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 تطوير ٌظي إعداد املعمي يف السعودية ووصر 
 دراسة وكارٌة  

 ماٍس احلناز ذلندد. ذلند 

 اضتاذ مطاعد اإلدازٗ ّالتخطٔط ّالدزاضات املقازى٘ بكلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ جنساٌ

 . مدزع إدازٗ األعنال مبعَد العبْز العالٕ لإلدازٗ ّاحلاضبات ّىظه املعلْمات     

 :امُلستّخمص 
لاستتدفت الارتساستتولر تتم إلداتتالعلتتتاالاعودتتالملارشتتوما ولريؼتتإلرةرتت للتت ل إ تت لاساستتولللللل
ارنااملاعدبعلإللتاالاعودمنيلملأيإ كالرارشتوما ولريؼتإلرلتإولأراتتلاردظتاالتلراْبتدٓ لالتنيلللللللل
التإاي لعلتتاالاعودمتنيلملأيإ كتالرارشتوما ولريؼتتإملررصتت الرمػتاا لريصيرتا لرد تم إلالتتإاي لللللللللل
لعلتاالاعودمنيلملارشوما و.لاسدختيالارتساسوليتبللامسجلالري تايلردتساسا لاعصاسدوملرةرت ل
رددمػللٔهالأراتلاردظاالتلراْبدٓ لملارناالاردوداماوليمؿعلاعصاسدوملري لبٓللاردحداتللل
اعصتتاسمتلالاوتتإرجلعةمملتتوليتت لاٖراتتا لراردمػتتتاا لاعصيرتتولرد تتم إلداتتالعلتتتاالاعودتتتالملللللللللل
ارشتوما ولريؼتإلينفتا:لؿتإرسدللصتتلابدبتتاسا لريصتاالٓ لطخؼتاولر ظتم ل باتولردد  تتليتت للللللللللل

حاولرارنفشتتاولعودتتالاعشتتدصبللقبتتللاْردحتتا لالاركداتتوملعدظتتاًلأ اا اتتولردمودتتالمللللاردااقتتولارؼتت
ارشوما ولرنفذللمداا لاردتس بلراريقاولردمودمنيللدىليشتدميلاعمدكتوللدتىلرتإاسلأ اا اتولللللل
اعفناتولردمودمتنيلاعؼتتإ وملعلتتااليوتا ريلالدمتتاالباػتولالكداتا لاريالاتتولأستمدلعوتا ريليّسشتتا للللللللل

دالملأيإ كاملاردحمللملاْلدماالمليؼإلي لجمإالالدمااليّسشىلركداولاريالاولعىللعلتاالاعو
 الدماالالإاجميلركللالإداي ليصتملاابللاركداو.

 داالعلتاالاعودال–ر م إللاركدما لاعفداراو:

Developing teacher preparation systems in the Kingdom of Saudi Arabia 
and Egypt - a comparative study 

Mohammad Maher Al-hammar Mohammad 

Abstract 
The study aimed to develop teacher preparation systems in Saudi Arabia 

and Egypt by studying the system used to prepare teachers in America, Saudi 
Arabia and Egypt, presenting the similarities and differences between teacher 
preparation programs in America, Saudi Arabia and Egypt, and providing 
recommendations and proposals for developing teacher preparation programs 
in Saudi Arabia. The study used the George Periday approach to comparative 
studies, in order to reach the most important similarities and differences in the 
educational systems under comparison. Through the comparative analysis, a 
set of proposed mechanisms for developing teacher preparation systems in 
Saudi Arabia and Egypt was produced, including:  The necessity of holding 
tests, personal interviews, and medical records to ensure the health and 
psychological fitness of the future teacher before joining the college , 
Establishing a teacher academy in Saudi Arabia that implements training and 
promotion processes for teachers across the Kingdom, similar to the Egyptian 
Professional Academy for Teachers, Preparing accreditation standards for 
colleges of education, similar to the standards of teacher preparation 
institutions in America, The shift in accreditation in Egypt from a mere 
institutional accreditation of the College of Education to a programmatic 
accreditation for each program offered within the college. 
Key words:Development - teacher preparation systems 
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 املكدوة: 
داتتإاللرددحتتمْ لاةاٌدتتولارتتالطتتفتهالاروتتا لي دتتعلارصتتإمتلا تتاا لراروظتتإ  لللللل
رارتتالرتتت الملخمددتتيلدتتماريلا اتتادملهتتذبلاردحتتمْ لأػتتبحال ااتتوو ا لللل
ات تدلريفاسا ليدمازدلرددوايلليعلردت لاردحتمْ لالفالداتول متالراافتالردت للللللل

رتتناالاريالم تتوليتت لاردحتتمْ لالناتتولارناتتاملاردودامتتيملإتتالر دتتبلعلتتاادلارناتتإلملال
راتتالاعففتتمملرا،دتتميمل بتتتأ لخمددتتيلارتتترللردشتتاال لرد تتم إلدامفتتالاريالم تتوللللللل

 (ل274مل2015الؼمسدلطايدولأرااداللرالؼمسدلازٌاولأرااداللأبإي.ل)رمحييمل

 متتتالأػتتتب لر تتتمسلارتتتناالاريالم تتتوللنؼتتتإل وتتتاللملر تتتمسملةرتتت ليتتت لبتتتٓلللل
متتللاعشتتٍمراولاعدصتتادللدتتىللتتارصفاملللعستتفايارتلارفوارتتولملعلتتتاالاالنتتاًلا دمتتعلردحلل

رالتتترسبل تتّا لردصتتتملأيتتالملخمددتتيلاعاتتاا  لررتتذر لاطفتتالارتتترللعىللر تتم إللل
اربناولاردحداولارال ددصىل افتالأ تإاالاإللتتاالراعدم دتولملاعّسشتا لاردوداماتومللللللل
لرعالأمتلارودال  للأساضل للدااملروداميل صتلسوالعىللركم  لاعودالرعلتاابلي 
 تتللاامادتتبلاعخددفتتولاعوإ اتتولراردوداماتتولرار صا اتتوليتت لبتتٓللالتتإاي لرتس باتتولللللل
خمددفوملرساهمالملةر لار إردلاعوإ اولارـخمولملاعاتتامتلاردودامتيملرهتذاليتاللللل
أايلعىللروتالاْطاهتا لارواعاتولملعلتتاالاعودتالررنتمالارت اي لاواػتولالفا.)لبتتللللللللل

 (ل185ملؾل2017ا فاظمل

ٔلل يتتتالعىللطت تتتتلرر تتتم إلاعّسشتتتا لاردوداماتتتولارتتتالرصتتتتملاوتيتتتول دشتتوىلا
ارـتتإرس ولإللتتتاالأ تتإاالا دمتتع.لرركتتممتلاعودتتالهتتملأستتاضل تتللداتتاملرإالتتم مل دتت للللل
 نة لاعوداليال ل دالعلتاابلي لمجاتعلاامادتب:لاعوإ اتوملاريالم توملار صا اتول...لللللل

ولار تتتمسدلاعوإ اتتتوللهتتتذاليتتت لبتتتٓللعبـتتتالتلرتتت اي لرتس باتتتوليدنملتتتوملرعشتتتاهمللللل
 (ل107ملؾل2018ا ت  ولارال ظفتهالياتامتلاريالاولراردوداا.ل)ال لز امتمل

ررودتتت ليؼتتتإلاررتتتولساٌتتتتدلملا تتتاللاريالتتتم لراردودامتتتيللدتتتىليشتتتدميلارتتتترللل
 وتتتلل1929ملعْلأمتللتتامل1880اروإالاتتوملراتتالأسشتتاليتسستتولاعودمتتنيلاروداتتالمللتتاملللللل

الاولاايوتوللتنيل تصل تيلردتمىلليفمتولعلتتااللللللللاربتا ولا صاصولرنظ دل داولاري
اعودمتنيلردومتللمليإارتللاردودتاالقبتتللااتايويملرااتذلارناتاملارددتاالويلرادـتتاللللللللل

 (ل393ملؾل2016م.ل)أمحتمل1970اايووللنيل صلالاسال داولاريالاولملاروامل

 متتالطتتفتلاردودتتاالاروتتاململارشتتوما ولرمستتواللدملاتتاللالجلابتتالليوتتا ريل ااتتمادلللللللل
ارظتتتايدو ل اتتتت.لعةللدتتتىلارتتتإراليتتت لاردمستتتعلاركتتتبريلمليّسشتتتا لرالتتتإاي لاردودتتتااللللل
ارشتتوما لاروتتاململاروصتتمالأبتتريدملدمتتتلهنتتاهل تتت ا لرماافتتتليتت لأهمفتتالاتتمادلللل

رار صاملراردصينلاةاٌللملاروؼتإلللاعودالملؿمًلاعدغريا لارواعاولرارد مسلارودمي
ا اريلراالرماتل ت ا لْل ك لطاهدفالملداتالااتمادلارتال تارلليتتاسضلللللل
اردودتاالاروتتاملأمتلر بصفتتالر ت لاعد دبتتا لاريالم تتولارتتالرشتالتللدتتىل صاتت لاتتمادلللل
اعودالالدد لاعتاسضملري ل ال جلمتلهناهلرااولهايتولرددوتإ للدتىلراقتعلاتمادلأااًلللللل
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مليتاسضلاردوداالارواملالارشوما وملرارمقم للدىليد دبا لامادلأااًلاعودتالللاعودا
 (ل941مل2017اعودمتدملراعناه لاعدبوولملر هادتلردحصا لهذبلااماد.ل)آللس وتمل

ررناررتتالاروت تتتليتتت لارتساستتا ليمؿتتمالداتتتالعلتتتاالاعودتتاليتتت لزرا تتاليدوتتتتادلللللللل
 ر دـ لي لةر لأهماولرينفا:ل

(لهتتتت الردمؿتتا لأهتتالاوؼتتتاٌؽلارتتال اتتزلجمدمتتتعللللل2014تملاساستتول)آللس وتتلل
اعوإ تتوملراساستتولاعٓيتت لارتتالطمتتعلالتتنيلجمدمتتعلاعوإ تتوليتت لداراتتوملرالتتنيلاريالاتتولللل
راردوداالي لداراولأبإ مل مالقتيالرؼتمسليصتيللردمد دبتا لارمااتبلرما إهتالللللل

(لهتت الل2014ردةت تلارسلاعودالارشوما .لأيالاساسول)ارإطتات مل متالملجماهتتملللل
ردمؿا لأ إلارناإ ولرناالالدمااليّسشا لاردوداالارواريلرعلتاالاعودامل مال
أاتإ ل داتتلليصتتاسمتلرتتناالالدمتتااليّسشتتا لاردودتتاالاروتتاريلرعلتتتاالاعودتتالملارللل

(لهتت الرددوتإ للدتىلداتاملعلتتاالاعودمتنيلمللللللل2015اعصاسدو.لأيتالاساستول)أالمرامتتملللل
ااملرلإولأراتلارظبتلراْبدٓ لالنيلالإاي لعلتتاالل مس الاانمالاولرأيإ كالررإ 

اعودمتتتتنيلمل مس تتتتالاانمالاتتتتولرأيإ كتتتتالررإ اتتتتالرارشتتتتوما وملرقتتتتتيالرمػتتتتاا لللللل
ريصيرتتا لرد تتم إلالتتإاي لعلتتتاالاعودمتتنيلملارشتتوما وملاستتدختيالارتساستتوللدتتىللل

(لرناررتتتالارد تتتم إلاعفتتتتينلللQiu, 2015اعتتتنف لارمػتتتفيلاردحدادتتتي.لأيتتتتالاساستتتول)لللل
نيلملطتتتتتنغفا مل متتتتتالس تتتتتز لالظتتتتتكللأ تتتتت للدتتتتتىلاسدكظتتتتتا لأاراسلللللردمودمتتتتت

راعشتتتّرراا لراوتتت ا لراعودصتتتتا لارتتتالرماتتتتلارتتتدودالاعفتتتينلرإاسستتتا لعلتتتتاالللللللل
اعودمتتتنيلمل ٓ تتتولأدتتتماالخمددفتتتوليتتت لارباٍتتتا لاعّسشتتتاول)ااايوتتتا ملراركداتتتا ملللللل

 يصإهالملطنغفا (.ل-ريتسسولرتس بلاعودمني

(لهت الردخإرجلالإِ ولرملل افاولارد م إلاردنااميل2015أيالاساسول)أمحتمل
ركداولاريالاولاايووللنيل صلْسداوابليد دبا لؿمامتلاامادلر دالليشريدل

(لهتت الرد تم إللل2016 داولاريالاولملعلتاالاعودالمليؼإ.لأيالاساسول)اوا  مل
ملهتذالا تالملللدااملعلتاالاعودالملارشوما ولملؿمًلاْسدفاادليت لبت دلأيإ كتالللل

 متتتالأرؿتتتحالأراتتتتلارظتتتبتلراْبتتتدٓ لالتتتنيلأيإ كتتتالرارشتتتوما ولملعلتتتتاالاعودتتتاملل
ر تتذر لاساستتولأراتتتلاْستتدفاادليتت لداتتالعلتتتاالاعودتتالملأيإ كتتالرد م إهتتالملللللللل

 ارشوما و.ل

هتتت الردصتتت اليصاسدتتولالتتنيل(Florin D. Salajan, Others, 2017أيتتالاساستتول)
ودمنيلقبللاوتيولمليواهتل  اوليك فولملجماللالإداجمنيلحمتا  لإللتاالاع

اردودتتتاالاروتتتاريلملأيإ كتتتاللرسرياداتتتا.لرأطتتتاس لارندتتتاٌ لارإٌاشتتتاولعىللأمتليإطتتتحيلللل
ٓللملرؼتتناففالرتت اجمفال امتتاللللللل اعتسستتنيلأيتتإ كانيلرارإريتتادانيل ددفتتممتلقدتتا

اا ل دودتتت لالتتتاردودالملار دتتتاي لراردحـتتتريلرددودتتتاالاروتتتاملريفتتتاسا لارصتتتإمتلا تتتلللل
(ل صتتيال داتلليصتاسمتللللAykac, N., & Sahin, H, 2018راروظتإ  .لأيتالاساستول)للل

رتتناالرودتتاالاعودمتتنيلملالدغاس تتاملالمرنتتتالرسرستتاالررإ اتتاملراتتالأمتلسرستتاالررإ اتتاللل
رت فمالداتاملرودامتيلقتم ملرأيتالالدغاس تالرالمرنتتالأاتإرلاروت تتليت لاإلػتٓرا لمللللللللللل
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ر باصا لرتتس بلاعودمتنيلريّسشتا لرتتس بلللللروداالاعودمني.لرالاساسولسااسارفالر
اعودمتتنيلرطتتإرولقبتتمللار تتٓبلعّسشتتا لرتتتس بلاعودمتتنيملر تتيا لارتساستتو.ل متتالل

(لرتتتر للهاٍتتولرتتتس صلعلتتتاالاعودمتتنيليتت لبتتٓلللللللRoman, 2018رناررتتالاساستتول)ل
اساستتا لرارتتولاتتايودني:لرارتتتدلملدام تتمسهلرأبتتإيلملهمدتت ل مدتت .لرهتتت الللللللل

دتتتوليتتت لبتتتٓللألـتتتاًلهاٍتتتولاردتتتتس صلملعلتتتتاالاعودمتتتنيلمل تتتٓلللللللارتساستتتولاعصاس
 ارباٍدني.

ريتت لبتتٓلللتتإولهتتذبلارتساستتا لاستتدفاا لارتساستتولا اراتتولينفتتالمل إ صتتولللللللل
اردنتتتارللراروتتتتإولرددتتت لارتساستتتتا لر إ صتتتولاعوااتتتتولاعنفةاتتتولاعصاسدتتتتومل متتتتاللللل

لتاالاعودالملاسدفاا لارتساسولي لالوضلارتساسا لارشاالصولملاردوإ للدىلداالع
لالوضلارترلليمؿمالاعصاسدو

 وشكمة الدراسة: 
بٓللاروإولارشاال لٔاالاا لارتساسولراروت تليت لارتساستا لارتالروإؿتاللللل ي 

عمؿتتتمالداتتتالعلتتتتاالاعودتتتامل كتتت لػتتتااروليظتتتكدولارتساستتتولملاردشتتتاِللارتتتإٌاصللللل
ل:ارداري

ل ايل ك لر م إلداالعلتاالاعودالملارشوما ولريؼإ؟
ل:ينتلأسٍدولارداراور دفإال

 ليالارصميلرارومايللاعّ إدلملدااملعلتاالاعودالملأيإ كالرارشوما ولريؼإ؟
 ليالراقعلدااملعلتاالاعودالملأيإ كالرارشوما ولريؼإ؟
 ليالراقعلالدمااليّسشا لعلتاالاعودالملأيإ كالرارشوما ولريؼإ؟
 لأيإ كتتتالرارشتتتوما ولليتتتالأهتتتالأراتتتتلارظتتتبتلراْبتتتدٓ لملداتتتالعلتتتتاالاعودتتتالمللل

لريؼإ؟
 يالأراا لاعصيرولرد م إلداالعلتاالاعودالملارشوما ولريؼإ؟ 

 وصطمحات الدراسة: 
 تطوير:  

 :لللغة 

)يتتااد:لولرلس(لر تتمس:ل تتملليتت ل تتمسلعىلل تتمسملاػتت ٓرال:لهتتمل تت ليتت لأ تتاولللللل
اردغتتاريلارتتال تتإلالفتتالارفتتإالأرلارتتناالاْادمالاتتولدداةتتولردفالتتللاروت تتتليتت للللللللللل
ارصتتميلي تتللأ تتإاالراعنامتتا لا دمواتتولراروتتااا لاْادمالاتتولرهتتمل وتتينلرغتتاريللل
 دؼتتيلالتتارنمملربناتتوليوانتتولأرلرممافتتولأرليفتتاسدليوانتتولرهتتمل ودمتتتللدتتىليإارتتلللل

ل(.103ملؾل2004يدوتاد.ل) داوملارز يم

 :لاجرائيًا 
اعصاسدتتولالفتتت ل صؼتتتلالتتارد م إلاساستتولارتتناالاعخددفتتولإللتتتاالاعودتتالملارللللللللل

اوإرجلالت هالامادتبلارصتمدلررنمادفتالرأهتالامادتبلارـتويلراردغدتبللدافتالردتىللللللللللل
 .ارصؼميلي لهذبلارناالراإ  ليودمنيليدماز  ل دالاْسدفااد
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 ٌظي إعداد املعمي:  
رصممل دشفولعلتاالاعودمنيلرر هادتللدتىلجممملتوليت لاعبتااُلاروايتولملع تاسللللللل

راعإطتلركلللمداا لعلتاالاعودامل مالأمتلابداتاسللليدكايللريدناس لردكممتلاعمات
أ ـتتللاروناػتتإلعفنتتولاردتتتس صلرتتداليتت لبتتٓلليوتتا ريلرؿتتماال لرـتتم لادـتتماملللل
اروناػإلاعٌٓمولدفشااللريفنااللرلدمااللعفنولاردتس ص.ل)اعإ زلاإلقدامتيلردةتمادللل

ملؾل2016م(ملرهناهلداايامتلإللتاالاعودال)أمحتتل16ملؾل2017راردمازلملاردوداام
 (401ل–ل400ؾل

 للاإلعداد التكاومي: :األوه 
راتتتتال تتتتتسضلار تتتتٓبلاعصتتتتإسا لاريالم تتتتوليتتتتعليصتتتتإسا لأرتتتتتلاردخؼؼتتتتا للللللللللللل

أ اا اتتتولمليإردتتتولاربكتتتارمس مضلأرلارداشتتتادصملرالوتتتضلاعصتتتإسا لار صا اتتتوملللللل
%ملرااادتتبلار صتتاملل25%لأيتتالااادتتبلاريالتتم للل70ر  تتللاردخؼتتؽلأ تتاا يللل

ل.5%
 لللاإلعداد التتابعي:ل:الجاٌي 

ر اتتتل تتتدالعلتتتتاالار تتتٓبلملأرتتتتلاردخؼؼتتتا لارودماتتتولالكداتتتولاايواتتتولرتتتريللللللل
 داولاريالاوملرركيل وتليفنااللرممافوليودال تداليت لبتٓللداتاملارتتالدمملاروتامللللللل
ملاريالاتتو.لر تتدالعلتتتاالاعودتتالمل تتلليتت لارشتتوما ولريؼتتإللتت ل إ تت ل داتتا للللللل

 متتتالرظتتتريلأاالاتتتا لعىللأمتلارتتتدوداللل.أرل داتتتولاٖااباريالاتتتوملأرل داتتتولارودتتتممملل
رارد م إلاعفينلردمودمنيلحيتت لمل تٓ ليإارتلليت لراتادلارفتإالاعفناتو:لرودتااللللللللل
اعودمنيلقبللاوتيوملرأ ناًلاوتيوملرارد م إلاعفينلاعشدمإد.لري لاعفتالردغا توللل

كللااتلعتالمللأمتلركممتل إ لاردتس صلاعشدختيولبٓللهذبلاعإارلليتلميولالظ
ةرتتت لاافتتتمالاردوارداتتتولردمودمتتتنيلرتتتتلالالوـتتتفالارتتتبوضملر دـتتتم لارد تتتم إلل
اعفينلاعشدمإلردمودمنيلرم ريلارفإؾلردمودمنيلرددفكريلملإاسسارفالاواػتولل
رارتتدوداليتت لبتت ارفالاردوداماتتوملراتتالاْددصتتالليتت ل مدتتتليتسس تتال ارب تتالعىللللللللللل

ل RODIEمل2011مل (PP 45 – 46) .يتسضلرد ٓب

 وٍهجية الدراسة:  
ردحصاتت لأهتتتا لارتساستتومل تتدالاستتدختامليتتتبللاتتمسجلالري تتتايلملارتساستتا للل     

اريالم ولاعصاسدوملراال إ تزللدتىلاامتعلارتتقا لراعتناالردمودميتا لرارباادتا لللللللل
اريالم تتولاعدظتتاالفولمل تتللاررتتوليتت لارللاعصاسدتتومل تتالرؼتتنايلردتت لاعودميتتا لللللللللل

ينامإرفالالونا ولراردمػتللعىلل تإروليت لهتذبلاعنتامإدملر تىلللللللرربم بفالي لبٓلل
او تتمدلأبتتريدلطتتإيللمداتتولاعصاسدتتولردد  تتتليتت لػتتحولارفتتإرو.ل)اروصادتتىملللل

ل(35ملؾل2019ارصح اديمل

 البحح حدود:   
 :صدؼتتإل داتتللارتساستتوللدتتىلداتتالعلتتتاالاعودتتالملأيإ كتتالرارشتتوما ولللللليكاداتتو 

ل .يالاولمل للارروليمؿعلارتساسوريؼإملل ل إ  لابدااسل داا لار
 :اساستتتولل–ر تتتم إلداتتتالعلتتتتاالاعودتتتالملارشتتتوما ولريؼتتتإلرأيإ كتتتاللللليمؿتتتملاو

ل.يصاسدو
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 لل2020هتتتتلملاعما تتت لل1442/ل1441زياداتتتو:لالعاتتتإاًلارتساستتتولملاروتتتاملارتساستتتيلل/
ل.م2021

 أهداف الدراسة: 

 :ردبدمسلأهتا لارتساسول ىلارنصاولارداراو

 اداتتولردصتتميلرارومايتتللاعتتّ إدلملداتتاملعلتتتاالاعودتتالملأيإ كتتالللعاتتإاًلاساستتول د
ل.رارشوما ولريؼإ

 ل.عاإاًلاساسول داداولرماقعلدااملعلتاالاعودالملأيإ كالرارشوما ولريؼإ
 عاإاًليصاسدولالنيلداالعلتاالاعودالملأيإ كتالرارشتوما ولريؼتإلملؿتمًلارصتميلللللل

ل.ارظبتلراْبدٓ لالانفالرارومايللاعّ إدلمل للينفالردحت تلأرات
 اوإرجلعةمملولي لأراا لراردمػاا لاعصيرولرد م إلداالعلتاالاعودتالملل

ل.ارشوما ولريؼإلي لبٓللاردحداللاعصاسمت

 أهىية الدراسة: 

 األهىية الٍظرية:  

رنبعلأهماولي ل ممتليمؿمالاربحالي لاعمؿملا لا ام ولارالرتتسضلعلتتااللل
ل.س اٌزلارودماولاردوداماولاعودالرارذيل  للأها

 األهىية التطبيكية:  

داتتإاللْبتتدٓ لداتتالعلتتتاالاعودتتالملأيإ كتتالرارشتتوما ولريؼتتإل تتجلمتلارتساستتولللللللللل
ل.ا اراولسم لردصيلارـمًللدىلارنااملأي للإللتاالاعودالملارللاعصاسدو

 اإلطار الٍظري: 

ل .ملهذالاازًلي لارتساسول دالاإلااالولل لرشاِْ لارتساسو

ررٓااالولل لارشّاللأرللرهم:ليالأهتالارصتميلرارومايتللاعتّ إدلملداتاملعلتتااللللللل
لاعودالملأيإ كالرارشوما ولريؼإ؟

 الكوى والعواون املؤثرة عمى ٌظاً إعداد املعمي يف أوريكا: 

سم ل داللإولأهالارصميلرارومايللار صا اولاعّ إدللدىلدااملعلتاالاعودتالملل
 ٓرتتظلاردتتتابللراردتت  ريلراردتت  إل امتتالالانفتتاللدتتىلداتتاملاردودتتاالللللللأيإ كتتاملرارتتالل

ل.الؼفوللايولردااملعلتاالاعودالالؼفولباػو

 العواون التارخيية:  

مل1783ستتتبدم لل3الرمقاتتتعليواهتتتتدلارشتتتٓملالتتتنيلادمدتتتيالرأيإ كتتتالملالتتتاس صللللل
لررـمنالاليا لاعد لاتمسجلار ارتالالاْستدصٓللأيإ كتيلرروتانيلرتترالارتررتوللللللل
اات تتتدليتت لا،تتا لأ دشتتيلعىللدفتتإلاعشاشتتاتلريتت لارتتبحريا لاروامتتيلعىلللللللللل
 دمس تاملرقتتلرتت ال فتإدلملا اتادلاْقدؼتاا ولالوتتلمفتمسلابيالتا لات تتدلملللللللللل
لتتتتدلجمتتتاْ ليتتت لاهمفتتتالازاهتتتاسلار تتتمسدلارؼتتتنالاو.لرعةالاددصدنتتتالردصتتتإمتلاروظتتتإ  للل

إاتالأيإ كتالراْ تاالارشتم االللللرباػولالوتلاددفاًلا إبلارواعاولار اداتول صتتلبلل
لدىلرفك لل1990(ملر  ريلاروامل179ل-ل62ملؾلؾل1998ارردنيللامدنيل)اسمقيم
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أ االارشم االرستا إ لأيإ كتاللدتىلاروتا ل ت   لقتمدللشتكإ ولالوتتلرنحتيلللللللللل
اروتتترلاردصداتتت مل تتال افتتإلملارصتتإمتلارمارتتتلراروظتتإ  لالوتتضلارصتتميلارتتال تتارللل

زلايتتولاروتتا لاقدؼتتاا اللي تتللارؼتتنيلرأعاداتتالالوتتتلرمرتتتهالللللاددتتزاالػتتتاسدلأيإ كتتالرل
 ... رسرساالرارااالامت

 العواون اجلغرافية: 

ْللرب تتيل تتملللل49ل–ل25 دتتتلأساؿتتيلأيإ كتتالالتتنيلب تتيللتتإوللل ل125ل–ل67 تتا
رإبلرإ ندعملرهذالاْيدتاالار مريلراروإؿيل افإلالتلرـاس صليدبا نتوملر دتتللل

اعشتارولارظاستوولأراتت لربتا  لملاعنتا لالتنيللللللللرهذبل2يداممتل ال9.4يشاردفالعىلل
ارمْ ا ملالاْؿا ولعىللارونؼإلاربظإ لاعد مسلررتما إل تإرا ليوتداتومل تللةرت لللللل
سالتلارمْ ا للدتىلأمتلردؼتتسلارللاروتا لملعدداافتالارزسالتيلرارؼتناليلررنملتتملللللللل

ردؼتتٓمتلرْ تولريصا وتولرارتتتدلينفتالرْ دتامتلْلللللل50ررظتمللارمْ تا لاعدحتتدللدتتىلللل
ل (550ملؾل2001الإ اللالشاٌإلارمْ ا لرهمالاْسكالرازسلهارا .ل)يمسيملا ماا م

 العواون االقتصادية: 

 إركتتزلاقدؼتتاالأيإ كتتاللدتتىلجممملتتوليتت لارتتتلاٌالارتتالرـتتفيلقتتمدلرٕستتما للللللللل
أيإ كاولينفا:لارنف ملارترْسملاْددتاجلارؼتناليملارظتإ ا ليدوتتادلاانشتاا ملللللل

%لي ل25ر افإلةر لي لبٓلليال ديلراالعمتلأيإ كالردحكالبللراردةاسدلارترراو.
اردةاسدلارواعاولاستدرياااللررؼتت إاللر تذر ل دتللأيإ كتالاعإربتولأررتيلملاساتوللللللللل
اردنا شتتاولردشتتدعلارتتالرندةفتتالارتتترللارؼنالاوتتتملر تتذر لاعإربتتولاردكنمرمااتتو.للل

ل(54ل–ل53ملؾلؾل2011)اربكإ مل

ٓلل  ليؼتتااسلسٌاشتتاولرهتتيلا كميتتولارفاتساراتتولارتتالللل تتدال م تتللاردودتتااليتت ل تت
%ملرا كميتوللل39%ملرركميولارمْ تولرظتاسهلالنشتبوللللل4رظاسهلالدمم للاردوداالالنشبول

%مل متتالأدتتتل دمتتال ادتتالاعّسشتتولللللل57ا،داتتولرردحمتتللااادتتبلأ تت لالنشتتبوللللل
اردوداماولةا ليشدميليإرفعل دمال امتلارتلالاعاريلارذيل ؼتلللداتتلأ  تإمتلللل

دللارد لا ليكادولالاسزدلمل م للاردودااملر ؼللرةالاردمم تللارتذيلرصتيتتللللر 
%ليتتت لعمجتتتاريلعدفتتتا لاردودتتتاا.ل)أالتتتملل40اافتتتا لاواػتتتولرددودتتتاالعىللأ  تتتإليتتت ل

ل (10ملؾل2015رامتمل

 العواون السياسية: 

هتتتت الارشااستتتولأيإ كاتتتولراتتتاللاروتتتا للايتتتولراعن صتتتولاروإالاتتتول ت تتتتاللملل
اٖبتتتإ  لعىللرشتتتم  لا إ تتتولرارت صإا اتتتومل   تتتتل)التتتاساهلأرالايتتتا(لملللاروصتتتت  ل

ملأمتلأيإ كتتتالستتتواللدتتتىل2011يتتتا ملل19ب تتتابلرتتتتلملرزاسدلاواسااتتتولأيإ كاتتتولمل
يتيللصمالعىلل صا ليؼاحللامهإ ولملاعن صولرحماسالولاْسهتابلررقتيلاددظتاسلللل

استتتإاٌاللرارشتتتويلأستتتدحولارنمر تتتولرؿتتتمامتلرتتتت  لاردةتتتاسدلا تتتإدلرمحا تتتولأيتتت لللل
 (36ل–ل35ملؾلؾل2013ردحصا لارشٓملاروإاليلاإلسإاٌادي.ل)لبتلاهللمل

 العواون االجتىاعية: 

 تتتامتلإللتتتٓمتلا،كمتتتولاروداتتتالملأيإ كتتتالالتتت متلاردفإقتتتولارونؼتتتإ ولالتتتنيلاربتتتاضللل
رارزدمجلأ إلاركبريلملارد مسلردمةدمعلأيإ كتيلراعشتارادلملارفتإؾلاردوداماتوللللل
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ملؾل2016طتتةعلةرتت للدتتىلاةةتتإدلاعشتتدمإدلعىللأيإ كتتامل)اواتت  ملللملاعتتتاسضملر
(لرالوتتتلأمتلرفمقتتالارمْ تتا لاعدحتتتدلملدفا تتولرصبتتولار مادانتتا للنتتتيالرفكتت للل465

ل.اْ االارشم االاوللأيإ كاليصؼتاللردمفااإ  لي ل للالصاالاروا 

 الكوى والعواون املؤثرة عمى ٌظاً إعداد املعمي يف السعودية: 
داللإولأهالارصميلرارومايللار صا اولاعّ إدللدىلدااملعلتاالاعودتالمللسم ل 

ارشوما وملرارال ٓرتظلاردتتابللراردت  ريلراردت  إل امتالالانفتاللدتىلداتاملاردودتاالللللللللل
 .الؼفوللايولردااملعلتاالاعودالالؼفولباػو

 العواون التارخيية: 
تلااز تتتتإدلروتتتتمالاتتتتذرسلارشتتتتوما ولعىللا ـتتتتاسا لأرىللارتتتتالمفتتتتإ لملطتتتتبللل

لدتىل تتلاعدت للبتتلللللل1932اروإالاو.لرقتلطفت لارشوما ولا ت  ولينذلعدظاٌفاللامل
اروز زلآللسومال مْ ليذهدتو.لراتال مرتالاعمدكتوليت لالدتتلػتحإار لعىللاررتوللللللللل

رمرتتتت لارشتتتوما ولررتتتمىلللإطتتتفالاعدتتت للبتتتتلل1932رت  تتوليدصتيتتتومل فتتتيلاروتتتاملل
(ملالوتتتتلا دظتتتا لارتتتتنف مللل405ل-ل384ملؾلؾل1957اروز تتتزلآللستتتوما.ل)اعخدتتتاسملللل
مل1945لـتتماللقادمداتتاللأػتتدااللملأيتتالاعدحتتتدللتتاملللل51أػتتبحالاعمدكتتولرارتتتدليتت لل

ريـتتالاعمدكتتولقتتتيالللدتتىل إ تت لاردنماتتو;ل استتدحت الداتتاملجمدتتصلارتتمزساًللتتامللل
مليتتن لجمدتتصلارظتتمسيلستتد ولاقتتياللقتتمادنيلات تتتدملرالوتتتهاللل2003.لرمللتتامل1958

ملبديلاعدت لستدمامتللل2015اْددخاالا لاربدت ولملاربدت.لرمللاملالواينيلاسدحت ال
ال للبتلاروز زلاعد للبتلاهلللال للبتلاروز تزلملا كتا.لرينتذلرتمريلاعدت لستدمامتللللللل
اروتتتإغملرشتتتريلاعمدكتتتوللدتتتىل إ تتت لاْزاهتتتاسلراردحتتتت ا.ل)الإدتتتاي لأيتتتالاعدحتتتتدلللل

ل (UNDP2020: اإل اٌيلرمللاروا 

 العواون اجلغرافية: 

 دتتللارشتتوما ول تتٓ لأسالتتااليشتتارولااز تتإدلاروإالاتتوملرردنتتمالارباٍتتا لاعناباتتولل
رارنباراتتوملرينتتا لاعمدكتتولرتتاسلاتتا لالماتتتللتتامملرركنتتتل ددتتيليتت لين صتتولٔبتتإيملل
رردوتتتالارباٍتتا لرارتتالرتتّ إلملالتتإاي لاردودتتاالارشتتوما مل ونتتتلاردخ تتا لرناتتامللللل

ريؼتتااسلار تتإرد.ل)هم تتلملارونتتاا ملللرودتتاالْالتتتليتت ليإالتتادليتتّ إا لارباٍتتولراعنتتا للل
ل (42ملؾل2015

 العواون االقتصادية: 
ردمازلارشوما ولالالدباسهالاررولرناولداإاللر إررفالارنف اولارالستاهمالالإ تعللل

%ليتت ل27اقدؼتتاالارتررتتولر ازهتتالالتتنيلداإ دفتتاليتت لارتتترلل فتتيلرنفتت ليتتال صتتاسبلللللللللل
رم ارتتلرتتيلاعمدكتومل صتتتلللليازادادفتالاروايتوملر ّ تتلةرت للدتىلأهماتتولاردودتاالرأرلللللل

%.لل4.4 اقتتالاعمدكتتولالنشتتبولعدفاقفتتالاعوتتتللاروتتاعيلرتدفتتا للدتتىلاردودتتاالراربتتار للللللل
  (469ل-ل468ملؾلؾل2016)اوا  م

 العواون السياسية: 
ردمازلارشوما ولالاستدصإاسلسااستيل فتدالالتاردوداالر ودت بلس ت لأساستيليكتممتللللللللل

أيتتولعستتٓياولي صفتتولرالنتتاًلداتتامللللللردتررتتولررتتددخؽلسااستتدفالملاردودتتاالالدكتتم  للل
رودتتاالعستتٓييليواػتتإلملؿتتمًلارظتتإ وولاإلستتٓياوملرعدظتتاًليواهتتتا لرارفاقاتتا لللل



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعمي الٍفس 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2جالمئة واثنان وأربعون  العدد  

33 
 

روداماولالنيلارترللاروإالاولررزساًلاردودااملرأ إللـتم ولاعمدكتولملجمدتصلاردوتارمتللللل
 .(468ملؾل2016اوداةيلاعّ إللدىلسااسارفالررمافارفالاردوداماو.ل)اوا  م

 االجتىاعية العواون: 
ر ٓرتتظلأمتلاردودتتاالملا دمتتعلارشتتوما ل  تتللأرتتتلأهتتالارومايتتللاعتتّ إدلملللللللل
اْردحتتا لالممتتاٌيليدماتتزدلر تتذر لا تتإاهلاْادمتتاليلارؼتتالتمل متتال  تتللللللللل
ارتت  لاإلستتٓييلأرتتتلأهتالارومايتتللاْادمالاتتولاعتّ إدللدتتىلاردودتتاالملارشتتوما ولللل

أهتتالارا تتعلعدظتتاًلاعتتتاسضلملا دمتتعلللللراتتالعمتلدظتتإلاردوتتاراالارت ناتتول تتامتليتت لللللل
ارشوما مل ذر لاردغولررودمفتامل تالاري اتبلاْادمتاليلردمةدمتعلارشتوما مللللللل
 صتل مللدااملاردوداالي لاردكاسلارنبًٓلرأ إ اًلملا دمتعلارشتوما لعىللأدتتلللل
أػب لي لا صم لاعوي لالفالر ذر لأرتلأهالدؼمؾلارتسدمسلرةر لأايلعىلل

بلاْادمتتاليللدتتىلاردودتتاالر تتذر لأ تتإللدتتىلاري ابتتتلا دمواتتوللللللز تتاادلار دتتل
ل( 188ل-ل186ملؾلؾل2012ردظوبلارشوما .ل)لبتلا اتم

 الكوى والعواون املؤثرة عمى ٌظاً إعداد املعمي يف وصر: 
سم ل داللإولأهالارصميلرارومايللار صا اولاعّ إدللدىلدااملعلتاالاعودتالملل

رارتال ٓرتظلاردتتابللراردت  ريلراردت  إل امتالالانفتاللدتىلللللللللمجفمس وليؼتإلاروإالاتومللل
 .دااملاردوداالالؼفوللايولردااملعلتاالاعودالالؼفولباػو

 العواون التارخيية: 
ملالتأ لارتررولاعؼإ ولملاردنماولالوتل يدلركالحممتللدىلملل1952ينذلاروامل

ملؾل2009)سز ملارصإمتلارداسعللظإملراسدمإ لاروت تليت لاعظتكٓ لرمااتتلارتررتو.للللل
(لررمارالافمالا كميا لاعدماراولردىلاروؼإلا تاريلملحماررتوللل589ل-581ؾل

عماافتتولاردحتتت ا لارتتالردوتتإولةتتاليؼتتإليتت لقبتتللاروتتترلارؼتتفامديملر تتذر لللللل
     .يمقعليؼإلا،مس لالنيلارترللاروإالاو

 العواون اجلغرافية: 
أ إ صاتالرأقؼتىلرتإبلللللرصعلمجفمس وليؼإلاروإالاولملارإ  لارظتماىلليت لقتاسدللل

ل995آساالالشاناًملرحيتهالي لارظماللاربحإلأالاضلاعدمست لالشتارلل بدت ل مرتتللللل
 املرقتلأ اا ليؼإلي ليمقوفتالااغتإاملاعدماتزملررصتتلطتفت لبإ  تولاردودتاالللللللل
اروتتتاريلرااتتتايويلر تتتمسليدحتتتمململستتتبواناا لارصتتتإمتلاعاؿتتتيلرردتتتىلاٖمتملراتتتالل

باػوملاايوولارناللردتساسا لارودااملاايوتوللل19ركمياوملل22اايوول)ل41أػبحال
 داتتتو(ملرهتتتذالاردمستتتعلاتتتاًلردحصاتتت ليبتتتتألركتتتا ّلارفتتتإؾللل68أزهتتتإلارتتتالرـتتتال

اردوداماتتتتوملرسالتتتت لاردودتتتتاالالارداااتتتتا لق التتتتا لارومتتتتللراْددتتتتاج.ل)ارإطتتتتات للللللل
 (136ملؾل2014رآبإرمتم

 العواون االقتصادية: 
ؼتتتإ ملررتتتإبلاربنتتتاًلللباؿتتتاليؼتتتإلرتتتإربليدوتتتتادلأ تتتإ للدتتتىلاْقدؼتتتاالاعلللللل

ْللروفتتليبتاسهلللل1973راردومريلردتررولاعؼإ ولرارتالالتتأ لالوتتلدفا تولرتإبلللللل مملرػتم
رارالػاربفالارتبمللملاروت تلي لاْرفاقاا لارترراولاْقدؼاا ولي تللارفاقاتوللل
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ملراردشتتاسالمليوتتتللبؼخؼتتوللل2004اركتتم زلارتتاللصتتت لالتتنيليؼتتإلرأيإ كتتاللتتامللللللل
ا كميتتتولاعؼتتتإ ول شتتتنيلارتتتتبللرافاتتتيلألبتتتاًلللللاعؼتتتادعلا كمياتتتولرراررتتتالل

  (161-ل138ملؾلؾل2012ارفصإاً.ل)أينيم

 العواون السياسية: 
التتتأ ليؼتتإلمل صاتت لاروت تتتليتت لأهتتتا لاردنمم تتولردصـتتاًللدتتىلاْردكتتاسلللللل

(لملرراررتالل138ل-ل137ملؾلؾل2014راقايولراادلا صإا اتول)ارإطتات لرآبتإرمتمللل
يؼإلا تت الملدفا تولارصتإمتلاروظتإ  لرالتا تولارصتإمتلللللللا كميا لاعدماراولملراس خل

ارمارتتتلراروظتتإ  لمل صاتت ليكاستتبلسااستتاولالدظتتكاللجمدتتصلداتتااليل وتت للتت لللللللل
 .ارظوبملر ذر لرإ ولرظإ واولأبإيلرهيلجمدصلارظام 

 العواون االجتىاعية: 
 تتنؽلارتستتدمسلاعؼتتإ للدتتىلؿتتإرسدلاْهدمتتاملالدومتتاالاردودتتاالردظتتإبلرعقتتإاسلللللللللل

ملراظتمللمجاتعلقتمادنيلاردودتاالارشتاالصولللللل1968رشتنوللل68ًلقتادممتلسقتالللجمادادتلراتال
ر ّ تتتللدتتىلجماداتتولاردودتتاالاروتتاملر صتتإلرناماتتتلر افاتتولاْددصتتالليتت ليإردتتوللل
ٔبإيليعلاسدمإاسلارومللالنااملاردظوابلملاعتاسضلار ادم تو.لر تذر لاردودتاالللل

ملؾلؾل2017ملارواريل صتلأقإ لجمادادتتلمللفتتلمجتالللبتتلارناػتإمل)أػتبحيلللللل
(لر ّ تليالسب ل م للاردوداالمل ا وليإاردتلررم ريل إؾلروداماتولل21ل-ل20

يدكا ٍولاماعلأ إاالارظوبلر ذر لاردودتاالااتايويملرارتذيلر تإلردوت تتليت للللللل
أالنتتاًلارظتتوبللدتتىلخمددتتيل بصارتتتلارفصتتريدلرارغناتتولارفإػتتولاعدشتتار ولردحؼتتمللللل

الأبتريدل ااتولعىللاعز تتليت لاعشتتالتدللللللدتىلاردودتااملرعمتل تامتلاردفتم لملاروصتمللللل
اعاا تتتولرةرتتت لدداةتتتولرفظتتتيلالوتتتضلاراتتتماهإلارشتتتدباولاعتتتّ إدللدتتتىلاردودتتتاالي تتتللل
ارتسرضلاوؼمػاولرةر لردتديليشدميلاوتيا لاردوداماولاعصتيولملاعتتاسضلل

ل.ا كمياولمليؼإ

شوما ولريؼتإللررٓااالولل لارشّاللار اديلرهم:ليالراقعلدااملعلتاالاعودالملار
لرأيإ كا؟

ل:سم ل دالاإلااالوللنتل مال دي

 واقع ٌظاً إعداد املعمي يف أوريكا: 
أررتتالأيإ كتتالاهدمايتتالل تتبرياللرصـتتاولعلتتتاالاعودتتالررنمادتتتليتت لأاتتلل شتتنيللللللل 

 فاًدلاعودالعوإ ولا،دميلراعفاسا لارٓزيولإلااسدلارؼيلر شنيلأااًلار ٓبمل
قبتتللارم تتاْ لاردوداماتتول امتتال دودتت لالاعماؿتتاعللللللررؼتتتسلطتتفااا لاردتتتس صليتت لللل

أ اا اتتولريشتتدم ا لارؼتتيملرقبتتلل دتتبلطتتفاادلاردتتتس صلحيدتتاجلاعإطتتحممتلعىللل
ا ؼملللدتىلاساتولاربكتارمس مضلرا ؼتملللدتىلارتترسا لارتساستاولملاعتاادلارتالللللللللل
ستتادالرتس شتتفالرا ؼتتملللدتتىلارسا لمل تتإ لاردتتتس صل متتال  دتتبليتت لاعدصتتتملللل

اعودتتالااداتتازلسدشتتدوليتت لاْيدحادتتا لمللدتتالاريالاتتومل تتذر لارتساستتوللللرممافتتو
ستتالوليودمتتتدلر صتتالللل160عىللل153رتتدالالناتتاملارشتتالا لاعودمتتتدلرارتتالرتتيارللالتتنيلللل

ل(52ملؾل2020سنما .ل)رارتملل5عىللل4رنااملاردظوابلرريارللالنيل
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رتتيلاعتتتاسضللململع1878مفتإ لأرللطإالتولأيإ كاتولملرتتس بلاعودمتنيلملستنوللللللل
ارنممةااتتولملرْ تتول آارفاتتاملر ادتتالقاٌمتتوللدتتىلأستتاضلأمتل صتتمملاعودتتالارصتتت الل

ملر ستصلل1895الدتس بلاعودمنيلااتاللدىلار إ لرأسارابلاردتس شاولر ىلاروتاملل
اعوفتتتلاروتتاريلردتتتس بلاعودمتتنيلالمْ تتول مرتتمساارلرايدتتت لارتساستتول اتتتلعىلل تتٓ لللللل

رْ تتولياساطامستتدصلررتتماىللعدظتتاًلاعواهتتتملرالتتتأ لللستتنما لرر ستتصليوفتتتلآبتتإلملل
عااسدلاردودتتاالملايإ كتتالملر تتم إلاعواهتتتلعىلل داتتا لرإالم تتولرلداتتتلأػتتبحالاهتتاللل
اعٓيتتت لملرتتتتس بلاعودمتتتنيلرعلتتتتااهال صتتتممللدتتتىليٓيتتت لسٌاشتتتاولأهمفتتتالاسربتتتاوللل

ل (186ملؾل2019ار اي لاردتس باولردمودمنيلقبللاوتيو.ل)اوإاالظومل

اتتلالكداتتا لاٖاابلملالوتتضلااايوتتا لأقشتاياللرديالاتتولأرلمل داتتا لارودتتمملللررم
مل1873اإلادمالاولر ادالاايوولأ مالأرللاايوولأدظ  ل إسااللرديالاولالفالستنولل

مل الهاس اسامل ذر ل داا لاريالاولارداالوتولل1879رربودفالاايووليادظةامتلسنول
ودمتتتتنيلرأقشتتتتاملاريالاتتتتوللردةايوتتتتا لا كمياتتتتولأرلاواػتتتتوملراددتتتتيل داتتتتا لاعلل

الاركداا لاواػولملأدفالرصبلل ٓالفاللتاادلالوتتلرؼتمةاللدتىلارتساتولااايواتوللللللل
أررتتتيلملعرتتتتيلاردخؼؼتتتا لراتسستتتمالاعتتتماالاريالم تتتولررتتتتهالعتتتتدللتتتامملريتتتتدللللللل
ارتساسولإللتتاالاعودتالهتىلأسالتعلستنما لرقتتلرؼتللعىللتتصلستنما لأراادتاللر صتمملللللللللللل

رتس بتلمل ٓ ولامادبلرجماْ ل)ار صا ولاروايتوملار صا توللللأساضلعلتاالاعوداللدى
اواػتتولارتتالردودتتت لالاعتتاادلارتساستتتاوملجمتتاللار صا تتتولاعفناتتولارتتتالردودتت لالتتتترسبللللللل

ل (135ل–ل134ملؾلؾل2014 مودالرع شاالتلاعفاسا لاعفناو.ل)ارذالااديمل

ارصبتتتمللر ـتتعلار ارتتتبلملرارباتتوليّسشتتتا لعلتتتاالاعودتتتالروتتتاليتتت لطتتإرولللللل
أهمفا:لار ادم ولاروايولالدصت إا للاراولرااداازلابدباسا لقبمللريصاالٓ لطخؼاول
رطتتفاادلرشتت لارشتتدمهليتت لأيتتإاولرب تتابلرمػتتاوليتت ليودمتتنيملر د دتتبليتت لللللل

ا ؼتتملللدتتىلطتتفاادلأرلرؼتتإ  ليتت لا دتتصلارصتتمييلردمودتتالردومتتللملللللللل اعدختتإج
س ص.ل)اعإ تتزلاإلقدامتتيلردةتتمادللاعتتتاسضلأرراتتولرار ادم تتولقبتتللارشتتماللرتتتلالاردتتتللل

ل(24ملؾل2017راردمازلملاردوداامل

مل1965أيتتالوؼتتمؾلاعّسشتتا لاربح اتتولارتتالروتتينلالجللتتتاالاعودتتال فتتىلاروتتاملللللللل
ر سشالأ اا اولارم ناولرددوداالرارتالرومتلللدتىلر تم إلاربحتم لاردوداماتوللللللل

ممتليتت لألـتتاًللاراتتولااتتمادلراستتدختايفالملػتتاارولارشااستتا لرإاسستتدفا.لرردكتتلل
أيتتتإ كانيلرطتتتإ اًلأاادتتتبل تتتدالاددختتتاالفاملرطتتتإ لأ اا اتتتولاساستتتا ل  اتتتوللل
ردنارللارصـا الاعدحولملاردوداالرارال تدالعاإاِهتاللتاادلليت لقبتللألـتاًم ماللللللل
رإلىلأ اا اولالإاي لزيارولردد م إلاعفينلارالرشتاهالملعلتتاالاااتللارصتاامللللل

ل (Michael J. Feuer & Others,2013, P 4) .ي لارودماً

طتتفتلارنؼتتيلار تتاديليتت لارصتتإمتلاروظتتإ  لرغتتارياللامهإ تتاللملعلتتتاالاعودمتتنيلمللل
ارمْ ا لاعدحتد.لمفإ لأدامولطفااا ليدوتتادلبتٓللهتذالارمقتاملإتالأايل ودا تاللللللل
عىللعدفتتتاًلاردكتتتاسلااايوتتتا لرراوتتتإ ليشتتتاسا لاردتتتتس صلهتتتذبلالتتت اي لارظتتتفااا لللللللل

 لأ  إلطامل الردحؼملللدىلطفاادلاعودالْل تزالليت لبتٓلللللاربت دو.ل جلمتلار إ 
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يّسشوليودمتدلرددوداالارواريل) داولأرلاايوو(.لرحيداجلاعودمممتلا،دمدممتلعىلل
ع متتتاللاؼتتتؽلأ تتتاا يلالاإلؿتتتا ولعىللالإدتتتاي لرتتتتس بلاعودمتتتنيلر دم تتتللارسلللللل

لدتىلطتفاادللللااايوا لرالإاي لارظفااا لاربت دتولملاردمػتاولالاعإطتحنيلردحؼتمللللل
ملجمتتاللرارتتتلأرلأ  تتإ.لر امتتال دودتتت لالتتارصبمللملالإدتتاي لعلتتتاالاعودتتال اةتتتبللللللللل
رشتتةاللاعإطتتحنيلعفنتتولاردتتتس صلمليّسشتتوليودمتتتدلرددودتتاالاروتتاريلرملرارتتولللللللل
اعإطحنيلردحؼتملللدتىلطتفاادلالت دتولأرلالإدتاي ليتالالوتتلاربكارمس تالوتبلأمتل كتممتللللللللللل

علسنما لرؼدماللدافالمليّسشوليودمتدلاعإطحنيلراػدنيللدىلاساوللدماولأسال
ل(Ries,f & others, 2016, PP 2042- 2043) .رددوداالارواري

 واقع ٌظاً إعداد املعمي يف السعودية: 
 تتدالعلتتتاالاعودتتالملارشتتوما ولاابتتللاركداتتا لاريالم تتولارداالوتتولردةايوتتا لارتتالل

(لاايوتتول25اهال) ّهتتللرتتتبمةالا اػتتدممتللدتتىلارظتتفاادلار ادم تتولرارتتالربدتت للتتتلل
ركمياتتولررتتيارلليتتتدلارتساستتول افتتالأسالتتعلستتنما ملأيتتالاوتتإونيلااتتايوانيلارغتتريلل
رإالم نيل ادالاردحاقفالال اي لارتتالدمملاريالتم لارتذ ل دتتلستنولارلستندنيلراز تتلللللللل
يتتت ل فتتتاًدلرر هاتتتللاعودتتتاملر صـتتتىلار ارتتتبل تتتيدلاردتتتتس بلمل داتتتا لاريالاتتتوللللل

ضلاردودتتاالاروتتاملرةرتت لعتتتدل ؼتتللاساستتيلرارتتتمللر داتتا لاإللتتتاالملعرتتتيليتتتاس
راالرداللةال إػولرد با ليالرودمتمبلداإ تاللملاركداتوليت ليصتإسا لخمددفتولمللللللل
ا تتاللاريالتتم لاروتتاملر تتىلجمتتاللاؼؼتتفالرةرتت ل تتالعطتتإا للدمتتيلررإالتتم للللل

(لرسم ل دالرمؿا لالوضلاردخؼؼا لارالرتسضل469ملؾل2016اقا .ل)اوا  م
 :الاولملارشوما ولرينفامل داا لاري

 كمية الرتبية جاوعة أً الكري: 

ملالاستال داتوللل1952هتتلاعما ت للل1372ر سشال داولاريالاولاايوولأملارصتإ للتامللل
اعودمتتنيملر  تتللرارتتتدليتت لأقتتتملرالتتإ لاركداتتا لملاعمدكتتومل تتال مرتتالملاروتتاملللللللل

هتتتلأػتتبحالل1390ملعىلل داتتولارظتتإ وولراريالاتتوملر تتىلاروتتامللللل1962هتتتلاعما تت لل1382
هتتلأػتبحاللل1401قشا.ل الملارواملل11راالوولاايوولاعد للبتلاروز زلرركمدالي ل

أقشتتتاملأبتتتإيلالاإلؿتتتا ولعىلليإ تتتزلارتتتترسا للل5راالوتتتولاايوتتتولأملارصتتتإيملرأؿتتتايلل
اردتس باتتولرارمرتتتتا لاعخددفتتو.لررصتتتتملاركداتتتولاروت تتتليتتت لارتت اي لاعدنملتتتولالتتتنيللللل
)الكتتارمس مضملاالدتتمممليااشتتدريملا دتتمساب(.ل)اراتتلل داتتولاريالاتتولاايوتتولأملارصتتإ ملل

ل(12ل–ل5ؾلؾل

 كمية الرتبية واآلداب جاوعة تبوك: 
ملأدظٍال داولاعودمنيلملين صولربمهلر مرالعىلل1989ل-هتلل1409ملاروامل

مللنتلعدظاًلاايوولربمهملررـتال داتوللل2006ل–هتلل1427 داولاريالاولراٖاابللامل
اريالاتتولرأاابلالظتت إ فال) تتٓبمل اربتتا (لساداتتولأقشتتامللدماتتوملر تتن لاركداتتوللللللللل

يتتت لارتتتتساا لارودماتتتولر اجمفتتتالارتتتالرنملتتتالالتتتنيل)الكتتتارمس مضملاالدتتتممملللاروت تتتتل
ل(6ل–ل3ملؾلؾل1440يااشدري(ل)ارالل داولاريالاولراٖاابلاايوولربمهمل
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 واقع ٌظاً إعداد املعمي يف وصر: 

  تتلليتسستتولاعودمتتنيلاروداتتالأرلليوفتتتلرإالتتم لملارتتم  لاروإالتتيلرارتتذ لأدظتتَللل
اعودمنيلارذ  ل دمرممتلرتس صلاعماالارودماولريالملراالأر للةالاإ  ل1880لامل

 دبوفتتاليتت لاساستتا ليومداتتوملريتسستتولااسلارودتتممل ادتتالرـتت دعلردختتإ  ليتسستتيلل
اردغتتتولاروإالاتتتولرارتتتت  ملرلنتتتتيالأدظتتتٍالااايوتتتولاعؼتتتإ ول)اايوتتتولارصتتتاهإد(للتتتاملل

الململأػبحالهذبلاعماالأاالاولرارودماولرتسضلمل داالاٖاابلرارودتممملرل1925
ملؿتال داتولاعودمتنيلالارصتاهإدلعىلل داتولاريالاتولملاايوتوللتنيل تصلللللللللل1970لامل

قشتتال)رإالتتم ملأاالتتنيلللل17رارتتال  تتللأرلل داتتولرديالاتتولملاروتتا لاروإالتتي.لررـتتاللللل
لدمتتتتي(ملر تتتتن لاروت تتتتتليتتتت لارتتتتتساا لارودماتتتتولينفتتتتا:ليتتتت لارداشتتتتادصلرردتتتتىلللللللل

(لرال14-ل12ملؾلؾل2018ارت دمساب.ل)ارالل داولاريالاولاايوتوللتنيل تصملللل
الدمتتتاالاركداتتتوليتتت لاةاٍتتتولارصمياتتتولرـتتتمامتلاتتتمادلاردودتتتاالراْلدمتتتاالالصتتتإاسليتتت للل

 .م2017/ل8/ل14جمدصلاةاٍولالداس خل

 كمية الرتبية جاوعة املٍصورة: 

مل الاسال داول1969رشنولل1088أدظٍالاركداولعمابلارصإاسلاامفمس لسقال
أػتتبحالعرتتتيل داتتا للللل1972ر تتىللتتامللاعودمتتنيلر ادتتالردبتتعلاايوتتولارصتتاهإدمللللل

مل1973اايوولطإ لارتردامل الالروتت لليشتميلااايوتولعىللاايوتولاعنؼتمسدللتامللللللل
ملالا ددتتالليتتبينلاركداتتولل1994رلتتتلليشتتميلاركداتتولعىلل داتتولاريالاتتولر تتىلاروتتامللل

اقشتتامملر تتن لاروت تتتليتت لارتتتساا لللل8اابتتللرتتإملاايوتتولاعنؼتتمسدملررـتتالاركداتتوللل
ربكتتتارمس مضلارلارداشتتتادصلردتتتىلارتتتت دمسابل)اراتتتلل داتتتولاريالاتتتولللارودماتتتوليتتت لا

(.لرالالدمتتاالاركداتتوليتت لاةاٍتتولارصمياتتوللل18ل-ل7ملؾلؾل2016اايوتتولاعنؼتتمسدمل
/ل8/ل14الدتاس خللل169رـمامتلامادلاردودتاالراْلدمتاالالصتإاسليت لجمدتصلاةاٍتولسقتالللللللل

ل.م2017

ّلللللل سشتا لعلتتاالاعودتالمللللررٓااالولل لارشتّاللار ارتالرهتم:ليتاهملراقتعلالدمتاالي
 :ارشوما ولريؼإلرأيإ كا؟للسم لرصمملارتساسولالاْااالوللداتل مال دي

 واقع اعتىاد وؤسسات إعداد املعمي يف أوريكا: 
 يتت لاعّسشتتتا لارتتتالرودمتتتتلاعّسشتتتا لاردوداماتتتولينامتتتولاْلدمتتتاالارترراتتولل

International Accreditation Organization (IAO) فتتالهتتيلر ارتتوليوتتي لال
لاعا تتتالرـتتتمامتلااتتتمادملررومتتتلللدتتتىل شتتتنيليوتتتا ريلؿتتتمامتلااتتتمادلردمّسشتتتا للللل
اردوداماولملمجاعلأذماًلاروا .لالفـللجممملدفالارماسوولي لاعواهتتلراعفنتانيللل

ل (IAO اعودمت  .ل)اعمقعلاإلركيرديلل

الاْلتيا لسيا تاليت لللل :(NCATE) ا دتصلارتم ينلْلدمتاالرودتاالاعودمتنيللللل
رزاسدلاردودتتتاالأيإ كاتتتولالتتتتل فاٍتتتولالدمتتتاالردمّسشتتتا لارتتتالروتتتتلاعودمتتتنيللقبتتتلل

ررريهتتتتتاليتتتتت لاعتتتتتممفنيلا،ي تتتتتنيلردومتتتتتللملاعتتتتتتاسضلاردمفات تتتتتولراْالدتاٌاتتتتتولل
ـ تالالتتلل (CHEA) رار ادم تو.ل وتي لجمدتصلالدمتاالاردودتاالاروتاريلللللل  .NCATE أ 

الدتما إليودمتنيلللردمّسشا لاعودمتدلي لبٓلللمداتا لاعإااوتوللل NCATE ر ّ ت
أ فتتاًلريفتتدمنيلريتتّهدنيل كتتنفاليشتتالتدلمجاتتعلار تتٓبللدتتىلارتتدوداملر  تتلللللللل
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 .ا دتتتصلارتتتم ينلْلدمتتتاالرودتتتاالاعودمتتتنيلينامتتتولرتتتريلركمياتتتولررتتتريلس اتتتولل

(NCATEمل2010ملP P 5 - 20) ل

 Council for the Accreditation of Educator أيالجمدصلالدماالعلتاالاعودا

Preparation (CAEP) هتملهاٍتولاْلدمتااللل CAEP.  ريوتا ريل CAEP تشتولرهتي:للل
ا،دميلراعوإ ولاريالم وملارظإا ا لراعماسسا لاعفناوملاتمادلار ارتبلراردمماتيلللل
راْددصاٌاتتتتومل واراتتتتولار دتتتتاي ملراتتتتمادلاوتتتتتيا لراردحشتتتتنيلاعشتتتتدمإ.ل)اعمقتتتتعلللللل

ل (CAEP اإلركيرديلل

 متتتالأمفتتتإ لالوتتتضلارتساستتتا لرتتت  ريليتتتّهٓ لاعودمتتتنيلاعدماتتتزدللدتتتىلرودتتتالللللللل
ار ٓبملراتالأمتلاعودمتنيل كمدتمالأ  تإل الداتولعةالرتما إا ل تافالاعتّهٓ لاٖراتو:لللللللللل
الدمااهالملجمالليونيلرا ؼملللدىلاساا ليإرفوول ىلابدباسلرإباؽلاعودال

ردختتإجليتت ل داتتولرنا شتتاولراْلدمتتااليتت لا دتتصلللرارتساستتولٔ  تتإليتت للتتاينيلرال
ارتتم ينلرددودتتاامل متتالأمتلالتتإاي لعلتتتاالاعودمتتنيلةا لااتتمادلاعإرفوتتولةتتالرتت  ريا للل
عواالاتتتتوللدتتتتىليشتتتتدميلاعودمتتتتنيل فدوتتتتتلارظتتتتفاادليّطتتتتإ اليفم تتتتاللدتتتتىلعدمتتتتازا لللللل

 .اوتتتتتتتإونيمل تتتتتتتجلمتلالوتتتتتتتضلارتتتتتتت اي لرنتتتتتتتد لبتتتتتتتإونيل تتتتتتتمادليإرفوتتتتتتتوللللل

(Hammond,2010,pp 38 - 39) ل

رالارناإلةاٍا لالدمااليّسشا لعلتاالاعودالملأيإ كالدٓرظلأدفالهاٍولارراول
يدخؼؼولملالدمااليّسشا لعلتاالاعودتامل متالأدفتاليّسشتا لارراتول دتم لمللللللل
جمارشفاللدىلاعدخؼؼنيلملجمتاللاردودتاالرعلتتاالاعودتامل تذر لرودمتتلهتذبلللللللل

ل.روا اعّسشا لاروت تلي ل داا لاريالاولرمللا

 واقع اعتىاد وؤسسات إعداد املعمي يف السعودية: 
قايتتتالاةاٍتتتولارم ناتتتولرددصتتتم الراْلدمتتتاالأ تتتاا يلملارشتتتوما ولالمؿتتتعلللللللل
جممملتتوليتت لاعوتتا ريلرـتتمامتلاتتمادليّسشتتا لاردودتتاالاروتتاريلرالدمااهتتا.لررغ تتيل

ْلللاياللٔدظ ولهتذبلاعّسشتا ملر تىلاروتامللللل  تمس للل2018هذبلاعوا ريلأرتللظإلجما
يوتتتا ريلرٓلدمتتتااللل8اةاٍتتتولاراتتتلليوتتتا ريلاْلدمتتتاالردتتتىلأػتتتبحالهتتتذبلاعوتتتا ريللللللل

ل )اعّسشي.ل)يمقعلهاٍولرصم الاردوداالراردتس ب

ري لاعٓرظلهنالأمتلهناهليوتا ريليمرتتدلاماتعليّسشتا لاردودتاالاروتاريلمللللللل
لارشتتوما وملررصتتم الهاٍتتولرصتتم الاردودتتاالراردتتتس بلالاْطتتإا للدتتىللمداتتولرتتتس بلللللل
اركتتتتمااسلردحؼتتتتملللدتتتتىلاْلدمتتتتااملر صتتتتمملاعإ تتتتزلارتتتتم ينلرددصتتتتم الراْلدمتتتتاالللل
ْلمل تال ت ريلارسل تللالإدتاي لملللللللل أ اا يلعداالوولاْلدمتاالاعّسشتىلردةايوتولأر
أ ليّسشتا ليتت ليّسشتا لاردودتتاالاروتاريلرددصتتتملرٓلدمتاالار اجمتتيلراستتدافاًللللل

ل.اعوا ريلاعمؿملولرذر 

رهتتملرتتاالعلةاٍتتولرصتتم الاردودتتاالراردتتتس بلالدنفاتتذلللل متتال ماتتتليإ تتزلقاتتاضللل 
اْبدباسا لاردوداماولردمدصتينيلردومللملرمافوليوداملر دم لهذبلاْبدباسا ل
لدتتىل تتاةجليتت لأستتٍدولاريالم تتولرأ اا اتتولرار صا اتتوملردمتتاللاعدصتتتململهتتذبللللل

ل )االراردتس بيمقعلهاٍولرصم الاردوداْبدباسلطإولأساسيلرٓردحا لالممافوليودا.ل)
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رقتلالرظكاللجمدصللمتاًلرلماتا لاركداا لاريالم ولالااايوتا لارشتوما وللل
ر ـالمللـم دتلمجاعللمتاًلرلماتا لاركداا لاريالم ولملارشوما ولارالرصتمل
ٓلل)ر صؼتتلالار دتاي لاريالتم لارتذيلْل صتللاإللتتاالاريالتم لللللللللل الإداجماللرإالتمالل تاي

ر فتتت لهتتذالا دتتصلعىللالتتالاركداتتا لاريالم تتولمللللللررتتتدلرتس شتتاو(مللل30 اتتتللتت لل
علتتتتاالالتتتإاي لعلتتتتاالاعودتتتاملرردباتتتولارداااتتتا لرزاسدلاريالاتتتولراردودتتتاالراردنشتتتا لللللل
راردكايتتللراردماػتتللاعشتتدمإلالتتنيلاركداتتا لاريالم تتولالااايوتتا لارشتتوما ولإللتتتااللللللل

ملطم تتتتللاعودتتاملررمراتتتلأهتتتتا لرارغا تتا لرربتتتااللاٖساًلراوتت ا لعتتتال اشتتفاللللل
علتتتتاالاعودتتتامل متتتالالرظتتتكاللانتتتولاسدظتتتاس ول تتتدالابدااسهتتتاليتتت لقبتتتلللمتتتتاًلللللل
رلماتتتتا لاركداتتتا لاريالم تتتول اتتتال اإالتتتىلملرظتتتكادفال  اتتتللاركداتتتا لاريالم تتتوللللل
ارصت تتتول)راس اتتتال(لرااايوتتتا لارناطتتتٍوملر تتتذر لاركداتتتا لاريالم تتتولارإااراتتتولللللل

االوولاردمػتاا لرألمتاللاعم دتول دتصلللللرارنشاٌاوملررفت لاردةنولاْسدظاس ولعد
لمتاًلرلماتتا لاركداتا لاريالم تولرارومتلليتعلاافتا لةا لاروٓقتوللدتىلرنفاتذهالللللللللل

  (2013رعالٓغلجمدصلارومتاًلالذر .ل)اايوولارصؼاامل

 واقع اعتىاد وؤسسات إعداد املعمي فى وصر: 

  للاةاٍولارصمياولرـمامتلاتمادلاردودتاالراْلدمتاالاافتولاعخدؼتولالالدمتااللللللل
ملرهيلهاٍول2006رشنولل82مجاعليّسشا لاردوداالارواريلرارالأدظٍالالصادممتلسقال

يشتتدصدولردبتتعلسٌتتاصلجمدتتصلارتتمزساًلريصإهتتالارصتتاهإدلرردفاٍتتول تتإرالملا،ا اتتا ل
ار ارتتتالرتتتتراللالدمتتتاال داتتتا لللليواتتتاسلرؿتتتودفالملاْػتتتتاسلل12رالدمتتتت لاةاٍتتتولل

ؾلؾلل2015ل–ريواهتلاردوداالارواري.ل)يوا ريلاْلدماالعّسشا لاردوداالارواريل
ل(98ل–ل29

رْالتتتلعماسستتوليفنتتولاردودتتاالأمتلحيؼتتللاعودتتاللدتتىلسبؼتتولعزاررتتولاعفنتتوليتت للللللللللل
أ اا اولاعفناولردمودمنيلرهيليإ زل ازلحمديلرعقداميلرارريل ـم لامادل

اردنماتتولاعفناتتتولاعشتتدتايولٔلـتتتاًلهاٍتتولاردودتتااملالظتتتإا ول الدتتوليتتتعللللللليناميتتول
 داا لاريالاولراعتاسضلراعّسشا لأبتإيلةا لارؼتدوملرهتيلراالوتولرتمزاسدلاريالاتوللللللل

ل (راردوداال)اعمقعلاإلركيرديلرٕ اا اولاعفناولردمودمني

 لارصتتتإمتلر ٓرتتتظلأمتل داتتتا لاريالاتتتول دتتتلليكادتتتولالتتتاسزدلملاروصتتتتلار تتتاديليتتتللل
اروظتتتإ  لراتتتالعمتلأردتتتبلار تتتٓبل دشتتتاالصممتلرتتتتبملل داتتتا لاريالاتتتوللنتتتتللتتتتمللل
 كتتتنفاليتتت لاردحتتتا لالكداتتتا لارصمتتتوملرأردتتتبلهتتتذبلاركداتتتا ل ددحتتت لالفتتتالار تتتٓبلللللللل

ل.% 90ا اػدنيللدىلجمممال ؼللعىلل

ررٓااالولل لارشّاللارإاالعلرهم:ليالهيلأراتلارظتبتلراْبتدٓ لملداتاملعلتتااللللل
ل:وما ولريؼإلرأيإ كا؟للسم لرصمملارتساسولالاْااالوللداتل مال دياعودالملارش

ل: داللأراتلارظبتلراْبدٓ لملداالعلتاالاعودا

 الكوى والعواون املؤثرة عمى ٌظاً إعداد املعمي: 

دٓرتتتظلاردظتتتاالتلالتتتنيلارللاعصاسدتتتولملاعمقتتتعلااغتتتإاملاعتتتّ إلملاإلقدتتتاالارتتتذ لل
 لردوبتل تللاررتولحمتمس لالارنشتبولردتترللا تارسدلللللللردمااتل اتمل مالأمتلارترسلارذ
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ةتتتاليتتتعلبتتتٓ لأمتلأيإ كتتتال  تتتللأرتتتتلأهتتتالارللاروتتتا لرارتتتالرتتتدحكالملارمؿتتتعللللللل
ل.ارشااسيلملأردبلينا  لاروا 

دٓرظلأمتلاربوتلارداس يلرترللاعصاسدولملػتاحلليؼتإلراتالعدفتالأقتتملارتترلللللللل
الارشتتتب لملاردتتت  ريمل متتتالأمتلراس اتتتالملرعمتل تتتامتلاردتتتاس خلا تتتت ال و تتتىلٔيإ كتتتل

ارشوما ولراررالملرقالقؼريلر م إلدامفالاردوداماولالاْسدوادولالتاو ا ليت للل
ل.خمدديلارترللسماًلاروإالاولأرلأانباو

دٓرتتتتظلأمتلارناتتتتاملارشااستتتتيلردشتتتتوما وليشتتتتدصإملر تتتتذر لأيإ كتتتتالرماتتتتماللل
سااستتاوليّسشتتا لاستتدمس ول ماتتتملأيتتالمليؼتتإلملاروصتتتلأبتتريلروإؿتتالةتتزدللللللل

رالتتتأ لاٖمتلرشتتدواتلهتتذالاْستتدصإاسلالدظتتكاللا تتارصلاردظتتإ واول)جمدتتصلطتتوبملللللل
ل(جمدصلطام 

%ليتت لاعازاداتتولاروايتتوملل25 ٓرتتظلأمتلارشتتوما ول تتمللاردودتتاالالنشتتبولرؼتتللعىلللل
%ملررتنخفضلهتذبلارنشتبولمليؼتإلداتإالللللللل6الوكصلأيإ كال جلمتلهذبلارنشبولرؼللعىلل

ل.الملارفيدلأبريدرداإر لاْقدؼاا ولارالرماافف

  تتتللاردودتتتاالملمجاتتتعلارللاعصاسدتتتولأهماتتتول تتت  ملرأررم تتتولامتتتمالأ تتتإااللللللللل
ارظتتوبملرركتت لداتتإاللردواٌتتتليتت لرساًلا ؼتتملللدتتىلطتتفاادلاايواتتول دشتتاال لأ تتإاالللل
ارظتتتوبلملا ؼتتتملللدتتتىلهتتتذبلارفإػتتتوملر دتتتازلارشتتتوما ولالدتتتم ريل تتتإؾلرودتتتااللللل

ل تإؾلاْالدوتا لردمدماتز  ليت لأالناٌفتالللللليدمازدلرجماداولٔالناٌفتالر تذر لرتم ريللل
ملارللاروا لاعدصتيوملر ذر ل إؾلاْردحا لالشد لاردتتس صلالااايوتوللت لللل
 إ تت ليشتتاالصا لردشتتالالارظتتفا اوملر تتذر لأيإ كتتالرعمتل تتامتلاردودتتاالااتتايويلللل
رريلجماديملأيالمليؼإل دصللهذبلارفإػوليعلعمتلاردوداالااتايويلجمتاديلرركت لللل

اعظتتكٓ لراردحتتت ا لارتتالرصدتتلل تتإؾلا ؼتتملللدتتىلبتتإ  لللللللل وتتاديلاروت تتتليتت لل
 .يدماز

 وؤسسات إعداد املعمي: 
ردظتتاالتلارللاعصاسدتتولارتت ٓ ل تتىلدملاتتولاعّسشتتا لارتتالرصتتمملالجللتتتاالاعودتتالالتتنيلللللل
 داتتتا لاريالاتتتولأرل داتتتا لاٖاابلأرل داتتتا لارودتتتممملرداتتتاملاإللتتتتاالاردكتتتايديلللللللل

ول دالارتساسولالنااملارشالا لاعودمتدملأيالملأراردداالويملررك لملأيإ كالرارشوما 
ل.يؼإل دالارتساسولالنااملارشنما لارتساساو

ردظتتاالتلأيإ كتتتالريؼتتتإلملعاتتتإاًلابدبتتاسا لأرليصتتتاالٓ لطخؼتتتاولقبتتتللاردحتتتا للل
ار ارتتبلالكداتتولاريالاتتوملأيتتالارشتتوما ول تتٓلرصتتمملالتتجلاإاًلأ ليصتتاالٓ لطخؼتتاولقبتتللل

ل.اْردحا لالاركداو

سدتتتولارتتت ٓ لملعاتتتإاًلابدبتتتاسلردمودتتتالردؼتتتٓراولرٓردحتتتا للللللردظتتتاالتلارللاعصا
الاعفنتتوملرردماتتزليؼتتإلالجلدظتتاًلأ اا اتتوليفناتتولردمودمتتنيلاتتدؽلالكتتلللمداتتا للللللللللل

ردماتتزلارشتتوما ولالماتتمالرل.اردتتتس بلردمودمتتنيلرااتتإاًلاْبدبتتاسا لريقاتتولاعودمتتنيل
لسالتت لالتتتنيللمتتتاًل داتتتا لاريالاتتولالاعمدكتتتوللتت ل إ تتت لجمدتتصللمتتتتاًلرلماتتتتا للللل
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اركداا لاريالم ولالااايوا لارشوما ولرارذ لودمعلاادمالا لارس ولعناقظتولأهتاللل
 .اعشدةتا لارالاؽللمداولعلتاالاعودالالاعمدكو

 وؤسسات االعتىاد:  

 يف وصر: 
هاٍتتولر ناتتولرصتتمملالاْلدمتتاالرراالوتتولردتررتتولهنتتاهليوتتا ريلحمتتتادلرٓلدمتتااللللللللل

هتتذبلاةاٍتتول تتلليّسشتتا لاردودتتااللللراْلدمتتااليّسشتتىلررتتاصلالإاجمتتيملررودمتتتلللل
 .ارواريلر  لدفصلاعوا ري

 :يف السعودية   

هاٍولر ناتولرصتمملالاْلدمتاالرراالوتولردتررتوملهنتاهليوتا ريلحمتتادلرركت لهنتاهللللللللللل
ْللرْل ماتتتتلالدمتتتاالردكداتتتولرع تتتالالدمتتتاالالإاجمتتتي.لل الدمتتتااليّسشتتتىلردةايوتتتولأر

ل.فصلاعوا ريررودمتلهذبلاةاٍول لليّسشا لاردوداالارواريلر  لد

   :يف الواليات املتحدة 
هاٍا لارراوليشدصدولةاليوا ريلحمتادلررصمملالاْلدماالعّسشتا لالتتاالاعودتالللل

ل. ص 

ررٓااالولل لارشّاللاوايصلرهم:ليالهيلأراا لاعصيرولرد م إلداالعلتتاالل
لاعودالملارشوما ولريؼإ؟

  السعودية ومجهورية وصر العربيةاآلليات املكرتحة لتطوير ٌظي إعداد املعمي يف: 
 ؿإرسدللصتلابدباسا لريصتاالٓ لطخؼتاولر ظتم ل باتولردد  تتليت لاردااقتولللللللل

ل.ارؼحاولرارنفشاولعودالاعشدصبللقبللاْردحا لالاركداو
 عدظاًلأ اا اولردمودالملارشوما ولرنفذللمداا لاردتس بلراريقاولردمودمنيل

ل.اعفناولردمودمنيلاعؼإ وللدىليشدميلاعمدكوللدىلرإاسلأ اا او
 علتااليوا ريلالدماالباػولالكداا لاريالاولأسمدلعوتا ريليّسشتا لعلتتاالاعودتاللللل

ل.ملأيإ كا
 اردحتتتمللملاْلدمتتتاالمليؼتتتإليتتت لجمتتتإالالدمتتتااليّسشتتتىلركداتتتولاريالاتتتولعىللللل

ل.الدماالالإاجميلركللالإداي ليصتملاابللاركداو
 م ناولا كمياتولملارشتوما ولريؼتإللللاردحمللي لاْلدماالل ل إ  لاةاٍا لار

ل.عىللاْلدماالارترريلل ل إ  لهاٍا لالدماالارراو
 رظكاللانتوللداتاليت للمتتاًل داتا لاريالاتولمليؼتإلرةرت لعناقظتول تلليتالللللللللللل

ل. ؽل داا لاريالاولي ليظكٓ لريشدةتا 
 اردحتتمللمليؼتتإليتت لداتتاملارشتتنما لارتساستتاولعىللداتتاملارشتتالا لاعودمتتتلٔدتتتللل

ل.رإ ازاللملارتساسولرعمتل امتلحيداجلعىللركدفولياا ولألدىلأ  إ
 رتتم ريليازاداتتا ل ا اتتولعفمتتولألتتتاالاعودتتالمليؼتتإلرارشتتوما ولررتتم ريلاعوايتتللللل

ل.راردةفازا لارالطوللي لر مسلي للمداولاإللتاا
 س عليشدميليإربا لاعودمنيلمليؼتإلأستمدلالارشتوما ولرأيإ كتالإتالووتللهتذبلللللللل

ولوإوتتتيلار ادم تتتول ؼتتتمللاعودتتتاللدتتتىليإرتتتبللتتتاريلررمافتتتوللاركداتتتا لااةالتتت
ل.يإيمقولرراصل إالرامال إؾلعل اًلاسرضلبؼمػاو
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 املراجع: 

 املراجع العربية: 

(. تطْٓس إعدداد املعلده ا الطدعْدٓ٘ ا  دْٛ  دازي عاملٔد٘ زاٜددٗ، دللد٘         5102أبْ حٔند، زىا علٙ ) -

 .لالضتػازات العلنٔ٘ ّتينٔ٘ املْازد البػسٓ٘، املؤضط٘ العسبٔ٘ 01عامل الرتبٔ٘، دللد 

(. زؤٓد٘ مطدتقبلٔ٘ لتطدْٓس ىظده إعدداد املعلده ا  دْٛ اخلدملات العاملٔد٘،          5101أمحد، ملٔداٛ ذلندد )   -

املددؤ س العلنددٕ الطدديْٖ الاالددي ّالعػددسًٓ: التعلددٔه ّالتقدددو ا دّل أمسٓكددا الػددنالٔ٘، دللدد٘           

 ٗ التعلنٔددد٘، جامعددد٘ عدددة ادددظ،  لٔددد٘ الرتبٔددد٘،   اجلنعٔددد٘ املضدددسٓ٘ للرتبٔددد٘ املقازىددد٘ ّاإلداز

 .القاٍسٗ

(. التطْٓس التيظٔنٕ لكلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ عة اظ ا  ْٛ متطلبدات  5102أمحد، ملٔاٛ ذلند ) -

، لٔد٘ الرتبٔد٘   10زؤٓ٘ مطتقبلٔ٘، دلل٘ دزاضات ا التعلٔه اجلامعٕ،  –حتقٔق  ناٌ اجلْدٗ 

 .541 – 011جامع٘ عة اظ، مضس، 

(.  ٔددب بدددأ التعلدٔه ّ ٔددب تطددْز )مضددس(، السٓددا : مكتبدد٘  5101ٍبدد٘ عبددد الددْاز  ) األصدبخٙ،  -

 .50 – 51امللك فَد الْطئ٘، 

(.  دٓد دّز املعله الطعْدٖ للتْاٜه مع دلتندع املعسفد٘: دزاضد٘    5104آل زفعُ، مطفس بً جملاٌ ) -

جامع٘ القاٍسٗ، عددد  ، لٔ٘ الدزاضات العلٔا الرتبْٓ٘ 55حتلٔلٔ٘، دلل٘ العلْو الرتبْٓ٘، دللد 

 .022 – 001، مضس، 5

(. املتطلبات الرتبْٓ٘ لتخقٔق جْدٗ أداٛ املعله ا مددازع التعلدٔه   5101آل زفعُ، مطفس بً جملاٌ ) -

، الطدعْدٓ٘،  4،جامع٘ القضٔه، عدد 01العاو ا الطعْدٓ٘، دلل٘ العلْو الرتبْٓ٘ ّاليفطٔ٘، دللد 

940 – 981. 

   ./http://pat.edu.eg (5151. )األ ادمئ٘ املَئ٘ للنعلنة -

مً عَد ذلند علدٙ إ  عَدد مبدازا، القداٍسٗ: داز      –(. قض٘ االقتضاد املضسٖ 5105أمة، جالل ) -

 .010 – 018الػسّق، 

األشمدد٘ املالٔدد٘، لبيدداٌ: مس ددص محددْزابٕ   –(. فددا اإلقتضدداد األمسٓكددٕ 5100البكددسٖ، جددْاد  ددا ه ) -

 .24 – 21للبخْ  ّالدزاضات االضرتاتٔجٔ٘، 

  .(5151بسىامج األمه املتخدٗ اإلمناٜٕ حْل العامل ) -

-  https://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/countryinfo/  
(. أٍه اال اٍدات ّالدملامج املعاصدسٗ اخلاصد٘ بدعدداد املعلندة، دللد٘ جٔد          5108بً شٓاٌ، ملٔكُ ) -

       051 – 011البخدي العلندٕ، اجلصاٜدس،     ، مس دص جٔد   40العلدْو اإلىطداىٔ٘ ّاالجتناعٔد٘، عددد     
 .(. اللقاٛ الاالي لعنداٛ الكلٔات الرتبْٓ٘ باجلامعات الطعْد5101٘ٓجامع٘ القضٔه )

الطددعْدٖ، مضددس: إٓددرتاا   -(. ىظدداو التعلددٔه ّضٔاضددتُ  5105حكددٔه، عبددد احلنٔددد بددً عبددد ا ٔددد )   -

  .088 – 081للطباع٘ ّاليػس ّالتْشٓع، 

(. تضددْز مقددرتت للتينٔدد٘ املَئدد٘ ملعلدده التعلددٔه العدداو    5102غسٓددا الطددٔد ) حددْ،ٕ، ذلنددد أمحددد   -

   ٘ جامعد٘ األشٍدس    -بالطعْدٓ٘ ا  ْٛ معآري االعتناد األ ادميٕ، دلل٘ الرتبٔد٘،  لٔد٘ الرتبٔد

 .181 -514، مضس،  1، ج 011بالقاٍسٗ، عدد 

املعلندة ّتددزٓبَه ا  دْٛ     (. دّز الكلٔات الرتبْٓ٘ ا إعداد5109اخلسابػ٘، عنس ذلند عبد اهلل ) -

  .081، أملاىٔا، 1اخلملات ّالتجازي العاملٔ٘، ا ل٘ الدّلٔ٘ للدزاضات الرتبْٓ٘ ّاليفطٔ٘، العدد 

(. تطْٓس ىظده إعدداد املعلده ّاملػدسرت الرتبدْٖ ا الطدعْدٓ٘ ا  دْٛ        5101اخلٔملٖ، ابتطاو ٓاضب ) -

 .، مضس4، اجلصٛ 010دد جامع٘ األشٍس، ع – سب٘ أمسٓكا، دلل٘  لٔ٘ الرتبٔ٘ 

 – 15(. دزاضات ا التازٓا األمسٓكٕ، مضدس: داز املعسفد٘ اجلامعٔد٘،    0998دضْقٕ، ىاٍد إبسأٍه )    -
019. 

(. دلٔدد  اعتندداد  لٔددات ّمعاٍددد التعلددٔه   5102اهلٔٝدد٘ القْمٔدد٘ ل ددناٌ جددْدٗ التعلددٔه ّاالعتندداد )    -

 .91 – 59العالٕ. االصداز الاالي، مضس، 

  .08 – 1(. دلٔ   لٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ امليضْزٗ ، 5101مع٘ امليضْزٗ ) لٔ٘ الرتبٔ٘ جا -
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 .05- 2(. دلٔ   لٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ أو القسٖ، 5108 لٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ أو القسٖ ) -

  .08- 05(. دلٔ   لٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ عة اظ، 5108 لٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ عة اظ ) -

 .1 – 1(. دلٔ   لٔ٘ الرتبٔ٘ ّاآلداي جامع٘ تبْا، 0441 لٔ٘ الرتبٔ٘ ّاآلداي جامع٘ تبْا ) -

(.  ازي بعض الدّل ا إعداد املعله ّتينٔتُ مَئًا ّإمكاىٔ٘ اإلفدادٗ  5104الربٔاىٕ، ميٙ ضلٔناٌ ) -

 82جامعد٘ الصقداشٓق، العددد     –ميَا ا الطعْدٓ٘، دلل٘ دزاضات تسبْٓ٘ ّىفطٔ٘،  لٔد٘ الرتبٔد٘   

 .012 – 014اجلصٛ الااىٕ، مضس،  

(. املسجع ا تازٓا مضس احلدٓي ّاملعاصس، مضس: ا لظ األعلدٙ للاقافد٘،   5119زشق، ْٓىاٌ لبٔا ) -

280 – 289. 

(. ىظده  5104السغٔدٖ، ٍػاو حطية ذلند علٙ;  نال، ىادٓد٘ ْٓضدب; دلاٍدد، جندْٚ دلددٖ )      -

رتبٔد٘،  دزاض٘ مقازى٘، دللد٘ البخدي العلندٕ ا ال    -اعتناد مؤضطات إعداد املعله ا مضس ّ يدا

 .، مضس5 لٔ٘ البيات، اجلصٛ  –، جامع٘ عة اظ 02عدد 

(. اال اٍددات العاملٔدد٘ احلدٓادد٘ لددملامج إعددداد  5101عبددد احلفددٔي، شٓددً العابدددًٓ; زبٔددع عبددصّشٖ )  -

 .082، جامع٘ شٓاٌ عاغْز اجللف٘، اجلصاٜس، 1املعلنة، دلل٘ تازٓا العلْو، عدد 

الطٔاضددد٘ األمسٓكٔددد٘ ا التخدددْالت ادميقساطٔددد٘ ا امليطقددد٘    (. دّز 5101عبدددد اهلل، أمحدددد ضدددلٔه )  -

جامعددد٘ الػدددسق  –(، زضدددال٘ ماجطدددتري غدددري ميػدددْزٗ،  لٔددد٘ اآلداي ّالعلدددْو 5101 -5110العسبٔدد٘ ) 

 .11 – 12األّضط، عناٌ االزدٌ، 

ا (. التعلٔه العدالٕ ّاملَدو ّ ْٓلدُ    5109العقٔلٕ، علٔا بيت علٙ; القخطاىٕ، ميريٗ بيت عبد اهلل ) -

دلل٘ العلْو الرتبْٓد٘   -دزاض٘ مقازى٘، ا ل٘ العسبٔ٘ للعلْو ّىػس األحبا  –أملاىٔا ّالطعْدٓ٘ 

 .12، 01، العدد 1ّاليفطٔ٘، ا لد 

(. معجددده مضدددطلخات الرتبٔددد٘ لفظدددًا    5114فلٔددد٘، فدددازّق عبددددِ; الص دددٕ، أمحدددد عبدددد الفتدددات، )       -

 .011يػس، ّاصطالحًا، االضكيدزٓ٘: داز الْفاٛ لدىٔا الطباع٘ ّال

(. تازٓا الطعْدٓ٘ ا ما َٔا ّحا سٍا، اجلدصٛ الاداىٕ، الطدعْدٓ٘: داز    0921املختاز، صالت الدًٓ ) -

 .412 – 184مكتب٘ احلٔاٗ، 

(. ّاقع بسامج إعدداد املعلندة ا العدامل العسبدٕ،     5101املس ص االقلٔنٕ للجْدٗ ّالتنٔص ا التعلٔه ) -

54. 

 .221جغسافٔ٘ القازات، دمػق: داز الفكس، (. 5110مْضٙ، علٙ; احلنادٖ، ذلند ) -

(. تطْٓس ىظاو إعداد املعله ا الطعْدٓ٘ ا  دْٛ  5102ٍْمي ، ابتطاو ىاصس; العيادٖ، عبري مبازا ) -

 .40، األزدٌ، 5 سبيت الٔاباٌ ّفيليدا، ا ل٘ الرتبْٓ٘ الدّلٔ٘ املتخضض٘، ا لد السابع، العدد 

 ..#https://etec.gov.sa/ar/Pages/default.aspx  )5151التعلٔه ّالتدزٓا ) تقْٓه ٍٔٝ٘ -

-  

(.  ازي ىاجخ٘ ا اعداد معله املطتقب  ّتينٔتدُ مَئدًا،   5151ّالد، حطً بً عٔطٕ أمحد الدش ) -

 .25، األزدٌ، 01، العدد AJSP ا ل٘ العسبٔ٘ لليػس العلنٕ
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