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 املشتخلص 
التعرف عمى واقع الجانب التربوي في برنامج إعداد معممات المغة البحث إلى سعى ي      

تطوير برنامج بناء تصور مقترح ل، و العربية بجامعة الممك فيصل في ضوء المعايير المعاصرة
بناء عمى نتائج  بجامعة الممك فيصل في ضوء المعايير المعاصرةعداد معممات المغة العربية إ

ىذه الدراسة وصفية مسحية استخدمت المنيج النوعي من خالل أسموب تحميل  ،عدراسة الواق
 المحتوى وبواسطة التكرارات، والنسبة المئوية تم التوصل إلى:

مج والبالغ عددىا ابر البناء قائمة تفصيمية بمعايير الجوانب التربوية الواجب توافرىا في      
-NCAAAمعايير) والمستنتجة من احثة()من إعداد الب ( مؤشرا33( معايير وتضم )2)

NCATE-INTASC)  توافر الجوانب و ه، 0221/0220 الجامعيالمطبقة في العام
وقصور المقررات التي تتماشى مع األدوار  ،%54جيدة بمغت  نسبةبرنامج بالالتربوية في 

قترح وبناء تصور مالجديدة لمعممة المغة العربية في ضوء معايير مؤسسات اعتماد المعمم، 
اإلفادة ب ويوصي البحثلتطوير برنامج إعداد معممات المغة العربية في جامعة الممك فيصل، 

، إعداد معممات المغة العربية في الجامعات السعوديةبرامج  تقويمعند  من قائمة المعايير
ويقترح إعداد ألدوار الجديدة لمعممة المستقبل، نامج مقررات تتماشى مع ابر الضرورة تضمين و 

بجامعة  مج إعداد معممات المغة العربيةدراسة حول فاعمية التصور المقترح في تطوير برنا
 الممك فيصل في ضوء المعايير المعاصرة.

  .المعايير المعاصرة –تصور مقترح  -المغة العربية -معممالإعداد  الكممات المفتاحية:
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A Proposed Framework for Developing the Preparation Program of 

Arabic Language Teachers at King Faisal University according to the 

Contemporary Standards 

 

Abstract: 

 This study investigates the educational aspects in the preparation 

program of Arabic language teachers at King Faisal University according to 

three contemporary standards including; NCAAA, NCATE and INTASC. It 

proposed a framework for the development of the preparation program of 

Arabic language teachers. It is a descriptive study utilizing a quantitative 

approach through content analysis. This study was implemented during the 

academic year of 1440-1441. Data were collected and analyzed using 

frequencies and percentages. The study findings yielded a comprehensive 

criterion for the educational aspects that must be met in the preparation 

programs including (4) standards that consisted of (55) indicators (proposed by 

the Author). The result indicated the availability of educational aspects in the 

program was of a good rate of 76%, with a lack found in courses that are in line 

with the new roles of the Arabic language teachers in terms of teacher 

accreditation institutions’ standards. The study recommends employing the 

proposed criteria, proposed in this study, when evaluating preparation 

programs for Arabic language teachers in Saudi universities, and the need to 

include courses consistent with the new roles of future teachers. Future 

research should consider investigating the effectiveness of the proposed 

framework in developing the preparation program of Arabic language teachers 

at King Faisal University. 

 Keywords: Teacher preparation, Arabic Language, proposed 

framework, contemporary standards.  
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 املكدمة

عد الركيزة األساسية في النظام تي ت  ال ةتعتمد جودة مخرجات التعمم، عمى جودة المعمم 
من أىم مدخالت ت عد ، و ووجدانيامياريا و التعميمي، والعنصر الفعال في تنشئة الطمبة معرفيا 

الجوىري في تحقيق أىداف التعميم وترجمتيا إلى واقع ممموس،  االعممية التربوية؛ لدورى
 .الباتياابا عمى ط، بقدر ما ينعكس إيجحظى بو في اإلعدادت تيال وبقدر االىتمام والتطوير

مع ىذه  مواقف مختمفة تحتاج إلى معرفة ودراية في كيفية التعامل ةواجو المعممتو      
(، والبد أن 03ص ،2105)العامري،  عمى أحسن وجو اتمكن من القيام بعمميتحتى  المواقف

يتعدى اإلعداد الجيد إتقان الجانب التخصصي، إلى اإلعداد  بحيث، ات بذل الجيود في إعدادى
 (.207، ص2113)األسطل والخالدي، الميارات والكفايات االتربوي الذي ي كسبي

داد معممة المستقبل غالبا ما تناط بكميات التربية، وحاليا تعد المعممة معرفيا إن ميمة إع     
وثقافيا في كميات اآلداب، أو العموم ثم ت عد تربويا في كميات التربية، وكي نوازن بين نوعية 
اإلعداد والتأىيل القيادي ومتطمبات المجتمع في إطار التوجيات التربوية الحديثة ي صبح من 

 ؛ كي يواكب متطمبات العصر الذي نعيشوىادفا اوتأىيمي ةأن يكون إعداد المعممالضروري 
االىتمام  ةومن أبرز السبل لتطوير بناء المعمم (.32ص ،2101،الخزاعمة والمومني)

 اوتأىيمي اوتدريبي اباألساليب المبتكرة واالتجاىات الحديثة التي ظيرت في مجال إعدادى
 .(07 ص ،2112، الفتالوي)
تقويما وتطويرا  ةالخاصة باعتماد برامج إعداد المعمم وليذا برزت العديد من المعايير       

محميا ود وليا، وسعت العديد من الدول حول العالم ومن ضمنيا المممكة العربية السعودية 
المستقبل في شتى مجاالت الحياة وتخصصاتيا  ةعمى مسايرة الحداثة والتقدم إلعداد معمم

، شرعت ات، ورغبة في تحسين تأىيل المعمم2111نية، ومواكبة لرؤية المممكة لميالعممية وا
ىـ، والذي ينص عمى 02/7/0216بتاريخ ( 26033)قرار رقمالوزارة التعميم في إصدار 

قبل الخدمة، وتبعو  ةواستحداث البرامج في مجال التربية إلعداد المعمم ،إيقاف مشاريع تطوير
ات السعودية في تطوير برامج إعداد المعمم وبنيت عميو العديد من تعاون الوزارة مع الجامع

 رقم القرارات ذات الصمة ومنيا: إعادة تطوير كافة برامج إعداد المعمم، وذلك في القرار
  ىـ. 2/3/0217بتاريخ( 45311)
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المجان الداخمية في كميات التربية بالجامعات السعودية حسب التخصصات  فتشكمت       
الدبمومات(، وكذلك ) ة لطمب الوزارة؛ لمعمل عمى خطة التطوير لبرامج اإلعداد المينياستجاب

الماجستير الميني، وتبعو إصدار الوزارة لإلطار العام لتطوير برامج إعداد المعمم في الجامعات 
 (.2121)وزارة التعميم،ه0/6/0220سعودية بتاريخ ال

في  تعمل عمى نظامين التكاممي والتتابعي ومن المتعارف عميو أن كميات التربية      
معمم في أفادت العديد من الدراسات التي رصدت واقع النظامين قصور برامج إعداد الو  ،اإلعداد

عداد المعممنتيجة  ؛ةالمممكة العربية السعودي  ،لزمان مضى ةلتركيزىا عمى المعرفة، وا 
حين نمطية التدريس، والضعف ( موض2100والعقيمي) (2100)عبدالرشيد ا عندإليي والمشار

، دد كبير من طمبة الدبموم التربويلدى ع  في الكفايات المينية الالزمة لتدريس العربية
والٌمشار إلييا عند  المستقبل ةحتاجيا معممتديدة إلى مقررات ج خطط كميات التربية رفتقاوا

المشار إلييا  النظريوالقصور في الممارسات التطبيقية والتركيز عمى الجانب  (،2103صالح)
 (.2104)السعدوي ( و 2104( والسممي)2117مناع)( و 2111األدغم ) عند
بضرورة إعادة النظر في برامج إعداد وتكوين معممة ( 2115النمري ) في حين توصي      

بي المغة العربية من خالل إخضاعيا لعمميات تقويم وتطوير مستمرة في ضوء المستجدات لتم
بإعادة فتوصيان ( 2101) ( والحريشي2117اليازجي) ، أماي بمتطمباتوحاجات العصر وتف

المغة العربية وفق مستويات معيارية  ةالنظر في البرامج القائمة، وتخطيط برامج إعداد معمم
( بإضافة مقرر ميني يتصل باألنشطة المغوية، والعتيبي 2100وأوصى فضل اهلل) محددة،
د األكاديمي في برامج إعداد معممات المغة العربية، عتما( بنشر ثقافة اال2102والربيع)

( بتضمين 2107( بتطوير برنامج إعداد معممات المغة العربية، والبركاتي)2101) والحريشي
 البرنامج مقررات تختص بفنون المغة العربية وأساليب التقويم المغوي.

لحياة، والعمم والدين والفكر إن أبرز ما يميز المغة العربية عن سائر المغات كونيا لغة ا     
والثقافة واألدب لذا البد من االىتمام بيا تعميَميا وتَعم َميا بشكل منيجي عممي مخطط لو، ولن 

في مجال وثيقة سياسة التعميم في المممكة والتي أكدت عميو ، يكون ذلك إال من خالل التعميم
ت إعداد المعممين حتى يتمكنوا من المغة العربية في معاىد وكمياباالعتناء " :إعداد المعمم

 .((3)2، فقرة0167وزارة التعميم،) ولغة عربية صحيحة" التدريس بروح إسالمية،
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المواكبة لمتطورات و  في االستجابةالمغة العربية  اتمعممتحديات التي تواجو ونتيجة لم     
لدبموم العام في برنامج ا الجانب التربوي في لموقوف عمى واقع المتسارعة كان ىذا البحث؛

 التربية إلعداد معممات المغة العربية بجامعة الممك فيصل في ضوء معايير اعتماد مؤسسات
رغبة في في ضوء نتائج دراسة الواقع  بناء تصور مقترحإعداد المعمم المحمية والعالمية، و 

في  المجتمع التغيير السريع الذي يشيده :استجابة لعوامل مختمفة من أىمياو  ر،التطوي
تمكن الخريجات التربويات من ضعف في الميدان كثرة الشكوى و  ،مختمف مجاالت الحياة

 أشارت إلييا الدراسات،من القيام بالممارسات التربوية كما المغة العربية في المتخصصات 
ظيرت الحاجة لموقوف العممي عمى ىذه المشكمة لتقويم الجوانب التربوية في برنامج إعداد ف

  بناء تصور مقترح قد يساىم في تفادي ىذه السمبيات.المعممات و 
 :  بخحالمشللة 

يمكــن إضــافتو إلــى بــرامج إعــداد  التعرف عمــى مــابــرغبــة التكمــن الفجــوة البحثيــة فــي  
جامعـة فـي بـرامج قسـم المنـاىج وطـرق التـدريس  رضمن لجنـة تطـوي عملالتبعا لطبيعة المعمم 
المغــة  اتلمنــاىج وطــرق التــدريس إلعــداد معممــاالمينيــة، ماجســتير  الــدبمومات)فيصــل  الممــك
حسـب  المقتـرح لمتطـوير ضـع التصـورو ، ولن يتأتى ذلك إال مـن خـالل دراسـة الواقـع، و (العربية

ــات المتاحــة ــوزارة، واإلمكان ــة ، وحســب مــاضــوابط ال ــو التوجيــات الحديث ــادي ب ــى تن ، إضــافة إل
ــد ــات الجدي ــو اســتحداث صــدور نظــام الجامع ــرامج حســب األقســ، ومــن متطمبات ــات والب ام والكمي

 متطمبات سوق العمل.
الحظتـو الباحثـة  مـا، ومنيـا بالمشـكمة ىناك مجموعـة مـن األسـباب التـي عمقـت الشـعورو      

 إلعــداد معممــات المغــة العربيــة فــي الــدبموم العــام فــي التربيــة فــي مخرجــات برنــامجمــن ضــعف 
بالتربيـة العمميـة فـي اإلشـراف عمـييم  ، فـي أثنـاءلغتـيكفاياتيم المينيـة الالزمـة لتـدريس مـادة 

وضـــعف الـــربط والنمطيــة فـــي التــدريس، ضــعف اســـتخدام التقنيــات الحديثـــة، نحـــو  ،المــدارس
 ( المبينـة قصـور البرنـامج2100وفضـل اهلل )(، 2117بالواقع التي تتفق مـع دراسـة اليـازجي)

اإلعـداد بـالخط العربـي، بميارات التعمم الذاتي، وعـدم اىتمـام منـاىج  المعممة عن تزويد الطالبة
( 2100العقيمـي)وأيضـا  الشـفوي بالعربيـة الفصـحىوقواعد اإلمالء، والنحو الـوظيفي، والتعبيـر 

إلـى أن معظـم الممارسـات المطمـوب القيـام بيـا تبعـا  المشـيرة  Al Arfaj  (2011) العـرفج و
قميديــة فــي لنقــد الموجــو لمبــرامج التا ثــم، تنفــذ وتــدار عمــى مســتوى ضــعيف العصــرلمقتضــيات 
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إعداد المعممة لتركيزىا عمى الجوانب النظرية، وامتداد الضعف إلى مقررات طـرق تـدريس المغـة 
ضعف مستوى المعممـة قبـل التحاقيـا بالخدمـة  المشـار بالتالي العربية من الناحية التطبيقية، و 

عداد المعممـة لزمـان مضـى،2104، السعدوي2104؛ السممي،2103إلييا عند )صالح ،  ،( وا 
فيي بحاجة لميارات ومعـارف واتجاىـات  لمـا ينبغـي أن تقـوم بـو فـي العصـر الحـديث والمشـار 

ـــد األدغـــم) ـــن ( ، 2111إلييـــا عن ـــين متحـــدثييا م ـــة ب ـــق العربي ـــة تعمي ـــوعي بأىمي وضـــعف ال
 (.2103)الفدا،أبنائيا
ا المغة العربية بصورة مستمرة بم ةبضرورة تطوير برامج إعداد معمم وتوصي الدراسات      

( 2103( وصالح)2104ىا نحو حسن)في إعداد الحديثة يضمن مواكبة التطورات
 ،وذلك من خالل تقييم واقع البرنامج ثم القيام بالعمميات التطويرية لو (2101والحريشي)

م( بإضافة مقررات 2107م( والبركاتي)2104م(والسممي)2100وأوصت دراسة فضل اهلل)
، في حين حديثةلممعمم في ظل التوجيات ال عصريةالجديدة لمبرنامج تتماشى مع األدوار 

 ةم( باالىتمام بالجوانب العممية التطبيقية في اإلعداد الميني لمعمم2104السممي )ى أوص
المغة  ةوأظيرت الدراسات السابقة مجموعة من المعايير في مجال إعداد معممالمغة العربية، 

االعتماد عمى معايير مؤسسات اعتماد برامج و (، 2101نحو الحريشي) مينًيا اتنميتيالعربية و 
  ( و)2104عند السعدوي) (( INTASCالعالمية و (NCAAA) المحميةإعداد المعمم 

(NCATE(2102عند العتيبي والربيع) والسعي لمحصول عمى االعتماد البرامجي من قبل ،
 .االعتماد العالمية في الجامعات أبرز مؤسسات

أكثـر مـن مؤسسـة مـن معـايير  عمى سابقيو، ىو أنو جمع البحث ضيفويوربما الجديد الذي    
فــي  التربــوي انــبداد معــايير مســتقمة لتقــويم الج؛ إلعــةمؤسســات اعتمــاد بــرامج إعــداد المعممــ

المغة العربية بجامعة الممك فيصل، ثم بناء تصور مقتـرح فـي ضـوء نتـائج  ةبرنامج إعداد معمم
، لالسـتفادة مـن المعـايير المعاصـرة فـي بنـاء تصـور ثبحوليذا تبمورت مشكمة ال، دراسة الواقع

 .برنامجالمقترح لتطوير 
 :  بخحال أسئلة

 سئمة التالية:لإلجابة عن األ بحثسعى الي 
ما معايير تقويم الجانب التربوي في برنـامج إعـداد معممـات المغـة العربيـة بجامعـة الممـك  0س

 فيصل في ضوء المعايير المعاصرة؟
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بجامعـة الممـك فيصـل  معممـات المغـة العربيـة التربـوي فـي برنـامج إعـداد ما واقـع الجانـب 2س
 المعايير المعاصرة؟في ضوء 

فـي  بجامعة الممك فيصـلإعداد معممات المغة العربية  لتطوير برنامجما التصور المقترح  1س
 ؟ضوء المعايير المعاصرة

   :بخحأٍداف ال

لمعـايير التـي ينبغـي مراعاتيـا عنـد ا تحديـد :إلى تحقيـق األىـداف التاليـة البحثسعى ي 
في برنامج إعداد معممـات المغـة العربيـة بجامعـة الممـك فيصـل فـي ضـوء  تقويم الجانب التربوي
التعرف عمى واقع الجانب التربوي في برنامج إعداد معممـات المغـة العربيـة و  .المعايير المعاصرة

عـداد تطـوير برنـامج إح لر مقتـر بنـاء تصـو ، و المعاصـرة المعـاييرء بجامعة الممك فيصل في ضـو 
 .في ضوء المعايير المعاصرة بجامعة الممك فيصلمعممات المغة العربية 

 :بخحأٍنية ال

 تطبيق عدد من المعاييرقمة الدراسات العربية التي تعنى ب في: تبرز األىمية الِعمميَّة 
عمى حد عمم - كمية التربية بجامعة الممك فيصلفي في إعداد معممات العربية التربوية 
والمغة الصالحة  ، ومن أىمية إعداد معممة المغة العربية باعتبارىا لغة القرآن الكريم،-الباحثة

ومن الحاجة الكبيرة في وقتنا الحاضر  ات لغة العصر،لتكامميا مع متطمب ؛لكل زمان ومكان
الشكوى في لتطوير برامج إعداد معممة العربية  نتيجة ضعف مخرجات كميات التربية وكثرة 

الميدان التربوي، ومن الحاجة لمسايرة التطورات والتوجيات العالمية في برامج إعداد المعممة 
يشتمل عمى  منطمقا من فمسفة المعاييرإطارا نظريا  وت قدم  القائمة عمى معايير االعتماد،

 ممالمعو ، (NCATE)ة لممعمم الممارسمعايير األمريكيالو  ،(NCAAA) ةالسعودي معاييرال
في الميدان  نتائجالسيم بو توقع أن ت  مما ي   األىمية العَمميَّة، وتتضح (INTASC) المبتدئ

المغة العربية  ةعند تقويم وتطوير برامج إعداد معمم الرجوع إليو وباألخص الجامعات في
ومن  ،من المعايير المعدة لمتقويممنطمقا لمتطوير من خالل االستفادة  بحثكون اليبحيث 
لتقويم برامج المعايير بوتساعد الباحثين في إثراء المعرفة النظرية المرتبطة  المقترح، التصور

جراء المزيد من الدراسات واو  ةإعداد المعمم  ث المتعمقة بيذا الموضوع.ألبحاا 
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 :  بخححدود ال
ــةالحــدو  تتضــح  وقــت إعــداد الدراســة ه0220ه/0221ي العــام الجــامع فــي: د الزماني

ــيمووقــت صــدور اإلطــار ال ــل وزارة التعم ــم مــن قب ــرامج إعــداد المعم ــام لتطــوير ب ــا ع الحــدود ، أم
اء مكـان استشـعار المشـكمة جامعـة الممـك فيصـل باألحسـفـي : كميـة التربيـة فتمـت فـي المكانية
: الحـدود الموضـوعيةواختصت وموطن تشكيل فرق تطوير البرنامج بمشاركة الباحثة، ، البحثية

قـويم لتربية إلعداد معممات المغة العربيـة مجـال التفي ابموم العام التربوية لبرنامج الدالمكونات ب
 (.INTASC)، و(NCATE)، و(NCAAA): المعايير المعاصرة، و روالتطوي

 :  بخحصطلخات الم

، الباحث لتقديم عدد من اإلجراءات : نشاط يقوم بوصطالحفي اال تصور مقترح 
 .(6 ص ،2103، حمد) التي ت سيم في تطوير أداء عمل ماوالمقترحات 

ــو      ــاويقصــد ب ــة إجرائي ــرات التعميمي ــة المســتقاة: مخطــط يتضــمن الخب ــايير  مــن والتربوي المع
 ،وى، وأنشـــطةأىـــداف، ومحتـــ ويشـــتمل عمـــىالمعاصـــرة فـــي اعتمـــاد بـــرامج إعـــداد المعممـــات، 

ي تفــادي ســمبيات البرنــامج وأســاليب تقــويم مقترحــة، والتــي قــد تســيم فــ واســتراتيجيات تــدريس،
 ، وي قدم لكميات التربية بالمممكة العربية السعودية عامـة وجامعـة الممـك فيصـل خاصـة،سنووت ح

ــامج العتمــاده فــي ــةإعــداد معممــات المغــة ا برن ــامج ب لعربي  أربعــةخــالل الماجســتير المينــي برن
 فصول دراسية.

لتي تؤدي تتناول الكيفية ا : "عبارات وصفية قابمة لممالحظة،في االصطالح المعايير المـ عاصرة
ودة المطموبة من وتحدد مستوى الج وما يجب عمييا القيام بو، بيا الطالبة المعممة عمميا،

والكفاءة المطموبة لمقيام بسموك أو موقف  درجة ميارة الطالبة المعممة، بينخالل مؤشرات ت
: جعل "كممة مفردة ويقصد بيا :، والعصرنة(247، صم2100السعدوي،)". معينتعميمي 
منظمة يجب عمينا عصرنة ولتطوير مؤسسة أو  عصريا متمشيا مع روح العصر،الشيء 
  .(0316-0315، ص 2116)عمر وآخرون، أفكارنا"
مؤسسات إعداد اعتماد ي قصد بيا إجرائيا: مجموعة من المؤشرات المشتقة من معايير و       

يا لمحكم ( والتي يمكن استخدامNCAAA- NCATE-INTASCالمعمم المحمية والعالمية )
المغة  إلعداد معممات مقررات برنامج الدبموم العام في التربية توصيف عمى مستوى جودة

  العربية في كمية التربية بجامعة الممك فيصل من الناحية المينية التدريسية.
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ن قــادرة عمــى : صــناعة أوليــة لممعممــة لتكــوفــي االصــطالح المغــة العربيــة معممــاتإعــداد            
كميـات التربيـة  ، وىـذا اإلعـداد تقـوم بـو مؤسسـات تربويـة متخصصـة مثـل:مينـة التعمـيممزاولـة 

الخدمــة افيـا وعمميــا وتربويـا قبــل وغيرىـا مــن المؤسسـات التربويــة التـي ت عــد الطالبـة المعممــة ثق
 .(112 ص ،2100بدوي،)

فنون المغـة العربيـة اإلعداد التربوي والميني لممعممة المتخصصة في  إجرائيا: وي قصد بو           
تؤىميـــا لتـــدريس المغـــة ل ؛مـــن كميـــة التربيـــة والتـــي ســـتحمل الدرجـــة الجامعيـــة بكافـــة فروعيـــا،

 العربية.
  والدراسات الشابكة: افاٍين اإلطار امل   

يا تأثيرا ل التيالمعايير التعميم المعتمد عمى حركة  عمى البحث ارتكزت األسس في  
 ، وماينبغي معرفتو ، من خالل تحديد ماةماد إعداد المعمم، وبرامج اعتالباتعمى تحصيل الط

ولتفعيميا ينبغي توافر ثالثة عناصر أساسية وىي: رؤية  ،نبغي أن يكونوا قادرين عمى أدائوي
وأىداف تتضمن معايير المنيج ومعايير أداء الطالبات، وسياسة تربوية تدعم المخرجات 

عادة تشكيل النظام التربوي تزويد صناع القرار صالحيات أكبر لتحقيق مخرجات ل ؛الطموحة، وا 
تجدر اإلشارة إلى أن وزارة التعميم و  (.12، ص2107السعدوي والشمراني،)التعمم الطموحة 

في المممكة العربية السعودية قد صرحت بما سبق في اإلطار العام لبرامج إعداد المعمم؛ أسوة 
 مندا، وسنغافورة. بالنماذج العالمية البارزة في التعميم نحو: فن

منظمات عالمية بعد تكييفيا  ثالثمعايير  الذي يضم البحثفكرة  كانت تيانتيجة ألىميو      
يحدد واقع إعداد معممة إضافة لمجال الدراسة الذي  ،فيما يتوافق مع البيئة المحمية السعودية

 مفاىيميال حث اإلطارتقسيم مبا ، وتمالتوصل إليو من ىذه الييئات المغة العربية وفقا لما تم
عداد معممة المغة العربية، و ةمعايير المعاصرة في إعداد المعمم: العمى النحو اآلتي   .ا 

 ةاملعاصرة يف إعداد املعلن: املعايري املبخح األول

 ةالمتغيرة لمعمموفي ضوء الميام واألدوار  ،في العممية التعميمية حديثةاتساقا مع التوجيات ال
برزت العديد من المعايير المعاصرة في مجال إعداد معممة المستقبل، ، الحاضر والمستقبل

عداد برنامج إ، و القائم عمى الكفايات ةبرنامج إعداد المعمم اتجاىات رئيسة:وىي خمس 
اتجاه ، و الجودة اتجاه، و اإلعداد القائم عمى أسموب النظم برنامج، و المعمم القائم عمى الميارات

عدد من مؤسسات االعتماد عمى  األخيرويضم  ة،امج إعداد المعمماالعتماد األكاديمي لبر 
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 و، (NCAAA) ىي:ؤسسات اعتماد و ثالث م إلى ا البحث فقطفي ىذ اإلشارةو  ،مستوى العالم
 (NCATE )و ،(INTASC .) 
 (NCAAAاألكادمي )للتكويه واالعتناد املركز الوطين  عايريامل: أوال

من  االعتماد األكاديمي في المممكة العربية السعوديةأنشئت الييئة الوطنية لمتقويم و   
العتماد محكات لمتقويم وا وىـ بيدف: إعداد معايير 0222المجمس األعمى لمتعميم عام  قبل

دارة البر ، و الرسالة والغايات واألىداف: في األكاديمي (، إدارة ضمان جودة البرنامج)نامجا 
دارة شؤون الطالب وال، و التعمم والتعميمو  ادر التعمم، والمرافق مص، و خدمات المساندةا 

عالقات والالبحث العممي، ، و عمميات التوظيف، و التخطيط واإلدارة المالية، و والتجييزات
الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد ) ، وكل معيار يتفرع منو مجموعة من المؤشراتبالمجتمع

 .(11-11ص  ،2117األكاديمي، 
 National Council for Accreditation ين األمريل :ثاىيا: معايري اجمللص الوط

of Teacher (NCATE)   

مة يتلممن المؤسسات ا( NCATE) يعتبر المجمس القومي العتماد إعداد المعممين  
كميات وفق ستة معايير تحسين عممية التعميم في الو جودة في إعداد المتعمم الإلحداث 

، المينة(والميارات واالتجاه نحو  )المعرفةاتجاىاتيم : معارف الطمبة ومياراتيم و أساسية وىي
ومؤىالت أعضاء  والتنوع، ونظام التقويم في الكمية، والخبرات الميدانية والممارسات العممية،

دارة ال ، ليمي) الحوكمة(و الموارد )والمصادر كمية ىيئة التدريس وأداؤىم وتنميتيم المينية، وا 
  (.373-372ص  ،2116العون،؛ 01-7ص  ،2115النجار، ؛5 ص ،2115
 : معايري احتاد الواليات اخلاص بتكويه ودعه املعلنني املبتدئنيثالجا

Interstate New Teacher Assessment Support Consortium 
Standards(INTASC) 

لمعممين اودعم المعممين المبتدئين معايير أداء وضع اتحاد الواليات الخاص بتقويم   
ىا إلى ثالث مجموعات من قد استند االتحاد إلى عشرة مبادئ تتفرع بدور ، و ينالمبتدئ
: والمبادئ العشرة ىي، المحتوى المعرفي، ومعايير الميول، ومعايير األداء: معايير المعايير
 معرفة، لمواضيع الدراسية التي ي عمِّميا، وأنظمة االمفاىيم األساسية، وأدوات البحث معرفة
 استخدام، و كيف يختمف الطالب في طرق تعمميمو ،  طفال وكيف يتعممونم كيف ينمو األالمعم
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المعمم مجموعة متنوعة من االستراتيجيات التعميمية لتشجيع نمو الطالب في مجال التفكير 
بسموك ودافعية الفرد والجماعة إليجاد بيئة  ةمعرف، والوميارات األداء ي وحل المشكالتالنقد

 المعرفة واالستخدامو  ي، والمشاركة النشطة في التعّمم،إليجابعمى التفاعل ا تعّممية تشجع
المعمم إنسان ميني يتأمل ويفكر في مينتو، وي قيِّم ، راتيجيات تقويم رسمية وغير رسميةستال
يعزز ، و ث بشكل نشط عن فرص لمنمو المينيويبح، ستمرار تأثير أفعالو عمى اآلخرينبا

اآلباء، ومع المؤسسات في المجتمع لدعم تعّمم العالقات مع زمالئو في المدرسة، ومع 
 (.201-200 ص ،2116 /2110.يكرإ )دوفور و الطالب
يقوم عمى أساس  فالعممي، المينيو  وقد يكون من األىمية التمييز بين النمو العممي، 

، في حين يرتبط الميني بكيفية األداء مستجداتومتابعة و  فيووالتوسع  التمكن من التخصص،
استراتيجيات تدريس وأدوات و  ص، ونقل المعارف باستخدام أساليب تعميمية ىادفة،في التخص

 تقويم وتغذية راجعة مستمرة.
ىناك قواسم مشتركة بين مختمف ىذه  ي ستنبط أنَّ ومن خالل االستعراض السابق       
عمى أىمية التقويم وضرورة أن يشترك فيو جميع األعضاء  يؤكد ومعظميا ،الييئات
 منظومة متكاممة. يابين لمعممية التعممية عمى اعتبار أنالمنتس
المعممة التقيد بيا الطالبة األدبيات التربوية بكم من المعايير التي يجب عمى  تزخرو      

من  التمكنو ، التخطيط لمعممية التعميمية :وىي تأربعة مجاالفي لتؤىميا لممارسة المينة 
 .(2116)مجيد والزيادات،  مينية المعمم وأخالقياتوو  ،التقويمو ، )التخصصية( العممية المادة

برؤى وأفكار تتسق مع  ياالرتباطعممية، جيات المعاصرة في التربية الالتو بفيما يتصل و 
 ىاتطوير ، و والتطبيق سد الفجوة بين النظرية :ىافينبغي لتطوير  التي تواجو المجتمع، التحديات

تحديد أىداف التدريب في صورة ، و رسة والتقويمداد واإلشراف والممامن حيث التنظيم واإلع
سمسمة  عمى ىيئة اكتسابياتنظيم الخبرات المراد ، و ةولممشرف لممتدربةكفايات أداء محددة 

توفير أكبر قدر من االتصال واالستمرارية بين ، و تقويمالتعدد أساليب ووسائل ، و متصمة
ظيف المفاىيم والمصطمحات تو و  ،(50 ص ،2116)عمي،  وأثنائيا بل الخدمةالتدريب ق

، تأممي التحميمي، والتفكير الناقد: التفكير الوتشمل ةيدان إعداد المعممالحديثة في م
 .(013 ص ،2116)نوفل،  حثلكفاءة الذاتية، والمعمم الباء التعاوني، واواالستقصا
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 : إعداد معلنة اللغة العربيةالجاى  املبخح

 انتيجـة لمقصــور فــي مســتواى ؛المغــة العربيــة ةممــجمــة لالىتمــام بإعـداد معظيـرت نــداءات  
ــون ــول أن يك ــر المعق ــي، فمــن غي ــى المســتوى المحم ــي عم اإلعــداد األكــاديمي  ىنــاك قصــور ف

 والم شـار افـي تخصصـي ةمتميـز كـون تأن  يامن ي توقعو ، اخالل دراستي ةالمعمم ةلميني لمطالبوا
أن يكـون  أيضـا يـر المعقـول، ومـن غ(2104)والسـممي ( 2102)عبدالمجيـد  دراسـة ا فيإليي

التربويـة  والممارسـات أخـذ بكـل جديـد مـن النظريـاتتأن  امنيـ ي توقـعو  متـدنيا،التربـوي  اإعدادى
ـــــو  ـــــط تخصصـــــيتقن ت ـــــات والب ارب ـــــا المعموم ـــــإلي مشـــــارتكنولوجي ـــــدي ( 2103)صـــــالح  ا عن

 .  (2101والحريشي)
د معممــة المغــة العربيــة  وليــذا يســعى البحــث إلــى تقــويم الجانــب التربــوي فــي برنــامج إعــدا     

فــي االصــطالح: "الجانــب الــذي يييــل الطالــب لمــدخول مســتقبال إلــى عــالم المينــة،  بــوويقصــد 
ويساعد الجانب التربوي الفرد ويييئو ليصـنع قـرارات فاعمـة تتصـل بـدوره المسـتقبمي فـي سـوق 

تزويـــد ي قصـــد بـــو إجرائيـــا: الجانـــب الـــذي ييـــدف إلـــى بينمـــا ، (72م، ص2115العمـــل")الع مر،
مـا ىـو  المينـي، ومسـايرة كـل االطالبة المعممة بالخبرات والميارات والمعمومات الالزمة لنجاحيـ

التربويـة العمميـة  ممارسـةمـن  امن خالل المواد التربوية التـي تمكنيـ، جديد في المجال التربوي
 بكل جدارة ومينية.

عمى أسس عممية تستيدف  في االصطالح: "عممية منيجية تقوم التقويم التربويي عرف و     
عمى مدخالت وعمميات ومخرجات أي نظام تربوي، ومن  -بدقة وموضوعية  -إصدار الحكم 

ثم تحديد جوانب القوة والقصور في كل منيما، تمييدا التخاذ قرارات مناسبة إلصالح ما قد 
وي قصد بو (، 03، ص 2116)صبري والرافعي،يتم الكشف عنو من نقاط الضعف والقصور"

 إلعداد في التربية من تقويم الجانب التربوي في برنامج الدبموم العام ناتجةجرائيا: البيانات الإ
، NCATE) ةالمعمممعممات المغة العربية في ضوء معايير اعتماد مؤسسات إعداد 

INTASC، NCAAA). 
: خصصي()الت اإلعداد األكاديمي وىناك ثالث جوانب رئيسة إلعداد معممة المغة العربية:     

ال تقل و ، درسيات  تخصص فييا و تالمعرفة التي سوف ب المعممة ةوييدف إلى تزويد الطالب
 اإلعداد الثقافي:أما ، في كميات التربية بالمممكة من البرنامج العام لإلعداد( %41)نسبتو عن

ت اتجاىا الديي ، وتنميلحضارة اإلنسانيةافيم من  ابثقافة عصرية تمكني ىايرمي إلى تزويدف
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قنية، واألحداث الفنية ، وتتبع التطورات العممية والتة الناقدةب القراءح ثقافية مرغوبة مثل:
الذي  اإلعداد الميني )التربوي(:، و (31-24 ص ،2117ل، العق)، والتذوق الجماليواألدبية

 بالخبرات والميارات والمعارف الالزمة لنجاحيا الميني، مع المعممة يركز عمى تزويد الطالبة
، والمواكبة لكل ما ىو جديد في المجال التحفيز المستمر من أجل التطوير ورفع الكفاءة

التربوي، وفيم طبيعة المتعمم وخصائصو ومشاكمو، ومعرفة نظريات التعمم وأساليبو وطرائقو 
كسابيا القدرة عمى التطبيقوأدوا  (.235، ص2103؛ عودة،035،ص 2105)النسور،تو، وا 

 إجراءاتوالبرنامج العام متضمنًا في  %( من23) عنالميني ال تقل نسبتو ويالحظ أن اإلعداد 
  .التربية العممية )الميدانية(

( إلى أن أبرز األساليب التربوية المتبعة عالميا 2014)Ingvarsonويشير إنجفارسون    
( ...ةنغافور س )ألمانيا، فنمندا، التي تستعين بيا الدول الرائدة عالمياة في برامج إعداد المعمم

، واالعتماد عمى المناىج عمى المعايير المقننة تربوياىي: ربط البرنامج بالواقع، واالعتماد 
القائمة عمى المعرفة المينية، وبناء الروابط الوثيقة بين النظرية، والتطبيق في الحقل 

لتدريب، التربوي، عبر طرق وأدوات تستخدم لتحميل الممارسات، واألنشطة لعمميتي التعمم وا
والشراكة المجتمعية بين المدارس،  ،والمتكاممة لمتربية العممية تصميم الخبرات الممتدةو 

عممية التدريس، عبر االستعانة  واالعتقادات الخاطئة عن تصحيح المفاىيموالجامعات، و 
تربويا ير المقننة والتقييم الفعال القائم عمى المعاي، ية تربوية فعالة، وواضحة المعالمباستراتيج
-Ingvarson et al,2014,62، لتقويم جودة التدريس )ةبرامج إعداد المعمم لمخرجات

64.) 
يتم و  : النظام التتابعيةت السعودية نظامين إلعداد المعممتتَّبع كميات التربية بالجامعا    

، صي في كمية اآلداب أو العمومالتخص الجانب األولى في ةخالل السنوات األربع اإلعداد فيو
نامج تأىيل تربوي مدتو ببر  لاللتحاق ؛إلى كمية التربية ةتجو الخريجتوفي السنة الخامسة 

في  فيو قائم عمى التكامل النظام التكاممي:، أو سنتين حسب نوع البرنامج،  أما سنة واحدة
كمية التربية مقررات التخصص  ةدرس طالبت، ويتطمب اإلعداد التكاممي أن ةإعداد المعمم

وكال النظامين طبقا في التعميم الجامعي، والسائد ، ى جنب مع مقررات اإلعداد المينيجنبا إل
جمع بين ت متعممةالتكاممي في اإلعداد كون ال رجح النظامي  ، و حاليا ىو النظام التتابعي
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و تنسى ما تعممت ادون أن يكون ىناك فاصل زمني يجعميا، النظرية والتطبيق في دراستي
 . ربية العمميةاإلعداد الميني والتبة في واجو صعو تف ،نظريا
المغة العربية، تعددت األساليب المستخدمة في  ة]ولتعدد األدوار المستقبمية لمعمم   

عن المعرفة  ةعمم ذاتيا، باحثة، تت، ومبتكر ة، ناقدةمفكر [، وأبرز تمك األدوار ىي: اإعدادى
مل عمى تطوير المجال الذي تعدر ليا، قادر عمى التفكير الجماعي )التعاوني(، قا ةومنتج

عمى  ةقادر ا، بو ويوجو سموكياتي تمتزمنسق قيمي  الديي ،ميارات التواصل افيو، ولديي
قترح حموال وت، قادر عمى فيم المشكالت االحديثة في مجال عمميلتقنية توظيف األساليب ا

 (.11م، ص2111،األدغم) ليا
 :إجراءاتُو بخحميَجية ال

لمجاالت التطويرية في الدراسات التربوية التي تبدأ بدراسة الواقع، مجال البحث من ا 
واستجالء األمثل من الممارسات التربوية المحمية أو العالمية ثم التطوير من خالل التصور 
المقترح، وعن طريق أسموب البحث الوصفي المسحي لمبحث في األدبيات التربوية عن معايير 

، وتكييف معاييرىا (NCAAA-NCATE-INTASC)ةلمعمممؤسسات اعتماد برامج إعداد ا
البحث النوعي من  ومنيجيةحسب ما يتالءم مع البيئة السعودية؛ لدراسة واقع البرنامج، 

وذلك وفق التفصيل استمارة تحميل المحتوى في تحميل بياناتو وتحقيق أىدافو، استخدام خالل 
 التالي:
فأنسب أداة يمكن  المستخدمةممنيجية ل، ووفقا اةاألدتصميم  ثم التحميلوحدات تحديد        

اصة بوحدات استخداميا ىي االستمارة والتي تستخدم لجمع البيانات ورصد التكرارات الخ
 : ة بعد القيام باإلجراءات التاليةتم تصميميا في صورتيا األولي ، وقداالتحميل المراد قياسي

كمية في المناىج وطرق التدريس  دريس بقسمالتواصل مع بعض عضوات ىيئة الت-أ    
 –التربية بجامعة الممك فيصل من أجل التعرف عمى مالمح ومكونات البرنامج ) المقررات 

التواصل مع ، و المقررات(وتوصيف  -آلية التدريس والتقويم -التخصصات –عدد الطالبات 
مك فيصل لمتعرف عمى المنسق الرئيس لبرنامج الدبموم العام لمتربية بكمية التربية بجامعة الم

االطالع عمى األدبيات التربوية في مجال التقويم ة، و ، وخطة البرنامج كاممتالطالباآلية قبول 
األدائية، والتوجيات المعاصرة في مجال  ةوكفايات المعمم ةالتربوي، وبرامج إعداد المعمم
 دة في جميع الجامعاتألنيا برامج موح المعممة؛برامج إعداد  التقويم والتربية العممية، وفي
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 تكييف ما تم التوصل إليو من األدبيات ومن التوجيات، ثم في التعميم العام ةإلعداد المعمم
وأخيرا ، باحثة في مجال التدريس واإلشرافالمعاصرة ودمجيا بالخبرة الشخصية لم والمعايير

نية، وتفريغ تمك التي ينبغي توافرىا في البرامج التربوية المي تحديد المعايير والمؤشرات
( )معاييراشتممت عمى محاورالمعايير والمؤشرات في استمارة التحميل)أداة الدراسة(، والتي 

، وكل معيار يتكون من مجموعة من المؤشرات نامجبر الرئيسة لتقويم الجوانب التربوية في 
، حثباحبة توضح لممحكمين أىداف الرسالة مصمن: نت األداة في صورتيا األولية حيث تكو 

( وأبرز ما  ,NCATE NCAAA,INTASCمعايير) اد األداةالمستخدمة في إعد معاييروال
 (21)ومؤشراتيا (2)المعايير ثم ، رة في التربية العممية والتقويمالمعاص ورد حول التوجيات

 : تكونت منوالتي  ةلتقويم الجوانب التربوية في برنامج اإلعداد العام لممعمم
 مؤشرات.  (01)فة والميارات التربوية المينية واحتوى عمى المعر ل: المعيار األو

  مؤشرا. (03)عمى  واحتوى المنيج: التكامل بين عناصر المعيار الثاني
 مؤشرات. (6)واحتوى عمى  : الخبرات الميدانية والممارسات العمميةالمعيار الثالث

 .اتمؤشر  (5)االتصال الفعال وأخالقيات المينة واحتوى عمى  الرابع:المعيار 
تمك المعايير عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص وتعديميا في ثم عرض      

( مؤشًرا 33) بحثالصورة النيائية ألداة ال ضوء ممحوظاتيم حيث بمغ عدد المؤشرات في
الرئيسة ثابتة دون تغيير، معايير في حين ظمت ال إضافة وتجزئة بعض المؤشرات تحيث تم

 ة في صورتيا النيائية من :وتكونت األدا
  مؤشرا.  (20): المعرفة والميارات التربوية المينية واحتوى عمى المعيار األول
 . مؤشرا (06)و تخمسة مجاالواحتوى عمى  : التكامل بين عناصر المنيجالمعيار الثاني
 مؤشرا. (02)عمى  العممية واحتوى: الخبرات الميدانية والممارسات المعيار الثالث

 مؤشرات. (2): االتصال الفعال وأخالقيات المينة واحتوى عمى معيار الرابعال
 تحميل المحتويات في ضوء استمارة التحميل ورصد نتائج التحميل.واإلجراء األخير ىو 

 جمتنع البخح وعييتُ: 

 دبموم إعداد معممة المغة العربيةمقررات جميع توصيف  بحث منتكون مجتمع ال 
ساعة، ومجتمع الدراسة ىو نفسو عينتيا نظرا ألن ( 11) عادلوت مقررا،( 02ا )والبالغ عددى

أدعى لصدق النتائج". )العساف،  -إن أمكن –"إجراءات البحث عمى جميع أفراد العينة 



 ............................................................ َتصور ُمقترح لتطوير برنامج إعداد معلمات اللغة العربية

- 217 - 

( 2استمارة تحميل المحتوى أداة لمدراسة، والمكونة من ). وتم استخدام (71 ص ،2101
-Kfu/11-12-2121القيات البحث العممي ، برقم معتمد في أخ( مؤشرا33معايير و)

REC17-11-2121 خ، بتاري.G 
  :والجبات دقصال

تم عرضيا عمى مجموعة  )استمارة التحميل( لبحثمن الصدق الظاىري ألداة ا لمتحقق 
بداء  حكمينمن الم ، مارةالرأي من حيث وضوح بنود االستمتنوعي التخصصات؛ لممراجعة وا 

الصياغة، وتم التعديل في ضوء مرئياتيم، وتكونت في  ، ومدى صحةوالمالءمة لممحور
معامل ثبات األداة تم  ولحسابمؤشرا، ( 33ايير، موزعة عمى )( مع2صورتيا النيائية من )

  ذلك: ، والجدول التالي يوضح(COOPER) كوبر ( محكما، حسب معادلة00توزيعيا عمى )
 (1) خذوي

 جبد األداحَىضر ػذد ِشاد االرفبق واالخزالف ٌسغبة ث 

 اٌّسىُ
ػذد ِشاد 

 االرفبق

ػذد ِشاد 

 االخزالف

% إٌغجخ 

 اٌّئىَخ ٌالرفبق

7-1 40 0 100 

8 39 1 97.5 

9 38 2 95 

10 40 0 100 

11 38 2 95 

 98.86 5 435 اٌّدّىع

عدد  لبيان COOPER)ر )معادلة كوب استخدامب ثبات اتفاق المحكمين (0يوضح الجدول )       
 :  تيالنحو اآلاق نسبة إلى عدد مرات االختالف عمى االتفمرات 

وىي نسبة عالية يمكن من خالليا االطمئنان  %(76.64بمغت ) يالحظ أن نسبة الثبات     
 .أداة البحث تطبيقمن أجل إلى ثبات اتفاق المحكمين 
 أسلوب حتليل البياىات:

؛ والنسبة المئوية، لبيان نسبة توافر المعايير في دراسة واقع التكراراتخدمت ست  ا  
  في ضوئيا. نتائجالتحميل برنامج اإلعداد، ثم 

 ثبات المحكمين = 
213 

X  011  =76.64      213  +3  
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  ىتائج البخح ومياقشة اليتائج

مـا معــايير تقــويم الجانــب التربـوي فــي برنــامج إعــداد نتـائج اإلجابــة عــن الســؤال األول:         
           بجامعة الممك فيصل في ضوء المعايير المعاصرة؟معممات المغة العربية 

بدراسة وصفية مسـحية لددبيـات التربويـة حـول : التقـويم التربـوي وبـرامج إعـداد تم القيام          
الحديثــة فــي مجــال التقــويم والتربيــة العمميــة  األدائيــة، والتوجيــات ةوكفايــات المعممــ ةالمعممــ

: كالمعـايير الوطنيـة ةذات العالقـة ببـرامج إعـداد المعممـ المعاصرةالمعايير واالطالع عمى بعض 
ــرامج إعــداد المعممــين) NCAAAالســعودية)  ــوطني األمريكــي العتمــاد ب (،ومعــايير المجمــس ال
NCATEــدئين ــايير اتحــاد ودعــم المعممــين المبت ــى االطــالع  INTASC ((، ومع ( باإلضــافة إل

مــا توصــمت إليــو مــن  موضــوع ،وضــمنت الباحثــةعمـى بعــض الدراســات الســابقة ذات العالقــة بال
معايير في أداة الدراسة )استمارة التحميل( والتي تمثمت في : أربع معايير رئيسـة اشـتممت عمـى 

يــة إلعــداد معممــات المغــة ( مؤشــرًا؛ لتقــويم الجانــب التربــوي فــي برنــامج الــدبموم العــام لمترب33)
عـن درجـة تـوافره فـي البرنـامج، وتضـمن لكشف كمية التربية بجامعة الممك فيصل وافي العربية 

ـــص المعيـــار الثـــاني لمتكامـــل بـــين  المعيـــار األول المعرفـــة والميـــارات التربويـــة المينيـــة، وخ صِّ
ة، أمـا المعيـار مميـرات الميدانية والممارسات الععناصر المنيج، بينما شمل المعيار الثالث الخب

 ة وذلك في التفصيل التالي :لالتصال الفعال وأخالقيات المين  الرابع فخصص
 (2خذوي)

 ِؼبَُش وِؤششاد رمىَُ اٌدبٔت اٌزشثىٌ فٍ ثشٔبِح إػذاد ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشثُخ

 اٌّؼُبس األوي: اٌّؼشفخ واٌّهبساد اٌزشثىَخ اٌّهُٕخ 

 َؤوذ اٌجشٔبِح ػًٍ ِىاوجخ اٌزطىساد فٍ ِدبي اٌزؼٍُ. 1

 َؤوذ اٌجشٔبِح ػًٍ اٌزؼٍُ ِذي اٌسُبح . 2

 ٍَّٕ اٌجشٔبِح اٌّهبساد اٌّهُٕخ اٌالصِخ ٌٍزذسَظ اٌفؼبي. 3

 ٍَّٕ اٌجشٔبِح اٌّهبساد اٌزخظظُخ اٌالصِخ ٌٍزذسَظ اٌفؼبي. 4

 ٍَّٕ اٌجشٔبِح اٌّهبساد اٌثمبفُخ اٌالصِخ ٌٍزذسَظ اٌفؼبي. 5

 ٍَّٕ اٌجشٔبِح األعٍىة اٌؼٍٍّ فٍ اٌزفىُش ثّب َغبػذ ػًٍ اٌزدذَذ. 6

 ثبٌّشؤخ و اٌمذسح ػًٍ اٌزطىَش واٌزؼٍُ اٌّغزّش.َزغُ اٌجشٔبِح  7

 َؤوذ اٌجشٔبِح ػًٍ اٌزؼٍُ اٌزارٍ . 8

َسذد اٌجشٔبِح االززُبخبد اٌزؼٍُُّخ ٌٍّزؼٍّبد وُِىٌهٓ فٍ ِشازً  9

 اٌزؼٍُُ اٌؼبَ.

 َششن اٌجشٔبِح اٌّزذسثخ فٍ ارخبر اٌمشاس وزً اٌّشىالد. 11

بئض إٌّى اٌجذٍٔ وإٌفغٍ ٍَّٕ اٌجشٔبِح اٌفهُ اٌّزؼّك ٌخظ 11

 ٌٍّزؼٍّبد فٍ وبفخ ِشازً اٌزؼٍُُ.
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 اٌّؼُبس اٌثبٍٔ : اٌزىبًِ ثُٓ ػٕبطش إٌّهح 

 رشرجظ اٌّمشساد فٍ اٌجشٔبِح ثبألهذاف اٌؼبِخ  ٌه. فاألهذا 22

 رزظف أهذاف اٌجشٔبِح ثبٌّشؤخ واٌزطىس اٌّغزّش. 23

رزظف أهذاف اٌجشٔبِح ثبٌزىبًِ ثُٓ خىأت اٌخجشح  24

 اٌىخذأُخ(-اٌّهبسَخ-)اٌّؼشفُخ

َزىافك ِسزىي اٌّمشساد ِغ اٌّؼبَُش اٌؼبٌُّخ ٌدىدح  اٌّسزىي 25

 اٌزىاصْ(-اٌزىبًِ-اٌّشؤخ-ٌخاٌزؼٍُُ)األطب

َشًّ اٌّسزىي فٍ اٌجشٔبِح ثّب َغبػذ ػًٍ اٌفهُ  26

 اٌؼُّك ٌٍّسزىي اٌزشثىٌ.

-َغبػذ اٌجشٔبِح ػًٍ رسىًَ اٌّسزىي )اٌّفبهُُ 27

 إٌظشَبد( إًٌ والغ ػٍٍّ رطجُمٍ .

 َالئُ اٌّسزىي ألهذاف اٌجشٔبِح. 28

فٍ اٌّمشساد  ٍَّٕ اٌجشٔبِح رزبثغ خجشاد اٌزؼٍُ 29

 ورشاثطهب.

اٌزمُٕبد  31

 اٌزؼٍُُّخ

َىفش اٌجشٔبِح اٌزمُٕبد ٌزؼٍُُّخ اٌّالئّخ ألهذاف 

 اٌجشٔبِح

رزغُ اٌزمُٕبد اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌجشٔبِح ثبٌزٕىع واٌشّىي  31

 واٌّالءِخ ٌٍّسزىي .

األٔشطخ  32

واعزشار

َدُبد 

 اٌزذسَظ

بد َغبػذ اٌجشٔبِح ػًٍ اعزخذاَ أٔشطخ واعزشارُدُ

 رؼٍُُّخ وفمب ٌسبخبد اٌّزذسثبد.

رزغُ األٔشطخ و االعزشارُدُبد اٌزذسَغُخ فٍ اٌجشٔبِح  33

 ثبٌزٕىع.

 رشرجظ أعبٌُت اٌزمىَُ ثأهذاف اٌجشٔبِح. اٌزمىَُ 34

 رزغُ أعبٌُت اٌزمىَُ فٍ اٌجشٔبِح ثبٌزٕىع . 35

رشاػٍ أعبٌُت اٌزمىَُ فٍ اٌجشٔبِح ٌٍفشوق اٌفشدَخ ثُٓ  36

َسث اٌجشٔبِح ػًٍ اعزخذاَ اٌٍغخ اٌؼشثُخ اٌفظسً فٍ اٌزؼٍُ  12

 واٌزؼٍُُ.

َغهُ اٌجشٔبِح فٍ إٌّبَ اٌّزؼٍّبد ثطشق اٌزذسَظ اٌخبطخ ثبٌٍغخ  13

 اٌؼشثُخ.

فظٍ فٍ ٍَّٕ اٌجشٔبِح أعبٌُت اٌزىاطً اٌفؼبي اٌٍفظٍ وغُش اٌٍ 14

 اٌزذسَظ.

 ٍَّٕ اٌجشٔبِح أعبٌُت اإلداسح اٌظفُخ. 15

َؤوذ اٌجشٔبِح ػًٍ أهُّخ اعزخذاَ ِهبساد اٌزخطُظ واٌزذسَظ  16

 واٌزمىَُ.

 َؤوذ اٌجشٔبِح ػًٍ أهُّخ رطجُك طشق اٌزذسَظ اٌسذَثخ. 17

 َؤوذ اٌجشٔبِح ػًٍ اعزخذاَ اٌزمُٕخ ثشىً فؼبي داخً اٌظف. 18

 ِح ػًٍ اعزخذاَ ِهبساد اٌزأًِ اٌزارٍ فٍ اٌزذسَظ.َؤوذ اٌجشٔب 19

 َؤوذ اٌجشٔبِح ػًٍ أهُّخ اٌزىاطً ِغ اِثبء واٌضِالء. 21

َضود اٌجشٔبِح اٌّزذسثبد ثبٌّهبساد األعبعُخ العزخذاَ ِب َىاوت  21

 اٌؼظش اٌسذَث ِٓ رمُٕبد رؼٍُُّخ.



 ............................................................ َتصور ُمقترح لتطوير برنامج إعداد معلمات اللغة العربية

- 222 - 

 زذسثبد.اٌّ

ٍَّٕ اٌجشٔبِح أعبٌُت اٌزمىَُ اٌزارٍ ٌٍّزذسثخ فٍ  37

 اإلػذاد واٌزطجُك اٌُّذأٍ.

رؼزّذ أعبٌُت اٌزمىَُ ػًٍ اعزخذاَ األعبٌُت اٌىُّخ  38

 إٌّبعجخ ٌّزبثؼخ رطىس اٌّزذسثبد فٍ اٌجشٔبِح.

 رغزخذَ ٔزبئح اٌزمىَُ فٍ رطىَش اٌجشٔبِح. 39

 

 شاد اٌُّذأُخ واٌّّبسعبد اٌؼٍُّخاٌّؼُبس اٌثبٌث : اٌخج 

َىضر اٌجشٔبِح اٌّهبَ واألدواس ٌدُّغ األطشاف اٌّشبسوخ فٍ  41

 اٌزشثُخ اٌؼٍُّخ.

َىفش اٌجشٔبِح دًٌُ خُذ ٌٍزشثُخ اٌؼٍُّخ ِزبذ ٌٍّزذسثخ وػضى هُئخ  41

 اٌزذسَظ.

 –َىفش اٌجشٔبِح ّٔبرج ثهب ِؼبَُش ِسذدح ٌٍزمىَُ )ٌٍّزذسثخ  42

اٌزمىَُ اٌزارٍ ( رضّٓ  -إداسح اٌّذسعخ -اٌّؼٍّخ اٌّزؼبؤخ -اٌّششفخ

 خىدح وفؼبٌُخ ػٍُّبد اٌزذسَت ثىً خىأجهب.

َىفش اٌجشٔبِح ِؼًّ خبص ثبٌزذسَظ اٌّظغش فٍ وٍُخ اٌزشثُخ  43

 ٌٍزذسَت ػًٍ ِّبسعخ اٌّهٕخ لجً إٌضوي ٌٍُّذاْ.

هُئخ َمذَ اٌجشٔبِح دوساد ووسػ ػًّ رذسَجُخ ِٓ لجً أػضبء  44

اٌزذسَظ وثؼض اٌدهبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ راد اٌظٍخ ثبٌؼٍُّخ 

 اٌزذسَغُخ.

 َٕىع اٌجشٔبِح فٍ أعبٌُت رمىَُ اٌّزذسثبد . 45
َشدغ اٌجشٔبِح ػًٍ اٌزطجُك اٌّغزّش ٌدُّغ ِب رزؼٍّه اٌّزذسثخ فٍ  46

 اٌّىالف اٌزؼٍُُّخ واٌسُبرُخ.

هُ اٌّؼبسف اٌزٍ لبِىا اٌّزذسثبد ػًٍ رغزَخ ساخؼخ رسذد ٌرسظً  47

 واٌزٍ رسزبج ِٕهُ إًٌ ِضَذ ِٓ اٌدهذ . ، ثئٔدبصهب

اٌّزذسثبد ػًٍ رغزَخ ساخؼخ رسذد ٌهُ اٌّهبساد اٌزٍ لبِىا رسظً  48

 واٌزٍ رسزبج ِٕهُ إًٌ ِضَذ ِٓ اٌدهذ. ، ثئٔدبصهب

اٌّزذسثبد ػًٍ رغزَخ ساخؼخ رسذ ٌهُ اٌمُُ اٌزٍ لبِىا رسظً  49

 ٍ رسزبج ِٕهُ إًٌ ِضَذ ِٓ اٌدهذ.واٌز ، ثئٔدبصهب

رىفش اٌىٍُخ فشص اٌزؼبوْ ِغ اٌدهبد اٌشعُّخ اٌّشبسوخ فٍ  51

 اٌزذسَت.

َؤوذ اٌجشٔبِح ػًٍ ِجذأ اٌّشبسوخ واٌزفبػً اٌمبئُ ػًٍ أعٍىة  51

 اٌزسبوس ثُٓ اٌّزذسثبد واٌّششفخ.

 

 
 
 
 

 اٌّؼُبس اٌشاثغ : االرظبي اٌفؼبي وأخاللُبد اٌّهٕخ 

 جشٔبِح ػًٍ ِىاوجخ اٌّغزدذاد فٍ اٌّّبسعبد اٌزشثىَخ.َؤوذ اٌ 52

 َؤوذ اٌجشٔبِح ػًٍ ِجذأ رجبدي اٌخجشاد ثُٓ اٌّزذسثبد. 53

َهُئ اٌجشٔبِح اٌفشص ٌٍّزذسثبد فٍ زضىس اٌٍمبءاد وإٌذواد  54

 اٌؼٍُّخ واٌمُبَ ثبٌضَبساد اٌُّذأُخ ٌزسغُٓ األداء.

 ّظهش اٌمذوح اٌسغٕخ.َؤوذ اٌجشٔبِح ػًٍ ظهىس اٌّزذسثبد ث 55
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مــا واقــع الجانــب التربــوي فــي برنــامج إعــداد معممــات المغــة : جــاى الشــلال الىتــائج اإلجابــة عــً 
 .  العربية بجامعة الممك فيصل في ضوء المعايير المعاصرة

 :  تم تقسيم اإلجابة إلى قسمين لمكشف عن الواقعو 
برنامج الدبموم العام إلعداد معممات المغة : التعرف عمى مكونات الجانب التربوي في أوال    

كباقي الجامعات الحكومية في جامعة الأن  وتبين العربية في كمية التربية بجامعة الممك فيصل
في  دراسية سنوات األربع التتابعي ذو النظام الوقت الحالي تتبع فيالمممكة العربية السعودية 

الطالبة الراغبة في التقديم عمى مينة  وفي السنة الخامسة  تمتحق ،مجال تخصصيا فقط
التدريس ببرنامج الدبموم العام في التربية لتدرس فيو مقررات اإلعداد التربوي عمى مدى 

يا بما الذي تطبق فيو ما تعممتو نظر  دراستيا بالجانب التطبيقيفصمين دراسيين وتختتم 
 .ويةساعات دراسية، جنبا إلى جنب مع بعض المقررات الترب( 4)يعادل
لى وقت إعداد       الموجود صادر  ال يوجد دليل إرشادي لمتربية العممية، والدليل بحثال وا 
والخطة ، عميو االعتماد يمكن ال استراتيجياتو لذا من كبير جزء تغيير م، وقد تم0775عام 

اىج قسم المن –ربية كمية التوىي  الجية المقدمة لمبرنامج تحديدتتمثل في مبرنامج لالدراسية 
يتطمب القبول في البرنامج ، و دبموم عالي في "التربية" والتي تمنح الدارسة، سوطرق التدري

يشتمل و  ات العميا في الجامعات السعودية،استيفاء جميع شروط الالئحة الموحدة لمدراس
، إلى فصمين دراسيين مقسمراسي كامل عام دتو مد، و ( وحدة دراسية11عمى )البرنامج 

لتوفير كافة التسييالت لمممتحقات بالبرنامج من أجل تييئتيم لمحياة المينية  وتسعى الجامعة
 .المستقبمية

( ساعة وىي: التوجيو واإلرشاد 06مقررات بمعدل) (6تدرس الطالبة في الفصل األول )      
الطالبي، والمناىج وطرق التدريس، تصميم وتطوير الدروس، التعميم في المممكة، القياس 

عموم(، بينما -التربوي، عمم نفس النمو، تقنيات التعميم، طرق تدريس خاصة)آدابوالتقويم 
( ساعة وىي: إدارة الصف الدراسي،  عمم 02( مقررات بمعدل )2تدرس في الفصل الثاني)

 النفس التربوي، تطبيقات الحاسب اآللي في التعميم، التربية العممية. 
الجوانــب التربويــة فــي برنــامج اإلعــداد التربـــوي  : تحديــد درجــة تــوافر المعــايير فـــيثانيــا     

توصـيف  تحميـلوذلـك مـن خـالل  لمعممات المغة العربيـة فـي كميـة التربيـة بجامعـة الممـك فيصـل
فـي  تشـير النتـائجو ، لمكشـف عـن الواقـع؛ بحثوفقا ألداة المقررات برنامج الدبموم العام لمتربية 
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( 05)أن إلــى ( معيــارا 20( والمكــون مــن )لمينيــةالمعرفــة والميــارات التربويــة ا) المعيــار األول
   التالي:وذلك وفق التفصيل  %(60)بمغت بنسبة توفر  ( معايير غير متوفرة2و)معيارا متوفرا 

 : املعايري املتوفرة-1
جميع المقررات في البرنامج فييا : مواكبة التطورات في مجال التعمميؤكد البرنامج عمى  -

ى المستجدات التربوية من خالل االستعانة باإلنترنت، إشارة إلى ضرورة االطالع عم
 .ات وورش العمل المصاحبة لمبرنامجوحضور الدور 

التي  حياة من المفاىيم الجديدةيعتبر التعمم مدى ال: البرنامج عمى التعمم مدى الحياةيؤكد  -
تايالند( ، كوريا، ماليزيا، اليابان ،الصين ،االتحاد األوروبيأدخمتيا بعض دول العالم )

ضمن أساليب  لممارساتو المينية، ومنمنتجا لممعرفة ومطورا  بيدف جعل المعمم مينيا
، ودمج تقنية المعمومات في أنشطة التدريس ممالتركيز عمى نوعية التع: تبني ىذا المفيوم

المقررات في البرنامج فييا إشارة توصيف وجميع ، التي يقوم بيا األساتذة والطالبوالتعمم 
في توصيف  وأىدافو، أو مقرربالسواء في التعريف ما يساعد عمى تحقيق ذلك إلى 

 المقرر الدراسي.
جميع استراتيجيات التعمم  :المينية الالزمة لمتدريس الفعال ينمي البرنامج الميارات -

نمية ميارات التدريس التدريس المستخدمة في جميع مقررات البرنامج تساعد عمى تو 
 إجراء بحوث، البيان والتدريب العممي، التعمم التعاوني، ر والمناقشةالحوا الفعال نحو:

    .(الخ الذاتي..التعمم  ،ياإللكترونتوظيف تطبيقات التعمم ، قصيرة
 الميارات الثقافية التي تساعد :الثقافية الالزمة لمتدريس الفعالينمي البرنامج الميارات  - 

يا كل فرد ليعيش حياة اجتماعية ناجحة تمكنو التي يحتاجعمى تنمية االتجاىات والقيم و 
متوفرة في البرنامج ، ة المشكالت التي تواجيو في حياتو، ومواجيخرينمن العيش مع اآل

طالب بيا كل تواجية المسؤوليات المشتركة التي تدريب جميع الطالبات عمى م :من خالل
وتذوق  ،لعادات السميمةا، وأيضا من خالل تنمية طرق التفكير البناءة، واكتساب طالبة

الفنون والعموم، وتنمية الحس االجتماعي، والتكيف مع البيئة، والتزود بالمعمومات 
 .وتحديد فمسفة واضحة في الحياة رورية، واكتساب القيم االجتماعية،الض
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التدريس استراتيجيات  د:التفكير بما يساعد عمى التجدي ينمي البرنامج األسموب العممي في -
ميم ، والتعميم القائم عمى االنترنت والتعحل المشكالتمثل: ستخدمة في البرنامج الم

 . المبرمج تساعد عمى تنمية ذلك
في توصيف جميع مقررات  ر:التطوير والتعمم المستميتسم البرنامج بالمرونة والقدرة عمى  -

الية وص فعالبرنامج جزئية خاصة باستراتيجيات الحصول عمى التغذية الراجعة بخص
من معايير اإلنجاز لدى  التحققو  ،التدريسعممية  وتطوير أخرى لتقييمو ، التدريس
المقرر الدراسي وصف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية ، و المتدربة

 .والتخطيط لتطويره
أغمب المقررات في البرنامج تستخدم التعمم الذاتي : ؤكد البرنامج عمى التعمم الذاتيي -

وراق عمل أبو المتدربات من أبحاث وتقارير و ستراتيجية تدريس من خالل ما تكمف كا
 .حيا داخل القاعة أثناء المحاضرةوعروض تقدمية يتم شر 

في : وميولين في مراحل التعميم العام يحدد البرنامج االحتياجات التعميمية لممتعممات -
: عمم النفس اني تحت مسمىي الفصل الدراسي الثتدرسو المتدربات ف البرنامج مقرر

ما بالتربوي وتدرس فيو التعمم ونظرياتو وأنواع البحوث فيو ومكونات الموقف التعميمي 
 .حتياجاتالميول وااليتناسب مع 

في توصيف جميع مقررات : بة في اتخاذ القرار وحل المشكالتيشرك البرنامج المتدر  -
المقرر الدراسي دورية لمدى فعالية جزئية وصف إجراءات التخطيط لممراجعة البرنامج ال

في االستبانة الخاصة  ئيافييا المتدربة من خالل عرض آراتشترك و  ،والتخطيط لتطويره
 بتطوير كل مقرر. 

ممتعممات في كافة مراحل ينمي البرنامج الفيم المتعمق لخصائص النمو البدني والنفسي ل -
: عمم الدراسي األول تحت مسمى لفصلتدرسو المتدربات في ا في البرنامج مقرر: التعميم

كل مرحمة من في المحققة لمنمو الشامل المتكامل  نفس النمو تدرس فيو خصائص النمو
 .ر فييا المتعممالتي يمالتعميم مراحل 

في توصيف : المفظي وغير المفظي في التدريس ينمي البرنامج أساليب التواصل الفعال -
والميارات العددية  وتقنية المعمومات، ت التواصل،جزئية ميارا برنامججميع مقررات ال

جراءات تطبيقو ويتفنن في تحقيقيا حسب  .نوع المقرر وا 
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ي الفصل في البرنامج مقرر كامل تدرسو المتدربة ف: البرنامج أساليب اإلدارة الصفية ينمي -
 : إدارة الصف الدراسي.الدراسي الثاني تحت مسمى

 في البرنامج مقرر: يارات التخطيط والتدريس والتقويمدام ميؤكد البرنامج عمى أىمية استخ-
، والذي حت مسمى: تصميم وتطوير الدروستدرسو المتدربة في الفصل الدراسي األول ت

ضافة إلى إفادة منسق ، إالخبرة في اإلشراف عمى المتدربات، وحسب تمياراتمك ال ينمي
دراسة ىذا المقرر مع التربية  امنةز نتيجتو مات كان المتدربأغمب الضعف لدى فالبرنامج 
األمر الذي دفع المسؤولين عن تطوير البرنامج إلى تقديمو في الفصل الدراسي  ،العممية

 من ىذه الميارات قبل النزول لمتربية العممية. تتمكن المتدرباتاألول كي 
و تدرسفي البرنامج مقرر : أىمية تطبيق طرق التدريس الحديثةيؤكد البرنامج عمى  -

، مجزأ إلى جزأين ريس خاصةالمتدربة في الفصل الدراسي األول تحت مسمى: طرق تد
وجد في يوال ، بالعموم خاصبطرق تدريس خاصة بالمواد األدبية، واآلخر جزء خاص 

، ب التخصص أثناء دراسة ىذا المقررالتوصيف إشارة إلى تجزئة المتدربات حس
ثة في التدريس الحدي تاالستراتيجياف والموضوعات المدرجة في التوصيف تنمي توظي

المدخل الدرامي ، التعمم النشط، التعميم المبرمج، التعمم التعاوني ،نحو: حل المشكالت
 والوظيفي.ئي والمدخل التكاممي والبي

يزود المتدربات بالميارات و  ام التقنية بشكل فعال داخل الصفيؤكد البرنامج عمى استخد -
في البرنامج مقرر تدرسو المتدربة في : اكب العصر الحديثاألساسية الستخدام ما يو 

الفصل الدراسي األول تحت مسمى: تقنيات التعميم إضافة إلى أن توصيف جميع المقررات 
يشير إلى أىمية تطوير وتنمية ميارات المتدربات في استخدام التقنية وتوظيفيا في 

 .العمميات التعميمية
التأمل الذاتي بصفة عامة : يارات التأمل الذاتي في التدريسيؤكد البرنامج عمى استخدام م -

ة فتحصل عمى فوائد معنوية : تدريب العقل لتحفيز الوعي الداخمي لدى المتدربيقصد بو
تمت اإلشارة إليو في أغمب توصيف مية التدريس ووفق البرنامج ، وفي عموذىنية

دم كاستراتيجية تدريس وتقويم في المقررات كونو عممية سابقة لمتقويم الذاتي والتي تستخ
 نفس الوقت. 
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 : املتوفرةغري املعايري  -0

التوسع والتعمق  ويقصد بيا: التخصصية الالزمة لمتدريس الفعالينمي البرنامج الميارات  -
، وييدف ةدرسو المتدربتسس سميمة في موضوع التخصص الذي سالمنطقي المبني عمى أ

ايا ذات العالقة عمييا في معالجة األمور والقضإلى تنمية الثقة بالنفس واالعتماد 
وال يوجد ، تدريسال، واستخدام ىذه المعرفة في إنجاح العممية التعميمة أثناء التخصصب

صصيا سوى في مقرر في البرنامج ما يؤكد عمى التعامل مع المتدربات كل حسب تخ
لمواد ا ، وحسب محتوى التوصيف فيو يتعامل مع المتخصصات فيطرق تدريس خاصة

 .ات في العموم عمى حدة وبصفة عامة، والمتخصصاألدبية عمى حدة بصفة عامة
ال يوجد في توصيف  :ربية الفصحى في التعمم والتعميميحث البرنامج عمى استخدام المغة الع -

 .لتدريسجميع المقررات ما يؤكد عمى ضرورة استخدام المغة العربية الفصحى في ا
ال يوجد مقرر  :ق التدريس الخاصة بالمغة العربيةام المتعممات بطريسيم البرنامج في إلم -

، وال يوجد ما يشير إلى ذلك سوى إشارة عامة في طرق تدريس خاص تحت ىذا المسمى
 . واد األدبيةالم
( 06)من والمكون  المنيج(بين عناصر  )التكاملالمعيار الثاني نما تشير النتائج في بي      
%( 44.4) بنسبة توافر بمغت( معايير غير متوفرة 4، و)معيارا متوفرا( 02)أن إلى  معيار

  :وذلك وفق التفصيل التالي
 : فرةاملعايري املتو-1

-التكامل-المرونة-ألصالةيتوافق محتوى المقررات مع المعايير العالمية لجودة التعميم)ا -
 ات الموضوعات،توصيف جميع مقررات البرنامج تتسم باألصالة العممية لمفرد: التوازن(
التكامل بين جوانب المعرفة و  والحذف طبقا لمقتضيات العصر،التجدد و  وبالمرونة
 .ةالتوازن في الموضوعات المطروحو  المختمفة،

جميع : ى الفيم العميق لممحتوى التربوييشمل المحتوى في البرنامج بما يساعد عم -
 رمقر كل  توصيفو قيق ذلك المقررات في البرنامج فييا إشارة إلى ما يساعد عمى تح

استراتيجيات ، توصيف لممعارف المراد اكتسابيا، مكونات المقرر ،يشمل: الموضوعات
وتقنية  ميارات التواصل،، الميارات اإلدراكية، المعارف المكتسبة ويمطرق تق، لتدريسا

 –ي جدول تقويم المتدربات خالل الفصل الدراس، الميارات الحركية النفسيةو  المعمومات،
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جيات الحصول عمى التغذية استراتي، و تقييم المقررو ، مصادر التعمم -الدعم الطالبي
 .عممية التدريسوتطوير  تقييم، و الراجعة

في : لنظريات( إلى واقع عممي تطبيقيا-يساعد البرنامج عمى تحويل المحتوى )المفاىيم -
، وي شار فييا إلى المراد اكتسابيا لمعارفاتوصيف إشارة إلى  برنامججميع مقررات ال

ق تدريس خاصة )لدقسام طر مقرر وييدف ،تطبيق العممي لممعارف المكتسبةخطوات ال
كيفية تطبيق مبادئ ، و خطوات تطبيق طرق التدريس ةإلى اكتساب المتدرب (األدبية

 التدريس الفعال والتعمم النشط، وأيضا التعرف عمى الكفايات الواجب توافرىا لدى المعمم. 
توزيع المقررات في البرنامج عمى  :رات التعمم في المقررات وترابطياالبرنامج تتابع خبينمي  -

( 06)المتدربة فصل األول تدرس مدى فصمين يتسم بتتابع الخبرات وترابطيا ففي ال
ساعة نتيجة الرتباط المتدربة بالتربية ( 02) المتدربة، أما في الفصل الثاني فتدرس ساعة
 تدريب.من جيد في ال وتتطمبوما  ،العممية

اإلشارة لمتقنيات : نوع والشمول والمالءمة لممحتوىتتسم التقنيات التعميمية في البرنامج بالت -
ثارة دافعية المتعممات أو  التعميمية المستخدمة في البرنامج إما لتعزيز عممية التعمم وا 

ي التدريس عبر الوقوف عمى األسس العممية ومواكبة التطورات في استخدام التقنية ف
 : تقنيات التعميم.ىمقرر خاص تحت مسم

جميع : تعميمية وفقا لحاجات المتدربات يساعد البرنامج عمى استخدام أنشطة واستراتيجيات -
سب مع الحاجات المعرفية األنشطة واالستراتيجيات المطبقة في البرنامج تتسم بالتنوع وتتنا

 .ىل المتدربة ألدوارىا المستقبميةمي الذي يؤ من خالل التطبيق العموالنفسية، والعممية 
 قررفي توصيف كل م: ت التدريسية في البرنامج بالتنوعتتسم األنشطة واالستراتيجيا -

نحو: زيارات ميدانية لمراكز و ومتطمبات توشطة واستراتيجيات تتناسب مع طبيعستخدم أنت  
صغر في مقرر تصميم وتطوير ، والتدريس المي مقرر التوجيو واإلرشاد الطالبياإلشراف ف

 الدروس وكذلك في مقرر طرق تدريس خاصة... الخ
في كل مقرر تستخدم أساليب تقويمية تختمف : ب التقويم في البرنامج بالتنوعتتسم أسالي -

عن األخرى ففي مقرر القياس والتقويم التربوي يتم االعتماد عمى التقويم الذاتي والتقويم 
، أما في مقرر التعميم في التحريري وأخيرا المالحظةتقويم الشفوي و مد عمى األداء والالمعت
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، وفي التربية العممية تستخدم االختبارات، و الزمالءتقييم و  التقييم الذاتيالمممكة فيستخدم 
 الخ  ..ة باإلضافة إلى ممف اإلنجازالمالحظ

مبدأ التنوع في أساليب : ج لمفروق الفردية بين المتدرباتتراعي أساليب التقويم في البرنام -
 . ا المؤشر، يحقق ىذالتقويم

في أكثر من : بة في اإلعداد والتطبيق الميدانيينمي البرنامج أساليب التقويم الذاتي لممتدر  -
القياس المممكة و مقرر تم التصريح بيذا األسموب المتبع في التقويم كمقرر التعميم في 

 الخ والتربية العممية ...  التربوي، والتقويم
ابعة تطور المتدربات في تعتمد أساليب التقويم عمى استخدام األساليب الكمية المناسبة لمت -

عمى الرغم من تنوع األساليب التقويمية المستخدمة في البرنامج إال أن : البرنامج
 كمية اييسطاء مقستخدم عمى مرحمتين فصمي ونيائي إلعت اثابت ااالختبارات تظل أسموب

 . ز الذي حققتو المتدربة في المقررجامدى اإلنعن 
 جزئيةالبرنامج صيف جميع مقررات في تو : نتائج التقويم في تطوير البرنامجتستخدم  -

عمميات تطوير التدريس ووصف إجراءات التخطيط لممراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر 
عمى التطوير من ده اعتما ي الحظففي مقرر التربية العممية  ،الدراسي والتخطيط لتطويرىا

، فتعقد اتالمتعاون اتوالمشرفين والمعمم ممتدرباتنتائج االستبانات المقدمة ل خالل تحميل
عمل  مع، شة المشكالت الميدانية وسبل حميااجتماعات دورية لمجنة التربية العممية لمناق

تابعة مو  واالختبارات التحصيمية، ،المناىج وطرق التدريس مراجعة دورية لمحتوى مقرر
تقارير وبحوث  ة مستمرة لما أنجزوه منحضور الطالبات ومدى تقدم مستواىم، ومتابع

 ...الخ .
 : توفرةاملاملعايري غري  -0
رنامج بالمرونة والتطور تتصف أىداف الب ،لوات في البرنامج باألىداف العامة ترتبط المقرر  -

، الميارية، المعرفيةكامل بين جوانب الخبرة )تتصف أىداف البرنامج بالت، المستمر
عميمية المالئمة يوفر البرنامج التقنيات لت، أىداف البرنامجيالئم المحتوى ، الوجدانية(

معايير غير متوفرة نظرا  (4) ،أساليب التقويم بأىداف البرنامجترتبط ، ألىداف البرنامج
لمخرجات  وعدم المالءمة تتسم بالعمومية، ، والتيتباطيا باألىداف العامة لمبرنامجالر 

 .البرنامج
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والمكون من  (الميدانية والممارسات العممية )الخبراتالمعيار الثالث أما النتائج في       
بنسبة توافر ( معايير غير متوفرة 2، و)معايير متوفرة (01) أن( معيار، فتشير إلى 02)

  وذلك وفق التفصيل التالي: %(61)بمغت 
 : فرةاملعايري املتو-1
التوصيف  فيالعممية: راف المشاركة في التربية ج الميام واألدوار لجميع األطيوضح البرنام -

فالبرنامج يوزع عمى جميع  من واقع الخبرة، ولكن يدل عمى ذلك يوجد ما لممقرر ال
المتدربات في آخر يوم من أسبوع التييئة حقيبة تعريفية تحوي عمى الميام والمسؤوليات 

 . ربية العمميةراف المشاركة في التلجميع األط
، المعممة المتعاونة، المشرفة، عايير محددة لمتقويم )لممتدربةيوفر البرنامج نماذج بيا م -

النماذج  :الية عمميات التدريب بكل جوانبيا( تضمن جودة وفعالتقويم الذاتي، إدارة المدرسة
مدرسة، موجودة ومتاحة لمجميع: المتدربة والمشرفة، والمعممة المتعاونة، ومديرة ال

 . والجميع يزود بنسخ منيا
يقدم البرنامج دورات وورش عمل تدريبية من قبل أعضاء ىيئة التدريس وبعض الجيات  -

المتدربات لمتربية  يييلالبرنامج : فة ذات الصمة بالعممية التدريسيةالتعميمية المختم
من  ، أولكميةا قبل العضوات من المقدمة منالل الورش والدورات المتنوعةالعممية من خ

، وفي توصيف مقرر التوجيو واإلرشاد لعرض دروس نموذجيةقبل طالبات متميزات 
إلى القيام بندوات ومحاضرات الطالبي في جزئية عمميات تطوير التدريس إشارة 

 .كي تستفيد منيا المتدربات نصصيلممتخ
الزيارات الختبارات، و االمستخدمة ىي األساليب : نامج في أساليب تقويم المتدرباتينوع البر  -

أساليب  (2)ناك ، وتقارير ورش العمل وبالتالي في(البورتفوليو)األعمال ، وممفالميدانية
 .تقويمية مستخدمة

ية يشجع البرنامج عمى التطبيق المستمر لجميع ما تتعممو المتدربة في المواقف التعميم -
المقررات كتصميم وتطوير ض استراتيجية التدريس المصغر المستخدمة في بع: والحياتية
 .مثال عمى ذلك، وطرق التدريس الخاصة الدروس

ي تحتاج والت ،بإنجازىاليم المعارف التي قاموا  المتدربات عمى تغذية راجعة تحددتحصل -
يعتمد ، ورية أم ال، ولكن ىل ىي فتحصل المتدربة عمى ذلك: منيم إلى مزيد من الجيد
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، وحسب سب وفرة المكان المناسب لتقديمياوح، دد المتدربات في المدرسةحسب ع ذلك
  .متواجدةل ىي من نفس تخصص المتدربة أم ال، ولكنيا كأسموب تخصص المشرفة في

تي تحتاج وال ،بإنجازىاالمتدربات عمى تغذية راجعة تحدد ليم الميارات التي قاموا تحصل  -
، ن تخصص المشرفةنعم أيا كان تخصص المتدربة، وأيا كا د:منيم إلى مزيد من الجي

 . فت بو من أداءات وميارات داخل الصقام فالمتدربة تحصل عمى تغذية راجعة حول ما
عم ىذه الفرص ن :ات الرسمية المشاركة في التدريبتوفر الكمية فرص التعاون مع الجي -

، حيث يرسل قبل شير من خروج ربية العمميةخروج المتدربة لمت ، وتتم قبلمتاحة
، من أجل دربات وتخصصاتين لإلشراف التربويقائمة بأعداد المت دارسلممالمتدربات 

، وتزود كل مدرسة بخطاب المدارس المتاحة لمتربية العمميةالحصول عمى قائمة بأسماء 
 رسمي بأسماء المتدربات وتخصصاتين.

التحاور بين المتدربات يؤكد البرنامج عمى مبدأ المشاركة والتفاعل القائم عمى أسموب  -
بضرورة تبادل الخبرات بين المشرفات  توجيونعم متوفر ذلك من خالل ال: المشرفةو 
 ، والتدريس المصغر. المقاءات الودية، وورش العملفي متدربات وال

يوفر البرنامج معمل خاص بالتدريس المصغر في كمية التربية لمتدريب عمى ممارسة  -
في  ويوجدمقررات ما يدل عمى ذلك، في توصيف ال يتضحلم : المينة قبل النزول لمميدان

 .بالتدريس المصغر قاعات سينمار خاصة الكمية
 : رةفتواملغري  املعايري -0

إلى وقت : تاح لممتدربة وعضو ىيئة التدريسوفر البرنامج دليل جيد لمتربية العممية م -
ر ما توصيف المقر  ، وال يوجد فييوجد دليل معتمد لمتربية العمميةإعداد ىذه الدراسة ال 

 . يشير إلى وجوده
تي تحتاج منيم وال ،بإنجازىاحدد ليم القيم التي قاموا المتدربات عمى تغذية راجعة تتحصل  -

تركز عمى  فالجيود ،ضعيف جدايكان يكون ىذا الجانب التقويمي : إلى مزيد من الجيد
يف إشارة توصال، وفي الجوانب التخصصية، والميارات األدائية فقطفي تقديم تغذية راجعة 

 . ات حوليعامة لتقديم التغذية الراجعة دون تفصيال
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( 2)من والمكون ( المعيار الرابع )االتصال الفعال وأخالقيات المينةفي نتائج وتشير ال    
بمغت بنسبة توافر  غير متوفرمعيار واحد فقط ( 0)و متوفرة،ايير ( مع1أن )معايير، إلى 

 التالي:وذلك وفق التفصيل  %(53)
 : فرةعايري املتوامل-1
جميع المقررات في  :التربوية يؤكد البرنامج عمى مواكبة المستجدات في الممارسات -

البرنامج فييا إشارة صريحة إلى ضرورة مواكبة المستجدات في الممارسات التربوية من 
مقرر ، و نت والتقنيات الحديثة في التدريسخالل التأكيد عمى ضرورة االستعانة باإلنتر 

، اإللكترونية المتخصصة، والمكتباتت التعميم إشارة إلى توظيف مواقع اإلنترنت تقنيا
 واستخدام البريد اإللكتروني في حل الواجبات.

 ،في توصيف مقرر التربية العممية :دأ تبادل الخبرات بين المتدرباتيؤكد البرنامج عمى مب -
بين المشرفات و بين المتدربات،  التبادلية الصفية إشارة إلى القيام بمجموعة من الزيارات

 .ورشالخالل المقاءات و من  لتبادل الخبرات التربويات
زيارات الفرص لممتدربات في حضور المقاءات والندوات العممية والقيام بال جالبرنام يييل -

 إشارة إلى تحفيز المتدربات عمى حضورأكثر من مقرر  : فيالميدانية لتحسين األداء
تطبيقات الحاسب ، كما في مقرر ت في الجامعة، وكتابة التقارير حولياالمؤتمرات والندوا
 . التعميم في المممكة مقرر، و اآللي في التعميم

 : توفرامل غرييار املع -2
في أي مقرر من  ي شارلم  ة:الحسنيؤكد البرنامج عمى ظيور المتدربات بمظير القدوة  -

 .مما يعزز ىذا الجانب القيمي اليامقررات البرنامج 
 (3)خذوي 

 :ثؼذ رسًٍُ رىطُف ِمشساد اٌجشٔبِحٔزبئح رسًٍُ اٌّسزىي ٌٍّؼبَُش األسثؼخ ِدزّؼخ 

 اٌزشرُت إٌغجخ اٌّدّىع اٌّؼُبس

اٌّؼشفخ واٌّهبساد اٌزشثىَخ  1

 اٌّهُٕخ

85 81% 2 

 4 %6666 61 اٌزىبًِ ثُٓ ػٕبطش إٌّهح 2

اٌخجشاد اٌُّذأُخ واٌّّبسعبد  3

 اٌؼٍُّخ

51 83% 1 

 3 %75 15 االرظبي اٌفؼبي وأخاللُبد اٌّهٕخ 4

 %76=111×275÷211 211 اٌّدّىع
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( 61-71( ممتـاز جـدا، ومـن )71-011) مـن :التـالي وصـفنتـائج مـن خـالل الالحكم عمى ال يمكن   
 فأقل( ضعيف. -41)ومن ( متوسط، 41-51( جيد، ومن )51-61ممتاز، ومن )

%(، 54) بمغـت حميل لمجموع توافر الجوانـب التربويـة فـي البرنـامجوبالتالي فالنسبة الحاصمة بعد الت    
األىـداف العامـة  ضـعف، وقد يكـون التوافر جيد ، ومستوىالمعتمد فالنسبة الحاصمة جيدة لموصفووفقا 

وفقـا ر الجوانب التربوية فـي البرنـامج توافترتيب ، أما في نزول النسبة النيائية الحاصمةالسبب لمبرنامج 
ات الميدانيـة الخبـر  :ب التالي من األكثـر تـوافر فاألقـلكانت عمى الترتيفقد  في ىذا البحثالمعدة لممعايير 

، التصـال الفعـال وأخالقيـات المينـة، فاتربويـة المينيـةالمعرفة والميارات الاألول، ثم  والممارسات العممية
 التكامل بين عناصر المنيج.ثم 

الجوانـــب التطبيقيـــة فـــي البرنـــامج معـــايير  ى تفـــوق تشـــير نتـــائج دراســـة واقـــع البرنـــامج إلـــ     
توصـمت إليـو دراسـة  ، وىذه النتيجة تختمـف عـن مـاعن ما سواىا والمتمثمة في الخبرات الميدانية

المشــيرة إلــى ضــعف الممارســات العمميــة فــي البرنــامج، إضــافة  (2104والســممي) (2117منــاع)
لتقميدية، والقصور في التكامـل بـين عناصـر شيوع استخدام األساليب االنمطية في التدريس و إلى 

( 2103صــالح)( و 2101( والصــعيدي)2100العقيمــي)وتتفــق ىــذه النتيجــة مــع دراســة  المــنيج
المقـــررات التـــي تتماشـــى مـــع األدوار الجديـــدة ، وقصـــور (2107(، والبركـــاتي)2104والســـممي)

واالفتقـار إلـى المقـررات لمعممة المغة العربية فـي ضـوء معـايير اعتمـاد مؤسسـات اعتمـاد المعمـم، 
وتتفـق ىـذه النتيجـة مـع  التربوية التخصصـية التـي تجيـب عـن سـؤال كيـف تـ درس المغـة العربيـة؟

( 2104)والسـممي ( في إضافة مقـرر مينـي يتصـل باألنشـطة المغويـة، 2100)اهلل فضل  دراسة
عربيــــة ررات تتماشــــى مــــع طبيعــــة األدوار الجديــــدة لمعممــــة المغــــة الالبرنــــامج مقــــ تضــــمين فــــي

ــامج مقــررات تخــتص بفنــون المغــة وأســاليب 2107ومســؤولياتيا، والبركــاتي) ( فــي تضــمين البرن
التقــويم المغــوي، وقصــور المــدة الزمنيــة فــي البرنــامج إلعــداد معممــة تمتمــك ميــارات مينيــة عاليــة 

 (.  2114تربويا وتخصصيا، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة العجمي)
 :  البخحة مً أسئل لحإجابة الشلال الجا

إعداد معممـات المغـة العربيـة بجامعـة  لتطوير برنامجما التصور المقترح  :سلاللإلجابة عً          
األدبيــات التربويــة تــم القيــام باســتقراء مــا ورد فــي  ؟فــي ضــوء المعــايير المعاصــرة الممــك فيصــل

ودمجــو  ،برنــامجإضــافة إلــى نتــائج دراســة الواقــع لم التصــور المقتــرح،والدراسـات الســابقة حــول 
 :  يوتم تقديم التال، بالخبرة الشخصية
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 التصور املكرتح 

والقادرات عمى أداء أدوارىن يتطمب  إن إعداد معممات المغة العربية لمعصر الجديد،   
تقويم في الإدخال تغييرات جذرية عمى أىداف ومحتويات وطرق ووسائل التنفيذ وأساليب 

جرائية لمعممات المستقبل،من خالل وضع معا برنامجيم الحالي، واعتبارىا  يير محددة وا 
فالعناية ، جين من أجل تحقيق التطور المأمولمعايير ممزمة إلعدادىن وشرطا لتخر 

وحسن التأىيل تخصصيا وتربويا يضمن تحقيق القدر المطموب من  بجودة اإلعداد،
كاديمية ترقى إلى واإلتقان التدريسي وصوال إلى خريجات ذوات مواصفات أ التمكن المغوي،

 المستويات المعيارية القياسية المطموبة محميا وعالميا.
توصلت لُ ملسشات اعتناد برامج إعداد  ، وماحركة املعايري الرتبوية: أ/ فلشافة التصور املكرتح

 معايري وملشرات لتجويد الربامج املعله حمليا وعامليا مً

 : (تصور املكرتح )اإلطار املرجع ال ب/ ميطلكات

قمة لتربية من في اامج الدبموم العام ما أسفرت عنو نتائج دراسة الواقع لبرن  
انية في الخبرات الميدالمعرفة والميارات المينية، و التكامل بين عناصر المنيج، و توافر معايير 

وما يندرج تحتيا ، األىداف العامة والتي في ضوئيا يتم اختيار المقررات وعمومية، البرنامج
وافتقار البرنامج لممقررات  ف ومحتوى وأنشطة واستراتيجيات وأساليب تدريسية،من أىدا

إرشادي  وخمو البرنامج من دليل الخاصة بطرق واستراتيجيات التدريس حسب التخصص،
التقدم العممي الكبير في و ، متطمبات العصرتغير أدوار المعممة طبقا ل، و لمتربية العممية

والمستجدات التي طرأت في مجال العموم ة، مواكبالطمب جميع مجاالت المعرفة الذي يت
نحو:  السابقة يات الدراسات والبحوثأسفرت عنو نتائج وتوص االستجابة لما، و سانيةاإلن

بضرورة (، 2104حسن)( و 2103وىدى صالح)( 2101شي)والحري (2111)األدغم
لتوجيات والمعايير ا وافق معبما يت إعداد معممة المغة العربيةالعمل عمى تطوير برامج 

لبرامج إعداد افتقاد الخطط الدراسية  حول (2103) (، والفدا2104والسممي) المعاصرة،
والنمري  المستقبل، ةحتاجيا معممتبالمممكة إلى المقررات التي  معممة المغة العربية

ضرورة إعادة النظر في برامج إعداد معممة ( في اإلشارة إلى 2103صالح)و   (2115)
لعربية من خالل إخضاعيا لعمميات تقويم وتطوير مستمرة في ضوء المستجدات المغة ا

 .مبي حاجات العصر وتفي بمتطمباتولت
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  :  ج/ أٍداف التصور املكرتح

معممات المغة العربية في كمية التربية بجامعة  إعدادتطوير برنامج  :اهلدف العاو 
 الممك فيصل في ضوء المعايير المعاصرة.

االستجابة لمتطمبات وزارة التعميم المضمنة في اإلطار العام : صيميةاألىداف التف 
تنمية ، و 2121فبراير ه/0220ة في شعبان لتطوير برامج إعداد المعمم في المممكة، والصادر 

عداد ، و ي ضوء معايير االعتماد األكاديميالمعممات ف واتجاىات الطالباتمعارف وميارات  ا 
وتحميل المعمومات من ، تحميل القضايا المعرفية المعقدة مىقادرات عالمعممات الطالبات ال

دام ، واستخوالتواصل شفييا وكتابيا المعرفي بفاعمية، المحتوىونقل  ،المصادر المتعددة
استراتيجيات تدريس من تزويد الطالبة المعممة بقدر وفير ، التقنيات الحديثة في التعميم

-الكتابة -الخط -القواعد –اإلمالء  –القراءة ئيسة )مقررات المغة العربية الر  وأساليب تقويم
غة العربية بالواقع تحدثا تنمية قدرة الطالبة المعممة عمى ربط فنون الم، و األدب والنصوص(

ضم ت بحيث توسيع دائرة االىتمام بالمغة العربية، و اإلعجاز العممي في القرآن الكريمب، و وكتابة
 ات التعميم.مؤسسات المجتمع المحمي إضافة لمؤسس

 :د/ إجراءات التصور املكرتح

 / مسمى البرنامج: ماجستير ميني في إعداد معممة المغة العربية0
 ( ساعة.41، ويتكون من )لإلعدادق النظام التتابعي / مدة البرنامج: سنتان وف2
 :  الخطة الدراسية المطورة لمبرنامج/ 1

 (4خذوي)

 اٌّهٍَٕىضر اٌخطخ اٌّطىسح ٌجشٔبِح اٌّبخغزُش  

 : ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األويأوالا   

 اٌىزذاد سلُ اٌّمشس اٌّمشس َ

 2 1232511 اٌزىخُه واإلسشبد اٌطالثٍ 1

 2 1233511 إٌّبهح وطشق اٌزذسَظ 2

 3 1233512 رظُُّ ورطىَش اٌذسوط 3

 2 1232511 اٌزؼٍُُ فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ 4

 2 1232512 اٌمُبط واٌزمىَُ اٌزشثىٌ 5

 2 1232555 ػٍُ ٔفظ إٌّى 6

 2 1227511 رمُٕبد اٌزؼٍُُ 7

 3  1233513 () ٌغخ ػشثُخ طشق رذسَظ خبطخ 8

 18 اٌّدّىع
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 : ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔثبُٔبا  

 اٌىزذاد سلُ اٌّمشس اٌّمشس َ

 3 1234511 إداسح اٌظف اٌذساعٍ 1

 3 1232513 ػٍُ إٌفظ اٌزشثىٌ 2

 3 1227512 د اٌسبعت اٌٍِ فٍ اٌزؼٍُُرطجُمب 3

 2 1233514 اٌزشثُخ اٌؼٍُّخ ) ِشبهذح( 4

 3   لضبَب وِشىالد فٍ رؼٍُُ اٌٍغخ  5

 2  اإلػدبص اٌٍغىٌ فٍ اٌمشآْ 6

 16 اٌّدّىع

 ثبٌثب: اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٌث:

 اٌىزذاد سلُ اٌّمشس اٌّمشس َ

 2 1233514 اٌزشثُخ اٌؼٍُّخ ) ِشبهذح( 1

 3  اٌٍغىَخ ألٔشطخا 2

 3  اٌزذسَظ اٌّظغش 3

 3  اٌّهبساد اٌٍغىَخ مىَُر 4

 2  أخاللُبد اٌّهٕخ 5

 3  رذسَظ ِهبساد اٌزفىُش 6

 16 اٌّدّىع

 :ساثؼب: اٌفظً اٌذساعٍ اٌشاثغ

 رشثُخ ػٍُّخ  1

اٌزشثُخ اٌؼٍُّخ اٌزطجُمُخ اٌّزظٍخ )إلبِخ دائّخ داخً 

ٍ وبًِ ورخززُ ِذسعخ اٌزطجُك( ورغزّش فظً دساع

ثبٔزهبء االخزجبساد ورىصَغ اٌشهبداد ٌٍطبٌجبد فٍ 

وثزٌه رىىْ اٌّزذسثخ ػبشذ اٌّىلف اٌزؼٍٍُّ  اٌّذاسط،

ثىً خضئُبره ِٕز اٌزسضُش إًٌ رىصَغ اٌشهبداد واخززبَ 

 األػّبي ورغٍُُ اٌزمبسَش.

 عبػبد 11 اٌّدّىع

2 
زضىس وسػ 

 اٌؼًّ

اٌّزىشس زذوثهب  ِىضىػبرهب رذوس زىي أثشص اٌّالزظبد

وػًٍ اٌطبٌجخ اٌّؼٍّخ رمذَُ  ،فبدَهبفٍ اٌّذاسط ووُفُخ ر

ىي اٌفىائذ اٌؼبئذح ِٓ وسػ اٌؼًّ، ورؼمذ َىَ ز رمشَش

 ػٓ ثؼذ(.-)زضىسَباٌخُّظ ِٓ وً أعجىع

 ِششوع رخشج 3
ِششوع َسًّ ػٕىاْ: اٌششاوخ اٌّدزّؼُخ ٌسّبَخ اٌٍغخ 

 اٌؼشثُخ فٍ اٌّدزّؼبد اٌؼشثُخ

 ( عبػزب2ْ) اٌّدّىع 

 لمبرنامج. المظمل يمثل الجديد المضاف    
ضافة تين البرنامج من سنة إلى سن مدةزيادة لتوزيع الجديد لمخطة ييدف إلى : وا     وا 

 ة تدريجيا بشكل متسمسل و منتظمتراكم الخبرات المعرفية والعممي تحقيق من أجلمقررات 
عة تدريب ذاتي موجو و تغذية راجمقرر التدريس المصغر من أجل الحصول عمى  مثل:
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أجل إلمام الطالبة المعممة من  قضايا ومشكالت في تعميم المغةإدراج مقرر ، وأيضا فورية
استراتيجيات  وفي تطبيقممية التعميمية، إدارة الع كافة القضايا والمشكالت العممية فيب
شراك الطالبة المعممة في التدريس تدريجيا تدريس مصغر ، و دريسالت فمشاىدة ثم مشاركة ا 
دراج مقرر اإلعجاز المغوي في القرآن الكريم من أجل ربط فنون المغة العربية ، و اممةك ا 

باإلعجاز المغوي في القرآن من حيث سالمة المغة وجمال اإلنشاء وصحة القواعد، ونظرا 
در ، ة ربط التربية بالتأصيل اإلسالميلسيادة النظريات الفمسفية في التربية وأىمي اج مقرر وا 

األنشطة المغوية لما ليا من دور في تعزيز مكانة المغة في النفوس، وتثبيت فنونيا في 
الميارات المغوية لموقوف عمى أسس تدريس  وتقويم األذىان، وأيضا إدراج مقرر تدريس
، باإلضافة إلى المقررات التي تنمي المينية وتقويمو فييا الميارات وكيفية تمكين المتعمم منيا

حضور ورش العمل من و ى المعممة مثل: تدريس ميارات التفكير، ومقرر أخالقيات المينة، لد
مميزة أثناء فترة التدريب مما ، وتقديم التعزيز لمتجارب الالمتكررةأجل تالفي أوجو القصور 

ضافة مشروع تخرج يربط ، و تمر حتى الوصول لمستوى اإلتقانيم في التقدم بشكل مسيس ا 
سات التعميمة وخارجيا من خالل مشروع الشراكة العربية داخل المؤس ىتمام بالمغةاال

 .  المجتمعية لحماية المغة في المجتمعات العربية
 (4)خذوي 

 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد فٍ اٌجشٔبِح َىضر

 ػذد اٌغبػبد اٌفظً اٌذساعٍ

 18 األوي

 16 اٌثبٍٔ

 16 اٌثبٌث

 11 اٌشاثغ

 عبػخ 61 اٌّدّىع

 :)جانب اإلعداد(امج المقترح مكونات البرن/ 2
 : أىداف البرنامج -

دات الطالبة المعممة ميارات التعمم الذاتي لمتابعة المستج إكسابأىداف معرفية :  
كساب، و التربوية والمينية والمعرفية بالتفكير العممي في  المعارف والميارات ذات الصمةيا ا 

ديثة في المجال العام وفي يس الحاإللمام بطرائق واستراتيجيات التدر ، و مجال تخصصيا
تقان المعارف التخصصية ، و ات التعميمية المتنوعة والحديثةالتعرف عمى التقني، و تخصصيا ا 
التمييز بين ميارات المغة العربية المتنوعة ، و ي ستدرسيا في فنون المغة العربيةلممواد الت
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أطراف والتواصل مع جميع التعرف عمى ميارات االتصال و  قراءة وكتابة وتحدثا واستماعا،
اإللمام بمتطمبات ربط اإلعجاز المغوي في القرآن الكريم بفنون المغة ، و العممية التربوية

 العربية.
ألساسية في  العممية من استخدام المبادئ والمفاىيم ا التمكن :أىداف ميارية 

اختيار ، ألنشطةختيار اا، اختيار المحتوى وتنظيمو ،وصياغتيا األىداف اختيارالتعميمية )
التمكن من تنفيذ ، و (ختيار أساليب القياس والتقويما ،اختيار التقنيات المناسبة ،االستراتيجيات

المصغر مشاركة  المشاركة في التدريس، و دريس واستراتيجياتو توظيفا فعاالوتوظيف طرائق الت
وجية الصحيحة حو الالقدرة عمى اكتشاف أخطاء الزميالت وتوجيييا ن، و المعممة المتمرسة
تقان استخدام التقنيات التعميمية ، و أثناء التدريس توظيف ، و في العمل التربوي التعميميا 

، ت المتصمة بتخطيط العمل التعميمياتقان الميارا، و لمغة العربية في الواقع التعميميميارات ا
عداد مشرو ، و مع جميع أطراف العممية التربويةالقدرة عمى االتصال والتواصل و  ع تخرج حول ا 

 الشراكة المجتمعية لحماية المغة العربية في المجتمعات العربية من الغزو األجنبي.
، اإليجابية نحو مينة التعميم تاالتجاىاعممة مإكساب الطالبة ال :أىداف وجدانية 

تدريب الطالبة المعممة عمى اإلنصات ، و عمل التعاوني بروح الفريق الواحدلميا توجييو 
مغة العربية الفصحى تحدثا االعتزاز بال، و نلمتعممات والسعي لالستجابة ليب الحاجات ومطال

دراك اإلع، و وكتابة  .بالغة القرآن الكريمفي جاز المغوي ا 
 :ملكرتح )اجلاىب العنل  التطبيك (ملوىات الربىامج ا -

عمية تزويد الطالبة المعممة بالخبرات الواقعية والممارسات الف: أىداف التربية العممية 
تطبيق جميع الميارات التربوية في التخطيط ، و وية التعميمية في قاعات الدراسةلمعممية الترب

استماعا وتحدثا تطبيق جميع ميارات المغة العربية ، و نفيذ والتقويم لمعممية التعميميةوالت
مقررات ة وتعميمية في اللما درستو نظريات تربوي لعمميالتطبيق ا، و تدريسفي ال وقراءة وكتابة

استخدام نتائج ، و نية واالجتماعية لمطالبة المعممةتنمية الخصائص الشخصية والمي، و التربوية
م ومشاعرىم نحو تشجيع الطالبات عمى إبداء أرائي، و متعمماتيم لتحسين أدائيا وأداء الالتقو 

 خمقا ومظيرا وأسموبا. اتقدم نموذجا يحتذى بي، و المواقف المختمفة
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، التعمم التعاوني، التوجيو الجماعي المباشر :لتعمم المصاحبة لمبرنامجتيجيات ا/ استرا3
التدريس      حل المشكالت، ب األدوارلع، المحاضرة والمناقشةالصف المقموب، 

 .المصغر
حمقات نقاش،    زيارات ميدانية ، خرائط مفاىيم، (نقد -تقارير )وصف، أبحاث: األنشطة/ 4

 .مشروع تخرج
سماعات ، قط، الجياز عرض )بروجكتر(، جياز حاسوب، سبورة ذكية ميمية:التقنيات التع/ 5

 . مكبرة
 : / تقويم البرنامج6
لتقدير مستوى الطالبة المعممة وخبراتيا  )تشخيصيتقويم أولي : تقويم المتدربة -   

لمتابعة تقدم الطالبة المعممة وتحديد جوانب الضعف والخمل في تقويم تكويني )، و المعرفية(
لمعرفة نتائج عممية التعميم تقويم نيائي )، و مميا، وتوجيييا في االتجاه الصحيح(تع

والتدريب( من خالل تقديم ممف اإلنجاز الخاص بالطالبة المعممة، وتقديم مشروع تخرج بحيث 
 : التربية العممية فستكون كالتالي أما ،درجة 011يكون توزيع درجات مقررات اإلعداد من 

 درجة  41: وية من الجامعةالمشرفة الترب- 
 درجات  01: ةالمعممة المتعاون- 
 درجات  01: مديرة المدرسة- 
 درجات  01: حضور ورش العمل وتقديم التقرير- 
  درجات 01: ممف األعمال- 
يمكن تفاديو من  التربية لتفادي ماة كمية تنفيذ البرنامج: من خالل متابع تقويم إجراءات -  

 و صعوبات أثناء تنفيذ البرنامج. معوقات أو سمبيات أ
لقصور والتطوير المستمر : من أجل تفادي جوانب اتقويم التقرير النيائي لمبرنامج -  

 .لمبرنامج
 متطمبات البرنامج: /7

القائمات عمى ، و البرنامج ) الطالبات المعممات (المستفيدات من : تطمبات بشريةم 
عممة المتعاونة  ومديرة عمى المتدربات والم البرنامج ) أعضاء ىيئة التدريس المشرفات

دليل ، و لبرنامج بحيث تكون متاحة لمجميعخطة افتحوي:  متطمبات مادية، أما الالمدرسة(



 ............................................................ َتصور ُمقترح لتطوير برنامج إعداد معلمات اللغة العربية

- 241 - 

مراحل التربية  ،ل المتدربات  ويشمل عمى ) أىداف  مبادئلمتربية العممية يكون في متناو
المعممة ، المشرفة ،قويم)الذاتيميام وواجبات األطراف المشاركة، استمارات الت، العممية

، تي قد تفيد المتخصصة في التربية، قائمة بالمصادر والمراجع المديرة المدرسة(، المتعاونة
مكتبة عممية الكترونية ، و بكافة الوسائل واألدوات التقنيةمعمل لمتدريس المصغر مجيز و 

الستراتيجيات ديمية واالمحاضرات والعروض التق بكافة متطمباتغرف صفية مجيزة ، و وورقية
  .معمل تقنيات ووسائل تعميمية، و التدريسية المختمفة

اتفق المحكمون عمى جودة المادة المقدمة في خطة البرنامج لعدة أسباب وختاما:      
أبرزىا: بناء قائمة من المعايير المعاصرة وىو التوجو الحديث في إعداد المعمم ونقد واقع 

ل تحميل محتوى المقررات ثم بناء التصور المقترح في ضوء البرنامج في ضوئيا من خال 
تدعم  النتائج ، إضافة إلى تفرد الخطة إلعداد معممات المغة العربية المدعمة بمقررات تربوية

طالبو أحد  وأبرز ما ، وتربط الطالبة المعممة بالمجتمع من خالل مشروع التخرج،صالتخص
 ضير أنو البرجح ي  ، و عاصرة أو توجيات حديثةايير مالمحكمين توحيد المصطمح إما مع

 ومقتضى السياق يحكم ذلك. 
:البخح إىل اليتائج التالية توصلاليتائج   
إعداد معممات بناء قائمة تفصيمية بمعايير الجوانب التربوية الواجب توافرىا في برامج  

تربوية في انب التوافر الجو ، و ( مؤشرا33( معايير وتضم )2والبالغ عددىا ) المغة العربية
، وتفوق معايير الجوانب التطبيقية في البرنامج والمتمثمة %54جيدة بمغت  نسبةبرنامج بال

في الخبرات الميدانية عن ما سواىا، وقصور في المقررات التي تتماشى مع األدوار الجديدة 
م جميع البرنامج عام ويخدلمعممة المغة العربية في ضوء معايير مؤسسات اعتماد المعمم، 

التخصصات األدبية والعممية، خمو البرنامج من دليل إرشادي لمتربية العممية تيتدي بو 
بناء تصور مقترح لتطوير برنامج إعداد معممات المغة العربية في كمية الطالبة المعممة، 

 .التربية بجامعة الممك فيصل في ضوء المعايير المعاصرة
 :البخح وص ييتائج اليف ضوء واملكرتحات التوصيات 

إعداد معممات برامج  تقويمالباحثة عند اإلفادة من قائمة المعايير التي توصمت إلييا ب    
نامج مقررات تتماشى مع األدوار بر الضرورة تضمين و ، المغة العربية في الجامعات السعودية

رورة ضو  ،تخصصيةتربوية الجديدة لمعممة المستقبل، وأيضا ضرورة تضمين البرنامج مقررات 
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من التصور المقترح في تطوير برامج إعداد  العممية، واإلفادةمتربية لإعداد دليل إرشادي 
غة العربية في الجامعات السعودية.معممات الم  

امج إعداد معممات المغة يقترح إعداد دراسة حول فاعمية التصور المقترح في تطوير برنو      
ودراسة تقويمية لبرنامج الدبموم ر المعاصرة، ك فيصل في ضوء المعاييبجامعة الممالعربية 

والبحث العام لمتربية بجامعة الممك فيصل من جميع الجوانب التربوية والتخصصية واإلدارية، 
في اتجاىات الطالبة معممة المغة العربية نحو تعميم المغة العربية عن بعد في برنامج اإلعداد 

 (.يةتقويمدراسة السعودية )بالجامعات 
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 راجعامل

 ( اإلصدار السابع.APA)األمريكية النفسعية علم الترتيب األبجدي وفق نظام جماعتمد 
 أواًل: املراجع العربية: 

تطوير برنامج ِإعداد معممي المُّغة العربية في ضوء متطمبات العصر (. 3002األدغم، رضا. ) -
 [. مصر رسالة دكتوراه منشورة، جامعة المنصورة،]ومتغيراتو 

http://www.angelfire.com/ma4/reda1121/5.htm. 
. دار مينة التعميم وأدوار المعمم في مدرسة المستقبلم(. 300٢والخالدي، فلاير. ) ؛األسطل، إبراىيم -

 الكتاب الجامعي. 
 ر الفكر.. داالمنيج وطرق التدريسم(. 30٢٢بدوي، رمضان. ) -
م(. متطمبات تطوير برنامج إعداد معممات المغة العربية في كمية التربية 30٢4)أمل. البركاتي،  -

-1٢ص، (3٢2) والمعرفةمجمة القراءة بجامعة أم القرى في ضوء االتجاىات العالمية الحديثة. 
33. eg.com/-https://www.earl. 

االتجاىات المعاصرة إلعداد معممي المغة العربية في (. 3٢-32، أبريل30٢1روال. ) حسن، -
. إعداد وتدريب المعمم في ضوء متطمبات التنمية عرض ورقة[]السعودية المممكة العربية 

 المممكة العربية السعودية.  أم القرى،جامعة ومستجدات العصر، 
ة المغة العربية في كمية التربية بجامعة األميرة نورة (. تقويم برنامج معمم30٢2) الحريشي، منيرة. -

 ./https://jsrep.journals.ekb.eg .71٢-732 ،(٢٢1) ٢ مجمة التربية. نعبد الرحمبنت 
لتربية تصور مقترح لتطوير أداء مشرفي التربية العممية بكميات ا(. 30٢٢)مصطفى. حمد، محمد  -

  غزة[.، الجامعة اإلسالمية، ماجستير منشورة رسالة] الفمسطينيةبالجامعات 
https://elibrary.mediu.edu.my/books/2015/MEDIU4798.pdf 

. دار صفاء لمنشر معمم والمدرسةال(. 30٢2)الخزاعمة، محمد سممان؛ والمومني، تحسين عمي.  -
 والتوزيع.

 دار الشروق. وتطبيقاتيا. التربية العممية األسس النظرية . (3003محمد. )الخطايبة، ماجد  -
مدخل لتطبيق معايير ونظم الجودة الشاممة في (. ٢٢-٢7، يونيو3002الخطيب، محمد. ) -

لجمعية السعودية لمعموم ا م.لعاالجودة في التعميم اعرض ورقة[. مؤتمر ] التعميميةالمؤسسات 
 ، جامعة الممك سعود، المممكة العربية السعودية.التربوية والنفسية )جستن(

http://www.angelfire.com/ma4/reda1121/5.htm
http://www.angelfire.com/ma4/reda1121/5.htm
https://www.earl-eg.com/
https://jsrep.journals.ekb.eg/
https://elibrary.mediu.edu.my/books/2015/MEDIU4798.pdf
https://elibrary.mediu.edu.my/books/2015/MEDIU4798.pdf
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يو  ؛دوفور، ريتشارد - المجتمعات المينية التعممية أثناء العمل أفضل  (.3003روبرت. )كر، ا 
نشر  )العمل األصمي. 3ط)دار الكتاب التربوي، مترجم( األساليب لزيادة تحصيل الطالب 

 (.300٢في
(. دراسة تقويمية لمقررات التقويم التربوي في كميات التربية في ضوء 30٢1)عبد اهلل.  السعدوي، -

. 33-٢،(٢) النفسوعمم  مجمة رسالة التربيةالمعايير الوطنية لممعممين بالمممكة العربية السعودية، 
ar-editions-https://gesten.ksu.edu.sa/ar/mag. 

التعميم المعتمد عمى المعايير األسس والمفاىيم (. 30٢4)السعدوي، عبد اهلل؛ الشمراني صالح.  -
 المممكة العربية السعودية. مكتب التربية العربي لدول الخميج. (.3ط.) النظرية

د معمم المغة العربية في الجامعات برامج إعدا(. 7-3، فبراير30٢1) فواز صالح. السممي، -
إعداد وتدريب المعمم في ضوء متطمبات  عرض ورقة[.] التجديدالسعودية بين قيود التقميد وآفاق 

 جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية. التنمية ومستجدات العصر.
 .ة دراسة تحميمية(. أساليب إعداد معممي المغة العربية بكميات التربي30٢٢)محمد. ىدى  صالح، -

مناىج تعميم المغة العربية في الجامعات العربية الرائدة: الواقع  )محرر(،عبد الرحمن الخميس في
 .الدولي لخدمة المغة العربية زعبد العزيبن  عبد اهللمركز الممك . (٢٢4-1٢وفرص التطور )ص

    الرياض. المممكة العربية السعودية.
جراءاتو(. 3003)صبري، ماىر؛ والرافعي، محب.  -  . مكتبة الرشد. التقويم التربوي أسسو وا 
بدائل مقترحة لتطوير إعداد معمم المغة العربية في (. 3-1، أبريل30٢0)سممى. الصعيدي،  -

 .عرض ورقة[]المعاصرة كميات التربية بالمممكة العربية السعودية عمى ضوء التغيرات العالمية 
 األردن. .جامعة جرش ،عاصرةرؤى م -تربية المعمم العربي وتأىيمو

 . دار أسامة.المعمم الناجح(. 30٢2اهلل. ) العامري، عبد -
م(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية الكفايات المينية واالتجاه 30٢٢عبد الرشيد، وحيد. ) -

التربية  لكمية المجمة التربويةنحو مينة تعميم المغة العربية لدى طالب الدبموم العام بكمية التربية. 
 univ.edu.eg/-http://jedu.sohag .(20) بسوىاج

برامج إعداد معمم المغة العربية تقنيا (. 32-٢4، مارس30٢3)حسن. عواطف  ،دعبد المجي -
مسؤولية الفرد  -العربية لغة عالمية :الدولي لمغة العربيةعرض ورقة[. المؤتمر ] المستقبللمدرسة 

 ، المجمس الدولي لمغة العربية. لبنان.والمجتمع والدولة
 (. المدخل إلى البحث في العموم السموكية. مكتبة العبيكان30٢0)العساف، صالح حمد.  -
(. تقويم براج كمية التربية بجامعة نجران في ضوء معايير 30٢3عمي.) الربيع، منصور؛ العتيبي، -

Ncate.   ٢3٢-٢٢4ص (،4)٢ الدولية المتخصصةالمجمة التربوية.  

https://gesten.ksu.edu.sa/ar/mag-editions-ar
https://gesten.ksu.edu.sa/ar/mag-editions-ar
http://jedu.sohag-univ.edu.eg/
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http://iijoe.org/index.php/IIJE 
سيناريوىات بديمة لتطوير كميات ومؤسسات إعداد المعمم (. 30-٢3، مايو3001)لبنى. العجمي،  -

عداد المعمم في الوطن إ. ]عرض ورقة[م3030ه/٢77٢بالمممكة العربية السعودية حتى عام 
 مصر.جامعة الفيوم.  ،العربي بين الواقع والمأمول

استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم المستخدمة في برنامج  (.30٢٢)عبدالمحسن سالم. العقيمي، -
مجمة إعداد معمم المغة العربية في كميات المعممين في المممكة العربية السعودية: دراسة تحميمية. 

 .٢71-44 ،(٢71)٢ بجامعة األزىر ربيةكمية الت
https://jsrep.journals.ekb.eg/issue_1106_1151_.html 

رؤى معاصرة لمتربية العممية في برنامج إعداد . (32-3٢ ، مارس3003). عمي، محمود عمي -
رؤى عرض ورقة[. ] المعاصرةية بجامعة الخرطوم في ضوء التحديات المعممين في كمية الترب

جامعة الزرقاء ، تحديثية لبرامج التربية العممية في كميات التربية بالوطن العربي خالل األلفية الثالثة
 ، األردن.الخاصة

؛ ؛ محجوب، حامد الدين؛ إبراىيم، سعيد؛ السيد، أحمد؛ التمام، سحر؛ السيمي، محمدعمر، أحمد -
 عالم الكتب.  معجم المغة العربية المعاصر.(. 3003) والبشري، صالح.

 مكتب التربية العربي لدول الخميج.  .لغة التربويين(. 3002. )سعود العمر، عبد العزيز -
م(. تطوير برامج تعميم المغة العربية في الجامعات السعودية رؤية 30٢٢ىيفاء عثمان.) فدا، -

أبحاث ودراسات الندوة التي أقاميا المركز بالشراكة مع قسم ر(، في حصة الرشود)محر  ومقترح.
مركز الممك عبد (. 34-٢٢ص)المغة العربية بجامعة أم القرى احتفاء بالعربية في يوميا العالمي. 

  الرياض. المممكة العربية السعودية. العزيز الدولي لخدمة المغة العربية. اهلل بن عبد
 عالم الكتب. .معايير إعداده ومتطمبات تدريبو-عمم المغة العربية م(. 30٢٢فضل اهلل، محمد. ) -
 .. دار الشروقتفريد التعميم في إعداد وتأىيل المعمم (.3007)سييمة.  الفتالوي، -
نحو معايير مينية العتماد مؤسسات إعداد المعممين نموذج  (.٢1، مايو 3002) ستيف. ليمى، -

لجودة في التعميم ااألول [. المؤتمر الوطني النصارترجمة د. صالح عبد العزيز عرض و ]نكاتي 
 ، المممكة العربية السعودية.جامعة الممك سعود. الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية بالعالي

تطوير برنامج إعداد معمم المغة العربية بكميات التربية في ضوء التحديات (. 3004) محمد. مناع، -
https://www.earl-  .337-320 ،(31) ة القراءة والمعرفةمجم. المعاصرة تصور مقترح

eg.com/ 
الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات  (.3003)محمد عواد.  شاكر؛ الزيادات،سوسن  مجيد، -

  صفاء.دار  .والجامعيالتعميم العام 

http://iijoe.org/index.php/IIJE
http://iijoe.org/index.php/IIJE
https://jsrep.journals.ekb.eg/issue_1106_1151_.html
https://jsrep.journals.ekb.eg/issue_1106_1151_.html
https://www.earl-eg.com/
https://www.earl-eg.com/
https://www.earl-eg.com/
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ني في برنامج إعداد معمم المغة العربية في كمية تقييم البعد المي(. 300٢المحمدي، فيصل. ) -
جامعة طيبة،  []رسالة ماجستير غير منشورة السعوديةالتربية بجامعة طيبة في المممكة العربية 

 المممكة العربية السعودية.
. شركة دار األكاديميون المعمم الذي نريد معمم األلفية الثالثة(. 30٢2النسور، زياد عبد الكريم. ) -

 ر والتوزيع. لمنش
المقررات التربوية في برنامج اإلعداد التربوي لطالبات كمية . (33يوليو، م3002النمري، حنان. ) -

 عرض ورقة[.]مقترح المغة العربية بجامعة أم القرى ومعايير الجودة الشاممة دراسة تقويمية وتصور 
. جامعة ىج وطرق التدريسممناللجمعية المصرية ، اتطوير مناىج التعميم في ضوء معايير الجودة

 عين شمس.
تجربة كمية العموم التربوية في تطوير برنامج التربية  .(32-3٢، مارس3003)بكر. نوفل، محمد  -

رؤى تحديثية لبرامج التربية العممية في  .عرض ورقة[] واآلفاقالعممية في ظل األلفية الثالثة الواقع 
 . األردن.جامعة الزرقاء الخاصة ،لثةثاكميات التربية بالوطن العربي خالل األلفية ال

معايير ضمان الجودة واالعتماد NCAAA( .3004 .)الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي  -
 /http://www.ncaaa.org.sa الرياض.. لبرامج التعميم العالي

. وكالة التخطيط والتطوير. لتطوير برامج إعداد المعمم اإلطار العام(. 3030وزارة التعميم. ) -
 الرياض. المممكة العربية السعودية.

. وكالة التخطيط وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية(. ٢240وزارة التعميم. ) -
 والتطوير. الرياض. المممكة العربية السعودية. 

http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/Ministry/sub7/index.html. 
إعداد معمم المغة العربية في نظام التعميم السعودي.  ر(. تطوي3004). نعبد الرحماليازجي، نجاة  -

 . ٢٢14-٢٢٢0(. 2)30 مجمة الدراسات العربية بجامعة المنيا
https://www.minia.edu.eg/dar/magazin.aspx. 
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