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 املعاصرِةاالجتاهاتِ  على ضوِء يف مصَر املعلِم إعداِد لتطويِر التشريعيُة املتطلباُت

 :مٌةدَِّقُم
بمعايير  يتسم  ،  متميز   تعليمي   نظام   ال يتأتى إال من خالل   المعرفية   النهضة   ة  مساير  إن 
، تعليم  يمكن  خاص   بوجه   والتقليد   النمطية  عن  بعيد   جامعي   وتعليم  ،  عام   بوجه   الية  الع الجودة  

المعرفي  تقدم  ال مجاالتها ، آخذ  بأسباب   بكافة   المستدامة   الشاملة   أن يمثل قاطرةً  للتنمية  
  . واإلنتاجية   الخدمية   التي تتطلبها القطاعات   المؤهلة   الكوادر   والتكنولوجي ، ضامن  إلعداد  

 مة  المتقد المستويات   وبرامج الدول على كافة   سياسات   من أولويات   يعد التعليم  ولذا،   
ثبتت أفقد ،  ي  متعلي س  هو في حقيقته تناف في المستقبل   يالعالم ر الصراع  فجوه  ،  والنامية  
عد ذ ي  إ، هي التعليم الحقيقية   لية التقدم  آ أن المعاصرة   الدولية   والتجارب   رنة  المقا الدراسات  
،  وبنائه   يله  في تشك حيويةً  األكثر   والعامل  ،  المعرفة   لمجتمع   الرئيس   المحرك   بمثابة   التعليم  

 ،المختلفة   على المستويات   التعليمية   في البنية   النظر   عادة  إلى إ العالم   دول   مما يدفع  
 .(11،  7002، (1)النبويمحمد أمين ) عدادها لمعلميهاإج لبرام والدقيقة   العميقة   والمراجعة  

 ولم تعرف  . ورقيها وتقدمها  والمجتمعات   األمم   لنهضة   الركائز   أهم   اليوم   عد التعليم  كما ي  
 جيد   تعليم   توفر   والرقي دون   حظًا من التقدم   نالت   من األمم   ا أمةً تاريخه على امتداد   البشرية  

 بإصالح   رهن   في شتى مجاالته   بالمجتمع   النهوض   به أن   من المسلم   ألبنائها ، حتى أصبح  
 فهو يمثل  ،  جيد   هناك معلم   أن يكون   دون   جيد   هناك تعليم   فيه ، ولن يكون   التعليم   نظام  
أو  أو التوجيه   أو اإلدارة   ، إذ ال معنى لجودة المناهج   والتعلم   التعليم   في عملية   ية  الزاو  حجر  

 هناك نظام   أن يكون   دون   جيد   معلم   ، ولن يكون   جيد   معلم   دون   التربوية   غيرها من العمليات  
عداده   الختياره   جيد    (. 7،  7002بوقحوص،  أحمد خالد) وتأهيله   وا 

 منظومة   في تطوير   األساسية   الركائز   أهم   أحد   عد  ي   المعلم   أن   التربوية   في األدبيات   وقد استقر  
 مع المجتمع   نحو التكيف   وتوجيههم   الطالب   أداء   في تطوير   فاعل   بدور   سهم  ي   ، إذ  التعليم  

 العقول   ن تشكيل  ع ، كما أنه المسئول  المعاصرة   العالمية   التوجهات   مسايرة  معه، و   واالندماج  
 .إعداده   بجودة   مرهون   تعليمي   نظام   أي نجاح   ، ومن ثم فإن  واألفكار  
 وليدة   العفوية   على االستجابات   تعتمد   المعلمين   عداد  إ برامج   تطوير   عمليات   د  ع  ت   ولم         
 فوذ  ون،  التدريس   ات  لهيئ المتبادلة   عليها والمصالح   للقائمين   المزاجية   والتقلبات  ،  اللحظة  
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 ي  الجزئ ارجها ودورها في التطوير  و من خأ المعلمين   عداد  إ كليات   من داخل   الضغط   جماعات  
ما  تلك الكليات   يلخريج ال تحقق   عداد  من اإل أنماط   واستمرارية  ،  يالالمنظوم و التعديل  أ

على  تعتمد   تعاونيةً  ةً عملي بل أصبحت   ، في األداء   من التميز   المهنة   يه  إلو تصب
 .(17 :7002، (1) أمين محمد النبوي) محددة   معايير   وفق   عليه   والبرهنة   واألداء  المثابرة   

 والتي لم تنظر  ، لمهمةمن القضايا ا المتقدمة   في الدول   المعلم   إعداد   لهذا أصبحت قضية  
، هذا اإلعداد   بجودة   اعتنت  بل ،  كمدرس   المعلم   إعداد  على أنها عملية  اإلعداد   إلى عملية  

 .المتالحقة   المعرفية   التطورات   على مواكبة   وقدرته  
 أن يكون   من الضروري ل أصبح  ب ،فحسب مادته العلمية   أن يتقن   للمعلم   كافياً  د  ع  ي   فلم         
،  اً مهنيو  اً وثقافي اً علمي اً جيد اً إعداد اً دع  وم  ،  خالقة   وقدرات  ،  متكاملة   شخصية   بكفايات   اً متمتع
رشادهم لتيسير  ،  طالبه   حاجات   على فهم   اً وقادر   وحفز   ركتهم الفعالة  مشا وعلى توجيههم وا 

 على تنمية   وقدرته  ،  مادته   لتقديم   واألساليب   الوسائل   أفضل   على استخدام   اً وقادر ، تعلمهم 
 .(712: 7002كنعان،  أحمد علي)باستمرار   معلوماته   وتجديد   ذاته  

 بالمواصفات   المعلم   يتصف   ن  أ ضرورة   األوربي في االتحاد   عن التعليم   المسئولون   كما أكد  
 (Francesca Caena,2014,2 ) :تية  اآل

  ًالتدريس   أصول   بعلم   من المعرفة   وافر   ولديه قدر  ،  تأهياًل جيداً  أن يكون مؤهال  ،
 .بتدريسها التي يقوم   والمادة  

 التعليم   من يتلقون   ودعم   رشاد  إله  تتيح   وكفاءات   رات  ايتحلى بمه أن. 
   للتعليم   والثقافية   االجتماعية   بعاد  األ أن يفهم. 
 واستخدام   على االبتكار   القدرة   ولديه  ،  الجديدة   المعارف   اكتساب   أهمية   يعرف   أن 

 . يضاح  اإل وسائل  
 العتماد   القومي   لمجلس  ا رئيس    james Cibulkaجيمس سبولكا  ويؤكد        

 NCAT) National Council for Accreditation of Teacher المعلمين  
Education )له المعلم   ن يتوفر  أ مريكية  األ المتحدة   في الواليات   طفل   كل   ق  أنه من ح 

 شاملة  ال مساعدته على التنمية   يستطيع   الذي ،تأهياًل أكاديميًا ومهنيًا جيداً  المؤهل   الفعال  
مام أ حتماً  هذا األمر   عد  ، كما ي  العالمية   نافسية  الت متطلبات   لمواجهة   وعلى االستعداد   ،لقدراته  
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 يات  الللو  العاجلة   االجتماعية   جندة  األ أولويات   ضمن   ن يوضع  أ ويجب  ،  مريكية  األ اإلدارة  
 (.26، 7010محمد محمد غنيم، ) المتحدة  
في مصر على عدة محاور أبرزها  قبلية للتعليم قبل الجامعية المستارتكزت الرؤي وقد

من المهنية والخبرة التي تمكنه من القيادة التربوية والتخطيط  معلم متميز على مستوى عال  
 .(7012م، وزارة التربية والتعلي)في التغيير  وتجعل منه عنصرًا فعاالً ، والتفكير المتأمل الجيد 

يقوم به المعلم في إعداد النشء وتشريبهم اإلطار القيمي والثقافي  ير المهم الذللدو  ونظراً    
تمثل إذ  "،في تشريعات الدول المتقدمة والنامية على السواء  كبيرة   عداده بأهمية  إ فقد حظي، 

لمدى ما بلغته تلك المجتمعات من  عاكسةً  تشريعات التعليم في المجتمعات المختلفة مرآةً 
نسان بكل ما خطوات في تلبية متطلبات حقوق اإل  ي، وما حققته منحضار  يورق يتنمو  تقدم  

في  أساسية   واة، وهي قيم  الحق في التعليم والحرية والعدالة والمسا ومبادئتتضمنه من قيم 
بداع والمشاركة في على الفعل واإلنجاز واإل اً نسان قادر نسانية بما يجعل اإل رادة اإل تحرير اإل 
يه، ومن هذا المنطلق باتت مواد التعليم في إلمع الذي ينتمي تعلق بنهضة المجتكل ما ي

 طلعت حسيني)" قصوى في بناء المجتمعات وتطورها الدساتير القومية تكتسب أهميةً 
 (. 12: 7016إسماعيل ، 

عد التشريع من أهم عوامل تحقيق الوحدة القومية والمساواة داخل الدولة من خالل ي  كما       
 اً لتطوير المجتمع اقتصادي فعالةً  عد أداةً د القانون المطبق في الدولة، كما أنه ي  توحيل كونه أداةً 
من خالل سن القوانين التي تتطلبها حاجات المجتمع أو تطويره  ًا ،واجتماعي اً وسياسي
) عن التشريع ال يمكن أن يتم بمعزل   اوالوصول إلى جودته كليات التربيةلذا فتطوير . وتقدمه

 .(17 ،7011د المجيد، محمد سعيد عب
 "تعليم   بدون طفل   أي ترك عدم" تشريع م7001 عام في وقد أصدرت الحكومة األمريكية      

 من نوعان وهناك ، مثيل   لها يسبق لم التعليم إلصالح سلطةً الفدرالية  الحكومة أعطى الذي، 
 درجة   على معلم   كل أن من التأكد هو: األول التي سعى التشريع لتأكيدها، ةالرئيس األهداف
 يصبح أن يود من على الحواجز  تقليل هو :والثاني ، ةيالتعليم المادة في الكفاءة من عالية  
 للمهنة بديلة    مسارات   يجادوا   التقليدية المعلمين إعداد برامج" تجهيز إعادة" خالل من اً معلم

(Emma smith,2008,611) . 
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المعلمين في عداد إلالئحة  م مقترحاً 7012يسمبر مريكية في دكما نشرت وزارة التعليم األ
ونظام ، عداد المعلمين لى تحسين جودة برامج إإوهدفت الالئحة ، مريكية الواليات المتحدة األ

 موثوقة   عداد المعلمين على أساس مؤشرات  عم اإلدارة في قياس أداء برنامج إود المحاسبية
 .((U.S Department,2014 وصحيحة  

م التعليمي في يوليو وذلك لتشريع الخطوط 7007قانون  المملكة المتحدةأصدرت كما       
لتحديد مستوى التقدم المدرسي، ويتسع نطاق هذا " البيضاء الصحيفة"ألهداف األساسية 

القانون ليشمل العديد من الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية بمختلف عناصرها، نذكر منها 
ترتبط بالمعلم وبطريقة إعداده، وبالتغيرات التي تحدد كيف يتم  حديثةً  أنه وضع تشريعات  

كما ،  (U.K.2002) دارس في مختلف المراحل التعليميةتعيين المعلمين وهيئة العاملين بالم
، والمدفوعات المباشرة  ، بتمويل الطالب نيع   م التعليمي الذي7011تم اصدار قانون

 مجلس لغاء، وا   والتدريب، األطفال ورعاية،  تعليموال،  تدريب أثناء الخدمة ، واألكاديميينوال
 ( .(England Department of Education,2015العام التعليم
قراره عليم الذى تم إتلتعديل قانون ال اإلصالحات للبرلمانمن  وفى اليابان تم تقديم عدد        

 تأكيد أنلى إه اإلصالحات ذوهدفت ه، م 7002وكان ذلك في عام  م،1222في مارس 
خبة التعليمية بما يسهم في استمرارية الريادة اليابانية في لرعاية الن ضرورة   اإلصالح التربوي

هم أودارت ،  م7006في ديسمبر   وقد تم تنقيح قانون التعليم، تطوير التكنولوجيا المتقدمة
والتربية  ،مختلطوالتعليم ال،  اإللزاميوالتعليم ، التعديالت حول تكافؤ الفرص التعليمية 

 .( (UNESCO,2011واإلدارة، والتربية السياسية ، االجتماعية 
لسنة  (112)حكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم تعديل بعض أوفى مصر تم         
، ومن  التعليم هيئة بعنوان أعضاء م7002لسنة  (122)قانون رقم المن خالل  م1261

تتوافر  حول الشروط التي يجب أن التي تدور المادةالقانون  برز المواد التي اشتمل عليهاأ
 أخرى بمن يشغل وظيفة معلم   كما اهتمت مادة  ، من وظائف المعلمين  فيمن يشغل وظيفةً 

الحصول على شهادة الصالحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي وضرورة ،  مساعد  
ول إنشاء ح د مادةً أفر نه إذ أ، لمهنية للمعلمين ن بالتنمية اكما اهتم القانو ،يتقدم لها 

 (.7002ع ،.م.ج ) للمعلمين مهنية   كاديمية  أ
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كليات التربية أداء  إعداد المعلم وتطوير نأ ضوء ما سبق عرضه يمكن تأكيدفي         
تنطلق من مبادئ  ،المختلفة  لتنظيمها ووحداتها يعتمد على وجود تشريعات   إنما، المنشود 

كفاء األ تلبية حاجات المجتمع من المعلمين  ، كما أنموضوعية   وتقوم على أسس  ،  سليمة  
هداف المجتمعات الطامحة نحو النهضة المعرفية والثقافية على تحقيق أ القادرين

 ،على استيعاب مستحدثات العصر قادر   عداد جيل  وغرس القيم اإلنسانية وا  ، كنولوجية والت
تساير االتجاهات الحديثة في ، المعلم  إلعدادوائح وقوانين ول ات  ن يكون هناك تشريعأليتطلب 

 .ب الثورات المعرفية والتكنولوجيةعداد وتواكمج اإلبرا
 :البحِث شكلُةُم

نما يقع عليها فى ظل هذه ، فحسب بحثيةً  تعليميةً  مؤسسات  كليات التربية  د  تع  لم    وا 
 يوتكاد تكون الجامعة ه، بالمجتمع  في النهوض مهم   التغيرات العصرية المتالحقة دور  

يسهم فى  يفالتعليم الجامع، المجتمع أو تأخرهالمؤشر الذي يمكن من خالله الحكم على تقدم 
ويعزز ، ألنه يفتش عن طاقتها ويحشدها ، بناء القوة الذاتية لألمة ويعطيها الثقة بمستقبلها 

ى هذا النظام ف أو نقص   خلل   يومن ثم فإن أ، ويكشف عما هو كائن  ، ما هو موجود منها 
 .(7006علي حسن حسين،) على حياة األمة وتقدمها اً ينعكس سلب يالتعليم

والرغبة ، وعلى الرغم من التوجه العام لإلصالح والمحاوالت المستمرة للتطوير والتحديث
 وارد  وم فلسفةً  خاص   وكلية التربية بوجه  ،  عام   بوجه   يالتعليم الجامع تطويرالحقيقية فى 

من  تعرضتا لكثير   ماومحاوالت تطويره وكليات التربية ين التعليم الجامعإف، ومادية   بشرية  
أن الجامعة تحولت تحت "فيرى نبيل نوفل ، متباينة   ثقافية   النقد والهجوم من قبل قطاعات  

 يدج العقول المفكرة الناقدة واأليوليس إلنتا، إلصدار الشهادات  ضغط المجتمع إلى مصنع  
للمحافظة وليس للتغيير  ومعقل  ، وليس لإلضافة إليها، الجترار المعرفة ومكان  ، العاملة الماهرة

روح العربية وتأكيد فقار الا  و ،  يبإغالق العقل العرب بالغة   فاءة  إنها تقوم بك، والتحديث 
يل نوفل، محمد نب)"من عوامل نموها وازدهارها واستقاللها من أن تكون عامالً  تبعيتهما بدالً 

1227 ،26). 
 أن العديد من خريجي م 7010وأوضحت دراسة منظمة التعاون والتنمية والبنك الدولى 

 مما يؤدي، ف التى يتقدمون لشغلها للوظائ غير مالئمة   الجامعات المصرية يتمتعون بمهارات  
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اتهم ال ألن مساق، وأن الطالب الجامعيين غير راضين، إلى تضخم السوق االقتصادية للتعليم
وأن أرباب العمل يطلبون خريجين لديهم أكثر من ، تساعدهم على تنمية المهارات العلمية

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادى والبنك )المعرفة الموضوعية الفنية
 . (7010الدولي،
كلية النظر في  بإعادةمن النداءات والدعوات المطالبة  اً الساحة التربوية مزيد شهد  وت  

ليات آبمناهجها وتقوية  يومحاولة إصالحها والرق، المعلمين  عدادإالتربية ومؤسسات 
 .المعلمين عدادإالتدريب فيها لتحقيق أهدافها في التدريس و 

ومما يوجب العمل المستمر لتطوير كليات التربية ، ويزيد من المسئولية الملقاة على 
ات التي تتدثر بإعادة الهيكلة واإلصالح والتطوير ، كاهل التربويين ، أن بعضًا من هذه التوجه

تحمل في طياتها تهديدات  وجوديًة لهذا الكيان العلمي العريق ، فمن هؤالء من يدعو إلى 
كليات  للدراسات العليا، ووقف القبول ببرامج إلغاء النظام الحالي لكليات التربية وتحويلها إلى 

فيض نسبة المكون التربوي في إعداد المعلم لصالح البكالوريوس ، ومنهم من يدعو إلى تخ
 .المكون األكاديمي 

لذا فلم ي ع د  مستساغًا أو مقبواًل أن يتجاهل التربويون ما آلت إليه كليات  التربية من 
التي يعرض الباحثان  -ضعف  في بعض جوانب اإلعداد فيها ، أكدته عديد  من الدراسات 

واالعتراف إذ تمثل المصارحة والمكاشفة  –ية من البحث لبعض نتائجها في السطور التال
 .بوجود أوجه القصور ، الخطوات األولى في سبيل اإلصالح والتطوير

غير  مشكالت  ، تواجه كليات التربية ةدمشکالت متعد توجدالحادي والعشرين  ففي القرن
األمور والطالب في  أولياء د  ع  ، فلم ي  ذاتهبأهدافها، بل بوجودها  تتعلق مشكالت   ،نمطية  

، ت الخاصة اكلياللي إ هناك اتجاه   وباتالمدارس يقبلون بمستوى الخريجين من المعلمين، 
أثناء  للمعلمينوالبحث عن بدائل لتطوير أداء المعلمين، وتحقيق المزيد من التنمية المهنية 

وقت ثير من القبل الخدمة، األمر الذي يستهلك الك اإلعدادرك قصور المحاولة تد،  الخدمة
 .(226: 7002، (1) محمد النبويأمين ) العائد المباشر منه حققوالمال والجهد، والذي ال ي

المنظومة  ما زالت أسيرةمؤسسات إعداد المعلم إلى أن األدبيات المعاصرة  شير  ت  و 
دارتها، باإلضافة إلى ما تعانيه منظو  مة الفكرية التقليدية في فلسفتها ومناهجها وهياكلها وا 

من تحديات ، تأتي في مقدمتها غلبة الجوانب الكمية على  إجمالية   التعليم الجامعي بصفة  
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النوعية ، والفجوة بين األهداف والنتائج ، وعدم مواكبة مناهجها لروح العصر ، و الفتور 
الواضح في برامج إعداد المعلمين ، وتكرارها ، واتباعها أساليب التقويم التقليدية ، وقد 

كس هذا الشعور الرسمي والشعبي على تدني النظرة المجتمعية لخريجي مؤسسات إعداد انع
المعلم ، مما يتطلب إعادة النظر في اللوائح والنظم والمراجعة الشاملة لعناصر منظومتها ، 

بد الحميد محمد، محمد ع)مع متغيرات عصرها للتخلص من سلبياتها بحيث تصبح متفاعلةً 
 (.726: 7002، أسامة محمود قرني

أن هناك بعض نواحي   ،(7002 )وأسامة قرنى دراسة محمد عبد الحميدأوضحت كما     
 مقترحة   ستراتيجية  اأو ،  عامة   د فلسفة  تتمثل فى عدم وجو ، الضعف فى كليات التربية 

تقادم نظم وهياكل كليات و ، غياب الرؤية الشاملة والرسالة واألهداف المحددةمع ، مستقبلية  
مة مستواهم ءوعدم مال، كليات التربية المصرية  يضعف مستوى خريجو  ،بية التر 

محدودية مصادر التمويل الحكومية من و ، ضعف الموارد التعليمية و ، لمتطلبات سوق العمل
من أعضاء هيئة  وعدم التفرغ التام لكثير  ، وتضخم أعداد كليات التربية ، ميزانية الدولة

نشر ثقافة ضرورة  :من التوصيات من أهمها ى مجموعة  وتوصلت الدراسة إل، التدريس
 يضرورية لعملية االعتماد األكاديمووضع التشريعات ال، االعتماد بين جميع األفراد 

 .فى مصر يلنظام التعليمتتناسب مع اوالتي للمؤسسات التعليمية 
نها عددًا من نقاط الضعف التي تعاني م( 7011ماهر أحمد حسن ، ) اسة كما رصدت در 

 وانخفاض، ضعف مستوى اإلعداد بكليات التربية :: كليات التربية ومنتسبوها تمثلت فيما يلي
ضعف الصلة بين كليات التربية والخريجين في المدارس لمتابعتهم وحل و ، كفاءة خريجيها

وضعف التكامل ، االنفصال بين كليات التربية والمدارس و ، تواجههم المشكالت المختلفة التي
عدم و ، كليات التربية وجهات التدريب بوزارة التربية والتعليم ، وكذلك ضعف التنسيق بينبينها

المعلم  يتحدد من خاللها معايير ومواصفات ،لتدريب المعلم أثناء الخدمة ةوجود سياسة مقنن
جازة المعلم للتدريستعليمية   في كل مرحلة   برامج التدريب  ةنمطيو ، ، ومعايير اختيار وانتقاء وا 

وعجزها عن تزويد  ب التطبيقية وتكنولوجيا التعليم،أثناء الخدمة، وعدم تركيزها على الجوان
عزوف المعلمين عن حضور الدورات التدريبية و ، المعلم بمهارة التعلم الذاتي والتعلم المستمر
حساسهم بعدم أهميتها في تنمية مهاراتهم  .الفنية وا 
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أهم المشكالت التي تواجه كليات ( 7012ين، هشام حسنين محمد وآخر ) كما رصدت دراسة 
وضعف القدرات ، كليات التربية  انخفاض المستوى الثقافي لخريجي: االتي من بينهو التربية، 

 ا، كما أن خريجييهلخريج منهم، وضعف الكفاءات التقنية ينالتحليلية واالبتكارية للكثير 
 .مشكالتهم التعليمية مواجهةه في كليات التربية عبروا عن استفادتهم المحدودة مما درسو 

وفق  ياألسلوب العلم إلى اً استناد عداد المعلمإلى تطوير إكما برزت الحاجة         
 ليات  آووجود ، هئية التدريس بكل الكليات من جانب أعضاء  ودعم   والتزام  ، منظومات شبكية 

وزرات التربية والتعليم لتدعيم التواصل المستمر والعالقة البناءة والشراكة الفاعلة مع 
لوضوح والمحاسبية لمفاهيم الشفافية وا فعال   في ظل استخدام  ، والمدارس  التعليميةوالمناطق 
 .(17، 7002،(1)محمد النبوي أمين )لتحقيق جهود التطوير ساسية  أو  مهمة   كموجهات  
القانون  د  ع  ي  من النقد، و  وقد تعرضت التشريعات المنظمة للتعليم في مصر لكثير          

جامعات لتنظيم الجامعات والئحته التنفيذية هو التشريع المنظم للم 1227لسنة ( 22)
رة التعليم كما أن وزا، من مواد هذا القانون قد تعرضت للتعديل  اً الحظ أن كثير وي  ، المصرية 

كان و  ، م7006ينظم العمل داخل الجامعات المصرية عام  اً مقترح اً العالي قد تبنت تشريع
د تنظيم العمل في قطاعات التعليم العالي بما يضمن جودة التعليم وح  الهدف من التشريع الم  

وتناسب إعدادهم مع متطلبات سوق العمل ، وارتفاع كفاءة خريجي مؤسسات التعليم العالي 
ي ستراتيجيات والسياسات فاال مع التكامل في، وخطط التنمية والحفاظ على البعد االجتماعي 

من الرفض من قبل  ن هذا المقترح قد قوبل بعاصفة  إال أ، احل التعليم ما قبل الجامعي مر 
 . األكاديميين، وتم وأد المقترح

ن الحاجة أ إلى (م7002)عام سكندرية المنعقد بمكتبة اال التعليم تطويرمؤتمر  ح  ألم   قدو 
، انين واللوائح المتشددة لمراجعة اللوائح الجامعية والمناهج بسبب استمرار وجود القو  ماسة  

، لمختلفة التي تحكم إدارة العملية التعليمية وتحد من صالحية اتخاذ القرار على المستويات ا
 .(7006حامد عمار ، ومحسن يوسف ،)دالتي تعوق التطور المنشو و 

( 7010فبراير )كما أوصى مؤتمر الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية 
لمواكبة المتغيرات  الجامعيالتعليم و  الجامعيتشريعات الحاكمة للتعليم قبل الالنظر في  بإعادة

 .العالمية واإلقليمية والمحلية
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على  -ن البالد النامية بحاجة أ( م7011)رزت دراسة معهد اليونسكو لإلحصاءكما أب
يم الثانوى، دريب مدرس التعلعداد وتات التي تستهدف إللنظر في السياس - متزايد   نحو  
ن تعالج التحديات المترابطة األربعة سياسة الناجحة بالنسبة للمدرسين أنه ينبغي للكما أ
 (26، 7011معهد اليونسكو لإلحصاء، :) التالية

 من المدرسين بما في ذلك تدريب المدرسين في  كاف   تدريب عدد  : العرض
 .موضوعات متخصصة

 عادل   مع توزيع  ، ين المؤهلين من المدرس كاف   ضمان وجود عدد  : التوزيع 
 .في انتشارهم جغرافية   وعدالة  ، بين الجنسين 

 مة، ن يتحقق ذلك من خالل جودة التدريب قبل الخدينبغي أ: جودة التدريس
 .وكذلك من خالل التطوير المهني المستمر واإلشراف المهني

 االجتماعية التنمية من  ينبغي على البلدان التي تمر بمراحل مختلفة  : التكلفة
ن تواجه هذه التحديات في سياق قيود الميزانية وغيرها من أ، واالقتصادية 

 .األولويات التعليمية المتزاحمة
م 7010/ م 7012في مصر  االستراتيجية للتعليم قبل الجامعيكما أوضحت الخطة  

ارات د والقر من التشريعات والقوانين والقواع كبيرة   يخضع لمجموعة   أن التعليم قبل الجامعي
والتي تراكمت منذ عدة ، ى أخر  ، والمفعلة وغير المفعلة أحياناً  المتشابكة والمتعارضة أحياناً 

ولهذا فإن إعادة ، ، األمر الذى يجعل منها معوقًا لبرامج اإلصالح بداًل من مساندتها عقود  
، ملحةً  حاجةً  تة باليها لمواكبة التطور في السياسات التربويالنظر فيها وتنقيتها واإلضافة إ

بما يتماشى والتطورات  م،1261إعادة النظر في قانون التعليم لسنة ودعت إلى ضرورة 
 (.117: 7012وزارة التربية والتعليم، )المعاصرة في التعليم

راجعة تشريعات التعليم مإلى ضرورة ( 7016إسماعيل، طلعت حسيني)كما دعت دراسة      
مل بها خالل السنوات األخيرة، والتعرف على تأثيراتها المختلفة قبل الجامعي، والتي جرى الع

 يق آمال المجتمع، في ظل نظام عالمفي واقع نظام التعليم، وتقويم مدى قدرتها على تحقي
تراعي تطبيق ،  جديدة   تعليمية   سن تشريعات  ب، كما أوصت يعترف إال باألقوياء د  يع  لم   

مواد الدستورية وقوانين التعليم، وتساهم في تطور المبادىء التربوية المتضمنة في ال
وتعترف لكافة ،  ومتينة   عادلة   وفق أسس  ، المجتمع وتعمل على تيسير حق أفراده في التعليم 
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وتكافح كافة أشكال التمييز في الحصول عليه ، المواطنين بحقهم الكامل في التعليم بالمجان 
 .الفرص بينهم ، وتحقق تكافؤ

بتعديل الالئحة الداخلية لكلية التربية ( 7012عماد صموئيل وهبة، ) صت دراسة كما أو      
بما يمنح ، و بما يسمح بتطوير برامج إعداد معلم التعليم األساسي بكليات التربية ، بسوهاج 

 .إدارة الكلية الصالحيات الكافية لتنفيذ خططها في تطوير العملية التعليمية
صالح اللوائح والتشريعات البة بتطوير برامج إعداد المكما أن الدعاوى المط         -علم وا 

في الواليات ف"فحسب،  على العالم النامي مقصورةً  د  ع  لم ت   - عصرلتتناسب مع متغيرات ا كي
 من لمزيد   ،الخصوص وجه على الجامعات، في المعلم إعداد مريكية تتعرض برامجالمتحدة األ

 رسائل وهناك. اإلعالم ووسائل التعليم، وقادة القرار صناع كبار من وخاصةً  والنقد، التدقيق
 "المتوسطة" البرامج من جداً  كبير   عدد   وجود هي المشكلة نأ تقول مكان   كل في مستمرة  

(Kevin K. Kumashiro,2015,2). 
على هذه القوانين  ييضف، قيام الدول على تطوير وتحديث القوانين السارية بها  نإ
بل تنسجم مع المتغيرات واألحوال التى ، ويبتعد بها عن الثبات والجمود،  وحيويةً  حركةً 

تنظيم قانون  ال سيما أن،  ومن ثم يتحقق عنصر المالءمة فى القانون، تصيب المجتمع
حتى يتسنى له أن يساير الثورات ،  من المواد التى تحتاج إلى تعديل   ر  الجامعات به كثي

وكذلك وضع مواد ، يلتى تواجه مؤسسات التعليم الجامعحقة اوالتطورات المتال، المتسارعة 
، أحمد محمود عبد المطلب)وتحقيق أهدافه يسهم فى جودة التعليم الجامعت   يدة  جد

7006 .). 
دون ، يتضح أنه ال يمكن تطوير إعداد المعلم وكليات التربية وفى ضوء العرض السابق 

ح من المهم تحديد المتطلبات التشريعية سن التشريعات التي تكفل تحقيق ذلك، لذا أصب
من أجل تجويد األداء ومواكبة ،  الخدمة أو أثنائهاسواء قبل  ، لتطوير أداء المعلم

وتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر المتميزة، ومن هنا تمثلت ، االتجاهات المعاصرة 
،  المصري   المعلم   إعداد   وير  لتط الالزمة   التشريعية   المتطلبات   أهم   تحديد  في  البحث مشكلة

 . المعاصرة   االتجاهات   في ضوء  
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 :البحِث أسئلُة
 :يسعى البحث الحالي لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي 

 االتجاهات   في ضوء   ،المصري   المعلم   إعداد   لتطوير   الزمة  ال التشريعية   المتطلبات   ما أهم   
 ؟المعاصرة  

 :الفرعية اآلتيةألسئلة ا ويتفرع عن هذا السؤال 
 سياسة إعداد المعلمو ،  عام   بوجه   في مصرللتعليم  ما واقع التشريعات الحاكمة .1

 ؟على وجه الخصوص
 سياسة إعداد المعلم؟و  للتعليم ما أهم التشريعات العالمية الحاكمة .7
 ضوء االتجاهات المعاصرة؟ علىما جوانب تطوير إعداد المعلم  .1
،  لمتطلبات التشريعية لتطوير إعداد المعلم في مصرما التصور المقترح ألهم ا .2

 ؟على ضوء االتجاهات المعاصرة
 : البحِث أهداُف

 : إلى تحقيق األهداف اآلتية الحالي يسعى البحث  
، وسياسة إعداد  عام   بوجه   في مصر التعرف على واقع التشريعات الحاكمة للتعليم .1

 .المعلم على وجه الخصوص
 .يعات العالمية الحاكمة للتعليم وسياسة إعداد المعلمالوقوف على أهم التشر  .7
فددي مجدددال التشدددريعات  تحديددد جواندددب اإلفدددادة مددن االتجاهدددات المعاصدددرة .1

 .في مصر والقوانين في تطوير نظام إعداد المعلم
 .على ضوء االتجاهات المعاصرةفي مصر تحديد جوانب تطوير إعداد المعلم  .2
ومحاولددة  .مصددرفددي  المعلددمتطددوير نظددام إعددداد ل وضددع تصددور  مقتددرح   .2

فدي ضدوء االسدتفادة  ،التغلب على المشكالت التي يعاني منها هذا النظدام
 .من االتجاهات المعاصرة في هذا المجال
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 :بحِثال أهميُة

 :مما يلى ا البحثهذ تنبع أهمية  
 م 7012مدن دسدتور سدنة ( 77)، وهي المادة  معتبرة   دستورية   لمادة   استجابةً  أنه يأتي

 كسدبيل  ، وكفايداتهم المهنيدة لى ضرورة تطوير أدائهدم إ يت بالمعلمين ودعت صراحةً نع  ، 
فدي اإلسدهام  ومن ثم محاولة المرجوة،وتحقيق األهداف  ، لى الجودة المنشودةللوصول إ

 ضددامنة   تشددريعية   لمتطلبددات   مقتددرح   مددن خددالل وضددع تصددور  ، االرتقدداء بإعددداد المعلددم 
 .لتحقيق هذه الغاية

 التربيددة باعتبارهدداوهددو تطددوير كليددات  األهميددة،مددن  كبيددر   علددى جانددب   اً موضددوع معالجتدده 
يدز والكفداءة  مدن التم عاليدة   علدى درجدة   عداد كوادر علميدة  إالمؤسسة العلمية المنوط بها 

اء التقددم وبند، وصياغة مالمدح المسدتقبل  عن إعداد النشء تربويًا وتعليميًا، ومسئولة  ، 
سدهم ي  عادة النظر في التشريعات الحاكمة لكليات التربيدة بمدا ل إوذلك من خال ، المنشود 

  ، ومسددايرة االتجاهددات العالميددة، لمكانتدده المنشددودة  فددى اسددتعادة هددذا الصددرح العلمددي
 . وتحقيق الرضا عنه من قبل المجتمع

 والخددروج بددبعض النتددائج، مواصددلة جهددود البدداحثين الددذين اهتمددوا بدراسددة هددذا المجددال ،
تطددوير  ون علددىوالتددي يمكددن أن يسددتفيد منهددا القددائم، والمقترحددات الجديدددة ،والتوصدديات

 .عداد المعلمكليات التربية ونظم إ
 انعكاًسددا لمددا أكدتدده العديددد مددن الدراسددات والمددؤتمرات التددي نددادت بأهميددة إعددداد  أندده ي عددد

  .والذي ي عد العمود الفقري للعملية التعليمية، عامة   المعلم بصفة  
  ممدا ، معاصدرة   وعالمية   علمية   على أسس  عداد المعلم في تطوير مؤسسات إ كونه يرتكز

 فددي دول   المعلددم   عددداد  إ لمؤسسددات   الحاكمددة   فددًا بالتشددريعات  ر  ع  يؤهلدده ألن يكددون مصدددرًا م  
 .تلفة  مخ

 : البحِث منهُج

صف حيث يهتم هذا المنهج بو ،  لطبيعته لمناسبته الوصفيعلى المنهج  الحالي يعتمد البحث
يمكن من خالله  و،  العالقات التى توجد بين الوقائعوتحليله وتحديد الظروف و  ، ما هو كائن  

عداد المعلم في مصر وبعض التشريعات الحاكمة للتعليم وا   أهمجمع األدبيات التربوية حول 
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مق ، وتحليلها بعدقيقة   لتنظيم تلك المعلومات، وتصنيفها بصورة   في محاولة  ، الدول المتقدمة 
أهم المتطلبات التشريعية الالزمة لتطوير إعداد المعلم وكليات التربية على ضوء الستخالص 

أهم التعرف على في  استخدام المنهج الوصفي كما يحاول البحث الحالي، هذه التشريعات
وفى  .التربويةدبيات التي تم تحديدها في ضوء األو ، جوانب تطوير إعداد المعلم فى مصر 

ألهم المتطلبات  مقترح   عن الدراسة التحليلية يتم وضع تصور   ات التي تنتجيضوء المعط
  .كليات التربيةلتطوير بعض جوانب إعداد المعلم في التشريعية الالزمة 

 : البحِث صطلحاُتُم

 : ما يلي من أهم المصطلحات التي ي ركز عليها البحث الحالي
 : التشريعاُت

من سلطات  مختصة   مجموعة القواعد القانونية التي تضعها سلطة  نه التشريع بأ ف  ر  ع  ي          
عالن القواعد من هذا الطريق هو الذيالسلطة التشريعية  ،وهيالدولة  يكسبها قوة  ، وا 
أحمد ) التطبيق في المستقبل  ب  واج محاكم الدولة على االعتراف بها كقانون   لزم  وي  ، القانون 

القواعد المكتوبة التي تتولى وضعها سلطة  عامة  معينة   فهي كل   (.722، 1267، ذكي بدوي
 .، وتشمل القوانين واللوائح والقرارت بقوانين

نها مجموعة القواعد القانونية للتعليم المتمثلة في الدساتير بأ رف  ع  التشريعات التعليمية فت   ماأ
، لتشريعية في البالد بواسطة السلطة ا،  مكتوبة   والقوانين والقرارات التي تصاغ في صورة  

نهلة عبد القادر هاشم ، )لزم جميع الهيئات التعليمية في الدولة باالعتراف بها وتطبيقهاوت  
1227 ،76). 

 :املعلِم إعداِد يف جماِل التشريعيُة املتطلباُت

بأنهددا مجموعددة  البحددث الحددالي المتطلبددات التشددريعية فددي مجددال إعددداد المعلددم ف  ر  ع ددي  
التددي تمثددل والسياسددات والقددرارات بثقددة مددن الدسددتور والقددوانين واللددوائح اإلجددراءات المن

 . الكفيلة بتطوير إعداد المعلم بكليات التربيةإلعداد المعلم ، و  أساسيةً  ركيزةً 
  :املعلِم إعداُد

 أوليدة   صدناعة   " :عددت التعريفدات التدي تناولدت إعدداد المعلدم ومدن  هدذه التعريفداتت    
مثدل معاهدد ، متخصصدة   تربويدة   هنة التعليم؛ حيث تتدواله مؤسسدات  للمعلم كي يزاول م
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تبًعدددا ، أو غيرهدددا مدددن المؤسسدددات ذات العالقدددة ، وكليدددات التربيدددة، إعدددداد المعلمدددين
وكدذلك ، أو الثانويدة، كأن تكون المرحلة االبتدائيدة، للمرحلة التي ي عد المعلم للعمل بها

وبهدذا المعندى ، أو غير ذلدك، أو تجارًيا، اعًياكأن يكون عاًما أو صن، تبًعا لنوع التعليم
محمدد متدولي " )وعلمًيا وتربوًيدا فدي مؤسسدته التعليميدة قبدل الخدمدة، المعلم ثقافًيا د  ي ع  

 . (1226،27غنيمة ، 
( م7012)عدداد المعلمدين بالئحدة إللتقريدر الخداص  اً برنامج إعداد المعلم طبق ف  ر  ع  وي  

حيددث يتضددمن توافددق عليدده الواليددة ب دراسددي   برنددامج  "بأندده  بالواليددات المتحدددة األمريكيددة
فيده جميدع المتطلبدات التعليميدة والتدريبيدة  قيددالطالب الم ستوفياستكمال مراحله أن ي

تمكنددده مدددن  ، أو رخصدددة  مبدئيدددة   لكدددي يحصدددل علدددى شدددهادة  ، التدددي وضدددعتها الواليدددة 
أمددددانى محمددددد )"يددددةالتدددددريس فددددي المدددددارس االبتدائيددددة والمتوسددددطة والثانويددددة بالوال

 (12: 7016السيد،
 :البحِث حدوُد

ما تشتمل  في ضوء األدبيات التربوية، إذ غالباً إعداد المعلم  د جوانبعلى الرغم من تعد   
ومكونات برامج ، سات على سياسة ونظم القبول بمؤسسات إعداد المعلم وأهداف تلك المؤس

يئة التدريس، فإن البحث وأعضاء ه،  أساليب التدريس، و عداد وشروط ومتطلبات القبول اإل
من أجل بنية تكاملية عداد في عملية اإل ألهميتهاالجوانب بعض هذه ركز على  الحالي ي

من خالل سياسات ونظم ، تستهدف المعلم قبل االلتحاق بالمؤسسة األكاديمية الجامعية 
رها باعتبا، ة وكذلك قبل أن يمتهن التدريس من خالل الترخيص لمزاولة المهن، القبول 

عداد بالمجتمع وهيئات المرحلة الثانية في عملية اإلعداد، ثم تأكيد أهمية عالقة مؤسسة اإل
 : فيما يلى ة التي يقتصر البحث الحالي عليهااالعتماد، ومن ثم تمثل المحاور األربع

 .ونظم القبول بكليات التربية ة  سياس: أوالً 
 .زاولة المهنةالتربية برخصة م كليات عالقة  : ثانياً 
 .ووزارة التربية والتعليم،  كليات التربية بالمجتمع المحلي قة  عال: ثالثاً 
 .نظام الجودة واالعتمادكليات التربية ب عالقة  : رابعاً 



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- 60 - 

 :بحِثفى ال السرِي خطُة

 :تيةالحالي وفقًا للمحاور اآل يسير البحث
 .في مصر عداد المعلمالتشريعات الحاكمة للتعليم وا  : ولالمحور األ 

 .داد المعلم في االتجاهات المعاصرةعالتشريعات الحاكمة للتعليم وا  : المحور الثاني
 :، ويشتمل علىضوء االتجاهات المعاصرة علىعداد المعلم إجوانب تطوير : المحور الثالث
 .بكليات التربية هونظمالقبول  ةسياس: أوالً 
 .التربية برخصة مزاولة المهنة عالقة كليات: اً ثاني
 .ووزارة التربية والتعليم قة كليات التربية بالمجتمع المحليعال: ثالثاً 
 .نظام الجودة واالعتمادعالقة كليات التربية ب: رابعاً 

على ، لتطوير إعداد المعلم في مصر  المقترح للمتطلبات التشريعية رالتصو : الرابعالمحو 
 .المعاصرة   ضوء االتجاهات 

 مصَر يف املعلِم عداِدوإ للتعليِم احلاكمُة ُتالتشريعا: األوُل احملوُر

صدار التشريع هي السلطة ، والسلطة المخول لها إالتشريع المصدر الرسمي للقانون  د  يع  ُ     
وهو أبو ،  ةالتأسيسييصدر عن السلطة  الذى األساسيعد الدستور هو التشريع و   ،التشريعية

اللوائح والقرارات بقوانين تلك التي تصدر عن و ، لى من السلطة التشريعية القوانين ويعد أع
 . السلطة التنفيذية

نه مجموعة القواعد القانونية التي تضعها سلطة مختصة من سلطات ويعرف التشريع بأ
عال  يكسبها قوة القانون  ن القواعد من هذا الطريق هو الذيالدولة وهى السلطة التشريعية وا 

كقانون واجب التطبيق في المستقبل وكلما تطورت  ويلزم محاكم الدولة على االعتراف بها
عرف الحياة االجتماعية وكثرت بتطورها العالقات والروابط البشرية بدت عدم صالحية ال

فراغها في قالب قوانين أحمد ذكي ) كمصدر للقانون وظهرت الحاجة إلى سن التشريعات وا 
 (.722، 1267، بدوي

شمل قواعد القانون التي تتبناها وتقرها المؤسسات نه يوهناك من ينظر للتشريع على أساس أ
الحكومية لتنظيم السلوك االجتماعى والمعنى الشائع لهذا المصطلح يستعمل بالنسبة للقوانين 
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فاروق جعفر ) التي تسنها المجالس النيابية ويستعمل أيضا بالنسبة لعمليات سن القوانين
 (22، 7006عبد الحكيم، 

نها مجموعة القواعد القانونية للتعليم المتمثلة في ليمية فتعرف بأعن التشريعات التع ماأ
مكتوبة بواسطة السلطة التشريعية في صورة الدساتير والقوانين والقرارات التي تصاغ في 

 نهلة عبدالقادر هاشم) ي الدولة باالعتراف بها وتطبيقهاالتعليمية ف الهيئاتالبالد وتلزم جميع 
 ،1227 ،76). 

تاز التشريعات التعليمية بعدة خصائص مترتبة على كونها قاعدة قانونية وهذه وتم      
 (122، 7016، رجب كريم عبدالاله :( الخصائص يمكن إجمالها فيما يلى

 التشريع مصدر من المصادر الرسمية للقانون وتتوافر : التشريع يضع قاعدة قانونية
فراد ومجردة وتنظم سلوك األ قاعدة عامةفيه كل خصائص القاعدة القانونية كونها 

عد تشريعًا في المجتمع ومصحوبة بجزاء توقعه السلطة على المخالف، ولذا ال ي  
يصدر عن السلطة التشريعية بشأن واقعة بعينها أو بخصوص  أي أمر   تعليمياً 
 .مر ال يضع قاعدة تعليمية عامة مجردةبذاته ألن مثل هذا األ معين   شخص  

 في صورة بنود   حيث يخرج التشريع التعليمي: كتوبةم التشريع يصدر في صورة 
 .يهمما يجعله واضحًا ومحددًا فيسهل الرجوع إلفي وثيقة  ومكتوبة   مدونة  

 سلطة عامة تخرج التشريعات التعليمية عن : التشريع يصدر عن سلطة عامة
ض نها لذلك تفر السيادة على األفراد، فإن الدولة لها حق مختصة في الدولة وحيث إ

 .هذه التشريعات عليهم وتلزمهم باحترامها وعدم الخروج عليها 
 :التشريعات التعليمية

من التشريعات  تتنوع التشريعات التعليمية وتتدرج في قوتها، ويمكن التمييز بين عدد  
 :اآلتيالتعليمية على النحو 

 :الدستور .0

مرآة وهو ، الدولةات في التشريع والمصدر األعلى لسائرأبا القوانين  لدستوراعد ي        
الوثيقة "بأنه  ويعرف الدستورالدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،  لفلسفة

 األساسية في الدولة التي تحدد شكل نظام الحكم وتكوين السلطات العامة واختصاصاتها
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الدين  د صفيمحم") ريات العامة للمواطنينوالعالقات فيما بينها، كما تحدد الحقوق والح
، أو مجموعة القواعد القانونية أنه القانون األساسعرف بكما ي  (.66: 7012خربوش، 

، والتي توضح سلطات األساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها
فالدستور هو الوثيقة التي من خاللها يتم . عن حقوق وواجبات المواطنين الحكومة، فضالً 
الدولة وعالقاتها مع الدول واألفراد، وبالتالي فهي تحدد الهيكل السياسي لنظام  رسم سياسات

 .الدولة وبيان الحكم فيها
 :أهداف الدستور

 (7017مجلس الوزراء، :) يمكن تحديد أهداف الدستور، فيما يلى  
 نسانيةتحقيق األمن والكرامة اإل : المواطن -1 

كات وكرامة المواطن في األماكن العامة والخاصة، حماية حياة وممتل: يتم ذلك من خاللو    
وحماية الحريات األساسية للمواطن في التعبير عن الرأي واالعتقاد والتنظيم، وتوفير األمن 
القانوني فيما يتعلق بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، وباتخاذ ما يلزم من تدابير لتيسير 

وتوفير الحماية الحياة  د األدنى للبقاء على قيدالتقاضي، وتوفير األمن الغذائي بما يضمن الح
 .االجتماعية بما يضمن الحد األدنى من الدخل وحمايته من التضخم وارتفاع األسعار

 تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي: الدولة  -7 
نفاذ القانون، والمساواة أمام القانون، واحترام وضمان تنفيذ األحكام، إ: يتم ذلك من خالل

ضمانات التداول السلمي للسلطة، والمشاركة الشعبية الواسعة المنظمة، والحماية من و 
 .اإلقصاء والتهميش، والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص، والمساءلة ومكافحة الفساد

 تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية: المجتمع -1 
، والعدالة في الحصول على اً قطاعيو  اً النمو االقتصادي المتوازن جغرافييتم ذلك من خالل 

مقومات التنمية، والتعليم والتدريب وضمان التعليم المالئم لدخول سوق العمل، والبحث 
 .العلمي واالبتكار، والتشغيل الكامل واإلنصاف في الحصول على فرص العمل الالئق

لقد و ولة، نه يضع أسس ومقومات الدريعات التعليمية كما أالدستور قمة التش يمثلو     
ير المصرية بالتعليم وعبرت عن هذا االهتمام مواد عدة ونظرت إليه على اهتمت كافة الدسات

 7010/  7012لتعليم قبل الجامعى ن الخطة االستراتيجية لأنه قضية أمن قومي بل أ



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- 61 - 

د  كفايات ويحشد طاقات   ن يبنين نظام التعليم في مصر في حاجة ماسة أل أرت صفحاتها بص 
د مناهجه وأهدافه من خبرات يستمو عد للمستقبل ي   ، تعليماً للتنمية  يصبح تعليمًا داعماً ل بشريةً 

للتوظيف والتدريب  تجعل مخرجاته قابلةً ، و نسان الماضي ورؤية مستقبلية ترتبط ببناء اإل 
والتنمية الشاملة  اديومن ثم فهو يقلص من البطالة ويساهم في زيادة معدالت النمو االقتص

 في تحقيق النهضة المنشودة والرقي قيمة التعليم يؤكد ال من خالل دستور   يتأتى إ، وهذا ال
 .المرجو 

م إلى األهمية المتعاظمة التي 7012شير المواد الخاصة بالتعليم في دستور وت  
حل قضايا التعليم وسبل تطويره وتخصيص مواد لزيادة تمويله  أكيدوت ،الها الدستور للتعليم و أ

بات هذا التطوير وللمرة األولى في دساتير مصر يفرد الدستور نسبة محددة وتوفير متطل
 .على التعليم من الدخل القومي لإلنفاق

لخروج من دائرة نه قاطرة التقدم واوأ قوميمن أن قضية التعليم قضية أكما يؤكد الدستور 
مة تلك لترج داً من القائمين على التعليم أن يبذولوا جهو تستلزم  أمور   التخلف والفقر وهي

حافظ وت   ت وتشريعات وخطط للتعليم تعزز األمن القوميلى سياساالمواد الجوهرية الحاكمة إ
) :معنية بالتعليم في الدستور المصري فيما يليهم المواد العلى االنتماء الوطني، وتتمثل أ

 (11-11، 7012ع، دستور .م.ج
 فه بناء الشخصية المصرية، التعليم حق لكل مواطن، هدعلى أن ( 12) مادةتنص ال

فى التفكير، وتنمية المواهب  يية الوطنية، وتأصيل المنهج العلموالحفاظ على الهو 
رساء مفاهيم المواطنة ، وتشجيع االبتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وا 

والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، 
حتى نهاية المرحلة الثانوية أو  يوالتعليم إلزام.يره وفقًا لمعايير الجودة العالميةوتوف

ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، 
يم ال تقل عن وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعل.وفقًا للقانون

حتى تتفق مع المعدالت  اً ، تتصاعد تدريجييإلجمالا يمن الناتج القوم% 2
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة .العالمية

 .بالسياسات التعليمية لها
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  دريب والت يوالتقن يلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنت على أن( 70) مادةتنص ال
لمعايير الجودة العالمية، وبما  اً كافة، وفق ره، والتوسع فى أنواعهوتطوي يالمهن

 .يتناسب مع احتياجات سوق العمل
 الدولة استقالل الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، على كفالة ( 71)مادةتنص ال

التعليم  وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير
ة وتلتزم الدول.للقانون اً ات الدولة ومعاهدها، وفقفى جامع وتكفل مجانيته يالجامع

من الناتج % 7ال تقل عن  يللتعليم الجامع يبتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكوم
 .حتى تتفق مع المعدالت العالمية اً تتصاعد تدريجي ياإلجمال يالقوم

الدولة وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات األهلية التى ال تستهدف الربح، وتلتزم 
عداد  بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة واألهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وا 
كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير 

 .العملية التعليمية والبحثية
   ي النهضة ساسية فبهيئة التدريس واعتبرتهم الركيزة األ  (77)اعتنت المادة

مما يستوجب العناية بهم ورعايتهم، فتنص على أن  المعرفية والتقدم العلمي
هم، الركيزة األساسية للتعليم، تكفل الدولة ين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيالمعلم

تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية واألدبية، بما 
 .تعليم وتحقيق أهدافهيضمن جودة ال

 تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، أن على ( 71)مادةتنص ال
باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين 

من الناتج % 1ل عن ال تق يوتخصص له نسبة من اإلنفاق الحكوموالمخترعين، 
 .حتى تتفق مع المعدالت العالمية اً تدريجيتتصاعد  ياإلجمال يالقوم

سهام المصريي، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص واألهلي  ن فى وا 
 .يالخارج فى نهضة البحث العلم

 بكل  يلوطناللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ اعلى أن ( 72) مادةكما تنص ال
والخاص، وتعمل الجامعات  يم قبل الجامعي الحكومة فى التعليمراحله مواد أساسي

 .على تدريس حقوق اإلنسان والقيم واألخالق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة
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 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على األمية أن  على( 72) مادةوتنص ال
ها تنفيذالهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع األعمار، وتلتزم بوضع آليات 

 .محددة   زمنية   ، وذلك وفق خطة  يبمشاركة مؤسسات المجتمع المدن
 :الدستورية الخاصة بالتعليم ما يليالحظ من خالل استعراض المواد وي  

عناية فائقة  عني أنه مراحله، كماأهمية كبيرة للتعليم بجميع  الدستور أعطىأن  -
واعتبرهم الركيزة  الجامعيية سواء في التعليم قبل الجامعي أو بالهيئة التدريس

األساسية في تحقيق النهضة المعرفية وألزم الدولة بذل كل الجهود لتنمية مهاراتهم 
استجابة  البحث الحالي عد، وي  المهنية واالرتقاء بأدائهم بما يحقق الجودة التعليمية 

 للوقوف على أهم المتطلبات التشريعية المادة الدستورية من خالل السعي لهذه
 .يواكب المعايير العالمية في إعداده طوير أداء المعلم كيلت

 واكبت الدساتير المصرية المعايير التي فرضتها التحديات الحضارية المعاصرة على -
 تحقيق الجودة في تؤكد دستورية   تشريعات   بإصدارالدول النامية، وتعاملت معها 

 طلعت حسيني)، واقتصاد المعرفةللمعايير العالمية، ومحو األمية الرقمية اً التعليم وفق
 .(70: 7016إسماعيل،

 :القوانني التعليمية .0

 التي، و المجتمع مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الفرد في " يعرف القانون بأنه ُ            
) سلطة التشريعيةلزمه الدولة بمراعاتها، أو القاعدة العامة الملزمة التي تأتى عن طريق الت  

 هي القوانينن قوانين التعليم ولذا ، يمكن القول بأ(  70: 7002ي، حسن مصطفى البحر 
ليها الدستور بعملية عهد إالتي تصدر عن السلطة التشريعية التي ي  و  الخاصة بمجال التعليم ،

 . تعليمية   وضع القوانين، ويتم وضع هذه القوانين في ضوء ما تضمنه الدستور من أسس  
 يمعنال هوالخاص بإصدار قانون التعليم و  م1261لسنة  112قانون رقم  عد  وي         

والتي تنص ،  (1)مادة رقم ومن أبرز مواده التي نص عليها  بتنظيم شئون التعليم في مصر
على ،  اً وقومي اً وعلمي اً ثقافي اً الجامعي إلى تكوين الدارس تكوين يهدف التعليم قبل" :على

لقومية والعقلية واالجتماعية والصحية والسلوكية مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية وا
 ،والرياضية، بقصد إعداد اإلنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق واإلنسانية
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وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق 
سهام بكفاءة في عمليات وأنشطة اإلنتاج واإل، إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته 

والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه 
 ."وتقدمه

التعليم قبل الجامعي حق أن والتي تنص على  من ذات القانون ،( 1)ادة رقم وكذلك الم
طالبة التالميذ برسوم مقابل ما يقدم لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، وال يجوز م

ؤدى للتالميذ، أو ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية ت  ، لهم من خدمات تعليمية أو تربوية
يسبق التعليم األساسي  عن استعمال األجهزة واألدوات، أو مقابل تنظيم تعليم   تأمينات  

 .لتعليممن وزير ا ، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار  يلزاماإل 
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على التي تنص على أن و  (2)مادة رقم وكذلك ال

” الحلقة االبتدائية ” ويتكون من حلقتين  يع سنوات للتعليم األساسي االلزامتس: النحو التالي
يم ثالث سنوات للتعلو ،  ومدتها ثالث سنوات” الحلقة اإلعدادية ” ومدتها ست سنوات ، و 

 .خمس سنوات للتعليم الفني المتقدمو  ،(العام والفني ) الثانوي 
، حكام العامة للتعليم تألف هذا القانون من سبعة أبواب إذ يشمل الباب األول األهداف واألوي

الثالث على مرحلة ويشتمل الباب ،  في حين يشتمل الباب الثاني على مرحلة التعليم األساسي
التعليم الفني نظام الخمس على والباب الرابع  ،(والفني ثالث سنوات العام)التعليم الثانوي 

يم الخاص بمصروفات ، سنوات والباب الخامس دور المعلمين والمعلمات والباب السادس التعل
حكام م بتعديل بعض أ7002لسنة ( 122)إضافة الباب السابع من خالل قانون رقم  توتم

 الذي التعليم هيئة بعنوان أعضاء م1261لسنة  (112)قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 
،  التعليمية العملية في والمشاركين يعادلها وما المعلمين وظائف :األول،  فصلين على يحتوي
 .للمعلمين المالية المعاملة :الثاني والفصل
جب التي تدور حول الشروط التي ي( 27)المواد التي اشتمل عليها القانون الماده  أبرزومن 

من وظائف المعلمين حيث تنص على أن يكون حاصاًل على  ن تتوافر فيمن يشغل وظيفةأ
، باإلضافة إلى شهادة إجازة تأهيل  مناسب   عال   هل  أو على مؤ  مناسب   تربوي   عال   هل  مؤ 

 .المطلوب اطات التأهيل التربويوتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتر ،  تربوي
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شغل وظيفة أن حيث تنص على ،  مساعد   حول من يشغل وظيفة معلم   (21)كما تدور المادة 
لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على  مساعد   معلم  

شاغلها خالل هذه المدة الحصول على شهادة الصالحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية 
ألي  دون حاجة  شهادة خاللها انتهى عقده تلقائيًا م يحصل علي الذا ل، فإالتي يتقدم لها 

 .جراءإ
 مهنية   كاديمية  شاء أإنحول  فرد مادةً أ أنهذ إ، كما اهتم القانون بالتنمية المهنية للمعلمين 

تنشأ أكاديمية تسمى األ  على أن (22)فقد نصت المادة  ، للمعلمين   كاديمية المهنية ُ 
وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها خصية االعتبارية العامة متع بالشتت، للمعلمين 

، ن يكون مقرها مدينة القاهرة ، على أمن رئيس الجمهورية  وبتحديد اختصاصاتها قرار  
أن وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على ، نحاء الجمهورية في مختلف أ وتكون لها فروع  

 .ة الصالحية المنصوص عليها في هذا القانونكاديمية منح شهادتتولى هذه األ 
 :اللوائح والقرارات التعليمية .8

تصدرها السلطة التنفيذية لشرح ماجاء ُ   تفصيليةً  والقرارات التعليمية تشريعات   حتعد اللوائُ  
التربية والتعليم والتعليم  ئح والقرارات كل ما يصدر عن وزيريبقوانين التعليم وتضم  هذه اللوا

دارتها في كل  من التعليم قبل الجامعي والتعليم ما يفي العالي تعلق بتنظيم العملية التعليمية وا 
 .الجامعي

 ومواد سياسات  التي تضمنت لوائح كليات التربية في الجامعات المصرية ومن هذه اللوائح 
 هذه السياسات واإلجراءاتمن الكفاءة والجودة، فقد تمثلت  عالية   عداد معلمين على درجة  إل

في جميع  عالية   المعلم قبل الخدمة من خالل برامج ذات جودة   أن ي عد: في النص على 
والنظام  يللنظام التكامل اً وفق يالروضة حتى نهاية التعليم الثانو تخصصات التعليم العام من 

 يمن تخصصه األكاديمي وذ يتصف بأنه متمكن   عداد معلم  إراعى ن ي  أ يوينبغ،  يالتتابع
داخل  ي  ديمقراط ي  تربو  مناخ  ويعمل على خلق   ، عرض مادته والتفاعل مع طالبه في مهارة  

بآداب المهنة وقيم  والتعلم الذاتي، وملتزم   يعود تالميذه على العمل التعاونوي  ، فصله ومدرسته
بعامة وتكنولوجيا التعليم  على استخدام التكنولوجيا وقيم التقدم، وقادر   يالمجتمع المصر 

  (1، 7002جامعة أسيوط،  ): بخاصة  
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الالئحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم رقم م تم إصدار 7011وفى أبريل         
 (7011ع، .م.ج:) ، وتمثلت أهم المواد المتعلقة بالمعلمين فيما يلى۷۰۰۲لسنة  (122)

بالدبلوم العام في  ة  عليا غير تربوي يتحدد التأهيل التربوي للحاصلين على مؤهالت   (:۷)المادة 
لما تقرره األكاديمية المهنية  اً وفق تربوي   والذي تقدمه كليات التربية ، أو إجازة تأهيل  ، التربية 

 . للمعلمين 
إلى أهم المعايير التي يجب أن تتوافر في المعلم المساعد كى  ت شير هذه المادة: (1)المادة  

يكون تقدير مدى ثبوت صالحية المعلم المساعد "، فتنص على أن  يتم تثبيته في وظيفة معلم  
خالص   أداء العمل المنوط به بإتقان  :للمعايير اآلتية  اً وفق للتعيين في وظيفة معلم   من حيث  وا 

أن يتوافر فيه حسن المظهر واألخالق الحسنة والسمات الشخصية الالزم و  ،الكم أو الكيف 
 التالميذ والطالب وأولياء األمور والبيئة والقدرة على التواصل مع، في المعلم  توافرها

على شهادة  ، ويحصلدورات التنمية المهنية  وأن يجتاز ة ،االجتماعية المحيطة بالمدرس
احترامه لزمالئه ورؤسائه في العمل  مع ،المهنية للمعلمين  األكاديمية الصالحية التي تصدرها

 . ، وأن يتمتع بصفة التعاون والعمل الجماعي 
فتنص على ،  بكيفية التعيين أو التعاقد مع من يشغل وظيفة معلم   معنية  وهي ( 2)دة الما 
يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين واإلخصائيين المنصوص عليها في المادة  "أن
،  مناسب   بوي  تر  عال   من قانون التعليم لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل  ( ۲۰)

تربوي ، وذلك من خالل  باإلضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل  ،  مناسب   عال   ؤهل  أو على م
إعالن في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار ، ويجب أن يتضمن اإلعالن البيانات المتعلقة 

 :بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية 
تحديد التخصصات المطلوبة وأعدادها حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة و  - أ

 .في ضوء االحتياجات الفعلية ، واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة 
ية لوتوفير االعتمادات الما، المطلوبة موافقة وزارة المالية على التعاقد على الوظائف  - ب

 .على طلب السلطة المختصة بالمحافظة  لها بناءً 
خطار موافقة وزارة التربية والتعلي - ج م على التعاقد على الوظائف المطلوبة ، وا 

 .األكاديمية المهنية للمعلمين 
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للقواعد  اً شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقيتم ترتيب من يتقدم لووفقًا لهذه المادة فإنه 
 ، األعلى مؤهالً  ،ة األعلى في مرتبة الحصول على المؤهل الالزم لشغل الوظيف: اآلتية 

 اً وال يجوز التعاقد إال وفق ، اً األكبر سن ، اً األقدم تخرج، نتيجة االختبار  ألعلى في درجاتا
 .لنموذج العقد المرفق دون غيره 

اتباعها لتطوير أدائهم تدور حول المعايير التي يجب على المعلمين وهي : ( ۵۱)المادة 
ف المعلمين على المعايير الملزمة لألداء التعليمي لوظائ دتتحدعلى أنه "، حيث تنصالتعليمي

 : من المجاالت اآلتية  النحو المبين في كل مجال  
 :مجال التخطيط ( أ)

 .تصميم األنشطة التعليمية المالئمة و  ،االحتياجات التعليمية للطالب  تحديد :ويتضمن 
دارة الفصل  (ب  :مجال خطة وأساليب التعليم وا 
تيسير خبرات و  ، اجات الطالباستجابة لح وأساليب تعليمية   استخدام خطط  :ويتضمن    

شراك الطالب في حل الو  ،التعليم الفعال   مناخ  توفير   و  ، يمشكالت والتفكير الناقد واإلبداعا 
لتنشيط  االستخدام الفعال ألساليب متنوعة  و   ، ق العدالة في التعامل مع الطالبلتحقي سر  يم

دارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة  و  ،وتحفيز الطالب   .د من الوقت الفاقد والح ا 
 :مجال المادة العلمية ( ج) 

طرق التمكن من و  ،المادة العلمية وفهم طبيعتها التمكن من بنية ومضمون  :ويتضمن 
، ته العلمية مع المواد األخرى تمكن المعلم من تکامل مادو  ،البحث في المادة العلمية 

 .القدرة على إنتاج المعرفة و 
 :مجال التقويم ( د

 .التغذية الراجعة و  ،تقويم الطالب ، و التقويم الذاتي  : ويتضمن
 :مجال مهنية المعلم ( ه)

 . التنمية المهنية  ، والمهنة أخالقيات: ويتضمن 
المحددة لحقوق  ومن اللوائح التعليمية أيضًا التي تم إصدارها الئحة االنضباط المدرسي     

دارة المدرسة نح  (122)رقم  ، الصادرة بقرار وزاري  و الطالب ومسئوليات وواجبات المعلمين وا 
 وتمثلت هذه الواجباتأهم واجبات المعلم نحو مهنته  التي حددتو  م ،7012/ 12/2بتاريخ 
 :(7012وزارة التربية والتعليم ، )  فيما يلى
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 .بميثاق السلوك الصادر من وزارة التربية والتعليم يلتزم -
والحرص على سمعتها ويدافع  تهابأخالقيايحافظ على شرف المهنة والتمسك  -

 .عنها
، وتحسين أدائه واإلبداع  لى تطويرهاوالسعي إيحرص على االرتقاء بالمهنة ، -

 .فيه
، ويحترم فلسفة والخطط والبرامج ، في الدولة  النظام التربوي ةباستراتيجييلتزم  -

 هداف الدولة في ضوء اللوائح والكتب الدورية الصادرة عن وزارة التربيةوأ
 .التعليمو 

وخلق ، ويتعاون مع زمالئه للعمل على خدمة المجتمع ، المهنة  بأهدافيتمسك  -
 .منة وفعالةآبيئة تعليمية 

 لويمتث، حياته في  ، والتثقيف الذاتي منهجاً  عد النمو المهني واجبًا أساسياً ي   -
سرار م والعدل واالنضباط والحفاظ على أالمهنة السيما الصبر والحز  ألخالقيات

 .هنةالم
 .رك أهمية العلم في التقدم الحضاريويد، يتفرغ للمهنة  -
 .التعليمية يساهم بإيجابية وفعالية في األنشطة -

 :كما تمثلت أهم واجبات المعلم نحو الطالب في ضوء الالئحة فيما يلى
 (7012وزارة التربية والتعليم، )

 لية التربوية وغايتها ، ويحترم ن الطالب هو محور العميؤمن بأ
 .ه وكرامته وحقوقهراءآ

   مة العربية لوطنه ولأل يؤمن باهلل ومحب   يحرص على تنشئة جيل
 .بتراث الدولة ومعتز  

 ًا أخالقياً ونموذج، ن يكون قدوة حسنة للطالب يعمل جاهدًا على أ 
 .حتذى به في عمله وسلوكهي  

 بغض النظرعن  يتسم سلوكه بالعدالة بين الطالب في المعاملة ،
 .و الجنسب أو العقيدة أاختالف المذه

  ًعن المنفعة الشخصية بينه وبين الطالب بعيدةً  روحيةً  يبنى عالقة. 
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 بداعق الفردية ويشجع الفائقين على اإليراعى الفرو. 
 رشاده إيشجع الطالب في البحث ع لى ن المعرفة الصحيحة وا 

 .مصادرها الموثوقة
  رية  والمعلومات الخاصة به بس، الحفاظ على خصوصيات الطالب 

 .تامة  
   شرك الطالب في أوجه النشاط المختلفة بالمدرسةي. 

وزارة التربية والتعليم، :)فيما يلى كما تمثلت واجبات المعلم نحو المجتمع    
7012) 

  وتقاليده والمساهمة في حل مشكالتهتفهم أحوال المجتمع وعاداته. 
 كسب ثقة المجتمع وتعظيم دور المعلم فيه. 
 الفعال ة المدرسة الرفيعة ودورها الرياديالمحافظة على مكان. 
 تمكين أبناء المجتمع من اكتساب المعرفة وتوظيفها في حياتهم. 

من  عالية   عداد المعلم على درجة  إكون نظم ن تأيتم تحقيق هذه الواجبات يتطلب  ولكي
 .عداد في الدول المتقدمةة والكفاءة والتنافسية مع نظم اإلالجود

لى عدة مبادئ للتعليم في مصر يرتكز ع التشريعي اإلطارن أالسابق الحظ من العرض وي  
حتى  لزاميإ وأنه، شراف الدولة إ ويتم تحت ،وهو مجاني ،  التعليم حق  أن :أساسية أهمها 

توجب على ، إذ يبعناية الدستور ن المعلم حظيأالحظ كما ي  ، األساسينهاية مرحلة التعليم 
فما ، وعلى الرغم من ذلك  ،له باعتباره الركيزة األساسية للتعليمالدولة تنمية الكفاءة المهنية 

من  مال وتوقعات كثير  لنصوص الدستور ال ترتقى لطموح وآ زالت القوانين والتشريعات المفسرة
 .نالتربويي
فلم تكن التشريعات السابقة ملبيًة متطلبات التجديد والتحديث في إعداد المعلم وأدواره      

 ، فالقانون الذي الثورات المعرفية والتكنولوجية ومجتمع المعرفة ي تتناسب معالجديدة الت
، كما أن لوائح كليات  م1227يعود لعام  - ومنها كليات التربية -نظم شئون الجامعات ي  

، كما أن الدستور الحالي والترجمة الحقيقية لبنودها ، من التعديل  ى مزيد  التربية بحاجة إل
نفاق على العملية التعليمية والتنمية المهنية ير واقع اإل مال في تغيمن اآل الذى حمل كثيراً 
 .بعد لى حيز التطبيقتهم على كافة المستويات لم يخرج إللمعلمين ورعاي
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 التربية فيلغاء تكليف طالب كليات ها إكان من أهم والتي، أسهمت التشريعات السابقة  وقد
اإلعداد لغير التربويين، وذلك لفقدان هؤالء الطالب ، وكذلك ضعف برامج ضعف مكانة المعلم 

ما  -يومًا ما   –للدافعية ، نتيجة عدم يقينهم بأنهم سيعملون في حقل التعليم ، وسيطبقون 
  . يتعلمونه

 املعلم سياسة إعدادو للتعليم احلاكمة العاملية التشريعات: احملور الثانى

عداد المعلم على ا  عامة و المتعلقة بالتعليم  لميةالعا في هذا المحور يتم رصد بعض التشريعات
 .:وجه الخصوص ، وذلك على النحو التالي

 مريكيةتشريعات التعليم يف الواليات املتحدة األ: أواًل

حيث يتنوع نظامه التعليمي ، التعدد مما انعكس على بالتنوع و  المجتمع األمريكي يتميز      
واألسس  ئلرغم من هذا فإن هناك بعض المبادوعلى ا، هذا التعليم بتنوع واختالف الواليات

 (16 -12، 7001نبيل سعد خليل، ) :التي يقوم عليها التعليم األمريكي تتمثل في
فكالهما في نظره من ، وفرض التعليم من الخارج، رفض فكرة التوجيه العقائدي -

 نجده يؤكد لذا ، والديكتاتوريةسمات المجتمعات التي تتحكم فيها السلطة المطلقة 
 .التهذيب التلقائي أو الشخصية البناءة الحقة النافعة للفرد والمجتمع

الحظ سيطرة لذا ي  ، االهتمام الكبير بالتعليم واعتباره من مسئوليات المجتمع -
 .الشعب على شئون التعليم بصورة مباشرة

ها لذا يعمل على مراعات، يؤمن المجتمع األمريكي بالفروق الفردية بين األفراد -
 .بكل السبل

لذا فهو يسعى دائًما إلى ، يعتبر األمريكيون التعليم أساس الديمقراطية األمريكية -
 .تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين األفراد

 وذلك من أجلاألمريكية ، إعداد المعلم من القضايا المهمة المطروحة على الساحة  وقد بات
تطوير وتفعيل هذا اإلعداد بما وكذلك ، لمستقبلالمواجهة تداعيات  تحسين جودة المعلم 

يحقق تضييق الفجوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون عليه إعداد المعلم في ظل هذا 
 .العصر المليء بالتحديات 
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 األمريكيكد الرئيس أقد ف،  عداد المعلم كثيراً إمريكية بالتعليم ونظم نيت اإلدارة األوقد ع       
الطالب بها ال يكمن  اللتحاقل األهم في نجاح المدرسة منذ اللحظات األولى ن العامأأوباما 

يقف في مقدمة  يديهم بقدر ما يكمن في المعلم الذو دخل والأفي لون الطالب 
 .(U.S Department of Education,2011)الصفوف

ن القوانين إ، ولهذا ف" ال مركزي" نظام مريكيةالواليات المتحدة األ التعليم في نظددام  و            
 هناك تشريعات  كما أن  ،التي تحكم برامج التعليم تتنوع بدرجة كبيرة ما بين والية وأخرى

 .وحكومات الوالياتخاصة بالتعليم تصدرها الحكومة الفيدرالية  وتقاريروقوانين 
(" م1261)أمة في خطر "ومن أشهر هذه التقارير على اإلطالق هو تقرير      

Nation At risk 1983 من أهم التقارير التي اهتمت باإلصالح المدرسي عد ي  الذي  و
عداد المعلم  تنوجز أهم ما دع، مراحل عدةوالذي استمر العمل من خالله على مدى ، وا 
 : (Julia E.Koppich,1997,310)إليه في اآلتي

األمريكية في هذه المرحلة اهتمت الواليات المتحدة : المرحلة األولى من اإلصالح     
حيث ركزت على خطوات حصول المعلم  دخال أفضل العناصر لمهنة التعليم ،بالعلم وا  

جراءاتها،على الشهادة  ورفعت مرتبات  ت من الصعب أن يكون الفرد معلمًا،كما جعل وا 
وبهذا تجد المهنة إقبااًل ، المعلمين بحيث يصبح اإلقبال على المهنة من األمور المربحة

 .متزايًدا
بعد اإلصالح (: التحول والتغير في اتجاهات اإلصالح)المرحلة الثانية من اإلصالح    

في المرحلة األولى انتشر اتجاه يرى أن التغيرات التدريجية التي حدثت في نظام التعليم 
العديد من التقارير التي أولت  وفي ظل هذه المرحلة الثانية ظهر األمريكي غير كافية
 :منها كبيرةً  إعداد المعلم أهميةً 

o إعداد األمة ومعلمي القرن الحادي والعشرين ) :تقرير كارينجي
 (.م1266)
o  المستقبل  ومعلم (:م1266)تقرير هولمز 
o ( الجمعية القومية للحكام) :تقارير المجلس القومي للحكام 

 من هامة جوانب أربعة على وتوصياته التقرير إليها توصل التي النتائج وقد ركزت 
 ((Margaret A., Jenny Hoffmann,2003,3: لتعليميةا العملية
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 نأ جدو   وقد ، ساسيأ هدف   بال مائعاً  فقد كان( المنهج أي) المدرسي المحتوى 
 لىإ الكلية و البرامج التحضيرية في المهنية البرامج انتقلوا من قد كثيرين اً طالب

 المدرسة من التخرج متطلبات تعزيز بضرورة وصىأ وقد ، "العام المسار" دورات
 نجليزية،اال  اللغة من أدنى حد   اذ اً أساسي منهجاً  تتطلب بحيث الثانوية

 .الكمبيوتر وعلوم االجتماعية، والعلوم العلوم،و  والرياضيات،
 يجب التي والمهارات ، والقدرات المعرفة مستوى حيث من التوقعات التقرير حدد 

 عدة خالل من للطالب قعاتالتو  هذه عن التعبير يتم، و  نوالخريج يمتلكها أن
 واالمتحانات، متطلبات،الو  ، نجازاإل /  التخرج درجات مثل مختلفة، طرق

 في القصور أوجه من العديد التقرير وقد استعرض،  الموضوع وصعوبة
 و رياضيات ومحتويات المنزلية، الواجبات كميات انخفاض:  وشملت التوقعات

 للطالب تحد   وجود وعدم السهلة، ختياريةاال بالمواد لتحاقاال  زيادةو  ، قلأ علوم
 المدارس تعتمد بأن أوصى وقد. تخفيضها تم التي لمدرسيةا الكتب بسبب
 األكاديمي ألداءل التوقعات سقف ورفع للقياس، وقابلة صرامة أكثر معايير

 .األصيل واإلنجاز التعلم تدعم بيئة   في صعبة مواد باستخدام
 في بكثير أقل وقتاً  أمضوا األمريكيين الطالب أن تبالوق المتعلقة النتائج أظهرت 

 ، فعال   غير بشكل   المنزلية والواجبات،  الدراسية الفصول و المدرسي، العمل
 الستغالل المطلوبة الدراسة مهارات لتطوير المدارس قبل من تشجيعهم يتم ولم

 ىأوص كما ،المدرسي العمل في الوقت من المزيد قضاء في الرغبة أو الوقت
 خالل من،  األساس المنهج من األدنى لتعلم الحد بكثير   أكثر وقت   خصصي   أنب

 العام أو الطويل، الدراسي اليوم وأ القائم، الدراسي لليوم فعالية أكثر استخدام
 .المطول الدراسي

   الطالب يكفي بما جذاباً  ليس التدريس مجال أن إلى اللجنة تقرير صل  وخ 
وأن هناك . كبير   تحسين إلى المعلم تحتاج إعداد برامج نوأ،  أكاديمياً  القادرين

 وخاصة ،كان متوقعاً  ةالرئيس المجاالت في المعلمينأعداد  في نقصًا خطيراً 
 لجعل أو المعلمين إعداد لتحسين عديدة توصيات   متد  وق   ، والعلوم الرياضيات
 .اً واحترامى جدو  أكثر مهنةً  التدريس
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عداد المعلم؛ حيث أكدت االهتمام بالت في مجمل نتائجها  تلك التقاريرأكدت وقد        دريس وا 
يستطيع هذا المعلم أن يحول التالميذ من مستهلكين  حتىإعدادًا جيدًا ضرورة إعداد المعلم 

امتصاصها فقط وأخذها وأن يقوموا بمعالجة المعلومات بداًل من ، للمعرفة إلى منتجين لها
 التقارير طريقة االرتفاع أو الصعود إلى أعلى من أجلوبهذا اتبعت هذه ،  على عالتها

 كما أكدت ، تحاق بمهنة التعليمضرورة اختيار أفضل العناصر لالل كما أكدت تحسين التعليم 
وهذا االحتراف يأتي من خالل التركيز على التخصص ، ضرورة أن يكون المعلم معلًما محترًفا

ي ص والتعمق فيه يمكن تجنيد األفراد من ذو ومن خالل تحقيق هذا التخص، المهني للمعلم
      (Julia E.Koppich,1997,312) القدرات العليا ليصبحوا معلمين

 بدون طفل   أي ترك عدم" تشريع األميركية الحكومة أصدرت م7001 عام فيو      
 البداية، في. التعليم إلصالح واسعةً  سلطةً  الفدرالية الحكومة عطىأ الذي، (NCLB)"تعليم

 نحو بوش إدارة دفعت،  م7001 عام المراجعة قيد الثانوي االبتدائي التعليم قانون كان عندماف
 المساءلة على التركيز مع "تعليم بدون طفل أي ترك عدم" بعنوان التعليم إصالح خطة

 يتعلق فيما البحثية المعرفة من قليل   مع محدود شعبي   نقاش   هناك كانوقد . والعقوبات
ذا،  تشريعاتال بمحتويات  تأثير   ذات   معينة   استراتيجية   على ينص   التشريع كان ما وا 

 (Kathryn M. Borman,et al., 2009,126)معين  
 :هي، تسعة برامج ويتضمن  ،صفحة (1700)في اكثر من  ن هذا القانونيتضمتم وقد 

 ذوي ومبادئ تدريب وتوظيف المعلمين، لألطفال المحرومين تحسين التحصيل األكاديمي
وتعزيز خيارات ،  والعشرين الحاديمدارس القرن و ، نجليزيةوتعليم اللغة اال القدرات العالية، 
ثر برامج أو  ، تعليم السكان األصليينو ، المرونة والمساءلةو وبرامج االبتكار، أولياء األمور 

 .Connie F)الثقافات متعددي الطالبمعلمي  والمساعدات، وتصوراتالمعونة 

Jordan,2007,22) 
،  ساساً أ اً المتحدة معيار  الواليات في المدارس لمعلمي أصبح هذا التشريع بالنسبة وقد     

 المدارس في عال   بشكل   المؤهلين المعلمين عدد وزيادة الطالب جميع أداء تحسين لىإ يهدف
  .األمريكية

 درجة   على معلم   كل أن من للتأكد هو األول: لهذا التشريع ةالرئيس األهداف من نوعان وهناك
 يصبح أن يود من على الحواجز تقليل هو والثاني  ،العلمية المادة في الكفاءة من عالية  
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 بديلة مسارات يجادوا   التقليدية المعلمين إعداد برامج" تجهيز إعادة" خالل من اً معلم
 . ((Emma Smith,2008,611للمهنة
 في" الكفاءة من عالية   درجة  "على يكون أن يجب المعلم أنعلى  التشريع ينصكما      
 على الحصول -وفقًا للقانون  -الكفاءة من الدرجة هذه تعني  ،درسهاي   التى العلمية المادة

 الوالية اختبار اجتاز قد كان إذا للغاية مؤهالً  المعلم يكونو ،  كامل   بشكل   بالتدريس ترخيص
 . للتدريس رخصة   على وحاصالً  بالمدرسين، الخاص
،  البكالوريوس درجة عن يقل ال ما يمتلك أن يجب للتدريس المرشح نأ ىشير ذلك إلي  و      

 اً كاديميأ اً تخصص بنجاح أن ي كمل أو للوالية األكاديمية االختبارات اجتياز على اً قادر  يكونأن و 
 المرحلة لىإ طفالاأل رياض مرحلة في يتدريس منصب   لتولي ذلك و ،عليا لدراسات   معادالً 
 .(U.S Department of Education,2004) ويةالثان

 ذوي غير الطالب والفقراء أ الطالب تدريسأن  منصرمة   تاريخية   الحظ عبر فترات  وي        
 مع التفاوت هذا التشريع تناولولذا ،  الخبرة عديمي مدرسينكان يتم من قبل  البيضاء البشرة
  نأ رغم،  قصور   جوانب وجود لىإ نوقبالمرا أشار قد و.  المعلم جودة لضمان جديد   نهج  

 من عالية درجة"، ويفسر فقرة طفل   لكل عالية   كفاءة   يذ معلم   وجود على ينص التشريع
كاديمية مع تتوازن فيها المعرفة األ  برامج تقديم في مستمرة التربية كلياتأن ب." الكفاءة

 تميلكما  التربوي ، الجانب قيمة ليلتق إلى تميل الفيدرالية الحكومة نأ ال، إ المعرفة التربوية
 Kathryn M. Borman,et)المعرفي المحتوى مع يتناسب ماب المعلم جودة على التركيز ىإل

al., 2009,126) 

م أعلنت إدارة الرئيس أوباما نيتها اتخاذ تدابير لتعزيز 7012وفى أبريل لعام         
،  ل بحيث تكون للبرامج عالية األداء فقطإجراءات مساءلة إعداد المعلم، وتقييد منح األموا

لى التغيير إما في حاجة إ الب أقل نجاحًا، فهيج معلمين حيث الطن البرامج التي تخر  وأكدت أ
 Julie Greenberg, Kate Walsh and Arthur)و الخروج عن العمل أ

McKee,2014,8)  
 The Every Child "زينج كل طفل  "أصدرت الحكومة األمريكية قانون  م7012وفى عام 

Achieves  ,ويمكن تلخيص أوباما  عد من أهم إنجازات حكومة الرئيس األمريكيي   ، والذي ،
 Senate committee On Health: هم البنود التي اعتنى بها القانون فيما يلىأ

,Education Labor and Pensions in U.S.A (2015), 
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   عدم "االختبار االتحادي الخاص بقانون القانون نظام المساءلة على أساس نهى ي
خدام االختبارات تحديد كيفية است الواليات مسؤوليةبذلك تستعيد و ، "ترك أي طفل

ويجب أن تدخل الواليات هذه االختبارات ضمن . ألغراض المساءلة اً المطلوبة اتحادي
ج، معدالت التخر  بإدراج أيضاً سوف تكون الواليات مطالبة وكذلك  المساءلة،نظم 

جادة اللغة اال  عدادإمقياس واحد للتعليم الجامعي أو و  نجليزية القوى العاملة، وا 
ن ع س أخرىيمقاين ت شمل أالسماح للواليات  اً سيتم أيضكما  . لمتعلمي االنجليزية

داء الطالب والمدرسة في نظم المساءلة من أجل تزويد المعلمين وأولياء األمور أ
 .أكثر دقة عن األداء المدرسي رير  وغيرهم من أصحاب المصلحة بتق

 والمجتمعات والمعلمين، واألمهات، لآلباء هامة   معلومات   علىالقانون  شتملا 
 لكل والرياضيات القراءة في فيدرالياً  المطلوبين االختبارين  القانون كديؤ  إذ، المحلية 

 عن فضالً  ،الثانوية المدرسة في واحدةً  ومرةً ،  6 إلى 1 من الصفوف في سنوياً  طفل  
. عشر االثاني حتى الثالث الصف بينما  مرات   ثالث تعطى والتى العلوم اختبارات

 كيف يعرفون اآلباء أن من التأكد شأنها من الطلبة لتحصيل الهامة المقاييس هذه
 تلبية أجل من،  يعانون الذين الطالب دعم على المعلمين ومساعدة،  همأبناؤ  يؤدي

 في مبتكرة   تقييم   أنظمة   لتجريب إضافيةً  مرونةً  والياتال منح وسيتم. المعايير
 .أنحاء الوالية جميع في والتعليم التربية مديريات

  ويتضمن - المنخفض األداء ذات المدارس تحسين على الوالياتالقانون  يساعد 
  تحسين في للمساعدة التعليمية والمناطق للواليات الفيدرالية المنح القانون مشروع
ولذا  . للوالية المساءلة أنظمة قبل من تحديدها يتم التي داءاأل منخفضة سالمدار 
 على القائمة التدخالت تصميم عن مسؤولةً  والتعليم التربية مديريات تكون سوف
 على حظروي   الواليات، من تقنية   بمساعدة   المنخفض، األداء ذات للمدارس األدلة

  على يتوجب التى الخطوات دتحدي أو و وصفأ تكليف  االتحادية الحكومة
 أن القانون مشروعويتطلب . المدارس تلك لتحسين  تتخذها نأ والواليات المقاطعات

 لزيادة خطوات واتخاذ والتعليم التربية مديريات تنفذها التي التدخالت الواليةتراقب 
 .فعالة غير التدخالت كانت إذا التعليمية المناطق مساعدة
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  تعمل التي الواليات بأن قري   حيث - المحلية والسيطرة لواليةا سيطرةالقانون  يعزز 
 المساءلة نظم إلنشاء مسؤولية لديها وغيرهم، والمعلمين، التعليمية، المناطق مع

 المساءلة نظم و. النجاح لتحقيق استعداد وعلى يتعلمون الطالب جميع أن لضمان
 المعايير تلبي أن جبي ولكن ،الوالية خالل من كلي   بشكل   مصممةً  تكون تلك

 نظام في  للطالب الفرعية والمجموعات الطالب جميع شمول ذلك في بما االتحادية،
 .للطالب العلمي التحصيل بيانات وتصنيف المساءلة

  هيةما تقررهي التي  الوالية أنب إذ ي قر – المعايير على الوالية سيطرة القانون يؤكد 
 الحكومةكما أن  ،واشنطن من تدخل   دون ،ها تعتمد سوف التى األكاديمية المعايير
 معينة   مجموعة    على اإلبقاء أو اعتماد على الواليات تحفز أو تفرض ال قد الفيدرالية

 التي األكاديمية المعايير ما تقرر أن في حرةً  الواليات ستكونو  المعايير، من
 .ستتبعها

 والمناطق للواليات واردالم قدمي  إذ  -المعلمين دعم في الوالياتالقانون  يساعد 
 من وغيرهم المدارس، ومديري المعلمين لدعم المختلفة األنشطة لتنفيذ التعليمية
 ذات التدريب لبرامج األموال من بها المسموح االستخدامات ذلك في بما المربين،
 برامج و للمعلمين، المستمر المهني التطوير وفرص الجدد، للمعلمين عاليةال الجودة
 . المهنة في اً جدد علمينم لتوظيف

    حيث  – باالبتكار للواليات يسمحإذ  التقييمات، على الفيدرالية السيطرةالقانون  نهيي
 . المعلم تقييم نظم وتنفيذ بوضع للواليات يسمح

  للواليات يوفرالمواردإذ  – االنجليزية  متعلمي دعم على الوالياتالقانون  يساعد 
 التعليمية برامجوال العالية الجودة على والحفاظ نفيذوت إلنشاء التعليمية والمناطق
 يجيدون االنجليزية، اللغة علميمت أن ضمان إلى تهدف والتي اللغة بتعليم الخاصة

 لتنفيذ التعليمية والمناطق للواليات حوافز على القانون وينص،  نجليزيةاال  اللغة
 تعليم في كبيرة تحسينات إلى تؤدي أن شأنها من التي والممارسات السياسات

،  واآلباء للمعلمين الالفع   المهني التطوير ذلك في بما نكليزية،اال  اللغة علميمت
 وتنفيذ وضع عن الوالية مسؤولية يؤكد كما ،المجتمعية المشاركة وممارسات
 نجليزية،اال  اللغة متعلمي لبرامج الوالية مستوى على التخرج و القبول إجراءات
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 تلبية في للمساعدة التعليمية والمناطق للوالية إضافيةً  معلومات   أيضاً  القانون ويوفر
 ذوي االنجليزية ومتعلمي الطويل المدى على نجليزيةاال  اللغة متعلمي احتياجات
 .اإلعاقة

  ذات والمبادرات البرامج وتنفيذ التنسيق دعم عن الوالية مسؤوليةالقانون  يؤكد 
زالة تحديد عن يةالوال مسؤولية يؤكدإذ  ، العالية الجودة  دون تحول التي الحواجز وا 

 التقنية المساعدة وتقديم التمويل، ومصادر والمبادرات البرامج بين والتكامل التنسيق
 قادرةً  والتعليم التربية مديريات تكون بحيث الممارسات، أفضل نشر أجل من والتدريب

 . إيجابي بشكل   المدرسة مناخ وتعزيز الطالب الحتياجات أفضل تلبية على
  البرامج من اثنين بين الجمع خالل من المستقلة المدرسة برامجيعزز القانون 

 :مانحة مسابقات ثالث من ويتألف المستقلة، للمدارس واحد   برنامج   في القائمة
 كيانات إلىهنا  المنحوتكون : الجودة عالية المستقلة المدارس -

 المدارس وسيعت أو ونسخ،  جديدة مستقلة مدارس لبدء الوالية
 المرافق، تطوير من ذلك في بما العالية، الجودة ذات المستقلة
عداد والتعاقد  .النقل وسائل وتوفير المعلمين، وا 

 لىإ مقدمةً هنا  منحوتكون ال: المرافق جلأ من مالية مساعدة -
 لتعزيز مبتكرة   أساليب إلظهار ، خاصة   أو عامة   ربحية   غير كيانات  

 بالمدارس خاصة   مرافق ترميم أو بناء أو اءشر  لتمويل االئتمان
 . المستقلة

ت قدم  منحوهي  القومية، األنشطة من كجزء  : وتوسيع استنساخ -
 ذات المستقلة المدارس استنساخ وأ لتوسيع مستقلة   منظمات   دارةإل

 .العالية الجودة
  ويضتف في  قوىأ ممارسات   لتبني للواليات حوافز وجود على أيضاً  القانون  ينص 

 من حسنوي   المستقلة المدرسة شفافية  من القانون يزيد و المستقلة، المدارس
 ذلك و،  األموال تتلقي مستقلة مدرسة كل وتشغيل تنفيذ في المحلي المجتمع إشراك
 .المستقلة المدارس  نجاح ضمان جلأ من
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في  ليم العاليصدار قانون التعإتم فقد  التشريعات الحاكمة للتعليم العاليما عن أ       
جونسون جامعة والية  ، وقد اختار الرئيس األمريكي م1262نوفمبر  6الواليات المتحدة في 

، وقد كان القصد من القانون تعزيز الموارد التعليمية للكليات والجامعات ، إلقرارهتكساس 
الفيدرالي وزيادة التمويل ،  المالية للطالب في التعليم العالي والجامعيوتقديم المساعدات 

نشاء هيئة المعلمين وا  ، م قروض منخفضة الفائدة للطالبوتقدي، للجامعات والمنح الدراسية
 (.(Wikipedia,2018الوطنية 

، تمثل التعديل  م1226ففي ،  متفرقة   على القانون في سنوات   جراء تعديالت  وقد تم إ     
كما تضمن إلغاء المعونة ، تعليميةهم البرامج الالمبكر والجاهزية وف في إكساب الطالب الوعي

م 7001، وفي و المساعدات الفدرالية للطالب الذين يثبت تورطهم في تهم تتعلق بالمخدراتأ
من الحوافز  لتقديم مزيد   تعديل قانون التعليم العالي جلأمن  مشتركة   تم تقديم توصيات  

مورست من ُ   لضغوط   نتيجةً طالب األقليات لوالقروض للطالب وتمويل برامج الدراسات العليا 
واتحاد الهنود الحمر  من المنظمات منها التحالف من أجل العدالة في التعليم العالي قبل عدد  
رابطة مناصرة لكليات  ، وهي لفرص في التعليم العاليوالرابطة الوطنية لتكافؤ ا العاليللتعليم 

 (.(Wikipedia,2018 وجامعات السود في الواليات المتحدة
قر الكونجرس التشريع فقد أ، م 1262تم إقرار تعديل قانون م 7006أغسطس  12 وفي

جل االبتكار لمواجهة التحديات للطالب وكذلك تمويل الكليات من أ من المساعدات اً ليقدم مزيد
والتدريب ، كما  الراشدين لمواصلة التعليم الجامعيالدخل المحدود و  تي تواجه البالغين ذويال

المعلمين في الواليات عداد م مقترحًا لالئحة إ7012مريكية في ديسمبر عليم األنشرت وزارة الت
عداد المعلمين ونظام المحاسبية ، وهدفت الالئحة إلى تحسين جودة برامج إمريكية المتحدة األ

 موثوقة   عداد المعلمين على أساس مؤشرات  م اإلدارة في قياس أداء برنامج إودع
 .(U.S. Department of Education,2014)وصحيحة  
ظيف لمخرجات البرنامج ومعدالت التو  الالئحة من الواليات وضع مؤشرات   بتطل  و           

 ح  ن  حدد الالئحة البرامج المؤهلة لم  ، كما ت   رباب عملهموبيانات المسح عن الخريجين وأ
TEACH  ،زة برامج إعداد المعلم المتمي: فئات وتصنف الالئحة المعلمين وفق أربع

exceptional teacher preparation programs  وبرامج إعداد المعلم الفعالة ،
effective teacher preparation programs  "، و برامج إعداد المعلم المهددة at 
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- risk teacher preparation programs  ، وبرامج إعداد المعلم ذات األداء
، وتقوم  performing teacher preparation programs - low  المنخفض

بها والمرتبطة بتقارير االلتحاق  على مؤشراتها الخاصة الوالية بتحديد طبيعة البرنامج بناءً 
ئحة على كل والية كما توجب الال ، بالبرامج والتي تختلف من والية ألخرى وتتلقى هذه البرامج

يتم تصنيف  وفى ضوئه، من خالل مقياس متدرج  عداد المعلم كل عام  أن تقوم برنامج إ
 ، معدالت التوظيفو ، المعلمين من خالل مخرجات تحصيل الطالب وتقييمات المعلمين

 .Kevin K .رباب العملونتائج المسح للخريجين وأ، واحتياجات المدارس 

Kumashiro,2015)) 
تقليل  ن أهم أغراض هذه التشريعات الجديدة هووطبقًا لوزارة التعليم األمريكية فإ           

أعباء المؤسسات التعليمية المعنية ببرامج إعداد المعلم بالنسبة للتقارير التي تقدمها، 
وتشجيع الواليات على االستفادة من البيانات الخاصة بمدى كفاءة المعلمين من أجل بناء 

: 7016أماني محمد السيد، )إلعداد المعلمين على مؤشرات عالية الجودة  وكفء   فعال   نظام  
72) 
المنشورة عبر موقع وزارة التعليم عداد المعلم إوير طخطة الواليات المتحدة في ت تمثلتكما 

 (California department of education,2015) :فيما يلىفي والية كالفورنيا 
  نفاق على المعلمين ذ بلغت ميزانية اإل ، إنفاق على المعلمين زيادة تمويل التعليم واإل

عن ميزانية التعليم لعام %  10بزيادة قدرها ، بليون دوالر  1.2 والقادة التربويين
 .م7010 – 7002

 وضرورة ، وتقديم تقارير عن نتائج هذه المسوحات، للمعلمين  سنوية   جراء مسوحات  إ
 .تعاون المعلمين في تصميم نظم تقويم جديدة

 المعلمين  الطالب على كاهل ال تقع مسئولية تحسين نتائجبحيث  ، لمسؤليةتقاسم ا
 .المدارس يتقاسمون هذه المسئولية ين الواليات والمقاطعات ومدير أذ إ، فحسب 

 المدارس وأصحاب  يالعمل مع المعلمين ومدير باالنطالق من أن  ،تحسين نظم التقويم
 يحسن نظم تقويم المعلمين ومدير سوف ي  ، المصالح المستفيدين والمقاطعات 

اييس التي يتم استخدامها في تعليم الطالب تزود المقتلك وهذا النظام و ، المدارس 
 .جل تجويد ممارساتهم التعليميةأمن  أفضل المعلمين بمعلومات  
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العالي وعلى مؤسسات التعليم ، على جميع الواليات  القانون األمريكي يفرضو           
عامة الشعب، قدم للوزير، ولأن ت اً حكومي فيدرالية أو تمويالً  اً األمريكية التي تتلقى دعم

على وزير  اً ن فيها، كما تفرض نفس المادة أيضعن برامج إعداد المعلمي اً سنوي ريراً تق
للكونجرس األمريكي، عن محتوى تقارير الواليات المختلفة  اً سنوي اً التعليم أن يقدم تقرير 

بالنسبة لهذه البرامج، بحيث يشمل تقرير الوزير مقارنة بين مجهودات الواليات فيما 
أماني محمد السيد، ) والمستقبليةعلق بتحسين وزيادة كفاءة القوة التدريسية الحالية يت

7016 :72). 
األمريكية الحظ من خالل العرض السابق تأكيد التشريعات في الواليات المتحدة وي        
عادة تجهيز برامج إعداد المعلم كيعلى ك ، تتناسب مع متغيرات العصر  فاءة المعلم وا 

كما أكدت لوائح إعداد المعلم ضرورة تطوير ، للتنمية المهنية  بديلة   ن مسارات  عوالبحث 
على التعليم وزيادة رواتب  ن خالل عدة محاور أهمها زيادة اإلنفاقعداد المعلم مإ

، تقديم تقارير سنوية عن أداء المعلمين للوقوف على مستوى المدارس و ، المعلمين
المدارس عن  سم المسئولية بين المعلمين ومديريوتقا، ووضع أساليب تقويم حديثة 

ن هذه التشريعات تخضع للمراجعة والتحديث باستمرار يالحظ أكما   ، نتائج العملية التعليمية
 .م7012نترنت عام المعلمين على اإل  دعدا، وقد تم نشر الئحة إ

 اململكة املتحدةيف وإعداد املعلم تشريعات التعليم : ثانيًا

 وقد تجلى هذا االهتمام من خالل عدد  ، ت المملكة المتحدة بالتعليم والمعلم اهتم        
 Agency(TTA) Theإنشاء وكالة تدريب المعلم  في  التشريعات تمثلتمن 

Teacher Training  وكانت تهدف إلى ، من البرلمان  م بتشريع  1222في مايو
ضع مهنة التدريس، كما رغبت تحسين عملية إعداد المعلم وتدريبه، كما تهدف إلى رفع و 

، الحكومة في أن تتحمل الوكالة مسئولية وضع العناصر األساسية للبحث التعليمي 
وبذلك ينفصل مجال البحث عن التدريس وعن باقي مجاالت البحث األكاديمي، كما تسعى 

دورات تدريب المعلمين ( تمويل)وكالة تدريب المعلم إلى تحمل مسئولية توفير تكاليف 
 (.122، 7006رانيا كمال أحمد ، )ناء الخدمةأث
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والذي ، الخاص بأجور وأحوال المعلمين ( م1262)أصدرت الدولة قانون كما            
ضرورة  التعليم، حيث أكد هذا القانونإعادة بناء الهيكل الخاص بمهنة  تبمقتضاه تم

اقتضى وقد لية التعليمية، في العم وفاعلةً  استخدام معلمين يمكنهم أن يكونوا نماذج مؤثرةً 
المهنة ي يمكنهم من القيام بهذه بدوره ضرورة إعداد المعلمين اإلعداد الجيد الذهذا 

(U.K,1987) 
حيث ، أهمية إعداد المعلمين  القوانين والنشرات التي تؤكد كما تم إصدار             

علمون حديثو ضرورة أن يدخل الم م1227لسنة( 2)ولى من النشرة أكدت الفقرة األ 
المعرفة، ومستويات إلى المدارس بشرط إتمام مستويات  التعيين في مختلف مراحل التعليم

وذلك ألنها ضرورية لتحسين مستوى المدارس والتعليم بصفة عامة، ، الكفاءة المهنية 
كما حددت النشرة مستويات اإلعداد المهني للمعلمين من خالل األسلوب القائم على 

أهمية إعداد المعلم لتدريس المناهج القومية  يط، والتحكم، كما أكدت النشرةخطالكفاءة والت
)) وأهمية دور المعلم في ذلك، لتدريس وبالتالي يتم التركيز على المحتوى االجتماعي ل

 (.122 ،7006 أحمد، كمال رانيا
دم التعليمي لتحديد مستوى التق( م7007)أصدرت الدولة قانون   7007وفى عام        

التشريعات المتعلقة باألكاديميات والمدارس  كبير   وقد عدل هذا القانون بشكل   المدرسي،
وبموجب هذا . الممولة من القطاع العام التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة المحلية

القانون فإن المدارس التي لديها أفكار مبتكرة لتحسين التعليم و المدارس التي ت ظه ر 
من التعليم سيتم إعطاؤها ضوابط وطنية لإلعفاءات مثل المناهج الدراسية  مستوى عالياً 

الوطنية ، واالتفاقات المتعلقة بأجور المعلمين وشروطهم ، وطريقة تحديد مواعيد اليوم 
القانون معايير الحد األدنى المختلفة للمدارس المستقلة في  ويفرض. وشروطهالدراسي 

ويتسع نطاق هذا القانون ليشمل  طلبات المساحة،مجاالت مثل الصحة والسالمة ومت
 وضع تشريعات   فقدالعديد من الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية بمختلف عناصرها، 

ترتبط بالمعلم وبطريقة إعداده، وبالتغيرات التي تحدد كيف يتم تعيين المعلمين  حديثةً 
 (. Wikipedia,2017) وهيئة العاملين بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية

برعاية األطفال والتدريب  ني  ع   م قانون التعليم الذي7011في  الدولة كما أصدرت       
سات حول المدرسة والقوى العاملة بها والمؤس كما احتوى على نصوص  ، ثناء الخدمة أ
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لغاء مجلس التعليم العام  ،كاديمياتالعاملة في قطاع التعليم واأل  ت وقد قام،  نجلتراباوا 
من المعايير التي ينبغي توافرها في المعلم في ضوء  بترجمة عدد   نجلتراباوزارة التعليم 

 U.K. Department of):القانون الصادر وتمثلت هذه المعايير فيما يلى
Education,2015) 

 على أ هم مسئولون عن تحقيقأنن يجعل المعلمون تعليم التالميذ اهتمامهم األول و أ
مون بالصدق والنزاهة ن يتسم المعلفي العمل واإلدارة والسلوك وأ ةالمعايير الممكن

ن يكون لديهم معرفة عميقة بالتخصص والحفاظ على واألمانة األكاديمية ، وأ
، ومواكبة الجديد في مجال تخصصاتهم  ، المعارف والمهارات المتعلقة بالتدريس

، كذلك إنشاء طالب مع أولياء األمور بما يصب في مصلحة ال والتعاون اإليجابي
هداف التعليم تمتد ، وأن أومحفزة للتالميذ ومشجعة على االحترام المتبادل  منة  بيئة  آ

باستمرار على  البرهنة، و التالميذ كل الخلفيات والقدرات والتصرفات لكل  لتستوعب
 .إيجابية االتجاهات والقيم والسلوكيات المتوقعة من الطالب

رت المملكة المتحدة متمثلة في جمهورية إيرلندا الشمالية م أصد7016وفى عام        
 منافع تقديم :كما ينص القانون هو المشترك التعليم من قانون التعليم المشترك، والغرض

 تكافؤ تعزيز، و  للموارد الوالفع   الكفء االستخدام تشجيعو  ، والشباب لألطفال تعليمية
 وتماسك والتنوع الهوية احترام ء من شأنواإلعال ، الجيدة العالقات ، وتدعيم الفرص
 (U.K,2016) .المجتمع
 في بما ، مختلفةً  دينيةً  معتقدات   :، ويشمل " مًعا التعليم" المشترك التعليمي قصد بو            

 من يعانون الذين أولئكو  ، البروتستانت و الكاثوليك الشباب أو األطفال من معقولة أعداد ذلك
 العمل يضمنه ما وهو ، الحرمان من يعانون ال ومن،  االقتصادي-االجتماعي الحرمان
" المعني الخدمة مقدمو ."المعنيين الخدمة مقدمي من أكثر أو اثنين بين والتعاون المشترك

 بما) نوع   أي من خدمات   أو ، بالتبرعات مدعومة   مدرسة   في التعليم يقدم الذي الشخص يعني
 U.K) . الشباب أو لألطفال تعليميةً  فائدةً  تقدم التي( الشباب خدمات ذلك في

Department of Education,2016) 
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كثيًرا بأمر المعلم ويتجلى ذلك في سعيها الدائم إلصالح نظام إعداد  انجلترا اهتمت وقد
ضرورة إصالح نظام إعداد المعلمين من  أكدت الدولة منذ سنوات قريبة المعلمين حيث

 (: (European Commission,2006): خالل المبادئ اآلتية
   يسمح  في طرق إعداد المعلمين لمختلف المراحل التعليمية، بشكل   ضرورة وجود تنوع

حسب المرحلة التعليمية التي سيدرس بها من  بتحديد الخلفيات والمؤهالت لكل معلم  
 . ناحية، وتحقيق االستجابة الحتياجات المدارس باستمرار من ناحية أخرى

   للمؤسسات التي تقوم بإعداد المعلم لمختلف المراحل التعليمية، وضرورة  تحديد معيار
أوسع  كون لديه مجال  يأن  منسة التدريسية التي تمكن المعلم تركيزها على المناف

المهارات الالزمة إلعداد المعلم  ة، وضرورة تأكيد هذه المؤسساتللمعرفة بالماد
 .وتأسسه لمستقبل مهني أفضلالمؤهل، والتي ت عد المعلم للتدريس األفضل 
في  وفعالة   كنماذج مؤثرة  المعلمين عداد وتؤكد التشريعات التعليمية في انجلترا أهمية إ

 .عداد المعلمفي طرق إ ضرورة وجود تنوع   ، كما تؤكدالعملية التعليمية 

 يف اليابان وإعداد املعلم تشريعات التعليم: ثالثًا

 ،م1226 في سن الذي الدستور، في اليابان في للتعليم ةاألساسي المبادئ تعريف يتم      
 أن علىوينص الدستور م ، 7006 عام في المعدل ،م 1222 لعام للتعليم األساسي والقانون
: التالي النحو على التعليم تلقي، وأن  اليابان  مواطنيعلى  وواجب   أساسي حق   التعليم

 على لقدراتهم، مناسب   متساوي بشكل   التعليم على الحصول في الحق مواطن   لكل يكون"
 تحت وفتيات   فتيان   لهم الذين المواطنين على ويتوجب ،القانون في عليه المنصوص النحو

 التعليم هذا مثلو  ،القانون في عليه المنصوص النحو على العام التعليم يتلقوا نأ رعايتهم
 (UNESCO,2011 ) (76 المادة. ")مجانياً  يكون اإللزامي

 في مداوالت   التربوي لإلصالح الوطني المجلس يشارك ،م 1262 عام إلى م1262 امع ومن
 ثالث المجلس وقد حدد ، الصلة ذات المجاالت من وغيرها التعليم بشأن النطاق واسعة  
 مجتمع إلى التحول، و  الفردية على التركيز : هي التعليمي لإلصالح ساسيةأ نظر   وجهات
 . المجتمع قطاعات مختلف في التغيرات مع املالتعو  ، الحياة مدى التعلم

(UNESCO,2011) . 
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ي عتبر الجانب األكثر أهميًة الذي يجب أن ي ؤخذ في  الفردية وقد اعتبر المجلس أن تأكيد
،  الشخصية واحترام األفراد، كرامة مبادئ وتشمل التربوي، اإلصالح وجهأ جميع في االعتبار
 بوصفه المجلس حدده الذي المبدأ هذا، و  الفردية سؤوليةوالم النفس، في التحكم و والحرية
 الموجودة السلبية الخصائص على القضاء يستلزم التعليم، إصالح في أهميةً  األكثر الجانب

 منفإنه  بالتالي و واالنغالق، والجمود تنوع، وجود عدم: ومنهااليابان  في التعليم في
 والهياكل التدريس وأساليب المحتوى ذلك في بما برمته، التعليمي النظام مراجعة الضروري
 عند اإلبداع تعزيز أهمية تأكيد تم كما ،التعليم مجال في الحكومية والسياسات  التعليمية

 التلقين على التركيز وتجنب ،التعبير القوي و التفكير على القدرةو األطفال، 
(UNESCO,2011) . 

 الذي التفكير نمط هو تصحيح الحياة مدى مالتعل مجتمع إلى التحول من الهدف وكان       
 أن للناس يمكن حيث،  جديد   تعليمي نظام   وخلق النظامي، للتعليم جداً  كبيرةً  قيمةً  يضع

 طوال وقت   أي فيالتعلم  الصلة بحرية ذات الفرص ختيارا طريق عن التعلم في يشاركوا
 التعلم متطلبات تلبية هو الجديد التعليمي النظام هذا مثل إنشاء من والقصد،  حياتهم

 الرسمي التعليم متوسط مستوى وتحسن الفراغ، ساعات في أحدثتها الزيادة التي المتنوعة
 للحاجة استجابة تصميمه تم ذلك، إلى وباإلضافة ، السكان عمارأ ومعدل األفراد، نهيهي   الذي

 ذلك في بما عية،االجتما التغيرات المرتبطة بمختلف الجديدة والمهارات المعارف الكتساب
 تأكيد أيضاً  المهم ومن ، البرمجيات صناعة  وغلبة ، والتكنولوجيا الحديثة العلوم في التقدم
 . (UNESCO,2011) والمجتمع المدرسة و األسرة بين فيما المتبادلة الروابط
 يهدف أن يجب أنه على م7006في عام  المعدل األساسي القانون من (1) المادةوتنص 
 الذين ،المواطنين بدنيًا وعقلياً  نحو رعاية ويسعى،  للشخصية الكاملة لى التنميةإ التعليم

 الهدف، هذا لتحقيق ، وديمقراطية   سلمية   دولة   و لبناء مجتمع   الضرورية بالصفات يصتبغوا
  ,Ministry of Education):ما يلي التعليم على ينبغي األكاديمية، احترام الحرية ومع

s, Science and Technology,2018)Culture, Sport 
 وخلق الحقيقة، على للحصول والسعي النطاق، واسعة   وثقافة   معرفة   الكتساب سلوك   تعزيز •
 .سليم جسم تنمية مع الفاضلة باألخالق والتحلي والفهم مرهف  ، حساس  إ
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 واالستقالل، الذاتية روح تعزيزو  ، اإلبداع غرس، و  قيمتها احترام مع األفراد قدرات تطوير •
 .والعملية المهنية الحياة روابط تأكيد مع العمل تقييم سلوك وتعزيز

 المتبادل واالحترام،  المرأة و الرجل بين والمساواة والمسؤولية، ، العدالة قيمة إعالء •
 .المجتمع وتطوير بناء في ، الجمهور معنويات رفع فيبفاعلية  والمساهمة والتعاون،

 .البيئة حماية في والمساهمة الطبيعة، ورعاية الحياة، اماحتر  سلوك تعزيز •
 إلى جنباً  عليها، ترعرعت التي والمنطقة،  الوطن وحب والثقافة، التقاليد احترام موقف تعزيز •

 المجتمع وتنمية العالمي السالم في المساهمة في الرغبة و،  األخرى الدول احترام مع جنب  
 .الدولي

 لهم يكون أن يجب المواطنين جميع أن على القانون من (2) و (2) تنص المادتانكما      
 نتائج وتطبيق األماكن، جميع وفي المناسبات جميع في حياتهم، طوال التعلم لمواصلة الفرصة
 الناس منح يجب رغدةً  حياةً  يعيشوا ولكي،  أنفسهم لتحسين مناسب   بشكل   الحياة مدى التعلم
 التعليم في للتمييز يتعرضوا أال ويجب ، قدراتهم يناسب عليم  ت على للحصول متساويةً  فرصاً 
 األصل أو االقتصادي الوضع أو االجتماعي الوضع أو الجنس أو العقيدة أو العرق بسبب
 حصول لضمان الالزم التعليمي الدعم والمحلية الوطنية الحكومات وأن توفر ، العائلي

 الحكومات وأن تتخذ .إعاقتهم لمستوى قاً وف المناسب التعليم على اإلعاقة ذوي األشخاص
 يواجهون ، قدراتهم رغم ، الذين ألولئك مالية مساعدة لتقديم تدابير والمحلية الوطنية
  ,Ministry of Education, Culture):اقتصادية ألسباب التعليم تلقي في صعوبات

Sports, Science and Technology,2018) 
، وتكريس بواجباتهم تجاه مدارسهم  المعلمون يفين أجوب كما ينص قانون التعليم على و 

م ضمن لهحترم مكانة المعلمين وي  ن ت  ويجب أ، للبحث والتثقيف الذاتي  مستمر   نفسهم بشكل  أ
  Ministry of):موتدريبه إلعدادهمخذ التدابير المناسبة ت  وت   المعاملة العادلة والمناسبة،

in  ce and TechnologyEducation, Culture, Sports, Scien

,2018)Japan. 
أن التعليم هو الطريق لبناء الشخصية  تؤكد صراحةً  فالتشريعات التعليمية في اليابان      

تحقيق المساواة  اء المجتمع الديمقراطى، وتؤكدالتي يمكن من خاللها بن، القومية المتكاملة 
و االقتصادية، كما تدعم تماعية أو االجب دون اعتبار  للفوارق العرقية أو العقدية أبين الطال
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من مكانة  ، وتوفر لهم تعليمًا يتناسب مع إمكاناتهم، كما تعلياالحتياجات الخاصة  ذوي بقوة  
كما تحتم ، ضمان المعاملة الراقية التي تتناسب ودوره في بناء المجتمع من خالل ، المعلم 

  .هنياً بل العلمية إلعداده وتنميته مضرورة اتخاذ كافة الس
 :الحظ من خالل العرض السابق ما يلىوي  

الدول المتقدمة، من  ما تتعرض للتعديل والتطوير في كثير   أن تشريعات التعليم عادةً  .1
م للثورات المعرفية منظومة التعلي مسايرة وربما يرجع ذلك إلى رغبة المشرع في

ن بعد أ الل أشهر  وأن المعرفة تتضاعف خ خاصةً ، التي تكتنف العالم والتكنولوجية 
 .كانت تتضاعف خالل عشرات السنين

عداده وتأهيله وتنميته مهنياً أن المع .7 ريعات الدول في تش مهمة   حظى بمكانة  ،  لم وا 
رغم الثورة التكنولوجية التي شهدتها نظم التعليم في  -ن المعلم المتقدمة، مما يؤكد أ

 .يمكن االستغناء عنهالعملية التعليمية وال  رمحو  فإنه ظل   - هذه الدول
  :وكليات الرتبية جوانب تطوير إعداد املعلم: احملور الثالث

رغم من تعدد جوانب إعداد المعلم في ضوء األدبيات التربوية، إذ غالبًا ما تشتمل على على ال 
، ومكونات برامج وأهداف تلك المؤسسات ، بمؤسسات إعداد المعلم ونظمه القبول سياسة 

هيئة التدريس، فإن البحث وأعضاء ، أساليب التدريس و  ومتطلباته، القبول ط، وشرو عداد اإل
 :الجوانب اآلتية الحالي سوف يقتصر على دراسة

 بكليات الرتبيةونظمه  القبول  سياسة: أواًل
عتبر وضوح سياسات قبول الطالب بالمؤسسة التعليمية واتساقها مع رسالتها ي  

تحقيق الجودة التعليمية، حيث إن وضوح هذه السياسة  يسهم فوأهدافها متطلبًا مهمًا ي  
بين جميع الطالب المتقدمين لاللتحاق بهذه  متكافئة   سهمان فى تحقيق فرص  وشفافيتها ي  

 .المؤسسة
لقدرة  للمرحلة الثانوية الممول من الدولة على تقييم   يتاحة التعليم التالإوتعتمد 

، والحكمة من وراء ذلك مزدوجة ، الجدارة  بمبدأ ي عرفوهو ما ، الطالب على تحقيق الفائدة 
) نفاق العاملى تقليل الفقد في اإل ا  و ،  لألفرادلى تحديد تكلفة الفرصة البديلة إفهو يهدف 

 .(122، 7010، في الميدان االقتصادي ، والبنك الدوليمنظمة التعاون والتنمية 
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ومن هذه ، ول الطالبوتتعدد آليات سياسة القبول التى تتبعها الجامعات فى قب
وتتميز هذه اآللية بأنها تعكس ،  اآلليات سياسة القبول القائمة على امتحان مدرسي موحد  

وتتمثل أهم المآخذ على هذه ، من خالل عموميتها تطبيق مبادئ الجدارة والعدالة والشفافية 
المتحانات قد تعكس وأن نتائج ا، أنها قد تميز بين الطلبة من خالل التحيز الثقافي في اآللية 

تاحة  ،وجودة المدرسة، مثل الظروف األسرية ، النهج  يالعوامل المؤثرة ف يف اختالفات   وا 
كما أن نتائج االمتحانات القومية تعبر عنها عادة ، الحصول على الدروس الخصوصية 

في  منظمة التعاون والتنمية) المرجع ال محكية المرجع جماعية   درجات متدرجة تعكس نتيجةً 
 .(122، 7010، الميدان االقتصادي والبنك الدولي

وتتمثل ، أما اآللية الثانية فتتمثل فى سياسة القبول على أساس التقدير المؤسسي 
أشمل عن الفرد من تلك  ن فكرةً و  ك  يجابيات هذه اآللية فى أنها تمكن المؤسسات من أن ت  إأهم 

لتناسب اهتمامات الطالب ت صمم برامجها  وأن،  يتائج االمتحان المدرسالتى تكشف عنها ن
وتتمثل أهم المآخذ على هذه اآللية فى انعدام الشفافية المحتمل فى ، الخاصة ودوافعهم 
أما اآللية الثالثة فتشمل النهج التكميلي الذي ، وشبهة التحيز والفساد، عملية صنع القرار 

وأنه يتعرف ، إلمكانية نجاح الطالب آخر  اً ويقدم بعد،  ييضع فى االعتبار االمتحان المدرس
في الميدان منظمة التعاون والتنمية ) على قدرات معينة ربما لم تكشف عنها اختبارات الطالب

 .(122، 7010والبنك الدولى، االقتصادي 
، وتقوم فلسفة قبول الطالب فى الجامعات المصرية على مبدأ ديمقراطية التعليم "

هو قدراتهم  واحد   فيتم قبولهم على معيار  ، ية بين المواطنين كافةوتحقيق تكافؤ الفرص التعليم
المفاضلة بين الطالب الراغبين فى : أولهما ،ويقوم القبول بالكليات على أساسين ، الذهنية

 للدرجات فى آخر امتحان   يات الجامعية بترتيب المجموع الكلااللتحاق بكل كلية من الكلي
اجتياز القدرات واالختبارات الشخصية عند االلتحاق ببعض  مع، لشهادة الثانوية العامة 
وهو توطين ،  يقوم يقليمإالقبول على أساس : وثانيهما، خاصةً  الكليات التى تستلزم لياقةً 

 اً واقتصادي اً والعمل على النهوض بها اجتماعي، الكفاءات فى األقاليم والمناطق النائية 
 .(111، 1222شبل بدران ، ) "اً وثقافي

مجموع درجات الطالب فى : سياسات القبول عدة معايير منها  يراعويجب أن ت  
ومتطلبات سوق العمل، ، واحتياجات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،المرحلة الثانوية
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مكانات الجامعات من المباني والمعام ومالءمة عدد ، يل والورش وأماكن التدريب الميدانوا 
مكانات الطالباألجهزة بالمعامل، وا كما يجب أن تؤكد  ،إلمكانات البشرية للجامعة، وقدرات وا 

في الميدان االقتصادي والبنك  منظمة التعاون والتنمية)  :سياسة القبول المبادئ اآلتية
 .(122، 7010، الدولي
إذ ينبغي أن تعتمد إتاحة التعليم العالي على ما يثبته الطالب من القدرة على ، الجدارة .1

اءة والقدرات شير إلى ذلك أداؤه فى اختبارات االستعداد والكفحسبما ي  ، الفائدةتحقيق 
 .من االعتماد على القدرة على دفع األموال أو النفوذ وذلك بدالً ، المناسبة

أو  إذ يجب أن تكون القرارات الخاصة باإلتاحة محايدة وخالية من أى تحيز  ، العدالة  .7
 .أو ظلم   عدم أمانة  

ويجب أن تكون ، ذ يجب أن تكون معايير قرارات القبول معلنة للجميع إ، الشفافية .1
 .عمليات تطبيق هذه المعايير خاضعة للتدقيق

كما يجب أال يمارس التمييز ، للجميع إذ يجب أن تكون الفرصة متاحةً ، المساواة  .2
من ظروفهم االجتماعية أو سماتهم  معينين على أساس   منهجي ضد طالب   بشكل  

 .و الجهات المنتسبين إليها أو مواقعهمالشخصية أ
 يعتمد على كل المعارف والقدرات يفي التعليم العال البن نجاح الطألى إتشير البحوث و 

، كاديمية والميول والدوافع غير األ  االستعدادات إلىإضافة ،  يالتي اكتسبها في التعليم الثانو 
 ، للتقييم والقبول واختيار الطالب ومرنة   ية  إبداع آليات  من الدول في تطبيق  عديد   أولذا فقد بد

ن أوبذلك تحاول هذه الدول ، والدوافع والخبرة في العمل  اتتضع في االعتبار االستعداد
 ،تاحة التعليم وتحسين فرص النجاحإمن حيث ، مام الطالب أمن المساواة  اً كبير  اً تضمن قدر 

في  منظمة التعاون والتنمية) ن الفعاليةم واستغالل الموارد بمزيد  ، وتقليل نسب االنسحاب 
 .(126، 7010والبنك الدولى،  الميدان االقتصادي

من قبل الدول المتقدمة  كبير   وقد حظي تطوير سياسات القبول بالجامعات باهتمام  
ب ممارساتها الخاصة بقبول الطال بإصالحمن هذه الدول  إذ قامت كثير  ، والنامية على السواء

لقبول الطالب  الواليات المتحدة تقوم الجامعات بإجراء اختبارات   يفف"،  يجامعفى التعليم ال
بجانب الحصول على الشهادة الثانوية، ويتم انتقاء الطالب بالجامعات  إضافي   بها كمعيار  

على أساس هذه االختبارات، ويرتبط نظام إجراء اختبارات القبول بتحديد األعداد التى يمكن 
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فى ضوء القدرة االستيعابية للمؤسسة الجامعية ذاتها، ويمكن ، معة قبولها فى كل جا
للجامعات رفض طلبات المتقدمين لها، حيث ال يوجد تدخل حكومي فى نظم وسياسات القبول 

ماهر ) "إال فى الحاالت المرتبطة بالتفرقة العنصرية وحماية األقليات التى تتبعها كل جامعة  
  (121، 7002احمد حسن، 

إدارة القبول بمؤسسات  عنهناك هيئتان قوميتان مسئولتان لمستوى القومي؛ فعلى اف
وهما يقومان بوضع االمتحانات المؤهلة ، التعليم الجامعي في الواليات المتحدة األمريكية

 (.770: 7007محمد منير مرسي،  ):وهاتان الهيئتان هما، لاللتحاق بهذه المؤسسات
 College Entrance Examinationمجلس امتحان القبول بالكليات  -

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

Program  . 
المتحدة األمريكية سياسة االنتقاء التي تهدف إلى تحقيق الدقة في تباع الواليات وكان ال 
األمريكية في اختيار معلميها؛ الفلسفة التي تتبعها الواليات المتحدة  في كبير   االختيار أثر  

 .حيث تبدأ هذه الفلسفة في التطبيق منذ المرحلة الثانوية
، مريكية في نتيجة اختبار القدرات الموحد ة القبول في الواليات المتحدة األوتتمثل سياس

حيث يتم تحديد محتويات الملف المطلوب والوزن النسبى لكل ، لى تقديم ملف  إباإلضافة 
معظم ، وتعتمد بل المؤسسة التعليمية في الواليات المتحدة اصر التقديم من ق  من عن عنصر  

،  ACTو أ   SATأداء المرشح في ضوء اختبار القدرات الموحد مثل  المؤسسات التعليمية
من التطبيقات األخرى بما  لى عدد  إإضافة ،  اً أساسي األداء في المدرسة الثانوية عامالً  د  ع  وي  

ؤخذ في الحسبان األنشطة الالصفية كما ي  ، ت وخطابات التوصية والمقابالت في ذلك المقاال
 (.121: 7002ماهر أحمد حسن ، ) والمشاركة في األلعاب الرياضية

وتقيس القدرات والجوانب ،  ومقننةً  موضوعيةً  هذه االختبارات ت عد اختبارات  و    
في باختبار االستعدادات دون إال أن بعض الجامعات تكت، اللفظية والعددية والكتابية

، في حين تذهب بعض الجامعات إلى تطبيق كال النوعين من االختبارات، اختبار التحصيل
كما أن بعض الجامعات ال تطبقهما أصاًل وتكتفي بقبول الطالب على أساس سجله 
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محمد منير مرسى، ) : من الدراسة الثانوية من خالل الدراسي في السنتين األخيرتين
7007 :121) 

عن حالته الدراسية  معلومات   يتضمنوالذي  ، ة الطالب الثانويةتقرير من مدرس -
 .والجسمية

والتي يمكن من خاللها التعرف على قدراتهم ، إجراء بعض المقابالت مع الطالب   -
االتصال اللغوي وحل وقياس مهاراتهم في ، ومدى مرونتهم في التفكير، العقلية

 .به بعض الجامعات التي تعتمد سياسات عالية في االنتقاء، وهذا ما تقوم المشكالت
على مستواه في الكتابة والهدف من ذلك التعرف ، كتابة الطالب لبعض المقاالت -

  .نجليزيةباللغة اال 
 Columbia university, Teachers)كلية المعلمين بوالية كولومبياقانون  ينصو 

college,2017) و الحصول على ساعات  أ في الكلية، رارهاستم و ن قبول الطالبأ: "على 
، ومنح أي شهادة أو دبلوم يخضع بصرامة لسيطرة الكلية، هافي ، والتخرجلعمل منجز   كاديمية  أ

 وعلى أي أساس   والتى  يجب أن يكون لها الحرية في رفض أو إلغاء التسجيل في أي وقت  
 السلوك يوجب بيان كما" .يزفي سياسة عدم التميباستثناء تلك المذكورة  ، تراه الكلية

، بما في ذلك الغش، االمتناع عن أي سلوك  طالب كلية المعلمين  علىكاديمي للكلية األ 
دي ؤ يأن وكل ما من شأنه كاديمية، أو شراء الوثائق المقدمة للتقييم األكاديمي، السرقة األ و 
 . كاديمية و المهنيةلى التشكيك في استقامته األ إ

بما  -ب عمل الطالب في الكليةاصة بالتقييم األكاديمي في جميع جوانالقرارات الخ تأتيو 
عداد  الشهادات والخبرات السريريةو في ذلك بطبيعة الحال العمل واالمتحانات  أو الميدانية، وا 

تأتي ضمن السلطة التشريعية الوحيدة للكلية المعنية، بما في ذلك، حسب  -األطروحات
على سبيل )اإلجراءات التأديبية ويتم تناول . البرنامج  االقتضاء، أعضاء القسم أوموظفي

،  وء السلوك في قانون سلوك الطالبفي حاالت س( قالةاإليقاف ، أو اإلو المثال، التوبيخ، 
 عن فضالً ،  مقبولة   درجات   على الحفاظ الطالب عليهم جميع لى أنكما ت شير الئحة الكلية إ

 أدنى حداً  اإلدارات وتحدد بعض ، العلمية الدرجة متطلبات استكمال في مرض   تقدم   تحقيق
 ضمن الطالب استمرار لتقييم كوسيلة   إضافيةً   دورات   يطلب نأ قسم   ألي، كما يجوز  جاتدر لل
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 خالل من هب ، ويكون ذلك مصرحاً  التوقعات من الطالب أقل ذا كان أداءإ الكلية أو البرنامج
 .(Columbia university, Teachers college,November2016) التدريس هيئة

ذا  الطالب فصل يجوز  القسم، بلق   من المحدد النحو على مرض   تقدم   تحقيق يتم لم وا 
من  متطلب   ةيأ في كاديمي متدن  أ داء  أ ذي طالب   يفإن أ ذلك، إلى باإلضافة ، البرنامج من

،  الدرجة على ولللحص المطلوب المستوى من قلأ نحو   ، بحيث يظهر علىالمتطلبات الالزمة
 هيئة من توصية   على بناءً ،  الكلية في تسجيله استمرار لى رفضيؤدي إ قدفإن ذلك 
 . المسجل به الطالب بالقسم الخاصة التدريس

،  أقل أو (C) بدرجة أكثر أو نقاط   ثماني حصل على طالب   ألي يسمحُ   كما ال
أما عن . دبلوم   أو علمية   درجة   على يحصل ال وربما،  صفة   بأية كلية في التسجيل مواصلة

 مع،  الطالب شئون إلى خطياً  تقديمها يتعين، فإنه  السياسة لهذه اتواالستثناء االلتماسات
 االلتماسات هذه تقديم يتمو . بالماضي فيه مسجالً  الطالب كان الذي القسم من خطية   توصية  

 . القرار واتخاذ للمراجعة التدريس هيئة أعضاء لجنة إلى
 ,university of Michigan)ميتشغانبجامعة بكلية التربية عن نظام القبول  أما

school of education)  لجامعة للتقديم األساسية الخطوات نفس الطالب جميع فيتبع 
 الخاصة سئلةاأل عن ، فضالً  المعتاد الطلب وتقديم علي الطالب ملء إذ يجب. متشغان
 المكتمل التقديم ويشمل ، التقديم رسوم دوالراً  وسبعين ة  خمس إضافًة إلى ، ميشيغان بجامعة
المحدد للتقديم من قبل إدارة  النهائي الموعد قبل التي يجب استيفاؤها العناصر التالية أيضاً 

 ((University of Michigan,2018 :الجامعة
 الثانوية المدرسة درجات بيان . 
 واحد   معلم   بلق   من مقدم   تقييم. 
 اختباري درجات مع( مطلوب غير ولكن حبذي  ) مستشار توصية SAT  وACT مع 

 .(نجليزيةاال  باللغة الناطقين لغير) IELTS وأ TOEFL درجاتو الكتابة، 
 حيث، المتقدمين  نوعية على الجامعية المعلمين إعداد برامجفي  القبول وتعتمد عملية

 يتقدم حيث(  وليةاأل  سنةال باسم ةالمعروف) الثالثة السنة في للبكالوريوس البرامج تبدأ
 اآلداب كلية عادة) ميشيغان جامعة في األخرى الكليات بإحدى لاللتحاق الجدد الطالب
ويتم ، ( والرقص المسرح،و  الموسيقى، مدرسة أو الحركة، علم كليةو  والفنون، والعلوم،
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 ينالعام يكملون الطالب هؤالء، و " القبول المفضل"  في برنامج التسجيل على تشجيعهم
 من برنامجها بداية لىإ ينتقلوا نأ قبل التربية، كلية من المشورة تلقي مع الجامعة في األولين
  (University of Michigan, school of education ,2018) .الثالثة السنة

 التربية كلية إلى للتحويل يتقدموا نأ شيغانتمي جامعة في يدرسون الذين للطالب ويمكن
 لالنتقال أيضاً  األخرى المؤسسات من التقدم للطالب يمكنكما ، الثالثة السنة في ب، كطال
 درجة على يحصلوا قد البكالوريوس درجة يحملون الذين وهؤالء الطالب، التربية لكلية

 مؤهلون الطالب الءوهؤ  ،المؤقتة التدريس شهادة على للحصول وتوصية  ،  ثانية بكالوريوس
 درجة إكمال من وتمكينهم السابقة، البكالوريوس هادةش من معتمدة   ساعة   (22) لتحويل

 ,University of Michigan) :وتتمثل شروط التقديم فيما يلى ،الثانية البكالوريوس

school of education ,2018) 
 رسمي درجات بيان. 
 خطابات ثالثة تقديم التربية حيث يتطلب قبول الطالب بكلية،  توصية خطابات ثالثة 

 القدرات يتناول نأ يستطيع الذي الجامعات أو الكليات مدرسي أحد من واحد  : توصية
 قدراته ، تقييم على قادرين أفراد   من خرينآ وخطابين بالطالب، الخاصة األكاديمية
مكانية   .ناجحاً  معلماً  صبحي   أن وا 

 وتحديداً  ، التعليم مجال إلى جذبته التي الفريدة الصفات فيه الطالب يوضح مقال 
 . التربية كلية في المعلم شهادة جبرنام

 مع الخبرة وخصوصاً  ،، وتسلسلها التاريخي العمل خبرات تتضمن ذاتية سيرة 
 .األطفال

افة إض،  القوميالقبول في درجات االمتحان  متطلباتفي المملكة المتحدة تتمثل و 
فى عملية  ولياأل العامل   A-levelsعد درجات امتحان المرحلة الثانوية ت  و  ،لى ملف التقديمإ

ويتم تنسيق عمليات القبول من قبل مركز خدمات ، في المملكة المتحدة  يالقبول الجامع
 (7002ماهر أحمد حسن ، ).UCASالقبول بالجامعات والكليات 

من  ويتألف، لى مركز القبول بالجامعات إيتقدم الطالب المرشحون بملفاتهم و   
، وتاريخ العمل ،  A-LEVELودرجات اختبار ، كاديمية من المدرسة الثانوية أمعلومات 

من االستقاللية  كبير   كما تتمتع الجامعات البريطانية بقدر    ، وخطاب التوصية يوبيان شخص



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- 112 - 

بالنسبة لعملية قبول الطالب، فللجامعات حق انتقاء الطالب المقبولين بها وفقًا لعدة معايير 
وتقارير ، ب خالل المرحلة الثانوية للطال يفى مقدمتها التحصيل العلم ييأت، محددة 

إلى بعض االختبارات والمقابالت الشخصية التى يجريها أعضاء هيئة  مدرسيهم عنهم، إضافةً 
 (121، 7002حمد حسن، ماهر أ) "التدريس للقبول بالكلية أو القسم

 هيئة وهي العالي، التعليم بمؤسسات لاللتحاق الطالبات بقبول تتكفل وحيدة هيئة وهناك
 The Universities and Colleges Admission بالجامعات والكليات القبول خدمات

Service (UCAS)  ،  للطلبة القبول شروط حددت   ال الهيئة هذه أن بالذكر الجدير ومن  ،
 وعن ،المتقدمين منها تختار التي المقررات حول لهم المعلومات بتقديم تتعهد ولكنها

 The Quality)المطلوبة االلتحاق مؤهالت وعن ،لتحاق بهااال  التي يمكنهم المؤسسات

Assurance Agency for Higher Education,2007). 
 هذه نتائج وتعلن االختبارات، بعض اجتياز المتقدمين من تطلب الجامعات بعض أن كما

 الكلية في مكانه وتثبت المتقدم قبول بتأكيد الجامعات تقوم، و  أغسطس شهر في االختبارات
ذا المطلوبة، الشروط فيه تحققت إذا ،  عرض   أي المتقدم يتلق ولم الشروط هذه تتحقق لم وا 
 نظام المقاصة إلى يدخل الحالة هذه فإنه في بالجامعة قبوله تأكيد يتم لم إذا آخر بمعنى أو

Clearing Scheme))  ،عن اإلعالن خالله من يتم والذي سبتمبر شهر في يبدأ والذي 
  ) والجامعات بالكليات القبول خدمات بمكتب الخاص الدليل في نشرها ويتم اغرةالش األماكن

(ACAS كما،  مباشرة البعض ببعضهم االتصال والجامعات الطالب يستطيع ثم ومن 
 في قبلواي   أن،  متأخرة مرحلة في بهم الخاصة القبول استمارات يستطيع الطالب الذين أرسلوا

 (.202، 7006رانيا كمال أحمد، ) النظام  هذا خالل من الجامعات إحدى
قد  Quality Assurance Agency(QAA)ومن الجدير بالذكر أن وكالة توكيد الجودة 

وضعت بعض المواصفات الواجب توافرها في إجراءات قبول الطالب بالجامعات والكليات ، 
 The Quality Assurance Agency for Higher)ومن هذه الشروط

Education,2007): 
   يجب أن يكون هناك إجراءات  واضحة  ، وصريحة  ، ومتسقة  ، وسريعة  التطبيق ، ومحددة

 .لكافة المتقدمين، ومناسبة  الحتياجات وخصائص المؤسسة التعليمية
 يجب توضيح كافة الخيارات البديلة أمام الطالب المتقدمين. 
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 ول لكافة المتقدمينيجب توضيح توقيت وطبيعة المعلومات حول نتيجة عملية القب. 
  يجب إبالغ الطالب غير المقبولين بأسباب عدم قبولهم ، باإلضافة إلى ضرورة توفير

جميع الجامعات لكافة السياسات واإلجراءات لإلجابة على شكاوى وتظلمات المتقدمين 
 .حول عملية القبول

ماثل لالختبار تجربة اختبار م على البدء فى م7002ومة البريطانية عام وقد وافقت الحك
 ويركز على القدرات الذهنية ويبتعد عن، وهو اختبار للقدرات ،   (SAT)المشهور  األمريكي

جميع  عات البريطانية الذى بدأ تطبيقه فيعلى هذا االختبار مجلس الجام التحصيل ويشرف
 (.م7012هناء إبراهيم إبراهيم ، ) م7006أنحاء المملكة البريطانية من بداية عام 

 الطالب خاللها من تقيم التي والمعايير القواعد بعض نجليزيةاال  بعض الجامعات تخدموتس
 .)Steven Schwartz ,2003: )اآلتي والمعايير القواعد هذه وأهم،  بها لاللتحاق المتقدمين

 بالشهادة الخاصة البياناتو  الثانوية، المدرسة في وأدائه ،الطالب امتحانات نتائج- 1
الطالب  هافي تخرج التي المدرسة ومنزلة ترتيبو  ،GCSE نجليزياال  الثانوي للتعليم العامة
 مع المقابالتو  الجامعة، تضعها التي اإلضافية االختباراتو  المدارس، من غيرها بين

 .االعتبار فيللطالب  السابقة والمعلومات المعارفمع أخذ  ،ينالمتقدم
 بها، لاللتحاق المتقدماتالطالبات  متقيي في المقابالت تستخدم الجامعات بعض هناك- 7
 الجامعات باقي أما لندن، وجامعة وكامبردج، أكسفورد، جامعة: الجامعات هذه أشهر ومن
 المقابالت تستخدم كما المتقدمات، بعض مع إال المقابالت تستخدم فال األخرى نجليزيةاال 

 للتخصصات بالنسبة أما والطب، التدريس مثل التخصصات بعضالطالبة في  لقبول كمعيار
 ستخدمت   كما البالغين، الطالب من إليها المتقدمين مع فقط المقابالت تستخدمف األخرى

 مؤهالت   يحملون الذين الطالب مع أو التقليدية، غير الخلفيات ذوي هؤالء مع المقابالت
 فراد  أ بتدريب تقوم واسعة، بصورة المقابالت أسلوب تستخدم التي الجامعات أن كما ،مهنيةً 
 .المقابالت بهذه للقيام
 االختبارات بعض اجتياز إليها المتقدمات من تطلب اإلنجليزية الجامعات بعض هناك- 1
 :االختبارات هذه وتشمل. المقننة غير أو المقننة
 .التعلم على قدرتها ومدى للطالبة، الذاتية والشخصية التعلم، لنسق النفسية المقاييس -
 .األمريكية المتحدة بالواليات واسع   نطاق   على ستخدمت   والتي ،SATاختبارات -



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- 112 - 

 .محدد   لمقرر   لدراسة الصالحية اختبارات -
 .السيكومترية االختبارات -
 مهم   كمعيار   السابقة التجريبية الطالب معارف نجليزيةاال  الجامعات بعض تستخدم -2
 المتقدمين للطالب واسع   ل  بشك السابقة التجريبية المعارف اعتماد ويتم بالجامعة، لقبوله

 والمهارات المعارف مستوى على كمحال السابقة التجريبية المعارف اعتماد ويتضمن البالغين،
 مةمالء ومدى السابقة، والدراسة العمل، وخبرات الحياة، خالل المتقدم الطالب اكتسبتها التي
 الطالب ه يجب علىأن ذكربال الجدير ومن الدراسي، بالبرنامج الطالب اللتحاق الخبرات هذه
 تدريب   جريي   أن أو الطالب، مع مقابلة   إجراء األمر يستلزم وقد ذلك، تثبت التي األوراق ميسلت

 .أخرى أعمال   أو ،كتابي   بعمل   القيام أو ،تشخيصي   اختبار   أو ،له عملي  
 العلمي المستوى على للحفاظ دائمة   بصورة   المعلمين إعداد مؤسسات تسعى كما

 تتوافر أن المتقدمين جميع في تشترط ذلك تحقيق سبيل وفي التدريس، لمهنة ألكاديميا
 حاصالً  المتقدم الطالب يكون أن يجب حيث والرياضيات، نجليزيةاال  اللغة في الكفاءة لديهم
 ما أو العادي المستوى من نجليزيةاال  واللغة الرياضيات في األقل على( جيد) تقدير على
) التدريس لمهنة اإلعداد مقررات دخول يمكنه حتى،  األخرى التعليمية توياتالمس من يقابله

 .(120، 7001بيومى محمد ضحاوى، 
 الب المتقدم ، والذيبعض الشروط والمتطلبات للطلندن التربية بجامعة  حدد معهدوي  

، 7006حمد ، رانيا كمال أ:) ، وهذه الشروط هييرغب في الحصول على البكالوريوس 
212) 

  ًالشرف من الدرجة الثانية في العلوم   على مرتبةيجب أن يكون المتقدم حاصال
االجتماعية، أو في دراسات الثقافة واإلعالم، أو في العلوم اإلنسانية، أو في أي 

 .وثيق الصلة بالتعليم مجال  
  في الطالب المتقدم يمكن أن يستعاض عنه بحصوله إذا لم يتوفر الشرط السابق

 .غير وثيق الصلة بالتعليم شرف من الدرجة األولى في أي مجال  ال على مرتبة
 امتالكه بعض الخبرات في بعض المجاالت مثل  ديم الطالب المتقدم ألدلة تفيدتق

 .الصحة والتعليم
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 عوامل أربعة ر علىمانشست بجامعة التنمية و،  التعليم و،  البيئة :ويركز القبول بكليات 
 :ةرئيس
، الحالة الخاص به  بيان و،  ومؤهالته، بالطالب  الخاصة المتوقعة تاالمتحانا نتائج    

من األسئلة ًا كما يتضمن بيان الشخصية عدد ، (التوصية خطابات) به الخاصة والمرجعيات
التي يمكن من خاللها الوقوف على استعدادت المرشح تجاه الكلية والبرنامج الذى سيلتحق 

 :ومنها، به 
  إليه؟ تقدمت الذي برنامجال دراسة ريدت لماذا -
 دراستك؟ خارج به قمت مدفوع   أو طوعي عمل أي -
 ؟المهنية لحياتك ما تطلعاتك -
 ؟المدرسة في تتلقاها التي بالموضوعات ستمتعت لماذا -
 تجربتك على نتعرف دعنا المدرسة، تركك من وقت   بعد ليناإ تنضمس كنت إذا  -

 .المهنية
لى إ اً جني يالمرشح في امتحان الثانوية الوطنداء نظام القبول على أ يتوقف اليابانوفى 
و أهذه االمتحانات من قبل الحكومة  وتدار، كثر أو أ إضافيمع األداء في امتحان  جنب  

اليابان بعد ن للجامعات في يطلب من المرشحوي  . و منظمات مستقلةأة يالمؤسسات التعليم
تنطبق   دار من قبل كل مؤسسة  ت  ، من االمتحانات  ثانية   جراء جولة  إ يامتحان القبول الوطن

 . (Robin Matross,2008,15)القبولعليها قواعد 
م بدأ 1222ففي عام ، ن نظام القبول بالجامعات اليابانية حدث له العديد من التطورات إ

بل ، حيث لم يقتصر القبول على شهادة المدرسة الثانوية العليا ، للقبول  جديد   العمل بنظام  
وهو نتائج امتحان  وحيد   أصبح يتم تقييم التحصيل الدراسي األساسي والعام على أساس  

في  واحد   ، والذي ي عقد لجميع المتقدمين في موعد  (المرحلة األولى)القبول الوطني للجامعات 
بول بالجامعات، ثم يدخل وي شرف عليه المركز الوطني المتحان الق، كافة أنحاء البالد 

والذي ، آخر يتم تقييمهم على أساسه أيًضا وهو امتحان المرحلة الثانية  المتحان   ونالمتقدم
ومن خالل هذا االمتحان يتم معرفة القدرات الخاصة للمتقدمين ، على حده  تعقده كل جامعة  

اختبارات المقال والمقابالت  ة ويتضمن هذا االختبارواستعداداتهم التي تتطلبها كل جامع
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جراء تقييم  ، على هذه االمتحانات  النهاية يتم القبول النهائي للطالب بناءً وغيرها، وفي   وا 
يتم التعرف من خالله على نتائجه في هذه االمتحانات ومن ثم يتحدد قبول ،  لكل طالب   شامل  

 (.62، 7006رانيا كمال أحمد ،  )الطالب أو عدم قبوله
في الدراسة بالجامعات الراغبين الحاصلين على شهادة المدرسة العليا  وعلى الطالب

 ، والذي يشرف عليه المركز الوطنيللجامعات  اليابانية أن يجتازوا  امتحان القبول الوطني
من وزارة التربية،  مباشر   هيئة تخضع إلشراف   ، وهي NCUEEالمتحان القبول بالجامعات 

مية التي رغبوا لتعليفي المؤسسة ا ويمكن للطالب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مكان  
واالستعداد المتحان ، أخرى في العام المقبل  المحاولة مرةً ، و اختيارها في االلتحاق بها أ

 (.(Ep-neffic,2015,11القبول في يوبيكو وهى مدرسة خاصة
والدراسات ، اللغة اليابانية : هي من ستة موضوعات   ويتكون امتحان القبول المركزي

إضافة الى نتائج ، واللغات األجنبية ، والرياضيات والعلوم ، والتاريخ   ياوالجغراف، االجتماعية 
ذ قد تتبنى بعض ، إالفحص، واختيار الطالب قد ال يتوقف على نتيجة االختبار فقط 

أخرى مثل المقابالت واالختبارات العملية واألنشطة الالصفية والمشاركة  المؤسسات إجراءات  
مؤسسات قد تطبق خطابات التوصية لتستعيض بها عن وبعض ال، في مجلس الطلبة  

وكذلك ، ويتم تطبيق االختبار المركزى في جميع الجامعات اليابانية الحكومية . المقابالت
 (.(Ep-neffic,2015,11 دار بالتنسيق مع الجامعاتوت  ، الخاصة 

لم الزبيدي، عبدالقوي سا)ى كليات التربية اليابانية ما يلي ومن أهم اختبارات القبول ف
7011) 
  ومنها اختبار ، اختبارات القبول التحصيلية العامة( NCUUE)  وهو اختبار ،

يعقد هذا االختبار فى شهر و  ، لكل الراغبين فى االلتحاق بكليات التربية  وطني يعطي
 .المتحانات القبول ، تحت إشراف المركز القومي يناير من كل عام  

 ت التربية التى تقيس قدرات واستعدادت وميول اختبارات القبول الخاصة بكليا
 .واهتمامات الطالب من زوايا مختلفة

  تحديد مهارات الطلبة وقدراتهم العملية إلى وتهدف ، اختبارات المهارات العملية
 .ومهاراتهم الالزمة للعمل فى التعليم
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 لفة اختبارت المقال، حيث يطلب من الطالب كتابة مقاالت متنوعة فى موضوعات مخت
 .للتعرف على مستوى التفكير وطريقة الكتابة لدى الطالب

 اللغة اليابانية وبعض  للتعرف على مستوى االتقان لدى الطلبة فى ، اختبارات الدقة
 .خرىاللغات األ

جل أمن ، م 7002المتحانات دخول الجامعة عام  جديد   تم استحداث نموذج   جورجيافى و 
لتقليل حاالت عدم المساواة الناتجة من الدروس مكافحة الفساد فى دخول الجامعة و 

كما تقرر ، للتقويم واالمتحانات  اً وطني فقد أنشأت وزارة التعليم والعلوم مركزاً ، الخصوصية
اللغة الجورجية  يوامتحان ف، إدخال ثالثة امتحانات إجبارية وهى اختبارات القدرات العامة 

إضافة ، (يزية أو الروسية أو األلمانية أو الفرنسيةاالنجل) ثانية   وامتحان فى لغة  ، وآدابها 
، (األدب، الدراسات االجتماعية، تاريخ جورجيا، العلوم، الرياضيات) إلى مادة اختيارية 

رات ويتكون اختبار القد، 700إلى  100يستعمل فى هذا االختبار المجاميع القياسية من و  
من أنواع  تكون امتحانات المواد من مزيج  بينما ت، متعددة  مستوياتالعامة من أسئلة ذات 

منظمة التعاون ) إلى كتابة المقال إضافةً ، ذات النهاية المفتوحة أو المغلقة  سواءً ، األسئلة 
 .(120، 7010والبنك الدولى،  في المجال االقتصادي والتنمية

التعليم  سات القبول فيوتطوير سيا،  د المصرية إلصالح التعليم الثانويوفى إطار الجهو 
فى  العالي ، تم عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي

، وزارة التعليم العالي، ة والتعليموزارة التربي: )  وتمثلت أهم توصياته فيما يلى، م7006مايو 
7006) 
   متطلبات العصرتتناسب مع  لخريجي التعليم الثانوي متميزة   جديدة   تحديد مواصفات ،

وامتالك القدرات العلمية والعملية ،  طالب من التفكير الناقد واإلبداعيوتمكن ال
 .المناظرة لزمالئهم فى الدول المتقدمة

 على المستويات المعرفية والمهارية  ليم الثانويالتع تحقيق التكافؤ بين خريجي
 .والوجدانية

   مرونة بين تحقق التكامل وال، نشطة يشمل مواد دراسية وأ موحد   مشترك   تقديم جذع
 .تخصصات التعليم الثانوي العام والفني
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  تطبيق نظام التقويم الشامل فى المرحلة الثانوية لكل ما اكتسبه الطالب من معارف
عبر دراسته بهذه المرحلة بما يحقق فاعلية العملية ،  وقيم   واتجاهات   ومهارات  

 .ويدعم دور المدرسة الفاعلة، التربوية داخل حجرة الدراسة وخارجها 
 من السنوات الدراسية الثالث بالمرحلة الثانوية الشامل فى كل سنة   متطبيق التقوي. 
  عقد امتحان للطالب فى نهاية السنة الثالثة الثانوية للحصول على شهادة إتمام

عام لتقويم الشامل فى العتبر نجاحه فى اوي  ، المرحلة الثانوية بشقيها العام والفني 
 .لدخوله االمتحان مع مراعاة نسبة الحضور واالنتظام نفسه شرطاً 

 إتمام المرحلة الثانوية  نتيجة شهادة: على معيارين  اعتماد القبول فى التعليم العالي
واختبارات قياس قدرات ، وليست المعيار الوحيد، حد معايير القبول بوصفها أ

 .ومهارات وميول الطالب العامة والنوعية
 الطالب على لتوزيع  استمرار مكتب تنسيق القبول بين الجامعات كآلية   يدتأك

 .مؤسسات التعليم العالي
من ض" أم تهديد داختبارات القبول بالجامعة وع"حول  قدت ندوة  م ع  7002وفى يناير          

ك فيها وقد شار ، الرابع عشر للتعليم طوال الحياة بالجامعة األمريكية فعاليات المؤتمر السنوي
، وقد أثارت من خبراء التعليم والتقييم فى مصر والواليات المتحدة والمملكة المتحدة  فريق  
البنك الدولى، في المجال االقتصادي و  منظمة التعاون والتنمية:) من النقاط أهمها عدداً 

7010 ،161.) 
   ب فى ألنه ال يضع الطال، لكنه ال يصلح ألداء الغرض  عادل   النظام الحالي نظام

 . فى الجامعة  يمكنه التنبؤ بأدائهم األكاديميالمكان المناسب وال
 إلى  إضافةً  ل إلى سياسة مختلفة للقبول إصالحًا فى التعليم الثانوي ،يتطلب التحو

 .التعليم العالي
    على مستوى الجامعة لتصميم امتحانات القبول وتنظيمهاال توجد قدرة. 
 ستكون فى  العدالة الواضحة لالمتحان القومي نإن عمليات القبول التى تبتعد ع

 .لتقليل الفساد والمحسوبية على األقل فى البداية حكومية   ورقابة   إلى إشراف   حاجة  
   عند ،  خاصة   تدريجية   من االستقاللية للجامعات بصورة   هناك حاجة إلى إعطاء مزيد

 . القبول على الجودة وذلك لإلشراف على عملية وضعها إجراءات مراقبة  
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   وأهدافه البرنامج األكاديميرسالة ل وفقاً  متعددة   إلى تطوير إجراءات   هناك حاجة. 
 ويوضح الجدول اآلتي نظم سياسات القبول على مستوى العالم

 (1)جدول 

 (Robin Matross,2008,19)نظم وسياسات القبول على مستوى العالم

 البلدان سياسة القبول/ نظام 

 حانات إتمام المرحلة الثانويةامت: النوع األول

 يرلنداالنمسا وإ .فقط حان القوميدرجات االمت

 ومصر

 تنزانيا .في المدرسة الثانوية إلى األداء األكاديمي إضافة  ،  القوميدرجات االمتحان 

 المملكة المتحدة .لى ملف التقديمإ إضافة   القوميدرجات االمتحان 

 امتحان القبول: النوع الثاني

 يرانالصين وإ .فقط القوميات االمتحان درج

 وجورجيا

 سبانياتركيا وأ .في المدرسة الثانوية األكاديميلى األداء إ إضافة   القوميدرجات االمتحان 

األرجنتين  .نتائج االمتحان المنظم عن طريق المؤسسة فقط

 وبارجواي

في  اديمياألكلى األداء إ نتائج االمتحان المنظم عن طريق المؤسسة إضافة  

 .المدرسة الثانوية

 بلغاريا وصربيا

 اختبارات القدرات الموحدة: النوع الثالث

 السويد .بالمدرسة الثانوية نتيجة اختبار القدرات الموحد أو األداء األكاديمي

 الواليات المتحدة .لى ملف التقديمإ نتيجة اختبار القدرات الموحد إضافة  

 تعددةاالمتحانات الم: النوع الرابع

لى نتيجة امتحان الدخول المنظم من امتحان الدخول القومي إضافة  إنتيجة 

 .المؤسسة

 اليابان وروسيا

 وفرنسا

لى نتيجة امتحانات الدخول إ إضافة   إتمام المرحلة الثانوية القومي ،نتيجة امتحان 

 المنظمة من قبل المؤسسة

 فنلندا

ى نتيجة اختبار القدرات إلإضافة  ميالقو الثانويةنتيجة امتحان إتمام المرحلة 

 الموحد

 سرائيلإ

 الهند امتحانات متعددة تنظمها جهات متعددة

 ال يوجد امتحان: النوع الخامس

 كندا –النرويج  بالمدرسة الثانوية األداء األكاديمي

بعض المؤسسات  ملف التقديم ال يتطلب نتيجة االمتحان

 بالواليات المتحدة

جامعات المصرية وكليات التربية ن سياسات القبول بالالسابق أويتضح من العرض 
عتنى بوضع الطالب بمتطلبات المرحلة الحالية التي ت   سمت بالعدالة إال أنها ال تفين اتوا  

، ال سيما طالب كلية التربية إذ المناسب في الكلية التي تتوافق مع ميوله واستعداداته وقدراته 
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ال من كانت استعدادته وقدراته تتناسب مع هذه هنة التعليم إبات مؤكدًا أنه ال يصلح لم
 .المهنة

نتيجة شهادة : على معيارين  تعتمد القبول فى التعليم العالين معظم دول العالم اتضح أ كما
واختبارات قياس ، حد معايير القبول وليست المعيار الوحيدأإتمام المرحلة الثانوية بوصفها 

 .طالب العامة والنوعيةقدرات ومهارات وميول ال
 املهنِة ملزاولِة الرتخيِص ومؤسسِة الرتبيِة بني كلياِت العالقُة : ثانيًا

ن حصول الطالب على شهادته من األدبيات التربوية أ بات من المستقر في كثير  
نما أصبح مطالباً  د  ع  الجامعية لم ي   لة لمزاو  بالحصول على رخصة   كافيًا لكي يمتهن التدريس، وا 

 مزاولة المهنة أو االعتماد المهنيأن الترخيص ل لمهنة، ولذا فإن البحث الحالي يتبنى فكرةا
 .تها عند تناول موضوع إعدادهالتي يجب دراس، يمثل الحلقة الثانية من حلقات إعداد المعلم 

التعليم أن تمهين عملية ( 102: 7002على مدكور، )مع العرض السابق يرى واتساقًا 
تبنى معايير مقننة توجه سياسات القبول بكليات التربية ، : ن أساسيين أولهمايقتضى أمريي

لحقاهم بكليات التربية، قاء العناصر الطالبية المتميزة وا  وسوف تساعد هذه المعايير في انت
بناء معايير وأدوات الختيار المعلمين عند توظيفهم وعند ترخيص مزاولتهم لمهنة : وثانيهما 
 .التدريس
باالعتراف بجودة وأهلية األشخاص لممارسة المهن المختلفة،  االعتماد المهني يختصو 

 ما فى ضوء معايير تصدرها هيئات   االعتراف بالكفاية لممارسة مهنة  " ويمكن تعريفه بأنه 
حياة بنت محمد الحربى، )على المستوى المحلي واإلقليمي متخصصة   مهنية   ومنظمات  
7006 ،122). 

 ن بمقتضاها النظام التعليميلية التي يضماآل" الترخيص المهني إلى  كما يشير مفهوم
امتالك المعلمين للحد األدنى من المهارات والمعارف والمواصفات المطلوبة للعمل في مهنة 

 (76: 7001، هانى فرج، جاسم الكندي)التعليم 
ة المهنية ليات التي تستهدف رفع الكفاءالمهنة أحد أهم اآل لمزاولةيعد الترخيص و  

للوقوف على  معتبرةً  ليةً عد آت   التعليمية كماللمعلمين وضمان جودتهم، وتحسين فاعليتهم 
، وقد يصل جل تحسين مستوياتهم ، ومن ثم تقديم العون لمنخفضي األداء من أمستوياتهم 



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- 172 - 

د من المقبول أن يتولى مهنة التدريس من يفتق د  ع  ذ لم ي  ن بعضهم ، إلى االستغناء عاألمر إ
تقتضى  شاقة   ن مهنة التدريس مهنة  أ ال سيما، لى المقومات التي تعينه على أداء مهامه إ

كما بات من غير المستساغ التضحية بالطالب من خالل ،  معينة   وسمات   توافر مقومات  
 .لمين وعدم الراغبين في تطوير أدائهم المهنيتركهم لضعاف المستوى من المع
ف والترخيص ضمان أن يكون المرشحون للمهنة قد أتقنوا وتستهدف إجراءات االعترا

االختبارات يضع أعضاء من المهنة ، و  المعرفة التى يحتاجونها لممارستها على نحو مسئول
 ، ومكونات األداء التي، وتضم عادة المعرفة التخصصية  فى ضوء معايير عالمية  التى تطبق 

ن يحققون هذه المستويات ويجتازون هذه ، والذي تتعلق بالممارسة والتطبيق فى المجال
سمح للممارسين اآلخرين الذين لم االختبارات يحصلون على ترخيص لمزاولة المهنة، وال ي  

 (.222، 7002صفاء عبد العزيز وسالمة حسين، )يحققوا هذه المستويات بمزاولة المهنة
طالب الذى حصل شترط على الي   وفي بعض الدول المتقدمة في المجال التعليمي المهني

على شهادة البكالوريوس فى مجال ما أن يجتاز امتحانًا أو عددًا من االمتحانات المهنية 
قل االختصاص، بل إن هناك اتفاقيات وترتيبات صة للحصول على رخصة الممارسة فى حالخا

عقد فى العديد من الحاالت مع المؤسسات التعليمية والمهنية ذات االختصاص لوضع ت  
الكفيل بمنح هذه البرامج نوعًا من التأهيل،  ة والتدريب العمليط والمستلزمات األكاديميالضواب
صفاء عبد العزيز )من هذه االختبارات أو جميعها عليه يتم إعفاء الخريج من عدد   وبناءً 

 .(.222، 7002وسالمة حسين، 
ة مهنة التدريس قدم الدول التي تبنت فكرة الترخيص لممارسعد الواليات المتحدة من أوت  

دنى من الجودة أ للمعلمين في ضمان توافر حد   ض من نظام الترخيص المهنيويتمثل الغر 
ن المعلمين ، ويرجع ظهور هذ الفكرة إلى االعتقاد السائد بأوالكفاءة لدى المعلمين الجدد

 حتم عليهم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لضمان جودة المنتجاتتمثلهم مثل األطباء ي
 (22، 7010محمد محمد غنيم، ) التي يقدمونها والتي تتمثل في التالميذ

صدار الشهادات المرتبطة عن وضع متطلبات الترخيص وقواعد إ مسئولةً  عد كل والية  وت  
سمح للمعلمين الذين حصلوا على الترخيص في والية ما بالتدريس في الواليات وال ي  ،  ابه

ولتسهيل تنقل  يها،خيص من الوالية التي يريدون التدريس فال بعد حصولهم على التر إ األخرى
لى توقيع اتفاقيات المعاملة بالمثل ات المختلفة اتجهت بعض الواليات إالمعلمين بين الوالي
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Reciprocity Agreements   لتدريس بين سمح للمعلمين باالنتقال واوالتي بموجبها ي
محمد محمد غنيم، ) كثر من واليةمن أ الواليات دون الحاجة إلى الحصول على الترخيص

7010 ،22) 
 ىن تتوافر لدالواليات على المعايير التي يجب أويكاد يكون ثمة اتفاق بين معظم 

 Dale Ballou and Michael :المرشح للعمل بمهنة التدريس وهي

Podgursky,1999,33)) 
  مرشح وقد تتطلب بعض الواليات حصول ال، الحصول على درجة البكالوريوس

 .و على درجة الماجستيرأ خامسة   على سنة  
 حدى بل إومعتمدة من ق  ، بها  معترف   و كلية  أ ن يكون المرشح خريج برنامج  أ

 .االعتماد الرسمية هيئات
  الحصول على مواد أساسية في التربية لمن يرغب في العمل في التعليم

 .االبتدائى
  سيقوم بتدريسها لمن الحصول على مواد أساسية في مادة التخصص التي

 .و الثانويةأ العمل في المدارس المتوسطةفي يرغب 
 الحرة واآلدابالفنون  بأصول أن يكون لدى المرشح وعي حقيقي. 
 اختبار   أيو ، أتعقده الوالية  اختبار الترخيص الذي ن يجتاز المرشح بنجاح  أ 

 .خر تحدده الجهات المسئولة عن التعليم بالواليةآ
 قانون هو،  مسبوق   وغير،  جديداً  قانوناً  م7001 عام في االتحادية كومةالحت وقد سن  

 العامة والثانوية االبتدائية المدارس طالب جميع أن لضمان، "  تعليم   بدون طفل   أي ترك عدم"
 . عال   تأهيل ذوي معلمين قبل من تدريسهم يتم

 الدرجة" اذ المعلم صفي"  تعليم   بدون طفل  أي  ترك عدم"  قانونفإن  ، عام   بشكل  و 
 وحاصل   ، سنوات أربع لمدة يوسالبكالور  شهادة ويحمل أكمل كشخص  " الكفاءة من العالية
 ومع.  األكاديمية المواد في الكفاءة لىإ باإلضافة التدريس في الوالية من صادرة   شهادة   على
وعادة ما . لعامةا المعايير هذه وتنفيذ تفسير الخمسين الواليات من كل عاتق على يقع ذلك

 الحصولو  ،نجليزيةاال  اللغة أو الرياضيات مثل ،معين   لمجال   عادة التدريس شهاداتتصدر 
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 مجال   وأ موضوع   في الجامعي المستوى من االنتهاء يتطلب ما عادةً  التدريس شهادة على
 .(Richard M. Ingersoll,2007,95)التدريس طرق مثل المهنية، المعرفة  وكذلك ،معين  

 التربية من كل   في تحريرية امتحانات وجود( الترخيص) الشهادة على الحصولويشمل 
 و ،العملي التدريب برنامج من النتهاءا الشهادات إصداركما يتطلب  ، والتخصص األكاديمي

 الواليات بعض فيف ، الوالية باختالف المعلم شهادة متطلبات وصرامة واتساع عمق يختلف
 من االنتهاء يتطلب هاوتجديد،  السنوات من معين   عدد   بعد للشهادة انتهاء   تاريخ هناك
 ال ذلك، على وعالوة. دائمة الشهادة تكون قد أخرى واليات   وفي ، إضافية   جامعية   دورات  

 العديد في المثال، سبيل على ،شهادة على الحصول التدريس مجال يدخل من كل من طلبي  
 .Richard M)الترخيص من نوع   يأ على الحصول خاصةال المدارس تطلب ال  الواليات من

Ingersoll,2007,95).. 
 االستدالل للوظيفة نوالمرشح يستطيع التي الوسائل على وينطبق نفس عدم االتساق

 تتطلب كانتفيما إذا  تختلف الوالياتف. معين   مجال   أو موضوع   في الكفاءة علىمن خاللها 
 أيضاً  وهناك، من عدمه االختباراتهذه  الجتياز أدنى حد   وجودجانب  لىإ للمحتوى اختبارات  

 مجال يدخلون الذين معظم العادة فيو . التدريس المتهان المختلفة المسارات من متزايد   عدد  
 والتي التعليم، مجال في سنوات أربع لمدة البكالوريوس درجة من اانتهو  قد يكونون التدريس
 .(Richard M. Ingersoll,2007,98) .(ريسالتد تراخيص)  الشهادات إصدار شملت
 درجة أنهوا الذين الجامعات، خريجي من أصغر عدد   التدريس بمهنة ويلتحق  

 " سمىي   فيما التسجيل خالل من والتعليم التربية عن تلفيخ آخر مجال   في البكالوريوس
 هناك ولكن،  واحدة   سنة  ل المعلم إعداد برنامج، أو  البكالوريا بعد ما" الخامسة السنةبرنامج 
 يحصل و ، الرسمي المعلم إعداد برنامج لؤج  ي   أن يمكن الجامعات خريجي من متزايدة   أعداد  
 .Richard M)الفور على التدريس يبدأ و،  موقته وأ كاملة ليست رخصة على

Ingersoll,2007,98). 
 قبل االبتدائي عليمالت برنامج واعتماد لمراجعة المنظمة اللوائح فإن فيرجينياأما في 

 متعددة دراسات   في لبكالوريوسا  أتم قد المرشح يكون أن تشترط السادس الصف
 والعلوم والتاريخ والرياضيات نجليزيةاال  اللغة مجاالت على التركيز مع) التخصصات
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 نجليزيةاال  اللغة من،  فرجينيا لوالية كاديميةاأل  المجاالت في أو، ( والعلوم االجتماعية،
 أو ،(واالقتصاد،  والجغرافيا ،دارةواإل التاريخ، أي) االجتماعية والعلوم والتاريخ رياضياتوال

 (Virginia Department of Education, 2012 )  :التالية الكفاءات وأثبت العلوم
 فرجينيا معايير تحقيق في المتعلمين لدعم المطلوبة والعمليات والمهارات المعرفة فهم 

 والعلوم، االجتماعية، والعلوم والتاريخ والرياضيات نجليزيةاال  اللغة في للتعلم
 .التكنولوجيا/  والكمبيوتر

 والعلوم والتاريخ والصحة والعلوم والرياضيات نجليزيةاال  اللغة دمج على القدرة 
 .التعلم خبرات في والتكنولوجيا والحركة والدراما والموسيقى والفنون االجتماعية

 احتياجات لتلبية،  للمجموعات المرن والتقسيم،  مختلفة   مية  تعلي وسائل استخدام 
 .واإلنجاز والقدرات، التنمية، من مختلفة   مراحل في المتعلمين

  واألدائية، البصرية الفنون في الموجودة تلك ذلك في بما المناسبة، الوسائل استخدام 
 الفضول على فاظوالح األساسية والمهارات المعرفة تطوير على المتعلمين لمساعدة
 .المشكالت وحل الفكري

  دارة ، الدراسية فصولاإلدارة الفعالة لل مهارات من االستفادة على القدرة  ، السلوك وا 
 بيئة   على وتحافظ،  الذاتي واالنضباط المسؤولية تبني التي األساليب خالل من

 .إيجابية   تعليمية  
  دارة تعديل على القدرة  بما لألطفال، الفردية االحتياجات لتلبية ، التعلم وخبرات بيئات وا 

 في المحدودة الكفاءة ذوي واألطفال الموهوبين، واألطفال المعوقين، األطفال ذلك في
 .المتنوعة الثقافية االحتياجات ذوي واألطفال نجليزية،اال  اللغة

  وتخطيط االحتياجات لتشخيص الرسمية وغير الرسمية التقييمات استخدام على القدرة 
 .الطالب تقدم وتسجيل التعليمات، تعديلو 

 المستمر والتعلم والتعاون، التفكير، خالل من المهني بالتطوير االلتزام على القدرة. 
 استخدام على والقدرة ؛ والكمي النوعي البحث وتطبيقوتقييم  تحليل على القدرة 

 .واالتصال والبحث والتعلم للتعليم كأداة   التكنولوجيا
 Qualified Teacher Status (QTS)عد شهادة رتبة المعلم المؤهل وفى بريطانيا ت  

 سواءً ، لعمل في مهنة الدريس بمدارس الدولة المعلم والسماح له با لتأهيل أساسياً  شرطاً 
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ن يوضح من خالل ه الشهادة عليه أيحصل المعلم على هذ ، ولكيو الخاصة العامة أ
د حقق جميع المعايير المهنية التي تتطلبها مكانة نه قارسات العملية والمعرفة النظرية أالمم

العام سمح للخريج بتسجيل اسمه في المجلس البريطاني ن ي  ، وال يمكن أالمعلم المؤهل 
والعمل في مهنة ،  The General Teaching Council for England للتدريس

 (.66، 7011 محمد محمد غنيم،) التدريس بدون حصوله على شهادة رتبة المعلم المؤهل
عداد شح على شهادة المعلم المؤهل عليه أن يكون قد أكمل برنامج اإلوكى يحصل المر     

التدريب والتطوير للمدارس  هيئةوالتدريب للمعلمين المبتدئين في مؤسسة تعليمية معتمدة من 
TDA) ) ، وتمثل المعايير المهنية لمكانة المعلم المؤهل مجموعة من المؤشرات تحدد ما

ذا  يستطيع القيام به حتى يكون معلمًا ناجحاً  وما الذى، توقع من المرشح معرفته وفهمه ي  
لى ثالث فئات المهنية لمنح شهادة رتبة المعلم إكفاءة وفعالية حقيقية، وتنقسم المعايير 

 (.100، 7010محمد محمد غنيم، )  :رئيسة هي
  مؤهل   متوقعة من الشخص كمعلم  ال وااللتزامات بالممارساتوترتبط : الصفات المهنية. 
 التخطيط والرصد والتقييم والتدريس  بمهاراتويرتبط هذا المعيار : المهنية  المهارات

دارة الفصل  .وا 
  كثر ثقة هذا المعيار من المعلمين الجدد أن يكونوا أ ويتطلب :المعرفة والفهم المهني

أي أنه البد على جميع الراغبين ، الدراسية التي يقوموا بتدريسها في المواد  وأكثر تحكماً 
في االلتحاق بمهنة التدريس من الحصول على إجازة في هذا المجال ، وتقع  مسئولية 

يتولى ترشيح المعلمين  هو الذي اختيار المعلم على المدرسة ، إذ أن مجلس المدرسة
ئف عالن عن وظاوفق حاجتها ، وتقوم المدرسة باإلالذين ترغب المدرسة في تعيينهم 

لالختيار ، ويحق لمدير إدارة  شكل مجلس إدارتها لجنةً معلمين شاغرة لديها ، ثم ي  
إلدارة المحلية التعليم إرسال مرشحين ينضموا لقائمة المتقدمين اآلخرين ، ثم تتولى ا

التعيين يوقع المعلم  ، وعند مؤقتةً  توليس دائمة   أمر تعيينهم بصورة  للتعليم بعد ذلك 
 .سة يتضمن حقوقه وواجباتهمع المدر  عقداً 

 عليه و، سنوات عشرة كل مراجعته يتم، (دراسي منهج)  قومي   منهج   يوجد اليابان فيو 
 الحد بتحديد التعليم وزارة تقوم و ،الجامعات و الثانوية للمدارس القبول امتحانات تقوم
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 المدارس لميمع جورأ بتمويل المحافظات و المركزية الحكومة تقوم بينما. للفصول قصىاأل
 و،  بالمحافظات الخاص التعليم مجلس قبل من العامة المدارس معلمي نيتعي يتم و. العامة

 نهيي   التعين قبلالعادة ، و  في سنوات ثمانية وأ سبعة كل المحافظة مدارس بين تناوبهم يتم
 كبير   قدر   على يحصلون نيالتعي بعد و،  الجامعات في المعلمين تدريب برامج األفراد الءهؤ 
 و،  للتعليم المحلية المجالس و التعليم وزارة بلق   من المقدمة الميداني التدريب برامج من

 .(Hidenori Fujita,2007,42 )للمدرسين التطوعية التعليم مؤسسات من العديد
من الشهادات  ولقد حدد قانون الترخيص للعاملين بالتربية والتعليم في اليابان ثالثة أنواع  

 Hidenoriهي كالتالي و منح للمرشحين لمزاولة مهنة التعليم، خص ت  أو الر 

Fujita,2007,42):) 
 للمستوى  اً د ثالثة مستويات لهذه الرخصة طبقوتوج: رخصة المعلم العامة أو العادية

منح لألفراد الحاصلين على درجة ت   ، و رخصة المستوى األول :وهي التعليمي للمرشح
، ين ممعلمنح لألفراد خريجي كليات الت  و  ، ى الثانيرخصة المستو ، و الليسانس 

منح لألفراد الحاصلين على درجة الماجستير أو ما ت  رخصة التدريب الخاص، و  اً وأخير 
 .يعادلها

  م بهدف1262تأسست هذه الرخصة عام :رخصة المعلم الخاصة أو غير العادية 
التمريض تهم كلتدريس في مجاالت تخصصاباالسماح للخريجين غير التربويين 

منح هذه الشهادة لذوي الخبرة والمعرفة والكفاءة في وت   ، والفنون العسكرية وغيرها
من الحاصلين على درجة الليسانس أو ما يعادلها، والذين ، تخصصاتهم  تمجاال

 .الوالية اجتازوا اختبار تأهيل المعلمين الذي تعقده
 من  معينة   لنوعية  دي المعلمين و ساعلمتمنح هذه الشهادة ُ   : رخصة المعلم المؤقتة

د تلك المدارس العدد الكافي جحينما ال ت المدارس بغرض سد العجز في المعلمين ،
شترط في معلم رياض األطفال والمرحلة االبتدائية وي  . من المعلمين المؤهلين للتدريس

ن وأ، والمتوسطة أن يكون المرشح خريج المدارس الثانوية العليا أو ما يعادلها 
المرحلة الثانوية  يشترط في معلمو  . يجتاز اختبار تأهيل المعلمين الذي تعقده الوالية

أن يدرس لمدة عامين على األقل في كليات التربية أو ما يعادلها من مؤسسات 
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ساعة معتمدة على األقل، وأن يجتاز اختبار تأهيل ( ۷۷)إعداد المعلمين بواقع 
 .المعملين الذي تعقده الوالية

 وزارة بلق   من وضعت المتنوعة الشهادات هذه على للحصول معينة   متطلبات   ناكهو 
 تدريب برنامج على حاصالً  و جامعة   خريج يكون أن المتقدم على يجب ، منها أنه التعليم

 جميع على الحصول فعليه ذلك، على وعالوة، التعليم وزارة قبل من المعتمد المعلمين
  في المشاركة ويجب،  والتربية التوجية دورات و،  المادة دورات من لكل المقررة االعتمادات

 Hidenori )المعلمين شهادات مستويات لجميع  أسابيع ثالثة لمدة للتدريس العملي التدريب

Fujita,2007,42)   
 الحضانة سن في طفالاأل رعاية في واحد   ألسبوع   تدريب   على يحصل نأ يجبكما 
 فورو  ، (الثانوي التعليم من ولاأل   السنوات) األولي والثانوي االبتدائي معلمي لشهادات
 ومع،  المعلم شهادة بالمحافظات الخاصة التعليم مجالس صدرت   المتطلبات هذه من االنتهاء

 نوالمرشح يجتاز أن يجب و. التوظيف تضمن ال المعلم شهادة على الحصول فإن ذلك
 المدينة مجلس أو بالمحافظات الخاص التعليم مجلس قرره لما وفقاً  االختبارات من مجموعةً 
 .بالتعليم المختص

 اختبار و كفاءة   اختبار و،  مقابلةً  و تحريريةً  اختبارات   االختبارات هذه تشمل أن ويمكن
 واألساليب،  التربوية النظريات تغطي األقسام من اً عدد التحريري االمتحان ويشمل. مقال  

 ولوائح قوانينو  الموضوعية، والمعرفةاالستشارات  و،  ادواإلرش النفس وعلم،  التعليمية
 المقابلة تتضمن و،  للمدرسة العامة دارةواإل ، التعليمية االدارة أو التربوية، اإلدارةو  التعليم،

 وظائف على التنافس مستوى الرتفاع ونظراً .  توضيحي شرح   بعمل المتقدم قيام الشخصية
 االمتحانات لهذه الطالب د  ع  ت   التي ، الخاصة المدارس من دالعدي يوجد اليابان، في التدريس
 المؤهلين المعلمين سجل في الناجحين المتقدمين أسماء إدخال يتم ذلك بعد،  مكثف   بشكل  
 .(Hidenori Fujita,2007,42 ) منطقة   أو محافظة   لكل

التعليم المصرى، فكرة الترخيص لمزاولة مهنة التدريس من األفكار المستحدثة على  د  ع  وت  
قد و ، 7002لسنة  122من خالل إصدار القانون رقم  م7002بها مذ عام  مبدأ االهتماإذ 

من القانون على إنشاء األكاديمية المهنية للمعلمين لتتولى مسئولية منح ( 22)نصت المادة 
كاديمية األ "نشأ أكاديمية تسمى ت  :" على النحو التالي  شهادات الصالحية والترخيص للمعلمين
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تتمتع بالشخصية االعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر " المهنية للمعلمين
ة نمن رئيس الجمهورية، على أن يكون مقرها مدي بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار  

في مختلف أنحاء الجمهورية، وتعمل بالتعاون مع كليات التربية،  القاهرة، وتكون لها فروع  
من ( 22)ى أن تتولى هذه األكاديمية منح شهادة الصالحية المنصوص عليها في المادة عل

، وبهذا أصبحت األكاديمية المهنية للمعلمين هي الجهة المسئولة عن الترخيص  "هذا القانون
 .المهني للمعلمين في مصر

ي للمعلم وعلى الرغم من الجهد الملحوظ للدولة المصرية لالهتمام بقضية التكوين المهن
وضمان توافر الحد األدنى المقبول ، للمعلم  الواقع يشير إلى أن قضية التأهيل المهنيفإن 

من  اً عديدة مهنة التعليم، ما تزال تعاني مون على مزاولد  ق  من معايير الجودة والكفاءة فيمن ي  
لعناصر من البحث والدراسة لطرح رؤى جديدة النتقاء ا إلى مزيد   أوجه القصور، وبحاجة  

والترخيص المهني للمعلمين الجدد والقدامى في إطار السعي ، الجيدة للعمل بمهنة التدريس 
يقوى على  متميز   (الطالب) تعليمي   لتحقيق جودة أداء مؤسسات التعليم وضمان منتج  

 (.26 ،7011محمد محمد غنيم، )المنافسة العالمية
مهنة التدريس يمثل توجهًا عالميًا ،  وي الحظ من خالل العرض السابق أن ترخيص مزاولة

يستهدف تجويد منظومة التعليم ، من خالل انتقاء أفضل العناصر للعمل بهذه المهنة ، كما 
أنه ي عد آليًة معتبرًة يمكن من خاللها معالجة القصور في بعض برامج إعداد المعلمين ، وما 

القى هذا التوجه مع الرؤى يترتب عليه من ضعف  في بعض خريجي هذه البرامج ، كما يت
 .المصرية المطروحة في الوقت الراهن إلصالح منظومة إعداد المعلم في مصر

 والتعليم الرتبيِة ووزارِة  اجملتمِع خدمِةو الرتبيِة كلياتِ بني   لعالقُةا: ثالثًا

بعامة وكليات  تمثل خدمة المجتمع وتنميته محورًا مهمًا فى وظائف المؤسسات الجامعية
، إذ كثيرًا ما يتردد أن حدود الجامعة تنتهى بانتهاء حدود المحافظة أو المدينة تربية بخاصةال

القيام بأدوار تنموية تجاه " وكليات التربية التى تقع بها، ومن ثم يقع على عاتق الجامعة
المجتمع المحيط بالجامعة من خالل تكوين قاعدة اجتماعية عريضة متعلقة بضمان حد أدنى 

تعليم لكل مواطن، والمساهمة فى تعديل نظام االتجاهات والقيم بما يتناسب والطموحات من ال
التنموية فى المجتمع، كتعزيز قيمة العمل واإلنتاج ودعم االستقاللية فى التفكير والموضوعية 
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فى التعرف ونبذ االتكالية والنزعة االستهالكية، كما أن للجامعة دورًا مهمًا وواضحًا فى تحقيق 
. (27، 7006رزق محمد منصور، ) "التنمية المستدامة وزيادة اإلنتاج وتقليل نسبة الفقر

نما يتجلى  وكليات التربية فدور الجامعات ال يقتصر على تثقيف العقول وتزويدها بالمعرفة، وا 
فى الدور اإليجابى والجدى فى التنمية االقتصادية واالجتماعية، إذ تهتم الجامعة فى البالد 

قدمة بالصورة التى يجب أن يكون عليها المجتمع والطريق التى يجب أن تسير فيه األمة المت
 .(216، 1226محمد عربى بو عزيزى،)إلى حياة أفضل

ع ني الفكر الجامعي المعاصر بأهمية انفتاح الجامعة على المجتمع والبيئة لإلسهام ولقد 
 -تترجم  -ا أدى إلى ظهور جامعات في حل مشكالتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية مم

، وهي " بجامعات البيئة " هذا االتجاه وتسمى هذه الجامعات بد –في أهدافها وبنيتها وأدوارها 
والمتفحص لبرامج . صيغة حديثة تستهدف ربط الجامعات بمجتمعاتها على نحو أكثر فاعلية 

لدراسة طبيعة البيئة الفيزيقية  الدراسة في هذه الجامعات يجد أنها تقدم فرصا متنوعة للطالب
واالجتماعية والثقافية والفكرية ، عالوة على نظم الدراسة التقليدية ، بهدف التعرف العلمي 

 . (2، 7006السيد سالمة الخميسى، ) إلى البيئة واإلسهام في حل مشكالتها
المادية  والتعليم الجامعى يعد بمثابة عملية تفاعل مستمرة بين الفرد المتعلم وبيئته

واالجتماعية، وأن التعليم الجامعى يعد بمثابة عملية تفاعل مستمرة بين الفرد المتعلم وبيئته 
المادية واالجتماعية، فالتعليم الجامعى الفعال هو الذى يكون وثيق الصلة بحياة أفراد المجتمع 

تمع تعد وحاجاتهم ومشكالتهم والقادر على إحداث التنمية الشاملة، كما أن خدمة المج
الترجمة الفعلية لوظائف الجامعة من أجل التكيف مع المتغيرات السريعة فى المجاالت العلمية 
والتكنولوجية واالقتصادية والتكيف مع الحاجات الثقافية المتزايدة التى تمت نتيجة اتساع 

تعد  كما،  (22، 1226محمد إبراهيم عطوة، )التسهيالت التى قدمتها وسائل االتصال الحديثة
خدمة المجتمع من أبرز وظائف الجامعة في الوقت الحالي بما توفره من مناخ يتيح ممارسة 
الديمقراطية وفى المشاركة الفعالة في الرأي والعمل ، كما تنمى لدى المتعلمين القدرة على 
المشاركة واإلسهام في بناء المجتمع وحل مشكالته ، كما تنمى لديهم الرغبة الجادة في 

عن المعرفة وتحدى الواقع واستمرار المستقبل في إطار منهج علمي دقيق يراعى  البحث
 . (22، 7007مجدى عزيز إبراهيم، )الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع
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الكليات الجامعية ارتباطا بحاضر المجتمع ومستقبله لكونها  أكثرالتربية من  كليةتعد و 
علم الذى هو عصب العملية التعليمية والقائم على تربية وتهذيب الم بإعدادالجهة المنوطة 

ن من أوتتفق اللوائح الداخلية المنظمة لكليات التربية في مصر ، بناء المجتمعأوتثقيف 
لدى  تيةبث اتجاهات التنمية المهنية الذاهداف كلية التربية تدريب المعلمين اثناء الخدمة و أ

 .ستمر مدى الحياةالخريجين ودعم قيم التعليم الم
االتجاه العالمى لرسالة الكليات والمعاهد الجامعية يتمحور حول الخروج من  أصبحوقد 

نطاق التركيز على حفظ المعرفة ونشرها عن طريق التدريس والبحوث االكاديمية الى مجال 
 يتيح للبحث العلمى الجامعى المشاركة الحقيقية في التنمية المجتمعية ودفع عملية أرحب

 (.116، 7010محمد محمد غنيم، ) لوجى الى االمامالتقدم التكنو 
عداد الباحثين في برنامج الدراسات العليا التي تغطي  وتضطلع كليات التربية بتكوين وا 

ويمكن لهؤالء الباحثين بكفاياتهم البحثية . مختلف التخصصات التي يحتاجها المجتمع 
يقوموا بدور فعال في الوفاء باحتياجات القطاعات والعلمية المكتسبة من برنامج اإلعداد أن 

السيد )  التربوية والتعليمية على المستويات التخطيطية واإلشرافية واالستشارية والبحثية
 . (2، 7006سالمة الخميسى، 

تنتج كليات التربية من خالل أعضاء هيئة التدريس العديد من البحوث والدراسات في كما 
م الترقي العلمي والمهني تتطلب قيام األساتذة بإجراء ونشر البحوث مختلف التخصصات ، فنظ

هذا النظام يمكن كليات التربية من امتالك آلية . التي تعالج قضايا علمية وتربوية ملحة 
نشطة ومستمرة لتزويد المجتمع بنتائج البحوث والدراسات التي يجريها األساتذة في مجاالت 

لتدريس ، وعلم النفس التربوي ، وتكنولوجيا التعليم ، واإلدارة التربية ، والمناهج ، وطرق ا
السيد سالمة الخميسى، ) التربوية والمدرسية ، والتربية الخاصة ، والدراسات اإلسالمية

7006 ،2) . 
بالواليات المتحدة من الكليات المتميزة  (UCLA)  أنجلوس لوس كاليفورنيا، جامعةوتعد 

 التدريس،و البحث، في مهمتها في بقوة متجذر مؤسسة هيفي مجال خدمة المجتمع ، ف
 واالنجازات واإلبداع واالبتكار، باالكتشاف ملتزم الجامعي الحرم مجتمع. العامة والخدمة
 لجميع والتنمية النمو تغذي وشاملة مفتوحة بيئة في النقدى، والتساؤل والنقاش التعاونية
 لضمان حيوية المجتمعية المبادئ هذه. وظفينوالم واإلدارة والطالب التدريس هيئة أعضاء
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 للسلوك كمرشد تكون ولكي الجامعي الحرم في المجتمع أفراد لجميع مرحبة و شاملة بيئة
 .والجماعي الشخصي

 The) :وتتمثل أهم مبادئ جامعة كاليفورنيا فيما يتعلق بخدمة المجتمع فيما يلى

University of California, Los Angeles (UCLA),2011) 
 مساعينا جميع في التفوق على للحفاظ األهمية بالغ أمر التنوع أن نومن نحن. 
 األفراد بين والشمولية والتراحم والتفاهم االنفتاح تعزيز إلى نسعى نحن 

 .والجماعات
 اطار في ومدنية، محترمة بطريقة والحوار، التعبير حرية بضمان ملتزمون نحن 

 .لدينا والمتغيرة المتنوعة الجامعي حرمال مجتمعات تتبناها التي الرؤية
 العالقات في االحترام وتعزيز المشتركة القواسم عن فضال االختالفات نقدر نحن 

 .الشخصية
 و منصفة و تعاونية و محترمة جامعية بيئة وتعزيز خلق عن مسؤوليتنا نؤكد 

 . المتنوعة لدينا الجامعي الحرم مجتمعات اجل من مدنية
 المتبادل يتميز باالحترام واإلنصاف للتعلم مجتمع لبناء جاهدين نسعى نحن. 
 السلوكيات من ذلك غير أو والتنميط والمضايقة، التمييز أعمال نقبل ال نحن  

 أو أواالثنية اللون أو العرق عن التعبير أساس على لألفراد ضرر  التى توقع
 والتوجه اسيالسي والتفضيل الدينية، المعتقدات أو اإلعاقة أو السن أو الجنس
 شخصية خصائص بين الوطني األصل أو والمواطنة، الجنسية والهوية  الجنسي
 فرض إلى يؤدي وقد للمجتمع، UCLA مبادئ ينتهك السلوك هذا مثل. أخرى

 والموظفين الطالب سلوك يحكم الذي الجامعي الحرم لسياسات وفقا عقوبات
 .التدريس هيئة وأعضاء

 مثيرة نزعة ذات تاريخية تحيزات لديها حديثةال المجتمعات بأن نعترف نحن 
 والدين، الجنسي، التوجه اإلعاقة، العمر، الجنس، العرق، أساس على لالنقسام

 وحل والتوسط والبحوث التعليم خالل من والفهم الوعي تعزيز إلى نسعى ونحن
 .مجتمعاتنا في التحيزات هذه عن تنشأ التي النزاعات
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وبورن من الكليات الرائدة في مجال خدمة المجتمع، اذ عة أكما تعد كلية التربية بجام
تضطلع بتنظيم العديد من برامج ومشروعات االمتداد داخل المجتمعات التعليمية  بالوالية من 

 (120، 7011محمد محمد غنيم، :) خالل عدد من الوحدات والمشروعات منها
ويتكون : اإليجابيديميى شراكة االباما للبحوث والتدريب على دعائم السلوك االكا

المشروع من شراكة بين كلية التربية وبين مديرية التربية بوالية االباما تهدف الى زيادة قدرة 
مدارس مقاطعات الوالية على معالجة المشكالت السلوكية واألكاديمية من خالل االستعانة 

يجابية، ويتركز الهدف بنتائج البحوث العلمية المتميزة التي تدعم األساليب والممارسات اإل
الرئيس لتلك الشراكة في تعزيز قدرة المدارس والمقاطعات على بناء بيئات تعليمية فعالة من 

 .شانها تحسين العالقة بين الممارسات اإليجابية وبين بيئات التعلم
ويهدف تقديم الخدمات الضرورية لالفراد ذوى اضطرابات : مركز التوحد بجامعة اوربون

ويترجم المعهد رؤيته من خالل تقديم خدمات التشخيص لألطفال ، سرهم ومدارسهمالتوحد وأل
ذوى اضطرابات التوحد وتقديم برامج التدريب المستمر السرهم ومعلميهم وللمهنين المهتمين 

 .واجراء البحوث العلمية الميدانية وتقديم االستشارات العالجية لهذه الفئة، بهذا المجال
هدف المشروع الى تلبية رغبة مدراء : صالح االكاديمى الفعالالقيادة من اجل اإل

حيث قدم المشروع برامج لتطوير القيادة ، المدارس والمعلمين األوائل للتطوير المستمر
االكاديمية من خالل عقد دورات تدريبية حول التنمية المهنية وتصميم شبكة بحوث إجرائية 

 .داخل مقاطعات والية االبامالتعليمية تضم البحوث التي تهتم بتحسين العملية ا
في ان التعليم يمكن االفراد من تحقيق الرضا  معهد التربية في بريطانيا تتمثل رسالةكما 

والمعهد معنى ومتحمس لتعزيز التعليم ، عن الحياة وبناء مجتمعات عادلة متماسكة ومزدهرة
والبحوث االجتماعية والممارسات للجميع وتؤكد رسالة المعهد على تحقيق التميز في التربية 

المهنية ذات الصلة من خالل فهم ومعرفة متقدمة كما يلتزم بأعلى مستويات الدقة االكاديمية 
في جميع اعماله كما انه معنى بالعقل النقدى والعدالة االجتماعية ويتم تحقيق هذه الرسالة 

  (Institute of Education University of London,2012 ):من خالل
 هها نحو الممارسة والتدريسيتقديم بحوث عالية الجودة وتوج 
  تقديم االستشارات التربوية وغيرها من الخدمات التي تسهم في دعم وتطوير

 .جودة األنظمة والسياسات التعليمية والممارسات المهنية
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 ؛ والدولية الوطنية االهمية ذات المتميزة البحوث إجراء  
 على والتركيز البحث على ويقومان  عالية جودة ماله تدريس و تعلم تقديم 

 الممارسة؛
 والخدمات؛ النظم واالجتماعية،و التربوية الممارسة لتعزيز خبراتنا تطبيق 
 واالجتماعي؛ التعليمي البحث تأثير من جنب الى جنبا الجمهور إشراك دعم  
 المجاالت هذه في للبحث وطنية موارد إلى الوصول سبل وتوفير إنتاج.  
 للممارسة؛ كمجتمع المعهد إلثراء الخريجين مع التعامل 
 والتطلعات القيم تشاركنا التي المنظمات مع وثيقة شراكة في العمل. 
 احتياجات لتلبية  البحثي النشاط في التوسع لدعم والقدرات الهياكل تطوير 

  .الجدد والممولين الشركاء
 في واالستثمار المعهد، عبر الجمهور بإشراك التزام ترسيخ في تغيير إجراء 

شراك األنظمة   .والعامة والموظفين الطالب وا 
 الدكتوراه تدريب باحثين، طالب توظيف خالل من الدكتوراه مدرسة نشاط توسيع 

  .مبكر وقت في الوظيفي والدعم
 ومعدالت الباحث الطالب بتقدم المتعلقة واألحكام العمليات فعالية مراجعة 

 .االستكمال
 في بما ، بالمعهد الخاصة الدعم وخدمات الدراسية المناهج تدويل في االستمرار 

 الدولي االمتداد صحيح بشكل لتعكس التنقل، وفرص الموظفين قدرات تنمية ذلك
  .طالبه تنوع و للمعهد

 نشطة شراكة اتفاقات بشأن بشكل دولي العالي التعليم مؤسسات تعاون تركيز 
 في الخريجين من الفعالة والمشاركة المعهد خريجين شبكة  تطوير في التوسع 

  .للمعهد الدولي النشاط تطوير
ويقدم المعهد أنشطة بحثية وخدمات استشارية متنوعة للعديد من الجهات المحلية 

داراتوالقومية والدولية ومن ابرز الجهات المستفيدة من خدمات المعهد المدارس  الخدمات  وا 
ومن امثلة ، المهنية والهيئاتت ووزارة التعليم االجتماعية والسلطات المحلية والجامعا
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 Institute of Education University ) :الخدمات التي يقوم بها المعهد ما يلى

of London,2016) 
  600برنامج الممارسات الفعالة في التنمية المهنية المستمرة من خالل دعم 

المهنية المستمرة مدرسة لتوفير الممارسات الفعالة التي تؤدى الى التنمية 
 لجميع العاملين بتلك المدارس

 البرنامج القومى للتنمية المهنية المستمرة للقيادات 
 مشروع تطوير التعليم االساسى بجمهورية اليمن 
 تطوير القيادات بالمدارس البريطانية بالشرق األوسط 
 ي التعاون مع المفوضية االوربية لمتابعة التقدم في اصالح التعليم العالى ف

  اوربا
 Center forمركددز للبحددث التربددوييوجددد بهددا باليابددان  Yamanashi وفددى جامعددة 

Educational Research  م وتدم تطدويره 1262يونيدو عدام ، وقدد أسدس هدذا المركدز فدي
قسددم بحددث : م وهددذا المركددز يضددم ثالثددة أقسددام7001م، وأخددرى عددام 1222مددرة عددام : مددرتين

المعلومدات، قسدم البحدث فدي التعلديم ولكدل مدن هدذه األقسدام ممارسة التعليم، قسم تعلديم تقنيدة 
مددداد  مهمددة ودور فدداألول لتطددوير مندداهج المدددارس بحيددث ت لبددي هددذه المندداهج حاجددات اليددوم، وا 
الطددالب المعلمددين بكددل مددا هددو جديددد فددي المندداهج وطددرق التدددريس لجميددع المراحددل التعليميددة، 

قنية المعلومات الحديثة وكيفيدة اسدتخدامها فدي والثاني يهدف لتسهيل تعليم الطالب المعلمين ت
المدرسة وبالتالي تحسين بيئة المدرسة، وحدث الطدالب علدى المسداهمة فدي المنافسدة العالميدة 
حول تقنية المعلومات وتحقيق الكفاءة في المدرسدة، أمدا القسدم األخيدر فهدو يقددم االستشدارات 

لدى المعلمدين بوجده عدام ، وفيده يدتم مناقشدة القضدايا فدي التعلديم، التربوية إلى جميع الطدالب وا 
 .والمشكالت التي قد تواجه الطالب المعلمين في المدرسة
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 االعتمادِ وهيئات الرتبيِةِ كليات بني العالقُة: رابعًا

لها مدخالتها وعملياتها  معقدةً  التعليم الجامعي فى الوقت الحاضر صناعةً  د  ع  ي  
 ينوكذلك الوسط،  اهتمامات المجتمع األكاديمي من كبيرةً  وأضحى يحتل مساحةً ، ومخرجاتها

، هم القوى الموجهة للنمو االقتصادي عد التعليم الجامعي أحد أحيث ي  ، السياسي واالقتصادي
وقد تعالت األصوات ، ة رئيسة فى نقل الخبرة اإلنسانية المتراكم وهو مستودع المعرفة وأداة  

سواء فى الدول النامية  وكليات التربية ليم الجامعيبالبحث عن آليات لجودة التع التى تنادي
فى  متميز   ولذا حظي موضوع االعتماد فى التعليم الجامعي المعاصر باهتمام  ، أو المتقدمة

على جودة مدخالت وعمليات  وذلك من منطلق أن االعتماد دليل  ، سياسات تطوير هذا التعليم
وجعلها أكثر مالءمة لمتطلبات التنمية وسوق  مما يقود إلى جودة مخرجاته، التعليم الجامعي

 .العمل
ن الهدف من الجودة وصول المؤسسة التعليمية عد الجودة واالعتماد صنوان، إذ أوت  

التنافسية، وكالهما  مهمًا على جودة المؤسسة وقدرتها إلى االعتماد، واالعتماد يعطى مؤشراً 
نما أحد الوسائل ال عد غايةً ال ي   والوصول كليات التربية مهمة لتطوير منظومة فى حد ذاته، وا 
 عد االعتماد طريقةً يرضى عنه المستفيدون من األطراف جميعًا، كما ي   إلى مستوى عالمي ابه

يمكن من خالله الحكم على جودة المؤسسة التعليمية من حيث ، لتقويم المؤسسات التعليمية 
 مهم   عتماد باهتمام الدول المتقدمة كمحك  اال ية وفعاليتها التعليمية، ولذا حظيقدرتها المؤسس

 .اتبعته فى تحديث جامعاتها
 منصبًا على البحث وتقديم الوظائف بقدر ما أصبح أداةً  كليات التربيةدور  د  ع  ي   لمو 

ذلك، فقد بات من المهم تحديث  اعليه ل  و  ع  كان ي   ولما، نحو النهضة والتقدم مهمةً  نقديةً 
تحث على  كثيرة   وقد ظهرت دعوات  ، كاملةً ا القيام بأدواره ايتسنى له يك كليات التربيةوتطوير 

  من ناحية   كليات التربيةكاتجاه يمكن من خالله تحديث واالعتماد ضرورة تطبيق نظم الجودة 
 .أخرى الضعف والقصور من ناحية   يومعالجة نواح، 

بهذه  واالعتماد للجودة أن يكون هناك معايير ومؤشرات   ضرورة وأكدت هذه الدعوات 
يما ، السالتعليميةحتى يمكن الوقوف على درجات اإلنجاز والتقدم داخل المؤسسة ،  الكليات

أثناء العقدين  الجامعات والكليات قد ظهرت بقوة يأن البحث عن مؤشرات الجودة ف
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 من تلك الجهود المتنوعة فى أوروبا واستراليا وفى أمريكا الشمالية عديد  الماضيين، وظهر 
 .عندما ازداد الطلب على الجودة فى إدارة التعليم العالى

كونه األسلوب  واالعتماد في الجامعات والكليات جودةبنظام الوقد يرجع االهتمام 
، وربط النظم السياسية وما تصدره من يجديد النظم التعليمية بأسلوب علماألنسب لتطوير وت

اول أن تطبق هذه القرارات، كذلك يمكن أن تح يخص التعليم بالنظم التعليمية التقرارات ت
وتقييم ، وفى تقييم الطالب الجامعى ، تساعد مؤشرات الجودة فى صناعة السياسة التعليمية 

ومراقبة عمل أنظمة التعليم، والتخطيط واإلدارة الفعالة للموارد ، أداء المؤسسة التعليمية 
، مجدى على حسين )ظمة التعليمسهم فى وضع قوانين عامة ألنوالخدمات التربوية، وت  

7006 ،122) . 
 الحديث عن جودة كليات التربية واعتمادها في ضوء معايير ومؤشرات   د  ع  ولذا لم ي  

 بل ضرورةً ، من الرفاهية  ، أو ضرباً من القول  بدعاً  و دولية  أ محلية   هيئاتمن قبل  معلنة  
جل تحقيقه ال سيما في ظل ن أ، يجب أن تتكاتف كافة الجهود م اً حاسم جراءً وا   حتميةً 

مرحلة في العالم اآلن، كما أن هذا شعار ال د  ع  والتنافسية الشديدة التي ت  ، المتغيرات المعاصرة 
وسوف يتم ، سواء  به لدى معظم دول العالم المتقدمة والنامية على حد   التوجه معمول  

 : اآلتياستعراض تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال على النحو 
 :فى الواليات املتحدة  الرتبيِة كلياِت اعتماُد

وأصدبح أكثدر نشداطًا فدى ، زهاء مائة عام فى الواليات المتحدة منذ  بدأ االعتماد عملياً 
األمريكدي  عد االعتماد جزءًا مهمًا من التعليم العداليوي  ، فى كل الواليات الخمسين الوقت الحالي

كمدا ترصدد ، من األهداف تحققت من خالل االعتماد هناك كثيراً كما أن ، سات التعليميةوالسيا، 
 James )علددى االعتمدداد لللطددالب للحصددو كمسدداعدات   مليددار دوالر   60الحكومددة الفيدراليددة 

Appleton, Ralph Wolff,2004,80). 
يددة يجددب وهنداك معددايير أقرهددا مجلددس اعتمدداد التعلديم العددالى بالواليددات المتحدددة األمريك

بهدا إذا أرادت االعتمداد المؤسسدي أو األكداديمى، وتتمثدل  التعليم العالي أن تفديعلى مؤسسات 
 (122 -126، 7007عائشة أحمد البشير، ) :تلك المعايير فيما يلى

  تحقيددق الجددودة األكاديميددة للتأكددد مددن أن لدددى المؤسسددات معددايير وضددوابط لتطددوير
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عمليدددات خدددالل ز مدددن منظومدددة التعلددديم وتجويدددده فدددى التركيدددز علدددى التحصددديل المتميددد
 .التدريس والبحوث والخدمات

  المسددئولية، حيددث توضددح المؤسسددة الراغبددة فددى االعتمدداد اسددتعدادها الدددائم للمسدداءلة
وأن تسدددعى ، العامدددة عدددن طريدددق أن يكدددون لددددى المؤسسدددة معدددايير لضدددمان الجدددودة 

 .المؤسسة إلى إشراك الجمهور فى اتخاذ قراراتها والمساءلة

 جب أن تشجع مؤسسدات التعلديم العدالير والتطوير المنشود، إذ يتشجيع إحداث التغيي 
لتطددوير المؤسسددة  ، علددى التخطدديط فددى الددداخل إلحددداث التغييددر والتدددقيق المنشددودين

 .عن طريق التقييم الذاتى الذى بدوره يقود إلى قياس الجودة

  بددين اإلجددراءات المناسددبة لصددنع القددرار، ويتحقددق ذلددك مددن خددالل المشدداركة المتواصددلة
أعضاء المؤسسة ومشاركة الجمهور فدى صدنع قدرار االعتمداد والسياسدات واإلجدراءات 

 .المتعلقة به

ما يلى عداد المعلم في مؤسسات إالمعنية بالجودة والمعايير  الهيئات والوكاالتومن أبرز هذه 
: 
 (:NCATE )العتماد كليات إعداد المعلمين  يمعايير المجلس القوم -أ

 (NCATE)العتماد كليات إعداد المعلمين  يجلس القومشهدت معايير الم
، فقد جعلت محور هابالواليات المتحدة األمريكية عديدًا من التغيرات والمحاوالت عند وضع

حتى بداية  م1262منذ عام  ظلت سائدةً  يمعايير القائمة على المنهاج والتاهتمامها ال
من تركز على المتعلم  يلى األداء والتلمعايير القائمة عم، ثم تحولت بعد ذلك نحو ا1222

  .كز حول الطالبلمتمر خالل التركيز على التدريس ا
ية فيما يتعلق العتماد كليات إعداد المعلمين األمريك يموتتمثل معايير المجلس القو 

المعلم ومهاراته وقيمه واتجاهاته،  -هو معرفة الطالب رئيس   معيار   يبالطالب الجامعي ف
 : المعيار بعض المعايير الفرعية على النحو اآلتى  عبر عن هذاوي  
 :المعرفة بمادة التخصص  -1

الذي  يبالتخصص األكاديم عميقةً  ويتحقق هذا المعيار من خالل امتالك الطالب معرفةً       
كما يظهرون معرفتهم من خالل البحث واالستقصاء والتحليل الناقد وتركيب ، يزمعون تدريسه 
 .يةالمادة التدريس
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 :  يالمعرفة بالمحتوى التربو  -7
كما توضحه معايير الوالية  يالل الفهم العميق للمحتوى التربو يتحقق هذا المعيار من خ     

بما  ا ،محتوى العلمي لمادة التخصص المزمع تدريسهلل اً عميق ماً لديهم فهأن و ، والكلية 
، تمكن جميع المتعلمين من التعلم  متعددة   واستراتيجيات   متنوعة   يسمح لهم بتقديم تفسيرات  

إلى تضمينهم وتتسم بالكفاءة، إضافةً  وواضحة   ويقدمون المحتوى للمتعلمين بطرائق مبتكرة  
 .مناسبة   للتكنولوجيات فى التدريس بطريقة  

 :المهارات والمعارف المهنية والتربوية  -1
هارات المهنية والتربوية يتحقق هذا المعيار من خالل الفهم الحقيقي للمعارف والم      

ن خالل معرفة كيف وذلك م، ر التعلم لجميع المتعلمينمعنى تيسذات  وتطوير خبرات تعلم  
 .لهم وبناء خبرات التعلم على الخبرات السابقة وكيفية جعل األفكار مناسبةً مون ، يتعلم المتعل

 : المعرفة بتعلم الطالب  -2
وتحليل ،  المعلمين بتقييم طالبهم بدقة  -الطالبهذا المعيار من خالل قيام يتحقق      

جراء التعديالت المناسبة على ط  .يمهم رائق التدريس وأساليب تعلمستوى تعلمهم وا 
 : القيم واالتجاهات لجميع المرشحين للعمل بالتربية  -2

مع المتعلمين وأسرهم والمجتمعات  الطالب المعلمينيتحقق هذا المعيار من خالل عمل      
مع ضرورة ، لمحلية بطرائق تعكس القيم المتضمنة فى المعايير على مستوى الوالية والكلية ا

 .متى يمكنهم مراجعة قيمهم وتعديلها وتطوير خططهم لتفعيل ذلك الطالب المعلمونأن يدرك 
 INTASC: معايير هيئة تقييم ودعم المعلمين الجدد بالواليات المتحدة األمريكية  -ب

 Interstate Newئة تقييم ودعم المعلمين الجدد بالواليات المتحدة تعد معايير هي
Teacher Assessment and Support Consortium Standards  من أهم وأبرز

) :لكليات إعداد المعلمين وتتحدد معايير جودة الطالب فيما يأتي  يمعايير االعتماد األكاديم
 (.22 -22، 7002، أمين محمد النبوى

 ويتمثل هذا المعيار فى تفهم المعلم الجديد المفاهيم األساسية ، صصمادة التخ ،
وأدوات البحث وبيئة التخصص الذي ينوى تدريسه، وأن يكون قادرًا على تصميم 

 .ذات معنى لدى المتعلمين الخبرات التدريسية التي تساعد على تكوين خبرات تعلم  
 كيفية تعلم الطالب وكيف ينمون، ويتمثل هذا المعيار فى فهم المعلم ، تعلم الطالب
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ويقدم لهم الفرص التعليمية التي تساعدهم على تدعيم النمو الذاتي والعقلي 
 .واالجتماعي

  اختالف المتعلمين، ويتحقق من خالل فهم المعلم االختالف بين المتعلمين فى طرائق
علمهم، لالختالفات فى أنماط ت مالئمة   تعلمهم، ويكون قادرًا على خلق فرص تعلم  

 .وتراعى التنوع فى خلفياتهم الثقافية
 يب الطالب المعلمين على ويتحقق هذا المعيار من خالل تدر ، ستراتيجيات التعليما

ستراتيجيات تدريسية متنوعة تساعد فى تنمية التفكير الناقد وحل ااستخدام 
 .المشكالت وتنمية مهارات األداء

 خدام طرق االتصال اللفظية وغير ويتحقق من خالل التدريب على است، االتصال
اللفظية وتقنيات االتصال الحديثة فى تدعيم االستقصاء والبحث والبناء وتعزيز العمل 

 .الجماعي والتعاون
 المعلم على -ويتحقق هذا المعيار من خالل تدريب الطالب، التخطيط التدريسي

دارتها بفعالية بناءً  بالمادة العلمية على معرفته  التخطيط للعملية التدريسية وا 
 .للتخصص

  ستراتيجيات التقويم لتعليم االل تدريب المعلمين على استخدام وذلك من خ، التعليم
 .الطالب وضمان استمرار نموهم العقلى واالجتماعى

المجلس فإن توصيات ، في المدارس المتوسطة وفيما يتعلق بالترخيص للتدريس  
بدورها  يوالت، بكل والية  خاصةً  قويةً  ص  تتضمن اختبارات ترخي القومي لجودة المعلم

ذا كان المرشح إعن تراخيص الوالية في تحديد ما  للمسئولين   فضل وسيلة  أتمثل 
 . يمكنه من تدريس محتوى المادة مناسب   عداد  إ هلدي متوسطة   للتدريس في مدرسة  

 :فى اليابان  الرتبيِةكلياتِ  اعتماُد

بهددف تحسدين جدودة الجامعدات  م1222ابدان عدام لالعتماد فى الي تأسست أول هيئة  
 Japaneseميت هيئددددة اعتمدددداد الجامعددددات اليابانيددددة واالرتقدددداء بهددددا محليددددًا وعالميددددًا، وس دددد

University Accreditation Agency (JUAA) ،عدددات ماوقدددد بددددأت هيئدددة اعتمددداد الج
ق علدى كدل الجامعدات م بالتطبي1221اليابانية أنشطتها االعتمادية للجامعات اليابانية فى عام 
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م بتنقدديح نظددام االعتمدداد علددى أسدداس 1226وقددد قامددت الهيئددة عددام ، األعضدداء فددى الهيئددة
 :ويددتم اعتمدداد الجامعددات اليابانيددة مددن خددالل نظددامين، بددل كددل جامعددة  الدراسددة الذاتيددة مددن ق  

Masateru Ohnami ,  Hiroshi Hokama, 2004, 109)  ) 
لطلدددب العضدددوية  ات التدددى تتقددددم ألول مدددرة  مدددنح للجامعدددوهدددو الدددذى ي  : االعتمددداد  -1

الرسمية فى هيئة االعتماد، والبد أن يمر على إنشداء الجامعدة أربدع سدنوات حتدى 
 .يكون لها الحق فى االنضمام لعضوية الهيئة

مددن الحصددول علددى االعتمدداد  مددنح بعددد مددرور خمددس سددنوات  وي  : إعددادة االعتمدداد  -7
رة علددى االعتمدداد، ويمددنح كددل سددبع األول بالنسددبة للجامعددات التددى تحصددل ألول مدد

 .سنوات للجامعات التى حصلت على إعادة اعتماد من قبل
والهيكدل ،  رسدالة الجامعدة وأهددافهافدى  فدى اليابدان وتتمثل معدايير االعتمداد الجدامعي

اإلجراءات والدنظم اإلداريدة و وسياسات ونظم القبول، ، والبنية البحثية والتعليمية ،التنظيمي لها 
وتنظددديم عمليدددات التعلددديم ، ة اتخددداذ القدددرارات الجامعيدددة، وتطدددوير الدددنظم الجامعيدددة وسياسددد، 

والتدريس، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالمؤسسة الجامعية، ونوعيدة الطدالب والخددمات 
الطالبيدددة ، واألنشدددطة البحثيدددة وجودتهدددا، ونوعيدددة الخددددمات االجتماعيدددة المقدمدددة للمجتمدددع، 

تمثل فى المناهج الدراسية واإلمكانيات المتاحدة للدتعلم والمكتبدات ومصدادر والعملية التعليمية وت
رضددا أصددحاب األعمددال عددن و ضددمان الجددودة الداخليددة، و اإلدارة والشددئون الماليددة، و المعلومددات، 

 .((JUAA,2009الجامعة وخريجها
التساع عملية تقويم أداء المؤسسدات التعليميدة بمختلدف مقوماتهدا وعناصدرها  ونتيجةً 

 (.(JUAA,2009 :م وضع مجموعة من المعايير العامة لتقويم أداء الجامعات منهات
   لتعليم الطالب مناسبة   أن يكون للمؤسسة التعليمية أهداف. 
 أن تبرهن المؤسسة عمليًا على أنها تحقق هذه األهداف بالفعل. 

 لتأمين استقاللية الجامعات مرونة النظام التعليمي والبحثي. 

  صالح  .وسهولة اتخاذ القرارات اإلدارية النظام اإلداري فى التعليم العاليتحسين وا 

 بواسطة إنشاء  بالتحسين المستمر للتعليم العالي والبحث العلمي التزام الجامعات
 .للتقويم المتعدد نظام  
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 : يف اليابان املعلم دمعايري اعتماد مؤسسات اعدا

فاطمة عبد المنعم : ) فيما يلىاليابان  فيعداد المعلم تتمثل أهم معايير اعتماد مؤسسات إ
 (111 -110، 7012محمد، 

المهمة  هداف مالئمة ومستندة إلىيتم تحديد أ إذ يجب، هداف المهمة واأل: المعيار األول
 .الخاصة للجامعة

ذ األنشطة يجب تأسيس هياكل أساسية لتنفي إذ والبحثي ، التربويالبناء  :الثانيالمعيار 
 .على دور الجامعة وأهدافها الخاصة مستندة   العلميالتربوية والبحث 
،  مالئمةً  ن توفر الجامعة برامج تربويةً يجب أ إذبرنامج التربوي والتعليمي ، ال :المعيار الثالث

مثل تطوير مهارات المعلمين بتطبيق ، المطلوب  أخرى لتحقيق اإلنجاز التربوي شكال تعلم  وأ
 .برامج تطوير الكلية

ن تحدد الجامعة سياسات القبول المالئمة حتى يتم يجب أ ، إذقبول الطالب  :بعالمعيار الرا
 .هداف الجامعةطبقًا لمهمة وأ وصحيحة   عادلة   اختيار الطالب بطريقة  

وتؤسس ، للطالب  ن تزود الجامعة خدمات دعم  يجب أ إذ ، خدمات الطالب :المعيار الخامس
عداد الموارد البشرية الكتساب المعرفة راستهم ، وا  للطالب للتركيز على د صحيحة   بيئات تعلم  

 .الواسعة والعميقة والخبرة المهنية وتوفير المختبرات
من  مالئم   تنظيم البرامج التربوية بشكل  يجب  ، إذ المنهج وطريقة التعليم :المعيار السادس

تحقق أهداف  واستخدام طرق تعليم  ، ناحية المحتويات ومستويات وأنواع الدرجة التي ستمنح 
و الدرجة ، سواء على مستوى الدرجة الجامعية أو الدرجة العليا أ البرنامج التربوي

 .المتخصصة
ن تعزز الجامعة األنشطة والعالقات يجب أ ، إذالمساهمة االجتماعية : المعيار السابع

ادل للمساهمة في تقدم المجتمع وتحقيق الترابط والتب، التعاونية المتبادلة مع المجتمع 
 .الخارجي مع المؤسسات التربوية والبحثية والمجتمع المحلى والمجتمعات العالمية

ة عددًا كافيًا من أعضاء الكلية ن توفر الجامع، إذ يجب أالتدريس  هيئة :المعيار الثامن
 مالئم   ن تقوم بتعيين وترقية أعضاء الكلية بشكل  ، ويجب أجراء األنشطة التربوية والبحثية إل
ية الموارد البشرية والتوظيف العادل والصحيح باتباع المعايير واإلجراءات المنصوص وتقو ، 
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 .عليها
من موظفي اإلدارة  ، إذ يجب أن تضمن الجامعة عددًا كافياً  اإلداريالهيكل  :المعيار التاسع

 .ية  وفعال األهداف بيسر   إلنجاز مالئم   إداري هيكل   وتأسيس، لدعم األنشطة التربوية والبحثية 
وذلك من خالل مراقبة وتقييم األنشطة التربوية : تحسين جودة التعليم :المعيار العاشر

وتحسينها في ضوء نتائج هذا التقييم واتخاذ إجراءات مالئمة كالبرامج التدريبية لتحسين 
 جودة المعلمين

هزة الكافية ن توفر الجامعة الوسائل واألجإذ يجب أ الوسائل واألجهزة ، :المعيار الحادى عشر
لتجديد وتحسين مثل هذه ن تتخذ إجراءات ضرورية ، كما يجب أ مالئم   والعمل بها بشكل  ، 

 .تستجيب للتغيرات المجتمعية الوسائل كي
وفر الجامعة الكتب ن تإذ يجب أ ،عالم الكترونيةإمكتبة وأجهزة  :عشر المعيار الثاني
 .منظم   كاديمية بشكل  والمنشورات األ 

ن توفر الجامعة المصادر المالية وتديرها ، إذ يجب أالمصادر المالية : الث عشرالمعيار الث
جل تعزيز البنية التحتية الستمرار ، وذلك من أ مسبقاً  معدة   لخطة   طبقاً  وفعال   صحيح   بشكل  

 .األكاديميوتطوير الموارد البشرية والبحث ، من التعليم والبحث  مستوى عال  
نحو المجتمع بكشف  مسئوليتهان تحقق الجامعة ، إذ يجب أمسئولية ال: المعيار الرابع عشر

وتقارير الدراسة الذاتية وتوفير المعلومات ، عن مكانة الجامعة واألنشطة المختلفة  معلومات  
 .واألنشطة التعليمية ونتائج الدراسة الذاتية االصحيحة التي تصف نظامهم

 :ة اململكة املتحد يف الرتبيِة كلياِت اعتماُد

عدد أكثدر نظام االعتماد فدى المملكدة المتحددة ضدمن نظدام تقدويم الجدودة الكليدة، وي   د  ع  ي  
بمدا يسدمى  بدأ بمنظومة التعليم قبل الجدامعي شمواًل من حيث األهداف والوظائف والنتائج، وقد

تحددول خددالل العقددد األخيددر مددن القددرن العشددرين إلددى نظددام مراقبددة المسددتويات  يبددالتفتيش الددذ
غيدر  مسدتقلة   ، وأصدبحت عمليدة التقدويم مسدئولية مؤسسدات  ليمية، ثم انتقدل للتعلديم العداليتعال

جددودة واالعتمدداد فددى التعلدديم تدددعمها الدولددة، ومددن هددذه المؤسسددات وكالددة ضددمان ال حكوميددة  
للقيدددام بعمليدددة التقيددديم للبدددرامج  التعلددديم العدددالي ، وقدددد أنشدددأت الجامعدددات مجلدددس جدددودةالعدددالي

 طبيق إجراءات تقييم الجودة داخل المؤسسدات التعليميدة، ومدن ثدم فقدد سدعت كدل  األكاديمية، وت
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نجلتددرا إلددى تبنددى مددداخل جديدددة  نشدداء وكدداالت  ، مددن اسددكتلندا وويلددز وا  العتمدداد  ومؤسسددات   وا 
وضمان جودة التعليم بها من خالل التركيز على البدرامج واألهدداف األكاديميدة وجدودة الخدريج، 

الطالددب والتقيدديم الخددارجى مددن قبددل الخبددراء، وبددرامج البحددث فددى الدراسددات والتركيددز علددى تقيدديم 
، والتعلددديم االحتياجدددات الخاصدددة  والمراجعدددة والتوجيددده، والطدددالب ذوي العليدددا، وتقيددديم البدددرامج

 .(212، 7002صفاء عبد العزيز، وسالمة حسين،) والمعلومات واإلرشاد الوظيفي
ودة التعلدديم إلددى هيئددة ضددمان الجددودة سددندت مسددئولية تقيدديم جددأ   م1222ومنددذ عددام 

Quality Assurance Agency  ، لتقيديم جدودة التعلديم مدن  جديدد   اكتمدل تصدميم إطدار  حيدث
خالل المراجعة الخارجية والتقييم الذاتى للمؤسسدات التعليميدة، كمدا يقدوم مجلدس جدودة التعلديم 

عدد هيئدة ضدمان الجدودة كما ت  بتقييم المظاهر المتعددة لجودة مؤسسات التعليم الخاص،  اليالع
التعلدديم  مدن جامعددات وكليدات يدتم تمويلهددا بواسدطة تبرعددات   مسددتقلةً  فدى المملكدة المتحدددة هيئدةً 

ماجدددة محمددد أمددين ، ) الرئيسددة التعلدديم العددالي مددع هيئددات تمويددل ومددن خددالل عقددود  ،  العددالي
7002 ،211). 

االعتمدداد جمددال الدهشددان، ) :ا يلددىفددى المملكددة المتحدددة فيمدد مثددل أهددداف االعتمدداد الجددامعيوتت
 (.12، 7002،االكاديمى

  للحفددداظ علدددى جدددودة التعلددديم فيهدددا  العددداليدعدددم وتقدددديم النصدددح لمؤسسدددات التعلددديم
 .ومعاونتها على تطوير أدائها وتحسين مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها، وتحسينها 

   للكبدددار فدددى  علددديم  أو ت،  عدددال   للطدددالب الدددذين يبحثدددون عددن تعلددديم   مسدددتقل   تقددديم دليدددل
 .خارج الدولة مؤسسة  

   للمكانة الجيدة للمؤسسة التعليمية للحكومة والهيئات األخرى تقديم ضمان. 

   التفتدديش المسددتقل،  علددن بأنهددا قددد قبلددت متطوعددةً تمكددين المؤسسددة التعليميددة مددن أن ت
،وأن كدل الجواندب الخاصدة (BAC)وأنها قد حققدت شدروط مجلدس االعتمداد البريطدانى 

 .جيد   عليم والتعلم فى المؤسسة تتم بشكل  بالت

   المرتبطة بمؤسسدات التعلديم  ها جميع األطرافستفيد من، تبها  موثوق   توفير معلومات
مثدل الطدالب وأوليداء األمدور وأصدحاب األعمدال واألجهدزة الحكوميددة  العدالي والجدامعي،

داريين  .ومؤسسات التمويل وأعضاء المؤسسة أنفسهم من أكاديميين وا 

 حددول مسددتوى مؤسسددات التعلدديم العددالي  حقيددق مبدددأ الشددفافية والوضددوح والصددراحةت
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 .السيما ما يتصل بمستوى البرامج التى تقدمها والشهادات التى تمنحها،  والجامعي
وتؤكددد عمليددة ضددمان الجددودة واالعتمدداد فددى المؤسسددات الجامعيددة بالمملكددة المتحدددة 

، مناسدددبة   تعليميدددة   تدددأمين بيئدددة  : مدددن أهمهدددا مدددن المعدددايير العامدددة  علدددى ضدددرورة تدددوافر عددددد  
واسددتقاللية الجامعددة عددن الجهددة المانحددة، وضددمان السدديولة الماليددة، وبددرامج الدراسددات العليددا، 

داري متدددرابط   وتدددأمين هيكدددل   ، وتدددأمين تطدددوير المنددداهج التعليميدددة وأسددداليب التقيددديم تنظيمدددي وا 
يخدتص دة بالجامعدة، والفحدص الخدارجي لجدو لضدمان ا وجدود نظدام  و بمشاركة الهيئة التعليمية، 

بوجددود ممتحنددين خددارجيين مددن هيئددات ومراجددع أكاديميددة فددى مجدداالت المراقبددة والتطددوير، كمددا 
ونوعيدة وأسداليب ، وتحقيدق األهدداف التعليميدة ، مدنح الشدهادات ب فرعية خاصدة توجد معايير 

ماجددة محمدد أمدين ) لتقيديموطدرق ا، وشروط قبدول الطدالب ، التعليم والتقييم المستمر للبرامج 
 ،7002 ،272.) 

 ج إعداد المعلم بالمملكة المتحدةفي تحديد معاييراعتماد برام مختلفة   ومؤسسات   هيئات   وت سهم
: وزارة التربية، وهيئة تدريب المعلمين، والجامعة، وتتضح هذه المعايير فيما يلي: وهي 

 (117 ،7012فاطمة عبد المنعم محمد،)
معرفة وفهم القيم و يتضمن المعرفة بمادة التخصص، : المعرفة والفهم:  المعيار األول

فهم كيفية تأثر التعلم بالنمو البدني والذهني واللغوي و واألهداف والمتطلبات العامة للتدريس، 
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو واالجتماعي والثقافي واالنفعالي للطالب، 

يتضمن التوقعات العالية واالحترام وااللتزام، و : والممارسة المهنية  القيم: المعيار الثاني 
المجتمع  المشاركة فيو التواصل مع اآلباء، و يجابية، تدعيم القيم اإلو مراعاة مشاعر الطالب، و 

 .نوني ومعرفة الحقوق والواجباتالعمل في اإلطار القاو االلتزام بالتنمية المهنية، و المدرسي، 

يتضمن وضع أهداف التدريس، وكيفية تقييم الطالب، ومراعاة و : التدريس :المعيار الثالث
 .االحتياجات المتنوعة للطالب، واستخدام الموارد في التخطيط للتعليم

يتضمن التدريب على استخدام استراتيجيات التقييم من و : الرقابة والتقييم: المعيار الرابع  
 . الطالبأجل دعم التعلم وتحسينه، وتحقيق احتياجات 

يتضمن بناء عالقات ناجحة ومركزة على التعليم و : إدارة حجرة الدراسة: المعيار الخامس 
ثارة الطالب وتشويقهم، واستخدام وسائل تدر و والتعلم،   العمل على تساعد،  فعالة سيا 



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- 126 - 

دارة متنوعة، تدريسية استراتيجيات واستخدام التعاوني، الجماعي  بشكل والتعلم التعليم وقت وا 
دارة عال،ف  .واالستقالل النفس ضبط قيم وتدعيم بناء، بشكل الطالب سلوك وا 

 :يف مصر الرتبيِة كلياِت اعتماِد معايرُي

، إال فى العقدين األخيرين م  باهتما ودة واالعتماد فى التعليم الجامعي المصرينظم الج  ظ  ح  لم ت  
ر وال تزال توجد آثا  ، مركزي ة الجودة عن طريق التنظيم الوكان التركيز ينصب على مراقب، 

، لهذه الثقافة السابقة الخاضعة للقيود التنظيمية فى الهيئات المركزية والمؤسسات نفسها 
، من الحماس والتشكيك وانعدام الثقة بمزيج   بل نظم الجودة فى التعليم الجامعي المصريوتقا

جودة فى الجامعات أنها حيث يمكن أن ترى المؤسسات فى نوايا الحكومة المعلنة عن نظم ال
ومن ثم يوجد تباين فى أساليب تطبيق نظم ، أخرى من اللوائح التنظيمية  مجرد مجموعة  

من السلوك المؤسسي واالمتثال الظاهرى  جديد   الجودة يترواح من الترجمة الفعلية إلى نوع  
البنك ، تنميةمنظمة التعاون وال)الممارسات التعليمية جراءات المفروضة دون التأثير فيلإل

 (.710 ، 7010، الدولى
ستراتيجية طة االإطار الخ يف، م  7007مصر فى مارس  يف يقد بدأت وزارة التعليم العالو 

م، 7000فبراير  يف يلتطوير التعليم العال يالمؤتمر القوم يتم إقرارها ف يلتطوير التعليم، الت
ستراتيجية ولى من الخطة االنفيذ المرحلة األ م ت7002 يانتهت ف خمسية   ومن خالل خطة  

 :(16، 7002وزارة التعليم العالي ،) يه شملت ستة مشروعات   ي، والتيلتطوير التعليم العال
 لتمويل مشروعات التطوير على أساس   يتعليم العالمشروع صندوق تمويل ال- 1

 .يتنافس
 .مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات- 7
 .ولوجيا المعلوماتمشروع نظم وتكن- 1
 .مشروع تطوير كليات التربية- 2
 (.الكليات التكنولوجية) يمشروع تطوير التعليم التقن- 2
 .مشروع توكيد الجودة واالعتماد- 6

،  عامة   بصفة   بيق نظم الجودة فى التعليم المصريومن أبرز الخطوات الجادة فى تط
موجب قانون مان جودة التعليم واالعتماد بإنشاء الهيئة القومية لض،  خاصة   بصفة   والجامعي
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 .(م7006)لسنة  67رقم 
وتكون لها الشخصية ، باالستقاللية الهيئة تتمتع  قانون الهيئة على أن وقد نص        

فى  ولها أن تنشئ فروعاً ، ا فى القاهرةويكون مقره، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، االعتبارية 
أن أهداف الهيئة تتمثل فى ضمان على ى مادته الثالثة كما نص القانون ف، محافظات أخرى

والتنسيق مع ، بثقافة الجودة ، من خالل نشر الوعيجودة التعليم وتطويره المستمر 
من المعايير وقواعد مقارنات  متكاملة   المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة  

، وبما ال يتعارض مع هوية األمة، ر الدوليةبالمعايي ، وآليات قياس األداء استرشاداً التطوير 
وتوكيد الثقة على  ،التعليمية للقيام بالتقويم الذاتيودعم القدرات الذاتية للمؤسسات 

بما ال يتعارض ، فى جودة مخرجات العملية التعليمية  قليمي والدوليواإل المحلي: المستويات
للمعايير القياسية  وبرامجها طبقاً  للمؤسسات التعليميةوالتقويم الشامل ، مع هوية األمة

 .(7006ع، .م.ج) تعليمية   والمعتمدة لكل مرحلة  
إلنشاء الهيئة القومية  أن تشريع قانون  ( 7002،محمد توفيق سالم)وقد أكدت دراسة      

بالتعبير عن اتجاهات  ، إذ ال يكتفي متميز   م هو تشريع  7006 دلضمان الجودة واالعتما
والتزام القيادة السياسية ، للتعليم وفلسفته فى مصر من اإلتاحة إلى الجودة السياسة الجديدة 

 ، ويقدم مخططاً بل يستشرف المستقبل ،  ة  معين زمنية   بالجودة فى التعليم واالعتماد فى فترة  
كما يرسخ هذا التشريع راءات لضمان جودة التعليم فى مصر، ويضع القواعد واإلج،  ستقبلياً م

أوضحت  ، كما واالنتقال به من مفهوم اإلتاحة إلى مفهوم الجودة، ياسة التعليم التغيير فى س
بين جودة التعليم  وثيقة   إقامة عالقة  ، أن من أبرز المعالم فى هذا التشريع  هذه الدراسة

وجودة المنتج ، وجودة التعليم والمستقبل، وجودة التعليم ومتطلبات التنمية، والحياة 
 .(7002محمد توفيق سالم، ) ة والمنافسة العالمي

 
العتماد كليات التربية جودة إعداد المعلم، ووضع معايير  قد جاء اهتمام الهيئة بضمانو  

 : (7010الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،) على اعتبار أن
  القوى  - بجميع مستوياتهم -المعلمين محور تطوير العملية التعليمية ويمثلون

 .ية الالزمة لعملية التعليمالبشر 
  العملية التعليمية تكون منتجة ومثمرة ومحققة ألهدافها علي قدر ما يمتلكه المعلم
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 .في أداء عمله وتخصصية   نوعية   من كفاءة  
 البشرية وتزويدها بالمعارف والمهارات واالتجاهات  المعلمين قادرين علي إعداد القوى

في إعداد هذه القوى  هام    شك أن التعليم له دور  وال. الالزمة لتنمية وتطوير المجتمع
 . البشرية

  المعلم هو العنصر الفاعل األساسي في العملية التعليمية. 
 مستوى  مه من برامج للتطورات الحديثة علىمسايرة مؤسسات إعداد المعلم وما تقد

 .حتمية   العالم ضرورة  
 التي تمكنه من القيام بدوره  حاجة المعلم المتالك المعارف والمهارات واالتجاهات ،

 .في إعداد القوى البشرية الالزمة لتطور المجتمع أساسي ومطلوب   أمر  
لذا اهتمت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بوضع هذا الدليل العتماد مؤسسات 

تعطي لمعايير الجودة العالمية والتي  بحيث تصبح محققةً ، وبرامج إعداد المعلم في مصر 
 .خريجي كليات التربية فرصة المنافسة

على وجه العموم ، وكليات التربية على  الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي هذا وفي إطار
في إعداد األفراد  و كذلك ، المجتمعو  اإلنسانفي بناء و تطوير و تقدم   وجه الخصوص ،

فقد راعت الهيئة أن  ؛ و فاعلية   بكفاءة  التحديات التي تواجهها في القيام بهذا الدور  لمواجهة
الهيئة القومية لضمان :)  :على القيم الجوهرية التالية لكليات التربية تستند معايير االعتماد

 (1، 7010جودة التعليم واالعتماد، 
 االنتماء القومي و الحفاظ على هوية األمة. 
   تحكمها النزاهة و الموضوعية العمل من خالل قيم. 
 التعليم م بأخالقيات مهنةااللتزا. 
 تنمية وحماية البيئة. 
 عداده للتنافسية العالمية المعلم تنمية مهارات الطالب  .وا 
 استناد عملية اتخاذ القرارات على المعلومات الموثقة . 
 المساهمة الفعالة في دعم خطط التنمية القومية. 
 على أنه محور العملية التعليمية المعلم النظر للطالب. 
 كة الفعالة مع جميع األطراف ذات الصلة واالهتمامالشرا. 
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 مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. 
 التقييم الذاتي المستمر كأساس للتطوير. 
 السعي الجاد للتميز 

وعلى هذا فإن الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد، وهي تهدف في رسالتها إلى ضمان 
لتربية؛ قد حددت معايير الجودة واالعتماد، الالزمة جودة األداء في إعداد المعلم بكليات ا

كسابه المعارف والمهارات  للكفاءة والجودة في إعداد المعلم لمراحل التعليم المختلفة، وا 
وذلك من خالل محوريين  واقتدار   واالتجاهات؛ للقيام بمهامه في مهنة التدريس بكفاءة  

 (1، 7010واالعتماد، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم :) أساسيين
التخطيط االستراتيجي ، والهيكل التنظيمي ، : وهو القدرة المؤسسية ، ويشمل: المحور األول 

والقيادة ، والمصداقية واألخالقيات، والجهاز اإلداري ، والموارد المالية والمادية، والمشاركة 
دارة الجودة  .المجتمعية وتنمية البيئة، والتقويم المؤسسي وا 

الطالب والخريجون ، والمعايير األكاديمية : وهو الفاعلية التعليمية ، ويشمل: ور الثاني المح
المعارف والمهارات واالتجاهات التي يكتسبها المتعلمون، الخبرات الميدانية والتدريب )

ء المقررات الدراسية ، والتعليم والتعلم والتسهيالت، كفاءة وأدا/ ، والبرامج ( الميداني ، التنوع
وتنمية أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والبحث العلمي واألنشطة العلمية، والدراسات العليا، 

 .والتقييم المستمر للفاعلية التعليمية
وجميعها، إلى جانب المعايير األكاديمية القياسية المرتبطة بالخريجين للمراحل المختلفة، وفي 

، تعليم في كليات التربية، واعتماد برامجهالضمان جودة ال عد الزمةً التخصصات المتعددة، ت  
وتأتي المعايير األكاديمية القياسية المعتمدة عالميًا محكًا أساسيًا للمعايير التي يجب أن 
يتصف بها خريجو كليات التربية، والتي تكفل تخريج معلمين أكفاء قادرين علي أداء مهام 

 .مهنة التدريس، ورسالتها
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد،  قياسية المعتمدة لدىاألكاديمية الوالمعايير 

أربعة تحوي (  بمجاالت  ) التي تتصل و الخاصة بخريجي كليات التربية بالجامعات المصرية، 
الطالب المعلم أثناء دراسته، ينبغي أن يكتسبها  واتجاهات   وأدائيةً  ذهنيةً  معارف ومهارات  

رًا علي التعليم والتواصل، والتخطيط والتقويم، والتفكر والنمو، وتتوفر للخريج ليصبح قاد
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، )والتدريس واإلدارة في مجال مهنة التدريس



 المتطلباُت التشريعيُة لتطويِر إعداِد المعلِم في مصَر على ضوِء االتجاهاتِ المعاصرة

- 127 - 

7010 ،21.) 
الهيئة القومية : )إلى المجاالت التالية وتأتي معايير اعتماد خريجي كليات التربية مصنفةً 

 (22 -21، 7010ليم واالعتماد، لضمان جودة التع
 : مجال التخصص -1
 .مواد تخصصهب/ يتقن الخريج المعارف والمهارات واالتجاهات المتصلة بمادة: المعيار األول 
يمتلدددك الخدددريج المعدددارف والمهدددارات واالتجاهدددات الخاصدددة بدددالمواد الدراسدددية : المعيدددار الثددداني 

 .المساندة 
 يضدع التددريس فدي سدياق  ، مسدتوى مناسدب مدن التندور العدام يتوفر للخريج :  المعيار الثالث 

 .ثقافي مستنير  
 :مجال التربية  -7

 .للتدريس متكاملةً  الخريج خطةً  د  ع  ي  : المعيار األول
يستخدم الخريج األنماط التعليمية المتنوعة بما يتناسب مع المواقف : المعيار الثاني

 . التعليمية
 .المعارف الخاصة بمراحل النمو في عملية التدريس وظف الخريجي  : المعيار الثالث 

نسانيًا  مناسبةً  تربويةً  صمم الخريج بيئات  ي  : المعيار الرابع ويدير المواقف التعليمية ، ماديًا وا 
 . فيها بكفاءة وفعالية
لتعليم والتعلم داخل الصف يستخدم الخريج التكنولوجيا في عمليات ا: المعيار الخامس

 .وخارجه
لتقويم الجوانب المعرفية  ومناسبةً  متنوعةً  يختار الخريج  طرائق وأدوات  : ار السادسالمعي 

 .واألدائية ويستخدمها بكفاءة
المناسبة لمهنة ( الميدانية )يتوفر لدى الخريج الخبرات التعليمية واإلدارية : المعيار السابع

 . التدريس في إطار نظم التعليم ذات العالقة
 :المهنية مجال المسؤولية -1
 .لنموه المهني و تعلمه مدى الحياة وينفذها باقتناع وتمكن الخريج خطةً  د  ع  ي  : المعيار األول 

مع المعنيين بمهنة  مهنية   يمتلك الخريج القدرات الالزمة لبناء شبكة عالقات  : المعيار الثاني
 .التعليم
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 :مجال القدرات الشخصية -2
 .والمؤسسي ت التواصل الشخصي والفريقيج مهاراتقن الخريي  : المعيار األول

يستخدم الخريج معارفه ومهاراته الخاصة بتكنولوجيا المعلومات : المعيار الثاني 
 .في االرتقاء بأدائه العام والمهني ((ICTواالتصال

يمتلك الخريج مهارات التفكير والبحث العلمي بمستوياتها ويستخدمها : المعيار الثالث 
 .بكفاءة

 .يلتزم الخريج بأخالقيات وآداب مهنة التعليم: لرابعالمعيار ا
طار ثقافة ة التغيير التربوي والمجتمعي في إيتوافر لدى الخريج مقومات قياد: المعيار الخامس
 .   الجودة والتميز

، لم يعد ترفًا يمكن ويتضح من العرض السابق أن اعتماد كليات التربية ونشر ثقافة الجودة 
نما آلية مهمة وفعالة متضمنة  في كافة االتجاهات العالمية من أجل االستغناء عنه ،  وا 

تطوير كليات التربية ، كما أن وجود هيئات االعتماد ، وتضمين اعتماد هذه المؤسسات في 
التشريعات الالزمة لتطوير هذا الكيان العلمي ، بات ضرورًة حتميًة تستوجب تضافر الجهود 

 .كليات التربية للحصول على االعتمادعلى المستويات كافة لمساندة 
كما أصبح من الضروري تأكيد التشريعات المنظمة العتماد كليات التربية آليات يتم من 
خاللها نقل المعايير النظرية إلى واقع  تطبيقي يعايشه كافة منتسبي هذه المؤسسات ، 

د باعتباره مجرد استيفاء والسعي الدؤوب لتغيير تلك الثقافة التي ما زالت تنظر  إلى االعتما
 .لجوهر منظومة العملية التعليميةلبعض المستندات الورقية ، دون ارتقاء  حقيقي 

كما يتضح من العرض السابق أن االعتماد ي سهم بشكل جلي في تحسين قدرة كليات التربية 
           .في إعداد المعلم ، وتخريج معلمين أكفاء قادرين على القيام بأدوارهم باحترافية
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 املعلِم إعداِد برامَج لتطويِر الالزمِة يِةلتشريعللمتطلباتِ  ا املقرتُح التصوُر: احملور الرابع

عدداد المعلدم والقدوانين الالزمدة لتطدوير بدرامج إألهم التشدريعات  مقترح   يمكن بلورة تصور        
 :آلتيعلى النحو ا

 :املقرتِح للتصوِر الفكريُة املنطلقاُت

عبر عن ثقافة المجتمدع المعالم ت   واضحة   على فلسفة   ينث  تكز التصور المقترح من الباح  ير       
وتأخددذ بتوجهددات ، عددداد المعلددمهددات العالميددة المعاصددرة فددي بددرامج إاالتجا راعدديوت  ،  المصددري

إعددداد المعلددم المصددري كددي جددل تحسددين وتطددوير منظومددة التطددوير والخطددط االسددتراتيجية مددن أ
 ، ويندال رضدا المسدتفيدين ، وقدادراً الحتياجات المجتمع ، وملبياً ى تحقيق أهدافه عل يصبح قادراً 

وتتمثدل أهدم المنطلقدات الفكريدة للتصدور ، على التنافس واالستمرار مدع الجامعدات فدى المنطقدة
 :المقترح فيما يلى

 .ثقافية للمجتمع المصريتطوير كليات التربية فى مصر ينطلق من ثوابت الهوية ال .1
تحقيدق التنميدة الشداملة وقيدادة المساهمة الفعالة فدي على ليات التربية  بمصر كقدرة  .7

 .عجلة التحديث

 .يتطلب إصالحًا حقيقيًا فى التعليم الثانوي بحق  كليات التربية إن تطوير  .1
 .كليات التربيةإلصالح وتطوير  م  مه الجودة واالعتماد مدخل   .2
 .العمل بحاجات ومتطلبات سوقتطوير كليات التربية ربط  .2
 .كليات التربيةتهدف إلى االرتقاء بجودة  أحد أهم اآلليات التي االعتماد الجامعي .6

يسدتهدف تقدويم كافدة مددخالت ،  منظدومي  شدمولي مدن فكدر   ينطلق االعتماد الجدامعي .2
مددن أجددل التطددوير المسددتمر  جددات المؤسسددة أو البرنددامج التعليمددي ،وعمليددات ومخر 

، وبالتالي فهو مطلب  رئيس لالرتقاء بجدودة ات التربيةلكلي وتحقيق األهداف المنشودة
 .كليات التربية

، بحاجددة   التربيددة الخاصددة بكليدداتتشددريعات الو  قددانون تنظدديم الجامعددات بددات كددل  مددن .6
طموحددددات الجددددامعيين  ااالتجاهددددات العالميددددة ويحققدددد اليواكبددددماسددددة  إلددددى التعددددديل ، 

 .والمجتمع
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 :ِحاملقرتالتصورِ   وإجراءاُت  حماوُر

يحتاج أن تتضافر من أجله جهدود كافدة المهتمدين  عمل   كليات التربيةتطوير منظومة  إن        
التدى يمكدن أن  التشدريعاتويحداول البحدث أن يرصدد أهدم ،  عدام   بتطوير منظومة التعلديم بوجده  

 :على النحو اآلتى عداد المعلملتربية وبرامج إوتطوير كليات اسهم فى تحقيق جودة ت  

 :املقرتحةُ  يعاُتالتشر

 الرتبيِة بكلياِت القبوِل ونظِم لسياسِة احلاكمُة التشريعاُت: أواًل

يجب أن تتضمن التشريعات الحاكمة لسياسة ونظم القبول بكليات التربية مواد تشريعية 
 :تضمن ما يلي

 لتوزيع الطالب على كليات  استمرار مكتب تنسيق القبول بين الجامعات كآلية   تأكيد
 .يةالترب

 عزز مبدأ تكافؤ الفرص ت،  سياسة القبول بكليات التربية واضحةً تكون ن أ تأكيد
 .ويتم االختيار بها وفق معايير ومقاييس موضوعية ومقننةالتعليمية 

 ن يمتهن هذه المهنة أ وال يجوز ألحد  ، عداد المعلم كليات التربية هي المنوط بها إ
حدى عليا من إ و دراسات  ، أ تربوية   معية  جا الرفيعة ما لم يكن قد حصل على شهادة  

 .المعترف بها من قبل المجلس األعلى للجامعات كليات التربية
  إتمام المرحلة الثانوية  نتيجة شهادة: اعتماد القبول فى كليات التربية على معيارين

واختبارات قياس قدرات ومهارات ، حد معايير القبول وليست المعيار الوحيدبوصفها أ
 .ول الطالب العامة والنوعيةومي

 للدراسة بها ب المتقدم لاللتحاق بالكلية متفرغًا تماماً ن يكون الطالأ. 
   ن ، على أشترط لقبول الطالب بكلية التربية اجتيازه لالختبارات التي تعقدها الكلية ي

 .تكون فترة انعقاد هذه االختبارات  قبل ظهور نتيجة مكتب التنسيق
 تقيس  ن تكون مقننةً وأدائية، وأ وشفويةً  ات القبول تحريريةً ن تكون اختبار يجب أ

 . عدادها وتطبيقها أساتذة الكلية، وأن يشرف على إالقدرات المختلفة للمتقدم 
 واختبارات  ،ومقاييس االتجاه نحو مهنة التعليم اختبارات   ن تشتمل هذه االختباراتا

 .التلعثم وعيوب النطق
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 والهدف من ذلك التعرف على مستواه في الكتابة  ،كتابة الطالب لبعض المقاالت
 .العربية الفصحىباللغة 

  وخلوه من لبيان صالحيته لمزاولة مهنة التعليم ، اجتياز الطالب للكشف الطبي ،
 .التي تعوقه عن أداء رسالته، ومن عيوب النطق مراض المزمنة األ

  لقبول واختيار األقسام في سياسة اوقدراتهم واستعداداتهم يجب مراعاة ميول الطالب
 .التي يرغبون في االلتحاق بها

 توفير ضرورة إلى باإلضافة، قبولهم عدم بأسباب المقبولين غير الطالب إبالغ يجب 
 وتظلمات شكاوى على لإلجابة واإلجراءات السياسات لكافة الجامعات جميع

 .القبول عملية حول المتقدمين
   والذياألكاديمي للكلية كإجراء للقبول  النزاهة وقع الطالب على بيانيجب أن ي ، 

السرقة و ، بما في ذلك الغش، عن أي سلوك   التربيةطالب كلية  ينص على امتناع 
دي ؤ يأن وكل ما من شأنه كاديمية، أو شراء الوثائق المقدمة للتقييم األكاديمي، األ 
 .كاديمية و المهنيةلى التشكيك في استقامته األ إ

 ب المقبولين في كل برنامج من برامج كليات التربية مع عداد الطالأن تتناسب أ
تتاح للطالب اإلمكانات المتوفرة التدريبات المناسبة التي تؤهله للتمكن من  ، بحيث  

 .بداع في مهنته، واإلمادة تخصصه 
 اجتياز الطالب الختبارات  خاصة  بمجال التخصص الذي يرغب في االلتحاق به. 
 اللغة العربية ، واللغة : تحديد المستوى في كل  من  اجتياز الطالب الختبارات

االنجليزية ، والحاسب اآللي ، وأن يترتب على فشل الطالب في اجتيازها تحميله 
بمقررات  يتوقف عددها على الدرجة التي يحصل عليها في كل امتحان  من هذه 

 .االمتحانات
 :تيةالعناصر اآلربية كليات الت ولوائح عداد المعلمإبرامج  تتضمنن أكما يجب 

  اكتسددداب المعدددارف والمهدددارات واالتجاهدددات التدددى يتطلبهدددا سدددوق العمدددل فدددي مجددددال
 .تخصصه

 تخصصه مجالالتمكن  من المعارف والمهارات المتصلة ب. 
 المكتسبة أثناء التدريب الميداني توظيف المعارف والمهارات. 
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 تعلم اإللكتروني، وأنظمة ال إتقان أساسيات التعامل مع تكنولوجيا التعليم. 

 توظيف تكنولوجيا التعليم فى إثراء عملية التعليم و التعلم. 

 إتقان مهارات التعلم الذاتي.  

 اتقان مهارات التواصل الفع ال. 

 ممارسة مهارات التفكير وأساليب حل المشكالت. 

 في التفكير واالستدالل اتباع المنهج العلمي. 

 تين العربية واالنجليزيةالوصول إلى مستوى الئق  في إجادة اللغ. 

  دارة : ضددمان امددتالك الطالددب لحددد  الئددق  مددن مهددارات دارة الصددف ، وا  إدارة الوقددت ، وا 
دارة التغيير دارة التجديد ، وا  دارة الذات ، وا   .الجودة ، واإلدارة المدرسية ، وا 

 لك كدددذو ، هدددا وخارجالجامعدددة عقدددد داخدددل يجابيدددة فدددي المدددؤتمرات التدددى ت  المشددداركة اإل
عقدد فدي الجامعدات األخدرى، والمعسكرات الطالبية التى ت  ركة بفعالية في األنشطة المشا

وربددط األنشددطة ، قدديم التعدداون والمحافظددة علددى وحدددة الجماعددة والمواطنددة مددع تأكيددد 
 .بالمشكالت االجتماعية

  مددن ، تحفيددز الطددالب علددى المشدداركة السياسددية سددواء بوجدده عددام أو داخددل الجامعددة
ومددا يتطلبدده ذلددك مددن تفعيددل دور ، انتخدداب االتحددادات الطالبيددة خددالل المشدداركة فددى 

عدن مطالدب واحتياجدات  بحيث تكون معبدرةً  ،االتحادات الطالبية فى الكليات والجامعة 
إضافة إلى إتاحة الفرصة لالتحادات الطالبية لوضع الخطط وتحمدل مسدئولية ، الطالب
 مدن أي أن يكدون هنداك إمدالء  لمطالدب الطدالب دون  ابما يسهم فى تحقيقهد، تنفيذها 
كددذلك تفعيددل ريددادة أعضدداء هيئددة التدددريس فددى و ، عنددد وضددع الخطددط الطالبيددة طددرف  

 .جان االتحادلإشرافها على 

 توفير الرعاية الصحية والنفسية للطالب. 
 تناسب أعداد الطالب مع قاعات التدريس والمعامل والورش وعدد األجهزة بالمعامل. 
 حث العلمي ، والتحلي باألسلوب العلمي في التفكيرالتركيز على مهارات الب. 
  كليدات التربيدةتعزيز قيم األمانة العلمية واحترام الملكية الفكرية والنزاهة لددى طدالب  ،

 .ناخ التعليم الجامعىمن خالل سيادة هذا النمط من القيم فى م  
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  مدع تغيدر ، فة على كيفية التعامل مع مصادر المعرفة المختل طالب كلية التربيةتدريب
 .المعلومات والمعارف

   والمسداواة بيدنهم ، لكل الطالب للمشاركة فى األنشطة الطالبيدة  متكافئة   إتاحة فرص ،
عدددالء قددديم التسدددامح والمدددودة فدددى التعامدددل، واحتدددرام اسدددتقالليتهم وتفكيدددرهم  معهدددم  وا 

 .نجازوتحفيزهم على المثابرة واإل 

 لمسدتمر ألعضداء هيئدة التددريس ومعداونيهم وضع آليات  ملزمة  تضمن النمو المهني ا
 .، وتمتعهم بالكفايات المطلوبة ألداء مهامهم على أكمل وجه

 وضع برامج للتعامل مع الطالب الضعاف ، والذين يواجهون خطر الرسوب. 

الرتخيص  ومؤسسِة الرتبيِة بني كلياِت العالقَة اليت حتكُم والقواننُي التشريعاُت:  انيًاث

 نةملزاولة امله

يجب أن تتضمن التشريعات والقوانين التي تحكم العالقة بين كليات التربية ومؤسسة 
 :الترخيص لمزاولة المهنة ما يلي

   ال لمن يحصل على ترخيص مزاولة المهنة إ السماح بالتدريس وممارسته كمهنة   عدم
 ، لمدة خمس سنوات   و تكون رخصة مزاولة المهنة صالحةً ، من الجهات المختصة 

، على يعمل الحاصل على هذه الرخصة بمقتضاها في جميع محافظات الجمهورية و 
وال يجوز  ، ن يتحدد بها المرحلة التعليمية ومادة التخصص الذى يقوم بتدريسهأ

ال بعد المدونة في رخصة مزاولة المهنة إ عن تلك مغايرة   تعليمية   التدريس في مرحلة  
 .جديدة   الحصول على رخصة  

 التعليم االبتدائيمرحلة مواد أساسية لمن يرغب في العمل في  الحصول على. 
  التدريس في مرحلة التعليم الثانوي العام يجب ان تتوافر لدى المرشح للعمل بمهنة

 :تيةالمتطلبات اآل
  أو حدى كليات التربية في التخصص من إ أكاديميالحصول على دبلوم ،

 .اة حصول المرشح على درجة الماجستير أو الدكتور 
 المهنية  كاديميةالذي تعقده األ  اختبار الترخيص ن يجتاز المرشح بنجاح  أ

 .خر تحدده الجهات المسئولة عن التعليم آ و أي اختبار  ، أ للمعلمين
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  كاديمية المهنية للمعلمين بفروعها منح الترخيص لمن يرغب في مزاولة أن تتولى األ
 .مية وكليات التربيةكاديمن األ  مهنة التعليم من خالل تشكيل لجنة  

 جامعية   على شهادة   ة حاصالً ن يكون المتقدم للحصول على رخصة مزاولة المهنأ
ن يجتاز برامج التنمية المهنية والكفاءات ، وأ تربوي   و دبلوم  من كلية التربية ، أ

كاديمية المهنية بفروعها في تصميم وتنفيذ ، وأن تشارك كليات التربية  األ المطلوبة 
 .مج المطلوبةالبرا
 وخدمِة  والتعليِم الرتبيِة بوزارِة الرتبيِة كلياِت بعالقِة اليت ترتبُط والقواننُي التشريعاُت

 :اجملتمع

يجب أن تتضمن التشريعات والقوانين التي ترتبط بعالقة كليات التربية بوزارة التربية والتعليم 
 :وخدمة المجتمع ما يلي

 لى زيادة قدرة والتعليم ، تهدف إوبين مديرية التربية  بين كلية التربية تفعيل الشراكة
من خالل االستعانة بنتائج ، المدارس على معالجة المشكالت السلوكية واألكاديمية 

البحوث العلمية المتميزة التي تدعم األساليب والممارسات اإليجابية، ويتركز الهدف 
، من  الة  فع   تعليمية   بيئات   الرئيس لتلك الشراكة في تعزيز قدرة المدارس على بناء

 .نها تحسين العالقة بين الممارسات اإليجابية وبين بيئات التعلمشأ
   فاعلةً  تقدم خدمات   متطورة   ربط برامج التنمية المهنية للمعلم بتكوين مجتمعات تعلم 

قدم للطالب الدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي ت  من خالل ،  للمجتمع
قدم من خالل والتي ت  ، وللمعلمين أثناء الخدمة ، عدادهم بالكلية إن أثناء المعلمي

 .وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز اإلرشاد النفسي والتربوي
 دارات التعليمية بمجلس الكلية ووحدة زارة التربية والتعليم وممثلي اإلشراك وكيل و إ

  علمي   بأسلوب  ومعالجتها ، المختلفة  لضمان التفاعل مع القضايا التعليمية، الجودة 
رائهم في محاور ، واالسترشاد بآوالكلية  ن يتم مناقشة الخطط البحثية لالقسام، وأ

 .هذه الخطط
   واالعتماد على أساليب التعلم ، ترسيخ مبدأ التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة

نشر  و،  راسات العلياكتروني للمعلمين بالدلم اإل استخدام التعليالذاتي من خالل 
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من الطالب المعلمين ،  لكل  ، لكترونية على موقع الكلية العديد من المقررات اإل 
 .والمعلمين الملتحقين ببرامج الدراسات العليا

  والعمل علي تطبيقها لتحقيق ، مواكبة المستجدات في مجال نظريات التعليم والتعلم
وتطبيق كل ما هو ، مجال التخصص الفعالية في التعلم ومواكبة المستجدات في 

والتي ، الدورات التدريبية المستمرة للمعلمين أثناء الخدمة جديد ومستجد من خالل 
االشتراك مع وزارة بو  ،من خالل مركز التدريب والمراكز ذات الطابع الخاص م  د  ق  ت  

 .التربية والتعليم
 المهنية  والجمعيات، مها تحسين البنية المهنية للتعليم من خالل إنشاء الروابط ودع

وحماية مصالحهم  ؤسس أخالقيات المهنة وتقوم على تطوير المعلمين مهنًيا،التي ت  
قامة نظم  ،   .المهنة العتماد برامج إعداد المعلمين، والترخيص بمزاولة وا 

 في كليات التربية من خالل كفاياتهم البحثية والعلمية المكتسبة من  قيام  الباحثين
في الوفاء باحتياجات القطاعات التربوية والتعليمية  فاعل   بدور   داد التربويج اإلعبرام

 .على المستويات التخطيطية واالستشرافية والبحثية
 لى مديريات التربية ية ورسائل الماجستير والدكتوراة إللبحوث التربو  رسال ملخص  إ

 .عملية التعليميةواجه التوالتعليم لالستفادة من نتائجها في حلول المشكالت التي 
 مه  قياس متطلبات المجتمع إنشاء مركز داخل كليات التربية يكون محور اهتما

إلعادة صياغة خطط الدراسات العليا والمشروعات البحثية داخل الجامعة ،  المدرسي
 .بما يحقق التوافق والتواصل بين كليات التربية والمؤسسات التعليمية

 لمؤسسات االجتماعية األخرى من كليات  التربية  كبيوت إيجاد  آليات  لضمان استفادة ا
خبرة  في مجاالت األمومة والطفولة ، والعالقات األسرية ، وعالج ضعف التحصيل ، 

 .وبعض األمراض النفسية ، وذوي االحتياجات الخاصة ، وما إلى ذلك
 االعتماِد وهيئاِت الرتبيِةِ كليات بنيَ العالقة حتكُم اليت والقواننُي التشريعاُت: رابعًا

يجب أن تتضمن التشريعات والقوانين التي تحكم العالقة بين كليات التربية وهيئات االعتماد 
 :ما يلي
 ف االرتقاء بالمنظومة يستهد إصالحي تطويري ن نظام الجودة واالعتماد نظام  أ
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حداث إصالح  حقيقي ، كي ة مع مراعا، على التنافسية  تكون قادرةً  التعليمية ، وا 
 ناعات  جد قو ت ، كياإلمكانات والبنية التحتية ونسبة الطالب ألعضاء هيئة التدريس 

، وأنها ال من أعضاء هيئة التدريس من كونها تنطلق من الواقع عريض   لدى قطاع  
 .لألوراق فحسب بالضرورة استيفاءً  تعني

 بها كمؤسسة تعليمية  انتليق رسالةً  رؤيًة و ن تمتلك الكليةضرورة أ. 
 رسالتهارؤيتها و تتالقى مع  واضحة   استراتيجية   تعليمية   هداف  يكون لديها أ أن. 
 هدافها على الستمرار في تحقيق رسالتها وأعلى ا نها قادرة  أن تقدم الكلية ما يثبت أ

 .النحو المرجو
 االعتمدداد وضددع وتحددديث المعددايير القوميددة لضددمان جددودة التعلدديم و  الهيئددةن تتددولى أ

 .عداد المعلم بكليات التربيةة ببرامج إاألكاديمية الخاص
 ن تتولى كليات التربية واألكاديميدة المهنيدة للمعلمدين تددريب المعلمدين علدى المعدايير أ

 .القومية لضمان جودة التعليم الهيئةالتي تضعها 
 :اجلامعيِّ التعليِم يفواالعتمادِ  اجلودِة لتحقيِق املقرتِح التصوِر جناِح ضماناُت

 :فيما يلي تهذه الضماناتتمثل أهم  
 وتحقيدق ، وكليات التربيدة  ن الالزمة لتطوير التعليم الجامعيالتشريعات والقواني تفعليل

والطددالب  طموحددات أعضداء هيئددة التددريس تعلديم ، بمددا يلبديالجدودة واالعتمداد بهددذا ال
 .والمجتمع

 شددئونها  تمتددع الجامعددات المصددرية باالسددتقاللية الحقيقددة التددى تتدديح لهددا التصددرف فددى
 .أو غير حكومية   حكومية   جهات   من أية المالية واإلدارية دونما تدخل  

  لهدددم بالكفددداءة  مشدددهود   إلدددى أشدددخاص  الالزمدددة لتطدددوير كليدددات التربيدددة إسدددناد المهدددام
مددع ضددرورة تجنددب ، ولددديهم الدددافع والرغبددة لتطددوير المؤسسددة الجامعيددة ، والنزاهددة 

 .المجامالت والشللية
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