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: انًستخهص

إْ اال٘زّبَ ثبٌّؼٍُ ٚإػذادٖ ٚرأ١ٍ٘ٗ ٠ؤوذ أْ اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌّؾٛس األعبعٟ 

ٚاٌشئ١غٟ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ، فٙٛ ػظت اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزٞ ٠ؾزً ِىبْ 

اٌظذاسح فٟ ٔغبػ اٌزشث١خ ٚثٍٛغٙب غب٠زٙب ٚرؾم١ك دٚس٘ب فٟ اٌزمذَ االعزّبػٟ 

ٚااللزظبدٞ ٚاْ اٌؾبعخ إٌٝ إػذاد اٌّؼٍُ ؽبعخ لبئّخ ثبعزّشاس خظٛطب فٟ 

ػظش اٌزمذَ اٌّؼشفٟ اٌٙبئً فبألِش ٠زطٍت ػشٚسح أْ ٠ؾبفع اٌّؼٍُ ػٍٝ ِغزٜٛ 

ِزغذد ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد ٚاالرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚرم١ٕبرٗ 

. ٚػ١ٍٗ فبْ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ثبٌٕغجخ ٌٍّؼٍُ ػ١ٍّخ ّٔٛ ِغزّشح ِٚزٛاطٍخ

ٚإْ اٜ اِخ رزطٍغ فٟ اٌٛطٛي إٌٝ ِىبْ ِشِٛق ث١ٓ األُِ إال ٚأٌٚذ 

اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزشث٠ٛخ ا٘زّبِب ثبٌغب ٚاْ اال٘زّبَ ثّٕٙخ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٜ ِغزّغ 

. إّٔب ٠ذي ػٍٝ ِذٜ ِغؤ١ٌٚخ اٌّغزّغ رغبٖ ِغزمجً أع١بٌٗ

  :انًفتبحيخ انكهًبد
،ػظش اٌّؼشفخ ، ِؼٍُ اٌّغزمجً  اٌّؼٍُ إػذاد 

 
Abstract: 

The attention to the teacher and preparing and qualifying 

confirms that the teacher is the basic and the main focus of the 

educational process, it is the backbone of the educational 

process, which occupies pride of place in the success of 

education and achieved its purpose and achieve its role in the 

social and economic progress and the need to prepare the 

teacher need a list constantly, especially in an era of progress 

cognitive sheer It requires the need to keep the teacher on a 

renewed level of knowledge, skills, and modern trends in 

teaching methods and techniques, and hence the process of 

education for teacher growth ongoing and continuous process. 
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If any nation is looking to reach a prominent place among 

the nations, but the educational process and paid great 

attention to education and attention to the teaching profession 

in any society but also shows how society's responsibility 

towards future generations. 

 

Descriptors: Teacher preparation, knowledge age, future 

teacher 
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: انًقذيخ

رؼذ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼٍُ ِٓ أُ٘ األعبع١بد فٟ رؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش ٚرؾذ٠ش 

اٌزؼ١ٍُ ٌّب ٌٙب ِٓ أ١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ رط٠ٛش األداء اٌزذس٠غٟ ثبػزجبس أْ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ 

. ٟ٘ اٌّفزبػ اٌشئ١غٟ إلوغبة اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٚاألوبد١ّ٠خ

ٚاْ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌؾمً اٌزشثٛٞ ٚاٌزؼ١ٍّٟ ٠ذػُ ثشاِظ اٌز١ّٕخ 

ا١ٌّٕٙخ ٚاْ ثشاِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ رظجؼ راد فبػ١ٍخ اوجش إرا أسفمذ ثذ١ًٌ 

رٛػ١ؾٟ شبًِ ٌزذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ثٗ وبفخ أعب١ٌت اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠ّىٓ 

ألْ ِٓ أُ٘ أ٘ذاف ثشاِظ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ . اعزخذاِٙب فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

. ٠ٕجغٟ اٌغؼٟ ثبعزّشاس ٌزؾم١مٙب ٟ٘ رط٠ٛش األداء اٌزذس٠غٟ

٠ٚشٙذ ٘زا اٌؼظش ثبٌغشػخ ٚاٌزطٛس ؽ١ش ٠ؼزجش االٔفغبس اٌّؼشفٟ 

ٚاٌزطٛساد اٌزم١ٕخ ِٓ أُ٘ عّبد ػظش اٌّؼٍِٛبد ٚ٘زا اٌزطٛس أؼىظ ػٍٝ 

اٌؾمً اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌزشثٛٞ أصشد رأص١شاً ا٠غبث١بً ػٍٝ اٌّغزّغ ثغ١ّغ ِغز٠ٛبرٗ، وّب 

أٌضَ اٌزغ١١ش ٚاٌزغذ٠ذ ٚاٌزؾذ٠ش فٟ ؽشائك اٌزذس٠ظ ٌزخش٠ظ وٛادس ثشش٠خ رٛاوت 

ِٚٓ ٕ٘ب ٠أرٟ دٚس اٌّؼٍُ إٌبعؼ فٟ إػذاد ٘زٖ اٌىٛادس اٌفبػٍخ . ٘زا اٌزطٛس 

اٌّزطٛسح ٚاٌّٛاوجخ ٌؼظش اٌزفغش اٌّؼشفٟ ٚ٘زا ثذٚسٖ ٠ؾزُ ػ١ٍٕب رط٠ٛش وفب٠بد 

اٌّؼٍُ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزشث٠ٛخ ِٚٛاوجخ وً عذ٠ذ فٟ ِغبي رخظظٗ ألٔٗ ِّٙب ؽجمذ 

اٌخطؾ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ رغزٙذف إٌّب٘ظ اٌذساع١خ دْٚ اال٘زّبَ ٚاٌزشو١ض ػٍٝ سفغ  

ٚاْ .اٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٍٓ رؾمك اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ أ٘ذافٙب اٌزشث٠ٛخ إٌّشٛدح

اٌّؼٍُ ٠غت أْ ٠زؼٍُ و١ف١خ اعزخذاَ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد لجً أْ ٠طبٌت ثبٌزؼ١ٍُ ثٙب ؽزٝ 

ٔغزط١غ أْ ٔظً ثبٌّؼٍُ إٌٝ ػتء رذس٠غٟ الً ٚرذس٠ت أوضش  ألْ اٌّؼٍُ ٘ٛ 

ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ ٚاُ٘ سو١ضح ٌٕغبؽٙب، ألٔٗ ِّٙب وبْ اٌىزبة 

اٌّذسعٟ ع١ذ فٟ أعٍٛثٗ ٚؽشػ أفىبسٖ فبٔٗ ٌٓ ٠ؾمك اٌٙذف إٌّشٛد ِب ٌُ ٠ىٓ 

ثبػزجبس أْ .ٕ٘بن ِؼٍّبً ثبسػبً ٠زّزغ ثبٌىفبءح ٚاٌّمذسح اٌؼ١ٍّخ ٌزٛط١ً اٌّؼٍِٛبد
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اٌّؼٍُ ٘ٛ عٛ٘ش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزا ٠غت ػ١ٍٗ أْ ٠ىْٛ ِٕفزؾبً ػٍٝ وً عذ٠ذ 

ٚثّشٚٔخ رّىٕٗ ِٓ اإلثذاع ٚاالثزىبس، ١ٌىْٛ لبدسا ػٍٝ ِغبثٙخ اٌزؾذ٠بد ٚاٌٛلٛف 

.  أِبَ ِزطٍجبد اٌؼظش ٚ رؾذ٠برٗ 

: يشكهخ انذساسخ

: رىّٓ ِشىٍخ اٌذساعخ فٟ االرٝ

كيف يًكٍ أٌ يإحش ػصش انتقذو انًؼشفي ػهٗ ػًهيخ ئػذاد ٔتأْيم انًؼهى؟ 

: أْذاف انذساسخ

. إثشاص دٚس ِؼٍُ اٌّغزمجً ٚو١ف١خ ر١ٙئزٗ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌزم١ٕخ اٌّؼبطشح- 1

. رٛػ١ؼ ػ١ٍّخ إػذاد اٌّؼٍّٛاأل٘ذافبٌزٟ ٠غت أْ ٠زجؼٙب-  2

. رؾذ٠ذ أُ٘  اٌظفبد اٌزٟ ٠غت أْ ٠زؾٍٝ ثٙب اٌّؼٍُ اٌىفء- 3

إٌضاَ اٌّغؤ١ٌٓ ثئدخبي رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ - 4

. ٚاٌزشث٠ٛخ

. ِٛاوجخ وً عذ٠ذ فٟ ِغبي اٌزخظض- 5

. ِؼشفخ و١ف ٠ٛاعٗ اٌّؼٍُ رؾذ٠بد اٌؼظش- 6

: أًْيخ انذساسخ

. رأ١ً٘ ٚرذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ٌألعٙضح اٌؾذ٠ضخ -1

ٌفذ أٔظبس اٌزشث١٠ٛٓ اٌز٠ٓ ٠مغ ػٍٝ ػبرمُٙ اٌزخط١ؾ اال٘زّبَ ثجشاِظ  -2

 .رذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ

ٌُ رؼذ ٚظ١فخ اٌّؼٍُ فٟ ٔمً اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚإّٔب أطجؼ فٟ رغ١ًٙ  -3

 .اٌٛطٛي ٌٍّؼٍِٛبد

إْ دػُ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ؾزبط إٌٝ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ِٕبعجخ ٠زٛفش ف١ٙب وً  -4

 .اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ
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: يُٓج انذساسخ

٠ؼزّذ اٌجؾش ػٍٝ اٌّشاعغ إٌظش٠خ ٌإلٔزبط اٌفىشٞ فٟ ِٛػٛع إػذاد اٌّؼٍُ 

. ٚػظش اٌزمذَ اٌّؼشفٟ

: تسبؤالد انذساسخ

ً٘ ػ١ٍّخ إػذاد اٌّؼٍُ رؾزبط إٌٝ ػٕب٠خ خبطخ ِٓ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ - 1

اٌزؼ١ّ١ٍخ؟ 

ً٘ ٕ٘بن أ٘ذاف ػبِخ ٚأ٘ذاف خبطخ ٠غت أْ ٔزجؼٙب فٟ ػ١ٍّخ إػذاد اٌّؼٍُ؟ - 2

ً٘ ٕ٘بن طفبد ٠غت أْ ٠زؾٍٝ ثٙب اٌّؼٍُ اٌىفء؟ - 3

ً٘ رٛظ١ف اٌزم١ٕخ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼٍُ ٠غبُ٘ فٟ سلٟ اٌّؼٍُ؟ - 4

ً٘ ٕ٘بن ِغبالد ِؾذدح ٌٍز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼٍُ؟ - 5

ً٘ رٛعذ أعجبة ٚدٚاػٟ ألؽذاس اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ ػؤ صٛسح - 6

اٌّؼٍِٛبد؟ 

ً٘ ٌٍزطٛساد اٌٙبئٍخ ٚاٌزغ١شاد اٌغش٠ؼخ اٌّزالؽمخ رأص١ش ػٍٝ ٚظ١فخ اٌّؼٍُ؟ - 7

و١ف ٠ٛاعٗ اٌّؼٍُ رؾذ٠بد ٘زا اٌؼظش؟ - 8

: يصطهحبد انذساسخ

ٟ٘ طٕبػخ أ١ٌٚخ ٌٍّؼٍُ وٟ ٠ضاٚي ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ  Preparationاإلػذاد  -1

ٚرزٛالٖ ِؤعغبد رشث٠ٛخ ِزخظظخ ِضً ِؼب٘ذ إػذاد اٌّؼ١ٍّٓ ٚو١ٍبد 

اٌزشث١خ أٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌّؤعغبد راد اٌؼاللخ رجؼبً ٌٍّشؽٍخ اٌزٟ ٠ؼذ اٌّؼٍُ 

. ف١ٙب ٚوزٌه رجؼبً ٌٕٛع اٌزؼ١ٍُ

ٟ٘ رٍه اٌؼ١ٍّبد إٌٙبئ١خ اٌزٟ ٠زٍمب٘ب اٌّؼٍُ أصٕبء  Training: انتذسيت -2

اٌخذِخ ٌؼّبْ ِٛاوجخ اٌزط٠ٛش اٌزٞ ٠طشأ ػٍٝ إٌّٙظ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٔز١غخ 

 .اٌزطٛس االعزّبػٟ ٚاٌزمٕٟ اٌّغزّش
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٘ٛ ع١ّغ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رغشٜ ٌٍّؼٍُ ِٓ إػذاد Configuration: انتكٕيٍ -3

لجً اٌخذِخ ٚإصٕبء اٌخذِخ ٌزط٠ٛش أدائٗ ٚطمً ِٙبسارٗ ٚوفب٠برٗ ثّب ٠ّىٕٗ ِٓ 

 .ِّبسعخ ِٕٙزٗ ثىفبءح

وٍّخ ِشوجخ رش١ش   Information Technology::تقُيخ انًؼهٕيبد-4

إٌٝ اٌؼٍُ اٌزٞ ٠ٙزُ ثزؾغ١ٓ األداء ػٓ ؽش٠ك اٌظ١بغخ اٌظؾ١ؾخ العزخذاَ 

األعٙضح ٚاألدٚاد اٌزٟ رغبػذ ِغ اٌزط٠ٛش اإلٔغبٟٔ إصٕبء ػ١ٍّخ اٌزطج١ك ػٍٝ 

 . رؾغ١ٓ األداء ٚاإلٔزبط ٌؾشفخ ِؼ١ٕخ أٚ ٌؼٍُ ِؼ١ٓ فٟ ؽمً ِؼ١ٓ

 ِمظٛدح ػ١ٍّخ رؼProfessional Developmentٕٝ  :انتًُيخ انًُٓيخ-5

ِٚغزّشح رٙذف إٌٝ إوغبة اٌّؼٍُ اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاالرغب٘بد اٌزٟ رغُٙ 

 .فٟ رط٠ٛش أدائٗ ِٓ خالي االعزفبدح ِٓ اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ

٘ٛ اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ٠مذَ اٌىزش١ٔٚبً ِٓ E-Learning :  انتؼهيى االنكتشَٔي -5

خالي االٔزشٔذ اٚ ػٓ ؽش٠ك اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح ِضً األلشاص اٌّذِغخ أٚ 

 ٚغ١ش٘ب ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ ٚاٌزٞ ِٓ DVDألشاص اٌف١ذ٠ٛ 

 .خالٌٗ ٠ىْٛ اٌّزؼٍُ ثؼ١ذاً ػٓ اٌّؼٍُ ِٓ ٔبؽ١خ اٌّىبْ ٚسثّب اٌضِبْ

: يحبٔس انذساسخ

 .أ١ّ٘خ ٚأ٘ذاف إػذاد اٌّؼٍُ -

 .طفبد اٌّؼٍُ اٌىفء -

 (ِغبالرٙب- ِفِٙٛٙب )اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ -

 .آ١ٌبد اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ -

 .ِغزٙذفبد إٌّٛ إٌّٟٙ ٌٍّؼ١ٍّٓ -

 .رٛظ١ف اٌزم١ٕخ فٟ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼٍُ -

 .ٔظشح اعزششاف١خ ٌّؼٍُ اٌّغزمجً -
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 .أًْيخ ٔأْذاف ئػذاد انًؼهى

: أًْيخ ئػذاد انًؼهى

إْ اال٘زّبَ ثبٌّؼٍُ ٚإػذادٖ ٚرأ١ٍ٘ٗ ٠ؤوذ أْ اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌّؾٛس األعبعٟ ٚاٌشئ١غٟ 

ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ، فٙٛ ػظت اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزٞ ٠ؾزً ِىبْ اٌظذاسح فٟ 

ٔغبػ اٌزشث١خ ٚثٍٛغٙب غب٠زٙب ٚرؾم١ك دٚس٘ب فٟ اٌزمذَ االعزّبػٟ ٚااللزظبدٞ 

ٚاْ اٌؾبعخ إٌٝ إػذاد اٌّؼٍُ ؽبعخ لبئّخ ثبعزّشاس خظٛطب فٟ ػظش اٌزمذَ 

اٌّؼشفٟ اٌٙبئً فبألِش ٠زطٍت ػشٚسح أْ ٠ؾبفع اٌّؼٍُ ػٍٝ ِغزٜٛ ِزغذد ِٓ 

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد ٚاالرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚرم١ٕبرٗ ٚػ١ٍٗ فبْ 

. ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ثبٌٕغجخ ٌٍّؼٍُ ػ١ٍّخ ّٔٛ ِغزّشح ِٚزٛاطٍخ

ٚاْ اٌّؼٍُ اٌّغزٙذف ٌٍزذس٠ت الثذ أْ رىْٛ ٌذ٠ٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبساد 

ٚاٌىفبءاد ٌىٟ ٠ىْٛ ِؤ٘الً ألداء األدٚاس اٌّغزمج١ٍخ اٌّالئّخ ألػذاد ٚرى٠ٕٛٗ ، 

ٚوٍّب اسرفؼذ وفبءح اٌّؼٍُ اٌضمبف١خ ٚا١ٌّٕٙخ اسرفؼذ ِىبٔزٗ االعزّبػ١خ ٚاسرفغ 

. شأٔٗ ثبسرفبع ِؤ٘الرٗ

٠ٚؼزجش إػذاد اٌّؼٍُ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغبػذ فٟ رؾ١ك إٌٙؼخ اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ 

( 2001اٌغض٠ٛاد، ).رؤدٜ إٌٝ ٔٙؼخ اٌّغزّغ

٠ٚغؼٝ اٌؼبٌُ ٔؾٛ االسرمبء ثبٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثبػزجبس أْ أػذاد اٌّزؼٍُ ٚرشث١زٗ 

ٚاْ أٚي خطٛاد اعزضّبس اٌشأط اٌّبي اٌجششٜ فٟ .ٚرؼ١ٍّٗ ِم١بعبً ٌؾؼبسح األُِ

ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ رجذأ فٟ ػ١ٍّخ إػذاد اٌّؼٍُ ٔفغٗ اٌزٞ ٠شىً األعبط فٟ ٔمً 

اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚثبػزجبس أْ اٌّؼٍُ ٠ؾزً ِىبٔخ ٘بِخ فٟ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ فٙٛ 

فّّٙب ثٍغذ وفبءح اٌؼٕبطش األخشٜ ٌٍؼ١ٍّخ .ػٕظش فبػً ِٚؤصش فٟ رؾ١ك األ٘ذاف

اٌزؼ١ٍّخ فئٔٙب رجمٝ ِؾذٚدح اٌزأص١ش إرا ٌُ ٠ٛعذ اٌّؼٍُ اٌىفء اٌزٞ اػذ إػذادا رشث٠ٛبً 

إْ رذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ِشوض ِٓ ِشاوض اٌؼظت فٟ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ فؼٓ ؽش٠ك . ع١ذاً 
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رذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ٠ّىٓ سفغ ِغز٠ٛبد اٌزؼ١ٍُ ِٓ اٜ ؽش٠ك آخش ٚاْ اٌّؼ١ٍّٓ 

. اٌّذسث١ٓ رذس٠جبً طؾ١ؾبً ٠شىٍْٛ عضء ِّٙبً ِٓ اٌّغزّغ

إْ ِغزّؼٕب اٌزٞ ٠ؼ١ش ٚعؾ ٘زا االٔفغبس اٌّؼشفٟ ٠زطٍت ِؼٍّبً لبدساً ػٍٝ 

اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ ر١غش اعز١ؼبة ٘زٖ اٌّؼشفخ ثمذس 

( 2008اٌؼبِشٞ، ).اوجش ٚفٝ ٚلذ الً ٚثىفبءح ػب١ٌخ فٟ ٔفظ اٌٛلذ

: أْذاف ئػذاد انًؼهى

: األْذاف انؼبيخ. أ

. ٚلٛف اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ أؽذس اٌطشق فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ-  1

. ر١ّٕخ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ وبفخ اٌغٛأت أوبد١ّ٠ب ١ِٕٙٚبً ٚصمبفخ- 2

. ر١ّٕخ اٌغٛأت اإلثذاػ١خ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ- 3

: األْذاف انخبصخ. ة

. فُٙ و١ف ٠ّٕٛ اٌطالة ٠ٚزؼٍّْٛ- 1

. فُٙ اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّزٕٛػخ- 2

. فُٙ و١ف ٠خزٍف اٌطالة فٟ ؽشائمُٙ ِٚذاخٍُٙ ٌٍزؼٍُ- 3

إْ ػ١ٍّخ إػذاد اٌّؼ١ٍّٓ ٌّٕٙخ اٌزذس٠ظ رؾزبط إٌٝ ػٕب٠خ خبطخ ِٓ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ 

. اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ألْ اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌّؾشن ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

ٚٔظشاً ٌٍزطٛساد اٌٙبئٍخ ٚاٌزغ١شاد اٌغش٠ؼخ فٟ أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٠مغ ػٍٝ ػبرك 

اٌّؼٍُ اٌّغئ١ٌٛخ فٟ إؽالػٗ اٌّزغذد ٚاٌّغزّش فٟ وبفخ ِغبالد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 (2009اٌف١زٛسٜ، ).ٚاٌزشث٠ٛخ
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ٔيٍ خالل ئػذاد انًؼهى ٔتذسيجّ فبَّ حتًبً سيكتت يجًٕػخ يٍ انكفبءاد ٔانتي 

: يٍ ثيُٓب

.  ٚرشًّ وفبءح االثزىبس ٚاٌزٟ رشًّ ِّبسعخ ػ١ٍّخ اإلثذاع:كفبءح ػبيخ -1

 . ٚرشًّ اٌّؼشفخ اٌىبٍِخ ثبٌّٛاد اٌزٟ ع١ؼٍّٙب ٌٍطبٌت:كفبءح تخصصيخ -2

 . ٚرزّضً ثبعز١ؼبة ٔظش٠خ اٌزم٠ُٛ ٚاٌزغز٠خ اٌشاعؼخ:كفبءح يُٓيخ تشثٕيخ -3

 . ٚرشًّ اٌّؼشفخ اٌىبف١خ ثضمبفخ اٌّغزّغ:كفبءح اجتًبػيخ ٔحقبفيخ -4

 ٚرزؼّٓ اٌزؼبًِ ِغ ِظبدس اٌّؼشفخ :كفبءح انتًُيخ انزاتيخ انًُٓيخ -5

 (2009اٌف١زٛسٜ، ).اٌّخزٍفخ

: صفبد انًؼهى انكفء-2

. االٌزضاَ اٌفطشٞ ثمٛا١ٔٓ ِٚزطٍجب ِٕٙخ اٌزذس٠ظ.- أ

. أْ ٠ىْٛ ػٍٝ دسعخ وج١شح ِٓ اٌّشٚٔخ ثؾ١ش ٠غزط١غ االعزّشاس فٟ إٌّٙخ-  ة

. أْ ٠ىْٛ را شخظ١خ ل٠ٛخ ٠ز١ّض ثبٌزوبء ٚاٌّٛػٛػ١خ ٚاٌؾضَ ٚاٌؾ٠ٛ١خ- ط

أْ ٠ؼغ ٔظت ػ١ٕ١ٗ ثأْ اٌّٛلف اٌزذس٠غٟ ػجبسح ػٓ ِٛلف رشثٛٞ الثذ ٚاْ - د

. ٠ىْٛ ٕ٘بن رفبػالً ا٠غبث١بً ث١ٕٗ ٚث١ٓ ؽالثٗ

. أْ ٠ىْٛ ِضمفبً ٚاعغ األفك فٟ ِغبي رخظظٗ- ٖ

. أْ ٠ىْٛ ٔض٠ٙبً فٟ رظشفبرٗ دْٚ رؾ١ض أٚ ِؾبثبح- ٚ

. أْ ٠ىْٛ ِضال ً أػٍٝ ٌطالثٗ- ص

. أْ ٠زّزغ ثشخظ١خ ل٠ٛخ ٌؼجؾ اٌفظً ٚشذ أزجبٖ ؽالثٗ- ػ

إٌٝ عبٔت اٌؼذ٠ذ ِٓ . أْ ٠غ١ذ اإلٌمبء ٚاألداء اٌّز١ّض ٌزٛط١ً اٌّؼٍِٛخ ٌطالثٗ- ؽ

اٌظفبد اٌشخظ١خ وبٌظذق ٚؽغٓ اٌخٍك ٚاٌّظٙش اٌؾغٓ 

( 2010اٌى١ّشٟ،).ٚغ١ش٘ب
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- أْذافٓب -  يفٕٓيٓب )انتًُيخ انًُٓيخ نهًؼهى-3

 (يجبالتٓب

: يفٕٓيٓب

ٟ٘ ػ١ٍّخ رؾغ١ٓ ِغزّشح ٌّغبػذح اٌّؼٍُ ػٍٝ ثٍٛؽ ِؼب١٠ش اٌغٛدح ٌالٔغبص 

األوبد٠ّٟ ٚرؤدٜ اٌٝ ص٠بدح لذسح ع١ّغ أػؼبء ِغزّغ اٌزؼٍُ ػٍٝ اٌغؼٟ ٔؾٛ 

. اٌزؼٍُ ِذٜ اٌؾ١بح

 :يجبالتٓب

  .اٌزط٠ٛش ٚاٌزغذ٠ذ ٚاٌزؾذ٠ش فٟ اٌّغبي األوبد٠ّٟ اٌزخظظٟ -1

ِغبي اٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ ٚاإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ اٌطالثٟ ٚاٌزفبػً  -2

  .ٚاٌزٛاطً فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ

ِغبي األداء اٌزذس٠غٟ ٚاعزخذاَ وً ِب ٘ٛ ِؼبطش ِٚزطٛس فٟ  -3

  .إ٠ظبي اٌّؼٍِٛخ

  .ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاإلششاف األوبد٠ّٟ -4

  .ِغبي اٌز١ّٕخ  ٚاٌزط٠ٛش اٌزارٟ  ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزم٠ُٛ اٌزارٟ -5

  .ِغبي رٛظ١ف رم١ٕبد اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد فٟ اٌّغبي اٌزؼ١ٍّٟ -6

ِغبي االٌزضاَ ثأخالل١بد إٌّٙخ ٚرؼذ٠ً اٌغٍٛو١بد ٚاالرغب٘بد فٟ  -7

  .إؽبس اٌؼًّ اٌزشثٛٞ

عبالد رم١١ُ ٚرم٠ُٛ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚرطج١ك اٌؾذ٠ش ٚاٌّزطٛس فٟ أعب١ٌت َ -8

  .اٌزم١١ُ

ِغبالد رظ١ُّ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرط٠ٛش٘ب ٚفك اٌّغزغذاد  -9

 (2000اٌف١ٕش، ).اٌّؼبطشح فٟ اٌّؼشفخ ٚاٌّؼٍِٛخ
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جديدالت ويروالت

   ديم  ا   المج    

الت    

الع     ا نس نية

توجي  ال  ب   وال 

لتوا   االتف ع  و و

  الب   العلم

ا   ديم    وا  را 
التنمية والت ويرال ات  

و ر  الت ييم والت ويم 

المت دمة

ت ميم المن  ج 

  وت وير ة التعليمي 

و   مستجدا  الع ر

ا لت ام ب    ي   الم نة 

وتعدي  السلو ي       

   ر العم  التربو 

    المعلوم تو ي  ت ني 

   المج  وا ت     

التعليم  

ا دا  التدريس  

واست دام السب  

المع  ر  والمت ور   

 ي    المعلومة  

 

يجبالد انتًُيخ انًُٓيخ نهًؼهى 

 .انتًُيخ انًُٓيخ نهًؼهى ٔانتقُيبد انًؼبصشح -

إْ رٛظ١ف اٌّغزؾذصبد اٌزم١ٕخ فٟ ثشاِظ اٌز١ّٕخ أطجؼ ِطٍجبً ٍِّبً ٌٚٗ  -

ِب٠جشٕ٘ٗ ِٓ شٛا٘ذ فمذ ٚػؼذ اٌّغزؾذصبد اٌزم١ٕخ ثظّبد ٚاػؾخ ػٍٝ 

ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ ٚػٍٝ ثشاِظ إػذاد اٌّؼٍُ ثبػزجبس٘ب لٛح ٠ظؼت 

 ).ٚثٙذف رأ١ً٘ اٌخش٠غ١ٓ ٌٍزفبػً ِغ اٌّؾ١ؾ ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ.إ٠مبفٙب

 (2012شمٛس، 

ٔاٌ يٍ أْى دٔاػي ئحذاث انتًُيخ نهًؼهًيٍ يُٓيبً في ضإ حٕسح 

: انًؼهٕيبد انًجشساد اآلتيخ

رط٠ٛش أداء ع١ّغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك رٕف١ز إٌّب٘ظ اٌذساع١خ  -

 .اٌؾذ٠ضخ فٟ ػؤ إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٌٍّٕب٘ظ
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ارخبر وبفخ اإلعشاءاد اٌزٟ رغبػذ فٟ ر١ٙئخ ِٕب٘ظ داػُ ٌؼّبْ ؽغٓ  -

 .رٕف١ز إٌّٙظ اٌذساعٟ

اٌٛلٛف ػٍٝ اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رمف ػبئمبً أِبَ رمذَ  -

 .اٌّؼٍُ

 .إششان اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رط٠ٛش أداء اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -

. اإلؽالع ػٍٝ ِب أٔزغزٗ اٌمش٠ؾخ اإلٔغب١ٔخ فٟ ِغبي إٌّٙخ -

 (2009ِؾّذ،  ).عؼً اٌّزؼٍُ ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -

: آنيبد انتًُيخ انًُٓيخ نهًؼهى-4

 .اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼٍُ ِٓ خالي ثشاِظ اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش أصٕبء اٌخذِخ -1

اٌؾمبئت اٌزؼ١ّ١ٍخ  )اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼٍُ ِٓ خالي آ١ٌبد اٌزط٠ٛش اٌزارٟ  -2

 (اٌزؼ١ٍُ اٌّجشِظ– ٚاٌزذس٠ج١خ 

– اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ  )اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼٍُ ِٓ خالي اٌزم١ٕبد اٌّؼبطشح  -3

 (2014سصق هللا،)(اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ 

: يستٓذفبد انًُٕ انًُٓي نهًؼهًيٍ-5

إْ رٛظ١ف اٌّغزؾذصبد اٌزم١ٕخ فٟ ثشاِظ اٌز١ّٕخ أطجؼ ِطٍجبً ٍِّبً ٌٚٗ ِب٠جشٕ٘ٗ 

ِٓ شٛا٘ذ فمذ ٚػؼذ اٌّغزؾذصبد اٌزم١ٕخ ثظّبد ٚاػؾخ ػٍٝ ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ 

. ٚػٍٝ ثشاِظ إػذاد اٌّؼٍُ ثبػزجبس٘ب لٛح ٠ظؼت إ٠مبفٙب

: ٔتكًٍ أْذاف انًُٕ انًُٓي نهًؼهًيٍ يبيهٗ

إٌّبَ اٌّؼ١ٍّٓ ثأؽذس اٌطشق اٌزشث٠ٛخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌزذس٠ظ ٚرم١ٕخ اٌزؼ١ٍُ - 

. ٚو١ف١خ رطج١مٙب ١ِذا١ٔبً 

. ِؼشفخ اٌغذ٠ذ ِٓ ٚعبئً اٌزم٠ُٛ ٚاألعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ ف١ّب ٠خض االخزجبساد- 

 (صمبف١بً - شخظ١بً - ١ِٕٙبً - اوبد١ّ٠بً  )طمً ٚر١ّٕخ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ وبفخ اٌغٛأت- 
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. اإلؽالع ػٍٝ ِب أٔزغزٗ اٌمش٠ؾخ اإلٔغب١ٔخ فٟ ِغبي إٌّٙخ- 

. رّى١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ رؾم١ك رشث١خ ٔبعؾخ ٌطالثُٙ- 

  (2010اٌف١زٛسٜ،  ).ر١ّٕخ اٌغٛأت اإلثذاػ١خ ٌذٜ اٌّؼٍُ- 

٠ٚؼزجش اٌزذس٠ت أصٕبء اٌخذِخ ثّضبثخ ػجؾ ٚؽظش ٌطبلبد إٌّٛ إٌّٟٙ اٌزار١خ ٌذٜ 

اٌّؼٍُ، أ٠ؼب ٌزأو١ذ ِجذأ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش اٌزٞ فشػزٗ رطٛساد اٌؼظش ٌؼذح 

االٔفغبس اٌّؼشفٟ ٚخبطخ فٟ ِغبي اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ رغجش : اػزجبساد ِٕٙب

  ).اٌّؼٍُ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ػٍٝ ارظبي دائُ ثبٌّغزغذاد ِٚغزؾذصبد اٌؼظش

 ( 2010ِؾّذ،

: ٔيٍ ثيٍ إَٔاع انتذسيت أحُبء انخذيخ

 ٚرٌه العزىّبي إٌمض إٌبرظ ػٓ ِشؽٍخ إػذاد اٌّؼٍُ فٟ :انتذسيت انتكًيهي- 

. ِؤعغبد إػذاد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاؽزّبي أْ ٠ىْٛ ٘زا إٌمض فٟ اٌغبٔت األوبد٠ّٟ

 ٚرٌه ٌّؼبٌغخ ػؼف إػذاد اٌىفب٠بد اٌزٟ ٠غت أْ رزٛفش فٟ :انتذسيت انؼالجي- 

اٌّؼٍُ 

 .انتذسيت نألػًبل ٔانًٓبو انجذيذح- 

: دٔاػي انتذسيت أحُبء انخذيخ

. اٌزٕبِٟ اٌغش٠غ فٟ ٔظُ اٌّؼشفخ ٚفشٚػٙب- 

. رطٛس إٌّب٘ظ اٌزشث٠ٛخ- 

. رغذ٠ذ اٌؼٍَٛ ٚؽشائك رذس٠غٙب- 

. رطٛس اٌزم١ٕخ ٚٚعبئً االرظبي- 

. رطٛس إٌظش٠بد اٌزشث٠ٛخ- 

. رّى١ٓ اٌّزؼٍُ ِٓ األدٚاس اٌغذ٠ذح- 

. عٛدح أداء اٌّؼٍُ- 

  (12  ).إربؽخ اٌفشطخ ٌٍّٕٛ اٌؼٍّٟ ٚاٌشلٝ اٌٛظ١فٟ- 
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 :  تٕظيف انتقُيخ في انتًُيخ انًُٓيخ نهًؼهى

إْ رٛظ١ف اٌّغزؾذصبد اٌزم١ٕخ فٟ ثشاِظ اٌز١ّٕخ أطجؼ ِطٍجبً ٍِّبً ٌٚٗ  -

ِب٠جشٕ٘ٗ ِٓ شٛا٘ذ فمذ ٚػؼذ اٌّغزؾذصبد اٌزم١ٕخ ثظّبد ٚاػؾخ ػٍٝ 

ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ ٚػٍٝ ثشاِظ إػذاد اٌّؼٍُ ثبػزجبس٘ب لٛح ٠ظؼت 

 ).ٚثٙذف رأ١ً٘ اٌخش٠غ١ٓ ٌٍزفبػً ِغ اٌّؾ١ؾ ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ.إ٠مبفٙب

 (2012ٌط١ف، 

ٔاٌ يٍ أْى دٔاػي ئحذاث انتًُيخ نهًؼهًيٍ يُٓيبً في ضإ 

: حٕسح انًؼهٕيبد انًجشساد اآلتيخ

رط٠ٛش أداء ع١ّغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك رٕف١ز إٌّب٘ظ اٌذساع١خ  -

 .اٌؾذ٠ضخ فٟ ػؤ إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ٌٍّٕب٘ظ

ارخبر وبفخ اإلعشاءاد اٌزٟ رغبػذ فٟ ر١ٙئخ ِٕب٘ظ داػُ ٌؼّبْ ؽغٓ  -

 .رٕف١ز إٌّٙظ اٌذساعٟ

اٌٛلٛف ػٍٝ اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رمف ػبئمبً أِبَ رمذَ  -

 .اٌّؼٍُ

 .إششان اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رط٠ٛش أداء اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -

. اإلؽالع ػٍٝ ِب أٔزغزٗ اٌمش٠ؾخ اإلٔغب١ٔخ فٟ ِغبي إٌّٙخ -

 (2009ِؾّذ،  ).عؼً اٌّزؼٍُ ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -
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 :َظشح استششافيخ نًؼهى انًستقجم

    إْ االٔزمبي ِٓ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍذٞ ٚاٌزٞ ٠ؼزجش اٌّؼٍُ ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 E-Learningٚثبٌزبٌٟ فبْ ٚظبئفٗ ِؾذدح ٚصبثزخ إٌٝ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ 

ٚاٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ ِجذأ ٘بَ ٚ٘ٛ اٌٛطٛي ثبٌزؼٍُ ٌٍّزؼٍُ ثغغ إٌظش ػٓ اٌّىبْ 

ٚاٌضِبْ ٚػ١ٍٗ ٠زطٍت رؾٛال عزس٠ب فٟ ادٚاس اٌّؼٍُ اٌّؼشٚفخ فٟ ظً اٌزؼ١ٍُ 

  (  2005ص٠ٓ،  ).االٌىزشٟٚٔ إٌٝ ادٚاس ٚٚظبئف ؽذ٠ضخ فٟ ظً اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ

: ٔيٍ أْى ْزِ األدٔاس ٔانٕظبئف يب يهي

ٚ٘زٖ اٌٛظ١فخ رؼزجش ِٓ أ٠ٌٛٚبد ا٘زّبَ اٌّؼٍُ فٟ ل١بِٗ ثبٌجؾش : ثبحج -1

ػٓ وً ِب٘ٛ عذ٠ذ ِٚزؼٍك ثبٌّٛػٛع اٌّمذَ ٌٍطٍجخ، أ٠ؼب ِب ٘ٛ ِزؼٍك 

. ثطشق رمذ٠ُ اٌّمشساد خالي اٌشجىخ

ثّب أْ إٌشبؽبد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رمذَ ٌٍطٍجخ : يصًى نهخجشاد انتؼهيًيخ -2

ِىٍّخ ٌّب ٠ىزغجٗ اٌّزؼٍُ داخً أٚ خبسط اٌمبػبد اٌذساع١خ ٚثبٌزبٌٟ فبْ 

اٌّؼٍُ ٌٗ دٚس وج١ش فٟ رظ١ُّ اٌخجشاد ٚإٌشبؽبد ثّب ٠زٕبعت 

 .ٚا٘زّبِبد اٌطالة

 ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙبساد اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌّؼٍُ :تكُٕنٕجي -3

ِٓ إرمبٔٙب ٌىٟ ٠زّىٓ ِٓ اعزخذاَ اٌشجىخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ِٚٓ ث١ٓ ٘زٖ 

اعزخذاَ -ثشاِظ رظفؼ اٌّٛالغ-إرمبْ إؽذٜ ٌغبد اٌجشِغخ: اٌّٙبساد

 .ثشاِظ ؽّب٠خ اٌٍّفبد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّغزؾذصبد اٌزىٌٕٛٛع١ب

٠غت إْ ٠ىْٛ ػٍٝ دسا٠خ ربِخ فٟ و١ف١خ رمذ٠ُ اٌّؾزٜٛ : يقذو نهًحتٕٖ -4

خالي اٌّٛلغ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌزٞ ٠فزشع ف١ٗ أْ ٠ز١ّض ثغٌٙٛخ اٌٛطٛي إ١ٌٙب 

 .ٚاعزشعبػٙب ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب
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ٌُ رؼذ ٚظ١فخ اٌّؼٍُ فٟ ٔمً اٌّؾزٜٛ ٌٍّزؼ١ٍّٓ : يششذ ٔييسش نهؼًهيبد -5

ٚإّٔب أطجؼ دٚسٖ فٟ رغ١ًٙ اٌٛطٛي ٌٍّؼٍِٛبد ِٚٓ رُ رٛع١ٗ ٚإسشبد 

 .اٌّزؼ١ٍّٓ أصٕبء رؼبٍُِٙ ِغ اٌّؾزٜٛ ِٓ خالي اٌشجىخ

ػٍٝ أْ ٠زؼشف ػٍٝ أعب١ٌت رم٠ُٛ اٌطٍجخ ِٓ خالي اٌشجىخ ٚاْ :يقٕو -6

 .٠ىْٛ را ِمذسح فٟ رؾذ٠ذ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ٌذٜ ؽالثٗ

إْ اٌّؼٍُ فٟ ٔظُ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٠مغ : يذيش أٔ قبئذ نهؼًهيخ انتؼهيًيخ -7

ػ١ٍٗ اٌؼتء األوجش فٟ رؾذ٠ذ ِٛاػ١ذ اٌٍمبءاد االفزشاػ١خ ٚأعب١ٌت 

  ).ػشع اٌّؾزٜٛ ٚأعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚ٘ٛ ثزٌه ٠ؼذ ِذ٠شا ٌٍّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ

  (2009ػؾبٚٞ، 

 

 

األدٔاس انشئيسيخ نًؼهى انتؼهيى االنكتشَٔي 
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انُتبئج ٔانتٕصيبد 

: انُتبئج/ أالً 

إْ رٛظ١ف اٌزم١ٕخ فٟ ثشاِظ اٌز١ّٕخ أطجؼ ِطٍجبً ٘بِبً لفٟ ثشاِظ إػذاد  -1

 .اٌّؼٍُ

إْ اال٘زّبَ ثبٌّؼٍُ ٚإػذادٖ ٚفك رطٛساد اٌؼظش ٠ؤوذ أْ اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌّؾٛس  -2

 .األعبعٟ ٚاٌشئ١غٟ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍّٟ

ٌُ رؼذ ٚظ١فخ اٌّؼٍُ فٟ ٔمً اٌّؾزٜٛ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚإّٔبأطجؼ دٚسٖ فٟ رغ١ًٙ  -3

 .اٌٛطٛي ٌٍّؼٍِٛبد

ادٚاس ِؼٍُ اٌّغزمجً ٟ٘ إرمبْ ِٙبساد اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش إٌبلذ  -4

 .ٚاٌمذسح ػٍٝ ػشع اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ثشىً ١ِّض

اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزم١ٕخ اٌغذ٠ذح ٚاعزخذاَ اٌّؼٍُ ألوضش ِٓ ٚع١ٍخ ٔغزط١غ أْ  -5

. ٔٛظف اٌزؼ١ٍُ اٌفؼبي ِغ اٌطٍجخ

: انتٕصيبد/ حبَيبً 

 .٠غت ػٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠ٛاعٗ اٌزؾذ٠بد اٌغذ٠ذح ٚرٌه ثزذس٠ت ٔفغٗ ثٕفغٗ -1

 .٠غت اال٘زّبَ ثؼ١ٍّخ إػذاد اٌّؼٍُ فٟ ع١ّغ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ -2

 .٠غت أْ رزٛفش فٟ اٌّؤعغبد اٌزشث٠ٛخ ثشاِظ رشث٠ٛخ ٌى١ف١خ إػذاد اٌّؼٍُ -3

 .٠غت إدخبي ِمشساد عذ٠ذح فٟ اٌّؼٍِٛبر١خ ػّٓ ِٕب٘ظ إػذاد اٌّؼ١ٍّٓ -4

. ٠غت أْ رزٛفش اٌّٙبساد اٌف١ٕخ -5
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انًشاجغ 

: انكتت/ أالً 

.- 2ؽ.- اٌزٛع١ٗ اٌفٕٟ ٚاٌزشثٛٞ/ اؽّذ ػٍٟ اٌف١ٕش، ِؾّذ ِظطفٝ ص٠ذاْ -1

. 2000داس اٌىزبة اٌغذ٠ذ، : ١ٌج١ب

ص .2008داس أعبِخ ٌٍٕشش، : ػّبْ.- اٌّؼٍُ إٌبعؼ/ ػجذ هللا اٌؼبِشٞ -2

290 

.- رط٠ٛش وفب٠بد اٌّؼٍُ ٌٍزؼ١ٍُ ػجش اٌشجىبد/ ِؾّذ ِؾّٛد ص٠ٓ- 3

. 295ص.2005ػبٌُ اٌىزت،:اٌمب٘شح

: انذٔسيبد/ حبَيبً 

رطٛس ثشاِظ رذس٠ت ِؼٍّٟ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ " ثض١ٕخ ِؾّٛد ِؾّذ  -1

اٌّغٍخ "/ ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٟ ػؤ ِزطٍجبد ِغزّغ اٌّؼشفخ

. 1،2012اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد اٌزشث٠ٛخ ٚاالعزّبػ١خ، ع

اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ / ث١ِٟٛ ِؾّذ ػؾبٜٚ، عالِخ ػجذ اٌؼظ١ُ ؽغ١ٓ -2

داس : اٌمب٘شح.- 1ؽ.- ِذخً عذ٠ذ ٔؾٛ إطالػ اٌزؼ١ٍُ: ٌٍّؼ١ٍّٓ

 .64ص.2009اٌفىش اٌؼشثٟ،

. اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّؼٍُ فٝ ػؤ صٛسح االرظبالد/ ع١ٙبْ وّبي ِؾّذ -3

أوزٛثش  )61إٌششح اٌذٚس٠خ ٌٍّشوض اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس اٌزشث٠ٛخ ٚاٌز١ّٕخ،ع

2009 )

رؾ١ًٍ اٌم١ُ فٟ ِؾز٠ٛبد وزت اٌزشث١خ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍّشؽٍخ / ِؾّذ اٌغض٠ٛاد -4

. 2001. 41ِغٍخ عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ، ع. اإلػذاد٠خ فٟ عٍطٕخ ػّبْ

ِغٍخ و١ٍخ إػذاد "إٌّٛ إٌّٟٙ ٌٍّؼٍُ/ ِؾّذ اٌمزافٝ اٌف١زٛسٜ -5

. 72-35ص ص . 2009،سث١غ 2ؽشاثٍظ،ع.- اٌّؼ١ٍّٓ
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: انُذٔاد ٔانًإتًشاد انؼهًيخ/ حبنخبً 

دٚس ِؼٍُ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ فٟ رؼض٠ض / "ٌطف١خ ػٍٟ اٌى١ّشٟ -1

اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ ٚسلخ ثؾض١خ لذِذ فٟ اٌّؤرّش " ِغزّؼبد اٌّؼشفخ 

: عبِؼخ اٌجؾش٠ٓ رؾذ شؼبس/اٌضبٌش ٌّشوض ص٠ٓ ٌٍزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ

—6فٟ اٌفزشح . دٚس اٌزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ فٟ رؼض٠ض ِغزّؼبد اٌّؼشفخ

8/4/2010َ. 

وفب٠بد اٌّؼٍُ ٚفمبً ألدٚاسٖ اٌّغزمج١ٍخ فٟ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ ." ٔج١ً عبد ػضِٟ  -2

.- ٚسلخ ِمذِخ ٌٍّؤرّش اٌذٌٟٚ ٌٍزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ ." االٌىزشٟٚٔ ػٓ ثؼذ

 .2006/ِبسط/ 29-27. عٍطٕخ ػّبْ: ِغمؾ

: انشسبئم انجبيؼيخ/ ساثؼبً 

دٚس اٌّىزجخ االٌىزش١ٔٚخ فٟ رؾذ٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ " ٌطف١خ ػٍٝ اٌى١ّشٟ-1

 أؽشٚؽخ  (دساعخ ِطجمخ ػٍٝ لطبع اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ثّذ٠ٕخ ؽشاثٍظ." ٚاٌزشث٠ٛخ

. 2005 )دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح 

: يٕاقغ يٍ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنيخ/ خبيسبً 

 azezِطش اِذ سصق هللا / د١ًٌ اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ- 1

almasry.ahlamontada.net. 6/ 1: ربس٠خ اإلؽالع ػٍٝ اٌّٛلغ /

2014.http://burg.alafdal.net/t36-topic. 

-http://burg.alafdal.net/t36.2012/ 8/ 13: ربس٠خ اإلؽالع ػٍٝ اٌّٛلغ

topic.-2 

 .taqnyat :ِٛعٛدح ػٍٝ اٌشاثؾ. رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ . ِذٚٔخ ػٍٝ ص٘ذٞ شمٛس -3

Wordpress.com .2014-12-21: ربس٠خ االؽالع ػٍٝ اٌّذٚٔخ .
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