءة مف عاليةو  درجةو "عمى يككف أف يجب المعمـ أفعمى  التشريع ينصكما      
 عمى الحصكؿ -كفقان لمقانكف  -الكفاءة مف الدرجة ىذه تعني  ،درسيايي  التى العممية المادة

 الكالية اختبار اجتاز قد كاف إذا لمغاية مؤىبلن  المعمـ يككفك ،  كامؿو  بشكؿو  بالتدريس ترخيص
 . لمتدريس رخصةو  عمى كحاصبلن  بالمدرسيف، الخاص
،  البكالكريكس درجة عف يقؿ ال ما يمتمؾ أف يجب لمتدريس المرشح فأ ىشير ذلؾ إليي ك      

 ان كاديميأ ان تخصص بنجاح أف ييكمؿ أك لمكالية األكاديمية االختبارات اجتياز عمى ان قادر  يككفأف ك 
 المرحمة لىإ طفاؿاأل رياض مرحمة في يتدريس منصبو  لتكلي ذلؾ ك ،عميا لدراساتو  معادالن 
 .(U.S Department of Education,2004) كيةالثان

 ذكم غير الطبلب كالفقراء أ الطبلب تدريسأف  منصرمةو  تاريخيةو  بلحظ عبر فتراتو كيي       
 مع التفاكت ىذا التشريع تناكؿكلذا ،  الخبرة عديمي مدرسيفكاف يتـ مف قبؿ  البيضاء البشرة
  فأ رغـ،  قصكرو  جكانب كجكد لىإ فكقبالمرا أشار قد ك.  المعمـ جكدة لضماف جديدو  نيجو 

 مف عالية درجة"، كيفسر فقرة طفؿو  لكؿ عاليةو  كفاءةو  مذ معمـو  كجكد عمى ينص التشريع
كاديمية مع تتكازف فييا المعرفة األ  برامج تقديـ في مستمرة التربية كمياتأف ب." الكفاءة

 تميؿكما  التربكم ، الجانب قيمة ميؿتق إلى تميؿ الفيدرالية الحككمة فأ ال، إ المعرفة التربكية
 Kathryn M. Borman,et)المعرفي المحتكل مع يتناسب ماب المعمـ جكدة عمى التركيز ىإل

al., 2009,126) 

ـ أعمنت إدارة الرئيس أكباما نيتيا اتخاذ تدابير لتعزيز َُِْكفى أبريؿ لعاـ         
،  ؿ بحيث تككف لمبرامج عالية األداء فقطإجراءات مساءلة إعداد المعمـ، كتقييد منح األمكا

لى التغيير إما في حاجة إ بلب أقؿ نجاحان، فييج معمميف حيث الطف البرامج التي تخر  كأكدت أ
 Julie Greenberg, Kate Walsh and Arthur)ك الخركج عف العمؿ أ

McKee,2014,8)  
 The Every Child "زينج كؿ طفؿو "أصدرت الحككمة األمريكية قانكف  ـَُِٓكفى عاـ 

Achieves  ,كيمكف تمخيص أكباما  عد مف أىـ إنجازات حككمة الرئيس األمريكييي  ، كالذم ،
 Senate committee On Healthىـ البنكد التي اعتنى بيا القانكف فيما يمى: أ

,Education Labor and Pensions in U.S.A (2015), 
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  االختبار االتحادم الخاص بقانكف "عدـ القانكف نظاـ المساءلة عمى أساس نيى يي
خداـ االختبارات تحديد كيفية است الكاليات مسؤكليةبذلؾ تستعيد ك ترؾ أم طفؿ"، 
ألغراض المساءلة. كيجب أف تدخؿ الكاليات ىذه االختبارات ضمف  ان المطمكبة اتحادي

ج، معدالت التخر  بإدراج أيضان سكؼ تككف الكاليات مطالبة ككذلؾ  المساءلة،نظـ 
جادة المغة اال  عدادإمقياس كاحد لمتعميـ الجامعي أك ك  نجميزية القكل العاممة، كا 

ف ع س أخرليمقايف تيشمؿ أالسماح لمكاليات  ان سيتـ أيضكما  لمتعممي االنجميزية. 
داء الطبلب كالمدرسة في نظـ المساءلة مف أجؿ تزكيد المعمميف كأكلياء األمكر أ

 .أكثر دقة عف األداء المدرسي ريرو كغيرىـ مف أصحاب المصمحة بتق
 كالمجتمعات كالمعمميف، كاألميات، لآلباء ىامةو  معمكماتو  عمىالقانكف  شتمؿا 

 لكؿ كالرياضيات القراءة في فيدراليان  المطمكبيف االختباريف  القانكف كديؤ  إذ، المحمية 
 عف فضبلن  ،الثانكية المدرسة في كاحدةن  كمرةن ،  ٖ إلى ّ مف الصفكؼ في سنكيان  طفؿو 

. عشر االثاني حتى الثالث الصؼ بيفما  مراتو  ثبلث تعطى كالتى العمـك اختبارات
 كيؼ يعرفكف اآلباء أف مف التأكد شأنيا مف الطمبة لتحصيؿ اليامة المقاييس ىذه

 تمبية أجؿ مف،  يعانكف الذيف الطبلب دعـ عمى المعمميف كمساعدة،  ىـأبناؤ  يؤدم
 في مبتكرةو  تقييـو  أنظمةً  لتجريب إضافيةن  مركنةن  كالياتال منح كسيتـ. المعايير
 .أنحاء الكالية جميع في كالتعميـ التربية مديريات

  كيتضمف - المنخفض األداء ذات المدارس تحسيف عمى الكالياتالقانكف  يساعد 
  تحسيف في لممساعدة التعميمية كالمناطؽ لمكاليات الفيدرالية المنح القانكف مشركع
كلذا  . لمكالية المساءلة أنظمة قبؿ مف تحديدىا يتـ التي داءاأل منخفضة سالمدار 
 عمى القائمة التدخبلت تصميـ عف مسؤكلةن  كالتعميـ التربية مديريات تككف سكؼ
 عمى حظركيي  الكاليات، مف تقنيةو  بمساعدةو  المنخفض، األداء ذات لممدارس األدلة

  عمى يتكجب التى الخطكات دتحدي أك ك كصؼأ تكميؼ  االتحادية الحككمة
 أف القانكف مشركعكيتطمب . المدارس تمؾ لتحسيف  تتخذىا فأ كالكاليات المقاطعات

 لزيادة خطكات كاتخاذ كالتعميـ التربية مديريات تنفذىا التي التدخبلت الكاليةتراقب 
 .فعالة غير التدخبلت كانت إذا التعميمية المناطؽ مساعدة
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  تعمؿ التي الكاليات بأف قريي  حيث - المحمية كالسيطرة لكاليةا سيطرةالقانكف  يعزز 
 المساءلة نظـ إلنشاء مسؤكلية لدييا كغيرىـ، كالمعمميف، التعميمية، المناطؽ مع

 المساءلة نظـ ك. النجاح لتحقيؽ استعداد كعمى يتعممكف الطبلب جميع أف لضماف
 المعايير تمبي أف جبي كلكف ،الكالية خبلؿ مف كمي   بشكؿو  مصممةن  تككف تمؾ

 نظاـ في  لمطبلب الفرعية كالمجمكعات الطبلب جميع شمكؿ ذلؾ في بما االتحادية،
 .لمطبلب العممي التحصيؿ بيانات كتصنيؼ المساءلة

  ىيةما تقررىي التي  الكالية أفب إذ ييقر – المعايير عمى الكالية سيطرة القانكف يؤكد 
 الحككمةكما أف  ،كاشنطف مف تدخؿو  دكف ،ىا تعتمد سكؼ التى األكاديمية المعايير
 معينةو  مجمكعةو   عمى اإلبقاء أك اعتماد عمى الكاليات تحفز أك تفرض ال قد الفيدرالية

 التي األكاديمية المعايير ما تقرر أف في حرةن  الكاليات ستككفك  المعايير، مف
 .ستتبعيا

 كالمناطؽ لمكاليات كاردالم قدـيي إذ  -المعمميف دعـ في الكالياتالقانكف  يساعد 
 مف كغيرىـ المدارس، كمديرم المعمميف لدعـ المختمفة األنشطة لتنفيذ التعميمية
 ذات التدريب لبرامج األمكاؿ مف بيا المسمكح االستخدامات ذلؾ في بما المربيف،
 برامج ك لممعمميف، المستمر الميني التطكير كفرص الجدد، لممعمميف عاليةال الجكدة
 . المينة في ان جدد عمميفم لتكظيؼ

   حيث  – باالبتكار لمكاليات يسمحإذ  التقييمات، عمى الفيدرالية السيطرةالقانكف  نيييي
 . المعمـ تقييـ نظـ كتنفيذ بكضع لمكاليات يسمح

  لمكاليات يكفرالمكاردإذ  – االنجميزية  متعممي دعـ عمى الكالياتالقانكف  يساعد 
 التعميمية برامجكال العالية الجكدة عمى كالحفاظ نفيذكت إلنشاء التعميمية كالمناطؽ
 يجيدكف االنجميزية، المغة عمميمت أف ضماف إلى تيدؼ كالتي المغة بتعميـ الخاصة

 لتنفيذ التعميمية كالمناطؽ لمكاليات حكافز عمى القانكف كينص،  نجميزيةاال  المغة
 تعميـ في كبيرة تحسينات إلى تؤدم أف شأنيا مف التي كالممارسات السياسات

،  كاآلباء لممعمميف اؿالفعٌ  الميني التطكير ذلؾ في بما نكميزية،اال  المغة عمميمت
 كتنفيذ كضع عف الكالية مسؤكلية يؤكد كما ،المجتمعية المشاركة كممارسات
 نجميزية،اال  المغة متعممي لبرامج الكالية مستكل عمى التخرج ك القبكؿ إجراءات
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 تمبية في لممساعدة التعميمية كالمناطؽ لمكالية إضافيةن  معمكماتو  أيضان  القانكف كيكفر
 ذكم االنجميزية كمتعممي الطكيؿ المدل عمى نجميزيةاال  المغة متعممي احتياجات
 .اإلعاقة

  ذات كالمبادرات البرامج كتنفيذ التنسيؽ دعـ عف الكالية مسؤكليةالقانكف  يؤكد 
زالة تحديد عف يةالكال مسؤكلية يؤكدإذ  ، العالية الجكدة  دكف تحكؿ التي الحكاجز كا 
 التقنية المساعدة كتقديـ التمكيؿ، كمصادر كالمبادرات البرامج بيف كالتكامؿ التنسيؽ
 قادرةن  كالتعميـ التربية مديريات تككف بحيث الممارسات، أفضؿ نشر أجؿ مف كالتدريب

 . إيجابي بشكؿو  المدرسة مناخ كتعزيز الطبلب الحتياجات أفضؿ تمبية عمى
  البرامج مف اثنيف بيف الجمع خبلؿ مف المستقمة المدرسة برامجيعزز القانكف 

 :مانحة مسابقات ثبلث مف كيتألؼ المستقمة، لممدارس كاحدو  برنامجو  في القائمة
 كيانات إلىىنا  المنحكتككف : الجكدة عالية المستقمة المدارس -

 المدارس كسيعت أك كنسخ،  جديدة مستقمة مدارس لبدء الكالية
 المرافؽ، تطكير مف ذلؾ في بما العالية، الجكدة ذات المستقمة
عداد كالتعاقد  .النقؿ كسائؿ كتكفير المعمميف، كا 

 لىإ مقدمةن ىنا  منحكتككف ال: المرافؽ جؿأ مف مالية مساعدة -
 لتعزيز مبتكرةو  أساليب إلظيار ، خاصةو  أك عامةو  ربحيةو  غير كياناتو 

 بالمدارس خاصةو  مرافؽ ترميـ أك بناء أك اءشر  لتمكيؿ االئتماف
 . المستقمة

تيقدـ  منحكىي  القكمية، األنشطة مف كجزءو : كتكسيع استنساخ -
 ذات المستقمة المدارس استنساخ كأ لتكسيع مستقمةو  منظماتو  دارةإل

 .العالية الجكدة
  كيضتف في  قكلأ ممارساتو  لتبني لمكاليات حكافز كجكد عمى أيضان  القانكف  ينص 

 مف حسفكيي  المستقمة المدرسة شفافية  مف القانكف يزيد ك المستقمة، المدارس
 ذلؾ ك،  األمكاؿ تتمقي مستقمة مدرسة كؿ كتشغيؿ تنفيذ في المحمي المجتمع إشراؾ
 .المستقمة المدارس  نجاح ضماف جؿأ مف
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في  ميـ العاليصدار قانكف التعإتـ فقد  التشريعات الحاكمة لمتعميـ العاليما عف أ       
جكنسكف جامعة كالية  ، كقد اختار الرئيس األمريكي ـُٓٔٗنكفمبر  ٖالكاليات المتحدة في 

، ، كقد كاف القصد مف القانكف تعزيز المكارد التعميمية لمكميات كالجامعات إلقرارهتكساس 
الفيدرالي كزيادة التمكيؿ ،  المالية لمطبلب في التعميـ العالي كالجامعيكتقديـ المساعدات 

نشاء ىيئة المعمميف ـ قركض منخفضة الفائدة لمطبلب، كا  لمجامعات كالمنح الدراسية، كتقدي
 (.(Wikipedia,2018الكطنية 

، تمثؿ التعديؿ  ـُٖٗٗ، ففي  متفرقةو  عمى القانكف في سنكاتو  جراء تعديبلتو كقد تـ إ     
تعميمية، كما تضمف إلغاء المعكنة يـ البرامج الالمبكر كالجاىزية كف في إكساب الطبلب الكعي

ـ ََِّ، كفي ك المساعدات الفدرالية لمطبلب الذيف يثبت تكرطيـ في تيـ تتعمؽ بالمخدراتأ
مف الحكافز  لتقديـ مزيدو  تعديؿ قانكف التعميـ العالي جؿأمف  مشتركةو  تـ تقديـ تكصياتو 

مكرست مف ُي  لضغكطو  نتيجةن طبلب األقميات لكالقركض لمطبلب كتمكيؿ برامج الدراسات العميا 
كاتحاد الينكد الحمر  مف المنظمات منيا التحالؼ مف أجؿ العدالة في التعميـ العالي قبؿ عددو 
رابطة مناصرة لكميات  ، كىي لفرص في التعميـ العاليكالرابطة الكطنية لتكافؤ ا العاليلمتعميـ 

 (.(Wikipedia,2018 كجامعات السكد في الكاليات المتحدة
قر الككنجرس التشريع ـ ، فقد أُٓٔٗتـ إقرار تعديؿ قانكف ـ ََِٖأغسطس  ُْ كفي

جؿ االبتكار لمكاجية التحديات لمطبلب ككذلؾ تمكيؿ الكميات مف أ مف المساعدات ان ليقدـ مزيد
كالتدريب ، كما  الراشديف لمكاصمة التعميـ الجامعيالدخؿ المحدكد ك  تي تكاجو البالغيف ذكمال

المعمميف في الكاليات عداد ـ مقترحان لبلئحة إَُِْمريكية في ديسمبر عميـ األنشرت كزارة الت
عداد المعمميف كنظاـ المحاسبية ، كىدفت البلئحة إلى تحسيف جكدة برامج إمريكية المتحدة األ

 مكثكقةو  عداد المعمميف عمى أساس مؤشراتو ـ اإلدارة في قياس أداء برنامج إكدع
 .(U.S. Department of Education,2014)كصحيحةو 
ظيؼ لمخرجات البرنامج كمعدالت التك  البلئحة مف الكاليات كضع مؤشراتو  بتطمي كى          

 حً نى حدد البلئحة البرامج المؤىمة لمً ، كما تي  رباب عمميـكبيانات المسح عف الخريجيف كأ
TEACH  ،زة برامج إعداد المعمـ المتمي: فئات كتصنؼ البلئحة المعمميف كفؽ أربع

exceptional teacher preparation programs  كبرامج إعداد المعمـ الفعالة ،
effective teacher preparation programs  "، ك برامج إعداد المعمـ الميددة at 
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- risk teacher preparation programs  ، كبرامج إعداد المعمـ ذات األداء
، كتقكـ  performing teacher preparation programs - low  المنخفض

بيا كالمرتبطة بتقارير االلتحاؽ  عمى مؤشراتيا الخاصة الكالية بتحديد طبيعة البرنامج بناءن 
ئحة عمى كؿ كالية ، كما تكجب البل بالبرامج كالتي تختمؼ مف كالية ألخرل كتتمقى ىذه البرامج

يتـ تصنيؼ  كفى ضكئومف خبلؿ مقياس متدرج ،  عداد المعمـ كؿ عاـو أف تقكـ برنامج إ
 ، معدالت التكظيؼك المعمميف مف خبلؿ مخرجات تحصيؿ الطبلب كتقييمات المعمميف، 

 .Kevin K رباب العمؿ.كنتائج المسح لمخريجيف كأكاحتياجات المدارس ، 

Kumashiro,2015)) 
تقميؿ  ف أىـ أغراض ىذه التشريعات الجديدة ىككطبقان لكزارة التعميـ األمريكية فإ           

أعباء المؤسسات التعميمية المعنية ببرامج إعداد المعمـ بالنسبة لمتقارير التي تقدميا، 
كتشجيع الكاليات عمى االستفادة مف البيانات الخاصة بمدل كفاءة المعمميف مف أجؿ بناء 

: َُِٔأماني محمد السيد، )إلعداد المعمميف عمى مؤشرات عالية الجكدة  ككؼءو  فعاؿو  نظاـو 
ِٓ) 
المنشكرة عبر مكقع كزارة التعميـ عداد المعمـ إكير طخطة الكاليات المتحدة في ت تمثمتكما 

 (California department of education,2015) :فيما يمىفي كالية كالفكرنيا 
  نفاؽ عمى المعمميف ذ بمغت ميزانية اإل ، إنفاؽ عمى المعمميف زيادة تمكيؿ التعميـ كاإل

% عف ميزانية التعميـ لعاـ  َُبزيادة قدرىا ، بميكف دكالر  ٗ.ّ كالقادة التربكييف
 .ـََُِ – ََِٗ

 كتقديـ تقارير عف نتائج ىذه المسكحات، كضركرة ، لممعمميف  سنكيةو  جراء مسكحاتو إ
 تعاكف المعمميف في تصميـ نظـ تقكيـ جديدة.

 المعمميف  الطبلب عمى كاىؿ ال تقع مسئكلية تحسيف نتائجبحيث  ، لمسؤليةتقاسـ ا
 .المدارس يتقاسمكف ىذه المسئكلية مف الكاليات كالمقاطعات كمدير أذ إفحسب ، 

 المدارس كأصحاب  مالعمؿ مع المعمميف كمدير باالنطبلؽ مف أف  ،تحسيف نظـ التقكيـ
 محسف نظـ تقكيـ المعمميف كمدير سكؼ يي ، المصالح المستفيديف كالمقاطعات 

اييس التي يتـ استخداميا في تعميـ الطبلب تزكد المقتمؾ كىذا النظاـ ك ، المدارس 
 جؿ تجكيد ممارساتيـ التعميمية.أمف  أفضؿ المعمميف بمعمكماتو 
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العالي كعمى مؤسسات التعميـ ، عمى جميع الكاليات  القانكف األمريكي يفرضك           
عامة الشعب، قدـ لمكزير، كلأف ت ان حككمي فيدرالية أك تمكيبلن  ان األمريكية التي تتمقى دعم

عمى كزير  ان ف فييا، كما تفرض نفس المادة أيضعف برامج إعداد المعممي ان سنكي ريران تق
لمككنجرس األمريكي، عف محتكل تقارير الكاليات المختمفة  ان سنكي ان التعميـ أف يقدـ تقرير 

بالنسبة ليذه البرامج، بحيث يشمؿ تقرير الكزير مقارنة بيف مجيكدات الكاليات فيما 
أماني محمد السيد، ) كالمستقبميةعمؽ بتحسيف كزيادة كفاءة القكة التدريسية الحالية يت

َُِٔ :ِٓ). 
األمريكية بلحظ مف خبلؿ العرض السابؽ تأكيد التشريعات في الكاليات المتحدة كيي       
عادة تجييز برامج إعداد المعمـ كيعمى ك ، تتناسب مع متغيرات العصر  فاءة المعمـ كا 
لمتنمية المينية ، كما أكدت لكائح إعداد المعمـ ضركرة تطكير  بديمةو  ف مساراتو عكالبحث 

عمى التعميـ كزيادة ركاتب  ف خبلؿ عدة محاكر أىميا زيادة اإلنفاؽعداد المعمـ مإ
، تقديـ تقارير سنكية عف أداء المعمميف لمكقكؼ عمى مستكل المدارس ك المعمميف، 

المدارس عف  سـ المسئكلية بيف المعمميف كمديرمكتقا، ككضع أساليب تقكيـ حديثة 
ف ىذه التشريعات تخضع لممراجعة كالتحديث باستمرار يبلحظ أنتائج العممية التعميمية، كما ي 

 .ـَُِٓنترنت عاـ المعمميف عمى اإل  دعدا، كقد تـ نشر الئحة إ
 املنلكة املتحدةيف وإعداد املعله تشريعات التعليه : ثاىيًا

 كقد تجمى ىذا االىتماـ مف خبلؿ عددو ، ت المممكة المتحدة بالتعميـ كالمعمـ اىتم        
 Agency(TTA) Theإنشاء ككالة تدريب المعمـ  في  التشريعات تمثمتمف 

Teacher Training  ككانت تيدؼ إلى ، مف البرلماف  ـ بتشريعو ُْٗٗفي مايك
ضع مينة التدريس، كما رغبت تحسيف عممية إعداد المعمـ كتدريبو، كما تيدؼ إلى رفع ك 

، الحككمة في أف تتحمؿ الككالة مسئكلية كضع العناصر األساسية لمبحث التعميمي 
كبذلؾ ينفصؿ مجاؿ البحث عف التدريس كعف باقي مجاالت البحث األكاديمي، كما تسعى 
ككالة تدريب المعمـ إلى تحمؿ مسئكلية تكفير تكاليؼ )تمكيؿ( دكرات تدريب المعمميف 

 (.ّٕٗ، ََِٔرانيا كماؿ أحمد ، ناء الخدمة)أث
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كالذم ، ـ( الخاص بأجكر كأحكاؿ المعمميف ُٕٖٗأصدرت الدكلة قانكف) كما            
ضركرة  التعميـ، حيث أكد ىذا القانكفإعادة بناء الييكؿ الخاص بمينة  تبمقتضاه تم

اقتضى كقد مية التعميمية، في العم كفاعمةن  استخداـ معمميف يمكنيـ أف يككنكا نماذج مؤثرةن 
المينة م يمكنيـ مف القياـ بيذه بدكره ضركرة إعداد المعمميف اإلعداد الجيد الذىذا 

(U.K,1987) 
حيث ، أىمية إعداد المعمميف  القكانيف كالنشرات التي تؤكد كما تـ إصدار             

عممكف حديثك ضركرة أف يدخؿ الم ـُِٗٗ( لسنةٗكلى مف النشرة )أكدت الفقرة األ 
المعرفة، كمستكيات إلى المدارس بشرط إتماـ مستكيات  التعييف في مختمؼ مراحؿ التعميـ

كذلؾ ألنيا ضركرية لتحسيف مستكل المدارس كالتعميـ بصفة عامة، ، الكفاءة المينية 
كما حددت النشرة مستكيات اإلعداد الميني لممعمميف مف خبلؿ األسمكب القائـ عمى 

أىمية إعداد المعمـ لتدريس المناىج القكمية  يط، كالتحكـ، كما أكدت النشرةخطالكفاءة كالت
)) كأىمية دكر المعمـ في ذلؾ، متدريس كبالتالي يتـ التركيز عمى المحتكل االجتماعي ل

 (.ّٕٗ ،ََِٔ أحمد، كماؿ رانيا
دـ ـ( التعميمي لتحديد مستكل التقََِِأصدرت الدكلة قانكف )  ََِِكفى عاـ        

التشريعات المتعمقة باألكاديميات كالمدارس  كبيرو  كقد عدؿ ىذا القانكف بشكؿو  المدرسي،
الممكلة مف القطاع العاـ التي تعمؿ خارج نطاؽ سيطرة الحككمة المحمية. كبمكجب ىذا 
القانكف فإف المدارس التي لدييا أفكار مبتكرة لتحسيف التعميـ ك المدارس التي تيظًير 

مف التعميـ سيتـ إعطاؤىا ضكابط كطنية لئلعفاءات مثؿ المناىج الدراسية  مستكل عاليان 
الكطنية ، كاالتفاقات المتعمقة بأجكر المعمميف كشركطيـ ، كطريقة تحديد مكاعيد اليـك 

القانكف معايير الحد األدنى المختمفة لممدارس المستقمة في  كشركطو. كيفرضالدراسي 
كيتسع نطاؽ ىذا القانكف ليشمؿ  طمبات المساحة،مجاالت مثؿ الصحة كالسبلمة كمت

 كضع تشريعاتو  فقدالعديد مف الجكانب الخاصة بالعممية التعميمية بمختمؼ عناصرىا، 
ترتبط بالمعمـ كبطريقة إعداده، كبالتغيرات التي تحدد كيؼ يتـ تعييف المعمميف  حديثةن 

 (. Wikipedia,2017) كىيئة العامميف بالمدارس في مختمؼ المراحؿ التعميمية
برعاية األطفاؿ كالتدريب  نيى عي  ـ قانكف التعميـ الذمَُُِفي  الدكلة كما أصدرت       

سات حكؿ المدرسة كالقكل العاممة بيا كالمؤس ثناء الخدمة ، كما احتكل عمى نصكصو أ
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لغاء مجمس التعميـ العاـ  ،كاديمياتالعاممة في قطاع التعميـ كاأل  ت كقد قام،  نجمتراباكا 
مف المعايير التي ينبغي تكافرىا في المعمـ في ضكء  بترجمة عددو  نجمتراباكزارة التعميـ 

 U.K. Department of):القانكف الصادر كتمثمت ىذه المعايير فيما يمى
Education,2015) 

 عمى أ يـ مسئكلكف عف تحقيؽأنف يجعؿ المعممكف تعميـ التبلميذ اىتماميـ األكؿ ك أ
مكف بالصدؽ كالنزاىة ف يتسـ المعمفي العمؿ كاإلدارة كالسمكؾ كأ ةالمعايير الممكن

ف يككف لدييـ معرفة عميقة بالتخصص كالحفاظ عمى كاألمانة األكاديمية ، كأ
، كمكاكبة الجديد في مجاؿ تخصصاتيـ  ، المعارؼ كالميارات المتعمقة بالتدريس

، كذلؾ إنشاء طبلب مع أكلياء األمكر بما يصب في مصمحة ال كالتعاكف اإليجابي
ىداؼ التعميـ تمتد ، كأف أكمحفزة لمتبلميذ كمشجعة عمى االحتراـ المتبادؿ  منةو بيئةو آ

باستمرار عمى  البرىنة، ك التبلميذ كؿ الخمفيات كالقدرات كالتصرفات لكؿ  لتستكعب
 .إيجابية االتجاىات كالقيـ كالسمككيات المتكقعة مف الطبلب

رت المممكة المتحدة متمثمة في جميكرية إيرلندا الشمالية ـ أصدَُِٔكفى عاـ        
 منافع تقديـ كما ينص القانكف ىك: المشترؾ التعميـ مف قانكف التعميـ المشترؾ، كالغرض

 تكافؤ تعزيز، ك  لممكارد اؿكالفعٌ  الكؼء االستخداـ تشجيعك  ، كالشباب لؤلطفاؿ تعميمية
 كتماسؾ كالتنكع اليكية احتراـ ء مف شأفكاإلعبل ، الجيدة العبلقات ، كتدعيـ الفرص
 (U.K,2016) .المجتمع
 في بما ، مختمفةن  دينيةن  معتقداتو  " ، كيشمؿ :معنا التعميـ" المشترؾ التعميـييقصد بك            

 مف يعانكف الذيف أكلئؾك  ، البركتستانت ك الكاثكليؾ الشباب أك األطفاؿ مف معقكلة أعداد ذلؾ
 العمؿ يضمنو ما كىك ، الحرماف مف يعانكف ال كمف،  االقتصادم-االجتماعي الحرماف
" المعني الخدمة مقدـك ."المعنييف الخدمة مقدمي مف أكثر أك اثنيف بيف كالتعاكف المشترؾ

 بما) نكعو  أم مف خدماتو  أك ، بالتبرعات مدعكمةو  مدرسةو  في التعميـ يقدـ الذم الشخص يعني
 U.K) . الشباب أك لؤلطفاؿ تعميميةن  فائدةن  تقدـ التي( الشباب خدمات ذلؾ في

Department of Education,2016) 



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- َُٓ - 

كثيرنا بأمر المعمـ كيتجمى ذلؾ في سعييا الدائـ إلصبلح نظاـ إعداد  انجمترا اىتمت كقد
ضركرة إصبلح نظاـ إعداد المعمميف مف  أكدت الدكلة منذ سنكات قريبة المعمميف حيث

 (: (European Commission,2006): خبلؿ المبادئ اآلتية
  يسمح  في طرؽ إعداد المعمميف لمختمؼ المراحؿ التعميمية، بشكؿو  ضركرة كجكد تنكعو

حسب المرحمة التعميمية التي سيدرس بيا مف  بتحديد الخمفيات كالمؤىبلت لكؿ معمـو 
 ناحية، كتحقيؽ االستجابة الحتياجات المدارس باستمرار مف ناحية أخرل. 

  لممؤسسات التي تقـك بإعداد المعمـ لمختمؼ المراحؿ التعميمية، كضركرة  تحديد معيارو
أكسع  ككف لديو مجاؿه يأف  مفسة التدريسية التي تمكف المعمـ تركيزىا عمى المناف

الميارات البلزمة إلعداد المعمـ  ة، كضركرة تأكيد ىذه المؤسساتلممعرفة بالماد
 كتأسسو لمستقبؿ ميني أفضؿ.المؤىؿ، كالتي تيعد المعمـ لمتدريس األفضؿ 
في  كفعالةو  كنماذج مؤثرةو المعمميف عداد كتؤكد التشريعات التعميمية في انجمترا أىمية إ

 عداد المعمـ.في طرؽ إ ضركرة كجكد تنكعو  ، كما تؤكدالعممية التعميمية 

 يف اليابان وإعداد املعله تشريعات التعليه: ثالجًا

 ،ـُْٔٗ في سف الذم الدستكر، في الياباف في لمتعميـ ةاألساسي المبادئ تعريؼ يتـ      
 أف عمىكينص الدستكر ـ ، ََِٔ عاـ في المعدؿ ،ـ ُْٕٗ لعاـ لمتعميـ األساسي كالقانكف
: التالي النحك عمى التعميـ تمقي، كأف  الياباف  مكاطنيعمى  ككاجبه  أساسي حؽه  التعميـ

 عمى لقدراتيـ، مناسبو  متساكم بشكؿو  التعميـ عمى الحصكؿ في الحؽ مكاطفو  لكؿ يككف"
 تحت كفتياته  فتيافه  ليـ الذيف المكاطنيف عمى كيتكجب ،القانكف في عميو المنصكص النحك

 التعميـ ىذا مثؿك  ،القانكف في عميو المنصكص النحك عمى العاـ التعميـ يتمقكا فأ رعايتيـ
 (UNESCO,2011 ) (ِٔ المادة. ")مجانيان  يككف اإللزامي

 في مداكالتو  التربكم لئلصبلح الكطني المجمس يشارؾ ،ـ ُٕٖٗ عاـ إلى ـُْٖٗ اـع كمف
 ثبلث المجمس كقد حدد ، الصمة ذات المجاالت مف كغيرىا التعميـ بشأف النطاؽ كاسعةً 
 مجتمع إلى التحكؿ، ك  الفردية عمى التركيز : ىي التعميمي لئلصبلح ساسيةأ نظرو  كجيات
 . المجتمع قطاعات مختمؼ في التغيرات مع امؿالتعك  ، الحياة مدل التعمـ

(UNESCO,2011) . 
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ييعتبر الجانب األكثر أىميةن الذم يجب أف ييؤخذ في  الفردية كقد اعتبر المجمس أف تأكيد
،  الشخصية كاحتراـ األفراد، كرامة مبادئ كتشمؿ التربكم، اإلصبلح كجوأ جميع في االعتبار
 بكصفو المجمس حدده الذم المبدأ ىذا، ك  الفردية سؤكليةكالم النفس، في التحكـ ك كالحرية
 المكجكدة السمبية الخصائص عمى القضاء يستمـز التعميـ، إصبلح في أىميةن  األكثر الجانب

 مففإنو  بالتالي ك كاالنغبلؽ، كالجمكد تنكع، كجكد عدـ: كمنياالياباف  في التعميـ في
 كاليياكؿ التدريس كأساليب المحتكل ذلؾ في بما برمتو، التعميمي النظاـ مراجعة الضركرم
 عند اإلبداع تعزيز أىمية تأكيد تـ كما ،التعميـ مجاؿ في الحككمية كالسياسات  التعميمية

 التمقيف عمى التركيز كتجنب ،التعبير القكم ك التفكير عمى القدرةك األطفاؿ، 
(UNESCO,2011) . 

 الذم التفكير نمط ىك تصحيح الحياة مدل ـالتعم مجتمع إلى التحكؿ مف اليدؼ ككاف       
 أف لمناس يمكف حيث،  جديدو  تعميمي نظاـو  كخمؽ النظامي، لمتعميـ جدان  كبيرةن  قيمةن  يضع

 طكاؿ كقتو  أم فيالتعمـ  الصمة بحرية ذات الفرص ختيارا طريؽ عف التعمـ في يشارككا
 التعمـ متطمبات تمبية ىك الجديد التعميمي النظاـ ىذا مثؿ إنشاء مف كالقصد،  حياتيـ

 الرسمي التعميـ متكسط مستكل كتحسف الفراغ، ساعات في أحدثتيا الزيادة التي المتنكعة
 لمحاجة استجابة تصميمو تـ ذلؾ، إلى كباإلضافة ، السكاف عمارأ كمعدؿ األفراد، نييويي  الذم

 ذلؾ في بما عية،االجتما التغيرات المرتبطة بمختمؼ الجديدة كالميارات المعارؼ الكتساب
 تأكيد أيضان  الميـ كمف ، البرمجيات صناعة  كغمبة ، كالتكنكلكجيا الحديثة العمـك في التقدـ
 . (UNESCO,2011) كالمجتمع المدرسة ك األسرة بيف فيما المتبادلة الركابط
 ييدؼ أف يجب أنو عمى ـََِٔفي عاـ  المعدؿ األساسي القانكف مف (ُ) المادةكتنص 
 الذيف ،المكاطنيف بدنيان كعقميان  نحك رعاية كيسعى،  لمشخصية الكاممة لى التنميةإ التعميـ

 اليدؼ، ىذا لتحقيؽ ، كديمقراطيةو  سمميةو  دكلةو  ك لبناء مجتمعو  الضركرية بالصفات يصتبغكا
  ,Ministry of Education):ما يمي التعميـ عمى ينبغي األكاديمية، احتراـ الحرية كمع

s, Science and Technology,2018)Culture, Sport 
 كخمؽ الحقيقة، عمى لمحصكؿ كالسعي النطاؽ، كاسعةً  كثقافةو  معرفةو  الكتساب سمكؾو  تعزيز •
 سميـ. جسـ تنمية مع الفاضمة باألخبلؽ كالتحمي كالفيـ مرىؼو ، حساسو إ
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 كاالستقبلؿ، الذاتية ركح تعزيزك  ، اإلبداع غرس، ك  قيمتيا احتراـ مع األفراد قدرات تطكير •
 كالعممية. المينية الحياة ركابط تأكيد مع العمؿ تقييـ سمكؾ كتعزيز

 المتبادؿ كاالحتراـ،  المرأة ك الرجؿ بيف كالمساكاة كالمسؤكلية، ، العدالة قيمة إعبلء •
 .المجتمع كتطكير بناء في ، الجميكر معنكيات رفع فيبفاعمية  كالمساىمة كالتعاكف،

 البيئة. حماية في كالمساىمة الطبيعة، كرعاية الحياة، اـاحتر  سمكؾ تعزيز •
 إلى جنبان  عمييا، ترعرعت التي كالمنطقة،  الكطف كحب كالثقافة، التقاليد احتراـ مكقؼ تعزيز •

 المجتمع كتنمية العالمي السبلـ في المساىمة في الرغبة ك،  األخرل الدكؿ احتراـ مع جنبو 
 .الدكلي

 ليـ يككف أف يجب المكاطنيف جميع أف عمى القانكف مف (ٓ) ك (ْ) تنص المادتافكما      
 نتائج كتطبيؽ األماكف، جميع كفي المناسبات جميع في حياتيـ، طكاؿ التعمـ لمكاصمة الفرصة
 الناس منح يجب رغدةن  حياةن  يعيشكا كلكي،  أنفسيـ لتحسيف مناسبو  بشكؿو  الحياة مدل التعمـ
 التعميـ في لمتمييز يتعرضكا أال كيجب ، قدراتيـ يناسب عميـو ت عمى لمحصكؿ متساكيةن  فرصان 
 األصؿ أك االقتصادم الكضع أك االجتماعي الكضع أك الجنس أك العقيدة أك العرؽ بسبب
 حصكؿ لضماف البلـز التعميمي الدعـ كالمحمية الكطنية الحككمات كأف تكفر ، العائمي

 الحككمات كأف تتخذ .إعاقتيـ لمستكل قان كف المناسب التعميـ عمى اإلعاقة ذكم األشخاص
 يكاجيكف ، قدراتيـ رغـ ، الذيف ألكلئؾ مالية مساعدة لتقديـ تدابير كالمحمية الكطنية
  ,Ministry of Education, Culture):اقتصادية ألسباب التعميـ تمقي في صعكبات

Sports, Science and Technology,2018) 
، كتكريس بكاجباتيـ تجاه مدارسيـ  المعممكف يفيف أجكب كما ينص قانكف التعميـ عمى ك 

ـ ضمف ليحتـر مكانة المعمميف كيي ف تي لمبحث كالتثقيؼ الذاتي ، كيجب أ مستمرو  نفسيـ بشكؿو أ
  Ministry of):ـكتدريبي إلعدادىـخذ التدابير المناسبة تى كتي  المعاممة العادلة كالمناسبة،

in  ce and TechnologyEducation, Culture, Sports, Scien

,2018)Japan. 
أف التعميـ ىك الطريؽ لبناء الشخصية  تؤكد صراحةن  فالتشريعات التعميمية في الياباف      

تحقيؽ المساكاة  اء المجتمع الديمقراطى، كتؤكدالتي يمكف مف خبلليا بن، القكمية المتكاممة 
ك االقتصادية، كما تدعـ تماعية أك االجب دكف اعتبارو لمفكارؽ العرقية أك العقدية أبيف الطبل
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مف مكانة  ، كتكفر ليـ تعميمان يتناسب مع إمكاناتيـ، كما تعمياالحتياجات الخاصة  ذكم بقكةو 
كما تحتـ ، ضماف المعاممة الراقية التي تتناسب كدكره في بناء المجتمع مف خبلؿ ، المعمـ 

  .ينيان بؿ العممية إلعداده كتنميتو مضركرة اتخاذ كافة الس
 بلحظ مف خبلؿ العرض السابؽ ما يمى:كيي 

الدكؿ المتقدمة، مف  ما تتعرض لمتعديؿ كالتطكير في كثيرو  أف تشريعات التعميـ عادةن  .ُ
ـ لمثكرات المعرفية منظكمة التعمي مسايرة كربما يرجع ذلؾ إلى رغبة المشرع في

ف بعد أ بلؿ أشيرو كأف المعرفة تتضاعؼ خ خاصةن ، التي تكتنؼ العالـ كالتكنكلكجية 
 كانت تتضاعؼ خبلؿ عشرات السنيف.

عداده كتأىيمو كتنميتو مينيان أف المع .ِ ريعات الدكؿ في تش ميمةو  حظى بمكانةو ،  مـ كا 
رغـ الثكرة التكنكلكجية التي شيدتيا نظـ التعميـ في  -ف المعمـ المتقدمة، مما يؤكد أ

 يمكف االستغناء عنو.العممية التعميمية كال  رمحك  فإنو ظؿ   - ىذه الدكؿ
  وكليات الرتبية: جواىب تطوير إعداد املعلهاحملور الجالح: 

رغـ مف تعدد جكانب إعداد المعمـ في ضكء األدبيات التربكية، إذ غالبان ما تشتمؿ عمى عمى ال 
، كمككنات برامج كأىداؼ تمؾ المؤسسات ، بمؤسسات إعداد المعمـ كنظمو القبكؿ سياسة 

ىيئة التدريس، فإف البحث كأعضاء ، أساليب التدريس ك  كمتطمباتو، القبكؿ ط، كشرك عداد اإل
 الجكانب اآلتية: الحالي سكؼ يقتصر عمى دراسة

 بكليات الرتبيةوىظنى  الكبول  أواًل: شياشة
عتبر كضكح سياسات قبكؿ الطبلب بالمؤسسة التعميمية كاتساقيا مع رسالتيا يي 

تحقيؽ الجكدة التعميمية، حيث إف كضكح ىذه السياسة  يسيـ فكأىدافيا متطمبان ميمان يي 
بيف جميع الطبلب المتقدميف لبللتحاؽ بيذه  متكافئةو  سيماف فى تحقيؽ فرصو كشفافيتيا يي 
 المؤسسة.

لقدرة  لممرحمة الثانكية الممكؿ مف الدكلة عمى تقييـو  يتاحة التعميـ التالإكتعتمد 
، كالحكمة مف كراء ذلؾ مزدكجة ، الجدارة  بمبدأ ييعرؼكىك ما ، الطالب عمى تحقيؽ الفائدة 

) نفاؽ العاـلى تقميؿ الفقد في اإل ا  ك ،  لؤلفرادلى تحديد تكمفة الفرصة البديمة إفيك ييدؼ 
 .(ُْٗ، ََُِ، في الميداف االقتصادم ، كالبنؾ الدكليمنظمة التعاكف كالتنمية 
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كؿ الطبلب، كمف ىذه كتتعدد آليات سياسة القبكؿ التى تتبعيا الجامعات فى قب
، كتتميز ىذه اآللية بأنيا تعكس  اآلليات سياسة القبكؿ القائمة عمى امتحاف مدرسي مكحدو 

مف خبلؿ عمكميتيا تطبيؽ مبادئ الجدارة كالعدالة كالشفافية ، كتتمثؿ أىـ المآخذ عمى ىذه 
المتحانات قد تعكس كأف نتائج ا، أنيا قد تميز بيف الطمبة مف خبلؿ التحيز الثقافي في اآللية 

تاحة  ،كجكدة المدرسة، مثؿ الظركؼ األسرية ، النيج  يالعكامؿ المؤثرة ف يف اختبلفاتو  كا 
الحصكؿ عمى الدركس الخصكصية ، كما أف نتائج االمتحانات القكمية تعبر عنيا عادة 

في  ) منظمة التعاكف كالتنميةالمرجع ال محكية المرجع جماعيةى  درجات متدرجة تعكس نتيجةن 
 .(ُْٗ، ََُِ، الميداف االقتصادم كالبنؾ الدكلي

كتتمثؿ ، أما اآللية الثانية فتتمثؿ فى سياسة القبكؿ عمى أساس التقدير المؤسسي 
أشمؿ عف الفرد مف تمؾ  ف فكرةن ك  كى يجابيات ىذه اآللية فى أنيا تمكف المؤسسات مف أف تي إأىـ 

لتناسب اىتمامات الطبلب تيصمـ برامجيا  ، كأف يتائج االمتحاف المدرسالتى تكشؼ عنيا ن
الخاصة كدكافعيـ ، كتتمثؿ أىـ المآخذ عمى ىذه اآللية فى انعداـ الشفافية المحتمؿ فى 

كشبية التحيز كالفساد، أما اآللية الثالثة فتشمؿ النيج التكميمي الذم ، عممية صنع القرار 
كأنو يتعرؼ ، إلمكانية نجاح الطالب آخر  ان كيقدـ بعد،  ييضع فى االعتبار االمتحاف المدرس

في الميداف ) منظمة التعاكف كالتنمية عمى قدرات معينة ربما لـ تكشؼ عنيا اختبارات الطالب
 .(ُْٗ، ََُِكالبنؾ الدكلى، االقتصادم 

، "كتقكـ فمسفة قبكؿ الطبلب فى الجامعات المصرية عمى مبدأ ديمقراطية التعميـ 
ىك قدراتيـ  كاحدو  ية بيف المكاطنيف كافة، فيتـ قبكليـ عمى معيارو كتحقيؽ تكافؤ الفرص التعميم

أكليما : المفاضمة بيف الطبلب الراغبيف فى ،الذىنية، كيقكـ القبكؿ بالكميات عمى أساسيف 
 لمدرجات فى آخر امتحافو  يات الجامعية بترتيب المجمكع الكمااللتحاؽ بكؿ كمية مف الكمي

اجتياز القدرات كاالختبارات الشخصية عند االلتحاؽ ببعض  مع، لشيادة الثانكية العامة 
كىك تكطيف ،  يقكم يقميمإ، كثانييما: القبكؿ عمى أساس خاصةن  الكميات التى تستمـز لياقةن 

 ان كاقتصادي ان كالعمؿ عمى النيكض بيا اجتماعي، الكفاءات فى األقاليـ كالمناطؽ النائية 
 .(ُُّ، ُٗٗٗ) شبؿ بدراف ، "ان كثقافي

مجمكع درجات الطالب فى : سياسات القبكؿ عدة معايير منيا  يراعكيجب أف تي 
كمتطمبات سكؽ العمؿ، ، كاحتياجات خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية  ،المرحمة الثانكية
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مكانات الجامعات مف المباني كالمعام كمبلءمة عدد ، يؿ كالكرش كأماكف التدريب الميدانكا 
مكانات الطبلباألجيزة بالمعامؿ، كا كما يجب أف تؤكد  ،إلمكانات البشرية لمجامعة، كقدرات كا 

في الميداف االقتصادم كالبنؾ  ) منظمة التعاكف كالتنمية سياسة القبكؿ المبادئ اآلتية:
 .(ُْٕ، ََُِ، الدكلي
الجدارة، إذ ينبغي أف تعتمد إتاحة التعميـ العالي عمى ما يثبتو الطالب مف القدرة عمى  .ُ

اءة كالقدرات شير إلى ذلؾ أداؤه فى اختبارات االستعداد كالكفالفائدة، حسبما يي تحقيؽ 
 مف االعتماد عمى القدرة عمى دفع األمكاؿ أك النفكذ. المناسبة، كذلؾ بدالن 

أك  العدالة ، إذ يجب أف تككف القرارات الخاصة باإلتاحة محايدة كخالية مف أل تحيزو  .ِ
 .أك ظمـو  عدـ أمانةو 

كيجب أف تككف ، ذ يجب أف تككف معايير قرارات القبكؿ معمنة لمجميع الشفافية، إ .ّ
 عمميات تطبيؽ ىذه المعايير خاضعة لمتدقيؽ.

لمجميع، كما يجب أال يمارس التمييز  المساكاة ، إذ يجب أف تككف الفرصة متاحةن  .ْ
مف ظركفيـ االجتماعية أك سماتيـ  معينيف عمى أساسو  منيجي ضد طبلبو  بشكؿو 

 ك الجيات المنتسبيف إلييا أك مكاقعيـ.الشخصية أ
 يعتمد عمى كؿ المعارؼ كالقدرات يفي التعميـ العال البف نجاح الطألى إتشير البحكث ك 

، كاديمية كالميكؿ كالدكافع غير األ  االستعدادات إلىإضافة ،  مالتي اكتسبيا في التعميـ الثانك 
 ، لمتقييـ كالقبكؿ كاختيار الطبلب كمرنةو  يةو إبداع آلياتو مف الدكؿ في تطبيؽ  عديده  أكلذا فقد بد

ف أكبذلؾ تحاكؿ ىذه الدكؿ ، كالدكافع كالخبرة في العمؿ  اتتضع في االعتبار االستعداد
 ،تاحة التعميـ كتحسيف فرص النجاحإمف حيث ، ماـ الطبلب أمف المساكاة  ان كبير  ان تضمف قدر 

في  ) منظمة التعاكف كالتنميةف الفعاليةم كاستغبلؿ المكارد بمزيدو ، كتقميؿ نسب االنسحاب 
 .(ُٔٓ، ََُِكالبنؾ الدكلى،  الميداف االقتصادم

مف قبؿ الدكؿ المتقدمة  كبيرو  كقد حظي تطكير سياسات القبكؿ بالجامعات باىتماـو 
ب ممارساتيا الخاصة بقبكؿ الطبل بإصبلحمف ىذه الدكؿ  كالنامية عمى السكاء، إذ قامت كثيره 

لقبكؿ الطبلب  الكاليات المتحدة تقـك الجامعات بإجراء اختباراتو  يفف، " يجامعفى التعميـ ال
بجانب الحصكؿ عمى الشيادة الثانكية، كيتـ انتقاء الطبلب بالجامعات  إضافيو  بيا كمعيارو 

عمى أساس ىذه االختبارات، كيرتبط نظاـ إجراء اختبارات القبكؿ بتحديد األعداد التى يمكف 
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فى ضكء القدرة االستيعابية لممؤسسة الجامعية ذاتيا، كيمكف ، معة قبكليا فى كؿ جا
لمجامعات رفض طمبات المتقدميف ليا، حيث ال يكجد تدخؿ حككمي فى نظـ كسياسات القبكؿ 

) ماىر إال فى الحاالت المرتبطة بالتفرقة العنصرية كحماية األقميات" التى تتبعيا كؿ جامعةو 
  (ُُْ، ََِْاحمد حسف، 

إدارة القبكؿ بمؤسسات  عفيناؾ ىيئتاف قكميتاف مسئكلتاف لمستكل القكمي؛ فعمى اف
التعميـ الجامعي في الكاليات المتحدة األمريكية، كىما يقكماف بكضع االمتحانات المؤىمة 

 (.َِِ: ََِِمحمد منير مرسي،  )لبللتحاؽ بيذه المؤسسات، كىاتاف الييئتاف ىما:
 College Entrance Examinationمجمس امتحاف القبكؿ بالكميات  -

Board (CEEB). 
 American College Testingبرنامج االختبارات لمكميات األمريكية  -

Program  . 
المتحدة األمريكية سياسة االنتقاء التي تيدؼ إلى تحقيؽ الدقة في تباع الكاليات ككاف ال 
األمريكية في اختيار معممييا؛ الفمسفة التي تتبعيا الكاليات المتحدة  في كبيره  االختيار أثره 

 حيث تبدأ ىذه الفمسفة في التطبيؽ منذ المرحمة الثانكية.
، مريكية في نتيجة اختبار القدرات المكحد ة القبكؿ في الكاليات المتحدة األكتتمثؿ سياس

حيث يتـ تحديد محتكيات الممؼ المطمكب كالكزف النسبى لكؿ ، لى تقديـ ممؼو إباإلضافة 
معظـ ، كتعتمد بؿ المؤسسة التعميمية في الكاليات المتحدة اصر التقديـ مف قً مف عن عنصرو 

،  ACTك أ   SATأداء المرشح في ضكء اختبار القدرات المكحد مثؿ  المؤسسات التعميمية
مف التطبيقات األخرل بما  لى عددو إإضافة ،  ان أساسي األداء في المدرسة الثانكية عامبلن  د  عى كيي 

ؤخذ في الحسباف األنشطة البلصفية كما يي ، ت كخطابات التكصية كالمقاببلت في ذلؾ المقاال
 (.ُُْ: ََِْ) ماىر أحمد حسف ، كالمشاركة في األلعاب الرياضية

كتقيس القدرات كالجكانب ،  كمقننةن  مكضكعيةن  ىذه االختبارات تيعد اختباراتو ك    
في باختبار االستعدادات دكف المفظية كالعددية كالكتابية، إال أف بعض الجامعات تكت

اختبار التحصيؿ، في حيف تذىب بعض الجامعات إلى تطبيؽ كبل النكعيف مف االختبارات، 
كما أف بعض الجامعات ال تطبقيما أصبلن كتكتفي بقبكؿ الطالب عمى أساس سجمو 
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) محمد منير مرسى، : مف الدراسة الثانكية مف خبلؿ الدراسي في السنتيف األخيرتيف
ََِِ :ُّْ) 

عف حالتو الدراسية  معمكماتو  يتضمفكالذم  ة الطالب الثانكية، تقرير مف مدرس -
 كالجسمية.

كالتي يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى قدراتيـ ، إجراء بعض المقاببلت مع الطبلب   -
االتصاؿ المغكم كحؿ العقمية، كمدل مركنتيـ في التفكير، كقياس مياراتيـ في 

 بو بعض الجامعات التي تعتمد سياسات عالية في االنتقاء.، كىذا ما تقـك المشكبلت
عمى مستكاه في الكتابة كتابة الطالب لبعض المقاالت، كاليدؼ مف ذلؾ التعرؼ  -

  .نجميزيةبالمغة اال 
 Columbia university, Teachers)كمية المعمميف بكالية ككلكمبياقانكف  ينصك 

college,2017) " :ك الحصكؿ عمى ساعاتو أ في الكمية، رارهاستم ك ف قبكؿ الطالبأعمى 
، كمنح أم شيادة أك دبمـك يخضع بصرامة لسيطرة الكمية، يافي ، كالتخرجلعمؿ منجزو  كاديميةو أ

 كعمى أم أساسو  كالتى  يجب أف يككف ليا الحرية في رفض أك إلغاء التسجيؿ في أم كقتو 
 السمكؾ يكجب بياف كما" يز.في سياسة عدـ التميباستثناء تمؾ المذككرة  ، تراه الكمية

، بما في ذلؾ الغش، االمتناع عف أم سمكؾو طالب كمية المعمميف  عمىكاديمي لمكمية األ 
دم ؤ يأف ككؿ ما مف شأنو كاديمية، أك شراء الكثائؽ المقدمة لمتقييـ األكاديمي، السرقة األ ك 
 كاديمية ك المينية. لى التشكيؾ في استقامتو األ إ

بما  -ب عمؿ الطبلب في الكميةاصة بالتقييـ األكاديمي في جميع جكانالقرارات الخ تأتيك 
عداد  الشيادات كالخبرات السريريةك في ذلؾ بطبيعة الحاؿ العمؿ كاالمتحانات  أك الميدانية، كا 

تأتي ضمف السمطة التشريعية الكحيدة لمكمية المعنية، بما في ذلؾ، حسب  -األطركحات
اإلجراءات التأديبية )عمى سبيؿ كيتـ تناكؿ البرنامج .  االقتضاء، أعضاء القسـ أكمكظفي

،  كء السمكؾ في قانكف سمكؾ الطبلبقالة( في حاالت ساإليقاؼ ، أك اإلك المثاؿ، التكبيخ، 
 عف فضبلن ،  مقبكلةو  درجاتو  عمى الحفاظ الطبلب عمييـ جميع لى أفكما تيشير الئحة الكمية إ

 أدنى حدان  اإلدارات كتحدد بعض ، العممية الدرجة متطمبات استكماؿ في مرضو  تقدـو  تحقيؽ
 ضمف الطالب استمرار لتقييـ ككسيمةو  إضافيةن   دكراتو  يطمب فأ قسـو  ألم، كما يجكز  جاتدر لم
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 خبلؿ مف وب ، كيككف ذلؾ مصرحان  التكقعات مف الطالب أقؿ ذا كاف أداءإ الكمية أك البرنامج
 .(Columbia university, Teachers college,November2016) التدريس ىيئة

ذا  الطالب فصؿ يجكز  القسـ، بؿقً  مف المحدد النحك عمى مرضو  تقدـو  تحقيؽ يتـ لـ كا 
مف  متطمبو  ةيأ في كاديمي متدفو أ داءو أ ذم طالبو  مفإف أ ذلؾ، إلى باإلضافة ، البرنامج مف

،  الدرجة عمى كؿلمحص المطمكب المستكل مف قؿأ نحكو  ، بحيث يظير عمىالمتطمبات البلزمة
 ىيئة مف تكصيةو  عمى بناءن ،  الكمية في تسجيمو استمرار لى رفضيؤدم إ قدفإف ذلؾ 
 . المسجؿ بو الطالب بالقسـ الخاصة التدريس

،  أقؿ أك (C) بدرجة أكثر أك نقاطو  ثماني حصؿ عمى طالبو  ألم يسمحُي  كما ال
أما عف . دبمكـو  أك عمميةو  درجةو  عمى يحصؿ ال كربما،  صفةو  بأية كمية في التسجيؿ مكاصمة

 مع،  الطبلب شئكف إلى خطيان  تقديميا يتعيف، فإنو  السياسة ليذه اتكاالستثناء االلتماسات
 االلتماسات ىذه تقديـ يتـك . بالماضي فيو مسجبلن  الطالب كاف الذم القسـ مف خطيةو  تكصيةو 

 . القرار كاتخاذ لممراجعة التدريس ىيئة أعضاء لجنة إلى
 ,university of Michigan)ميتشغافبجامعة بكمية التربية عف نظاـ القبكؿ  أما

school of education)  لجامعة لمتقديـ األساسية الخطكات نفس الطبلب جميع فيتبع 
 الخاصة سئمةاأل عف ، فضبلن  المعتاد الطمب كتقديـ عمي الطالب مؿء إذ يجب. متشغاف
 المكتمؿ التقديـ كيشمؿ ، التقديـ رسـك دكالران  كسبعيف ةو خمس إضافةن إلى ، ميشيغاف بجامعة
المحدد لمتقديـ مف قبؿ إدارة  النيائي المكعد قبؿ التي يجب استيفاؤىا العناصر التالية أيضان 

 ((University of Michigan,2018 :الجامعة
 الثانكية المدرسة درجات بياف . 
 كاحدو  معمـو  بؿقً  مف مقدـه  تقييـ. 
 اختبارم درجات مع( مطمكب غير كلكف حبذيي ) مستشار تكصية SAT  كACT مع 

 .(نجميزيةاال  بالمغة الناطقيف لغير) IELTS كأ TOEFL درجاتك الكتابة، 
 حيث، المتقدميف  نكعية عمى الجامعية المعمميف إعداد برامجفي  القبكؿ كتعتمد عممية

 يتقدـ ( حيث كليةاأل  سنةال باسـ ةالمعركف) الثالثة السنة في لمبكالكريكس البرامج تبدأ
 اآلداب كمية عادة) ميشيغاف جامعة في األخرل الكميات بإحدل لبللتحاؽ الجدد الطبلب
، كيتـ ، ( كالرقص المسرح،ك  المكسيقى، مدرسة أك الحركة، عمـ كميةك  كالفنكف، كالعمـك
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 يفالعام يكممكف الطبلب ىؤالء" القبكؿ المفضؿ" ، ك  في برنامج التسجيؿ عمى تشجيعيـ
 مف برنامجيا بداية لىإ ينتقمكا فأ قبؿ التربية، كمية مف المشكرة تمقي مع الجامعة في األكليف
  (University of Michigan, school of education ,2018) الثالثة. السنة

 التربية كمية إلى لمتحكيؿ يتقدمكا فأ شيغافتمي جامعة في يدرسكف الذيف لمطبلب كيمكف
 لبلنتقاؿ أيضان  األخرل المؤسسات مف التقدـ لمطبلب يمكفالثالثة، كما  السنة في ب، كطبل
 درجة عمى يحصمكا قد البكالكريكس درجة يحممكف الذيف التربية، كىؤالء الطبلب لكمية

 مؤىمكف الطبلب الءكىؤ  ،المؤقتة التدريس شيادة عمى لمحصكؿ كتكصيةو ،  ثانية بكالكريكس
 درجة إكماؿ مف كتمكينيـ السابقة، البكالكريكس يادةش مف معتمدةو  ساعةو  (ْٗ) لتحكيؿ

 ,University of Michigan) كتتمثؿ شركط التقديـ فيما يمى: ،الثانية البكالكريكس

school of education ,2018) 
 رسمي درجات بياف. 
 خطابات ثبلثة تقديـ التربية حيث يتطمب قبكؿ الطبلب بكمية،  تكصية خطابات ثبلثة 

 القدرات يتناكؿ فأ يستطيع الذم الجامعات أك الكميات مدرسي أحد مف كاحدو : تكصية
 قدراتو ، تقييـ عمى قادريف أفرادو  مف خريفآ كخطابيف بالطالب، الخاصة األكاديمية
مكانية   ناجحان. معممان  صبحيي  أف كا 

 كتحديدان  ، التعميـ مجاؿ إلى جذبتو التي الفريدة الصفات فيو الطالب يكضح مقاؿ 
 التربية.  كمية في المعمـ شيادة جبرنام

 مع الخبرة كخصكصان  ،، كتسمسميا التاريخي العمؿ خبرات تتضمف ذاتية سيرة 
 .األطفاؿ

افة إض،  القكميالقبكؿ في درجات االمتحاف  متطمباتفي المممكة المتحدة تتمثؿ ك 
فى عممية  كلياأل العامؿ   A-levelsعد درجات امتحاف المرحمة الثانكية تي ك  ،لى ممؼ التقديـإ

كيتـ تنسيؽ عمميات القبكؿ مف قبؿ مركز خدمات ، في المممكة المتحدة  يالقبكؿ الجامع
 (ََِْ)ماىر أحمد حسف ، .UCASالقبكؿ بالجامعات كالكميات 

مف  كيتألؼ، لى مركز القبكؿ بالجامعات إيتقدـ الطبلب المرشحكف بممفاتيـ ك   
، كتاريخ العمؿ ،  A-LEVELكدرجات اختبار ، كاديمية مف المدرسة الثانكية أمعمكمات 

مف االستقبللية  كبيرو  كما تتمتع الجامعات البريطانية بقدرو   ، كخطاب التكصية يكبياف شخص
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بالنسبة لعممية قبكؿ الطبلب، فممجامعات حؽ انتقاء الطبلب المقبكليف بيا كفقان لعدة معايير 
كتقارير ، ب خبلؿ المرحمة الثانكية لمطبل يفى مقدمتيا التحصيؿ العمم ييأت، محددة 

إلى بعض االختبارات كالمقاببلت الشخصية التى يجرييا أعضاء ىيئة  مدرسييـ عنيـ، إضافةن 
 (ُُْ، ََِْحمد حسف، ) ماىر أالتدريس لمقبكؿ بالكمية أك القسـ"

 ىيئة كىي العالي، التعميـ بمؤسسات لبللتحاؽ الطالبات بقبكؿ تتكفؿ كحيدة ىيئة كىناؾ
 The Universities and Colleges Admission بالجامعات كالكميات القبكؿ خدمات

Service (UCAS)  ،  لمطمبة القبكؿ شركط حددتي  ال الييئة ىذه أف بالذكر الجدير كمف  ،
 كعف ،المتقدميف منيا تختار التي المقررات حكؿ ليـ المعمكمات بتقديـ تتعيد كلكنيا

 The Quality)المطمكبة االلتحاؽ مؤىبلت كعف ،لتحاؽ بيااال  التي يمكنيـ المؤسسات

Assurance Agency for Higher Education,2007). 
 ىذه نتائج كتعمف االختبارات، بعض اجتياز المتقدميف مف تطمب الجامعات بعض أف كما

 الكمية في مكانو كتثبت المتقدـ قبكؿ بتأكيد الجامعات تقـك، ك  أغسطس شير في االختبارات
ذا المطمكبة، الشركط فيو تحققت إذا ،  عرضو  أم المتقدـ يتمؽ كلـ الشركط ىذه تتحقؽ لـ كا 
 نظاـ المقاصة إلى يدخؿ الحالة ىذه فإنو في بالجامعة قبكلو تأكيد يتـ لـ إذا آخر بمعنى أك

Clearing Scheme))  ،عف اإلعبلف خبللو مف يتـ كالذم سبتمبر شير في يبدأ كالذم 
  ) كالجامعات بالكميات القبكؿ خدمات بمكتب الخاص الدليؿ في نشرىا كيتـ اغرةالش األماكف

(ACAS كما،  مباشرة البعض ببعضيـ االتصاؿ كالجامعات الطبلب يستطيع ثـ كمف 
 في قبمكايي  أف،  متأخرة مرحمة في بيـ الخاصة القبكؿ استمارات يستطيع الطبلب الذيف أرسمكا

 (.َْٗ، ََِٔرانيا كماؿ أحمد، ) النظاـ  ىذا خبلؿ مف الجامعات إحدل
قد  Quality Assurance Agency(QAA)كمف الجدير بالذكر أف ككالة تككيد الجكدة 

كضعت بعض المكاصفات الكاجب تكافرىا في إجراءات قبكؿ الطبلب بالجامعات كالكميات ، 
 The Quality Assurance Agency for Higher)كمف ىذه الشركط

Education,2007): 
  يجب أف يككف ىناؾ إجراءاته كاضحةه ، كصريحةه ، كمتسقةه ، كسريعةي التطبيؽ ، كمحددةه

 لكافة المتقدميف، كمناسبةه الحتياجات كخصائص المؤسسة التعميمية.
 .يجب تكضيح كافة الخيارات البديمة أماـ الطبلب المتقدميف 
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 كؿ لكافة المتقدميف.يجب تكضيح تكقيت كطبيعة المعمكمات حكؿ نتيجة عممية القب 
  يجب إببلغ الطبلب غير المقبكليف بأسباب عدـ قبكليـ ، باإلضافة إلى ضركرة تكفير

جميع الجامعات لكافة السياسات كاإلجراءات لئلجابة عمى شكاكل كتظممات المتقدميف 
 حكؿ عممية القبكؿ.

ماثؿ لبلختبار تجربة اختبار م عمى البدء فى ـََِٓكمة البريطانية عاـ كقد كافقت الحك
 كيركز عمى القدرات الذىنية كيبتعد عف، كىك اختبار لمقدرات ،   (SAT)المشيكر  األمريكي

جميع  عات البريطانية الذل بدأ تطبيقو فيعمى ىذا االختبار مجمس الجام التحصيؿ كيشرؼ
 ـ(.َُِٕ)ىناء إبراىيـ إبراىيـ ،  ـََِٖأنحاء المممكة البريطانية مف بداية عاـ 

 الطبلب خبلليا مف تقيـ التي كالمعايير القكاعد بعض نجميزيةاال  بعض الجامعات تخدـكتس
 .)Steven Schwartz ,2003: )اآلتي كالمعايير القكاعد ىذه كأىـ،  بيا لبللتحاؽ المتقدميف

 بالشيادة الخاصة البياناتك  الثانكية، المدرسة في كأدائو ،الطالب امتحانات نتائج -ُ
الطالب  يافي تخرج التي المدرسة كمنزلة ترتيبك  ،GCSE نجميزماال  الثانكم لمتعميـ العامة
 مع المقاببلتك  الجامعة، تضعيا التي اإلضافية االختباراتك  المدارس، مف غيرىا بيف

 .االعتبار فيلمطالب  السابقة كالمعمكمات المعارؼمع أخذ  ،يفالمتقدم
 بيا، لبللتحاؽ المتقدماتالطالبات  ـتقيي في المقاببلت تستخدـ الجامعات بعض ىناؾ -ِ
 الجامعات باقي أما لندف، كجامعة ككامبردج، أكسفكرد، جامعة: الجامعات ىذه أشير كمف
 المقاببلت تستخدـ كما المتقدمات، بعض مع إال المقاببلت تستخدـ فبل األخرل نجميزيةاال 

 لمتخصصات بالنسبة أما كالطب، التدريس مثؿ التخصصات بعضالطالبة في  لقبكؿ كمعيار
 ستخدـتي  كما البالغيف، الطبلب مف إلييا المتقدميف مع فقط المقاببلت تستخدـف األخرل

 مؤىبلتو  يحممكف الذيف الطبلب مع أك التقميدية، غير الخمفيات ذكم ىؤالء مع المقاببلت
 فرادو أ بتدريب تقـك كاسعة، بصكرة المقاببلت أسمكب تستخدـ التي الجامعات أف كما ،مينيةن 
 .المقاببلت بيذه لمقياـ
 االختبارات بعض اجتياز إلييا المتقدمات مف تطمب اإلنجميزية الجامعات بعض ىناؾ -ّ
 :االختبارات ىذه كتشمؿ. المقننة غير أك المقننة
 .التعمـ عمى قدرتيا كمدل لمطالبة، الذاتية كالشخصية التعمـ، لنسؽ النفسية المقاييس -
 .األمريكية المتحدة بالكاليات كاسعو  نطاؽو  عمى ستخدـتي  كالتي ،SATاختبارات -
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 .محددو  لمقررو  لدراسة الصبلحية اختبارات -
 .السيككمترية االختبارات -
 ميـو  كمعيارو  السابقة التجريبية الطالب معارؼ نجميزيةاال  الجامعات بعض تستخدـ -ْ
 المتقدميف لمطبلب كاسعو  ؿو بشك السابقة التجريبية المعارؼ اعتماد كيتـ بالجامعة، لقبكلو

 كالميارات المعارؼ مستكل عمى كـحال السابقة التجريبية المعارؼ اعتماد كيتضمف البالغيف،
 مةمبلء كمدل السابقة، كالدراسة العمؿ، كخبرات الحياة، خبلؿ المتقدـ الطالب اكتسبتيا التي
 الطالب و يجب عمىأن ذكربال الجدير كمف الدراسي، بالبرنامج الطالب اللتحاؽ الخبرات ىذه
 تدريبه  جرميي  أف أك الطالب، مع مقابمةو  إجراء األمر يستمـز كقد ذلؾ، تثبت التي األكراؽ ـيسمت

 .أخرل أعماؿو  أك ،كتابي   بعمؿو  القياـ أك ،تشخيصيه  اختباره  أك ،لو عمميه 
 العممي المستكل عمى لمحفاظ دائمةو  بصكرةو  المعمميف إعداد مؤسسات تسعى كما

 تتكافر أف المتقدميف جميع في تشترط ذلؾ تحقيؽ سبيؿ كفي التدريس، لمينة ألكاديميا
 حاصبلن  المتقدـ الطالب يككف أف يجب حيث كالرياضيات، نجميزيةاال  المغة في الكفاءة لدييـ
 ما أك العادم المستكل مف نجميزيةاال  كالمغة الرياضيات في األقؿ عمى( جيد) تقدير عمى
) التدريس لمينة اإلعداد مقررات دخكؿ يمكنو حتى،  األخرل التعميمية تكياتالمس مف يقابمو

 .(َّْ، ََُِبيكمى محمد ضحاكل، 
 الب المتقدـ ، كالذمبعض الشركط كالمتطمبات لمطلندف التربية بجامعة  حدد معيدكيي 

، ََِٔحمد ، ، كىذه الشركط ىي:) رانيا كماؿ أيرغب في الحصكؿ عمى البكالكريكس 
ُْٕ) 

  الشرؼ مف الدرجة الثانية في العمـك   عمى مرتبةيجب أف يككف المتقدـ حاصبلن
االجتماعية، أك في دراسات الثقافة كاإلعبلـ، أك في العمكـ اإلنسانية، أك في أم 

 كثيؽ الصمة بالتعميـ. مجاؿو 
  في الطالب المتقدـ يمكف أف يستعاض عنو بحصكلو إذا لـ يتكفر الشرط السابؽ

 غير كثيؽ الصمة بالتعميـ. شرؼ مف الدرجة األكلى في أم مجاؿو ال عمى مرتبة
 امتبلكو بعض الخبرات في بعض المجاالت مثؿ  ديـ الطالب المتقدـ ألدلة تفيدتق

 الصحة كالتعميـ.
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 عكامؿ أربعة ر عمىمانشست بجامعة التنمية ك،  التعميـ ك،  البيئة كيركز القبكؿ بكميات :
 :ةرئيس
، الحالة الخاص بو  بياف ك،  كمؤىبلتو، بالطالب  الخاصة المتكقعة تاالمتحانا نتائج    

مف األسئمة ان كما يتضمف بياف الشخصية عدد ، (التكصية خطابات) بو الخاصة كالمرجعيات
التي يمكف مف خبلليا الكقكؼ عمى استعدادت المرشح تجاه الكمية كالبرنامج الذل سيمتحؽ 

 :كمنيا، بو 
  إليو؟ تقدـت الذم برنامجال دراسة ريدت لماذا -
 دراستؾ؟ خارج بو قمت مدفكعو  أك طكعي عمؿ أم -
 ؟المينية لحياتؾ ما تطمعاتؾ -
 ؟المدرسة في تتمقاىا التي بالمكضكعات ستمتعت لماذا -
 تجربتؾ عمى نتعرؼ دعنا المدرسة، تركؾ مف كقتو  بعد ليناإ تنضـس كنت إذا  -

 .المينية
لى إ ان جني يالمرشح في امتحاف الثانكية الكطنداء نظاـ القبكؿ عمى أ يتكقؼ اليابافكفى 
ك أىذه االمتحانات مف قبؿ الحككمة  كثر ، كتدارأك أ إضافيمع األداء في امتحاف  جنبو 

الياباف بعد ف لمجامعات في يطمب مف المرشحك منظمات مستقمة. كيي أة يالمؤسسات التعميم
تنطبؽ   دار مف قبؿ كؿ مؤسسةو تي ، مف االمتحانات  ثانيةو  جراء جكلةو إ يامتحاف القبكؿ الكطن

 . (Robin Matross,2008,15)القبكؿعمييا قكاعد 
ـ بدأ ُٕٗٗففي عاـ ، ف نظاـ القبكؿ بالجامعات اليابانية حدث لو العديد مف التطكرات إ

بؿ ، حيث لـ يقتصر القبكؿ عمى شيادة المدرسة الثانكية العميا ، لمقبكؿ  جديدو  العمؿ بنظاـو 
كىك نتائج امتحاف  كحيدو  أصبح يتـ تقييـ التحصيؿ الدراسي األساسي كالعاـ عمى أساسو 

في  كاحدو  القبكؿ الكطني لمجامعات )المرحمة األكلى(، كالذم ييعقد لجميع المتقدميف في مكعدو 
بكؿ بالجامعات، ثـ يدخؿ كييشرؼ عميو المركز الكطني المتحاف الق، كافة أنحاء الببلد 

ا كىك امتحاف المرحمة الثانية  المتحافو  كفالمتقدم كالذم ، آخر يتـ تقييميـ عمى أساسو أيضن
كمف خبلؿ ىذا االمتحاف يتـ معرفة القدرات الخاصة لممتقدميف ، عمى حده  تعقده كؿ جامعةو 

اختبارات المقاؿ كالمقاببلت  ة كيتضمف ىذا االختباركاستعداداتيـ التي تتطمبيا كؿ جامع
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جراء تقييـو ، عمى ىذه االمتحانات  النياية يتـ القبكؿ النيائي لمطبلب بناءن كغيرىا، كفي   كا 
يتـ التعرؼ مف خبللو عمى نتائجو في ىذه االمتحانات كمف ثـ يتحدد قبكؿ ،  لكؿ طالبو  شامؿو 

 (.ٕٔ، ََِٔرانيا كماؿ أحمد ،  الطالب أك عدـ قبكلو)
في الدراسة بالجامعات الراغبيف الحاصميف عمى شيادة المدرسة العميا  كعمى الطبلب

 ، كالذم يشرؼ عميو المركز الكطنيلمجامعات  اليابانية أف يجتازكا  امتحاف القبكؿ الكطني
مف كزارة التربية،  مباشرو  ىيئة تخضع إلشراؼو  ، كىي NCUEEالمتحاف القبكؿ بالجامعات 

مية التي رغبكا لتعميفي المؤسسة ا كيمكف لمطبلب الذيف لـ يتمكنكا مف الحصكؿ عمى مكافو 
كاالستعداد المتحاف ، أخرل في العاـ المقبؿ  المحاكلة مرةن ، ك اختيارىا في االلتحاؽ بيا أ

 (.(Ep-neffic,2015,11القبكؿ في يكبيكك كىى مدرسة خاصة
كالدراسات ، :المغة اليابانية  ىي مف ستة مكضكعاتو  كيتككف امتحاف القبكؿ المركزم

إضافة الى نتائج ، كالمغات األجنبية ، كالرياضيات كالعمـك ، كالتاريخ   ياكالجغراف، االجتماعية 
ذ قد تتبنى بعض ، إالفحص، كاختيار الطالب قد ال يتكقؼ عمى نتيجة االختبار فقط 

أخرل مثؿ المقاببلت كاالختبارات العممية كاألنشطة البلصفية كالمشاركة  المؤسسات إجراءاتو 
مؤسسات قد تطبؽ خطابات التكصية لتستعيض بيا عف كبعض ال، في مجمس الطمبة  

ككذلؾ ، المقاببلت. كيتـ تطبيؽ االختبار المركزل في جميع الجامعات اليابانية الحككمية 
 (.(Ep-neffic,2015,11 دار بالتنسيؽ مع الجامعاتكتي ، الخاصة 

لـ الزبيدم، ى كميات التربية اليابانية ما يمي )عبدالقكم ساكمف أىـ اختبارات القبكؿ ف
َُُِ) 
  كمنيا اختبار ، اختبارات القبكؿ التحصيمية العامة( NCUUE)  كىك اختبار ،

يعقد ىذا االختبار فى شير كي ، لكؿ الراغبيف فى االلتحاؽ بكميات التربية  كطني يعطي
 المتحانات القبكؿ. ، تحت إشراؼ المركز القكمي يناير مف كؿ عاـو 

 ت التربية التى تقيس قدرات كاستعدادت كميكؿ اختبارات القبكؿ الخاصة بكميا
 كاىتمامات الطبلب مف زكايا مختمفة.

  تحديد ميارات الطمبة كقدراتيـ العممية إلى كتيدؼ ، اختبارات الميارات العممية
 كمياراتيـ البلزمة لمعمؿ فى التعميـ.
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 مفة اختبارت المقاؿ، حيث يطمب مف الطبلب كتابة مقاالت متنكعة فى مكضكعات مخت
 لمتعرؼ عمى مستكل التفكير كطريقة الكتابة لدل الطبلب.

 المغة اليابانية كبعض  لمتعرؼ عمى مستكل االتقاف لدل الطمبة فى ، اختبارات الدقة
 خرل.المغات األ

جؿ أمف ، ـ ََِٓالمتحانات دخكؿ الجامعة عاـ  جديدو  تـ استحداث نمكذجو  جكرجيافى ك 
لتقميؿ حاالت عدـ المساكاة الناتجة مف الدركس مكافحة الفساد فى دخكؿ الجامعة ك 

لمتقكيـ كاالمتحانات ، كما تقرر  ان كطني الخصكصية، فقد أنشأت كزارة التعميـ كالعمـك مركزان 
المغة الجكرجية  يكامتحاف ف، إدخاؿ ثبلثة امتحانات إجبارية كىى اختبارات القدرات العامة 

يزية أك الركسية أك األلمانية أك الفرنسية(، إضافة ) االنجمثانيةو  كامتحاف فى لغةو ، كآدابيا 
، تاريخ جكرجيا، الدراسات االجتماعية، األدب(،  إلى مادة اختيارية ) الرياضيات، العمـك

رات ، كيتككف اختبار القدََِإلى  ََُيستعمؿ فى ىذا االختبار المجاميع القياسية مف كي 
مف أنكاع  تككف امتحانات المكاد مف مزيجو بينما ت، متعددة  مستكياتالعامة مف أسئمة ذات 

) منظمة التعاكف إلى كتابة المقاؿ إضافةن ، ذات النياية المفتكحة أك المغمقة  سكاءن ، األسئمة 
 .(َُٓ، ََُِكالبنؾ الدكلى،  في المجاؿ االقتصادم كالتنمية

التعميـ  سات القبكؿ فيكتطكير سيا،  د المصرية إلصبلح التعميـ الثانكمكفى إطار الجيك 
فى  العالي ، تـ عقد المؤتمر القكمي لتطكير التعميـ الثانكم كسياسات القبكؿ بالتعميـ العالي

، ة كالتعميـ، كزارة التعميـ العالي: ) كزارة التربي ـ، كتمثمت أىـ تكصياتو فيما يمىََِٖمايك 
ََِٖ) 
  متطمبات العصر، تتناسب مع  لخريجي التعميـ الثانكم متميزةو  جديدةو  تحديد مكاصفاتو

كامتبلؾ القدرات العممية كالعممية ،  طبلب مف التفكير الناقد كاإلبداعيكتمكف ال
 المناظرة لزمبلئيـ فى الدكؿ المتقدمة.

 عمى المستكيات المعرفية كالميارية  ميـ الثانكمالتع تحقيؽ التكافؤ بيف خريجي
 كالكجدانية.

  مركنة بيف تحقؽ التكامؿ كال، نشطة يشمؿ مكاد دراسية كأ مكحدو  مشترؾو  تقديـ جذعو
 .تخصصات التعميـ الثانكم العاـ كالفني
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  تطبيؽ نظاـ التقكيـ الشامؿ فى المرحمة الثانكية لكؿ ما اكتسبو الطالب مف معارؼ
عبر دراستو بيذه المرحمة بما يحقؽ فاعمية العممية ،  كقيـو  كاتجاىاتو  كمياراتو 

 كيدعـ دكر المدرسة الفاعمة.، التربكية داخؿ حجرة الدراسة كخارجيا 
 مف السنكات الدراسية الثبلث بالمرحمة الثانكية. الشامؿ فى كؿ سنةو  ـتطبيؽ التقكي 
  عقد امتحاف لمطالب فى نياية السنة الثالثة الثانكية لمحصكؿ عمى شيادة إتماـ

عاـ لتقكيـ الشامؿ فى العتبر نجاحو فى اكيي ، المرحمة الثانكية بشقييا العاـ كالفني 
 لدخكلو االمتحاف مع مراعاة نسبة الحضكر كاالنتظاـ. نفسو شرطان 

 إتماـ المرحمة الثانكية  عمى معياريف : نتيجة شيادة اعتماد القبكؿ فى التعميـ العالي
كليست المعيار الكحيد، كاختبارات قياس قدرات ، حد معايير القبكؿ بكصفيا أ

 كميارات كميكؿ الطبلب العامة كالنكعية.
 الطبلب عمى لتكزيع  استمرار مكتب تنسيؽ القبكؿ بيف الجامعات كآليةو  يدتأك

 .مؤسسات التعميـ العالي
مف أـ تيديد" ض دحكؿ "اختبارات القبكؿ بالجامعة كع قدت ندكةه ـ عي ََِٗكفى يناير          

ؾ فييا الرابع عشر لمتعميـ طكاؿ الحياة بالجامعة األمريكية، كقد شار  فعاليات المؤتمر السنكم
، كقد أثارت مف خبراء التعميـ كالتقييـ فى مصر كالكاليات المتحدة كالمممكة المتحدة  فريؽه 
البنؾ الدكلى، في المجاؿ االقتصادم ك  منظمة التعاكف كالتنميةمف النقاط أىميا:)  عددان 

ََُِ ،ُُٔ.) 
  ـه ب فى ألنو ال يضع الطبل، لكنو ال يصمح ألداء الغرض  عادؿه  النظاـ الحالي نظا

 فى الجامعة.   يمكنو التنبؤ بأدائيـ األكاديميالمكاف المناسب كال
 إلى  إضافةن  ؿ إلى سياسة مختمفة لمقبكؿ إصبلحان فى التعميـ الثانكم ،يتطمب التحك

 .التعميـ العالي
  عمى مستكل الجامعة لتصميـ امتحانات القبكؿ كتنظيمياال تكجد قدرة ه. 
 ستككف فى  العدالة الكاضحة لبلمتحاف القكمي فإف عمميات القبكؿ التى تبتعد ع

 لتقميؿ الفساد كالمحسكبية عمى األقؿ فى البداية. حككميةو  كرقابةو  إلى إشراؼو  حاجةو 
  عند ،  خاصةو  تدريجيةو  مف االستقبللية لمجامعات بصكرةو  ىناؾ حاجة إلى إعطاء مزيدو

 القبكؿ.  عمى الجكدة كذلؾ لئلشراؼ عمى عممية كضعيا إجراءات مراقبةو 
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  كأىدافو البرنامج األكاديميرسالة ل كفقان  متعددةو  إلى تطكير إجراءاتو  ىناؾ حاجةه. 
 كيكضح الجدكؿ اآلتي نظـ سياسات القبكؿ عمى مستكل العالـ

 (1جذول )

 (Robin Matross,2008,19)َظى وسُاساث انقبىل ػهً يستىي انؼانى

 انبهذاٌ سُاست انقبىلَظاو / 

 حاَاث إتًاو انًرحهت انثاَىَتانُىع األول: ايت

 َرنُذاانًُسا وإ .فقط حاٌ انقىيٍدرجاث االيت

 ويصر

 تُزاَُا .فٍ انًذرست انثاَىَت إنً األداء األكادًٍَ إضافت  ،  انقىيٍدرجاث االيتحاٌ 

 انًًهكت انًتحذة .نً يهف انتقذَىإ إضافت   انقىيٍدرجاث االيتحاٌ 

 : ايتحاٌ انقبىلانُىع انثاٍَ

 َراٌانصٍُ وإ .فقط انقىيٍاث االيتحاٌ درج

 وجىرجُا

 سباَُاتركُا وأ .فٍ انًذرست انثاَىَت األكادًٍَنً األداء إ إضافت   انقىيٍدرجاث االيتحاٌ 

األرجُتٍُ  .َتائج االيتحاٌ انًُظى ػٍ طرَق انًؤسست فقط

 وبارجىاٌ

فٍ  ادًٍَاألكنً األداء إ َتائج االيتحاٌ انًُظى ػٍ طرَق انًؤسست إضافت  

 .انًذرست انثاَىَت

 بهغارَا وصربُا

 انُىع انثانث: اختباراث انقذراث انًىحذة

 انسىَذ .بانًذرست انثاَىَت َتُجت اختبار انقذراث انًىحذ أو األداء األكادًٍَ

 انىالَاث انًتحذة .نً يهف انتقذَىإ َتُجت اختبار انقذراث انًىحذ إضافت  

 تؼذدةانُىع انرابغ: االيتحاَاث انً

نً َتُجت ايتحاٌ انذخىل انًُظى يٍ ايتحاٌ انذخىل انقىيٍ إضافت  إَتُجت 

 .انًؤسست

 انُاباٌ وروسُا

 وفرَسا

نً َتُجت ايتحاَاث انذخىل إ إضافت   إتًاو انًرحهت انثاَىَت انقىيٍ ،َتُجت ايتحاٌ 

 انًُظًت يٍ قبم انًؤسست

 فُهُذا

ً َتُجت اختبار انقذراث إنإضافت  يٍانقى انثاَىَتَتُجت ايتحاٌ إتًاو انًرحهت 

 انًىحذ

 سرائُمإ

 انهُذ ايتحاَاث يتؼذدة تُظًها جهاث يتؼذدة

 انُىع انخايس: ال َىجذ ايتحاٌ

 كُذا –انُروَج  بانًذرست انثاَىَت األداء األكادًٍَ

بؼض انًؤسساث  يهف انتقذَى ال َتطهب َتُجت االيتحاٌ

 بانىالَاث انًتحذة

جامعات المصرية ككميات التربية ف سياسات القبكؿ بالالسابؽ أكيتضح مف العرض 
عتنى بكضع الطالب بمتطمبات المرحمة الحالية التي تي  سمت بالعدالة إال أنيا ال تفيف اتكا  

، ال سيما طالب كمية التربية إذ المناسب في الكمية التي تتكافؽ مع ميكلو كاستعداداتو كقدراتو 
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ال مف كانت استعدادتو كقدراتو تتناسب مع ىذه ينة التعميـ إبات مؤكدان أنو ال يصمح لم
 المينة.

عمى معياريف : نتيجة شيادة  تعتمد القبكؿ فى التعميـ العاليف معظـ دكؿ العالـ اتضح أ كما
حد معايير القبكؿ كليست المعيار الكحيد، كاختبارات قياس أإتماـ المرحمة الثانكية بكصفيا 

 طبلب العامة كالنكعية.قدرات كميارات كميكؿ ال
 املويِة ملساولِة الرتخيِص ومؤشصِة الرتبيِة بني كلياِت العالقُة : ثاىيًا

ف حصكؿ الطالب عمى شيادتو مف األدبيات التربكية أ بات مف المستقر في كثيرو 
نما أصبح مطالبان  دٍ عي الجامعية لـ يى  لة لمزاك  بالحصكؿ عمى رخصةو  كافيان لكي يمتيف التدريس، كا 

 مزاكلة المينة أك االعتماد المينيأف الترخيص ل لمينة، كلذا فإف البحث الحالي يتبنى فكرةا
 .تيا عند تناكؿ مكضكع إعدادهالتي يجب دراس، يمثؿ الحمقة الثانية مف حمقات إعداد المعمـ 

التعميـ ( أف تمييف عممية َّٕ: ََِٓمع العرض السابؽ يرل )عمى مدككر، كاتساقان 
: تبنى معايير مقننة تكجو سياسات القبكؿ بكميات التربية ، ف أساسييف أكليمايقتضى أمريي

لحقاىـ بكميات التربية، قاء العناصر الطبلبية المتميزة كا  كسكؼ تساعد ىذه المعايير في انت
بناء معايير كأدكات الختيار المعمميف عند تكظيفيـ كعند ترخيص مزاكلتيـ لمينة : كثانييما 
 التدريس.

باالعتراؼ بجكدة كأىمية األشخاص لممارسة الميف المختمفة،  االعتماد الميني يختصك 
 ما فى ضكء معايير تصدرىا ىيئاته  كيمكف تعريفو بأنو " االعتراؼ بالكفاية لممارسة مينةو 

)حياة بنت محمد الحربى، عمى المستكل المحمي كاإلقميمي متخصصةه  مينيةه  كمنظماته 
ََِٔ ،ُٕٓ). 

 ف بمقتضاىا النظاـ التعميميلية التي يضمالترخيص الميني إلى " اآل كما يشير مفيكـ
امتبلؾ المعمميف لمحد األدنى مف الميارات كالمعارؼ كالمكاصفات المطمكبة لمعمؿ في مينة 

 (ِٖ: ََُِ، ىانى فرج، جاسـ الكندمالتعميـ )
ة المينية ليات التي تستيدؼ رفع الكفاءالمينة أحد أىـ اآل لمزاكلةيعد الترخيص كي 

لمكقكؼ عمى  معتبرةن  ليةن عد آتي  التعميمية كمالممعمميف كضماف جكدتيـ، كتحسيف فاعميتيـ 
، كقد يصؿ جؿ تحسيف مستكياتيـ ، كمف ثـ تقديـ العكف لمنخفضي األداء مف أمستكياتيـ 
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د مف المقبكؿ أف يتكلى مينة التدريس مف يفتق دٍ عي ذ لـ يى ف بعضيـ ، إلى االستغناء عاألمر إ
تقتضى  شاقةه  ف مينة التدريس مينةه أ ال سيما، لى المقكمات التي تعينو عمى أداء ميامو إ

كما بات مف غير المستساغ التضحية بالطبلب مف خبلؿ ،  معينةو  كسماتو  تكافر مقكماتو 
 .مميف كعدـ الراغبيف في تطكير أدائيـ المينيتركيـ لضعاؼ المستكل مف المع
ؼ كالترخيص ضماف أف يككف المرشحكف لممينة قد أتقنكا كتستيدؼ إجراءات االعترا

االختبارات يضع أعضاء مف المينة ، ك  المعرفة التى يحتاجكنيا لممارستيا عمى نحك مسئكؿ
 ، كمككنات األداء التي، كتضـ عادة المعرفة التخصصية  فى ضكء معايير عالميةو التى تطبؽ 

ف يحققكف ىذه المستكيات كيجتازكف ىذه ، كالذي تتعمؽ بالممارسة كالتطبيؽ فى المجاؿ
سمح لمممارسيف اآلخريف الذيف لـ االختبارات يحصمكف عمى ترخيص لمزاكلة المينة، كال يي 

 (.ْٗٗ، ََِٓ)صفاء عبد العزيز كسبلمة حسيف، يحققكا ىذه المستكيات بمزاكلة المينة
طالب الذل حصؿ شترط عمى اليي  كفي بعض الدكؿ المتقدمة في المجاؿ التعميمي الميني

عمى شيادة البكالكريكس فى مجاؿ ما أف يجتاز امتحانان أك عددان مف االمتحانات المينية 
قؿ االختصاص، بؿ إف ىناؾ اتفاقيات كترتيبات صة لمحصكؿ عمى رخصة الممارسة فى حالخا

عقد فى العديد مف الحاالت مع المؤسسات التعميمية كالمينية ذات االختصاص لكضع تي 
الكفيؿ بمنح ىذه البرامج نكعان مف التأىيؿ،  ة كالتدريب العمميط كالمستمزمات األكاديميالضكاب
صفاء عبد العزيز مف ىذه االختبارات أك جميعيا) عميو يتـ إعفاء الخريج مف عددو  كبناءن 

 .(.ْٗٗ، ََِٓكسبلمة حسيف، 
ة مينة التدريس قدـ الدكؿ التي تبنت فكرة الترخيص لممارسعد الكاليات المتحدة مف أكتي 

دنى مف الجكدة أ لممعمميف في ضماف تكافر حدو  ض مف نظاـ الترخيص المينيكيتمثؿ الغر 
ف المعمميف ، كيرجع ظيكر ىذ الفكرة إلى االعتقاد السائد بأكالكفاءة لدل المعمميف الجدد

 حتـ عمييـ الحصكؿ عمى ترخيص مزاكلة المينة لضماف جكدة المنتجاتتمثميـ مثؿ األطباء ي
 (ٓٗ، ََُِ) محمد محمد غنيـ، التي يقدمكنيا كالتي تتمثؿ في التبلميذ

صدار الشيادات المرتبطة عف كضع متطمبات الترخيص كقكاعد إ مسئكلةن  عد كؿ كاليةو كتي 
سمح لممعمميف الذيف حصمكا عمى الترخيص في كالية ما بالتدريس في الكاليات كال يي ،  ابي

كلتسييؿ تنقؿ  ييا،خيص مف الكالية التي يريدكف التدريس فال بعد حصكليـ عمى التر إ األخرل
لى تكقيع اتفاقيات المعاممة بالمثؿ ات المختمفة اتجيت بعض الكاليات إالمعمميف بيف الكالي



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- ُِٓ - 

Reciprocity Agreements  لتدريس بيف سمح لممعمميف باالنتقاؿ كاكالتي بمكجبيا يي
كثر مف كالية) محمد محمد غنيـ، مف أ الكاليات دكف الحاجة إلى الحصكؿ عمى الترخيص

ََُِ ،ٗٓ) 
 لف تتكافر لدالكاليات عمى المعايير التي يجب أكيكاد يككف ثمة اتفاؽ بيف معظـ 

 Dale Ballou and Michael :المرشح لمعمؿ بمينة التدريس كىي

Podgursky,1999,33)) 
  مرشح كقد تتطمب بعض الكاليات حصكؿ ال، الحصكؿ عمى درجة البكالكريكس

 ك عمى درجة الماجستير.أ خامسةو  عمى سنةو 
 حدل بؿ إكمعتمدة مف قً ، بيا  معترؼو  ك كميةو أ ف يككف المرشح خريج برنامجو أ

 .االعتماد الرسمية ىيئات
  الحصكؿ عمى مكاد أساسية في التربية لمف يرغب في العمؿ في التعميـ

 .االبتدائى
  سيقـك بتدريسيا لمف الحصكؿ عمى مكاد أساسية في مادة التخصص التي

 .ك الثانكيةأ العمؿ في المدارس المتكسطةفي يرغب 
 الحرة كاآلدابالفنكف  بأصكؿ أف يككف لدل المرشح كعي حقيقي. 
 اختبارو  أمك ، أتعقده الكالية  اختبار الترخيص الذم ف يجتاز المرشح بنجاحو أ 

 .خر تحدده الجيات المسئكلة عف التعميـ بالكاليةآ
 قانكف ىك،  مسبكؽو  كغير،  جديدان  قانكنان  ـََُِ عاـ في االتحادية ككمةالحت كقد سن  

 العامة كالثانكية االبتدائية المدارس طبلب جميع أف لضماف، "  تعميـو  بدكف طفؿو  أم ترؾ عدـ"
 . عاؿو  تأىيؿ ذكم معمميف قبؿ مف تدريسيـ يتـ

 الدرجة" اذ المعمـ صؼي"  تعميـو  بدكف طفؿو أم  ترؾ عدـ"  قانكففإف  ، عاـو  بشكؿو ك 
 كحاصؿو  ، سنكات أربع لمدة يكسالبكالكر  شيادة كيحمؿ أكمؿ كشخصو " الكفاءة مف العالية
 كمع.  األكاديمية المكاد في الكفاءة لىإ باإلضافة التدريس في الكالية مف صادرةو  شيادةو  عمى
كعادة ما . لعامةا المعايير ىذه كتنفيذ تفسير الخمسيف الكاليات مف كؿ عاتؽ عمى يقع ذلؾ

 الحصكؿك  ،نجميزيةاال  المغة أك الرياضيات مثؿ ،معيفو  لمجاؿو  عادة التدريس شياداتتصدر 
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 مجاؿو  كأ مكضكعو  في الجامعي المستكل مف االنتياء يتطمب ما عادةن  التدريس شيادة عمى
 .(Richard M. Ingersoll,2007,95)التدريس طرؽ مثؿ المينية، المعرفة  ككذلؾ ،معيفو 

 التربية مف كؿو  في تحريرية امتحانات كجكد( الترخيص) الشيادة عمى الحصكؿكيشمؿ 
 ك ،العممي التدريب برنامج مف النتياءا الشيادات إصداركما يتطمب  ، كالتخصص األكاديمي

 الكاليات بعض فيف ، الكالية باختبلؼ المعمـ شيادة متطمبات كصرامة كاتساع عمؽ يختمؼ
 مف االنتياء يتطمب ىاكتجديد،  السنكات مف معيفو  عددو  بعد لمشيادة انتياءو  تاريخ ىناؾ
 ال ذلؾ، عمى كعبلكة. دائمة الشيادة تككف قد أخرل كالياتو  كفي ، إضافيةو  جامعيةو  دكراتو 

 العديد في المثاؿ، سبيؿ عمى ،شيادة عمى الحصكؿ التدريس مجاؿ يدخؿ مف كؿ مف طمبيي 
 .Richard M)الترخيص مف نكعو  مأ عمى الحصكؿ خاصةال المدارس تطمب ال  الكاليات مف

Ingersoll,2007,95).. 
 االستدالؿ لمكظيفة فكالمرشح يستطيع التي الكسائؿ عمى كينطبؽ نفس عدـ االتساؽ

 تتطمب كانتفيما إذا  تختمؼ الكالياتف. معيفو  مجاؿو  أك مكضكعو  في الكفاءة عمىمف خبلليا 
 أيضان  كىناؾ، مف عدمو االختباراتىذه  الجتياز أدنى حدو  كجكدجانب  لىإ لممحتكل اختباراتو 

 مجاؿ يدخمكف الذيف معظـ العادة فيك . التدريس المتياف المختمفة المسارات مف متزايده  عدده 
 كالتي التعميـ، مجاؿ في سنكات أربع لمدة البكالكريكس درجة مف اانتيك  قد يككنكف التدريس
 .(Richard M. Ingersoll,2007,98) .(ريسالتد تراخيص)  الشيادات إصدار شممت
 درجة أنيكا الذيف الجامعات، خريجي مف أصغر عدده  التدريس بمينة كيمتحؽ  

 " سمىيي  فيما التسجيؿ خبلؿ مف كالتعميـ التربية عف تمؼيخ آخر مجاؿو  في البكالكريكس
 ىناؾ كلكف،  كاحدةو  سنةو ل المعمـ إعداد برنامج، أك  البكالكريا بعد ما" الخامسة السنةبرنامج 
 يحصؿ ك ، الرسمي المعمـ إعداد برنامج ؿؤج  يي  أف يمكف الجامعات خريجي مف متزايدةه  أعداده 
 .Richard M)الفكر عمى التدريس يبدأ ك،  مكقتو كأ كاممة ليست رخصة عمى

Ingersoll,2007,98). 
 قبؿ االبتدائي عميـالت برنامج كاعتماد لمراجعة المنظمة المكائح فإف فيرجينياأما في 

 متعددة دراساتو  في لبكالكريكسا  أتـ قد المرشح يككف أف تشترط السادس الصؼ
 كالعمكـ كالتاريخ كالرياضيات نجميزيةاال  المغة مجاالت عمى التركيز مع) التخصصات
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 نجميزيةاال  المغة مف،  فرجينيا لكالية كاديميةاأل  المجاالت في أك، ( كالعمكـ االجتماعية،
 أك ،(كاالقتصاد،  كالجغرافيا ،دارةكاإل التاريخ، أم) االجتماعية كالعمـك كالتاريخ رياضياتكال

 (Virginia Department of Education, 2012 )  :التالية الكفاءات كأثبت العمـك
 فرجينيا معايير تحقيؽ في المتعمميف لدعـ المطمكبة كالعمميات كالميارات المعرفة فيـ 

 كالعمكـ، االجتماعية، كالعمـك كالتاريخ كالرياضيات نجميزيةاال  المغة في لمتعمـ
 التكنكلكجيا./  كالكمبيكتر

 كالعمكـ كالتاريخ كالصحة كالعمكـ كالرياضيات نجميزيةاال  المغة دمج عمى القدرة 
 .التعمـ خبرات في كالتكنكلكجيا كالحركة كالدراما كالمكسيقى كالفنكف االجتماعية

 احتياجات لتمبية،  لممجمكعات المرف كالتقسيـ،  مختمفةو  ميةو تعمي كسائؿ استخداـ 
 .كاإلنجاز كالقدرات، التنمية، مف مختمفةو  مراحؿ في المتعمميف

  كاألدائية، البصرية الفنكف في المكجكدة تمؾ ذلؾ في بما المناسبة، الكسائؿ استخداـ 
 الفضكؿ عمى فاظكالح األساسية كالميارات المعرفة تطكير عمى المتعمميف لمساعدة
 المشكبلت. كحؿ الفكرم

  دارة ، الدراسية فصكؿاإلدارة الفعالة لم ميارات مف االستفادة عمى القدرة  ، السمكؾ كا 
 بيئةو  عمى كتحافظ،  الذاتي كاالنضباط المسؤكلية تبني التي األساليب خبلؿ مف

 .إيجابيةو  تعميميةو 
  دارة تعديؿ عمى القدرة  بما لؤلطفاؿ، الفردية االحتياجات لتمبية ، التعمـ كخبرات بيئات كا 

 في المحدكدة الكفاءة ذكم كاألطفاؿ المكىكبيف، كاألطفاؿ المعكقيف، األطفاؿ ذلؾ في
 .المتنكعة الثقافية االحتياجات ذكم كاألطفاؿ نجميزية،اال  المغة

  كتخطيط االحتياجات لتشخيص الرسمية كغير الرسمية التقييمات استخداـ عمى القدرة 
 .الطالب تقدـ كتسجيؿ التعميمات، تعديؿك 

 المستمر كالتعمـ كالتعاكف، التفكير، خبلؿ مف الميني بالتطكير االلتزاـ عمى القدرة. 
 استخداـ عمى كالقدرة ؛ كالكمي النكعي البحث كتطبيؽكتقييـ  تحميؿ عمى القدرة 

 .كاالتصاؿ كالبحث كالتعمـ لمتعميـ كأداةو  التكنكلكجيا
 Qualified Teacher Status (QTS)عد شيادة رتبة المعمـ المؤىؿ كفى بريطانيا تي 

 سكاءن ، لعمؿ في مينة الدريس بمدارس الدكلة المعمـ كالسماح لو با لتأىيؿ أساسيان  شرطان 
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ف يكضح مف خبلؿ ه الشيادة عميو أيحصؿ المعمـ عمى ىذ ، كلكيك الخاصة العامة أ
د حقؽ جميع المعايير المينية التي تتطمبيا مكانة نو قارسات العممية كالمعرفة النظرية أالمم

العاـ سمح لمخريج بتسجيؿ اسمو في المجمس البريطاني ف يي ، كال يمكف أالمعمـ المؤىؿ 
كالعمؿ في مينة ،  The General Teaching Council for England لمتدريس

 (.ٖٔ، َُُِ ) محمد محمد غنيـ،التدريس بدكف حصكلو عمى شيادة رتبة المعمـ المؤىؿ
عداد شح عمى شيادة المعمـ المؤىؿ عميو أف يككف قد أكمؿ برنامج اإلككى يحصؿ المر     

التدريب كالتطكير لممدارس  ىيئةكالتدريب لممعمميف المبتدئيف في مؤسسة تعميمية معتمدة مف 
TDA) كتمثؿ المعايير المينية لمكانة المعمـ المؤىؿ مجمكعة مف المؤشرات تحدد ما ، )

ذا  يستطيع القياـ بو حتى يككف معممان ناجحان  كما الذل، تكقع مف المرشح معرفتو كفيمو يي 
لى ثبلث فئات المينية لمنح شيادة رتبة المعمـ إكفاءة كفعالية حقيقية، كتنقسـ المعايير 

 (.ََُ، ََُِ) محمد محمد غنيـ،  رئيسة ىي:
  مؤىؿو  متكقعة مف الشخص كمعمـو ال كااللتزامات بالممارساتكترتبط : الصفات المينية. 
 التخطيط كالرصد كالتقييـ كالتدريس  بمياراتكيرتبط ىذا المعيار : المينية  الميارات

دارة الفصؿ.  كا 
 : كثر ثقة ىذا المعيار مف المعمميف الجدد أف يككنكا أ كيتطمب المعرفة كالفيـ الميني

أم أنو البد عمى جميع الراغبيف ، الدراسية التي يقكمكا بتدريسيا في المكاد  كأكثر تحكمان 
في االلتحاؽ بمينة التدريس مف الحصكؿ عمى إجازة في ىذا المجاؿ ، كتقع  مسئكلية 

يتكلى ترشيح المعمميف  ىك الذم اختيار المعمـ عمى المدرسة ، إذ أف مجمس المدرسة
ئؼ عبلف عف كظاكفؽ حاجتيا ، كتقكـ المدرسة باإلالذيف ترغب المدرسة في تعيينيـ 

لبلختيار ، كيحؽ لمدير إدارة  شكؿ مجمس إدارتيا لجنةن معمميف شاغرة لدييا ، ثـ يي 
إلدارة المحمية التعميـ إرساؿ مرشحيف ينضمكا لقائمة المتقدميف اآلخريف ، ثـ تتكلى ا

التعييف يكقع المعمـ  ، كعند مؤقتةن  تكليس دائمةو  أمر تعيينيـ بصكرةو لمتعميـ بعد ذلؾ 
 سة يتضمف حقكقو ككاجباتو.مع المدر  عقدان 

 عميو ك، سنكات عشرة كؿ مراجعتو يتـ(، دراسي منيج)  قكمي   منيجه  يكجد الياباف فيك 
 الحد بتحديد التعميـ كزارة تقـك ك ،الجامعات ك الثانكية لممدارس القبكؿ امتحانات تقكـ
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 المدارس مميمع جكرأ بتمكيؿ المحافظات ك المركزية الحككمة تقكـ بينما. لمفصكؿ قصىاأل
 ك،  بالمحافظات الخاص التعميـ مجمس قبؿ مف العامة المدارس معممي فيتعي يتـ ك. العامة

 نيييي  التعيف قبؿالعادة ، ك  في سنكات ثمانية كأ سبعة كؿ المحافظة مدارس بيف تناكبيـ يتـ
 كبيرو  قدرو  عمى يحصمكف فيالتعي بعد ك،  الجامعات في المعمميف تدريب برامج األفراد الءىؤ 
 ك،  لمتعميـ المحمية المجالس ك التعميـ كزارة بؿقً  مف المقدمة الميداني التدريب برامج مف

 .(Hidenori Fujita,2007,42 )لممدرسيف التطكعية التعميـ مؤسسات مف العديد
مف الشيادات  كلقد حدد قانكف الترخيص لمعامميف بالتربية كالتعميـ في الياباف ثبلثة أنكاعو 

 Hidenoriىي كالتالي ك منح لممرشحيف لمزاكلة مينة التعميـ، خص تي أك الر 

Fujita,2007,42):) 
 لممستكل  ان د ثبلثة مستكيات ليذه الرخصة طبقرخصة المعمـ العامة أك العادية: كتكج

منح لؤلفراد الحاصميف عمى درجة تي  ، ك رخصة المستكل األكؿ كىي: التعميمي لممرشح
، يف ممعممنح لؤلفراد خريجي كميات التي ك  ، ل الثانيرخصة المستك ، ك الميسانس 

منح لؤلفراد الحاصميف عمى درجة الماجستير أك ما تي رخصة التدريب الخاص، ك  ان كأخير 
 .يعادليا

  ـ بيدؼُٖٗٗتأسست ىذه الرخصة عاـ :رخصة المعمـ الخاصة أك غير العادية 
التمريض تيـ كلتدريس في مجاالت تخصصاباالسماح لمخريجيف غير التربكييف 

منح ىذه الشيادة لذكم الخبرة كالمعرفة كالكفاءة في كتي  ، كالفنكف العسكرية كغيرىا
مف الحاصميف عمى درجة الميسانس أك ما يعادليا، كالذيف ، تخصصاتيـ  تمجاال

 الكالية. اجتازكا اختبار تأىيؿ المعمميف الذم تعقده
 مف  معينةو  لنكعيةو دم المعمميف ك ساعلمتمنح ىذه الشيادة ُي  : رخصة المعمـ المؤقتة

د تمؾ المدارس العدد الكافي جحينما ال ت المدارس بغرض سد العجز في المعمميف ،
شترط في معمـ رياض األطفاؿ كالمرحمة االبتدائية مف المعمميف المؤىميف لمتدريس. كيي 

ف كأ، كالمتكسطة أف يككف المرشح خريج المدارس الثانكية العميا أك ما يعادليا 
المرحمة الثانكية  يشترط في معمـيجتاز اختبار تأىيؿ المعمميف الذم تعقده الكالية. كي 

أف يدرس لمدة عاميف عمى األقؿ في كميات التربية أك ما يعادليا مف مؤسسات 



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- َُّ - 

( ساعة معتمدة عمى األقؿ، كأف يجتاز اختبار تأىيؿ ۷۷إعداد المعمميف بكاقع )
 المعمميف الذم تعقده الكالية.

 كزارة بؿقً  مف كضعت المتنكعة الشيادات ىذه عمى لمحصكؿ معينةه  متطمباته  ناؾىك 
 تدريب برنامج عمى حاصبلن  ك جامعةو  خريج يككف أف المتقدـ عمى يجب ، منيا أنو التعميـ

 جميع عمى الحصكؿ فعميو ذلؾ، عمى كعبلكة، التعميـ كزارة قبؿ مف المعتمد المعمميف
  في المشاركة كيجب،  كالتربية التكجية دكرات ك،  المادة دكرات مف لكؿ المقررة االعتمادات

 Hidenori )المعمميف شيادات مستكيات لجميع  أسابيع ثبلثة لمدة لمتدريس العممي التدريب

Fujita,2007,42)   
 الحضانة سف في طفاؿاأل رعاية في كاحدو  ألسبكعو  تدريبو  عمى يحصؿ فأ يجبكما 
 فكرك  ، (الثانكم التعميـ مف كؿاألي  السنكات) األكلي كالثانكم االبتدائي معممي لشيادات
 كمع،  المعمـ شيادة بالمحافظات الخاصة التعميـ مجالس صدرتي  المتطمبات ىذه مف االنتياء

 فكالمرشح يجتاز أف يجب ك. التكظيؼ تضمف ال المعمـ شيادة عمى الحصكؿ فإف ذلؾ
 المدينة مجمس أك بالمحافظات الخاص التعميـ مجمس قرره لما كفقان  االختبارات مف مجمكعةن 
 .بالتعميـ المختص

 اختبار ك كفاءةو  اختبار ك،  مقابمةن  ك تحريريةن  اختباراتو  االختبارات ىذه تشمؿ أف كيمكف
 كاألساليب،  التربكية النظريات تغطي األقساـ مف ان عدد التحريرم االمتحاف كيشمؿ. مقاؿو 

 كلكائح قكانيفك  المكضكعية، كالمعرفةاالستشارات  ك،  ادكاإلرش النفس كعمـ،  التعميمية
 المقابمة تتضمف ك،  لممدرسة العامة دارةكاإل ، التعميمية االدارة أك التربكية، اإلدارةك  التعميـ،

 كظائؼ عمى التنافس مستكل الرتفاع كنظران .  تكضيحي شرحو  بعمؿ المتقدـ قياـ الشخصية
 االمتحانات ليذه الطبلب دي عً تي  التي ، الخاصة المدارس مف دالعدي يكجد الياباف، في التدريس
 المؤىميف المعمميف سجؿ في الناجحيف المتقدميف أسماء إدخاؿ يتـ ذلؾ بعد،  مكثؼو  بشكؿو 
 .(Hidenori Fujita,2007,42 ) منطقةو  أك محافظةو  لكؿ

التعميـ المصرل، فكرة الترخيص لمزاكلة مينة التدريس مف األفكار المستحدثة عمى  دي عى كتي 
قد ك ، ََِٕلسنة  ُٓٓمف خبلؿ إصدار القانكف رقـ  ـََِٕبيا مذ عاـ  ـبدأ االىتماإذ 

( مف القانكف عمى إنشاء األكاديمية المينية لممعمميف لتتكلى مسئكلية منح ٕٓنصت المادة )
كاديمية األ "نشأ أكاديمية تسمى تي عمى النحك التالي :"  شيادات الصبلحية كالترخيص لممعمميف
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تتمتع بالشخصية االعتبارية العامة كتتبع كزير التربية كالتعميـ كيصدر " المينية لممعمميف
ة نمف رئيس الجميكرية، عمى أف يككف مقرىا مدي بتنظيميا كبتحديد اختصاصاتيا قراره 

في مختمؼ أنحاء الجميكرية، كتعمؿ بالتعاكف مع كميات التربية،  القاىرة، كتككف ليا فركعه 
( مف ْٕى أف تتكلى ىذه األكاديمية منح شيادة الصبلحية المنصكص عمييا في المادة )عم

، كبيذا أصبحت األكاديمية المينية لممعمميف ىي الجية المسئكلة عف الترخيص  "ىذا القانكف
 .الميني لممعمميف في مصر

ي لممعمـ كعمى الرغـ مف الجيد الممحكظ لمدكلة المصرية لبلىتماـ بقضية التككيف المين
كضماف تكافر الحد األدنى المقبكؿ ، لممعمـ  الكاقع يشير إلى أف قضية التأىيؿ المينيفإف 

مف  ان عديدة مينة التعميـ، ما تزاؿ تعاني مكف عمى مزاكلدً قٍ مف معايير الجكدة كالكفاءة فيمف يي 
لعناصر مف البحث كالدراسة لطرح رؤل جديدة النتقاء ا إلى مزيدو  أكجو القصكر، كبحاجةو 

كالترخيص الميني لممعمميف الجدد كالقدامى في إطار السعي ، الجيدة لمعمؿ بمينة التدريس 
يقكل عمى  متميزو  ()الطالب تعميميو  لتحقيؽ جكدة أداء مؤسسات التعميـ كضماف منتجو 

 (.ٔٗ ،َُُِ)محمد محمد غنيـ، المنافسة العالمية
مينة التدريس يمثؿ تكجيان عالميان ،  كييبلحظ مف خبلؿ العرض السابؽ أف ترخيص مزاكلة

يستيدؼ تجكيد منظكمة التعميـ ، مف خبلؿ انتقاء أفضؿ العناصر لمعمؿ بيذه المينة ، كما 
أنو ييعد آليةن معتبرةن يمكف مف خبلليا معالجة القصكر في بعض برامج إعداد المعمميف ، كما 

بلقى ىذا التكجو مع الرؤل يترتب عميو مف ضعؼو في بعض خريجي ىذه البرامج ، كما يت
 المصرية المطركحة في الكقت الراىف إلصبلح منظكمة إعداد المعمـ في مصر.

 والتعليه الرتبيِة ووزارِة  اجملتنِع خدمِةو الرتبيِة كلياتِ بني   لعالقُةا: ثالجًا

بعامة ككميات  تمثؿ خدمة المجتمع كتنميتو محكران ميمان فى كظائؼ المؤسسات الجامعية
، إذ كثيران ما يتردد أف حدكد الجامعة تنتيى بانتياء حدكد المحافظة أك المدينة تربية بخاصةال

"القياـ بأدكار تنمكية تجاه  ككميات التربية التى تقع بيا، كمف ثـ يقع عمى عاتؽ الجامعة
المجتمع المحيط بالجامعة مف خبلؿ تككيف قاعدة اجتماعية عريضة متعمقة بضماف حد أدنى 

تعميـ لكؿ مكاطف، كالمساىمة فى تعديؿ نظاـ االتجاىات كالقيـ بما يتناسب كالطمكحات مف ال
التنمكية فى المجتمع، كتعزيز قيمة العمؿ كاإلنتاج كدعـ االستقبللية فى التفكير كالمكضكعية 
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فى التعرؼ كنبذ االتكالية كالنزعة االستيبلكية، كما أف لمجامعة دكران ميمان ككاضحان فى تحقيؽ 
. (ِٕ، ََِٖ) رزؽ محمد منصكر، التنمية المستدامة كزيادة اإلنتاج كتقميؿ نسبة الفقر"

نما يتجمى  ككميات التربية فدكر الجامعات ال يقتصر عمى تثقيؼ العقكؿ كتزكيدىا بالمعرفة، كا 
فى الدكر اإليجابى كالجدل فى التنمية االقتصادية كاالجتماعية، إذ تيتـ الجامعة فى الببلد 

قدمة بالصكرة التى يجب أف يككف عمييا المجتمع كالطريؽ التى يجب أف تسير فيو األمة المت
 .(ّْٔ، ُٖٗٗ)محمد عربى بك عزيزل،إلى حياة أفضؿ

عيني الفكر الجامعي المعاصر بأىمية انفتاح الجامعة عمى المجتمع كالبيئة لئلسياـ كلقد 
 -تترجـ  -ا أدل إلى ظيكر جامعات في حؿ مشكبلتيا االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية مم

ىذا االتجاه كتسمى ىذه الجامعات بػ" بجامعات البيئة " ، كىي  –في أىدافيا كبنيتيا كأدكارىا 
صيغة حديثة تستيدؼ ربط الجامعات بمجتمعاتيا عمى نحك أكثر فاعمية . كالمتفحص لبرامج 

لدراسة طبيعة البيئة الفيزيقية  الدراسة في ىذه الجامعات يجد أنيا تقدـ فرصا متنكعة لمطبلب
كاالجتماعية كالثقافية كالفكرية ، عبلكة عمى نظـ الدراسة التقميدية ، بيدؼ التعرؼ العممي 

 . (ْ، ََِٔ) السيد سبلمة الخميسى، إلى البيئة كاإلسياـ في حؿ مشكبلتيا
المادية  كالتعميـ الجامعى يعد بمثابة عممية تفاعؿ مستمرة بيف الفرد المتعمـ كبيئتو

كاالجتماعية، كأف التعميـ الجامعى يعد بمثابة عممية تفاعؿ مستمرة بيف الفرد المتعمـ كبيئتو 
المادية كاالجتماعية، فالتعميـ الجامعى الفعاؿ ىك الذل يككف كثيؽ الصمة بحياة أفراد المجتمع 

تمع تعد كحاجاتيـ كمشكبلتيـ كالقادر عمى إحداث التنمية الشاممة، كما أف خدمة المج
الترجمة الفعمية لكظائؼ الجامعة مف أجؿ التكيؼ مع المتغيرات السريعة فى المجاالت العممية 
كالتكنكلكجية كاالقتصادية كالتكيؼ مع الحاجات الثقافية المتزايدة التى تمت نتيجة اتساع 

تعد  ،  كما(ٕٗ، ُٔٗٗ)محمد إبراىيـ عطكة، التسييبلت التى قدمتيا كسائؿ االتصاؿ الحديثة
خدمة المجتمع مف أبرز كظائؼ الجامعة في الكقت الحالي بما تكفره مف مناخ يتيح ممارسة 
الديمقراطية كفى المشاركة الفعالة في الرأم كالعمؿ ، كما تنمى لدل المتعمميف القدرة عمى 
المشاركة كاإلسياـ في بناء المجتمع كحؿ مشكبلتو ، كما تنمى لدييـ الرغبة الجادة في 

عف المعرفة كتحدل الكاقع كاستمرار المستقبؿ في إطار منيج عممي دقيؽ يراعى  البحث
 . (ٕٗ، ََِِ)مجدل عزيز إبراىيـ، الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية لممجتمع
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الكميات الجامعية ارتباطا بحاضر المجتمع كمستقبمو لككنيا  أكثرالتربية مف  كميةتعد ك 
عمـ الذل ىك عصب العممية التعميمية كالقائـ عمى تربية كتيذيب الم بإعدادالجية المنكطة 

ف مف أكتتفؽ المكائح الداخمية المنظمة لكميات التربية في مصر ، بناء المجتمعأكتثقيؼ 
لدل  تيةبث اتجاىات التنمية المينية الذاىداؼ كمية التربية تدريب المعمميف اثناء الخدمة ك أ

 ستمر مدل الحياة.الخريجيف كدعـ قيـ التعميـ الم
االتجاه العالمى لرسالة الكميات كالمعاىد الجامعية يتمحكر حكؿ الخركج مف  أصبحكقد 

نطاؽ التركيز عمى حفظ المعرفة كنشرىا عف طريؽ التدريس كالبحكث االكاديمية الى مجاؿ 
 يتيح لمبحث العممى الجامعى المشاركة الحقيقية في التنمية المجتمعية كدفع عممية أرحب

 (.ُُٔ، ََُِ) محمد محمد غنيـ، لكجى الى االماـالتقدـ التكنك 
عداد الباحثيف في برنامج الدراسات العميا التي تغطي  كتضطمع كميات التربية بتككيف كا 
مختمؼ التخصصات التي يحتاجيا المجتمع . كيمكف ليؤالء الباحثيف بكفاياتيـ البحثية 

يقكمكا بدكر فعاؿ في الكفاء باحتياجات القطاعات كالعممية المكتسبة مف برنامج اإلعداد أف 
) السيد  التربكية كالتعميمية عمى المستكيات التخطيطية كاإلشرافية كاالستشارية كالبحثية

 . (ٗ، ََِٔسبلمة الخميسى، 
تنتج كميات التربية مف خبلؿ أعضاء ىيئة التدريس العديد مف البحكث كالدراسات في كما 

ـ الترقي العممي كالميني تتطمب قياـ األساتذة بإجراء كنشر البحكث مختمؼ التخصصات ، فنظ
التي تعالج قضايا عممية كتربكية ممحة . ىذا النظاـ يمكف كميات التربية مف امتبلؾ آلية 
نشطة كمستمرة لتزكيد المجتمع بنتائج البحكث كالدراسات التي يجرييا األساتذة في مجاالت 

لتدريس ، كعمـ النفس التربكم ، كتكنكلكجيا التعميـ ، كاإلدارة التربية ، كالمناىج ، كطرؽ ا
) السيد سبلمة الخميسى، التربكية كالمدرسية ، كالتربية الخاصة ، كالدراسات اإلسبلمية

ََِٔ ،ْ) . 
بالكاليات المتحدة مف الكميات المتميزة  (UCLA)  أنجمكس لكس كاليفكرنيا، جامعةكتعد 

 التدريس،ك البحث، في ميمتيا في بقكة متجذر مؤسسة ييفي مجاؿ خدمة المجتمع ، ف
 كاالنجازات كاإلبداع كاالبتكار، باالكتشاؼ ممتـز الجامعي الحـر مجتمع. العامة كالخدمة
 لجميع كالتنمية النمك تغذم كشاممة مفتكحة بيئة في النقدل، كالتساؤؿ كالنقاش التعاكنية
 لضماف حيكية المجتمعية المبادئ ىذه. كظفيفكالم كاإلدارة كالطبلب التدريس ىيئة أعضاء
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 لمسمكؾ كمرشد تككف كلكي الجامعي الحـر في المجتمع أفراد لجميع مرحبة ك شاممة بيئة
 .كالجماعي الشخصي

 The) كتتمثؿ أىـ مبادئ جامعة كاليفكرنيا فيما يتعمؽ بخدمة المجتمع فيما يمى:

University of California, Los Angeles (UCLA),2011) 
 مساعينا جميع في التفكؽ عمى لمحفاظ األىمية بالغ أمر التنكع أف نكمف نحف. 
 األفراد بيف كالشمكلية كالتراحـ كالتفاىـ االنفتاح تعزيز إلى نسعى نحف 

 .كالجماعات
 اطار في كمدنية، محترمة بطريقة كالحكار، التعبير حرية بضماف ممتزمكف نحف 

 .لدينا كالمتغيرة المتنكعة الجامعي حـرال مجتمعات تتبناىا التي الرؤية
 العبلقات في االحتراـ كتعزيز المشتركة القكاسـ عف فضبل االختبلفات نقدر نحف 

 .الشخصية
 ك منصفة ك تعاكنية ك محترمة جامعية بيئة كتعزيز خمؽ عف مسؤكليتنا نؤكد 

 المتنكعة لدينا.  الجامعي الحـر مجتمعات اجؿ مف مدنية
 المتبادؿ يتميز باالحتراـ كاإلنصاؼ لمتعمـ مجتمع لبناء جاىديف نسعى نحف. 
 السمككيات مف ذلؾ غير أك كالتنميط كالمضايقة، التمييز أعماؿ نقبؿ ال نحف  

 أك أكاالثنية المكف أك العرؽ عف التعبير أساس عمى لؤلفراد ضرر  التى تكقع
 كالتكجو اسيالسي كالتفضيؿ الدينية، المعتقدات أك اإلعاقة أك السف أك الجنس
 شخصية خصائص بيف الكطني األصؿ أك كالمكاطنة، الجنسية كاليكية  الجنسي
 فرض إلى يؤدم كقد لممجتمع، UCLA مبادئ ينتيؾ السمكؾ ىذا مثؿ. أخرل

 كالمكظفيف الطبلب سمكؾ يحكـ الذم الجامعي الحـر لسياسات كفقا عقكبات
 .التدريس ىيئة كأعضاء

 مثيرة نزعة ذات تاريخية تحيزات لدييا حديثةال المجتمعات بأف نعترؼ نحف 
 كالديف، الجنسي، التكجو اإلعاقة، العمر، الجنس، العرؽ، أساس عمى لبلنقساـ

 كحؿ كالتكسط كالبحكث التعميـ خبلؿ مف كالفيـ الكعي تعزيز إلى نسعى كنحف
 .مجتمعاتنا في التحيزات ىذه عف تنشأ التي النزاعات
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كبكرف مف الكميات الرائدة في مجاؿ خدمة المجتمع، اذ عة أكما تعد كمية التربية بجام
تضطمع بتنظيـ العديد مف برامج كمشركعات االمتداد داخؿ المجتمعات التعميمية  بالكالية مف 

 (َُْ، َُُِ:) محمد محمد غنيـ، خبلؿ عدد مف الكحدات كالمشركعات منيا
كيتككف : اإليجابيديميى شراكة االباما لمبحكث كالتدريب عمى دعائـ السمكؾ االكا

المشركع مف شراكة بيف كمية التربية كبيف مديرية التربية بكالية االباما تيدؼ الى زيادة قدرة 
مدارس مقاطعات الكالية عمى معالجة المشكبلت السمككية كاألكاديمية مف خبلؿ االستعانة 

يجابية، كيتركز اليدؼ بنتائج البحكث العممية المتميزة التي تدعـ األساليب كالممارسات اإل
الرئيس لتمؾ الشراكة في تعزيز قدرة المدارس كالمقاطعات عمى بناء بيئات تعميمية فعالة مف 

 شانيا تحسيف العبلقة بيف الممارسات اإليجابية كبيف بيئات التعمـ.
كييدؼ تقديـ الخدمات الضركرية لبلفراد ذكل اضطرابات : مركز التكحد بجامعة اكربكف

سرىـ كمدارسيـ، كيترجـ المعيد رؤيتو مف خبلؿ تقديـ خدمات التشخيص لؤلطفاؿ التكحد كأل
ذكل اضطرابات التكحد كتقديـ برامج التدريب المستمر السرىـ كمعممييـ كلممينيف الميتميف 

 بيذا المجاؿ، كاجراء البحكث العممية الميدانية كتقديـ االستشارات العبلجية ليذه الفئة.
ىدؼ المشركع الى تمبية رغبة مدراء : صبلح االكاديمى الفعاؿالقيادة مف اجؿ اإل

المدارس كالمعمميف األكائؿ لمتطكير المستمر، حيث قدـ المشركع برامج لتطكير القيادة 
االكاديمية مف خبلؿ عقد دكرات تدريبية حكؿ التنمية المينية كتصميـ شبكة بحكث إجرائية 

 داخؿ مقاطعات كالية االباما.لتعميمية تضـ البحكث التي تيتـ بتحسيف العممية ا
في اف التعميـ يمكف االفراد مف تحقيؽ الرضا  معيد التربية في بريطانيا تتمثؿ رسالةكما 

عف الحياة كبناء مجتمعات عادلة متماسكة كمزدىرة، كالمعيد معنى كمتحمس لتعزيز التعميـ 
كالبحكث االجتماعية كالممارسات لمجميع كتؤكد رسالة المعيد عمى تحقيؽ التميز في التربية 

المينية ذات الصمة مف خبلؿ فيـ كمعرفة متقدمة كما يمتـز بأعمى مستكيات الدقة االكاديمية 
في جميع اعمالو كما انو معنى بالعقؿ النقدل كالعدالة االجتماعية كيتـ تحقيؽ ىذه الرسالة 

  (Institute of Education University of London,2012 )مف خبلؿ:
 ييا نحك الممارسة كالتدريسيتقديـ بحكث عالية الجكدة كتكج 
  تقديـ االستشارات التربكية كغيرىا مف الخدمات التي تسيـ في دعـ كتطكير

 جكدة األنظمة كالسياسات التعميمية كالممارسات المينية.
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 ؛ كالدكلية الكطنية االىمية ذات المتميزة البحكث إجراء  
 عمى كالتركيز البحث عمى كيقكماف  عالية جكدة مالي تدريس ك تعمـ تقديـ 

 الممارسة؛
 كالخدمات؛ النظـ كاالجتماعية،ك التربكية الممارسة لتعزيز خبراتنا تطبيؽ 
 كاالجتماعي؛ التعميمي البحث تأثير مف جنب الى جنبا الجميكر إشراؾ دعـ  
 المجاالت ىذه في لمبحث كطنية مكارد إلى الكصكؿ سبؿ كتكفير إنتاج.  
 لمممارسة؛ كمجتمع المعيد إلثراء الخريجيف مع التعامؿ 
 كالتطمعات القيـ تشاركنا التي المنظمات مع كثيقة شراكة في العمؿ. 
 احتياجات لتمبية  البحثي النشاط في التكسع لدعـ كالقدرات اليياكؿ تطكير 

  .الجدد كالممكليف الشركاء
 في كاالستثمار المعيد، عبر الجميكر بإشراؾ التزاـ ترسيخ في تغيير إجراء 

شراؾ األنظمة   .كالعامة كالمكظفيف الطبلب كا 
 الدكتكراه تدريب باحثيف، طبلب تكظيؼ خبلؿ مف الدكتكراه مدرسة نشاط تكسيع 

  .مبكر كقت في الكظيفي كالدعـ
 كمعدالت الباحث الطالب بتقدـ المتعمقة كاألحكاـ العمميات فعالية مراجعة 

 .االستكماؿ
 في بما ، بالمعيد الخاصة الدعـ كخدمات الدراسية المناىج تدكيؿ في االستمرار 

 الدكلي االمتداد صحيح بشكؿ لتعكس التنقؿ، كفرص المكظفيف قدرات تنمية ذلؾ
  .طبلبو تنكع ك لممعيد

 نشطة شراكة اتفاقات بشأف بشكؿ دكلي العالي التعميـ مؤسسات تعاكف تركيز 
 في الخريجيف مف الفعالة كالمشاركة المعيد خريجيف شبكة  تطكير في التكسع 

  .لممعيد الدكلي النشاط تطكير
كيقدـ المعيد أنشطة بحثية كخدمات استشارية متنكعة لمعديد مف الجيات المحمية 

داراتكالقكمية كالدكلية كمف ابرز الجيات المستفيدة مف خدمات المعيد المدارس  الخدمات  كا 
المينية، كمف امثمة  كالييئاتت ككزارة التعميـ االجتماعية كالسمطات المحمية كالجامعا
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 Institute of Education University ) الخدمات التي يقـك بيا المعيد ما يمى:

of London,2016) 
  ََٔبرنامج الممارسات الفعالة في التنمية المينية المستمرة مف خبلؿ دعـ 

المينية المستمرة مدرسة لتكفير الممارسات الفعالة التي تؤدل الى التنمية 
 لجميع العامميف بتمؾ المدارس

 البرنامج القكمى لمتنمية المينية المستمرة لمقيادات 
 مشركع تطكير التعميـ االساسى بجميكرية اليمف 
 تطكير القيادات بالمدارس البريطانية بالشرؽ األكسط 
 ي التعاكف مع المفكضية االكربية لمتابعة التقدـ في اصبلح التعميـ العالى ف

  اكربا
 Center forمركػػز لمبحػػث التربػػكميكجػػد بيػػا باليابػػاف  Yamanashi كفػػى جامعػػة 

Educational Research  ـ كتػـ تطػكيره ُٖٗٗيكنيػك عػاـ ، كقػد أسػس ىػذا المركػز فػي
ـ كىػػذا المركػػز يضػػـ ثبلثػػة أقسػػاـ: قسػػـ بحػػث ََُِـ، كأخػػرل عػػاـ ُْٗٗ: مػػرة عػػاـ مػػرتيف

المعمكمػات، قسػـ البحػث فػي التعمػيـ كلكػؿ مػف ىػذه األقسػاـ ممارسة التعميـ، قسـ تعمػيـ تقنيػة 
مػػداد  ، كا  ميمػػة كدكر فػػاألكؿ لتطػػكير منػػاىج المػػدارس بحيػػث تيمبػػي ىػػذه المنػػاىج حاجػػات اليػػـك
الطػػبلب المعممػػيف بكػػؿ مػػا ىػػك جديػػد فػػي المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس لجميػػع المراحػػؿ التعميميػػة، 

قنية المعمكمات الحديثة ككيفيػة اسػتخداميا فػي كالثاني ييدؼ لتسييؿ تعميـ الطبلب المعمميف ت
المدرسة كبالتالي تحسيف بيئة المدرسة، كحػث الطػبلب عمػى المسػاىمة فػي المنافسػة العالميػة 
حكؿ تقنية المعمكمات كتحقيؽ الكفاءة في المدرسػة، أمػا القسػـ األخيػر فيػك يقػدـ االستشػارات 

لػى المعممػيف بكجػو عػاـ ، كفيػو يػتـ مناقشػة القضػايا فػي التعمػيـ، التربكية إلى جميع الطػبلب كا 
 كالمشكبلت التي قد تكاجو الطبلب المعمميف في المدرسة.
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 االعتنادِ وهيئات الرتبيِةِ كليات بني العالقُة: رابعًا

ليا مدخبلتيا كعممياتيا  معقدةن  التعميـ الجامعي فى الكقت الحاضر صناعةن  د  عى يي 
 يفككذلؾ الكسط،  اىتمامات المجتمع األكاديمي مف كبيرةن  كمخرجاتيا، كأضحى يحتؿ مساحةن 

ىـ القكل المكجية لمنمك االقتصادم ، عد التعميـ الجامعي أحد أالسياسي كاالقتصادم، حيث يي 
ة ، كقد تعالت األصكات رئيسة فى نقؿ الخبرة اإلنسانية المتراكم كىك مستكدع المعرفة كأداةه 

سكاء فى الدكؿ النامية  ككميات التربية ميـ الجامعيبالبحث عف آليات لجكدة التع التى تنادم
فى  متميزو  أك المتقدمة، كلذا حظي مكضكع االعتماد فى التعميـ الجامعي المعاصر باىتماـو 

عمى جكدة مدخبلت كعمميات  سياسات تطكير ىذا التعميـ، كذلؾ مف منطمؽ أف االعتماد دليؿه 
كجعميا أكثر مبلءمة لمتطمبات التنمية كسكؽ  التعميـ الجامعي، مما يقكد إلى جكدة مخرجاتو

 العمؿ.
ف اليدؼ مف الجكدة كصكؿ المؤسسة التعميمية عد الجكدة كاالعتماد صنكاف، إذ أكتي 

التنافسية، ككبلىما  ميمان عمى جكدة المؤسسة كقدرتيا إلى االعتماد، كاالعتماد يعطى مؤشران 
نما أحد الكسائؿ ال عد غايةن ال يي  كالكصكؿ كميات التربية ميمة لتطكير منظكمة فى حد ذاتو، كا 
 عد االعتماد طريقةن يرضى عنو المستفيدكف مف األطراؼ جميعان، كما يي  إلى مستكل عالمي ابي

يمكف مف خبللو الحكـ عمى جكدة المؤسسة التعميمية مف حيث ، لتقكيـ المؤسسات التعميمية 
 ميـو  عتماد باىتماـ الدكؿ المتقدمة كمحؾو اال ية كفعاليتيا التعميمية، كلذا حظيقدرتيا المؤسس

 اتبعتو فى تحديث جامعاتيا.
 منصبان عمى البحث كتقديـ الكظائؼ بقدر ما أصبح أداةن  كميات التربيةدكر  دٍ عي يى  لـك 

ذلؾ، فقد بات مف الميـ تحديث  اعميي ؿي ك  عى كاف يي  كلمانحك النيضة كالتقدـ،  ميمةن  نقديةن 
تحث عمى  كثيرةه  ، كقد ظيرت دعكاته كاممةن ا القياـ بأدكارى ايتسنى لي يك كميات التربيةكتطكير 

  مف ناحيةو  كميات التربيةكاتجاه يمكف مف خبللو تحديث كاالعتماد ضركرة تطبيؽ نظـ الجكدة 
 .أخرل الضعؼ كالقصكر مف ناحيةو  يكمعالجة نكاح، 

بيذه  كاالعتماد لمجكدة أف يككف ىناؾ معايير كمؤشراته  ضركرة كأكدت ىذه الدعكات 
يما ، السالتعميميةحتى يمكف الكقكؼ عمى درجات اإلنجاز كالتقدـ داخؿ المؤسسة ،  الكميات

أثناء العقديف  الجامعات كالكميات قد ظيرت بقكة يأف البحث عف مؤشرات الجكدة ف
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 مف تمؾ الجيكد المتنكعة فى أكركبا كاستراليا كفى أمريكا الشمالية عديده الماضييف، كظير 
 عندما ازداد الطمب عمى الجكدة فى إدارة التعميـ العالى.

ككنو األسمكب  كاالعتماد في الجامعات كالكميات جكدةبنظاـ الكقد يرجع االىتماـ 
، كربط النظـ السياسية كما تصدره مف يجديد النظـ التعميمية بأسمكب عمماألنسب لتطكير كت

اكؿ أف تطبؽ ىذه القرارات، كذلؾ يمكف أف تح يخص التعميـ بالنظـ التعميمية التقرارات ت
كتقييـ ، كفى تقييـ الطالب الجامعى ، تساعد مؤشرات الجكدة فى صناعة السياسة التعميمية 

كمراقبة عمؿ أنظمة التعميـ، كالتخطيط كاإلدارة الفعالة لممكارد ، أداء المؤسسة التعميمية 
مجدل عمى حسيف ، )ظمة التعميـسيـ فى كضع قكانيف عامة ألنكالخدمات التربكية، كتي 

ََِٖ ،ُْٕ) . 
 الحديث عف جكدة كميات التربية كاعتمادىا في ضكء معايير كمؤشراتو  دٍ عي كلذا لـ يى 

 بؿ ضركرةن ، مف الرفاىية  ، أك ضربان مف القكؿ  بدعان  ك دكليةو أ محميةو  ىيئاتمف قبؿ  معمنةو 
جؿ تحقيقو ال سيما في ظؿ ف أ، يجب أف تتكاتؼ كافة الجيكد م ان حاسم جراءن كا   حتميةن 

مرحمة في العالـ اآلف، كما أف ىذا شعار ال د  عى كالتنافسية الشديدة التي تي ، المتغيرات المعاصرة 
سكاء ، كسكؼ يتـ  بو لدل معظـ دكؿ العالـ المتقدمة كالنامية عمى حدو  التكجو معمكؿه 

 : اآلتياستعراض تجارب بعض الدكؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ عمى النحك 
 فى الواليات املتحدة : الرتبيِة كلياِت اعتناُد

زىاء مائة عاـ ، كأصػبح أكثػر نشػاطان فػى فى الكاليات المتحدة منذ  بدأ االعتماد عمميان 
األمريكػي  عد االعتماد جزءان ميمان مف التعميـ العػاليفى كؿ الكاليات الخمسيف، كيي  الكقت الحالي

مف األىداؼ تحققت مف خبلؿ االعتماد، كمػا ترصػد  ىناؾ كثيران سات التعميمية، كما أف كالسيا، 
 James )عمػػى االعتمػػاد ؿلمطػػبلب لمحصػػك كمسػػاعداتو  مميػػار دكالرو  َٔالحككمػػة الفيدراليػػة 

Appleton, Ralph Wolff,2004,80). 
يػػة يجػػب كىنػاؾ معػػايير أقرىػػا مجمػػس اعتمػػاد التعمػيـ العػػالى بالكاليػػات المتحػػدة األمريك

بيػا إذا أرادت االعتمػاد المؤسسػي أك األكػاديمى، كتتمثػؿ  التعميـ العالي أف تفػيعمى مؤسسات 
 (ُٕٓ -ُٔٓ، ََِِ) عائشة أحمد البشير، تمؾ المعايير فيما يمى:

  تحقيػػؽ الجػػكدة األكاديميػػة لمتأكػػد مػػف أف لػػدل المؤسسػػات معػػايير كضػػكابط لتطػػكير
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عمميػػػات خػػػبلؿ ز مػػػف منظكمػػػة التعمػػػيـ كتجكيػػػده فػػػى التركيػػػز عمػػػى التحصػػػيؿ المتميػػػ
 التدريس كالبحكث كالخدمات.

  المسػػئكلية، حيػػث تكضػػح المؤسسػػة الراغبػػة فػػى االعتمػػاد اسػػتعدادىا الػػدائـ لممسػػاءلة
كأف تسػػػعى ، العامػػػة عػػػف طريػػػؽ أف يكػػػكف لػػػدل المؤسسػػػة معػػػايير لضػػػماف الجػػػكدة 

 المؤسسة إلى إشراؾ الجميكر فى اتخاذ قراراتيا كالمساءلة.

 جب أف تشجع مؤسسػات التعمػيـ العػالير كالتطكير المنشكد، إذ يتشجيع إحداث التغيي 
لتطػػكير المؤسسػػة  ، عمػػى التخطػػيط فػػى الػػداخؿ إلحػػداث التغييػػر كالتػػدقيؽ المنشػػكديف

 عف طريؽ التقييـ الذاتى الذل بدكره يقكد إلى قياس الجكدة.

  بػػيف اإلجػػراءات المناسػػبة لصػػنع القػػرار، كيتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ المشػػاركة المتكاصػػمة
أعضاء المؤسسة كمشاركة الجميكر فػى صػنع قػرار االعتمػاد كالسياسػات كاإلجػراءات 

 المتعمقة بو.

ما يمى عداد المعمـ في مؤسسات إالمعنية بالجكدة كالمعايير  الييئات كالككاالتكمف أبرز ىذه 
: 
 (:NCATE )العتماد كميات إعداد المعمميف  يمعايير المجمس القكم -أ

 (NCATE)العتماد كميات إعداد المعمميف  يجمس القكمشيدت معايير الم
، فقد جعمت محكر يابالكاليات المتحدة األمريكية عديدان مف التغيرات كالمحاكالت عند كضع

حتى بداية  ـُٕٖٗمنذ عاـ  ظمت سائدةن  يمعايير القائمة عمى المنياج كالتاىتماميا ال
مف تركز عمى المتعمـ  يمى األداء كالتلمعايير القائمة عـ، ثـ تحكلت بعد ذلؾ نحك اُٗٗٗ

  .كز حكؿ الطالبلمتمر خبلؿ التركيز عمى التدريس ا
ية فيما يتعمؽ العتماد كميات إعداد المعمميف األمريك يمكتتمثؿ معايير المجمس القك 

المعمـ كمياراتو كقيمو كاتجاىاتو،  -ىك معرفة الطالب رئيسو  معيارو  يبالطالب الجامعي ف
 : المعيار بعض المعايير الفرعية عمى النحك اآلتى  عبر عف ىذاكيي 
 المعرفة بمادة التخصص : -ُ

الذم  يبالتخصص األكاديم عميقةن  كيتحقؽ ىذا المعيار مف خبلؿ امتبلؾ الطبلب معرفةن       
كما يظيركف معرفتيـ مف خبلؿ البحث كاالستقصاء كالتحميؿ الناقد كتركيب ، يزمعكف تدريسو 
 ية.المادة التدريس
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 :  مالمعرفة بالمحتكل التربك  -ِ
كما تكضحو معايير الكالية  مبلؿ الفيـ العميؽ لممحتكل التربك يتحقؽ ىذا المعيار مف خ     

بما  ا ،محتكل العممي لمادة التخصص المزمع تدريسيلم ان عميق مان لدييـ فيأف ك ، كالكمية 
، تمكف جميع المتعمميف مف التعمـ  متعددةو  كاستراتيجياتو  متنكعةو  يسمح ليـ بتقديـ تفسيراتو 

إلى تضمينيـ كتتسـ بالكفاءة، إضافةن  ككاضحةو  كيقدمكف المحتكل لممتعمميف بطرائؽ مبتكرةو 
 .مناسبةو  لمتكنكلكجيات فى التدريس بطريقةو 

 الميارات كالمعارؼ المينية كالتربكية : -ّ
يارات المينية كالتربكية يتحقؽ ىذا المعيار مف خبلؿ الفيـ الحقيقي لممعارؼ كالم      

ف خبلؿ معرفة كيؼ ر التعمـ لجميع المتعمميف، كذلؾ ممعنى تيسذات  كتطكير خبرات تعمـو 
 ليـ كبناء خبرات التعمـ عمى الخبرات السابقة. ككيفية جعؿ األفكار مناسبةن مكف ، يتعمـ المتعم

 المعرفة بتعمـ الطبلب :  -ْ
كتحميؿ ،  المعمميف بتقييـ طبلبيـ بدقةو -الطبلبىذا المعيار مف خبلؿ قياـ يتحقؽ      

جراء التعديبلت المناسبة عمى ط  .يميـ رائؽ التدريس كأساليب تعممستكل تعمميـ كا 
 القيـ كاالتجاىات لجميع المرشحيف لمعمؿ بالتربية :  -ٓ

مع المتعمميف كأسرىـ كالمجتمعات  الطبلب المعمميفيتحقؽ ىذا المعيار مف خبلؿ عمؿ      
مع ضركرة ، لمحمية بطرائؽ تعكس القيـ المتضمنة فى المعايير عمى مستكل الكالية كالكمية ا

 متى يمكنيـ مراجعة قيميـ كتعديميا كتطكير خططيـ لتفعيؿ ذلؾ. الطبلب المعممكفأف يدرؾ 
 INTASCمعايير ىيئة تقييـ كدعـ المعمميف الجدد بالكاليات المتحدة األمريكية :  -ب

 Interstate Newئة تقييـ كدعـ المعمميف الجدد بالكاليات المتحدة تعد معايير ىي
Teacher Assessment and Support Consortium Standards  مف أىـ كأبرز

) لكميات إعداد المعمميف كتتحدد معايير جكدة الطالب فيما يأتي : يمعايير االعتماد األكاديم
 (.ْٓ -ْْ، ََِٕأميف محمد النبكل، 

 صص، كيتمثؿ ىذا المعيار فى تفيـ المعمـ الجديد المفاىيـ األساسية مادة التخ ،
كأدكات البحث كبيئة التخصص الذم ينكل تدريسو، كأف يككف قادران عمى تصميـ 

 ذات معنى لدل المتعمميف. الخبرات التدريسية التي تساعد عمى تككيف خبرات تعمـو 
  كيفية تعمـ الطبلب ككيؼ ينمكف، تعمـ الطبلب، كيتمثؿ ىذا المعيار فى فيـ المعمـ
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كيقدـ ليـ الفرص التعميمية التي تساعدىـ عمى تدعيـ النمك الذاتي كالعقمي 
 كاالجتماعي.

  اختبلؼ المتعمميف، كيتحقؽ مف خبلؿ فيـ المعمـ االختبلؼ بيف المتعمميف فى طرائؽ
عمميـ، لبلختبلفات فى أنماط ت مبلئمةو  تعمميـ، كيككف قادران عمى خمؽ فرص تعمـو 

 كتراعى التنكع فى خمفياتيـ الثقافية.
 يب الطبلب المعمميف عمى ستراتيجيات التعميـ، كيتحقؽ ىذا المعيار مف خبلؿ تدر ا

ستراتيجيات تدريسية متنكعة تساعد فى تنمية التفكير الناقد كحؿ ااستخداـ 
 المشكبلت كتنمية ميارات األداء.

 خداـ طرؽ االتصاؿ المفظية كغير االتصاؿ، كيتحقؽ مف خبلؿ التدريب عمى است
المفظية كتقنيات االتصاؿ الحديثة فى تدعيـ االستقصاء كالبحث كالبناء كتعزيز العمؿ 

 الجماعي كالتعاكف.
 المعمـ عمى -التخطيط التدريسي، كيتحقؽ ىذا المعيار مف خبلؿ تدريب الطالب

دارتيا بفعالية بناءن  بالمادة العممية عمى معرفتو  التخطيط لمعممية التدريسية كا 
 لمتخصص.

  ستراتيجيات التقكيـ لتعميـ ابلؿ تدريب المعمميف عمى استخداـ كذلؾ مف خ، التعميـ
 الطبلب كضماف استمرار نمكىـ العقمى كاالجتماعى.

المجمس فإف تكصيات ، في المدارس المتكسطة كفيما يتعمؽ بالترخيص لمتدريس  
بدكرىا  يكالت، بكؿ كالية  خاصةن  قكيةن  صو تتضمف اختبارات ترخي القكمي لجكدة المعمـ

ذا كاف المرشح إعف تراخيص الكالية في تحديد ما  لممسئكليفو  فضؿ كسيمةو أتمثؿ 
 يمكنو مف تدريس محتكل المادة.  مناسبه  عداده إ ولدي متكسطةو  لمتدريس في مدرسةو 

 فى اليابان : الرتبيِةكلياتِ  اعتناُد

بيػدؼ تحسػيف جػكدة الجامعػات  ـُْٕٗابػاف عػاـ لبلعتماد فى الي تأسست أكؿ ىيئةو 
 Japaneseميت ىيئػػػػة اعتمػػػػاد الجامعػػػػات اليابانيػػػػة كاالرتقػػػػاء بيػػػػا محميػػػػان كعالميػػػػان، كسيػػػػ

University Accreditation Agency (JUAA)عػػػات ما، كقػػػد بػػػدأت ىيئػػػة اعتمػػػاد الج
ؽ عمػى كػؿ الجامعػات ـ بالتطبيُُٓٗاليابانية أنشطتيا االعتمادية لمجامعات اليابانية فى عاـ 
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ـ بتنقػػيح نظػػاـ االعتمػػاد عمػػى أسػػاس ُٔٗٗاألعضػػاء فػػى الييئػػة، كقػػد قامػػت الييئػػة عػػاـ 
 :، كيػػتـ اعتمػػاد الجامعػػات اليابانيػػة مػػف خػػبلؿ نظػػاميفبػػؿ كػػؿ جامعػػةو الدراسػػة الذاتيػػة مػػف قً 

Masateru Ohnami ,  Hiroshi Hokama, 2004, 109)  ) 
لطمػػػب العضػػػكية  ات التػػػى تتقػػػدـ ألكؿ مػػػرةو مػػػنح لمجامعػػػكىػػػك الػػػذل يي : االعتمػػػاد  -ُ

الرسمية فى ىيئة االعتماد، كالبد أف يمر عمى إنشػاء الجامعػة أربػع سػنكات حتػى 
 يككف ليا الحؽ فى االنضماـ لعضكية الييئة.

مػػف الحصػػكؿ عمػػى االعتمػػاد  مػػنح بعػػد مػػركر خمػػس سػػنكاتو كيي : إعػػادة االعتمػػاد  -ِ
رة عمػػى االعتمػػاد، كيمػػنح كػػؿ سػػبع األكؿ بالنسػػبة لمجامعػػات التػػى تحصػػؿ ألكؿ مػػ

 سنكات لمجامعات التى حصمت عمى إعادة اعتماد مف قبؿ.
رسػالة الجامعػة كأىػدافيا،  كالييكػؿ فػى  فػى اليابػاف كتتمثؿ معػايير االعتمػاد الجػامعي

اإلجراءات كالػنظـ اإلداريػة ك كالبنية البحثية كالتعميمية، كسياسات كنظـ القبكؿ،  ،التنظيمي ليا 
كتنظػػػيـ عمميػػػات التعمػػػيـ ، ة اتخػػػاذ القػػػرارات الجامعيػػػة، كتطػػػكير الػػػنظـ الجامعيػػػة كسياسػػػ، 

كالتدريس، كأعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف بالمؤسسة الجامعية، كنكعيػة الطػبلب كالخػدمات 
الطبلبيػػػة ، كاألنشػػػطة البحثيػػػة كجكدتيػػػا، كنكعيػػػة الخػػػدمات االجتماعيػػػة المقدمػػػة لممجتمػػػع، 

تمثؿ فى المناىج الدراسية كاإلمكانيات المتاحػة لمػتعمـ كالمكتبػات كمصػادر كالعممية التعميمية كت
رضػػا أصػػحاب األعمػػاؿ عػػف ك ضػػماف الجػػكدة الداخميػػة، ك اإلدارة كالشػػئكف الماليػػة، ك المعمكمػػات، 

 .((JUAA,2009الجامعة كخريجيا
التساع عممية تقكيـ أداء المؤسسػات التعميميػة بمختمػؼ مقكماتيػا كعناصػرىا  كنتيجةن 

 (.(JUAA,2009 ـ كضع مجمكعة مف المعايير العامة لتقكيـ أداء الجامعات منيا:ت
  لتعميـ الطبلب. مناسبةه  أف يككف لممؤسسة التعميمية أىداؼه 
 .أف تبرىف المؤسسة عمميان عمى أنيا تحقؽ ىذه األىداؼ بالفعؿ 

 لتأميف استقبللية الجامعات. مركنة النظاـ التعميمي كالبحثي 

  صبلح  كسيكلة اتخاذ القرارات اإلدارية. النظاـ اإلدارم فى التعميـ العاليتحسيف كا 

 بكاسطة إنشاء  بالتحسيف المستمر لمتعميـ العالي كالبحث العممي التزاـ الجامعات
 لمتقكيـ المتعدد. نظاـو 
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 : يف اليابان املعله دمعايري اعتناد مؤشصات اعدا

فيما يمى: ) فاطمة عبد المنعـ الياباف  فيعداد المعمـ تتمثؿ أىـ معايير اعتماد مؤسسات إ
 (ُُُ -َُُ، َُِٓمحمد، 

الميمة  ىداؼ مبلئمة كمستندة إلىيتـ تحديد أ إذ يجب، ىداؼ المعيار األكؿ: الميمة كاأل
 .الخاصة لمجامعة

ذ األنشطة يجب تأسيس ىياكؿ أساسية لتنفي إذ كالبحثي ، التربكمالبناء  :الثانيالمعيار 
 .عمى دكر الجامعة كأىدافيا الخاصة مستندةو  العمميالتربكية كالبحث 
،  مبلئمةن  ف تكفر الجامعة برامج تربكيةن يجب أ إذبرنامج التربكم كالتعميمي ، ال :المعيار الثالث

مثؿ تطكير ميارات المعمميف بتطبيؽ ، المطمكب  أخرل لتحقيؽ اإلنجاز التربكم شكاؿ تعمـو كأ
 .برامج تطكير الكمية

ف تحدد الجامعة سياسات القبكؿ المبلئمة حتى يتـ يجب أ ، إذقبكؿ الطبلب  :بعالمعيار الرا
 .ىداؼ الجامعةطبقان لميمة كأ كصحيحةو  عادلةو  اختيار الطبلب بطريقةو 

كتؤسس ، لمطالب  ف تزكد الجامعة خدمات دعـو يجب أ إذ ، خدمات الطبلب :المعيار الخامس
عداد المكارد البشرية الكتساب المعرفة راستيـ ، كا  لمطبلب لمتركيز عمى د صحيحةو  بيئات تعمـو 

 الكاسعة كالعميقة كالخبرة المينية كتكفير المختبرات.
مف  مبلئـو  تنظيـ البرامج التربكية بشكؿو يجب  ، إذ المنيج كطريقة التعميـ :المعيار السادس

تحقؽ أىداؼ  كاستخداـ طرؽ تعميـو ، ناحية المحتكيات كمستكيات كأنكاع الدرجة التي ستمنح 
ك الدرجة ، سكاء عمى مستكل الدرجة الجامعية أك الدرجة العميا أ البرنامج التربكم

 .المتخصصة
ف تعزز الجامعة األنشطة كالعبلقات يجب أ ، إذالمعيار السابع: المساىمة االجتماعية 

ادؿ لممساىمة في تقدـ المجتمع كتحقيؽ الترابط كالتب، التعاكنية المتبادلة مع المجتمع 
 .الخارجي مع المؤسسات التربكية كالبحثية كالمجتمع المحمى كالمجتمعات العالمية

ة عددان كافيان مف أعضاء الكمية ف تكفر الجامع، إذ يجب أالتدريس  ىيئة :المعيار الثامف
 مبلئـو  ف تقـك بتعييف كترقية أعضاء الكمية بشكؿو ، كيجب أجراء األنشطة التربكية كالبحثية إل
ية المكارد البشرية كالتكظيؼ العادؿ كالصحيح باتباع المعايير كاإلجراءات المنصكص كتقك ، 
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 .عمييا
مف مكظفي اإلدارة  ، إذ يجب أف تضمف الجامعة عددان كافيان  اإلدارمالييكؿ  :المعيار التاسع

 .يةو كفعال األىداؼ بيسرو  إلنجاز مبلئـو  إدارم ىيكؿو  كتأسيس، لدعـ األنشطة التربكية كالبحثية 
تحسيف جكدة التعميـ: كذلؾ مف خبلؿ مراقبة كتقييـ األنشطة التربكية  :المعيار العاشر

كتحسينيا في ضكء نتائج ىذا التقييـ كاتخاذ إجراءات مبلئمة كالبرامج التدريبية لتحسيف 
 جكدة المعمميف

يزة الكافية ف تكفر الجامعة الكسائؿ كاألجإذ يجب أ الكسائؿ كاألجيزة ، :المعيار الحادل عشر
لتجديد كتحسيف مثؿ ىذه ف تتخذ إجراءات ضركرية ، كما يجب أ مبلئـو  كالعمؿ بيا بشكؿو ، 

 تستجيب لمتغيرات المجتمعية. الكسائؿ كي
كفر الجامعة الكتب ف تإذ يجب أ ،عبلـ الكتركنيةإمكتبة كأجيزة  :عشر المعيار الثاني
 .منظـو  كاديمية بشكؿو كالمنشكرات األ 

ف تكفر الجامعة المصادر المالية كتديرىا ، إذ يجب أالث عشر: المصادر المالية المعيار الث
جؿ تعزيز البنية التحتية الستمرار ، كذلؾ مف أ مسبقان  معدةو  لخطةو  طبقان  كفعاؿو  صحيحو  بشكؿو 

 .األكاديميكتطكير المكارد البشرية كالبحث ، مف التعميـ كالبحث  مستكل عاؿو 
نحك المجتمع بكشؼ  مسئكليتياف تحقؽ الجامعة ، إذ يجب أمسئكلية المعيار الرابع عشر: ال

كتقارير الدراسة الذاتية كتكفير المعمكمات ، عف مكانة الجامعة كاألنشطة المختمفة  معمكماتو 
 كاألنشطة التعميمية كنتائج الدراسة الذاتية. االصحيحة التي تصؼ نظاميم

 ة :املنلكة املتحد يف الرتبيِة كلياِت اعتناُد

عػد أكثػر نظاـ االعتماد فػى المممكػة المتحػدة ضػمف نظػاـ تقػكيـ الجػكدة الكميػة، كيي  د  عى يي 
بمػا يسػمى  بدأ بمنظكمة التعميـ قبؿ الجػامعي شمكالن مف حيث األىداؼ كالكظائؼ كالنتائج، كقد

تحػػكؿ خػػبلؿ العقػػد األخيػػر مػػف القػػرف العشػػريف إلػػى نظػػاـ مراقبػػة المسػػتكيات  مبػػالتفتيش الػػذ
غيػر  مسػتقمةو  ، كأصػبحت عمميػة التقػكيـ مسػئكلية مؤسسػاتو ميمية، ثـ انتقػؿ لمتعمػيـ العػاليتعال

جػػكدة كاالعتمػػاد فػػى التعمػػيـ تػػدعميا الدكلػػة، كمػػف ىػػذه المؤسسػػات ككالػػة ضػػماف ال حككميػػةو 
لمقيػػػاـ بعمميػػػة التقيػػػيـ لمبػػػرامج  التعمػػػيـ العػػػالي ، كقػػػد أنشػػػأت الجامعػػػات مجمػػػس جػػػكدةالعػػػالي

 طبيؽ إجراءات تقييـ الجكدة داخؿ المؤسسػات التعميميػة، كمػف ثػـ فقػد سػعت كػؿه األكاديمية، كت
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نجمتػػرا إلػػى تبنػػى مػػداخؿ جديػػدة  نشػػاء ككػػاالتو ، مػػف اسػػكتمندا ككيمػػز كا  العتمػػاد  كمؤسسػػاتو  كا 
كضماف جكدة التعميـ بيا مف خبلؿ التركيز عمى البػرامج كاألىػداؼ األكاديميػة كجػكدة الخػريج، 

الطالػػب كالتقيػػيـ الخػػارجى مػػف قبػػؿ الخبػػراء، كبػػرامج البحػػث فػػى الدراسػػات كالتركيػػز عمػػى تقيػػيـ 
، كالتعمػػػيـ االحتياجػػػات الخاصػػػة  كالمراجعػػػة كالتكجيػػػو، كالطػػػبلب ذكم العميػػػا، كتقيػػػيـ البػػػرامج

 .(ُٗٓ، ََِٓ) صفاء عبد العزيز، كسبلمة حسيف،كالمعمكمات كاإلرشاد الكظيفي
كدة التعمػػيـ إلػػى ىيئػػة ضػػماف الجػػكدة سػػندت مسػػئكلية تقيػػيـ جػػأي  ـُٕٗٗكمنػػذ عػػاـ 

Quality Assurance Agency  ، لتقيػيـ جػكدة التعمػيـ مػف  جديػدو  اكتمػؿ تصػميـ إطػارو حيػث
خبلؿ المراجعة الخارجية كالتقييـ الذاتى لممؤسسػات التعميميػة، كمػا يقػـك مجمػس جػكدة التعمػيـ 

عػد ىيئػة ضػماف الجػكدة كما تي بتقييـ المظاىر المتعددة لجكدة مؤسسات التعميـ الخاص،  اليالع
التعمػػيـ  مػف جامعػػات ككميػات يػتـ تمكيميػػا بكاسػطة تبرعػػاتو  مسػػتقمةن  فػى المممكػة المتحػػدة ىيئػةن 

) ماجػػدة محمػػد أمػػيف ، الرئيسػػة التعمػػيـ العػػالي مػػع ىيئػػات تمكيػػؿ كمػػف خػػبلؿ عقػػكدو ،  العػػالي
ََِٓ ،ُّٕ). 

االعتمػػاد ) جمػػاؿ الدىشػػاف، ا يمػػى:فػػى المممكػػة المتحػػدة فيمػػ مثػػؿ أىػػداؼ االعتمػػاد الجػػامعيكتت
 (.ّٗ، ََِٕاالكاديمى،

  لمحفػػػاظ عمػػػى جػػػكدة التعمػػػيـ فييػػػا  العػػػاليدعػػػـ كتقػػػديـ النصػػػح لمؤسسػػػات التعمػػػيـ
 كمعاكنتيا عمى تطكير أدائيا كتحسيف مدخبلتيا كعممياتيا كمخرجاتيا.، كتحسينيا 

  لمكبػػػار فػػػى  عمػػػيـو أك ت،  عػػػاؿو  لمطػػػبلب الػػػذيف يبحثػػػكف عػػف تعمػػػيـو  مسػػػتقؿو  تقػػديـ دليػػػؿو
 خارج الدكلة. مؤسسةو 

  لممكانة الجيدة لممؤسسة التعميمية لمحككمة كالييئات األخرل. تقديـ ضمافو 

  التفتػػيش المسػػتقؿ،  عمػػف بأنيػػا قػػد قبمػػت متطكعػػةن تمكػػيف المؤسسػػة التعميميػػة مػػف أف تي
،كأف كػؿ الجكانػب الخاصػة (BAC)كأنيا قد حققػت شػركط مجمػس االعتمػاد البريطػانى 

 .جيدو  عميـ كالتعمـ فى المؤسسة تتـ بشكؿو بالت

  المرتبطة بمؤسسػات التعمػيـ  يا جميع األطراؼستفيد من، تبيا  مكثكؽو  تكفير معمكماتو
مثػؿ الطػبلب كأكليػاء األمػكر كأصػحاب األعمػاؿ كاألجيػزة الحككميػػة  العػالي كالجػامعي،

دارييف.  كمؤسسات التمكيؿ كأعضاء المؤسسة أنفسيـ مف أكاديمييف كا 

 حػػكؿ مسػػتكل مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي  حقيػػؽ مبػػدأ الشػػفافية كالكضػػكح كالصػػراحةت
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 السيما ما يتصؿ بمستكل البرامج التى تقدميا كالشيادات التى تمنحيا.،  كالجامعي
كتؤكػػد عمميػػة ضػػماف الجػػكدة كاالعتمػػاد فػػى المؤسسػػات الجامعيػػة بالمممكػػة المتحػػدة 

، مناسػػػبةو  تعميميػػػةو  تػػػأميف بيئػػػةو : مػػػف أىميػػػا مػػػف المعػػػايير العامػػػة  عمػػػى ضػػػركرة تػػػكافر عػػػددو 
كاسػػتقبللية الجامعػػة عػػف الجيػػة المانحػػة، كضػػماف السػػيكلة الماليػػة، كبػػرامج الدراسػػات العميػػا، 

دارم متػػػرابطو  كتػػػأميف ىيكػػػؿو  ، كتػػػأميف تطػػػكير المنػػػاىج التعميميػػػة كأسػػػاليب التقيػػػيـ تنظيمػػػي كا 
يخػتص دة بالجامعػة، كالفحػص الخػارجي لجػك لضػماف ا كجػكد نظػاـو ك بمشاركة الييئة التعميمية، 

بكجػػكد ممتحنػػيف خػػارجييف مػػف ىيئػػات كمراجػػع أكاديميػػة فػػى مجػػاالت المراقبػػة كالتطػػكير، كمػػا 
كنكعيػة كأسػاليب ، كتحقيػؽ األىػداؼ التعميميػة ، مػنح الشػيادات ب فرعية خاصػة تكجد معايير 

) ماجػدة محمػد أمػيف لتقيػيـكطػرؽ ا، كشركط قبػكؿ الطػبلب ، التعميـ كالتقييـ المستمر لمبرامج 
 ،ََِٓ ،ِٕٓ.) 

 ج إعداد المعمـ بالمممكة المتحدةفي تحديد معاييراعتماد برام مختمفةه  كمؤسساته  ىيئاته  كتيسيـ
كزارة التربية، كىيئة تدريب المعمميف، كالجامعة، كتتضح ىذه المعايير فيما يمي: : كىي 

 (ُُِ ،َُِٓ)فاطمة عبد المنعـ محمد،
معرفة كفيـ القيـ ك : المعرفة كالفيـ: يتضمف المعرفة بمادة التخصص،  المعيار األكؿ

فيـ كيفية تأثر التعمـ بالنمك البدني كالذىني كالمغكم ك كاألىداؼ كالمتطمبات العامة لمتدريس، 
 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.ك كاالجتماعي كالثقافي كاالنفعالي لمطبلب، 

يتضمف التكقعات العالية كاالحتراـ كااللتزاـ، ك كالممارسة المينية :  المعيار الثاني : القيـ
المجتمع  المشاركة فيك التكاصؿ مع اآلباء، ك يجابية، تدعيـ القيـ اإلك مراعاة مشاعر الطبلب، ك 

 .نكني كمعرفة الحقكؽ كالكاجباتالعمؿ في اإلطار القاك االلتزاـ بالتنمية المينية، ك المدرسي، 

يتضمف كضع أىداؼ التدريس، ككيفية تقييـ الطبلب، كمراعاة ك التدريس:  المعيار الثالث:
 االحتياجات المتنكعة لمطبلب، كاستخداـ المكارد في التخطيط لمتعميـ.

يتضمف التدريب عمى استخداـ استراتيجيات التقييـ مف ك المعيار الرابع : الرقابة كالتقييـ:  
 الطبلب. أجؿ دعـ التعمـ كتحسينو، كتحقيؽ احتياجات 

يتضمف بناء عبلقات ناجحة كمركزة عمى التعميـ ك المعيار الخامس : إدارة حجرة الدراسة: 
ثارة الطبلب كتشكيقيـ، كاستخداـ كسائؿ تدر ك كالتعمـ،   العمؿ عمى تساعد،  فعالة سيا 
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دارة متنكعة، تدريسية استراتيجيات كاستخداـ التعاكني، الجماعي  بشكؿ كالتعمـ التعميـ كقت كا 
دارة عاؿ،ف  .كاالستقبلؿ النفس ضبط قيـ كتدعيـ بناء، بشكؿ الطبلب سمكؾ كا 

 :يف مصر الرتبيِة كلياِت اعتناِد معايرُي

إال فى العقديف األخيريف،  ـو باىتما كدة كاالعتماد فى التعميـ الجامعي المصرمنظـ الج  ظى حٍ لـ تى 
ر ، كال تزاؿ تكجد آثاه مركزم ة الجكدة عف طريؽ التنظيـ ال، ككاف التركيز ينصب عمى مراقب

ليذه الثقافة السابقة الخاضعة لمقيكد التنظيمية فى الييئات المركزية كالمؤسسات نفسيا ، 
مف الحماس كالتشكيؾ كانعداـ الثقة،  بمزيجو  بؿ نظـ الجكدة فى التعميـ الجامعي المصرمكتقا

جكدة فى الجامعات أنيا حيث يمكف أف ترل المؤسسات فى نكايا الحككمة المعمنة عف نظـ ال
أخرل مف المكائح التنظيمية ، كمف ثـ يكجد تبايف فى أساليب تطبيؽ نظـ  مجرد مجمكعةو 

مف السمكؾ المؤسسي كاالمتثاؿ الظاىرل  جديدو  الجكدة يتركاح مف الترجمة الفعمية إلى نكعو 
تنمية، البنؾ منظمة التعاكف كال)الممارسات التعميمية جراءات المفركضة دكف التأثير فيلئل

 (.َُِ ، ََُِالدكلى، 
ستراتيجية طة االإطار الخ يف، ـ  ََِِمصر فى مارس  يف يقد بدأت كزارة التعميـ العالك 

ـ، َََِفبراير  يف يلتطكير التعميـ العال يالمؤتمر القكم يتـ إقرارىا ف يلتطكير التعميـ، الت
ستراتيجية كلى مف الخطة االنفيذ المرحمة األ ـ تََِٕ يانتيت ف خمسيةو  كمف خبلؿ خطةو 

 :(ُٔ، ََِٕ)كزارة التعميـ العالي ، يى شممت ستة مشركعاتو  ي، كالتيلتطكير التعميـ العال
 لتمكيؿ مشركعات التطكير عمى أساسو  يتعميـ العالمشركع صندكؽ تمكيؿ ال -ُ

 .يتنافس
 مشركع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات. -ِ
 كلكجيا المعمكمات.مشركع نظـ كتكن -ّ
 مشركع تطكير كميات التربية. -ْ
 )الكميات التكنكلكجية(. يمشركع تطكير التعميـ التقن -ٓ
 مشركع تككيد الجكدة كاالعتماد. -ٔ

،  عامةو  بصفةو  بيؽ نظـ الجكدة فى التعميـ المصرمكمف أبرز الخطكات الجادة فى تط
مكجب قانكف ماف جكدة التعميـ كاالعتماد بإنشاء الييئة القكمية لض،  خاصةو  بصفةو  كالجامعي
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 .(ـََِٔلسنة ) ِٖرقـ 
كتككف ليا الشخصية ، باالستقبللية الييئة تتمتع  قانكف الييئة عمى أف كقد نص        

فى  ا فى القاىرة، كليا أف تنشئ فركعان االعتبارية ، كتتبع رئيس مجمس الكزراء، كيككف مقرى
أف أىداؼ الييئة تتمثؿ فى ضماف عمى ى مادتو الثالثة محافظات أخرل، كما نص القانكف ف
بثقافة الجكدة، كالتنسيؽ مع  ، مف خبلؿ نشر الكعيجكدة التعميـ كتطكيره المستمر 

مف المعايير كقكاعد مقارنات  متكاممةو  المؤسسات التعميمية بما يكفؿ الكصكؿ إلى منظكمةو 
ر الدكلية، كبما ال يتعارض مع ىكية األمة، بالمعايي ، كآليات قياس األداء استرشادان التطكير 

كتككيد الثقة عمى  ،التعميمية لمقياـ بالتقكيـ الذاتيكدعـ القدرات الذاتية لممؤسسات 
بما ال يتعارض ، فى جكدة مخرجات العممية التعميمية  قميمي كالدكليكاإل المستكيات: المحمي

لممعايير القياسية  كبرامجيا طبقان  لممؤسسات التعميميةمع ىكية األمة، كالتقكيـ الشامؿ 
 .(ََِٔ) ج.ـ.ع، تعميميةو  كالمعتمدة لكؿ مرحمةو 

إلنشاء الييئة القكمية  ( أف تشريع قانكفو ََِٕكقد أكدت دراسة )محمد تكفيؽ سبلـ،     
بالتعبير عف اتجاىات  ، إذ ال يكتفي متميزه  ـ ىك تشريعه ََِٔ دلضماف الجكدة كاالعتما

كالتزاـ القيادة السياسية ، لمتعميـ كفمسفتو فى مصر مف اإلتاحة إلى الجكدة السياسة الجديدة 
 ، كيقدـ مخططان ، بؿ يستشرؼ المستقبؿ  ةو معين زمنيةو  بالجكدة فى التعميـ كاالعتماد فى فترةو 

كما يرسخ ىذا التشريع راءات لضماف جكدة التعميـ فى مصر، كيضع القكاعد كاإلج،  ستقبميان م
أكضحت  ، كما ياسة التعميـ ، كاالنتقاؿ بو مف مفيـك اإلتاحة إلى مفيـك الجكدةالتغيير فى س
بيف جكدة التعميـ  كثيقةو  إقامة عبلقةو ، أف مف أبرز المعالـ فى ىذا التشريع  ىذه الدراسة

كالحياة ، كجكدة التعميـ كمتطمبات التنمية، كجكدة التعميـ كالمستقبؿ، كجكدة المنتج 
 .(ََِٕة ) محمد تكفيؽ سبلـ، كالمنافسة العالمي

 
العتماد كميات التربية جكدة إعداد المعمـ، ككضع معايير  قد جاء اىتماـ الييئة بضمافك  

 : (ََُِ)الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد ، عمى اعتبار أف
  القكل  - بجميع مستكياتيـ -المعمميف محكر تطكير العممية التعميمية كيمثمكف

 ية البلزمة لعممية التعميـ.البشر 
  العممية التعميمية تككف منتجة كمثمرة كمحققة ألىدافيا عمي قدر ما يمتمكو المعمـ
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 في أداء عممو. كتخصصيةو  نكعيةو  مف كفاءةو 
 البشرية كتزكيدىا بالمعارؼ كالميارات كاالتجاىات  المعمميف قادريف عمي إعداد القكل

في إعداد ىذه القكل  ىاـه   شؾ أف التعميـ لو دكره البلزمة لتنمية كتطكير المجتمع. كال
 البشرية. 

 . المعمـ ىك العنصر الفاعؿ األساسي في العممية التعميمية 
 مستكل  مو مف برامج لمتطكرات الحديثة عمىمسايرة مؤسسات إعداد المعمـ كما تقد

 .حتميةه  العالـ ضركرةه 
 التي تمكنو مف القياـ بدكره  حاجة المعمـ المتبلؾ المعارؼ كالميارات كاالتجاىات ،

 في إعداد القكل البشرية البلزمة لتطكر المجتمع. أساسي كمطمكبه  أمره 
لذا اىتمت الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد بكضع ىذا الدليؿ العتماد مؤسسات 

تعطي لمعايير الجكدة العالمية كالتي  بحيث تصبح محققةن ، كبرامج إعداد المعمـ في مصر 
 .خريجي كميات التربية فرصة المنافسة

عمى كجو العمـك ، ككميات التربية عمى  الدكر الحيكم لمؤسسات التعميـ العالي ىذا كفي إطار
في إعداد األفراد  ك كذلؾ ، المجتمعك  اإلنساففي بناء ك تطكير ك تقدـ   كجو الخصكص ،

فقد راعت الييئة أف  ؛ ك فاعميةو  بكفاءةو التحديات التي تكاجييا في القياـ بيذا الدكر  لمكاجية
:) الييئة القكمية لضماف  عمى القيـ الجكىرية التالية: لكميات التربية تستند معايير االعتماد

 (ّ، ََُِجكدة التعميـ كاالعتماد، 
 .االنتماء القكمي ك الحفاظ عمى ىكية األمة 
  تحكميا النزاىة ك المكضكعية. العمؿ مف خبلؿ قيـو 
 التعميـ ـ بأخبلقيات مينةااللتزا. 
 .تنمية كحماية البيئة 
 عداده لمتنافسية العالمية. المعمـ تنمية ميارات الطالب  كا 
  .استناد عممية اتخاذ القرارات عمى المعمكمات المكثقة 
 .المساىمة الفعالة في دعـ خطط التنمية القكمية 
 عمى أنو محكر العممية التعميمية. المعمـ النظر لمطالب 
 كة الفعالة مع جميع األطراؼ ذات الصمة كاالىتماـ.الشرا 
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 .مكاكبة التطكر العممي كالتكنكلكجي 
 .التقييـ الذاتي المستمر كأساس لمتطكير 
 السعي الجاد لمتميز 

كعمى ىذا فإف الييئة القكمية لضماف الجكدة كاالعتماد، كىي تيدؼ في رسالتيا إلى ضماف 
لتربية؛ قد حددت معايير الجكدة كاالعتماد، البلزمة جكدة األداء في إعداد المعمـ بكميات ا

كسابو المعارؼ كالميارات  لمكفاءة كالجكدة في إعداد المعمـ لمراحؿ التعميـ المختمفة، كا 
كذلؾ مف خبلؿ محكرييف  كاقتدارو  كاالتجاىات؛ لمقياـ بميامو في مينة التدريس بكفاءةو 

 (ّ، ََُِكاالعتماد، أساسييف:) الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ 
المحكر األكؿ : كىك القدرة المؤسسية ، كيشمؿ: التخطيط االستراتيجي ، كالييكؿ التنظيمي ، 
كالقيادة ، كالمصداقية كاألخبلقيات، كالجياز اإلدارم ، كالمكارد المالية كالمادية، كالمشاركة 

دارة الجكدة.  المجتمعية كتنمية البيئة، كالتقكيـ المؤسسي كا 
كر الثاني : كىك الفاعمية التعميمية ، كيشمؿ: الطبلب كالخريجكف ، كالمعايير األكاديمية المح

)المعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي يكتسبيا المتعممكف، الخبرات الميدانية كالتدريب 
ء الميداني ، التنكع( ، كالبرامج / المقررات الدراسية ، كالتعميـ كالتعمـ كالتسييبلت، كفاءة كأدا

كتنمية أعضاء ىيئة التدريس بالكمية، كالبحث العممي كاألنشطة العممية، كالدراسات العميا، 
 كالتقييـ المستمر لمفاعمية التعميمية.

كجميعيا، إلى جانب المعايير األكاديمية القياسية المرتبطة بالخريجيف لممراحؿ المختمفة، كفي 
، تعميـ في كميات التربية، كاعتماد برامجيالضماف جكدة ال عد الزمةن التخصصات المتعددة، تي 

كتأتي المعايير األكاديمية القياسية المعتمدة عالميان محكان أساسيان لممعايير التي يجب أف 
يتصؼ بيا خريجك كميات التربية، كالتي تكفؿ تخريج معمميف أكفاء قادريف عمي أداء مياـ 

 مينة التدريس، كرسالتيا.
الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد،  قياسية المعتمدة لدلاألكاديمية الكالمعايير 

( أربعة تحكم  التي تتصؿ ) بمجاالتو ك الخاصة بخريجي كميات التربية بالجامعات المصرية، 
الطالب المعمـ أثناء دراستو، ينبغي أف يكتسبيا  كاتجاىاتو  كأدائيةن  ذىنيةن  معارؼ كمياراتو 

ران عمي التعميـ كالتكاصؿ، كالتخطيط كالتقكيـ، كالتفكر كالنمك، كتتكفر لمخريج ليصبح قاد
كالتدريس كاإلدارة في مجاؿ مينة التدريس)الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد، 
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ََُِ ،ّٓ.) 
إلى المجاالت التالية: )الييئة القكمية  كتأتي معايير اعتماد خريجي كميات التربية مصنفةن 

 (ْٓ -ّٓ، ََُِميـ كاالعتماد، لضماف جكدة التع
 مجاؿ التخصص:  -ُ
 مكاد تخصصو.بالمعيار األكؿ: يتقف الخريج المعارؼ كالميارات كاالتجاىات المتصمة بمادة/  
المعيػػػار الثػػػاني: يمتمػػػؾ الخػػػريج المعػػػارؼ كالميػػػارات كاالتجاىػػػات الخاصػػػة بػػػالمكاد الدراسػػػية  

 .المساندة 
 يضػع التػدريس فػي سػياؽو ، مسػتكل مناسػب مػف التنػكر العػاـ المعيار الثالث:  يتكفر لمخريج  

 .ثقافي مستنيرو 
 مجاؿ التربية:  -ِ

 لمتدريس. متكاممةن  الخريج خطةن  دي عً المعيار األكؿ: يي 
المعيار الثاني: يستخدـ الخريج األنماط التعميمية المتنكعة بما يتناسب مع المكاقؼ 

 التعميمية. 
 المعارؼ الخاصة بمراحؿ النمك في عممية التدريس. كظؼ الخريجالمعيار الثالث: يي  

نسانيان  مناسبةن  تربكيةن  صمـ الخريج بيئاتو المعيار الرابع: يي  كيدير المكاقؼ التعميمية ، ماديان كا 
 فييا بكفاءة كفعالية. 

لتعميـ كالتعمـ داخؿ الصؼ المعيار الخامس: يستخدـ الخريج التكنكلكجيا في عمميات ا
 .كخارجو

لتقكيـ الجكانب المعرفية  كمناسبةن  متنكعةن  ار السادس: يختار الخريج  طرائؽ كأدكاتو المعي 
 كاألدائية كيستخدميا بكفاءة.

المعيار السابع: يتكفر لدل الخريج الخبرات التعميمية كاإلدارية )الميدانية ( المناسبة لمينة 
 التدريس في إطار نظـ التعميـ ذات العبلقة. 

 المينية: مجاؿ المسؤكلية -ّ
 .لنمكه الميني ك تعممو مدل الحياة كينفذىا باقتناع كتمكف الخريج خطةن  دي عً المعيار األكؿ: يي  

مع المعنييف بمينة  مينيةو  المعيار الثاني: يمتمؾ الخريج القدرات البلزمة لبناء شبكة عبلقاتو 
 التعميـ.
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 مجاؿ القدرات الشخصية: -ْ
 كالمؤسسي. ت التكاصؿ الشخصي كالفريقيج مياراتقف الخريالمعيار األكؿ: يي 

المعيار الثاني: يستخدـ الخريج معارفو كمياراتو الخاصة بتكنكلكجيا المعمكمات  
 في االرتقاء بأدائو العاـ كالميني. ((ICTكاالتصاؿ

المعيار الثالث: يمتمؾ الخريج ميارات التفكير كالبحث العممي بمستكياتيا كيستخدميا  
 بكفاءة.
 لرابع: يمتـز الخريج بأخبلقيات كآداب مينة التعميـ.المعيار ا

طار ثقافة ة التغيير التربكم كالمجتمعي في إالمعيار الخامس: يتكافر لدل الخريج مقكمات قياد
 الجكدة كالتميز.   

، لـ يعد ترفان يمكف كيتضح مف العرض السابؽ أف اعتماد كميات التربية كنشر ثقافة الجكدة 
نما آلية ميمة كفعالة متضمنةه في كافة االتجاىات العالمية مف أجؿ االستغناء عنو ،  كا 

تطكير كميات التربية ، كما أف كجكد ىيئات االعتماد ، كتضميف اعتماد ىذه المؤسسات في 
التشريعات البلزمة لتطكير ىذا الكياف العممي ، بات ضركرةن حتميةن تستكجب تضافر الجيكد 

 كميات التربية لمحصكؿ عمى االعتماد.عمى المستكيات كافة لمساندة 
كما أصبح مف الضركرم تأكيد التشريعات المنظمة العتماد كميات التربية آليات يتـ مف 
خبلليا نقؿ المعايير النظرية إلى كاقعو تطبيقي يعايشو كافة منتسبي ىذه المؤسسات ، 

د باعتباره مجرد استيفاء كالسعي الدؤكب لتغيير تمؾ الثقافة التي ما زالت تنظر  إلى االعتما
 لجكىر منظكمة العممية التعميمية.لبعض المستندات الكرقية ، دكف ارتقاءو حقيقي 

كما يتضح مف العرض السابؽ أف االعتماد ييسيـ بشكؿ جمي في تحسيف قدرة كميات التربية 
           في إعداد المعمـ ، كتخريج معمميف أكفاء قادريف عمى القياـ بأدكارىـ باحترافية.
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 املعلِه إعداِد برامَج لتطويِر الالزمِة يِةلتشريعللنتطلباتِ  ا املكرتُح التصوُر: احملور الرابع

عػداد المعمػـ كالقػكانيف البلزمػة لتطػكير بػرامج إألىـ التشػريعات  مقترحو  يمكف بمكرة تصكرو       
 :آلتيعمى النحك ا

 :املكرتِح للتصوِر الفكريُة امليطلكاُت

عبر عف ثقافة المجتمػع المعالـ تي  كاضحةً  عمى فمسفةو  يفثى تكز التصكر المقترح مف الباحً ير       
عػػداد المعمػػـ، كتأخػػذ بتكجيػػات ىػػات العالميػػة المعاصػػرة فػػي بػػرامج إاالتجا راعػػيكتي ،  المصػػرم

إعػػداد المعمػػـ المصػػرم كػػي جػػؿ تحسػػيف كتطػػكير منظكمػػة التطػػكير كالخطػػط االسػػتراتيجية مػػف أ
 ، كينػاؿ رضػا المسػتفيديف ، كقػادران الحتياجات المجتمع ، كممبيان ى تحقيؽ أىدافو عم يصبح قادران 

عمى التنافس كاالستمرار مػع الجامعػات فػى المنطقػة، كتتمثػؿ أىػـ المنطمقػات الفكريػة لمتصػكر 
 المقترح فيما يمى:

 ثقافية لممجتمع المصرم.تطكير كميات التربية فى مصر ينطمؽ مف ثكابت اليكية ال .ُ
تحقيػؽ التنميػة الشػاممة كقيػادة المساىمة الفعالة فػي عمى ميات التربية  بمصر كقدرة  .ِ

 .عجمة التحديث

 .يتطمب إصبلحان حقيقيان فى التعميـ الثانكم بحؽو كميات التربية إف تطكير  .ّ
 .كميات التربيةإلصبلح كتطكير  ـه مي الجكدة كاالعتماد مدخؿه  .ْ
 .العمؿ بحاجات كمتطمبات سكؽتطكير كميات التربية ربط  .ٓ
 .كميات التربيةتيدؼ إلى االرتقاء بجكدة  أحد أىـ اآلليات التي االعتماد الجامعي .ٔ

يسػتيدؼ تقػكيـ كافػة مػدخبلت ،  منظػكمي  شػمكلي مػف فكػرو  ينطمؽ االعتماد الجػامعي .ٕ
مػػف أجػػؿ التطػػكير المسػػتمر  جػػات المؤسسػػة أك البرنػػامج التعميمػػي ،كعمميػػات كمخر 

، كبالتالي فيك مطمبه رئيس لبلرتقاء بجػكدة ات التربيةلكمي كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة
 كميات التربية.

، بحاجػػةو  التربيػػة الخاصػػة بكميػػاتتشػػريعات الك  قػػانكف تنظػػيـ الجامعػػات بػػات كػػؿ  مػػف .ٖ
طمكحػػػػات الجػػػػامعييف  ااالتجاىػػػػات العالميػػػػة كيحققػػػػ اليكاكبػػػػماسػػػػةو إلػػػػى التعػػػػديؿ ، 

 كالمجتمع.
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 :ِحاملكرتالتصورِ   وإجراءاُت  ذلاوُر

يحتاج أف تتضافر مف أجمو جيػكد كافػة الميتمػيف  عمؿه  كميات التربيةتطكير منظكمة  إف        
التػى يمكػف أف  التشػريعات، كيحػاكؿ البحػث أف يرصػد أىػـ  عػاـو  بتطكير منظكمة التعمػيـ بكجػوو 

 عمى النحك اآلتى: عداد المعمـلتربية كبرامج إكتطكير كميات اسيـ فى تحقيؽ جكدة تي 

 :املكرتحةُ  يعاُتالتشر

 الرتبيِة بكلياِت الكبوِل وىظِه لصياشِة احلاكنُة التشريعاُت: أواًل

يجب أف تتضمف التشريعات الحاكمة لسياسة كنظـ القبكؿ بكميات التربية مكاد تشريعية 
 تضمف ما يمي:

 لتكزيع الطبلب عمى كميات  استمرار مكتب تنسيؽ القبكؿ بيف الجامعات كآليةو  تأكيد
 ية.الترب

 عزز مبدأ تكافؤ الفرص ت،  سياسة القبكؿ بكميات التربية كاضحةن تككف ف أ تأكيد
 كيتـ االختيار بيا كفؽ معايير كمقاييس مكضكعية كمقننة.التعميمية 

 ف يمتيف ىذه المينة أ كال يجكز ألحدو ، عداد المعمـ كميات التربية ىي المنكط بيا إ
حدل عميا مف إ ك دراساتو ، أ تربكيةو  معيةو جا الرفيعة ما لـ يكف قد حصؿ عمى شيادةو 

 .المعترؼ بيا مف قبؿ المجمس األعمى لمجامعات كميات التربية
 إتماـ المرحمة الثانكية  اعتماد القبكؿ فى كميات التربية عمى معياريف : نتيجة شيادة

حد معايير القبكؿ كليست المعيار الكحيد، كاختبارات قياس قدرات كميارات بكصفيا أ
 كؿ الطبلب العامة كالنكعية.كمي

 لمدراسة بيا. ب المتقدـ لبللتحاؽ بالكمية متفرغان تمامان ف يككف الطالأ 
  ف ، عمى أشترط لقبكؿ الطالب بكمية التربية اجتيازه لبلختبارات التي تعقدىا الكمية يي

 .تككف فترة انعقاد ىذه االختبارات  قبؿ ظيكر نتيجة مكتب التنسيؽ
 تقيس  ف تككف مقننةن كأدائية، كأ كشفكيةن  ات القبكؿ تحريريةن ف تككف اختبار يجب أ

 عدادىا كتطبيقيا أساتذة الكمية. ، كأف يشرؼ عمى إالقدرات المختمفة لممتقدـ 
 كاختبارات  ،كمقاييس االتجاه نحك مينة التعميـ اختباراتو  ف تشتمؿ ىذه االختباراتا

 .التمعثـ كعيكب النطؽ
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 ،كاليدؼ مف ذلؾ التعرؼ عمى مستكاه في الكتابة  كتابة الطالب لبعض المقاالت
 العربية الفصحى.بالمغة 

  كخمكه مف لبياف صبلحيتو لمزاكلة مينة التعميـ ، اجتياز الطالب لمكشؼ الطبي ،
 التي تعكقو عف أداء رسالتو.، كمف عيكب النطؽ مراض المزمنة األ

  لقبكؿ كاختيار األقساـ في سياسة اكقدراتيـ كاستعداداتيـ يجب مراعاة ميكؿ الطبلب
 التي يرغبكف في االلتحاؽ بيا.

 تكفير ضركرة إلى باإلضافة، قبكليـ عدـ بأسباب المقبكليف غير الطبلب إببلغ يجب 
 كتظممات شكاكل عمى لئلجابة كاإلجراءات السياسات لكافة الجامعات جميع

 القبكؿ. عممية حكؿ المتقدميف
  كالذماألكاديمي لمكمية كإجراء لمقبكؿ  النزاىة كقع الطالب عمى بيافيجب أف يي ، 

السرقة ك ، بما في ذلؾ الغش، عف أم سمكؾو  التربيةطالب كمية  ينص عمى امتناع 
دم ؤ يأف ككؿ ما مف شأنو كاديمية، أك شراء الكثائؽ المقدمة لمتقييـ األكاديمي، األ 
 كاديمية ك المينية.لى التشكيؾ في استقامتو األ إ

 ب المقبكليف في كؿ برنامج مف برامج كميات التربية مع عداد الطبلأف تتناسب أ
تتاح لمطالب اإلمكانات المتكفرة التدريبات المناسبة التي تؤىمو لمتمكف مف  ، بحيث ي

 بداع في مينتو.، كاإلمادة تخصصو 
 .اجتياز الطالب الختباراتو خاصةو بمجاؿ التخصص الذم يرغب في االلتحاؽ بو 
 تحديد المستكل في كؿو مف : المغة العربية ، كالمغة  اجتياز الطالب الختبارات

االنجميزية ، كالحاسب اآللي ، كأف يترتب عمى فشؿ الطالب في اجتيازىا تحميمو 
بمقرراتو يتكقؼ عددىا عمى الدرجة التي يحصؿ عمييا في كؿ امتحافو مف ىذه 

 االمتحانات.
 تية:العناصر اآلربية كميات الت كلكائح عداد المعمـإبرامج  تتضمفف أكما يجب 

  اكتسػػػاب المعػػػارؼ كالميػػػارات كاالتجاىػػػات التػػػى يتطمبيػػػا سػػػكؽ العمػػػؿ فػػػي مجػػػػاؿ
 .تخصصو

 تخصصو مجاؿالتمكف  مف المعارؼ كالميارات المتصمة ب. 
 المكتسبة أثناء التدريب الميداني. تكظيؼ المعارؼ كالميارات 
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 تعمـ اإللكتركني، كأنظمة ال إتقاف أساسيات التعامؿ مع تكنكلكجيا التعميـ. 

 تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ فى إثراء عممية التعميـ ك التعمـ. 

 .إتقاف ميارات التعمـ الذاتي   

 .اتقاف ميارات التكاصؿ الفع اؿ 

 ممارسة ميارات التفكير كأساليب حؿ المشكبلت. 

 في التفكير كاالستدالؿ اتباع المنيج العممي. 

 تيف العربية كاالنجميزية.الكصكؿ إلى مستكل الئؽو في إجادة المغ 

  دارة دارة الصػػؼ ، كا  ضػػماف امػػتبلؾ الطالػػب لحػػدو الئػػؽو مػػف ميػػارات : إدارة الكقػػت ، كا 
دارة التغيير. دارة التجديد ، كا  دارة الذات ، كا   الجكدة ، كاإلدارة المدرسية ، كا 

 لؾ كػػػذك ، يػػػا كخارجالجامعػػػة عقػػػد داخػػػؿ يجابيػػػة فػػػي المػػػؤتمرات التػػػى تي المشػػػاركة اإل
عقػد فػي الجامعػات األخػرل، كالمعسكرات الطبلبية التى تي ركة بفعالية في األنشطة المشا

قػػيـ التعػػاكف كالمحافظػػة عمػػى كحػػدة الجماعػػة كالمكاطنػػة، كربػػط األنشػػطة  مػػع تأكيػػد 
 بالمشكبلت االجتماعية.

  مػػف ، تحفيػػز الطػػبلب عمػػى المشػػاركة السياسػػية سػػكاء بكجػػو عػػاـ أك داخػػؿ الجامعػػة
انتخػػاب االتحػػادات الطبلبيػػة ، كمػػا يتطمبػػو ذلػػؾ مػػف تفعيػػؿ دكر خػػبلؿ المشػػاركة فػػى 

عػف مطالػب كاحتياجػات  بحيث تككف معبػرةن  ،االتحادات الطبلبية فى الكميات كالجامعة 
الطبلب، إضافة إلى إتاحة الفرصة لبلتحادات الطبلبية لكضع الخطط كتحمػؿ مسػئكلية 

 مػف أم أف يكػكف ىنػاؾ إمػبلءه لمطالػب الطػبلب دكف  ابما يسيـ فى تحقيقيػ، تنفيذىا 
كػػذلؾ تفعيػػؿ ريػػادة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػى ك عنػػد كضػػع الخطػػط الطبلبيػػة،  طػػرؼو 

 .جاف االتحادلإشرافيا عمى 

 .تكفير الرعاية الصحية كالنفسية لمطالب 
 تناسب أعداد الطبلب مع قاعات التدريس كالمعامؿ كالكرش كعدد األجيزة بالمعامؿ. 
 حث العممي ، كالتحمي باألسمكب العممي في التفكيرالتركيز عمى ميارات الب. 
  كميػات التربيػةتعزيز قيـ األمانة العممية كاحتراـ الممكية الفكرية كالنزاىة لػدل طػبلب  ،

 ناخ التعميـ الجامعى.مف خبلؿ سيادة ىذا النمط مف القيـ فى مي 
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  مػع تغيػر ، فة عمى كيفية التعامؿ مع مصادر المعرفة المختم طالب كمية التربيةتدريب
 المعمكمات كالمعارؼ.

  كالمسػاكاة بيػنيـ ، لكؿ الطبلب لممشاركة فى األنشطة الطبلبيػة  متكافئةو  إتاحة فرصو ،
عػػػبلء قػػػيـ التسػػػامح كالمػػػكدة فػػػى التعامػػػؿ، كاحتػػػراـ اسػػػتقبلليتيـ كتفكيػػػرىـ  معيػػػـ  كا 

 نجاز.كتحفيزىـ عمى المثابرة كاإل 

 لمسػتمر ألعضػاء ىيئػة التػدريس كمعػاكنييـ كضع آلياتو ممزمةو تضمف النمك الميني ا
 ، كتمتعيـ بالكفايات المطمكبة ألداء مياميـ عمى أكمؿ كجو.

 .كضع برامج لمتعامؿ مع الطبلب الضعاؼ ، كالذيف يكاجيكف خطر الرسكب 

الرتخيص  ومؤشصِة الرتبيِة بني كلياِت العالقَة اليت حتكُه والكواىنُي :  التشريعاُتاىيًاث

 يةملساولة املو

يجب أف تتضمف التشريعات كالقكانيف التي تحكـ العبلقة بيف كميات التربية كمؤسسة 
 الترخيص لمزاكلة المينة ما يمي:

  ـي ال لمف يحصؿ عمى ترخيص مزاكلة المينة إ السماح بالتدريس كممارستو كمينةو  عد
 ، لمدة خمس سنكاتو  ك تككف رخصة مزاكلة المينة صالحةن ، مف الجيات المختصة 

، عمى يعمؿ الحاصؿ عمى ىذه الرخصة بمقتضاىا في جميع محافظات الجميكرية ك 
كال يجكز  ، ف يتحدد بيا المرحمة التعميمية كمادة التخصص الذل يقـك بتدريسوأ

ال بعد المدكنة في رخصة مزاكلة المينة إ عف تمؾ مغايرةو  تعميميةو  التدريس في مرحمةو 
 .جديدةو  الحصكؿ عمى رخصةو 

 التعميـ االبتدائيمرحمة مكاد أساسية لمف يرغب في العمؿ في  الحصكؿ عمى. 
  التدريس في مرحمة التعميـ الثانكم العاـ يجب اف تتكافر لدل المرشح لمعمؿ بمينة

 تية:المتطمبات اآل
  أك حدل كميات التربية في التخصص مف إ أكاديميالحصكؿ عمى دبمكـ ،

 اة .حصكؿ المرشح عمى درجة الماجستير أك الدكتكر 
 المينية  كاديميةالذم تعقده األ  اختبار الترخيص ف يجتاز المرشح بنجاحو أ

 .خر تحدده الجيات المسئكلة عف التعميـ آ ك أم اختبارو ، أ لممعمميف
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  كاديمية المينية لممعمميف بفركعيا منح الترخيص لمف يرغب في مزاكلة أف تتكلى األ
 مية ككميات التربية.كاديمف األ  مينة التعميـ مف خبلؿ تشكيؿ لجنةو 

 جامعيةو  عمى شيادةو  ة حاصبلن ف يككف المتقدـ لمحصكؿ عمى رخصة مزاكلة المينأ
ف يجتاز برامج التنمية المينية كالكفاءات ، كأ تربكم   ك دبمكـو مف كمية التربية ، أ

كاديمية المينية بفركعيا في تصميـ كتنفيذ ، كأف تشارؾ كميات التربية  األ المطمكبة 
 مج المطمكبة.البرا
 وخدمِة  والتعليِه الرتبيِة بوزارِة الرتبيِة كلياِت بعالقِة اليت ترتبُط والكواىنُي التشريعاُت

 اجملتنع:

يجب أف تتضمف التشريعات كالقكانيف التي ترتبط بعبلقة كميات التربية بكزارة التربية كالتعميـ 
 كخدمة المجتمع ما يمي:

 لى زيادة قدرة كالتعميـ ، تيدؼ إكبيف مديرية التربية  بيف كمية التربية تفعيؿ الشراكة
مف خبلؿ االستعانة بنتائج ، المدارس عمى معالجة المشكبلت السمككية كاألكاديمية 

البحكث العممية المتميزة التي تدعـ األساليب كالممارسات اإليجابية، كيتركز اليدؼ 
، مف  الةو فع   تعميميةو  بيئاتو  الرئيس لتمؾ الشراكة في تعزيز قدرة المدارس عمى بناء

 نيا تحسيف العبلقة بيف الممارسات اإليجابية كبيف بيئات التعمـ.شأ
  فاعمةن  تقدـ خدماتو  متطكرةو  ربط برامج التنمية المينية لممعمـ بتككيف مجتمعات تعمـو 

قدـ لمطبلب الدكرات التدريبية كالندكات ككرش العمؿ التي تي مف خبلؿ ،  لممجتمع
قدـ مف خبلؿ كالتي تي ، كلممعمميف أثناء الخدمة ، عدادىـ بالكمية إف أثناء المعممي

 .كحدة خدمة المجتمع كتنمية البيئة كمركز اإلرشاد النفسي كالتربكم
 دارات التعميمية بمجمس الكمية ككحدة زارة التربية كالتعميـ كممثمي اإلشراؾ ككيؿ ك إ

  عمميو  بأسمكبو كمعالجتيا ، المختمفة  لضماف التفاعؿ مع القضايا التعميمية، الجكدة 
رائيـ في محاكر ، كاالسترشاد بآكالكمية  ف يتـ مناقشة الخطط البحثية لبلقساـ، كأ

 ىذه الخطط.
   كاالعتماد عمى أساليب التعمـ ، ترسيخ مبدأ التعمـ المستمر كالتعمـ مدل الحياة

نشر  ك،  راسات العمياكتركني لممعمميف بالدلـ اإل استخداـ التعميالذاتي مف خبلؿ 
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مف الطبلب المعمميف ،  لكؿو ، لكتركنية عمى مكقع الكمية العديد مف المقررات اإل 
 .كالمعمميف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا

  كالعمؿ عمي تطبيقيا لتحقيؽ ، مكاكبة المستجدات في مجاؿ نظريات التعميـ كالتعمـ
كتطبيؽ كؿ ما ىك ، مجاؿ التخصص الفعالية في التعمـ كمكاكبة المستجدات في 

كالتي ، الدكرات التدريبية المستمرة لممعمميف أثناء الخدمة جديد كمستجد مف خبلؿ 
االشتراؾ مع كزارة بك  ،مف خبلؿ مركز التدريب كالمراكز ذات الطابع الخاص ـي دى قى تي 

 .التربية كالتعميـ
 المينية  كالجمعيات، ميا تحسيف البنية المينية لمتعميـ مف خبلؿ إنشاء الركابط كدع

كحماية مصالحيـ  ؤسس أخبلقيات المينة كتقـك عمى تطكير المعمميف مينينا،التي تي 
قامة نظـو ،   .المينة العتماد برامج إعداد المعمميف، كالترخيص بمزاكلة كا 

 ـي الباحثيف في كميات التربية مف خبلؿ كفاياتيـ البحثية كالعممية المكتسبة مف  قيا
في الكفاء باحتياجات القطاعات التربكية كالتعميمية  فاعؿو  بدكرو  داد التربكمج اإلعبرام

 عمى المستكيات التخطيطية كاالستشرافية كالبحثية.
 لى مديريات التربية ية كرسائؿ الماجستير كالدكتكراة إلمبحكث التربك  رساؿ ممخصو إ

 عممية التعميمية.كاجو التكالتعميـ لبلستفادة مف نتائجيا في حمكؿ المشكبلت التي 
 مو  قياس متطمبات المجتمع إنشاء مركز داخؿ كميات التربية يككف محكر اىتما

إلعادة صياغة خطط الدراسات العميا كالمشركعات البحثية داخؿ الجامعة ،  المدرسي
 بما يحقؽ التكافؽ كالتكاصؿ بيف كميات التربية كالمؤسسات التعميمية.

 لمؤسسات االجتماعية األخرل مف كمياًت التربيًة كبيكت إيجادي آلياتو لضماف استفادة ا
خبرةو في مجاالت األمكمة كالطفكلة ، كالعبلقات األسرية ، كعبلج ضعؼ التحصيؿ ، 

 كبعض األمراض النفسية ، كذكم االحتياجات الخاصة ، كما إلى ذلؾ.
 االعتناِد وهيئاِت الرتبيِةِ كليات بنيَ العالقة حتكُه اليت والكواىنُي : التشريعاُترابعًا

يجب أف تتضمف التشريعات كالقكانيف التي تحكـ العبلقة بيف كميات التربية كىيئات االعتماد 
 ما يمي:
 ـه أ ؼ االرتقاء بالمنظكمة يستيد إصبلحي تطكيرم ف نظاـ الجكدة كاالعتماد نظا
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حداث إصبلحو حقيقي ، كي ة مع مراعا، عمى التنافسية  تككف قادرةن  التعميمية ، كا 
 ناعاتو جد قك ت ، كياإلمكانات كالبنية التحتية كنسبة الطبلب ألعضاء ىيئة التدريس 

، كأنيا ال مف أعضاء ىيئة التدريس مف ككنيا تنطمؽ مف الكاقع عريضو  لدل قطاعو 
 لؤلكراؽ فحسب. بالضركرة استيفاءن  تعني

 بيا كمؤسسة تعميمية  افتميق رسالةن  رؤيةن ك ف تمتمؾ الكميةضركرة أ. 
 رسالتيارؤيتيا ك تتبلقى مع  كاضحةه  استراتيجيةه  تعميميةه  ىداؼه يككف لدييا أ أف. 
 ىدافيا عمى الستمرار في تحقيؽ رسالتيا كأعمى ا نيا قادرةه أف تقدـ الكمية ما يثبت أ

 .النحك المرجك
 االعتمػػاد كضػػع كتحػػديث المعػػايير القكميػػة لضػػماف جػػكدة التعمػػيـ ك  الييئػػةف تتػػكلى أ

 عداد المعمـ بكميات التربية.ة ببرامج إاألكاديمية الخاص
 ف تتكلى كميات التربية كاألكاديميػة المينيػة لممعممػيف تػدريب المعممػيف عمػى المعػايير أ

 .القكمية لضماف جكدة التعميـ الييئةالتي تضعيا 
 اجلامعيِّ: التعليِه يفواالعتنادِ  اجلودِة لتحكيِل املكرتِح التصوِر جناِح ضناىاُت

 :فيما يمي تىذه الضماناتتمثؿ أىـ   
 كتحقيػؽ ، ككميات التربيػة  ف البلزمة لتطكير التعميـ الجامعيالتشريعات كالقكاني تفعميؿ

كالطػػبلب  طمكحػػات أعضػاء ىيئػػة التػدريس تعمػيـ ، بمػػا يمبػيالجػكدة كاالعتمػاد بيػػذا ال
 .كالمجتمع

 شػػئكنيا  تمتػػع الجامعػػات المصػػرية باالسػػتقبللية الحقيقػػة التػػى تتػػيح ليػػا التصػػرؼ فػػى
 .أك غير حككميةو  حككميةو  جياتو  مف أية المالية كاإلدارية دكنما تدخؿو 

  ليػػػـ بالكفػػػاءة  مشػػػيكدو  إلػػػى أشػػػخاصو البلزمػػػة لتطػػػكير كميػػػات التربيػػػة إسػػػناد الميػػػاـ
مػػع ضػػركرة تجنػػب ، كلػػدييـ الػػدافع كالرغبػػة لتطػػكير المؤسسػػة الجامعيػػة ، كالنزاىػػة 

 المجامبلت كالشممية.
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