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اسة تقو�مية لل��امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و" رد   ر
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  إيمان سامي عبد الن,+ دمحم

، مصر رقسم أصو ال��بية، 7لية ال��بية، جامعة دم��و   .ل
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  :مQRص 

اســة تقــو%م ال#ــ�امج املم�ــ�ة ب�ليــة ال��بيـة جامعــة دم��ــو �ــ� ضــوء متطلبــات ســو  ق+ـدفت الد ر ر

اســـة تـــم اســـتخدام املـــن/. ال وصـــفي، وأداة =ســـ>بانة، ال:ـــ9 تـــم رالعمـــل، ولتحقيـــق +ـــدف الد

 ، رتطبيقLا عJK عينة من  طالب الفرقة الراCعة من ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و

اسـة إWـJ أن واقـع  Tــل ) 52(ًطالبـا وطالبـة، و) 154(قوامLـا  Zس، وتوصـلت الد رعـضو +يئـة تـد ر

، و: مــن  Zس رأ+ــداف ال#ــ�امج املم�ــ�ة ب�ليــة ال��بيــة جامعــة دم��ــو ر  منا`_Lــا، و أســاليب التــد

ة  Zس، و الطــالب،  وأســـاليب التقــو%م ، والبbئـــة التعليميـــة ، وaدا ر�cــا،  وأعـــضاء +يئــة التـــد ر

جة  ربال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و جاءت بد اسـة )متوسـطة(ر ر، كمـا توصـلت الد

ق ذات داللة إحصائية بـ�ن اسـتجابات أفـراد العينـ ًة تبعـا ملتغ�ـ� املـستجيب وإJW أنھ توجد فر

Zس( ــــة ومجموعLــــــا، وجــــــاءت )طالــــــب/ رعــــــضو +يئــــــة تــــــد ــــسبة pqــــــاو =ســــــ>بانة الثمانيــ ر، بالrــ

Zس ق جميعLا  لصاst  فئة أعضاء +يئة التد رالفر  . و

  .ر جامعة دم��و، Tلية ال��بية، ال#�امج املم��ة:ال�لمات املفتاحية
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An evaluation study of the distinguished programs at the 
Faculty of Education, Damanhour University in light of 

the requirements of the labor market. 

Eman Samy Abdul-Nabi Mohamad 

Lecturer, Deparment of Foundations of Education, Faculty of 
Education, Damanhour University. 

Email: emanosamy@gmail.com  

Abstract: 

The study aimed to evaluate the distinguished programs at the Faculty 

of Education, Damanhour University in the light of the requirements 
of the labor market. And (52) a faculty member, and the study 

concluded that the reality of each of: the objectives of the 
distinguished programs at the Faculty of Education, Damanhour 

University, their curricula, teaching methods, faculty members, 

students, evaluation methods, the educational environment, and 

management in the distinguished programs of the Faculty of Education 

Damanhour University came with a grade (medium), The study also 

found that there are statistically significant differences between the 

responses of the sample members according to the respondent variable 

(faculty member/student), with respect to the eight axes of the 

questionnaire and their sum, and all the differences were in favor of 

the faculty members category. 

Keywords: Distinguished Programs, Faculty of Education, Damanhour 

University 
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اسة  :رمقدمة الد

ا ً مLمـــا �ـــ� تطـــو%ر اq_تمـــع وتنميتـــھ، وتوســـيع آفاقـــھ املعرفيـــة ًريـــؤدي التعلـــيم اt_ـــام�v دو

نوالثقافية من خالل إسLام مؤسساتھ �� تخر%ج Tوادر Cشر%ة تمتلـك العلـم واملعرفـة، وت�ـو مؤ+لـة 
  .للعمل �� اq_االت والتخصصات ا�qتلفة باq_تمع

�ـــ� تطـــو%ر اq_تمـــع وتنميتـــھ مـــن ا مLمـــا  ً كـــذلك  يـــؤدي التعلـــيم اt_ـــام�v دو  خـــالل إجـــراء ًر
 �vــام_tتمـع وتطــو%ره، و�عـد مؤســسات التعلـيم ا_qم �ــ� حـل مــشكالت اLالبحـوث العلميـة ال:ــ9 �ـس
لة عــن تحقيــق التنميــة الــشاملة؛ حيــث تــضطلع بمLــام  ومــن أ+ــم مؤســسات النظــام التعلي�ــ9 املــسؤ

%ب ال�وادر ال�شر%ة لتلبية متطلبات سو العمل ومواجLة تحديات العصر وتطو رإعداد وتد ق ( اتـھر
  ).  2012،352الدماطي، 

ًو�ـJ الوقـت الـرا+ن تواجـھ مؤسـسات التعلـيم اt_ـام�v املـصر%ة كث�ـ�ا مـن التحـديات ال:ـ9 

قتتصل بتد�ي نوعية مخرجا��ا وعدم مواءم��ا الحتياجات سو العمل وخطط التنمية بمـصر، وأن 
قع ل>ــشبع ســـو ًكث�ــ�ا مــن تخصــصات و�ــرامج +ـــذه املؤســسات لــم �عــد �ــش�ل أولو%ـــة ptاجــة اq_تمــ

فع كفايتھ والتحكم  رالعمل م��ا، لذلك أصبحت قضية تطو%ر التعليم اt_ام�v وتحس�ن مستواه و
ة �ـــ� الوقـــت اptاضـــر اســـتجابة لتحـــديات  ه، مـــن القـــضايا الرئbـــسة املثـــا ر�ـــ� Tلفتـــھ وحـــسن اســـ>ثما ر

 اq_ـاالت العصر السرZع �� أوجھ اptيـاة =جتماعيـة و=قتـصادية وتـدفق سـبل املعرفـة �ـ� مختلـف
ّكن>يجة للتقدم العل�9 وتطبيقاتھ التكنولوجية، وقضية تطو%ر التعليم اt_ام�v لbست قضية كم 

  ).878، 2012و%ح، أنbس، . (بقدر ما �� قضية جو+ر التعليم ومضمونھ ومحتواه وطرائقھ وكفايتھ

ات والتغ��ات املتصاعدة عJK الصعيدين العال�9 وا�Kpq؛ لم �عد  رسالة ر ون>يجة التطو
سة، وإنما أصبح من أ+م  راt_امعة قاصرة فقط عJK �غطية احتياجات الطالب خالل سنوات الدا
+ـا إكــساب الطــالب كفايـات تمكــ��م مــن مالحقـة عمليــة التقــدم العل�ـ9 والتكنولــو�� �ــ� إعــداد  رأدوا
JWحديثة تؤدي إ ��ضع معاي  وال�وادر ال�شر%ة عن طر%ق ���يص الواقع والتخطيط للمستقبل، و

اســـــية  رمواجLـــــة متطلبـــــات ســـــو العمـــــل بمـــــستجداتھ، ومـــــن منطلـــــق +ـــــذا تrبـــــع أ+ميـــــة ال#ـــــ�امج الد ق
ا�ــ�9، وال:ــ9 يrــتج ع��ــا وفــرة  +ــا نــوع مــن التفاعــل بــ�ن الطــالب وخطــة ال#�نــامج الد راt_امعيــة باعتبا ر
 وتدفق �� املعلومات املعرفية والتقنية من ال#�نـامج كمـصدر ملعلومـات الطالـب، كممثـل للمتلقـي �ـ�
ة اتصاالت وتدفق معر�� يطلق عليھ =نفجار املعر�� . رظل ما �عbشھ اليوم من تقدم تكنولو�� وثو

) ،   ).191، 2016ياملصر

�Wمؤســـسات التعلـــيم العـــا �vامعـــة - و�ـــس_tات – ا ر �ـــ� ســـ�يل مواكبـــة التغ�ـــ�ات والتطـــو
ات ا�tــر%ج�ن م��ــا، مـــن أجــل مواكبــة متطلبــات مــا Cعــد ا عة إWــJ تطــو%ر قــد رامل>ــسا لتخــرج، وكـــذلك ر

اسـات بحثيـة ميدانيـة تكـشف جوانـب القـوة والـضعف �ـ� ا�tــر%ج�ن،  رتطـو%ر منا`_Lـا مـن خـالل د
 �Wاديميــة �ــ� مؤســسات التعلــيم العــاT¥ ن عــن ال#ــ�امج�تــص�qن ا�ســمية بــ رإWــJ جانــب عقــد لقــاءات 

ا¦�م وتوقعا��م عن إم�انات ا روممثل�ن عن قطاعات سو العمل ا�qتلفة للتعرف عJK آ �tر%ج�ن، ق
ا��م ال�امنــة خــالل مرحلــة إعــداد+م اt_ــام�v، بمــا يل§ــ9 حاجــة ســو العمــل  قفــضال عــن تطــو%ر قــد ر
ا��م �ــــــ� اســـــــتخدام ¥دوات  ـــــصيا��م و�عز%ــــــز مLـــــــا ـــع وإثبــــــات ©�ــ ــــ� اq_تمــــ ــــLام �ــ ـــa Jســـ ة عKـــ روالقــــــد ر

  )Chen, 2005, 157(التكنولوجية 

م العا�W حقيقة �ع��ف بأن وعJK ذلك فإن التفاعل و=تصال ب�ن أ¯pاب العمل والتعلي
الغــرض ¥سا�ــ�9 مــن +ــذا التعلــيم +ــو تحو%ــل الطــالب للــتعلم مــدى اptيــاة، ممــا يحــتم وضــع خطــة 
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لعمـل إلحــداث �غي�ـ� تنظي�ــ9 ل´�ــر%ج�ن، بحيـث يتحــو الطــالب الـذين +ــم عKــJ اسـتعداد للعمــل �ــ� 
% ة �ـ� التعلـيم والنمـو رتنظيمات مرنة سوف تتغ�� باستمرار، وعJK +ؤالء ا�tر%ج�ن ضـمان =سـتمرا

ـــا��م  ــــا��م املLنيــــــة ح:ـــــ¶ يتمكنــــــوا مــــــن تكييـــــف احتياجــــــا��م لت>ناســـــب مــــــع منظمـــ يالفكـــــر طــــــوال حيـ
)Medellan, 2001 .( �#استقطاب أك JKت>نافس ع �Wامعات ومؤسسات التعليم العا_tو+ذا جعل ا

ح¼ـــ9 وم�ان��ـــا عـــدد مـــن الطـــالب املتم�ـــ�ين، ألن ذلـــك ســـbنعكس �ـــ� ال��ايـــة عKـــJ إنتاجLـــا العل�ـــ9 والب
من أصبح فيھ aنفاق عJK التعليم أمرا  ا مLما للدخل ��  ًالعاملية، إضافة إJW أن ذلك �ش�ل مصد زً ر

  ).317، 2012و%ح، (با+ظ الت�اليف 

 �Wالتعلـيم العـا JـKئة العامليـة املعاصـرة عbا البLا للتحديات والفرص ال:9 تفرض ًرواس>شعا
�Wت سياسة التعليم العاLـا لتحقيـق بمصر، فقد اتجLخطط JKع �Wي املصر نحو إضفاء البعد الدو

ـــــات التنميـــــــة  ــــع املعرفــــــة و%ل§ــــــ9 متطلبـ ـــــاء مجتمــ ــــسLم �ــــــ� بنـ ـــJ الر%ــــــادة، وZــ ـــافس عKـــ �علــــــيم جــــــام�v ينـــ
ة التعليم العا�W، (=قتصادية و=جتماعية والبيÀية  ا ة العامة للبحوث الثقافية بو رaدا   ).2012زر

ـــJ شـــــ�ل آخـــــر ل´� �Âـــــصة، و+ــــو ا�Â�tـــــصة اt_زئيـــــة للتعلـــــيم وعليــــھ t_ـــــأت الدولـــــة إWـ
�وميــة، وان��ــت بالــسماح ptامعـات ا_tيــة داخــل ا�س باللغــة aنجل� راt_ـام�v، وم��ــا تخصــصات تـد
�وميــة املـــصر%ة، ptامعــات ا_tديــدة داخــل ا_tأو ال#ــ�امج ا �بإدخــال مــا �عــرف ب#ــ�امج التعلــيم املم�ــ

قم  %خ ) 444(رال:9  وافق عل�Åا اq_لس ¥عJK ل´_امعات بجلسة    .2006/ 7/ 4ربتا

 JــــKاســــيا ع �وميــــة، �عتمــــد دptامعــــات ا_tاســــية داخــــل ا ًإن ال#ــــ�امج املم�ــــ�ة �ــــ� بــــرامج د ر ر
لأنماط حديثة معتمدة عامليا، و%حق للطالب =لتحاق �cا Cشرط اptصو عJK اptد ¥د�ى للقبـو  ل ً

ط جديـــدة، عKــــJ أن �ــــسا+م و�ـــ� Tليــــات القطـــاع املعÉــــ9 لل#ــــ�امج، دو إضـــافة شــــر  الطالـــب �ــــ� +ــــذه ن
ا�ـ�9 عKـJ عـدد الـساعات  استھ، و�عتمد الت�لفة aجماليـة للفـصل الد رال#�امج بجزء من ت�اليف د ر
اســة  ســم الــساعة املعتمــدة عKــJ حــسب Tــل برنــامج، وت�ــو الد ســLا، مــع تحديــد  راملعتمــدة ال:ــ9 يد ر نر

اسـية املنفـصلة، و�اللغـة aنجل��يـ رف�Åا بنظـام الـساعات املعتمـدة للفـصو الد ة أو الفر�ـسية، وقـد ل
�ــش��ك ال#ــ�امج مــع مؤســسات �عليميــة أجن�يــة أو ال �ــش��ك وتنــدرج ضــمن ال#ــ�امج اt_ديــدة Cعــض 

فات   ).2006اq_لس ¥عJK ل´_امعات، (وال#�امج ا�tاصة ال:9 يلتحق �cا الطالب ¥جانب بمصر

ات تؤ+) املم��ة(و��دف ال#�امج اt_ديدة  ات ومLـا رإJW إعداد خر%ج لديـھ قـد لـھ للمنافـسة ر
د ماليـة إWـJ املـسا+مة �ـ� تطـو%ر  ه مـن مـوا ر�� سو العمل، كما ��ـدف +ـذه ال#ـ�امج مـن خـالل مـا تـد ّر ق

  ).277، 2017محمود، (البrية ¥ساسية 

قو�عــد Tليـــات ال��بيــة أحـــد أعـــر Tليــات اt_امعـــات عKــa Jطـــالق ال:ـــ9 ��ــتم ب�نـــاء الطالـــب 
ة، لـــذا شــLدت Tليــات ال��بيــة محــاوالت عديــدة لتطـــو%ر املعلــم، الــذي �عــد أداة بنــاء ¥جيــال القادمــ

برامجLــا �cــدف إعــداد معلــم قــادر عKــJ املنافــسة اpqليــة والدوليــة، خاصــة أن الواقــع الــذي �عbــشھ 
ًاملعلم Ìن يختلف كث��ا عما Tان عليھ من قبل؛ فالتغ��ات السرZعة ال:9 �عbشLا �� وقتنا اptاضـر 

ـــم أن ي�ـــــــو ــــن الـــــــصعب عKـــــــJ املعلــــ ـــتھ الطفـــــــرة جعلـــــــت مـــ ـــــة Cعـــــــد مـــــــا فرضــــ ـــــة، خاصــ ن محـــــــدود املعرفــ
التكنولوجيـــة واملعرفيـــة والثقافيـــة وال:ـــ9 نتجـــت عـــن العوملـــة وتـــداعيا��ا، إضـــافة إWـــJ مـــا يمـــر بـــھ مـــن 
ه  ســـة دو ات علميـــة وتكنولوجيـــة و©�ـــصية تمكـــن املعلـــم مـــن مما مـــات ومـــشكالت تتطلـــب جـــدا رأ ر ر ز

  ).286، 2021رضوان، مراد، (يالتعلي�9 وال��بو بنجاح 
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دا عJK ¥صوات ال:9 تطالب بإلغا¦�ا  ولعل +ذا التطو%ر والتحديث ل�ليات ال��بية ي�و 
ً

ر ن
اســات العليــا، لتأ+يــل خر%Íـــ�  %وس، و=حتفــاظ فقــط بمرحلــة الد ر�ــ� مرحل:ــ9 اللbــسا�س والب�ــالو ر

Tليات Ìداب والعلوم تر�و%ا
ً

.  

%ـــة Tليـــة ال��بيــــة جامعـــة دم��ـــو بـــأن لLــــا الر%ـــ روانطالقـــا مـــن ر ؤ
ً

ًادة والتم�ـــ� محليـــا وعامليــــا،  ً

سالة ال�لية ال:ـ9 تتمثـل �ـ� إعـداد معلـم مبـدع يمتلـك املعرفـة النظر%ـة وا�t#ـ�ة العمليـة  روكذلك من 
مجلــس ال�ليــة، (قوقـادر عKــJ التنــافس والتم�ــ� �ــ� ضــوء متطلبــات ســو العمــل و=تجا+ــات العامليــة 

، )2014 مـــايو، 18 قـــم ر، وقـــد قامـــت Tليـــة ال��بيـــة جامعـــة دم��ـــو ار  رCعـــد =طـــالع عKـــJ القـــرار الـــو ي ز
%خ ) 1267( ، وعKـC – Jشأن إصدار الالئحـة الداخليـة ل�ليـة ال��بيـة 26/7/2006ربتا ر جامعـة دم��ـو

%خ  قــــم 12/6/2012رموافقـــة مجلــــس ال�ليــــة بجلـــستھ املنعقــــدة بتــــا ار  ر وعKـــJ القــــرار الــــو ي ) 4885(ز
%خ  ر%اضـــيات باللغـــة aنجل��يـــة والفر�ـــسية  ببـــدء برنـــامج إعـــداد معلـــم العلـــوم وال29/12/2013ربتـــا

وإعـداد معلـم الطفولـة وال��بيـة باللغـة aنجل��يـة ) =بتدائية و aعداديـة (ptلق:9 التعليم ¥سا��9
  ).11، 2014دليل برامج إعداد معل�9 العلوم والر%اضيات باللغة aنجل��ية، (والفر�سية 

رو%ــأ�ي +ــذا القــرار تمــشيا مــع التطــو �ــ� نظــم ال اســة، +ــذا مــن جانــب، بbنمــا مــن جانــب ً رد
رآخر اتخذ +ذا القرار من منطلق =+تمام امل��ايد من قبل Tلية ال��بية جامعة دم��و بإعداد املعلم  

ُ

%بــھ �ــ� ضــوء =تجا+ــات املعاصــرة، و�ــJ ضــوء مــا �ــشLده العــالم مــن منظــو م��ايــد  روالعمــل عKــJ تد ر
  . من ا+تمام م��ايد بإعداد املعلم �� عالم متغ��ومتنامي �� =تجا+ات العلمية وما ي>بع ذلك

وZعد +ـذا القـرار نقلـة نوعيـة بـال#�امج ا�tاصـة ب�ليـات ال��بيـة بمـصر؛ حيـث ي>ـيح العمـل 
س  Zس �عليم اللغات باملدا نة أمام الطالب باستخدام اللغات �� تد جة أك#� من املر ر�cذا القرار د ر ور

�وميـــة وا�tاصـــة، خـــصوصا أنــــھ ال يوجـــد مptس مـــواد العلـــوم والر%اضــــيات ًاZ رعلـــم متخـــصص لتــــد
%ـة يـتم قبـو دفعـة مـن طـالب الثانو%ـة . والطفولة باللغة aنجل��يـة لوألو مـرة عKـJ مـستو اt_مLو ى رل

العامـة إلعــداد معلــم متخــصص �ــ� العلــوم والر%اضــيات والطفولــة باللغــة الفر�ــسية وذلــك �ــ� العــام 
 �vام_tم2022/م2021ا.  

رة دم��ـــو بإ�ـــشاء ال#ـــ�امج ا�tاصـــة ب�ليـــة ال��بيـــة مـــن ســـT �vليـــة وتـــأ�ي أ+ميـــة قـــرار جامعـــ
س الدوليـة والتجر%�يــة، وا�tاصـة، واللغــات  رال��بيـة لتلبيــة متطلبـات ســو العمـل مــن ان>ـشار املــدا ق
ربمــصر والعـــالم العرÑـــي؛ خاصـــة �ـــ� ظـــل قـــصو بـــرامج إعـــداد املعلـــم �ـــ� مـــصر عـــن تلبيـــة احتياجـــات 

يتغ�ـ� شـ�ل و�rيـة التعلـيم املـصر �ـ� وقتنـا الـرا+ن، و+ـو مـا ظLــرت قسـو العمـل التعليميـة املتغ�ـ�ة ب
س ¥جن�يـة والدوليـة العاملـة �ـ� مـصر عKـJ معلمـ�ن أجانـب،  رمؤشراتھ جلية �� اعتمـاد غالبيـة املـدا

اسة  س الدولية �� مصر �ش�� ) 2016رضوان، الدغيدي، ( رحيث �ش�� د رإJW أن استقراء واقع املدا
%�ن ومعلم�ن أجانب Cغض النظـر عـن مـا يمثلـھ ذلـك مـن مخالفـة إJW أن معظم العامل�ن  ر�cا من إدا

%ــــادة �ـــسبة املعلمــــ�ن ¥جانـــب بتلــــك  زصـــر%حة لـــنص قــــانو ال�ـــادر والئحتــــھ التنفيذيـــة Cعــــدم جـــواز  ن
س عن    ).588، 2016رضوان، الدغيدي، % (10راملدا

س اج��ــدت ل´pــصو  لح:ــ¶ الrــسبة ال�ــسيط املــصر%ة ال:ــ9 �عمــل بتلــك املــدا ات ر رعKــJ دو
 JـKـصو عptامعة ¥مر%كية أو معا+د ومراكز اللغات الرسمية و¥+لية، لتتمكن مـن ا_tية با�% لتد ر
س ¥جن�يــة ممــا �عــد إ+ــدار لوقــت ومــال ا�tــر%ج، فــأوJW بــھ أن يحــصل عKــJ تلــك  رفرصــة عمــل باملــدا

استھ ب�ليتھ اt_امعية وتحت إشراف متخصص�ن أTادمي�ن ات أثناء د راملLا   .   ر
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ق�ي أ+ميــة ال#ــ�امج أيــضا Tو�Ôــا مطلــب أسا�ــ�9 لتلبيــة احتياجــات ســو العمــل؛ ف>ــش�� وتــأ
اسـة  ، ©ــpاتھ، (رد ة تبÉـ9 اســ��اتيجيات واÕـpة ل>ــسو%ق ال#ـ�امج املم�ــ�ة، ) 2017يaخنـاو ورإWـJ ضــر

ـــضل �ـــــ� ¥ســـــواق العامليـــــة، و=+تمـــــام بـــــال#�امج املـــــستحدثة وتطو%ر+ـــــا بمـــــا  لللوصـــــو إWـــــJ مواقـــــع أفــ
تقـاء بمـستو خر%Íـ� ي>ناسب مع ال ىتغي��ات ال:9 تطرأ عJK سو العمل املتغ��، مع الـس�v نحـو = رق

، ©ــــpاتھ، (+ـــذه ال#ــــ�امج بمــــا يمكـــ��م مــــن املنافــــسة �ـــ� ¥ســــواق اpqليــــة والعامليـــة  ، 2017يaخنــــاو
466.(  

اسـة   –عKـJ الـصعيدين العـال�9 واKpqـ�– إWـJ أن ال#ـ�امج املم�ـ�ة )Terry, 2016, 4(ركمـا �ـش�� د
+ا وسيلة إلتاحة الكث�� من فرص العمل، وتضمن ملن يلتحـق �cـا مـستقبال  يتم ال>سو%ق لLا باعتبا

ً
ر

ًمLنيا متم��ا ً.   

اســة  ات الطــالب ) 2017محمــود (رولقــد أوصــت د را+تمــام ال�ليــة Cعمــل بــرامج لتنميــة قــد
ا��م ل�ـــي ت>ناســب مـــع  متطلبـــات رCعــد التخـــرج خاصــة طـــالب ال#ــ�امج العاديـــة، لز%ــادة كفـــاء��م ومLــا

اسـة )313، 2017محمـود، ( قسـو العمـل ة أن تـوفر ال#ـ�امج املم�ــ�ة ) أحمـد(ر، كمـا أوصـت د ورإWـJ ضـر
قتخصصات نوعية جديدة تتوافق مـع احتياجـات سـو العمـل، و+ـو مـا ال يتـوافر بـال#�امج العاديـة، 

اسة بتلك ال#�امج تتم باللغة aنجل��ية و+و ما يحتاجھ سو العمل أيـض ًكما أن الد ق ا، ¥مـر الـذي ر
  .)391، 2019أحمد، ( ليز%د من فرص التوظيف واptصو عJK عمل Cعد التخرج

اسـة  اسـات مــpÙية ) 2009مطــاوع، (ربbنمـا عKـJ اt_انــب Ìخـر أوصــت د ة عمــل د ربـضر ور
قالحتياجات سو العلم ا�Kpq بواسطة t_ان من ا�t#�اء املتخصص�ن واختيار ال#�امج املتم��ة ال:9 

اسات مpÙية الحتياجات سو العمل العرÑي والعال�9 الختيار بـرامج تتالءم مع طبي قعتھ، وعمل د ر
ّمتم��ة تمثل عامل جذب للطالب العرب و¥جانب، ومن ثم تؤدي إلدخال عملة صـعبة للـبالد �عـود  َ

سـ�ن،  �ومي، واختيار ال#ـ�امج املتم�ـ�ة ال:ـ9 تـتالءم مـع ميـو وا+تمامـات الداptالتعليم ا JKربالنفع ع ل
، لــــذا يrبÛــــ� عKــــT Jــــل جامعــــة �ــــسو%ق )253، 2009مطــــاوع، ( ي طبيعــــة التعلــــيم اt_ــــام�v املــــصرومـــع

 JـــWــا إ�c تقــاء رنفــسLا ومنافــسة غ��+ــا مــن اt_امعــات ¥خــر مــن خــالل جــودة مخرجا��ــا وتم��+ــا و= ى
�Wوالدو �Kpqالصعيدين ا JKىمستو عال ع.  

قلبـات سـو العمـل فـإن عــدم وإذا Tانـت ال#ـ�امج ا�tاصـة ذات طبيعـة خاصـة لتلب�يـة متط
قاملواءمــة بــ�ن مخرجــات التعلــيم اt_ــام�v مــع متطلبــات ســو العمــل و تلبيــة احتياجاتــھ، يrــتج عنــھ 
فجــوة �عليميـــة وآثـــار اقتـــصادية ســـلبية �عـــود بالــسلب عKـــJ =قتـــصاد الـــوط9É و�عرقـــل ســـ�� خطـــط 

، ( التنمية الشاملة �� اq_تمع   .)2012ىالسو%ليم�ن، العمر

اســـــ ـــة لتطو%ر+ـــــا ومـــــن ثـــــم روتـــــأ�ي الد ـــا، كخطـــــوة مLمــ ًة التقو%ميـــــة لل#ـــــ�امج ا�tاصـــــة دائمــ

عة فيـھ، ومـن ثـم العمـل عKـJ مواكبـة متطلباتـھ؛  ّمواءم��ا لـسو العمـل، ومواكب��ـا للتغ�ـ�ات امل>ـسا َ
ر ق

ٌفالتقو%م ركن أسا��9 من أرTان العملية ال��بو%ـة فLـو وسـيلة تطـو%ر وتجديـد وعمليـة من/_يـة ترمـي  ٌ

ـــا إWــــJ تـــــوف�� معلو ـــ� إصـــــدار أح�ـــــام حـــــو املــــسا�Ý وال#ـــــ�امج ال��بو%ـــــة ومـــــدى تحقيقLــ لمـــــات �ـــــساعد �ـ
ه  ر¥+ــــداف املوضــــوعة لLــــا و=حت�ــــام إWــــJ نتــــائج +ــــذه العمليــــة �ــــ� تطــــو%ر وتحــــس�ن مــــا يظLــــر قــــصو

تقاء إJW املستو املطلوب  ىلال   .)298، 2016أبو كر%م، (ر

 Tليات ال��بية كخطوة مLمة Tو�Ôا   وتأ�ي عملية التقييم املستمر ل#�امج إعداد املعلم�ن ��
ر�ــــساعد عKــــJ تــــpÂيح ¥خطــــاء ومعاt_ــــة القـــــصو وجوانــــب الــــضعف �ــــ� ال#ــــ�امج ا�tاصــــة و�عز%ـــــز 
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نجوانـــب القـــوة، بمـــا يـــضمن تخـــر%ج معلمـــ�ن بكفـــاءة عاليـــة، يإعـــداد أTـــادي�9 وتر�ـــو متم�ـــ�، و%�ـــو  ي
ام وتجو%ـد مخرجا��ـا، ولـن ن>يجـة Tـل ذلـك تحـس�ن جـودة العمليـة التعليميـة �ـ� مراحـل التعلـيم العـ

يتحقق ذلك إال عن طر%ق إعادة النظر داخل Tليات ال��بيـة مـن حيـث ¥+ـداف وال#ـ�امج والطرائـق 
، وإذا Tانــت Tليــة ال��بيــة بجامعــة )17، 2006اL_tرا�ــي، ( لتتواكــب مــع ¥دوار اt_ديــدة ملعلــم املــستقبل

ردم��و من ال�ليات ال:9 لLا دو كب�� وإيجاÑي فعال ��  خدمة اq_تمع؛ ف9Þ أداة من أدوات اq_تمع ر
¥ساســية ال:ـــ9 �عÉـــ¶ بتطــو%ر العلـــم واملعرفـــة مــن أجـــل ال��ـــوض بمجتمعLــا وحـــل مـــشاTلھ ومواجLـــة 
ـــھ، وتل§ـــــ9  ـــ9 تواجLــــھ، ممــــا يجعلLــــا تنفــــتح عKـــــJ ســــو العمــــل ال��بــــو فتتحــــسس آمالـ يالتحــــديات ال:ـ ق

اسـة تقو%ميـة لل#ـ�ام راحتياجاتھ ف�ان ال بد من إجراء د
ّ قج املم�ـ�ة �cـا ومـدى مالءم��ـا ملتطلبـات سـو ُ

  .العمل

اسة   :رمش�لة الد

فـع كفاءتـھ و=سـتخدام ¥مثــل   را+تمـت مـصر ا+تمامـا كب�ــ�ا بالتوسـع �ـ� التعلـيم العــا�W و ً

قل´�ر%ج�ن عJK نحو يؤدي للوفاء باحتياجات سو العمل �� املستقبل القر%ب والبعيد، باعتبار أن 
ات اq_تمـــعالتعلـــيم اt_ـــام�v بمـــا يحو ا لالســـ>ثمار وتنميـــة ثـــر ة Cــــشر%ة مـــصد و%ـــھ مـــن ثـــر و�مــــا أن . ًرو

ــــع مــــــستو ¥داء  فــ ـــة التعليميــــــة، و ــــا�W ا+تمـــــت بتحــــــس�ن العمليـــ ـــيم العــ ىاt_ـــــودة الــــــشاملة �ــــــ� التعلـــ ر
ات التعليمية، بما ي>ناسب ومتطلبات عصر  رباملؤسسات التعليمية، وتطو%ر محتو املنا`. واملقر ى

ة املعلومـات و=تــصا ات جديــدة للطـالب تمكــ��م مـن املنافـسة �ــ� سـو العمــل رثـو قالت، وتنميـة مLـا ر
، ( العال�9 باعتبار أن التعليم يقع �� بbئة تنافسية عالية   ).194، 2016ياملصر

ســــالة اt_امعــــة وال يrبÛــــ� أن ت�ــــو عمليــــة  نفعمليــــة إعــــداد ال�ــــوادر ال�ــــشر%ة �ــــ� جــــو+ر  ر
ة تحكــم تطــو متطلبــات ¥ رنمطيــة، بــل عمليــة متطــو رداء املßــ9، ســواء بفعــل التطــو �ــ� املعرفـــة أو ر

ات العمــل روممــا ال شــك فيــھ أن عمليــة تطــو aعــداد . رالتكنولوجيــا والتغ�ــ� �ــ� +ي�ــل العمالــة ومLــا
قتتوقـف عKـJ حــسن اسـتقراء اt_امعــة ptاجـات ســو العمـل ومؤســسات العمـل ا�qتلفــة �ـ� نوعيــة 

غــــم العالقــــة الوثيقــــة بــــ�ن )58، 2008مــــود، مح(وكفـــاءة ال�ــــوادر ال�ــــشر%ة ال:ــــ9 تتــــوJW إعـــداد+ا  ر، و
ًالتعلـــيم اt_ــــام�v والعمـــل إال أن الــــدالئل �ـــش�� إWــــJ أن +نـــاك خلــــال جو+ر%ـــا �ــــ� حالـــة التكيــــف بــــ�ن  ً

ات  رمخرجات التعليم اt_ام�v ومتطلبات سو العمل، ال:9 �ع9É ما يتطلبھ سو العمـل مـن القـد ق ق
ات الواجـــــب توافرا+ـــــا �ــــ� خر%Íـــــ� اt_امعـــــات ي ذو التخصــــصات ا�qتلفـــــة، ســـــواء الوظـــــائف رواملLــــا

�ومية أو القطاع ا�tاص pt304 ،2011أحمد ،(ا.(  

 �vام_tن مخرجات التعليم ا�لوجود خلل �� حالة التكيف ب ��ومن أ+م الدالئل ال:9 �ش
حة  تباط التخصصات اt_امعية املطر تفاع �سبة البطالة ن>يجة لقلة ا وومتطلبات سو العمل؛ ا ر ر ق

ف ا�tـر%ج�ن والـذي يـؤثر سـلبا عKـJ مع احتياجات  ات ومعـا ًسو العمل، باإلضافة إJW ضعف مLا ر ر ق
قمستو ¥داء �� سو العمل، ومن ثم عJK التنمية الشاملة للمجتمع    ).2020،94أحمد، (ى

ىكما يؤكد ذلك تراجع طلب الدو العر�ية للمعلمـ�ن املـصر%�ن ودخـو معل�ـ9 دو أخـر  ل ل ل
قطرة التامــــة للمعلمـــ�ن املــــصر%�ن عKـــJ ســــو العمـــل العرÑــــي ســــواء �ـــ� املنافــــسة، Cعـــد مــــا Tانـــت الــــسي

  .ي¥سيو أو ¥فر%قي منھ

اسة  ت د رولقد أشا إJW أن مؤسسات التعليم العا�W ) 2018السيد، وذTي، وعبد العال، ( ر
ًبمــصر تواجــھ �ــ� الوقــت الـــرا+ن كث�ــ�ا مــن التحــديات ال:ــ9 تتـــصل بتــد�ي نوعيــة مخرجا��ــا وضـــعف 
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ــــــذه مواءم��ـــــــا الحتيا ــــــصات و�ـــــــرامج +ـ ًجـــــــات ســـــــو العمـــــــل وخطـــــــط التنميـــــــة، وأن كث�ـــــــ�ا مـــــــن تخصـ ق
ًاملؤسسات لم �عد ذا أولو%ة ptاجة اq_تمع، وأصبح سو العمل مشبعا �cا   .ق

اسة  ت د ركما أشا أن التعلـيم اt_ـام�v يواجـھ تحـديات تفرضـLا ) 2019رشاد و%وسف، (ر
عة، م��ــا ســرع ة التواصــل التكنولــو�� واملعلومــا�ي، رعليــھ مجموعــة مــن التحــوالت والتغ�ــ�ات امل>ــسا

والتكتالت =قتصادية ا�qتلفة، وتنامي معدالت البطالة الذي Tان ن>يجـة مLمـة لوجـود فجـوة بـ�ن 
ىاحتياجات سو العمل وما يقدمھ التعليم اt_ام�v من مخرجات ال تتواكب مع متطلباتھ؛ فالقو  ق

د ال�ـــشر%ة ال:ـــ9 يحتاجLـــا ســـو ال�ـــشر%ة ال:ـــ9 تتـــوJW اt_امعـــات املـــصر%ة تأ+يلLـــا ال تـــت قالءم مـــع املـــوا ر
س للطالب عن ما يتطلبھ التطو العل�9  ات اt_امعية ال:9 تد رالعمل، يضاف إJW ذلك تخلف املقر رر

  . واملعر�� الذي جعل جامعاتنا عاجزة عن تطو%ر املؤسسات aنتاجية �� اq_تمع

ـــيم اt_ــــــامC �vعمليــــــة ــــر تــــــرتبط نوعيــــــة خر%Íـــــ� التعلـــ ـــJ جانــــــب آخــ ـــيط للقــــــو وعKــ ى التخطـــ
ىال�شر%ة، والذي يتضمن تحديد نوع ومستو التعليم املطلوب �qتلف املLن، و%تم +ـذا عـن طر%ـق 

اســـية ل´�ـــر%ج،  +ـــا )35، 2015حابـــل، (رتجديـــد ال#ـــ�امج الد ز، وال:ـــ9 تقـــدم عـــادة تحـــت مـــسميات أبر ُ

قسو العمل من ، حيث Tان الLدف املعلن لLا أ�Ôا صممت ملواجLة احتياجات "برامج �عليم خاصة"
ات Cعي��ا    ). 243، 2017محمود، (رتخصصات أو مLا

روملا Tانت Tليات ال��بية عامة وTلية ال��بية جامعة دم��و من ال�ليات ال:9 لLا دو كب�� ��  ر
 JـــWـــا إLــ¶ بتطـــو%ر العلــم واملعرفـــة، ممــا دفعÉــا أحـــد أدواتــھ ¥ساســـية ال:ـــ9 �ع�ÔوT ،تمع_qال��ــوض بـــا

%خ الولوج إJW مجتمع امل قم 12/6/2012رعرفة باستصدار قرار بتا ار  رم، وعJK القرار الو ي ) 4885(ز
%خ   ببـــدء برنـــامج إعـــداد معلـــم العلــوم والر%اضـــيات باللغـــة aنجل��يـــة و الفر�ـــسية 29/12/2013ربتــا

وإعداد معلـم الطفولـة وال��بيـة باللغـة aنجل��يـة و ) =بتدائية وaعدادية(ptلق:9 التعليم ¥سا��9
، ¥مر الذي )11، 2014دليل برامج إعداد معل�9 العلوم والر%اضيات باللغة aنجل��ية، (�سية الفر

ييجعلLا تنفتح عJK سو العمل ال��بو فتتحسس آمالھ، وتل§9 احتياجاتھ   .ق

رونظــرا ل�ــو العالقــة بــ�ن Tليــات ال��بيــة عامــة وTليــة ال��بيــة جامعــة دم��ــو خاصــة و�ـــ�ن  ن ً

يســو العمــل ال��بــو    ذات طــاCع دينــامي�ي ؛ فــإن نجــاح Tليــات ال��بيـــة – ظــل مجتمــع املعرفــة �ــ�–ق
ييقاس Cسرعة استجاب��ا وتجاو�cا مع املتغ��ات ال:9 تواجھ سو العمل ال��بـو ع#ـ� مـا �عرضـھ مـن  ق

، مما �سفر عن  +ذا )287 ،2021رضوان ، مراد ، (قبرامج خاصة تتواكب مع متطلبات +ذا السو 
قن احتياجات سو العمل ال��بو وتطلعاتھ، وتلبية احتياجات سو العمل قالفر فجوات تر�و%ة ب� ي ق

ن (يال��بو وتحقيق التواصل الفعال بي��ا و��ن ¥طراف اq_تمعية املستفيدة من ا�tدمة  ودمحم آخر
اسة كخطوة مLمـة تقو%ميـة لل#ـ�امج املم�ـ�ة ب�ليـة ال��بيـة جامعـة )374 ، 2017،  ر؛ لذا تأ�ي +ذه الد

  .قدى مالءم��ا ملتطلبات سو العملردم��و وم

اسة aجابة عن ¥سئلة التالية رومن ثم تحاو الد   :ل

؟ -   رما ¥سس الفلسفية لل#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و

قما واقع ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و �� ضوء متطلبات سو العمل ؟ -   ر

 - �قلية ال��بية جامعة دم��و �� ضوء متطلبات سو العمل؟ما متطلبات تطو%ر ال#�امج املم��ة ب   ر



  دراسة تقويمية للبرامج المميزة بكلية التربية جامعة دمنهور"
 " في ضوء متطلبات سوق العمل

  إيمان سامي عبد النبي دمحم / د
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اسةأWداف   :ر الد

ئbسة إJW تقو%م ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و �� ضوء       اسة بصفة  ر��دف الد ر ر
  : قمتطلبات سو العمل من خالل الكشف عن

 ر¥سس الفلسفية لل#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و - 

قل#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و �� ضوء متطلبات سو العمل واقع ا -   ر

ق متطلبات تطو%ر ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و �� ضوء متطلبات سو العمل؟ -    ر

اسة    :رمنXY الد

اسة املن/. الوصفي، الذى �ãتم بوصف ما +و Tائن وتفس��ه ف , ر      استخدمت الد ووتحديد الظر
سات الشاäعة أو السائدة والتعرف عJK وال رعالقات ال:9 توجد ب�ن الوقاäع، كما �ãتم بتحديد املما

جابر، ( راملعتقدات و=تجا+ات عند ¥فراد واt_ماعات وطرائقLا �� النمو والتطو
اسة �� اptصو عJK املعلومات واptقائق والبيانات عن  ) T2009،134اظم، لمما �ساعد الد ر

اسة،  ألنھ �عتمد عJK الوصف والتحليلالظا+رة محل ا ، و+ذا من شأنھ  )101، 2011البو��،( رلد
اسة �� وصف واقع ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و  رأن يفيد الد   .ر

اسة   :رأWمية الد

                  �Kاسة فيما ي   :رتتمثل أ+مية الد

 :\Wمية النظر�ة  - أ

اسة مLمـة Tو�Ôـا محاولـة  -  جـادة للوقـوف عKـJ واقـع ال#ـ�امج املم�ـ�ة ب�ليـة ال��بيـة ر�عد الد
قجامعة دم��و �� ضوء متطلبات سو العمل  .ر

اسة �ـ� الكـشف عـن املعوقـات ال:ـ9 تواجـھ ال#ـ�امج املم�ـ�ة ب�ليـة ال��بيـة -   ر�سLم +ذه الد
 .رجامعة دم��و

�بيـة قتحديد احتياجات سو العمل من ا�tـدمات وال#ـ�امج املم�ـ�ة ال:ـ9 تقـدمLا Tليـة ال� - 
 ربجامعة دم��و 

  :  \Wمية التطبيقية  - ب

اسة التعر%ف �cذه ال#�امج  -  رتقدم للمسئول�ن عن التعليم اt_ام�v، حيث تحاو +ذه الد ل
ًواستجالء واقعLا ميدانيا وما يوجLھ تطبيقLا من صعو�ات، وما قد يrتج عن تطبيقLا 

ات املناسبة من سلبيات وايجابيات، و+و �cذا �ساعد +ذه القيادات �� اتخاذ ال رقرا
 .Cشأن +ذه ال#�امج 

 أن البحث اptا�W �عد استجابة للتوجLات العاملية املعاصرة، وتوصيات البحوث  - 
ة البحث عن مصادر بديلة للتمو%ل اt_ام�v، وم��ا  ورواملؤتمرات ال:9 تنادي بضر

 .راستحداث ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و

اسة  ا�ساع قطاع املستفيدين م -   :  عJK س�يل املثال–رن نتائج الد
ة Tلية ال��بية جامعة دم��و � رإدا  .ر
Zس �  .رأعضاء +يئة التد
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 .الطالب �
 .قمؤسات سو العمل بصفة عامة واملؤسسات التعليمية م��ا بصفة خاصة �

%ة مق��حة لتحقيق التواصل الفعال بي��ا و��ن  -  ؤ التأكيد عT JKو Tليات ال��بية تقدم ر ن
  .قسو العمل

ة عJK قيادة التطو%ر �� ر دو  -  رTليات ال��بية �� تحقيق التنمية ال�شر%ة وتوف�� Tوادر قاد
 .محافظة البح��ة 

دا عمليا عJK ¥صوات ال:9  -  ات خر%ج Tلية ال��بية ملواكبة سو العمل  ر�عد تطو%ر مLا قر
  .لتنادي بإلغاء Tليات ال��بية واستجابت لLا Cعض الدو العر�ية كسلطنة عمان وغ��+ا

اسةمص    :رطR^ات الد

اسية خاصة �� كنف اt_امعات : �عرف ال#�امج املم��ة بأ�Ôا: ال��امج املم��ة )1 ربرامج د
اسة ف�Åا بنظام  اسيا عJK أنماط حديثة معتمدة عامليا، ت�و الد �ومية املصر%ة �عتمد دptرا نر ً ً

اسية املتصلة، عJK أن ي�و من حق الطالب =لتحا نالساعات املعتمدة للفصو الد ق �cا رل
ط  وCشرط اptصو عJK اptد ¥د�ى للقبو �� Tليات القطاع املع9É بال#�نامج دو إضافة شر ن ل ل

ا��9 عJK حسب عدد الساعات املعتمدة ، مع . جديدة روت�و الت�لفة aجمالية للفصل الد ن
سم الساعة املعتمدة عJK حسب Tل برنامج  %ة مصر العر�ية(رتحديد  اq_لس ¥عJK : رجمLو

قم  : ل´_امعات %خ ) 444(رجلسة   ).، التعر%ف بال#�امج املتم��ة4/7/2006ربتا
�ومية املصر%ة، : ًو%مكن �عر%فLا أيضا بأ�Ôاptامعات ا_tاسية خاصة داخل ا ربرامج د

 JKصو عptشرط اC ا�c أنماط حديثة معتمدة عامليا ، و%حق للطالب =لتحاق JKاسيا ع ل�عتمد د ر
  ).365، 2019أحمد، (قطاع املع9É بال#�امج لاptد ¥د�ى للقبو �� Tليات ال

اسية خاصة باللغةaنجل��ية والفر�سية  داخل :ً  و�عرف ال#�امج املم��ة إجرائيا بأ�Ôا ر برامج د
Tًلية ال��بية بجامعة دم��و �عتمد عJK أنماط حديثة معتمدة عامليا، يلتحق �cا الطالب Cشرط  ر

اسة ال:9 ت�و حسب لحصولھ عJK اptد ¥د�ى للقبو �� ال�لية ن، وZسا+م بجزء من ت�لفة الد ر
اسة   .رإجما�W عدد الساعات املعتمدة للفصل الد

جانب : مجال ذو جانب�ن مرتبط�ن ومت�امل�ن: "قeعرف سو العمل بأنھ: قسو العمل )2
ات متفاوتة �� مجاالت عديدة تختلف من  رعرض يتضمن قو Cشر%ة عاملة بمؤ+الت ومLا ي

من مؤسسات التعليم �� قطاعات ¥عمال �qرجات �عليمية مقدمة م�ان آلخر، وجانب طلب 
من مؤسسات التعليم إلنتاج عدد مع�ن من ا�tر%ج�ن لنوعيات وظائف معينة ملؤ+الت 

ات ومواصفات محددة  ).77، 2017عيد، (  ".رومLا
م�ان اف��ا9�æ بنظام العرض والطلب للوظائف واptرف بما  :كما يمكن fعر�فھ بأنھ

ف اq_تمع وسياستھ العامةي>ناسب م ض مع ظر وع مستو وتخصص ا�tر%ج، و�ما ال يتعا ر عبد ( ى
 .)2014، 2018العال، ذTى، 

ًوZعرف سو العمل إجرائيا بأنھ      جميع املؤسسات التعليمية قبل اt_ام�v، سواء Tانت : ق
  .ح�ومية أو خاصة أو دولية
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التوافق و=�Ù_ام ب�ن أعداد : ق �عرف متطلبات سو العمل بأ�Ôا:قمتطلبات سو العمل  )3
جات الشاغرة �� سو العمل املتغ��،  قا�tر%ج�ن ونوعي��م من التخصصات ا�qتلفة مع الد ر
تھ عJK مواجLة التغي�� �� السو والتrبؤ بھ قبل  سالة التعليم وZعظم من قد قCش�ل �عز  ر ر ز

 ).332، 2016عبد اt_واد، (حدوثھ 
التوافق ب�ن ¥فراد املتاح�ن للعمل وفرص : ًئيا بأ�Ôاق       و�عرف متطلبات سو العمل إجرا

العمل املتاحة؛ فLو مؤسسة تنظيمية اقتصادية يتفاعل ف�Åا عرض العمل والطلب عليھ، و%تخرج 
%ن عJK شغل الوظائف املتاحة بأعJK كفاءة   .رأفراد قاد

اسة   :رحدود الد

اســة بالكـشف عــن واقــع ال#ــ�امج : اj^ـدود املوضــوعية املم�ـ�ة باللغــة aنجل��يــة ب�ليــة رســتكتفي الد
، وذلك نظرا لوجود دفعات تم تخر%ج�Åـا مـن +ـذه ال#ـ�امج عKـJ عكـس ال#ـ�امج  ًال��بية جامعة دم��و ر
ا�ــــــــ�9  �ــــــــ� العــــــــام الد ــــات إال  ـــــو دفعــــ ــــا وقبـــ ـــة �cــــ اســــ ــــــدأ الد ـــة الفر�ــــــــسية وال:ــــــــ9 لــــــــم تبــ راملم�ـــــــ�ة باللغـــــ لر

  . م و�التا�W لم يتخرج أي دفعة من +ذه ال#�امج2021/2022

ــــــة ــــــــدود الزمانيــــــــــة وامل�انيـــــ ـ ــــــام�v : اj^ـ ـــــــام اt_ـــــ ــــــن العـــ ــــــ�م ¥و مـــــ ــــــالل ال�ــــ ــــــــة خــــ اســـ ـــق الد ــــــــم تطبيـــــــ لتــ ر
Zس و طــالب الفرقــة الراCعــة مــن ال#ــ�امج املم�ــ�ة 2022/م2021 رم عKــJ عينــة مــن أعــضاء +يئــة التــد

  .رباللغة aنجل��ية ب�لية ال��بية جامعة دم��و

اسة عJK عينة م�ونة: اj^دود الlشر�ة Zس، و) 52( منرتم تطبيق الد   . ًطالبا) 154(رعضو +يئة تد

اسات السابقة   :رالد

اسة، و%�K ذلك  تباط بموضوع الد اسات السابقة ذات = ر       فيما ي�K عرض أل+م الد ر ر
 9Éاسات السابقة +و ال>سلسل الزم راستخالصات، مع التن�يھ عJK أن اpqك الرئbس �J عرض الد

  :من ¥حدث لألقدم

اسة  ة الصناعية الراCعة ): 2021ز�دان، (رد اسة اptالية الوقوف عJK أ+م مالمح الثو ر+دفت الد ر
ات سو العمل الواجب توافر+ا  قوا�ع�اسا��ا عJK التعليم الف9É الصنا�Ý، وإعداد قائمة بمLا ر
ة الصناعية الراCعة ومتطلبات  س الثانو%ة الفنية الصناعية بمصر عJK ضوء الثو رلطالب املدا ر

Tأداة t_مع البيانات، ) =س>بانة(بعت الباحثة املن/. الوصفي واستخدمت تنمي��ا، وقد ات
اسة إJW قائمة ت�ونت من  ئbسة، أولLا) 4(روتوصلت الد ات  رمLا ات ال��صية : ر نة، (راملLا واملر

ات التواصل، التعلم مدى اptياة، صنع القرار، aبداع و¥صالة  رالتفك�� النقدي والتحليل، مLا
ة ة فرعية، وثان�Åا) 16(تتضمن ، و)رواملباد ات التقنية : رمLا صيانة املعدات، مراقبة اt_ودة، (راملLا

) 14(، و�شمل )استكشاف ¥خطاء وإصالحLا، حل املشكالت املعقدة، وتحليل النظم وتقييمLا
ة فرعية، وثال�èا ات =جتماعية : رمLا القيادة والتأث�� =جتما�Ý، العمل �� فر%ق، الذTاء (راملLا

ة فرعية، وأخ��ا) 13(ى، وتحتو عJK )العاطفي، التفاوض و=قناع ًمLا د : ر ة املوا ات إدا رمLا ر ة (ر رإدا
ة ¥فراد ة الوقت، إدا د املادية واملالية، إدا راملوا ر اسة ) 11(، وتتضمن )ر ة فرعية، ثم ان��ت الد رمLا ر

ة الصناع ات سالفة الذكر عJK ضوء الثو رCعرض متطلبات تنمية تلك املLا   .ية الراCعةر

اسة  اسة وضع تصو مق��ح لتفعيل دو ال#�امج املم��ة بجامعة ): 2019أحمد، (رد راس��دفت الد ر ر
اسة استخدم الباحث املن/. الوصفي ملناس�تھ  ة �� تدو%ل التعليم، ولتحقيق +دف الد راملنصو ر

اسة إJW عدد من املتطلبات ال اسة والقضية املعاt_ة لLا، وتوصلت الد رملوضوع الد :9 من شأ�Ôا ر
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ط قبو الطالب الوافدين t_ذب : ر�عز%ز دو ال#�امج املم��ة �� تدو%ل التعليم، وم��ا لتbس�� شر و
تقاء  اسة، و= رالعملة الصعبة وال��و%ج لتلك ال#�امج، وكذلك إضفاء البعد الدو�W عJK املنا`. الد ر

ة، ب ة جامعة ربالعملية التعليمية والبحثية بال#�امج املم��ة بجامعة املنصو %ادة قد  JWراإلضافة إ ز
ة عJK املنافسة �� سو املعرفة العال�9 قاملنصو ة =+تمام بأن ي�و ل�ل . ر اسة بـضر نوأوصت الد ر ور

برنامج مم�� داخل Tل Tلية موقع إلك��و�ي، والعمل عJK متاCعة وتقييم ال#�امج املم��ة بصفة 
حقيق أق�é¶ استفادة من ال#�امج املم��ة مستمرة، وتحديد املعوقات ال:9 تواجLLا، والتوجھ نحو ت

من خالل =ل��ام بتحديد أعداد الطالب ل�ل برنامج وتقدير ¥عداد املناسبة من أعضاء +يئة 
Zس   .رالتد

اسة  ثان، (رد اسة تقدير مدى مواءمة مخرجات التعليم اt_ام�v مع ):2019رالو ر اس��دفت الد
لمتطلبات سو العمل السعودي، حيث تم عمل جدو  إحصاäي من بيانات وحدة ا�tر%ج�ن �� ق

يجامعة شقراء، يحتو عJK أعداد ا�tر%ج�ن �� Tليات ال��بية �� تخصصات ال��بية ا�tاصة، وعلم 
النفس اللغة العر�ية، وأعداد الذين حصلوا عJK وظائف، و�س�êم حسب Tل تخصص لعام 

 أعداد ا�tر%ج�ن �� Tل لوتم تصrيف البيانات �� جداو إحصائية يب�ن فيھ). +ـ1438/ 1437(
لتخصص و�سبة التوظيف موpÕة با�qططات البيانية، كما تم عمل جدو إحصاäي آخر يب�ن 

، إناث(أعداد الذين حصلوا عJK وظائف تبعا ملتغ�� اr_tس  ، وتب�ن من النتائج أن �سب )رذTو
�WالتاT ن جاءت�ر%ج�tنة مع أعداد ا ت ال��بية �� أن عدد ا�tر%ج�ن �� Tليا: رالتوظيف باملقا

ًخر%جا، ) ۷۲۸(بلغ )  +ـ1438 / 1437تر�ية خاصة، علم النفس، اللغة العر�ية لعام (التخصصات 

، و�� �سبة منخفضة جدا %)19.07(وظيفة بrسبة مئو%ة ) 65(وعدد الذين حصلوا عJK وظائف 
a ن، وأن�ر%ج�tة �� أعداد ا��ادة كب% نة Cعدد ا�tر%ج�ن، كما تب�ن أن +ناك  زمقا ناث يتقدمن ر

رعJK الذTو �� أعداد ا�tر%ج�ن، باملقابل �سب التوظيف للذTو أعJK من aناث، وقد قدم  ر
 JWسياسات القبو باالس>ناد إ ��غي� JKلالباحث مجموعة من التوصيات، من بي��ا العمل ع
قمتطلبات سو العمل السعودي، والعمل عJK �غي�� ش�ل السو وï_مھ بما يتالءم مع أعداد  ق

�tن املؤسسات ا�ة لسو العمل و�Lن املؤسسات املوج�سيق والتفاعل بrن، و�عز%ز الت�قر%ج
%�ية  .رالتعليمية والتد

اسة  تطو%ر التعليم اt_ام�v ح:¶ يتمكن من والW +vدفت ): 2018السيد، ذ7ي، عبد العال، (رد
ملعاصرة، قتلبية احتياجات سو العمل اptالية واملستقبلية �� ضوء Cعض النماذج العاملية ا

اسة املن/. الوصفي، والذي يتم من خاللھ وصف اptقائق املتعلقة بتطو%ر  رواستخدمت الد
 JWا بدقة للوصو إLا وتحليلLيفrا وتصLوسو العمل، وجمع البيانات وتنظيم �vام_tلالتعليم ا ق
اسة عJK عدة مصط´pات  تكزت الد روسيلة يمكن أن يتم من خاللLا تطو%ر التعليم اt_ام�v، وا ر

أن : ، وتوصلت إJW نتائج متعددة ومختلفة، م��ا)قالتطو%ر، التعليم اt_ام�v، سو العمل(م��ا 
قالتعليم اt_ام�v يحتاج إJW تطو%ر ح:¶ يل§9 احتياجات سو العمل، و+ذا التطو%ر يجب أن �شمل 

ة قائمة عJK أسس علمية حديثة ومعاصرة، وتم تھ ال:9 تتصف باملركز%ة وتحو%لLا إJW إدا رإدا و%لھ ر
الذي �عتمد حاليا فقط عJK ا�qصصات املالية ال:9 تحدد+ا الدولة، وعليھ أن يبحث عن مصادر 
إضافية ومتجددة لتمو%لھ، كما يجب أن �شمل التطو%ر املنا`. العقيمة وتطو%ر+ا لتناسب 
لمتطلبات سو العمل اptالية واملستقبلية، وسياسة القبو ال:9 �عتمد فقط عJK مجموع الطالب  ق

ات الطالب واحتياجات سو العمل، كما � ق� الثانو%ة العامة وتحو%لLا إJW سياسة ترا�Ý ميو وقد رل
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،�vام_tن احتياجات سو العمل والتعليم ا�ضعف العالقة ب JWاسة إ قتوصلت الد =فتقار إJW  ور
وأوصت قوجود قاعدة بيانات توsÕ =حتياجات الفعلية لسو العمل من حيث الكم والكيف، 

ا ة رالد قتوف�� ¥دوات و¥جLزة املسايرة للمستجدات املستحدثة �� سو العمل، و%لزم ورسة بـضر
قذلك اعتماد م��انية خاصة للتعليم اt_ام�v ح:¶ يمكن تلبية احتياجات سو العمل ا�qتلفة، 

جال ¥عمال داخل مجلس اt_امعات للمشاركة و رالعمل عJK وجود ممثل�ن من القيادات املLنية و
ات ا�tاصة Cسو العمل املصر�� ا يتخاذ القرا ق   .ر

اسة  ن، (رد  التعرف عJK ال#�امج ال:9 تقدمLا Tليات ال��بية،والW +vدفت ): 2017وفودة وآخر
أي ¥طراف اq_تمعية حو ا�tدمات ال��بو%ة ال:9 تقدمLا ال�لية للمجتمع، وتحديد  لواستطالع  ر

والكشف عن واقع املشاركة  قدمLا ال�لية،قاحتياجات سو العمل من ا�tدمات وال#�امج ال:9 ت
 ، ياq_تمعية ين Tليات ال��بية وسو العمل ال��بو %ة مق��حة لتحقيق التواصل الفعال ق ؤمع وضع ر

 ، يب�ن Tليات ال��بية وسو العمل ال��بو اسة املن/. الوصفي الذي يقوم عJK جمع ق رواستخدمت الد
، وتحليل البيانات واملعلومات املتعلقة بطبيعة العالقة ي ب�ن Tليات ال��بية وسو العمل ال��بو ق

%ة مق��حة لتحقيق التواصل الفعال ب�ن Tليات  ؤمجاالت الر�ط بي��ما، وذلك من أجل تقديم ر
 ، يال��بية وسو العمل ال��بو اسة إ|} أن من أWمق  احتياجات املؤسسات ال��بو%ة روتوصلت الد

ًة ال��بية �� مجال إعداد املعلم مLنيا وتخصصيا من املواصفات ال:9 يrب�Û توافر+ا �� خر%ج Tلي ً

ة عJK تلبية احتياجاتھ النفسية، : ًوثقافيا �� رتحس�ن املستو املادي �tر%ج Tلية ال��بية والقد ى
%�ية ال:9 يمكن ل�لية ال��بية أن تقدمLا للمعلم�ن �� امليدان، وكذلك  ات التد روتحديد أنواع الدو ر

ات لتحقيق ال:9 يحتاجLا خر%ج Tلية ال�� ربية �� مجال برامج التنمية املLنية للمعلم، وم��ا دو
 JKة العمل ع اسة بضر %ة، وأوصت الد ات خاصة بالنواa �ðدا ات تثقيفية، ودو راt_ودة، ودو ر ور ر ر
 تحقيق التواصل الفعال ب�ن ال�لية واملؤسسات ال��بو%ة من وجLة نظر أفراد العينة، من خالل

ة من خ#�ات ال�وادر بال�لية، وعقد برامج لتنمية الو�Ý البي9ñ فتح حوار مجتم�v لالستفاد
واملشاركة الفعالة �� خدمة البbئة، ومشاركة ممثل عن Tلية ال��بية �� اq_الس الرسمية ال:9 

جود مندوب دائم التواصل ب�ن ال�لية واملؤسسات ال��بو%ة   .و�عقد+ا املؤسسات التعليمية، و

اسة  ، {^اتھ، (رد روضع تصو مق��ح لتعز%ز امل��ة التنافسية والW +vدفت ): 2017ى\خناو
صد واقع �سو%ق ال#�امج  ة من خالل مدخل �سو%ق ال#�امج املم��ة �cا من خالل  رt_امعة املنصو ر
ة، والكشف عن املعوقات ال:9 تواجھ �سو%ق ال#�امج املم��ة، ولتحقيق  راملم��ة بجامعة املنصو

اسة استخدم الباحث املن /. الوصفي، وتم تصميم اس>بانة، قدمت إJW عينة من أعضاء ر+دف الد
ة؛ للوقوف عJK واقع �سو%ق ال#�امج املم��ة �cا،  Zس ببعض Tليات جامعة املنصو ر+يئة التد ر
اسة إJW أن واقع  روالتعرف عJK املعوقات ال:9 تواجLھ، ومق��حا��م للتغلب عل�Åا، وتوصلت الد

ا �� كث�� من اt_وانب وأن +ناك العديد من �سو%ق ال#�امج املم��ة بجامعة املنص ة �عا�ى قصو ًرو ر
ة =+تمام  اسة بضر ة، وأوصت الد راملعوقات ال:9 تواجھ �سو%ق ال#�امج املم��ة بجامعة املنصو ور ر
ًبال#�امج ال:9 تقدمLا اt_امعة ح:9 تالئم احتياجات املستفيدين محليا وعامليا من حيث اt_ودة  ً

اسات ق وأبحاث سو من أجل تطو%ر سياسة تحديد الرسوم Cش�ل مستمر، روالنوعية، وإجراء د
م لتطو%ر +ذه  توTوالت �عاو ب�ن Tل Tلية واL_tات ا�qتلفة لتوف�� التمو%ل الال زوعقد بر ن و
توTوالت �عاو  نال#�امج، والبحث عن فرص عمل مناسبة �tر%�Í +ذه ال#�امج، من خالل عقد بر و

  .من خر%ج�Åاب�ن ال�لية و��ن اL_tات املستفيدة 

اسة  اسة التعرف عJK ال#�امج املم��ة ال:9 تقدمLا اt_امعات ): 2017محمود، (رد راس��دفت الد
اقع التمايز التعلي�9 ب�ن طالب  �ومية، وجامعة القا+رة عJK وجھ ا�tصوص، وptواملصر%ة ا
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�ومية ptامعات املصر%ة ا_tة والعادية با�تحقيق +دف ، ول"جامعة القا+رة نموذجا"ال#�امج املم�
اسة استخدم املن/. الوصفي، وتم تطبيق اس>بانة ومجموعة من املقابالت املقننة من إعداد  الد

ُ
ر

Zس ومسئو�W ال#�امج املم��ة ببعض ال�ليات  رالباحث موجLة لعينة من الطالب وأعضاء +يئة التد
اسة إ|} ال:9 يطبق ف�Åا نظام ال#�امج املم��ة بجامعة القا+رة،  ديث وتطو%ر تحروتوصلت الد

اسي�ن  سو نظام الفصل�ن الد رال#�امج العادية للطالب الذين يد Zس، مكتبات، (نر رقاعات تد
شاد ¥Tادي�9 a ،قبما ي>ناسب مع متطلبات سو العمل و�ما يضا�� التخصصات ...) رمعامل

%بات واملنا`. املقدمة لزمال¦�م �� ال#�امج املم��ة أو الساعات املعتمدة مع ال��ك�� عJK الت رد
%�ية �� مراكز تاCعة ل�ليات  سات و�رامج تد ة Tو Zس ال#�امج املم��ة �� صو رالعملية، وأن يتم تد رر ر
س لLم  جات ومعامل واحدة، و%د راt_امعة بحيث �شرك جميع الطالب �� ال�لية الواحدة �� مد ر

�اح الت %�ية من أ ه +ذه ال#�امج التد Zس =ستفادة بما تد رنفس أعضاء +يئة التد ر ر طو%ر وتحس�ن ر
جال ¥عمال وأ¯pاب  رالعملية التعليمية بال�لية، وعمل لقاءات توظيفية من خالل دعوة 
 JWس إZ رالشرTات واملستفيدين من سو العمل، يتم من خاللLا توجيھ الطالب وأعضاء +يئة التد ق

اسية املقدمة للطالب رمتطلبات سو العمل ليتم مراعا��ا �� ال#�امج الد  .ق

اسة  +دفت التعرف عJK مواءمة مخرجات Tلية ال��بية الحتياجات والv+ ):  2016ى، ��ام(رد
اسة العرض والطلب للتعرف عJK =حتياجات الكمية  س �� محافظة بÉ¶ سو%ف من حيث د راملدا ر
اس من املعلم�ن �� تخصصات الر%اضيات والعلوم واللغة العر�ية واللغة aنجل��ية  رللمد

اسات =جتماعية، و ذلك من خالل بيانات مركز aحصاء التاCع ملدير%ة ال��بية والتعليم، روالد
اسة استخدم الباحث املن/. الوصفي التحلي�K ملراجعة ¥دبيات ذات العالقة  رولتحقيق +دف الد
لباملوضوع وأسلوب املsÙ =جتما�Ý وإعداد اس>بانة حو املواءمة ب�ن خر%T �Íلية ال��بية 

س ومق� �حات تحقيقLا ثم تطبيق =س>بانة عJK عينة من املوجL�ن، وتوصلت رواحتياجات املدا
اسة إJW عدة نتائج، أ+مLا سة ترجع إJW : رالد ق ذات داللة إحصائية ب�ن عينة الدا رعدم وجود فر و

ات =س>بانة، حيث  رمتغ�� ا�t#�ة واملرحلة التعليمية ومتغ�� التخصص حو املوافقة عJK عبا ل
ت العينة إJW أنھ ال ن يتم الر�ط ب�ن أعداد ا�tر%ج�ن وأسلوب العرض والطلب، كما أن التعاو رأشا

لب�ن ال�لية واملدير%ة ضعيف حو سياسات القبو وتحديد أعداد الطالب املقبول�ن، وأن +ناك  ل
نضعفا �� مستو جودة خر%�Í ال�لية حيث إ�Ôم ال �شارTو �� إعداد البحوث ptل مشكالت  ى ً

ضا اq_تم سة ومستو  راملد +ا �� متاCعة ىر رع ع��م ضعيف، كما أن ال�لية ي�اد ينعدم دو
ة إ�شاء  اسة بضر جود تخصصات مشبعة باملعمل�ن يrب�Û إيقافLا، وأوصت الد را�tر%ج�ن، و ور و
Zس الر%اضيات والعلوم باللغة aنجل��ية، وحاجة املعليو اt_دد إJW برامج  نأقسام جديدة لتد ر

Zس اptديثة %�ية عJK أساليب التد رتد اسية ملواكبة متطلبات ر ات الد ر، وتحديث ال#�امج واملقر ر
 sÙلية بم�س، وقيام ال رسو العمل، وعقد ملتقى توظيف سنو لالطالع عJK احتياجات املدا ي ق

رسنو للتخصصات ا�qتلفة، ومراجعة الت�ليف لتعي�ن خر%T �Íلية ال��بية فو تخرجLم   .ي

اسة اj^سي�+  فع مستو ا):2016(رد ى  وال:9 +دفت  t_ودة �� برامج التعليم العا�W من خالل ر
%وس  جة الب�الو اسو �� د Zع التخرج ال:9 يقوم �cا الطالب اt_امعيو الد رمعرفة إسLام مشا ر ر نر ن

نوما يوجLھ ¥Tاديميو والطلبة . قوما �عادلLا �� إيجاد الت�امل ب�ن التعليم اt_ام�v وسو العمل
�نمن معوقات وتحديات تحو دو تحقيق ذلك الت قامل، وسبل التغلب عJK الصعو�ات وطر ل

%ر  اسة ثالث أدوات، �� =س>بانة واملقابلة وتحليل تقا رتذليلLا، ولتحقيق أ+دافLا تبrت الد ر
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Zع التخرج ال:9 كت�êا الطلبة، وذلك t_مع البيانات من ¥Tاديمي�ن والطلبة املنتم�ن إJW عشر  رمشا
Zع التخرج يمكن أن جامعات وTليات جامعية Cسلطنة عمان، وقد أكدت اسة أن مشا ر نتائج الد ر

ق�سLم Cش�ل فاعل �� ت�امل مخرجات التعليم العا�W مع سو العمل اptقيقية لوظيفتھ 
Zع التخرج لتصبح  اسة اptالية تو9�ò بتطو%ر Ìلية ال:9 تنفذ �cا مشا راملستقبلية، لذا فإن الد ر

قا�W وسو العمل، مع =ستمرار �� أك�ó فاعلية �� إيجاد الت�امل ب�ن مخرجات التعليم الع
اسات ال:9 تأخذ ��  راستعمالLا أداة من أدوات تقو%م أداء الطلبة اt_امعي�ن، وإجراء البحوث والد

  .=عتبار خصوصيات اt_امعات وطال�cا

اسة املصر  يد ق  وال:9 +دفت التعرف عJK أ+م متطلبات سو العمل �tر%a �Íعالم ):2016(ر
، والتعرف ع ، ودو قسم يال��بو ات املك>سبة للطالب من برنامج aعالم ال��بو رJK أ+م املLا ي ر

اسة املن/.  رaعالم ال��بو �� تأ+يل الطالب لسو العمل ا�Kpq والدو�W، واستخدمت الد ق ي
الفرقة ¥و�W، (مفردة من طالب ) 400(الوصف�ن وطبقت عJK عينة عشوائية منتظمة قوامLا 

، والفرقة الراCعة ¯pافة وإذاعة وتليفز%ووالثانية، والثالثة مسرح  نو¯pافة وإذاعة وتليفز%و  –ن
مفردة من أخصاäي ) 200( سنة من Tلية ال��بية النوعية بكفر الشيخ، و21- 18من ) يوإعالم تر�و

س املصر%ة بمحافظات كفر الشيخ، وطنطا، والدقLلية رaعالم ال��بو باملدا اسة . ي روتوصلت الد
JKة العمل ع �ط اt_امعة باq_تمع ا�Kpq لفتح سو عمل �tر%ج برنامج aعالم ورإJW ضر ق  ر

ش  +ا اq_تم�v الثقا�� الكب�� واملLم Cعقد مؤتمرات علمية و ، وأن تقوم اt_امعة بدو ورال��بو ر ي
%ادة تدعيم العالقة ب�ن ا�tر%ج ما  ، و زعمل يتم من خاللLا توعية اq_تمع بأ+مية aعالم ال��بو ي

tعد التخرج واCية�% ات التد %ة والدو ر_امعة من خالل اللقاءات الدو ر  .ر

اسة جايل  ب والW +vدفت ): 2015(رد ر إلقاء الضوء عa JKش�اليات ال:9 وقفت حائال دو التقا ن
ً

قب�ن مخرجات التعليم اt_ام�v وسو العمل، والوقوف عJK املتغ��ات ال:9 تحدث داخل سو  ق
ات ال:9 يحتاج Lا خر%جو التعليم اt_ام�v لسد احتياجات مجتمع املعرفة رالعمل وتأث��+ا عJK املLا

تقاء  ات ال��صية، مع وضع خطة اس��اتيجية لال ات اptاسب والتفك�� واملLا ربال��ك�� عJK مLا ر ر
ات املستو التق�t 9Éر%�Í التعليم اt_ام�v، وكذلك ما يحتاجھ سو العمل املتغ��،  قبمLا ى ر

اسة استخدم الباحث امل ن/. =س>شرا�� الذي يقوم عJK التrبؤ باألوضاع رولتحقيق +دف الد
ه من/_ا  ًوالظوا+ر املستقبلية انطالقا من ¥وضاع املعاصرة، وكذلك املن/. الوصفي باعتبا ر

ً

اسة وتحليلLا ونقد+ا والتrبؤ بمستقبلLا، وتم استخدام  صد واقع الظا+رة موضع الد رمساعدا ��  ر ً

اسة ع) 386(اس>بانة طبقت عJK عينة قوامLا  Zس باt_امعات ا�qتلفة، وان��ت الد رضو +يئة تد ر
ات خر%�Í التعليم اt_ام�v لتلبية متطلبات سو  قCعمل خطة اس��اتيجية مق��حة لتنمية مLا ر

  .العمل �� ضوء اقتصاد املعرفة

اسة   مـة لتقليـل الفجـوة والvـ+ ):  2014يال�نـداو وسـو�لم، (رد ز+ـدفت  تحديـد Cعـض Ìليـات الال
د ال�ـــشر%ة �ــ� البلـــدان بــ�ن مخرجــات  رالتعلـــيم العــا�W ومتطلبــات ســـو العمــل كمـــدخل لتنميــة املــوا ق

اســــة العديـــد مــــن املق��حـــات مــــن  رالعر�يـــة، واتبـــع الباحثــــان املـــن/. الوصــــفي التحليKـــ�، وقـــدمت الد
دعم التخصصات اptديثة ال:9 تحقق التوافق ب�ن التعليم وحاجات اq_تمع، وإعادة النظر : أ+مLا

أ+يــل، ومراجعــة بــرامج اt_امعــات وال�ليــات ومنا`_Lــا وتطو%ر+ــا، لتــصبح أكóــ� التــصاقا �ــJ بــرامج ت
ً

  .بحاجات الطالب واحتياجات اq_تمع

اسة     وال:9 +دفت تحديد Cعض متطلبات تفعيل العالقة ب�ن التعليم اt_ام�v ):2011أحمد، (رد
اســـة املـــن/. الوصـــفي،  راملـــصر والتحـــو �ـــ� ســـو العمـــل، واســـتخدمت الد ق ل زومـــن أبـــر النتـــائج ال:ـــ9 ي
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ة العمـــل عKـــJ التوجيـــھ املßـــT¥ 9ـــادي�9 للطـــالب باt_امعـــات، وإ�ـــشاء  اســـة ضـــر رتوصـــلت إل�Åـــا الد ور
لأقسام وتخصصات جديدة داخل Tليات اt_امعـات، وتجديـد سياسـات القبـو والقيـد باt_امعـات 

  .قاملصر%ة بما يتوافق مع احتياجات سو العمل اptالية واملتوقعة

اســــة  ـــع بـــــرامج التعلـــــيم املتم�ـــــ� داخـــــل اt_امعـــــات ):2009اوع، مطـــــ(رد  وال:ـــــ9 +ـــــدفت اســـــتجالء واقــ
ضع تصو مق�ـ�ح يمكـن أن �ـسLم �ـ� =سـتفادة مـن بـرامج التعلـيم املتم�ـ� �ـ�  �ومية املصر%ة، وptرا و
�وميـة مـن ptامعـات ا_tة داخـل ا��ومي، واستكشاف واقع ال#ـ�امج املتم�ـptا �vام_tواقع التعليم ا

اســة امليدانيــة ملعرفــة أ+ــم عوامــل اt_ــذب الطالÑــي لل#ــ�امج، ومــا يتــاح لLــا مــن إم�انيــات رخــالل الد
�وميـــة ح:ـــ¶ �ــــستطيع ptامعـــات ا_tـــا داخـــل اLـــشر%ة، وأ+ـــم الـــصعو�ات ال:ـــ9 �عــــو تطبيقÑقماديـــة و
استrتاج أوجھ الشبھ و=ختالف ب�ن ال#�امج املتم��ة والتعليم التقليدي، و�سليط الـضوء عKـJ أ+ـم 

اســة املـــن/. الوصــفي، واعتمـــدت جوانــب ا رلقــوة والقـــصو ل#ــ�امج التعلـــيم املتم�ــ�، واســـتخدمت الد ر
Zس �ــ� بــرامج التعلــيم  Zس املــشارك�ن بالتــد رعKــJ ثــالث اســ>بانات، ¥وWــJ موجLــة ألعــضاء +يئــة التــد ر
�وميـــة، والثانيـــة موجLـــة للطـــالب املـــصر%�ن امللتحقـــ�ن ب#ـــ�امج التعلـــيم ptامعـــات ا_tداخـــل ا �املتم�ـــ

�ومية، والثالثة موجLة للطالب غ�� املصر%�ن امللتحق�ن ب#�امج التعليم املptامعات ا_tداخل ا �تم�
�وميــة، حيــث تــم طــرح ptامعــات ا_tداخــل ا �، �ــ� 2007/2008ًبرنامجــا للعــام اt_ــام�v ) 48(املتم�ــ

اسة إJW أن برامج التعليم املتم�� تقف عJK اpqك ب�ن أو) 14( جھ قوة رجامعة مصر%ة، وتوصلت الد
نكث�ــــ�ة وجوانــــب قــــصو متعــــددة، والفيــــصل +نــــا ي�ــــو بــــال��ام ال#ــــ�امج بتحقيــــق فلــــسف��ا وأ+ــــدافLا  ر
ـــبق  رCــــش�ل جيــــد يحــــاو اptفــــاظ عKــــJ ت�ــــافؤ الفــــرص التعليميــــة، و%تال�ــــJ جوانــــب القــــصو ال:ــــ9 سـ ل
ًتوضـــيحLا، وأيـــضا يتجنـــب الكث�ـــ� مـــن الـــسياسات ال:ـــ9 نتجـــت عـــن اt_امعـــات ا�tاصـــة و¥جن�يــــة، 

�مــا  �وميــة، و�التــا�W روptامعــات ا_tــا داخــل اLنجاح JــWة قــد يــؤدي إ�لــو ال��مــت بتلــك ال#ــ�امج املتم�ــ
ـــــسانية  ـــ� تنوعـــــــا Tالتخصـــــــصات �aــ ـــاالت أكóــــ ـــــدة �ـــــــ� مجــــ ــــــرح بـــــــرامج جديــ ــــــ� طـ ــــــ�_يع =ســـــــتمرار �ـ ً�ـ

�وميةptامعات ا_tمستو ا JKا�ساعا ع �óل أك�ىو=جتماعية، وÑش ً.  

اسة  نة ب�ن عينة من : (Roy Wilkinson & Ishak Youssof, 2005)رد روال:9 +دفت املقا
�ومية واملعا+د ا�tاصة �� ضوء معاي�� محددة و�J طر%قة =لتحاق، والت�لفة، ptامعات ا_tا
اسة لتطو التعليم العاJ� �W مال��يا ومشكالتھ  رواt_ودة، وذلك ل�ل م��ا عJK حدة، و�عرضت الد ر

�ومي، وõ_ز النظام عن مواكبة ال��ايد املستمر ألعptداد الطلبة املتقدمة لاللتحاق بالتعليم ا
طالب بالتعليم اt_ام�v خارج البالد، م��م حواJW ) 50600( التحق أك�ó من 1995وأنھ �� عام 

ا فعاال �� % 39،5 اسة أن القطاع ا�tاص أخذ دو �ومة املال��ية، ثم أوpÕت الدptعاية ا تحت 
ً

ًر ر ر
انتطو%ر النظام التعلي�9 منذ ال>سعينات، املعا+د ا�tاصة، واt_امعات ا�tاصة، وأن : ر ولھ مسا

راptاجة Tانت ماسة إل�شائھ من أجل مواجLة =حتياجات امل��ايدة لسو العمل، وقد ساعد ظLو  ق
�ومي للتعليم العا�W وعJK حماية املنا`. ptاصة �� تقليل الدعم ا�tا �Wمؤسسات التعليم العا

ن ل´�ارج للتعليم، وخلصت اpqلية من التغي�� عن طر%ق تقليل  وأعداد الطلبة الذين Tانوا �سافر
نة، م��ا اسة إJW عدة نتائج من خالل املقا رالد أن ما ينفق عJK الطالب �� املعا+د ا�tاصة +و أقل  :ر

Zس كما وكيفا ��  �ومية، وتفو أعضاء +يئة التدptامعات ا_tمما ينفق عليھ �� ا ��ًبكث ً ر ق
�ومية عن املعاptامعات ا_tومي، وأن القطاع ا�ptاصة مما يف��ض معھ جودة التعليم ا�tد ا+

�ومية وإن Tان لLا Cعض ptامعات ا_tا فإن ا��استقاللية، وأخ �óومي +و القطاع ¥ك�ptًا
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، إال أ�Ôا ستظل ¥وJW من حيث معيار اt_ودة �� التعليم، وانخفاض الت�لفة، وأن املعا+د  ئاملساو
جال أعمال ال �ãدفو إ9�ø JWء سو ت÷�م الر�حا�tاصة �� مؤسسات يملكLا و% ىدير+ا  ن   .ر

اسات السابقة   :رالتعقيب ع�} الد

اسات السابقة ذات =تصال املباشر وغ�� املباشر بموضوع  ري>ب�ن من خالل عرض الد
اسة  اسة، أن CعضLا تناو برامج التعليم باt_امعة وال#�امج املم��ة، كد رالد ، )2019أحمد، (لر

اسة  ن، فودة و(رود اسة )2017وآخر اسة اptسي9É ) ��2016امي، (ر، ود اسة )2016(ر، ود ر، ود
اسة )2015(جايل  اسة )2014يالLنداو وسو%لم، (ر، ود اسة )2009مطاوع، (ر، ود  Roy)ر، ود

Wilkinson & Ishak Youssof, 2005).  

اسة  ركما تناو CعضLا سو العمل، ومتطلبات العمل عJK تلبية احتياجاتھ، كد ق ، ز%دان(ل
اسة )2021 ثان، (ر،  ، ود اسة )2019رالو اسة )2018السيد، ذTى، عبد العال، (ر، ود أحمد، (ر، ود
اسة ) 2011 ، ©pاتھ، (ر، ود   ).2017ى¥خناو

اسات عJK أ+مية ال#�امج املم��ة، Tو�Ôا �سLم ��  رو�� اq_مل يت÷s =تفاق ب�ن جميع الد
ي ال��بو بصفة خاصة، إال أن جميع قتلبية احتياجات سو العمل بصفة عامة و�� اq_ال

اسات السابقة لم ت>ناو تقو%م ال#�امج املم��ة ب�ليات ال��بية خاصة Tلية ال��بية جامعة  لالد ر
  .ردم��و

اسة، وإعداد  اسات السابقة �� إعداد aطار املفا+ي�9 للد رواستفادت الباحثة من الد ر
نة نتائجLا بالنتائج ال:9 توصلت ً ومعاt_��ما إحصائيا، إ،املش�لة، وتصميم =س>بانة رضافة إJW مقا

اسة وتحليلLا اسات وذلك عند عرض نتائج الد رإل�Åا +ذه الد   .ر

اسة وفق ا�^او التالية  روfس�� الد   ر

اسة ، للد ر�طار النظر   :ي

اسة وفق �Ìي         ر�عرض الباحثة �� aطار النظر للد   : ي

أوال
ً

   التعليم املم�� �طار املفاWي�+ والفلسفي ل��امج-

 الفلسفة الv+ تقوم عل��ا برامج التعليم املم�� )1

ـــة ال:ـــــ9 تبـــــدي  �وميــptـــات ا ـــ� مـــــصر �عتمـــــد عKـــــ� اt_امعــ ـــ� التعلـــــيم الـــــدو�W �ــ إن التوســـــع �ــ
ات ¥Tاديمية و=قتـصادية  شـاد وعبـد (را+تمامLا �cذا اq_ال و+ذا يتطلب بث مز%د من =س>ثما ر 

  ).۱۱۱،۲۰۱۷اj^كيم، 

ع ¥و مــن نوعـھ �ـ� الــشر ¥وسـط واملنطقـة العر�يــة، �عـد بـرامج الت قعلــيم املم�ـ� املـشر ل و
لحيث يتم إدخال واستخدام أنماط جديدة �� التعليم العاT �Wأحد اptلـو غ�ـ� التقليديـة املق��حـة 
من أجل مساعدة مؤسسات التعليم العا�W عJK تخطي العقبات ال:9 تواجLLا، و�عتمد تلك ال#ـ�امج 

ق النظم املعتمدة عامليا مما يؤ+لLا لتقـديم �علـيم عـال اt_ـودة واسـتخدام الطـر عJK تطبيق أحدث
قاptديثة �� التعليم املعتمد عJK التعلم الذا�ي وحل املشكالت وحلقات النقـاش والبعـد عـن الطـر 
ال:ـ9 �عتمـد عKـJ اptفـظ و=سـتظLار، و%ـؤدي �ـ� نفـس الوقـت إWـJ دفـع نظـم و�ـرامج التعلـيم اptاليـة 

فع جود��ا وتطو%ر+ا   ).9-7، 2008{^اتھ وعبد القادر، (ر و
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 أWداف برامج التعليم املتم�� )2

       تتعدد أ+داف برامج التعليم املتم��، ولكن �عد من ¥+داف ¥ساسية لLا أ�Ôا �سJv إWـJ تـوف�� 
 Jvــــا بــــالنفع، وكــــذلك �ـــــس�Åالعمليــــة التعليميــــة جمع JـــــKــــومي �عــــود ع�ptا �vــــام_tتمو%ــــل للتعلــــيم ا

�وميـــة، حيـــث أصـــبحت قـــضية تجو%ـــد لتحقيـــptامعـــات ا_tـــادي�9 داخـــل اT¥ ـــودة و=عتمـــاد_tق ا
�ـــ� العقـــود القادمـــة  ات العـــصر ال:ـــ9 ســـتواجھ ¥مـــم  ة مـــن ضـــر رالتعلـــيم اt_ـــام�v ضـــر ور مطـــاوع، (و

  :وتأس¤سا ع�} ما سبق يمكن تحديد أWداف برامج التعليم املتم�� فيما ي�& ).132ـ 2009

ىفع مستو ¥داء ��   .أ  ة ت>بـع املعـاي�� ر اسـية متطـو �ومية ب#ـ�امج دptامعات ا_tرمنظومة ا ر
�وميـة بمـا �ـ� ذلـك تحقيـق مـستو مـن ptامعات ا_tليات با�ى¥Tاديمية القياسية ب�ل ال

 .¥داء، و%تفق مع معاي�� اt_ودة

ــــة لـــــسو العمـــــل اKpqـــــ� والـــــدو�W، ممـــــا �ـــــساعد عKـــــJ إعـــــداد   .ب  قتـــــوف�� بـــــرامج حديثـــــة مطلو�ـ
 .قبقوة �� سو العمل ا�Kpq وaقلي�9 والعال�9خر%ج�ن منافس�ن 

 .تحقيق كثافة طالبية تحقق الrسب واملعاي�� القياسية  .ج 

محاولـة اجتيــاز إحــدى العقبــات �ــ� طر%ــق تطـو%ر التعلــيم مــن تــد�ي مرتبــات أعــضاء +يئــة   .د 
Zس، بتقديم م�افآت مالية مرتبطة باألداء  .رالتد

ات تــpÂيحية عKــJ ج  .ه  ة واتخــاذ قـرا نـة aدا رمر ر ©ـpاتھ، عبــد القــادر، (رميـع محــاو ¥داء و
2008 ،12.(  

 املرتكزات املرجعية لل��امج املم��ة )3

اتھ، (�عتمــد ال#ــ�امج اt_ديــدة عKــJ عــدة مرتكــزات أساســية تتمثــل فيمــا يKــ�   ، {ـ̂ـ ، 2017ىBخنــاو
387:( 

لي�ــو قبـــو الطــالب مـــن خــالل مكتـــب التrــسيق، وال تز%ـــد �ــسب��م عـــن   .أ  مــن طلبـــة Tـــل % 20ن
 .فرقة

 .JÝ اح��ام مبدأ ت�افؤ الفرصيرا  .ب 

 .تخضع التعليم �� +ذه ال#�امج ملرجعيات ومعاي�� أTاديمية عاملية  .ج 

 – حـــل املـــشكالت -التعلـــيم الـــذا�ى (ق�ـــستخدم ال#ـــ�امج املتم�ـــ�ة الطـــر اptديثـــة �ـــ� التعلـــيم   .د 
 ). البعد عن اptفظ و=ستظLار–حلقات النقاش 

اسـة بنظـام التعلـيم الـذا�ي  .ه  ري�و جزءا من الد ً ة اt_امعـة عKـJ ن ر إلك��ونيـا، ممـا يز%ـد مـن قـد ً

 . طرح برامج جديدة وZسا+م �� �شر فكرة التعليم الذا�ي

ا أك�ó   .و  ًراستخدام النظم اptديثة املعتمدة عJK =تصال ع#� شبكة املعلومات، مما ي>يح قد
 .من التفاعل

اسيا  .ز  ً�عتمد ال#�امج عJK نظام الساعات املعتمدة د  .ر
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اسة ل´  .ح  جة اt_امعية ¥وJW ال يقل عن رمتطلبات الد رpصو عJK الد ساعة معتمدة، ) 125(ل
وÑي بناء عJK طبيعة املتخصص  .رأو ما يناظر+ا �� النظام ¥و

اسة   .ط   :عJK النحو التا�W) الساعات املعتمدة املطلو�ة(رتقسم متطلبات الد

  %).15-10(متطلبات جامعة  - 

  %).30-25(متطلبات Tلية  - 

 -  9��bئ  %.30رمتطلبات تخصص 

 -  �Ýية أو مش��كة%30متطلبات تخصص فرrحالة �سب بي J� وقد �عدل ،. 

 .اختيار للطالب% 20-15ي��ك من  - 

اسـة �ـJ مــدة أقـل مـن املتوقعــة �ـJ حـدود فــصل   .أ  رينÞـ9 الطالـب املتفـو متطلبــات الد ق
ا��¶ واحد   .رد

ة ا�qـــــاطر وال>ـــــشرZع والقـــــانو   .ب  ة و=قتـــــصاد وال>ـــــسو%ق وإدا ن=+تمـــــام Cعلـــــوم aدا ر ر
  .ات املLنةوأخالقي

Zس  .ج  ط اختيار أعضاء +يئة التد رشر  :و

وZعÉــ¶ بـھ عـدم ندبـھ �tــارج اt_امعـة ، للقيـام باملLـام املنوطــة (�ـش��ط تفـرغ العـضو  - 
  ).بھ

اسات العليا -  %وس والد Zس ملرحل:9 الب�الو رالتد   .رر

Zس بالطر اptديثة واستخدام الوسائط aلك��ونية -  قإجادة التد  .ر

اسة املقررتقديمھ ملواصفات املقر قبل ب -  رداية د  .ر

Zسھ -  ريتم تقييم املقر Cعد تد  .ر

ن، يراJÝ أن ي�و ما )p©2008 ،13اتة، عبد القادر، (املعاي�� القياسية للبrية ¥ساسية   . د
  :ي�K مناسبا ومطابقا للمعاي�� القياسية

 .مساحة املبا�ي املستخدمة - 

 .قاعات اpqاضرات واملعامل - 

 .قاعات الندوات وحلقات النقاش - 

�اتم�اتب أع - �Lس والتجZ  .رضاء +يئة التد


 Tافية من الكتب واملراجع - Ùrا ب+��Lمكتبة وتج ��توف . 
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 . توف�� شبكة معلومات - 

ـــاي�� ¥مـــــان  -   تـــــوف�� معامـــــل حاســـــبات مناســـــبة ومطابقـــــة للمعـــــاي��، و%ـــــتم تـــــوف�� معــ
جود صيانة دائمة لLا   .وال�املة للبrية ¥ساسية و

ة =قتصادية لل#�امج  . ه  :رaدا

 .ي وحدة لإلشراف املا�W وaدار لل#�امجيتم إ�شاء - 

 .يتم وضع الئحة مالية أساسية تقر+ا ال�لية واt_امعة واq_لس ¥عJK ل´_امعات - 

ا�ـ�9 �عتمـد مـن مجلـس اt_امعـة يـتم تقـديم  -  نـة Tاملـة قبـل بـدء العـام الد رعمل موا ز
ا ) حــــساب ختـــــامي(م��انيــــة فعليـــــة  ـــ�9 توÕــــs مـــــدى مطابق��ـــــ ا�ــ ر�ـــــ� �Ôايــــة العـــــام الد

نة و�عتمد من مجلس اt_امعةللمو  .زا

    واقع ال��امج املم��ة '& 7لية ال��بية-را�^و الثا?ي

اسة بال��امج املم��ة '& 7لية ال��بية )1 رنظام القبو والد   ل

قــم  ار  رCعـد =طــالع عKـJ القــرار الـو ي %خ ) 1269(ز  Cــشأن إصـدار الالئحــة 26/7/2006ربتـا
 JـــــKوع ، ـــو ـــة دم��ــ %خ رالداخليــــة ل�ليـــــة ال��بيـــــة جامعـ رموافقــــة مجلـــــس ال�ليـــــة بجلــــستھ املنعقـــــدة بتـــــا

قــــم 12/6/2012 ار  ر وعKــــJ القـــــرار الـــــو ي %خ ) 4885(ز  ببـــــدء برنــــامج إعـــــداد معلـــــم 29/12/2013ربتـــــا
، وإعــــداد )=بتدائيــــة وaعداديــــة(العلـــوم والر%اضــــيات باللغــــة aنجل��يــــة ptلق:ــــ9 التعلــــيم ¥سا�ــــ�9

اســة فيمـــا يKـــ� معلــم الطفولـــة وال��بيـــة اللغو%ــة aنجل��يـــة و ط القيـــد ونظـــام الد رتتمثـــل شــر دليـــل (و
  ) :8برامج إعداد املعلم، 

ط القيد  - أ   وشر

جــة اt_امعيــة ¥وWــJ ب#�نــامج إعــداد معلــم العلــوم والر%اضــيات  ر�ــش��ط لقيــد الطالــب للد
يملراحل التعليم aعدادي والثانو و¥سا��9، ومعلم الطفولة وال��بية باللغـة aنجل��يـة، باإلضـافة 

Wإ�Kامعات ما ي_tا �� الالئحة التنفيذية لقانو تنظيم ا�Åط العامة املنصوص عل نJ الشر   :و

ط القبو ال:9 يحدد+ا اq_لس ¥عJK ل´_امعات -  لأن ي�و مستوفيا لشر ون ً.  

اسة الثانو%ة العامة أو ما �عادلLا -  رأن ي�و حاصال عJK شLادة إتمام الد
ً

  .ن

اسة بال�لية -  رأن ي�و متفرغا للد
ً   .ن

ات شــفو%ة أو تحر%ر%ــة للتحقــق مــن لياقتــھ ملLنــة أن يــن� -  رs فيمــا تجر%ــھ ال�ليــة مــن اختبــا
  التعليم 

سة مLنة التعليم -   .راجتياز الكشف الط§9 لبيان لياقتھ ملما

-  JKية حصولھ ع�% 75ل�ش��ط لقبو الطالب �� برنامج التعليم باللغة aنجل�
  .ة أو ما �عادلLاعJK ¥قل �� مادة اللغة aنجل��ية �� الثانو%ة العام
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تتحــــــدد أولو%ــــــة الطــــــالب املقبــــــول�ن ب#�نــــــامج التعلــــــيم باللغــــــة aنجل��يــــــة طبقــــــا  -
ً

جات اptاصل عل�Åا الطالب �� امتحان الثانو%ة العامـة،  رللمجموع الك�K للد
جة اللغة aنجل��ية  رمضافا إليھ د

ً
.  

اسة بال��امج املم��ة ب�لية ال��بية   - ب غة �نجل��ية برنامج التعليم بالل(رنظام الد
  ): ًنموذجا

جـــة اt_امعيـــة  -  اســـة ل´pـــصو عKــJ الد ســة ب�ليـــة ال��بيــة نظر%ـــة وعمليـــة، ومــدة الد رالدا ر لر
ا��9، و%نقسم العام  اسة وفقا لنظام الفصل الد Ñع سنوات جامعية، و�س�� الد ر¥وJW أ ر ر

ً

اســـي�ن مـــدة Tـــل م��مـــا ســـبعة عـــشر أســـبوعا، م��ـــا خمـــسة عـــشر  ًاt_ـــام�v إWـــJ فـــصل�ن د ر
اسة، وأسبوعان لالمتحاناتأسبو رعا للد ً .  

ة �ـ� الالئحـة الداخليـة ل�ليـة ال��بيـة ب#�نـامج إعـداد معلـم العلـوم  -  Zس املـواد املقـر ريتم تد ر
ـــانو باللغـــــــة aنجل��يـــــــة للـــــــشعب التاليـــــــة ـــة التعلـــــــيم aعـــــــدادي والثــــ : يوالر%اضـــــــيات ملرحلــــ

ـــــــ�- الف��يــــــــاء–الكيميــــــــاء ( ـــا فرÝـ ــــــ�9 واt_يولوجيـــــ ــــا أسا�ــــــــ�9  اt_- البيولــــــــو�� أسا�ــ يولوجيــــ
ه مجلـــــس Tليـــــة ال��بيـــــة جامعـــــة )  الر%اضـــــيات-والبيولـــــو�� فرÝـــــ� رعKـــــJ النحـــــو الـــــذي يقـــــر

Zس باللغة aنجل��ية عن  ، بحيث ال تقل �سبة التد ردم��و ات املرحلة% 75ر   .رمن مقر

ة �ـ� الالئحـة الداخليـة ل�ليـة ال��بيـة ب#�نـامج إعـداد معلـم العلـوم  -  Zس املـواد املقـر ريتم تد ر
يات ملرحلـة التعلـيم ¥سا�ـ�9 باللغــة aنجل��يـة لـشعب:9 العلـوم والر%اضـيات عKــJ والر%اضـ

Zس  ، بحيـــث ال تقـــل �ـــسبة التـــد ه مجلـــس Tليـــة ال��بيـــة جامعـــة دم��ـــو رالنحـــو الـــذي يقـــر ر ر
ات ال#�نامج% 75باللغة aنجل��ية عن    .رمن مقر

ة �� الالئحة الداخلية ل�لية ال��بية ب#�ن -  Zس املواد املقر ريتم تد امج إعداد معلم الطفولة ر
 ، ه مجلـــس Tليــة ال��بيـــة جامعــة دم��ـــو روال��بيــة باللغـــة aنجل��يــة عKـــJ النحــو الـــذي يقــر ر

Zس باللغة aنجل��ية عن  ات ال#�نامج% 75ربحيث ال تقل �سبة التد   .رمن مقر

ة �� الالئحة الداخلية ل�لية ال��بية ب#�نامج إعداد معلم الطفو -  Zس املواد املقر ريتم تد لة ر
 ، ه مجلـــس Tليــة ال��بيـــة جامعــة دم��ـــو روال��بيــة باللغـــة aنجل��يــة عKـــJ النحــو الـــذي يقــر ر

Zس باللغة aنجل��ية عن  ات ال#�نامج% 75ربحيث ال تقل �سبة التد   .رمن مقر

ىتختص مجالس ¥قسام بتحديد اpqتو العل�9 للمواد ال:9 تدخل �ـ� اختـصاصLا وفـق  - 
س الالئحــة الداخليـــة لل�ليـــة واملر Zس، وZـــش��ط فـــيمن يـــد ة والقـــائم�ن بالتـــد راحـــل املقـــر ر ر

اه �� التخـصص مـن ا�tـارج، و%جـو �ـ�  جة الدكتو ز�cذا ال#�نامج أن ي�و حاصال عJK د ر ر ن
اه �ــ� التخــصص مــن الــداخل،  جــة الــدكتو ة =ســتعانة باptاصــل�ن عKــJ د رحالــة الــضر رو ر

aنجل��يـة مـن البدايـة نعJK أن ت�و اللغة املستخدمة داخل قاعة اpqاضـرات �ـ� اللغـة 
  .وح:¶ ال��اية

اســـة ب#�نـــامج التعلـــيم باللغـــة aنجل��يـــة نظاميـــة وZـــش��ط لـــدخو =متحـــان أال تقـــل  -  لالد ر
س واpqاضـــرات �ـــ� Tـــل مـــادة% 75ر�ـــسبة حـــضو الطالـــب عـــن  و�عـــرض . ومـــن عـــدد الـــدر

  .حاالت الطالب غ�� املستوف�ن لLذه الrسبة عJK مجلس ال�لية التخاذ قرار Cشأ�Ôا

اسية -    .ريتحمل الطالب ت�لفة الكتب واملذكرات الد
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اســـية حـــدد+ا اq_لــس ¥عKـــJ ل´_امعـــات  -   جنيــھ للطالـــب ثالثـــة آالف 3000( رالرســوم الد
ة ال#�نـامج إعـادة النظـر �ـ� ) جنيـھ للطالـب روفقـا للقواعـد املنظمـة باt_امعـة، وq_لـس إدا

%ة ا اسية واتخاذ aجراءات aدا رتحديد قيمة الرسوم الد مة �� +ذا الشأن ر   .زلال

ـــات والالئحــــة الداخليــــة لل�ليــــة  -  نتطبــــق أح�ــــام الالئحــــة التنفيذيــــة لقــــانو تنظــــيم اt_امعـ
برنامج إعداد (وغ��+ا من اt_امعية ال:9 لم يرد Cشأ�Ôا نص خاص �� الئحة +ذا ال#�نامج 

  ).10املعلم ب�لية ال��بية،

  ق سو العمل:را�^و الثالث

ات عاليــة التأ+يــل، كمــا أن قيخــتص ســو العمــل بحاجــة خطــط ا رلتنميــة ملز%ــد مــن aطــا
م للبقاء �ـ� سـو العمـل، و+ـذا يتطلـب  قاستخدام التكنولوجيا املوجودة أصبح املطلب الرئbس الال ز

توافر عمالة مؤ+لـة يمك��ـا التعامـل مـع التكنولوجيـا املوجـودة حاليـا، كمـا يمك��ـا اسـ>يعاب اt_ديـد   
ح إعــــداد مخرجـــات التعلــــيم اt_ـــام�v بطر%قــــة مالئمـــة لتلبيــــة فأصـــب). 284 ، 2017عـــامر، ســــاعد ،(

 �vـام_tسا للتعلـيم اbئ ابط بي��ما �ش�ل ا+تماما  ًاحتياجات سو العمل املستقبلية وتحس�ن الر رً و ق
ات والكفاءات ال:9 سـت�و +نـاك حاجـة إل�Åـا �ـ�  ن�� العالم أجمع، بحيث ي�و لدى ا�tر%ج�ن املLا رن

  ).890، 2008ضJ، (�ذلك تتوافر فرص عمل لLم �� +ذه ¥سواق =قتصاد واq_تمع اptديث، و

قوحيــث إن =��ــام املتواصــل للتعلــيم �ــ� التقــص�� إلعــداد ا�tــر%ج�ن لــسو العمــل قــضية 
تrــسب إWــJ املنظومــة التعليميــة وت�ـــاد تقتــصر عل�Åــا �ــ� ¥غلـــب ¥عــم، ولكــن aنــصاف واملوضـــوعية 

او%ـــــــة ا�tلـــــــل ـــــن  ــــا مــ ن و=ضـــــــطراب وفقـــــــدان التـــــــواز والت�امـــــــل والفـــــــساد؛ زيقتـــــــضيان أن ننظـــــــر إل�Åـــ
ـــوف�� فــــــرص ال>ــــــشغيل  ــــJ البطالــــــة أو التخفيــــــف مــــــن معــــــدال��ا وتـــ ــــسئولية القــــــضاء عKــ ــــل (فمـ الفاعــ

ـــــز ــــو فواعلـــــــھ aنتاجيــــــــة ) يواq_ــ ـــصادي ونمــــ ـــــا بrيـــــــة الLي�ــــــــل =قتــــ ـــJ الطــــــــرف�ن معـــــــا؛ أولLمـــ ــــع عKــــ ًتقــــ

ـــو%ر وا�ـــــساق ال ــــدى فاعليـــــة وتطــ ــــا�ي مـ ىقـــــو التعليميـــــة ومـــــس����ا املLنيـــــة والـــــسياسية، والطـــــرف الثـ
قوعنـد اptــديث عـن ســو ). 35-30، 2002حامـد عمـار، صــفاء أحمـد، (ملتطلبـات العمـل وتطو%را��ــا 

�Kديث عن ما يptالعمل يجب ا:  

  قالتحديات الv+ تواجھ سو العمل  )1

ق+نــاك العديــد مــن العوامــل ال:ــ9 تمثــل التحــديات والــصعو�ات ال:ــ9 تواجــھ ســو العمــل، 
%�ية، م��اضمن إطار ا   :رلعملية التد

%ب اptديثــة وال:ــ9 �عــد ¥ســاس �ــ� اك>ــساب املزايــا   .أ  رضــعف =+تمــام بجديــة وســائل التــد
نة بالدو ¥خر ىالتنافسية العاملية، مما ي��تب عليھ ضعف aنتاجية مقا ل   .ر

ـــن   .ب  ــــة ألداء املLـــ مــ ات الال %�يـــــة مبrيــــــة عKـــــJ تنميــــــة القـــــد ات تد ـــز عــــــن الوفـــــاء بمقــــــر زال�_ــ ر ر ر
ات العامـة ال:ـ9 ال ا�qتلفة، ��ن بمجموعة من املLا %د املتد ر حيث ينصب ال��ك�� عJK تز ر و

  .ترتبط مباشرة بأداء وظيفة Cعي��ا
%ب ال:9 �غلب عل�Åا الطاCع النظر أك�ó من العم�K  .ج  ياتباع ¥ساليب التقليدية �� التد   .ر
%�يـة �ـسLم �ـ� تحديـد اpqتـو العل�ـ9  .د  ىقلة وجود معاي�� ثابتة لل#�امج التد %§9 ل�ـل ر ر والتـد

  .برنامج
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%ب   .ه  �طLا باحتياجات التد ة الوقوف عJK متطلبات سو العمل مستقبال ح:¶ يمكن  رند ر ر
ً

ق
مة   .زمن الكفاءات الال

��ن �� تطو%ر أنفسLم  .و    .رقلة توافر الرغبة لدى املتد
ة والقيـام عKـJ العمليـة   .ز  %ب إJW برنامج عل�9 واsÕ لإلدا رافتقار املشرف�ن عJK عملية التد ر

  .%�يةرالتد

 JــWامعــات املــصر%ة �ــ� مختلــف التخصــصات إ_tــ� اÍ%لــذلك أدى عــدم كفــاءة وحرفيــة خر
قعـــدم ســـد احتياجـــات ســـو العمـــل، ممـــا ي��تـــب عKـــJ ذلـــك �ـــ� الـــسنوات ¥خ�ـــ�ة، أن أســـواق العمـــل 

جية بدأت تنصرف عن العمالة املصر%ة    ).111 ،2008ص#�ة، (را�tا

ــ+ تواجــــھ التعلـــيم اj¬ــــام»& املــــص )2 ــ& تلبيــــة احتياجــــات ســــو  املـــشكالت الvــ قر 'ـ ي
  العمل

يواجـھ التعلـيم اt_ـام�v �ـ� مــصر العديـد مـن املـشكالت اpqليــة، وفيمـا يKـ� عـرض مــوجز 
  :أل+مLا

%ادة الطلب =جتما�Ý عJK التعليم اt_ام�v ومن ثم الز%ـادة �ـ� الطاقـة   ) ا زالز%ادة الس�انية مع 
قt_ام�v مع متطلبات سو العمل، =س>يعابية ل´_امعات مع عدم توافق مخرجات التعليم ا

ض مـــن ا�tــــر%ج�ن عـــن متطلبـــات ســـو العمـــل، مـــع ضــــعف  %ـــادة �ـــ� املعـــر قحيـــث إن +نـــاك  و ز
مة البطالة والذي �عا�ي م��ا قطاع كب�� من ا�tر%ج�ن  زمستوا+م، مما نجم عن ذلك تفاقم أ

   ).220 ،2018السيد، ذTى، عبد العال ، (

، حيث ينحصر عزلة اt_امعات عن التفاعل aيجاÑي  ) ب ي لتلبية احتياجات سو العمل املصر ق
مــة لــھ، مـــن  ات الال +ــا �ــJ إعــداد ســو العمــل بــا�tر%ج�ن مـــن املــؤ+ل�ن بالكفايــات واملLــا زدو ر ق ر
ســـــة العمـــــل  ـــد أســـــاس مما ـــة أخـــــر يـــــتم حرمـــــان الطـــــالب مـــــن ا�t#ـــــ�ات العمليـــــة ال:ـــــ9 �عــ رجLـ ى

تبــاط بــ�ن سياســات التعلــيم ا ىt_ــام�v والقــو العاملــة راptقيقــي، وTــل ذلــك ن>يجــة غيــاب =
  ).48 ، 2002عبد العز%ز ،(والتنمية وقطاعات اq_تمع 

�عــد الطــالب مــن أ+ــم مــدخالت العمليــة التعليميــة و%تعلــق �cــم العديــد مــن املــشكالت، وم��ــا   ) ج
اعتبار اq_موع ال��اäي �� الثانو%ة العامة املعيار الوحيد لاللتحاق بال�لية، والتغا9�æ عن أي 

ف ¥سـر%ة وجـودة معاي�� أخـر غبـة الطالـب وال:ـ9 �عكـس عواقـب أخـر مثـل الظـر و، وم��ـا  ى رى
س ا�tــــصوصية، ومـــن ثـــم فــــال تـــضع الطــــالب �ـــ� ¥مـــاكن املناســــبة لLـــم كمــــا  ســـة والـــدر واملد ر

ا��م ال�املة    ). 449 ،2005عز الدين، (رتتجا+ل قد

جة مشكالت املعامل واملكتبات و�aشاءات اt_امعية، فقد أدت الز%ادة  ) و ر �� أعداد طالب الد
اt_امعية ¥وJW �� السنوات ¥خ��ة إJW انخفاض معدل استخدام الطالب لألجLزة واملعدات 
ــــالب  س ا�tـــــصوصية بـــــ�ن طـ ه إWـــــJ ان>ـــــشار ظـــــا+رة الـــــدر والعامليـــــة واملكتبـــــات، ممـــــا أدى بـــــدو ر

   ).462 ،2004محمود ، (اt_امعة 

ير يواجـھ الكث�ـ� مـن املـشكالت، وأنـھ و�ناء عJK ما سبق ات÷s أن التعليم اt_ام�v املص
ه املLــــم والفاعــــل �ـــ� تلبيــــة احتياجــــات ســــو العمــــل  قل�ـــي يــــتم التغلــــب عل�Åــــا فــــال بـــد مــــن تفعيــــل دو ر
�ـة �ـ� Tافــة التخصـصات سـواء اptرفيـة أو التخصــصات  راملـصر مـن العمالـة املــصر%ة املـا+رة واملد ي
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ـــام�v املـــــصر أن يواجـــــ ھ +ـــــذه املـــــشكالت إال باتخـــــاذ Tافـــــة ي¥Tاديميـــــة، ولـــــن �ـــــستطيع التعلـــــيم اt_ــ
تقاء �cذا التعليم، مثل    :رالتداب�� وaجراءات ال:9 من شأ�Ôا =

ف اq_تمع اptالية �  . ووضع خطة اس��اتيجية لLذا التعليم قابلة للتنفيذ وت>ناسب مع ظر

 . قالر�ط ب�ن التعليم اt_ام�v ومتطلبات سو العمل اptالية واملستقبلية �

مة لLذا التعليمتوف�� امل��انيا �  .زت الال

� �ðافة النواT الية منptات ا  .رتنقيح منا`. التعليم اt_ام�v ح:¶ ت>ناسب مع التطو

ن�عـــديل نظـــام =متحانـــات لت�ـــو وفـــق ¥ســـس العلميـــة وال��بو%ـــة، وال �عتمـــد فقـــط عKـــJ قيـــاس  �
  ).231، 2018السيد، ذTى، عبد العال، (ىمستو اptفظ واس��جاع املعلومات 

مة للتفاعل مع تحوالت سو العمل املتطلبات )3 ق الال   ز
من أجل إعداد مخرجات التعليم اt_ام�v بطر%قة مالئمة لتلبية =حتياجات املستقبلية   .أ 

 �� �Wسا للتعليم العاbئ ابط بي��ما، إذ إن ذلك �ش�ل ا+تماما  رلسو العمل وتحس�ن الر و ق
ات والكفــاءات ال:ـ9 ســت�و نالعـالم أجمـع، بحيــث ي�ـو لــد�ãم املLـا  +نـاك حاجــة إل�Åـا �ــ� رن

=قتـصاد واq_تمــع اptــديث، و�ــذلك تتــوافر فــرص عمــل لLــم �ــ� +ــذه ¥ســواق، و%تحقــق 
   :( Darid ,2009 ,22)ذلك من خالل العوامل التالية 

نأن ي�و الطالب مقيدين �� املرحلة التعليمية ال:9 يrتمو إل�Åا وأن يحصل +ذا النظـام   .ب  ن
مـة لتحقيـق أ+دافـھ، شـر%طة أن �ـستخدم نالتعلي�9 الذي يrتمـو إليـھ عKـJ املـ زصادر الال

  .بفعالية
ىأن جـــودة التعلـــيم فيمـــا يتعلـــق بتعلـــيم الطالـــب يجـــب أن ت�ـــو عKـــJ أعKـــJ مـــستو   .ج  قـــدر -ن

ر تحــس�ن جـــودة التعلـــيم -aم�ــان ي فل�ـــي يــتم التأســـbس لنظــام �علي�ـــ9 فإنـــھ مــن الـــضر و
  .فيھ

ق�عـديل محتـو املنــا`. التعليميـة وفقــا ملتطلبـات ســو ا  .د  ســ�ن ًى رلعمـل، بحيــث تكـسب الدا
سة املLنة  ات ¥ساسية ال:9 يحتاجو لLا �� مما راملLا   .( Gulin ,2017 ,217 )نر

قال مركز%ـة املؤسـسات التعليميـة وال مركز%ـة صـنع القـرار وسـو =قتـصاد اptـر �ـش�� إWــJ   .ه 
مــة ال:ــ9 يحتاجو�Ôـــا  زاptاجــة إWــJ نظــام معلومــات بحيــث يقـــدم للمــشارك�ن املعلومــات الال

ة إ�ـشاء ال ات تجاه سو العمل، لذلك تؤكـد منظمـة العمـل العر�يـة عKـJ ضـر رتخاذ قرا ور ق
ه �ــــ� تــــوف�� البيانــــات واملعلومــــات " قنظــــام معلومــــات لــــسو العمــــل  ـــ�ز أ+ميتــــھ مــــن دو رت#ـ

+ا �ـ� ترشـيد سياسـات و�ـرامج ال>ـشغيل وتحقيـق  راملفصلة عن سـو العمـل ، وذلـك لـدو ق
د ال�شر%ة،  كما �ساعد نظام املعلومات عJK صياغة السياسات ر=ستخدام ¥مثل للموا

و=ســـ��اتيجيات املالئمـــة ال>ـــشغيل، والتوجيـــھ للبــــاحث�ن عـــن عمـــل، أو لألفـــراد العــــامل�ن 
+م املßــ9، باإلضـــافة إWــJ �ــشر ثقافـــة العمــل اptـــر واملنــتج و�ـــ�_يع  رالــراغب�ن بتغي�ــ� مـــسا

+ــا مــن أ�ــسب البــدائل المتــصاص  عات الــصغ��ة باعتبا راملــشر قــدر كب�ــ� مــن املتعطلـــ�ن و
  ).319، 2011أحمد،"(عن العمل
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ـــق   .و  %ب بقطاعــــات العمــــل املنــــاظرة عــــن طر%ـ ر�ــــط منــــا`. التعلــــيم اt_ــــام�v، و�ــــرامج التــــد ر
، حيــث ي�ــ�دد املــتعلم بــ�ن املؤســسة التعليميــة و�ــ�ن مؤســسات "التعلــيم املتبــادل"تطبيــق 

  .العمل ح:¶ يتم تخرجھ
_وانب النظر%ة والتطبيـق �ـ� تطـو%ر منـا`. التعلـيم نالعمل بمبدأ الت�امل والتواز ب�ن اt  .ز 

�طLا بمتطلبات سو العمل %ب و قاt_ام�v، و�رامج التد ر   .ر
ــــــسات التعليميـــــــة،   .ح  ـــــث العل�ـــــــ9 باملؤسـ ــــــومي تـــــــر�ط البحــ ــــع خر%طـــــــة عKـــــــJ املـــــــستو القـ ىوضـــ

 ).30، 2007أبو Tليلھ،(و�مؤسسات العمل وaنتاج 

س ا�tاصـة ممـا سـبق يتــ÷s أن ر لـسو العمــل مـن املــدا و¥جن�يــة مجموعـة مــن املتطلبـات ال:ــ9 ق
  : توفر+ا ال#�امج املم��ة �� خر%ج�Åا ��

Zس العلوم والر%اضيات بالغت�ن aنجل��ية والفر�سية  .أ  ة عJK تد رالقد   .ر
ــــديات التعليميــــــة املعاصــــــرة   .ب  التمكــــــ�ن مــــــن اســــــتخدام املنــــــصات التعليميــــــة ملواجLــــــة التحــ

  .واملستقبلية
%ب طالب ال#�امج امل  .ج  س ا�tاصة و¥جن�ية �� ال��بية العمليةرالتrسيق لتد   .رم��ة باملدا
  .تمكن ا�tر%ج من أساليب التقو%م املتقدمة Tاالتقو%م باستخدام التابلت  .د 

اسة : ًثانيا   ر�طار امليدا?ي للد

اسة -1  روصف عينة الد

رتم تطبيق =س>بانة ا�tاصة بالكشف عن واقع ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و 
ة عمدية عJK جميع طالب الفرقة الراCعة من ال#�امج املم��ة باللغة aنجل��ية، وعدد+م ربصو

Zس بال#�امج، وعدد+م ) 358( ، ًعضوا) 106(رطالبا، كما تم تطبيقLا عJK جميع أعضاء +يئة التد
Zس، و) 52(اس>بانة مقسمة، عJK ) 206(وتم اس��جاع  ًطالبا، و%مكن ) 154(رعضو +يئة تد

  :�Ìيلة العينة للمجتمع ¥ص�K كما باt_دو توضيح �سب

  )1(لجدو 

  يو°¯ ?سبة أفراد العينة من ا�¬تمع \ص�&

 ?سبة العينة للمجتمع العينة  ا�¬تمع \ص�&  املستجيب

²س  %49.06 52  106  رعضو Wيئة تد

 %43.02 154  358  طالب

 %44.40 206  464 ا�¬موع

Zس بلغت عينة أن �سبة أفراد ال) 1(ليت÷s من اt_دو   %)49.06(رمن أعضاء +يئة التد
 من %)43.02(من الطالب بلغت من اq_تمع ¥ص�K لألعضاء، كما يت÷s أن �سبة أفراد العينة 

 �Kتمع ¥ص_qاسة من ا   ).%44.4(راq_تمع ¥ص�K للطالب، و�لغت الrسبة aجمالية لعينة الد
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اسة امليدانية -2   رأداة الد

اس اسة، وقد تم إعداد ر     استخدمت الد رة امليدانية =س>بانة Cغرض جمع البيانات من عينة الد
اســـــات الـــــسابقة،  ــــوء الد اســـــة، و�ـــــ� ضـ ـــفر عنـــــھ اt_انـــــب النظـــــر للد ـــوء مـــــا أســ ـــذه ¥داة �ـــــ� ضــ ر+ــ ر ي
Zس ب�ليـــة  رو¥دبيـــات العلميـــة املتخصـــصة �ـــ� البحـــث، ومـــن خـــالل طبيعـــة عملLـــا كعـــضو +يئـــة تـــد

ثـــة بتحكـــيم تلـــك ¥داة، وكـــذلك تـــم التأكـــد مـــن صـــالحي��ا، وحـــساب ال��بيـــة،  ومـــن ثـــم قامـــت الباح
�Kا، وقد جاءت النتائج كما يLمعامالت الصدق والثبات ل: 

اسة -3   رصدق أداة الد

 يالصدق الظاWر  - أ
 JــKا عLمــن خــالل عرضــ �� مــن اpqكمــ�ن ) 15(عKــJ رتــم التأكــد مــن صــدق =ســ>بانة ا�tــا

Z رذو =ختصاص وا�t#�ة من أعضاء +يئة التد ال��بيـة للقيـام بتحكيمLـا، وقـد لس �ـ� مجـال أصـو ي
ا¦�ــم ومالحظــا��م حــو =ســ>بانة وفقرا��ــا مــن حيــث الكــشف عــن  لطلــب مــ��م إبــداء آ واقــع ال#ــ�امج ر

ر فقــرة بــاpqو ال:ــ9 تنــدرج تحتــھ، ، وكــذلك مــن حيــث تــرابط Tــلراملم�ــ�ة ب�ليــة ال��بيــة جامعــة دم��ــو
وضـــوح الفقـــرة وســـالمة صـــياغ��ا؛ وذلـــك بتعـــديل الفقـــرات، أو حـــذف غ�ـــ� املناســـب م��ـــا، أو ومـــدى 

 ، نھ مناسبا من فقرات، وذلك بناء عJK التعديالت و=ق��احات ال:9 أبدا+ا اpqكمو نإضافة ما ير ً و
مــــة ال:ــــ9 اتفــــق عل�Åــــا غالبيــــة اpqكمــــ�ن وال:ــــ9 بلغــــت �ــــسبة  زوقامــــت الباحثــــة بــــإجراء التعــــديالت الال

، ح:ــ¶ اســـتقرت )90(%تفــاق عل�Åــا أكóــ� مــن = ات أخــر ى، مــن �عــديل Cعــض الفقــرات وحــذف عبــا ر
��ا اptالية  .ر=س>بانة عJK صو

  :الصدق الذاfي  - ب
Cعد تحكيم =س>بانة و=ل��ام بتعديالت السادة اpqكم�ن تم تطبيق =س>بانة عJK العينة 

تباط ( باستخدام حساب معامل لذا�ي، وÑعد تفرZغ =س>بانات وتبو%�êا، تم حساب الصدق ا را
جة الصدق الذا�ي كما باt_دو ) نب��سو جة ال�لية لالس>بانة، وTانت د جة Tل محو والد لب�ن د ر ر رر
�Wالتا: 

  )2(لجدو 

جة 7ل محو وإجما|& Bس¶بانة تباط ب�ن د B ريو°¯ معامل ر   ر

تباط مع  راpqو رمعامل =
 إجما�W =س>بانة

معامل  راpqو
تباط  ر=

 �Wمع إجما
 =س>بانة

تباط  البعد رمعامل =
 �Wمع إجما
 =س>بانة

 **0.869 السا¸ع **0.907 الرا¸ع **0.876 ل¥و

 **0.867 الثامن **0.931 اQjامس **0.929 الثا�ي

ــــــــــــ **0.704 السادس **0.886 الثالث ـ ـــ ـــ ــ ــــــ  ـــ

             0.1ىدال عند مستو ** 
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تباط pqاو =س>بانة الثمانية مع ) 2(ل اt_دو يت÷s من رأن معامالت = ر
جة ال�لية لالس>بانة  ، وTلLا )0.931(إJW ) 0.704(وتراوحت ما ب�ن موجبة وقو%ة رالد

تباط دالة إحصائيا عند مستو  ىمعامالت ا ً تباط اpqاو ). 0.01(ر رمما يدل عJK قوة ا ر
  .و=س>بانة و+و ما يؤكد صدق =س>بانة

نباخ : لثباتا -4 واعتمدت الباحثة �� حساب ثبات =س>بانة باستخدام طر%ق:9 معامل ألفا كر
Zس  اسة من أعضاء +يئة التد روالتجزئة النصفية، وذلك Cعد التطبيق عJK عينة الد ر

�Wدو التا_tذلك من خالل ا s÷لوالطالب، و%ت:  
  ) 3(لجدو

Wا   )206=ن(رمعامالت الثبات إلجما|& Bس¶بانة ومحاو

د عد التجزئة النصفية
ات  رعبا

 راpqو

معامل الفا 
نباخ تباط ب�ن نصفى  وكر ر=

 =س>بانة
معامل الثبات Cعد 

   GuttmanالتpÂيح

13 0.941 0.827 0.855 
11 0.798  0.752  0.761  
12 0.821  0.824  0.832  
13 0.908  0.833  0.841  
12  0.784  0.785  0.799  
6  0.913  0.870  0.877  

12  0.916  0.849  0.856  
10  0.798  0.763  0.763  
89  0.871  0.872  0.887  

نباخ لثبات =س>بانة قد بلغت ) 3(ليت÷s من اt_دو  ) 0.871(وأن قيمة معامل ألفا كر
نباخ ) 3(لمرتفعة، كما يت÷s من اt_دو  رمحاو �� ) الثبات(وأن جميع قيم معامل ألفا كر

qا JKة، حيث تراوحت القيم ع��ن =س>بانة كب�او ما بpكما بلغ معامل الثبات )0.941 -0.784(ر ،
و%مكن أن لالس>بانة مجملة، مما �ش�� إJW ثبات تلك =س>بانة، ) CGuttman )0.887عد التpÂيح لـ 

 يمكن أن يفيد ذلك �� تأكيد صالحية =س>بانة فيما وضعت لقياسھ، وإم�انية ثبات النتائج ال:9
اسة اptالية، و ًقد ي�و ذلك مؤشرا جيدا لتعميم نتائجLار�سفر ع��ا الد ً   .ن

  أساليب املعاj¬ة �حصائية -5

ات وملعاt_ـة بيانا��ـا  رCعـد تطبيـق =سـ>بانة وتجميعLـا، تـم تفرZغLـا �ـ� جـداو ptـصر التكـرا ل
 aصـدار SPSS (Statistical Package for Social Sciences(ًإحـصائيا مـن خـالل برنـامج اptـزم aحـصائية 

وقـــد اســــتخدمت الباحثـــة مجموعــــة مـــن ¥ســــاليب aحـــصائية ال:ــــ9 �ــــس��دف . شر%نا�tـــامس والعــــ
ات =ســــ>بانة، و�ــــ� ، :رالقيــــام Cعمليــــة التحليــــل الوصــــفي و=ســــتدال�W لعبــــا تبــــاط ب��ســــو ن معامــــل ا ر

نبـــاخ، ومعامـــل الثبـــات Cعـــد التـــpÂيح لـــــ  ، والrـــسب املئو%ـــة �ـــ� حـــساب Guttmanوومعامـــل ألفـــا كر
ــــطا ات، واملتوســ %ــــــة، واختبــــــار التــــــاء لعيrتــــــ�ن رالتكــــــرا                      مــــــستقلت�نرت اptــــــسابية، و=نحرافــــــات املعيا

)t – test Independent Simple(.  
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 ت¾^يح Bس¶بانة -6

جة ) كب��ة(�عطى =ستجابة  جة ) متوسطة(، و=ستجابة )3(رالد ، )2(ر�عطى الد
جة ) ضعيفة(و=ستجابة  ج)1(ر�عطى الد ات �� التكرار املقابل ل�ل استجابة، ر، و�ضرب +ذه الد

، الذي �ع#� عن )الوسط املر�s(وجمعLا، وقسم��ا عJK إجما�W أفراد العينة، �عطى ما �س�¶ بـ
�Kحدة كما ي JKة ع ن الrس§9 ل�ل عبا رالو   :ز

ة  )تكرار ضعيفة  × 1) + (تكرار متوسطة × 2) + (تكرار كب��ة × 3(  =رالتقدير الرق�+ ل�ل عبا

 اد العينةعدد أفر
 

اسة  روقد تحدد مستو التوفر لدى عينة الد لتقدير طو الف��ة ال:9 يمكن من خاللLا (ى
جابر، ( اptكم عJK التوفر من حيث Tو�Ôا كب��ة، أم متوسطة، أم ضعيفة من خالل العالقة التالية 

 :)T1986 ،96اظم، 

 1 –ن 
 =ىمستو التوفر 

   ن

جة ومدى توفر ) 3(يت و�ساو إJW عدد =ستجابا) ن(حيث �ش��  رو%وsÕ اt_دو التا�W د ل
اسة ل�ل استجابة من استجابات =س>بانة ة لدى عينة الد رالعبا   :ر

  )4(لجدو 

اسة ر يو°¯ مستو التوفر  لدى عينة الد   ى

جة التوفر   املدى رد

 ً تقر�با1.66أي ) 0.66 + 1(وحÁv 1من  ضعيفة 

 ً تقر�با2.33أي ) 0.66 + 1.67(وحÁv 1.67من  متوسطة

  3أي ) 0.66 + 2.34(وحÁv 2.34من  كب��ة

اسة امليدانية وتفس��Wا -7   رنتائج الد
رالنتائج ا�tاصة ب��تbب محاو =س>بانة ا�tاصة بالكشف عن واقع ال#�امج املم��ة ب�لية   - أ

ان الrس�ية ل�ل محو و�سبة التوفر  رال��بية جامعة دم��و من حيث متوسط ¥و زر
  :ر�W يوsÕ استجابات أفراد العينة عJK محاو =س>بانة إجمااللعليھ، واt_دو التا
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  )5(لجدو

جة التوفر ع�} محاو Bس¶بانة  ر يو°¯ الرتبة والÂسبة املئو�ة ود   ).206=ن(ر

 راpqو م
ان  زمجموع ¥و

ات  رالrس�ية لعبا
 راpqو

ان  زمتوسط ¥و
ات  رالrس�ية لعبا

 راpqو

الrسبة املئو%ة 
جة التوفر  رلد

 بةالرت
جة  رد
 التوفر

 متوسط 2 63.58 1.907 24.80 ¥+داف 1

 متوسط 4 63.08 1.892 20.82 املنا`. 2

Zس 3  متوسط 1 70.04 2.101 25.21 رأساليب التد

4  
عضو +يئة 

Zس   رالتد
 متوسط  5 62.46 1.874 24.36

 متوسط  3 63.24 1.897 22.77  الطالب  5

 سطمتو  8 61.14 1.834 11.00  أساليب التقو%م  6

 متوسط  6 62.23 1.867 22.40  البbئة التعليمية  7

ة  8  متوسط  7 62.14 1.864 18.64  رaدا

 متوسط   63.67 1.910 170.00  إجما�W =س>بانة  

رأن �سبة =ستجابة عJK محاو =س>بانة جاءت متوسطة، حيث ) 5(ليت÷s من اt_دو 
اسة، %)70.04%) (61.14(رتراوحت الrسب املئو%ة لتوفر اpqاو  ر، وذلك من وجLة نظر عينة الد

رو�� عJK ال��تbب اpqو الثالث �� املرتبة ¥وJW، ثم اpqو ¥و �� املرتبة الثانية، يليھ اpqو  ر لر
را�tامس �� املرتبة الثالثة، ثم اpqو الثا�ي �� املرتبة الراCعة، ثم اpqو الراCع �� املرتبة ا�tامسة،  ر

ررتبة السادسة، ثم اpqو الثامن �� املرتبة الساCعة، ثم اpqو السادس �� رثم اpqو الساCع �� امل ر
  .املرتبة الثامنة و¥خ��ة

Zس املــستخدمة �ــ� التعلــيم ¥Tــادي�9 بــال#�امج  رو%مكــن تفــس�� ذلــك �ــ� ضــوء تقليديــة أســاليب التــد
Zس، كمــا �عــز ذات الن> الــت اpqاضــرة �ــ� ¥ســلوب املتبــع �ــ� التــد ىا�tاصــة، فمــا  ر يجــة إWــJ ضــعف ز

��ا عKـJ ترجمـة املطلـوب م��ـا لتلبيـة متطلبـات  ر¥+داف القائمة عل�Åا ال#ـ�امج ا�tاصـة، لـضعف قـد
ىســـو العمـــل، كمـــا �عـــز ذات الن>يجـــة إWـــJ أن الطـــالب مـــن خر%Íـــ� ال#ـــ�امج ا�tاصـــة ب�ليـــة ال��بيـــة  ق

ات ال:ـ9 تـؤ+لLم لاللتحـاق Cـسو العمـل نظـر ًجامعة ال يمتل�و الكث�� من املLـا ق ا لوجـود فجـوة بـ�ن رن
ات تمكــ��م مــن الولــوج �ــ�  رمتطلبــات ســو العمــل ومــا تقــوم +ــذه ال#ــ�امج بإكــسابھ للطــالب مــن مLــا ق
ىســو العمــل بكفــاءة عاليــة، كمــا �عــز ذات الن>يجــة إWــJ تقليديــة املنــا`.، فمعظــم منــا`. ال#ــ�امج  ق

ديميـة، ومLنيـة، إال أ�Ôـا ا�tاصة ب�لية ال��بية تبÉ¶ عJK تلبية =حتياجـات ¥ساسـية مـن كفايـات أTا
 JــWـشدة إC ـة املرتبطـة بـھ، وتفتقـر% ر�غفـل بقـدر كب�ـ� تلبيـة املتطلبـات التكنولوجيـة، واملتطلبــات املLا
مــة ملواكبــة التطــو املعر�ــ� الكب�ــ� عKــJ الــصعيدين العـــال�9،  ات اللغو%ــة للطــالب الال رتطــو%ر القــد ز ر

%ب  روا�Kpq، كما �عز ذات الن>يجة إJW ضعف برامج تد Zس القائمة عJK ال#�امج ى رأعضاء +يئة التد
ا��م عJK تلبية احتياجات الطالب ع#� ما يقدمونھ بتلك ال#ـ�امج، كمـا  را�tاصة، ومن ثم ضعف قد
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 JـــKئـــة التعليميـــة، ¥مـــر الـــذي يـــنعكس عbن مــدخالت الب�امـــل بـــ�ى�عــز ذات الن>يجـــة إWـــJ ضـــعف الت
Zس، فــال �ــستطيع أحــد مــ��م  القيــام بمLامــھ عKــJ الوجــھ ¥كمــل، كمـــا رالطــالب وأعــضاء +يئــة التــد

ة متخصـصة تخـتص بـال#�امج ا�tاصـة ب�ليـة ال��بيـة، فـاألمر  ر�عز ذات الن>يجة إJW عـدم وجـود إدا ى
نال يتعـدى وجـود موظـف مخـتص بتلـك ال#ـ�امج العامـة، ولكنـھ ي>بـع شـئو الطـالب العامـة، ومـن ثــم 

%ة  املقدمة إل�Åم،  ىلتلبية احتياجا��م، كما �عز تلك الن>يجة ر�س>شعر الطالب بضعف املLام aدا
Zس، والطالب بنمطية أساليب التقو%م، فاألمر ال  رإJW اس>شعار أفراد العينة من أعضاء +يئة التد
ات  ا�ـ�9، باإلضـافة  إWـJ  مجموعـة مـن =ختبـا ات �ـ� �Ôايـة الفـصل الد ريتعدى مجموعة من =ختبا ر ر

ة أبحاث، ¥ مر الذي يخاطـب الـذاكرة، وال ين�ـ9 لـدى الطـالب رالشفLية، وÑعض التقييمات �� صو
اسـة  رمل�ات التفك�� ال:9 يحتاج إل�Åا لتلبية متطلبات سو العمل وتتفق تلك الن>يجة مع ن>يجة د ق

اسة )2021ز%دان، (   ).2019أحمد، (ر، ود

ات ا�^و \و اQjاص بواقع أWداف ال��امج املم��ة   - ب لالنتائج اQjاصة ب��ت¤ب عبا ر ر
ا�Äا الÂسlيةب�لية ال�� ، حسب أو زبية جامعة دم��و   :ر

)6(لجدو   

ن الÂس,+ ومستو التوفر ع�} ا�^و \و اQjاص بواقع أWداف ال��امج املم��ة ب�لية ال��بية  لالو رى ز
²س والطالب رجامعة دم��و من وج�ة نظر أعضاء Wيئة التد  )206=ن(ر

ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 ياملعيار

 ةالرتب
ىمستو 
 التحقق

يت�ó اt_انب ¥Tادي�9 وال��بو للطالب 2 ي ُ
 متوسط 1 0.515 2.2476  .

ًتواكب عملية التطو%ر ال��بو محليا وعامليا 3 ً  متوسط 2 0.488 2.2330  .ي

ات وaم�انات ب�ن الطالب 9  متوسط 3 0.517 2.1262 .رترا�Ý القد

ع لتحفـز الطالـب تقوم بالتقييم املـستمر واملتنـو 13
  .عJK التحصيل طوال العام

 متوسط 4 0.557 2.0825

اسـة �ـ� الوقـت  8 ر�ـسمح للطالـب أن �ـستكمل الد
ـــتعداد  ـــم عنــــدما ي�ــــو لديــــھ الرغبــــة و=سـ ناملالئـ

  .لذلك
 متوسط 5 0.507 2.0777

ــــة  1 %ـــ ـــــة aدا ـــــ¶ كفايـــــــات الطـــــــالب مـــــــن الناحيــ رتن�ـ
  .والفنية

 متوسط 6 0.475 2.0631

سLا ت>يح للطال 6 ات ال:9 سيد رب عددا من املقر ر
ا��9   .رعJK مدار الفصل الد

 متوسط 7 0.500 2.0583
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ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 ياملعيار

 ةالرتب
ىمستو 
 التحقق

ت>ــيح للطالــب حر%ــة =ختيــار pqتو%ــات ال#�نــامج  7
استھ   .رالذي يرغب �� د

 متوسط 8 0.527 1.9757

ـــذ  5 تكـــــسب الطـــــالب أســـــاليب التخطـــــيط والتنفيــ
  .واملتاCعة والتقو%م

 متوسط 9 0.548 1.8689

ـــــــق  4 س تتوافــــــ ــــدا ــــــــ ــــــات املــ ـــــــدافLا مــــــــــــــع سياســــــــ رأ+ـــــــ
  .التجر%�ية وا�tاصة والدولية

 متوسط 10 0.696 1.6990

تــوافر بbئـــة �علـــيم و�علــم تحـــاTي بbئـــات التعلـــيم  12
 .والتعلم الدولية

 ضعيف 11 0.681 1.5437

ـــة لل#ـــــ�امج املم�ـــــ�ة ومحـــــددة  11 ــة Tافيــ تـــــوافر م��انيـــ
  .ضمن م��انية ال�لية

 ضعيف 12 0.623 1.4951

Zــ��9 لعــضو تحــر 10 رص عKــJ أن ي�ــو العــبء التد ن
ـــة  Zس متوافقــــــا مــــــع املعــــــاي�� العامليـــ ــــة التــــــد ً+يئــ

ر
  .لعدد الطالب

 ضعيف 13 0.606 1.3252

Zس والطالب؛ أن ) 6(ليت÷s من اt_دو رحسب استجابات أفراد العينة من أعضاء +يئة التد
ات اpqو ¥و ا�tاص  ونة t_ميع عبا لاملتوسطات اptسابية املو ر أWداف ال��امج املم��ة ب�لية بواقع رز

جة رال��بية جامعة دم��و  ات )متوسطة(رجاءت بد ، جاءت ضعيفة )10(، )11(، )12(ر، عدا العبا
جة التوفر عل�Åا ما ب�ن  جة ) 2.2476–1.3252(رالتوفر، حيث تراوحت املتوسطات اptسابية لد رد

جات، كما يت÷s أن قيم =نحراف املعيار تنحصر ب�) 3(من أصل يد ى، و�عز )0.763 -0.492(ن ر
ق+ذه الن>يجة إJW أن ¥+داف ا�tاصة بال#�امج ا�tاصة ل�لية ال��بية ال تتواكب مع متطلبات سو 
العمل، كما أ�Ôا ال تل§9 احتياجات الطالب املت�املة سواء أTانت متطلبات أTاديمية، أو مLنية أو 

ض الواقع، ¥مر الذي جعل أفراد ًتكنولوجية، أو معرفية،  كما أن كث��ا م��ا غ�� مطبق ع رJK أ
ض الواقع،  سونھ بتلك ال#�امج عJK أ رالعينة والطالب يجدو فجوة ب�ن تلك ¥+داف وما يما ر ن
رو�عز تلك الن>يجة إJW أن بbئة التعلم القائمة بالفعل داخل Tلية ال��بية جامعة دم��و وا�tاصة  ى

ناصر+ا وم�ونا��ا عن بbئة التعلم العاملية، ن>يجة بال#�امج ا�tاصة Cعيدة Tل البعد �� محتوا+ا، وع
ىضعف م��انية ال#�امج ا�tاصة، كما �عز ذات الن>يجة إJW العبء الكب�� الذي يقع عJK عاتق 
Zسية، وتتفق  Zس ن>يجة ا�شغالLم بالبحث العل�9، باإلضافة إJW ¥عباء التد رأعضاء +يئة التد ر

اسة تلك الن>يجة مع ن>يجة  اسة )2019أحمد، (رد اسة )2018السيد، ذTى، عبد العال، (ر، ود ر، ود
ن، (   ) 2017وفودة وآخر
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ات ا�^و الثا?ي اQjاص بواقع مناXÆ ال��امج املم��ة   - ج رالنتائج اQjاصة ب��ت¤ب عبا ر
ا�Äا الÂسlية ، حسب أو زب�لية ال��بية جامعة دم��و   :ر

)7(لجدو   
ن الÂس,+ ومستو التوفر ع�} ا�^و الثا?ي اQjا رالو ص بواقع مناXÆ ال��امج املم��ة ب�لية ال��بية ىز

²س والطالب رجامعة دم��و من وج�ة نظر أعضاء Wيئة التد  )206=ن(ر

ة م رالعبا  
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو ز  

=نحراف 
ياملعيار  

 الرتبة
ىمستو 
 التحقق

ع املواد العلمية عJK الساعات املعتمدة  22 زتتو
  .بطر%قة منظمة

 متوسط 1 0.492 2.2816

ات واملتطلبات اptديثة �� مجال  15 رتواكب التطو
  ال��بية

 متوسط 2 0.618 2.2282

Zس لتحديد املادة  23 رت>يح الفرصة لعضو +يئة التد
Zس املناسبة اسية وأسلوب التد رالد  .ر

 متوسط 3 0.525 2.0874

ات ا�tاصة بھ Cش�ل  19 ر�Ù_ل الطالب املقر
  .دينامي�ي

 متوسط 4 0.563 2.0146

اسية لل#�امج املم��ة تفاعل الطلبة  21 رتراJÝ املنا`. الد
  .�� عملية التعليم والتعلم

 متوسط 5 0.584 2.0000

�ساعد الطالب �� التخطيط �t#�ات �علم منظمة  20
  .�سLل التعلم التعاو�ي والتعلم املستقل

 متوسط 6 0.635 1.9563

 متوسط 7 0.589 1.9320  .قتتالءم مع احتياجات سو العمل 14

%ة  18 ات aجبا ر�سمح بأن ي�و للطالب Cعض املقر ر ن
غباتھ %ة حسب ميولھ و رو¥خر =ختيا ر  .ى

 ضعيف 8 0.549 1.6359

ات  17 ات التطبيقية أك�ó من املقر ر��تم باملقر ر
  .النظر%ة

 ضعيف 9 0.747 1.6214

ات  24 رتطبق مبادئ اt_ودة عJK ال#�امج واملقر
اسية   .رالد

 ضعيف 10 0.609 1.5825

ة Tاملة 16  ضعيف 11 0.763 1.4757  .رت��ابط فيما بي��ا لضمان فLمLا بصو

Zس والطالب؛ ) 7(ليت÷s من اt_دو               رحسب استجابات أفراد العينة من أعضاء +يئة التد
ات اpqو الثا�ي ا�tاص بواقع منا`. ال#�امج  ونة t_ميع عبا رأن املتوسطات اptسابية املو املم��ة رز

جة  رب�لية ال��بية جامعة دم��و جاءت بد ات )متوسطة(ر ، )16(، )24(، )17(، )18(ر، عدا العبا
جة التوفر عل�Åا ما ب�ن  روال:9 جاءت ضعيفة التوفر، حيث تراوحت املتوسطات اptسابية لد

جة من أصل) 2.2816 –1.4757( جات، كما يت÷s أن قيم =نحراف املعيار تنحصر ب�ن) 3(رد يد  ر
ى، و�عز الن>يجة إJW أن معظم منا`. ال#�امج ا�tاصة منا`. نمطية تقليدية ال )0.763 -0.492(

قتواكب املتغ��ات ال:9 تفرضLا طبيعة سو العمل من حيث إ�Ôا �� معظمLا تبÉ¶ عJK معلومات 
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ات الطالب، ¥م ع املعرفة ا�qتلفة، باإلضافة إJW أ�Ôا ال تخاطب جميع قد رتأصيلية لبعض فر ر و
ىالذي ال يفيد الطالب عJK املستو العل�9 بالقدر الكب�� الذي يؤ+لLم للولوج إJW مجتمع املعرفة، 
ىومن ثم ال �ستطيع +ؤالء الطالب تلبية متطلبات سو العمل، كما �عز ذات الن>يجة إJW وجود  ق

ا م��ا خر%طة عامة ملنا`. ال#�امج ا�tاصة ال يمكن تجا+لLا ومن ثم ال �ستطيع الطالب أن يخ وتار
نة للطالب  %ة موضوعة وفق الئحة عامة ال �عطي مر وما يناس�êم؛ فال#�امج �� معظمLا إجبا ر
حة، كما �عز ذات الن>يجة إJW عدم ترابط املنا`.  ىلالختيار من ب�ن بدائل معينة للمنا`. املطر و

ات مع CعضLا لعدم وجود خطة عامة للت�امل ب�ن تلك ال#�امج لت�و%ن طالب معلم يمتلك ر مLا
نة �� جميع اt_وانب، وتتفق تلك الن>يجة مع ن>يجة  ات متوا زوقد اسة ر اسة )2021ز%دان، (رد ر، ود

ثان، ( اسة )2019رالو اسة اptسي9É ) ��2016امى، (ر، ود   ).2016(ر، ود

²س -د ات ا�^و الثالث اQjاص بواقع أساليب التد ر النتائج اQjاصة ب��ت¤ب عبا رر
ا�Äا الÂسlيةبال��امج املم��ة ب�لية ال ، حسب أو ز��بية جامعة دم��و   :ر

)8(لجدو   
²س بال��امج املم��ة  ن الÂس,+ ومستو التوفر ع�} ا�^و الثالث اQjاص بواقع أساليب التد رالو ر ىز

²س والطالب رب�لية ال��بية جامعة دم��و من وج�ة نظر أعضاء Wيئة التد   )206=ن(ر

ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 يملعيارا

 الرتبة
ىمستو 
 التحقق

ات التكنولوجيـــــة للطــــالب لتـــــوف��  31 ـــا ف واملLـ ر�عــــز املعـــــا ر ز
  .بbئة �علمية إبداعية

 متوسط 1 0.573 2.2767

سة 34 منا Tاف للتطبيق واملما رتوفر للطالب املعلم  ٍز
 متوسط 2 0.447 2.2524 .ً

 متوسط 3 0.488 2.1990  . توفر التغذية الراجعة للطالب Cش�ل مستمر 36
�ــستخدم أنماطــا حديثـــة مــن الــتعلم �عتمـــد عKــJ الـــتعلم  29

ً

  . الذا�ي والتعلم املستمر
 متوسط 4 0.454 2.1942

سـة الطـر اptديثـة للتعلـيم والـتعلم   26 قت>يح  للطـالب مما ر
ا��م   .رمثل التعليم aلك��و�ي والذا�ي لتطو%ر مLا

 متوسط 5 0.461 2.1893

ات ال:ــــ9 ت>ناســـب أســـا  25 Zس مـــع محتــــو املقـــر رليب التــــد ى ر
  . تقدم بال#�امج ا�tاصة

 متوسط 6 0.583 2.1456

مـــة لتمكــ�ن الطـــالب  27 ف العلميـــة واملLنيــة الال زت>ــيح املعــا ر
Zس املناسبة لتخصصLم   .رمن طرائق التد

 متوسط 7 0.556 2.1311

 متوسط 8 0.555 2.1165  . ترا�Ý =حتياجات ال��بو%ة و¥Tاديمية للطالب املعلم 28
Zـــــسية ولـــــbس  30 ـــتج للمـــــادة التد ـــب كمنــ ر�عتمــــد عKـــــJ الطالــ

Zس   .رعضو +يئة التد
 متوسط 9 0.541 2.0728

 متوسط 10 0.562 2.0340  .تن�9 �� الطالب املعلم الثقة بالنفس 33
�ــ� ال#ــ�امج املم�ــ�ة عKــJ ¥ســئلة  35 ات  Zس املقــر ر�عتمــد تــد ر

  .واملناقشة
 متوسط 11 0.563 2.0049

تحليـل تركيـب تقـو%م (ز�عز املستو%ات العليا �� التفك��  32
  ).إبداع

 ضعيف 12 0.757 1.5971
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Zس والطالب؛ أن ) 8(ليت÷s من اt_دو رحسب استجابات أفراد العينة من أعضاء +يئة التد
ات اpqو الثالث ا�tاص  ونة t_ميع عبا راملتوسطات اptسابية املو ²س بال��امج رز ربواقع أساليب التد

جة ر��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��واملم ة )متوسطة(ر جاءت بد ، فقد جاءت ضعيفة )32(ر، عدا العبا
جة التوفر عل�Åا ما ب�ن  جة ) 2.2767–1.5971(رالتوفر، حيث تراوحت املتوسطات اptسابية لد رد

جات، كما يت÷s أن قيم =نحراف املعيار تنحصر ب�ن ) 3(من أصل  يد ىو�عز ). 0.757 -0.447(ر
Zس ال:9 تقدم �cا املادة العلمية بال#�امج ا�tاصة، ال رن>يجة إJW أن الطبيعة التقليدية ألساليب التد

Zس تقليدية �عتمد عa JKلقاء العام أثناء اpqاضرة،  ¥مر الذي ينفر  الت أساليب التد رفما  ز
��ا عJK تنمية جمي ع مل�ات رالطالب من تلقي العلم ع#� تلك ال#�امج لتقليدي��ا، وضعف قد

ة عJK تنمية  املستو%ات العليا �� التفك�� رالطالب، ومن ثم ال تمتلك تلك ¥ساليب التقليدية القد
اسة )تحليل تركيب تقو%م إبداع( ثان، (ر، وتتفق تلك الن>يجة مع ن>يجة د اسة )2019رالو ر، ود
اسة )2018السيد، ذTى، عبد العال، (  ) 2009مطاوع، (ر، ود

²س  النتائج اQjاصة ب-ه ات ا�^و الرا¸ع اQjاص بواقع أعضاء Wيئة التد ر��ت¤ب عبا رر
ا�Äا الÂسlية ، حسب أو زبال��امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و   :ر

)9(لجدو   
²س بال��امج املم��ة  ن الÂس,+ ومستو التوفر ع�} ا�^و الرا¸ع اQjاص بواقع أعضاء Wيئة التد رالو ر ىز

²س والطالبرب�لية ال��بية جامعة دم��و من    )206=ن(روج�ة نظر أعضاء Wيئة التد

ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو 
 التحقق

%ب وتنميـــة  48 Zس إWـــJ بـــرامج تـــد ريخـــضع أعـــضاء +يئـــة التـــد ر
�Wوإقلي�9 ودو �Kمستو مح JKأع JKات ع ىقد   .ر

 متوسط 1 0.492 2.1602

ـــــة يوجــــــــد شــــــــفافي 42 ــــــار عــــــــضو +يئـــ ـــــ� اختيــ ــــوعية �ـــ ة وموضــــ
Zس لل#�امج املم��ة  .رالتد

 متوسط 2 0.533 2.1359

ـــــاليب والوســـــــائل  39 Zس ¥ســ ر�ـــــــستخدم عـــــــضو +يئـــــــة التـــــــد
  .التكنولوجية اptديثة

 متوسط 3 0.568 2.0971

ــــــة �ـــــــ�  40 ـــــر اptديثـ Zس الطــ ـــد ق�ـــــــستخدم عـــــــضو +يئـــــــة التــــ ر
Zس  ـــــشكالت، (رالتـــــــــد ــــذا�ي، حـــــــــل املــــ ـــــــتعلم الـــــ ــــلوب الــ أســـــ

  ).اشالنق

 متوسط 4 0.528 2.0922

Zع بحثيـــة ســـابقة أو حاليـــة لLـــا عالقـــة  46 ر�ـــشارTو �ـــ� مـــشا ن
  . بالتخصص

 متوسط 5 0.549 2.0388

ات لل#ـــ�امج  41 Zس بتوصـــيف املقـــر ريل�ـــ�م عـــضو +يئـــة التـــد ر
  .املم��ة

 متوسط 6 0.554 2.0243

ـــــة  38 ــــق الكفــــــاءة العلميــ Zس وفــ ـــد ــــار أعــــــضاء +يئــــــة التــــ ريختــ  متوسط 7 0.582 1.9515ُ
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ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو 
 التحقق

  .سة املLنية ال:9 تحقق مخرجات ال#�نامجروا�t#�ة واملما

ـــتخدام  45 ز�عــــز ال#ـــــ�امج املم�ـــــ�ة فـــــرص التنميـــــة املLنيـــــة باســ
ـــــة  ــــل، (أدوات متنوعـــــــ ش العمــــــــ ــــة، و %�يــــــــ ات التد ـــــدو رالـــــــ رر

ات t_امعات أخر %ا ىمؤتمرات،  ر  ).ز

 متوسط 8 0.663 1.6893

ـــ� ال#ــــ�امج امل 49 ك �ـ Zس املــــشا ــة التــــد ريقــــيم عــــضو +يئــ م�ــــ�ة ر
 Jــــان معــــدة لــــذلك و�ــــ_t ي مــــستمر مــــن خــــالل رتقيــــيم دو

ك فيھ الطالب ط اpqددة، وZشا رضوء الشر   .و

 متوسط 9 0.619 1.6845

Zس بمــستو  44 ىتــرتبط اptــوافز املاديــة ألعــضاء +يئــة التــد ر
  .الكفاءة ونتائج التقييمات و=ستفادات

 متوسط 10 0.612 1.6796

ت العلميـة باt_امعـات ريتاح لLم الفرص ptـضو املـؤتمرا 47
  .¥جن�ية لالستفادة من النماذج املثمرة لتلك اt_امعات

 ضعيف 11 0.674 1.6456

ات علميـة  37 Zس عـن طر%ـق اختبـا ريختار أعضاء +يئة التـد ر ُ

  .قمقننة �� ضوء احتياجات سو العمل
 ضعيف 12 0.766 1.6262

Zس  43 ـــة التـــــــد ـــــضاء +يئـــ %�يــــــة ألعـ رتحــــــدد =حتياجــــــات التد ر
ُ

  .ة مستمرةربصو
 ضعيف 13 0.710 1.5340

Zس والطالب؛ أن ) 9(ليت÷s من اt_دو رحسب استجابات أفراد العينة من أعضاء +يئة التد
ات اpqو الراCع ا�tاص  ونة t_ميع عبا راملتوسطات اptسابية املو ²س رز ربواقع أعضاء Wيئة التد

جة ربال��امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و ات )طةمتوس(ر جاءت بد ) 43(، )37(، )47(ر، عدا العبا
جة التوفر عل�Åا ما ب�ن   –1.534(رجاءت ضعيفة التوفر، حيث تراوحت املتوسطات اptسابية لد

جة من أصل) 2.1062 جات، كما يت÷s أن قيم =نحراف املعيار تنحصر ب�ن ) 3(رد يد  -0.492(ر
Zس القائم�ن عJK العمل ىو�عز الن>يجة إJW ضعف آليات اختيار أعضاء +يئة ال). 0.766 رتد

Zس بتلك ال#�امج،  ربال#�امج ا�tاصة، فلbس +ناك ضوابط وقواعد تحكم عمل عضو +يئة التد
Zس بتلك ال#�امج ضعيف جدا عJK الطالب،  ًومن ثم فإن ¥ثر املرجو من عمل عضو +يئة التد ر

Zس القائم�ن ركما �عز ذات الن>يجة إJW ضعف برامج إعداد أعضاء +يئة التد  عJK أمر تلك ى
ًال#�امج، ¥مر الذي ينعكس عJK أدا¦�م امل9ß، الذي يrتابھ نوعا من الرتابة لضعف مواءمتھ 

عة �� التعليم والتعلم، كما �عز ذات الن>يجة إJW ضعف اptوافز  ات والتغ��ات امل>سا ىللتطو ر ر
Zس عند العمل بتلك ال#�امج املم��ة ، ¥مر الذي يقلل من راملادية ال:9 يتلقا+ا أعضاء +يئة التد

ىدافعيتھ لتطو%ر أدائھ ليظل قائما عJK العمل بتلك ال#�امج، كما �عز ذات الن>يجة لضعف آليات  ً

Zس ومن ثم ال يمكن الوقوف عJK احتياجا��م للعمل عJK تطو%ر+ا،  رتقييم أعضاء +يئة التد
اسة  وتتفق تلك الن>يجة مع ن>يجة اسة )2019أحمد، (رد اسة ، و)2017محمود، (ر، د ��امى، (رد

2016 ( 
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ات ا�^و اQjامس اQjاص بواقع الطالب بال��امج املم��ة  رالنتائج اQjاصة ب��ت¤ب عبا ر
ا�Äا الÂسlية ، حسب أو زب�لية ال��بية جامعة دم��و   :ر

)10(لجدو   
ن الÂس,+ ومستو التوفر ع�} ا�^و اQjامس اQjاص بواقع الطالب بال��امج املم��ة ب�لية ال��ب رالو ية ىز

²س والطالب  رجامعة دم��و من وج�ة نظر أعضاء Wيئة التد  )206=ن(ر

ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو 
 التحقق

ــــــة  61 ـــ� خدمـــ ـــة ال��بيـــــــــة �ــــــ ـــ ــــو ال#ـــــــــ�امج ب�ليـــ ك خر%جـــــ ـــشا ر�ــــــ
  .مجتمعLم مثل برامج محو ¥مية و�عليم الكبار

 وسطمت 1 0.685 1.9369

60  JـKة ع ريمتلك خر%جو ال#�امج املم��ة ب�ليـة ال��بيـة القـد
ة العلمية والتكنولوجية  .رالتعامل مع مستجدات الثو

 متوسط 2 0.705 1.9272

ة  53 س ومLـا ة تخطيط وتنظـيم الـدر ريمتلك الطالب مLا ور
ة الصف  .رإدا

 متوسط 3 0.687 1.9223

ـــ�ة ب�ليـــــة ال��ب 58 ـــ�امج املم�ــ ــــك خر%جـــــو ال#ــ ــــة معرفــــــة يمتلـ يـ
 .جيدة بمصادر املعلومات املتنوعة

 متوسط 4 0.707 1.9126

ح  54 ة =تـــصال الفعـــال والعمـــل بـــر ويمتلـــك الطـــالب مLـــا ر
 .الفر%ق �� ¥داء

 متوسط 5 0.717 1.9078

59  JـKة ع ريمتلك خر%جو ال#�امج املم��ة ب�ليـة ال��بيـة القـد
 .املشاركة السياسية و=جتماعية �� قضايا اq_تمع

 متوسط 6 0.701 1.8981

يحـرص طــالب ال#ــ�امج املم�ــ�ة عKــJ العالقــات �aــسانية  52
 .مع الطالب والزمالء

 متوسط 7 0.690 1.8932

يقــــدم خر%جــــو ال#ــــ�امج املم�ــــ�ة ب�ليــــة ال��بيــــة أداء يل§ـــــ9  50
Zس   .رمتطلبات مLنة التد

 متوسط 8 0.693 1.8883

الت ذات �ــسا+م خر%جـــو ال#ـــ�امج املم�ــ�ة �ـــ� حـــل املـــشك 57
 .العالقة بجمال تخصصھ

 متوسط 9 0.710 1.8835

ات املطلو�ـــة لبنـــاء  56 ريمتلــك خر%جـــو ال#ـــ�امج املم�ـــ�ة املLـــا
 .حياة مLنية نا�pة

 متوسط 10 0.687 1.8738

يمتـــاز خر%جــــو ال#ــــ�امج املم�ــــ�ة ب�ليــــة ال��بيــــة باك>ــــسابھ  51
 .قخ#�ة عملية تم��ه عن أقرانھ �� سو العمل

 متوسط 11 0.713 1.8641

يقدم خر%جو ال#�امج املم��ة خدمات ذات جـودة عاليـة  55
ضا اq_تمع  .رتحقق 

 متوسط 12 0.722 1.8592
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Zس والطالب؛ أن ) 10(ليت÷s من اt_دو رحسب استجابات أفراد العينة من أعضاء +يئة التد
ات اpqو ا�tامس ا�tاص  ونة t_ميع عبا راملتوسطات اptسابية املو ل��امج املم��ة بواقع الطالب بارز

جة  رب�لية ال��بية جامعة دم��و جة )متوسطة(رجاءت بد ر، حيث تراوحت املتوسطات اptسابية لد
جة من أصل) 1.9369 –1.8592(التوفر عل�Åا ما ب�ن  جات، كما يت÷s أن قيم =نحراف ) 3(رد رد

اء أفراد العينة ) 0.722، 0.685(ياملعيار تنحصر ما ب�ن  ب آ رمما يدل عJK تقا لحو معظم ر
Zس �� تلبية احتياجات الطالب  سائل التد ات، و�عز الن>يجة إJW ضعف املنا`. و رالعبا ور ى
قالتعليمية ملواكبة سو العمل، فاملنا`. غ�� م��ابطة ال تجمعLا كتلة واحدة تل§9 من خاللLا جميع 

Zس القائمة �عتمد عa JKلقاء، ¥ مر الذي ال راحتياجات ومتطلبات الطالب، كما أن وسائل التد
%ة العامة لل#�امج  ؤين�9 لدى الطالب سو الذاكرة اptافظة، كما �عز ذات الن>يجة إJW ضعف الر ى ى
املم��ة، لعدم وجود خطة واpÕة لتطو%ر العمل بتلك ال#�امج، وتطو%ر+ا و�عديلLا باستمرار وفق 

ىمتطلبات واحتياجات سو العمل، كما �عز ذات الن>يجة إJW وجود لوائح وقوا قن�ن �عو عملية ق
عة، ومن ثم مواكبة سو  قالتطو%ر املستمر، لت´pق تلك ال#�امج باستمرار بركب التغ��ات امل>سا ر
رالعمل، ¥مر الذي ينعكس عJK الطالب أنفسLم، فال يحدث لLم أي تطو أو �عديل، ومن ثم 

قتت�و فجوة بي��م و��ن ما �علموه، و��ن متطلبات سو العمل، وتتفق تلك الن>يج ة مع ن>يجة ن
اسة  اسة )2021ز%دان، (رد اسة )2018السيد، ذTي، عبد العال، (ر، ود ، ©pاتھ، (ر، ود ى¥خناو

2017(  

ات ا�^و السادس اQjاص بواقع أساليب التقو�م -و ر النتائج اQjاصة ب��ت¤ب عبا ر
ا�Äا الÂسlية ، حسب أو زبال��امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و   :ر

)11(لجدو   

ن  رالÂس,+ ومستو التوفر ع�} ا�^و السادس اQjاص بواقع أساليب التقو�م بال��امج املم��ة زالو ى
²س والطالب رب�لية ال��بية جامعة دم��و من وج�ة نظر أعضاء Wيئة التد  )206=ن(ر

ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو 
 التحقق

ــــpة يل�ـــــ�م القــــــا 63 ــــة واÕــ نئمو عKـــــJ ال#ــــــ�امج املم�ـــــ�ة بخطــ
ــائج  ومعلنــــة لتحــــس�ن ا�qرجــــات التعلميــــة �ــــ� ضــــوء نتــ

ات   .رتقييم املقر

 متوسط 1 0.512 2.1068

Zس بـــــإجراء خطــــــة تحــــــس�ن  65 ريل�ـــــ�م أعــــــضاء +يئـــــة التــــــد
اسية �� ضوء نتـائج تقيـيم نـواتج الـتعلم  ات الد رللمقر ر

  .ونتائج التقييم الذا�ي

 طمتوس 2 0.552 2.0534

ــــــة  64 ـــــا مختلفـــ Zس أنواعــــ ـــــــد ــة التـ ً�ــــــــستخدم أعـــــــــضاء +يئـــــــ ر
  .للتقو%م بداية وأثناء و�Ôاية اpqاضرات

 متوسط 3 0.474 1.9903

ــــــة  62 �ــــــــستخدم ال#ــــــــ�امج املم�ــــــــ�ة أســــــــاليب تقيــــــــيم مختلفــ
Zع بحثيــــة وملفــــات aنجـــــاز( ) رشــــفLية وتحر%ر%ــــة ومــــشا

  .لتقييم نواتج �علم الطالب

 متوسط 4 0.575 1.9612
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ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو 
 التحقق

ــــــة تقـــــــوم  67 ــــــة ال��بيــــــــة بمتاCعــ ـــ� ب�ليــ ــــــ�امج املم�ـــــ ـــدة ال#ــ وحـــــ
ــــة لتطــــــــو%ر  ـــــة الراجعـــ ــــJ التغذيــ ــــا ل´pـــــــصو عKـــ لخر%ج�Åـــ

ا��9   .رال#�نامج الد

 ضعيف 5 0.613 1.4515

�ساعد ال#�امج املم��ة الطالب �� =ستفادة من بيانـات  66
ــــــة  نـــ ـــ�ات �علـــــــــم ت>ـــــــــسم باملر ـــــــ� تـــــــــصميم خ#ــــــ ــــــيم �ــ والتقيـــ

  .و=بت�ار

 ضعيف 6 0.620 1.4417

s÷دو يت_tس والطالب؛ أن ) 11(ل من اZ رحسب استجابات أفراد العينة من أعضاء +يئة التد
ات اpqو السادس ا�tاص  ونة t_ميع عبا راملتوسطات اptسابية املو بواقع أساليب التقو�م بال��امج رز

جة راملم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و ت�ن )متوسطة(ر جاءت بد يفة جاءتا ضع) 66(، )67(ر، عدا العبا
جة التوفر عل�Åا ما ب�ن  جة ) 2.1068–1.4417(رالتوفر، حيث تراوحت املتوسطات اptسابية لد رد

جات، كما يت÷s أن قيم =نحراف املعيار تنحصر ب�ن ) 3(من أصل يد ىو�عز ). 0.62 -0.474(ر
ات تحر%ر%ة وأخر شفLية  الت تقليدية �عتمد عJK اختبا ىالن>يجة إJW أن أساليب التقييم ما  ر ال ز

ىتخاطب سو جانب واحد فقط من عقلية الطالب +و جانب التذكر، ¥مر الذي ال يل§9 
قاحتياجات سو العمل ب�ناء طالب معلم متم�� يمتلك مجموعة من الكفايات املLنية و¥Tاديمية 
ىوالثقافية والتكنولوجية ال:9 تؤ+لھ للولوج إJW مجتمع املعرفة، كما �عز ذات الن>يجة إJW ضعف 

�tا ¥مر الذي اLلية ال��بية، وعدم وضوح�طة العامة ل#�امج التقييم ا�tاصة بال#�امج ا�tاصة ب
Zس Tل حسب قناعاتھ  ريجعل أساليب التقييم عشوائية �عتمد عJK اج��ادات أعضاء +يئة التد
ات تحر%ر%ة أو شفLية، أو بحثية ، أو ملف إنجاز، كما  ربأسلوب التقييم املناسب، سواء اختبا

 ذات الن>يجة إJW عدم وجود آلية واpÕة لتنفيذ التغذية الراجعة، وإفادة الطالب م��ا ى�عز
ا��م واحتياجا��م، وتتفق تلك الن>يجة مع ن>يجة  اسة رلتطو%ر قد اسة )2019أحمد، (رد ر، ود

ثان، ( اسة )2019رالو اسة )2018السيد، ذTي، عبد العال، (ر، ود اسة )2017محمود، (ر، ود ر، ود
  ) ��2016امى، (
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ات ا�^و السا¸ع اQjاص بواقع الب¤ئة التعليمية بال��امج -و ر النتائج اQjاصة ب��ت¤ب عبا ر
ا�Äا الÂسlية ، حسب أو زاملم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و   :ر

)12(لجدو   
ن الÂس,+ ومستو التوفر ع�} ا�^و السا¸ع اQjاص بواقع الب¤ئة التعليمية بال��امج املم��ة ب� رالو لية ىز

²س والطالب رال��بية جامعة دم��و من وج�ة نظر أعضاء Wيئة التد   )206=ن(ر

ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو 
 التحقق

Zـــسية ومعامـــل �cـــا إم�انيـــة �علميـــة  69 رتخـــصيص قاعـــات تد
Zسية أفضل   .روتد

 متوسط 1 0.473 2.2621

�+ـــــــــا تحـــــــــديث الق 73�Lـــــــة وتج ــــــات واملعامـــــــــل داخـــــــــل ال�ليــ اعـــ
بالوسائل التكنولوجية اptديثة لطلبة ال#�امج املم�ـ�ة مـع 

  .=ل��ام باملعاي�� القياسية للبrية ¥ساسية

 متوسط 2 0.563 2.0680

دة Cـشبكة aن��نـت للمـساعد  75 وتوف�� مكتبة إلك��ونيـة مـز
ـــددة للمعرفــــــة لطــــــالب ال#ــــــ�ام ج �ــــــ� تــــــوف�� املــــــصادر املتجـــ

  .املم��ة

 متوسط 3 0.540 2.0291

%ــــة ا�tاصــــة بــــال#�امج  77 ــاكن للبbئــــة aدا رتــــوف�� م�اتــــب وأمــ
  .املم��ة

 متوسط 4 0.541 2.0194

تــوف�� أجLــزة تكنولوجيـــة حديثــة ومناســـبة إلعــداد طـــالب  70
  .ال#�امج املم��ة

 متوسط 5 0.584 2.0097

ـــزة واملعــــــدات 72 ـــة مــــــن ¥جLـــ ــــد احتياجــــــات ال�ليـــ  يــــــتم تحديــ
  .و¥دوات لتناسب ال#�امج املم��ة

 متوسط 6 0.545 1.9951

شــادية Cــش�ل مجــا�ي للطــالب، مــن أجــل  76 رتــوف�� كتbبــات إ
ـــــالب  شــــــاد الطـ ـــ�ة، وتــــــوجL�Åم وإ ــال#�امج املم�ـــ رالتعر%ــــــف بــــ

  .الختيار ما يناس�êم

 متوسط 7 0.567 1.8786

ك �ــــــ� تخطــــــيط ال#ــــــ�امج  79 ــــشا ريوجــــــد مجلــــــس اس>ــــــشار �ــ ي
Lة وتقو%م�  .ااملم�

 متوسط 8 0.702 1.8447

 متوسط 9 0.662 1.8398  .تقديم �سLيالت �Ù_يل الطلبة ع#� aن��نت 78

يتمتــع طـــالب ال#ـــ�امج املم�ـــ�ة بمنـــاخ �علي�ـــ9 أفـــضل حيـــث  68
Zس واملعامل   .ركثافة الطالب أقل �� قاعات التد

 متوسط 10 0.859 1.6748

ـــــب واملر 74 %ـــــــــد+ا بالكتــــ ـــــع وتجديـــــــــد املكتبـــــــــة بال�ليـــــــــة وتز اجــــ
مة لطلبة ال#�امج املم��ة %ات الال زوالدو   .ر

 ضعيف 11 0.715 1.4466

رتـــــوافر عـــــدد Tـــــاف مـــــن ¥ســـــاتذة ل�ـــــل مقـــــر واptر%ـــــة �ـــــ�  71
Zس   .راختيار ¥ستاذ الذي يقوم بالتد

 ضعيف 12 0.608 1.3350

Zس والطالب؛ أن ) 12(ليت÷s من اt_دو رحسب استجابات أفراد العينة من أعضاء +يئة التد
ات اpqو الساCع ا�tاص بواقع البbئة التعليمية املت ونة t_ميع عبا روسطات اptسابية املو رز

جة  ، جاءت بد ربال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و ت�ن ) متوسطة(ر ) 71(، )74(رعدا العبا
جة التوفر عل�Åا ما ب�ن –1.335(رجاءتا ضعيفة التوفر، حيث تراوحت املتوسطات اptسابية لد
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جة من أصل) 2.2621 جات) 3(رد  -0.473(يكما يت÷s أن قيم =نحراف املعيار تنحصر ب�ن. رد
ىو�عز الن>يجة إJW أن تداخل البbئة التعليمية لل#�امج ا�tاصة مع البbئة التعليمية العامة ). 0.859

Zسية، و�نفس  جات، و�نفس ¥ساليب التد رب�لية ال��بية، فالطالب يتلقو التعليم بنفس املد ر ن
Zس، ¥مر الذي ال يم�� طالب ال#�امج ا�tاصة عن غ��+م من ال#�امج العادية إال  رأعضاء +يئة التد
ات ¥Tاديمية املوضوعة باللغة ¥جن�ية، كما �عز ذات الن>يجة إJW عدم  ى�� Cعض املنا`. واملقر ر

ة لوجود خطة عامة لقبو الطالب بتلك ال#�امج، ¥مر الذي يدفع الكث�� ممن تتوفر  رلد�ãم القد
املالية عJK =لتحاق بتلك ال#�امج، كما يز%د من كثافة الطالب �cا، مما يقلل من عائد التعلم 
ىعل�Åم، كما �عز ذات الن>يجة إJW ضعف م��انية ال#�امج ا�tاصة، ¥مر الذي  ال يمكن معھ توف�� 

ات تؤ+لLم معدات وأجLزة حديثة �سLم �� خلق بbئة �علم أفضل تمكن الطالب من اك> رساب مLا
يلتلبية متطلبات سو العمل، كما �عز ذات الن>يجة إJW عدم وجود مجلس اس>شار حقيقي  ى ق
سم خطة واpÕة املعالم مكتملة ¥رTان  Zس، و ريقف عJK احتياجات الطالب وأعضاء +يئة التد ر

س�êم كفاءة لتلبية احتياجا��م ، والعمل عJK تطو%ر تلك ال#�امج بالقدر الذي يفيد الطالب و%ك
قعالية تمك��م من تلبية متطلبات سو العمل، بل وتوف�� م��انية مالية لتطو%ر تلك ال#�امج، كما 
 JKع ��قبال الكبa س ن>يجةZ ر�عز ذات الن>يجة إJW عدم وجود عدد Tاف من أعضاء +يئة التد ى

ات واملن Zس بكث�� من املقر رTليات ال��بية، ومن ثم ا�شغال أعضاء +يئة التد ا`. وال#�امج ر
%ة ال:9 يفرضLا عل�Åم القسم، وتتفق تلك الن>يجة مع ن>يجة  اسة رaجبا اسة )2021ز%دان، (رد ر، ود

ثان، ( اسة )2019رالو اسة )2018السيد، ذTي، عبد العال، (ر، ود ن، (ر، ود ، ) 2017وفودة وآخر
اسة  ، ©pاتھ، (رود  )2017ى¥خناو

ات ا�^و-ذ ر النتائج اQjاصة ب��ت¤ب عبا ة بال��امج املم��ة ر ر الثامن اQjاص بواقع �دا
ا�Äا الÂسlية ، حسب أو زب�لية ال��بية جامعة دم��و   :ر

)13(لجدو   
ة بال��امج املم��ة ب�لية ال��بية  ن الÂس,+ ومستو التوفر ع�} ا�^و الثامن اQjاص بواقع �دا رالو ر ىز

²س والطالب رجامعة دم��و من وج�ة نظر أعضاء Wيئة التد  )206=ن(ر

ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو 
 التحقق

جة  86 رتوفر عدد Tاف من أمناء املكتبات واملعامل عJK د
عالية من الكفاءة ملساعدة الطالب لالستفادة من 

  .aم�انات املتاحة

 متوسط 1 0.647 2.3058

بال�لية تل§9 احتياجات تضع خر%طة لل#�امج ا�tاصة  81
 .ًالطالب وتدعم ¥قسام العلمية اقتصاديا

 متوسط 2 0.545 2.1408

ة اt_امعة ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية  88 رتدعم إدا
  .ربدم��و

 متوسط 3 0.534 2.1117

%�ن والفني�ن عJK التعامل مع نظام الساعات  85 ب aدا رتد ر
  .املعتمدة

 متوسط 4 0.517 2.1019
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ة م  رالعبا
املتوسط 
اptساÑي 

و ناملو  ز

=نحراف 
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو 
 التحقق

جة عالية من  83 رتوفر فر%ق عمل إدار وف9É عJK د ي
  .التأ+يل والكفاءة

 متوسط 5 0.578 1.9466

Zس متخصصو عJK كفاءة  80 نتوفر أعضاء +يئة تد ر
Zس بال#�امج ا�tاصة  .رعالية للتد

 متوسط 6 0.755 1.8010

%ة ا�tاصة بال#�امج  82 رتوفر عدد Tاف من الLيئة aدا
  .املم�� بال�لية

 متوسط 7 0.705 1.7913

%�ن والفن�ن عT JKل ما +و  87 %ب م>سمر لإلدا رتقدم تد ر
  .جديد لل#�امج املم��ة

 ضعيف 8 0.857 1.5728

��م للتعامل مع املستجدات  84 ب املوظف�ن لصقل مLا رتد ر
  .التكنولوجية اptديثة

 ضعيف 9 0.564 1.4709

شاد أTادي�9 لتوجيھ طالب  89 ة اt_امعة نظام إ رتوفر إدا ر
  .�امج ا�tاصةال#

 ضعيف 10 0.744 1.3981

Zس والطــالب؛ أن ) 13(ليتــ÷s مــن اt_ــدو رحــسب اســتجابات أفــراد العينــة مــن أعــضاء +يئــة التــد
ات اpqو الثامن ا�tاص  ونة t_ميع عبا راملتوسطات اptسابية املو ة بال��امج املم��ة ب�لية رز ربواقع �دا

جـــة رال��بيـــة جامعـــة دم��ـــو ات، عــــد)متوســـطة(ر جــــاءت بد جـــاءت ضــــعيفة، ) 89(، )84(، )87(را العبـــا
جـــة التـــوفر عل�Åـــا مـــا بـــ�ن  جـــة مـــن ) 2.3058–1.3981(رحيـــث تراوحـــت املتوســـطات اptـــسابية لد رد

ـــيم =نحــــراف املعيــــار تنحــــصر بــــ�ن ) 3(أصــــل جــــات، كمــــا يتــــ÷s أن قــ يد ـــز ). 0.857 -0.517(ر ىو�عــ
T �� اصة�tل إدار خاص بال#�امج ا�ة ال#�امج ا�tاصة يالن>يجة إJW عدم  وجود +ي رلية ال��بية، فإدا

%ـة واÕـpة لتطو%ر+ـا،  ة العامة، ¥مر الذي ينعكس عل�Åا، فال توجد ر ؤب�لية ال��بية جزء من aدا ر
مــ�ن للعمــل بتلــك ال#ــ�امج  %ــ�ن، والفنيــ�ن الال Zس، وaدا زوتــوف�� احتياجا��ــا مــن  أعــضاء +يئــة التــد ر ر

ى�عـز ذات الن>يجـة إWـJ ضـعف م��انيـة تطـو%ر ال#ـ�امج قوتطو%ر+ا لتلبية متطلبات سـو العمـل، كمـا 
مـــة للتطــو%ر، باإلضـــافة إWـــJ عـــدم  زا�tاصــة، ¥مـــر الـــذي ال �ــستطيع معـــھ تـــوف�� ال�ــوادر الفنيـــة الال
ا��م لتلبيـة متطلبــات سـو العمـل، وتتفـق تلــك الن>يجـة مـع ن>يجــة  %ب لتطــو%ر قـد قتـوف�� بـرامج تـد ر ر

ــــــة  اسـ ـــــدان، (رد ـــــة )2021ز%ـــ اســ ـــــد، (ر، ود اســــــــة )2019أحمـــ ن، (ر، ود اســــــــة )2017وفـــــــودة وآخــــــــر ر، ود
، ©pاتھ، ( اسة اptسي9É )2017ى¥خناو   ). 2016(ر، ود
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ق ب�ن استجابات أفراد العينة حو التوفر ع�} محاو   - ح رالنتائج اQjاصة بالفر لو
²س (Bس¶بانة ومجموع�ا بحسب متغ�� املستجيب  ، ) طالب-رعضو Wيئة تد

 :لواj¬دو التا|& يب�ن ذلك

  )14(لجدو 

ق ب�ن استجابات أفراد العينة t – test يو°¯ نتائج اختبار التاء لعيÂت�ن مستقلت�ن و إلظ�ار داللة الفر
راملستفتاة حو التوفر ع�} محاو Bس¶بانة حسب متغ�� املستجيب   ).206=ن(ل

ىمستو  قيمة تي=نحراف املعيار املتوسط ن املستجيب راpqو
 الداللة

Zسعضو +يئة ت  ل\و 7.40 28.06 52 رد

 3.68 23.69 154 طالب

5.571  0.021  

 دالة

Zس  الثا?ي 6.78 24.12 52 رعضو +يئة تد

 3.57 19.70 154 طالب

5.996  0.0001  

 دالة

Zس  الثالث 6.37 29.23 52 رعضو +يئة تد

 2.96 23.86 154 طالب

8.190  0.0001  

 دالة

Zس  الرا¸ع 6.97 30.17 52 رعضو +يئة تد

 4.20 22.40 154 طالب

9.628  0.0001  

 دالة

Zس  اQjامس 7.59 19.44 52 رعضو +يئة تد

 7.45 23.89 154 طالب

-3.704  0.0001  

 دالة

Zس  السادس 3.58 12.38 52 رعضو +يئة تد

 1.87 10.54 154 طالب

4.767  0.0001  

 دالة

Zس  السا¸ع 6.72 26.33 52 رعضو +يئة تد

 3.81 21.08 154 طالب

6.945  0.0001  

 دالة

Zس  الثامن 6.85 22.10 52 رعضو +يئة تد

 3.33 17.47 154 طالب

6.434  0.0001  

 دالة

Zس إجما|&  44.40 191.83 52 رعضو +يئة تد
 22.38 162.63 154 طالب Bس¶بانة

6.177 0.0001  

 دالة

ق ذات داللة إحـصائية بـ�ن اسـتجابات) 14(ليت÷s من اt_دو  ً أفـراد العينـة تبعـا ملتغ�ـ� ووجود فر

Zس (املـــستجيب  ر، بالrــــسبة pqــــاو =ســـ>بانة الثمانيــــة ومجموعLــــا، حيــــث ) طالــــب-رعــــضو +يئــــة تـــد
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ـــــــــــة  ــــــــ ــــاءت قيمـــــــــ ــــــــ ــ ـــــــ ( ، )6.945(، )4.767( ، )3.704( ، )9.628( ، )8.19(، )5.996(، )5.571(، )ت(جـــــــ
ىوجميعLا قيم دالة إحصائيا عند مستو داللة ) 6.177( ، )6.434 ق جميعLا )0.05(ً و، وجاءت الفر

Zس عدا اpqو ا�tـامس والـذي جـاءت  رلصاst الفئة ¥عJK �� املتوسط و�� فئة أعضاء +يئة التد ر
تبــاطLم . لــصاst الطــالب Zس �ــ� تقيــيم الواقــع، وا رو�عــز تلــك الن>يجــة إWــJ خ#ــ�ة أعــضاء +يئــة التــد ر ى

ة عKـــــJ بجميــــع جوانـــــب العمليــــة التعليميـــــة املتعلقــــة بـــــال#�امج ا�tاصـــــة، ¥مــــر ر الـــــذي �عطــــ�Åم القـــــد
قالتقيـــيم الــــpÂيح لوقــــوفLم عKــــJ جميــــع العوائــــق ال:ــــ9 تحــــو دو تلبيــــة تلــــك ال#ــــ�امج لواقــــع ســــو  ن ل
رالعمل، وفيما يخص اpqو ا�tامس فمرتبط بالطالب ومن ثم فإن ¥قدر عJK وصف تأث�� ال#�امج 

بــھ بتلـك ال#ـ�امج ومــدى ا�tاصـة عليـھ +ــو الطالـب نفـسھ Tونــھ يلمـس بيـده Tافــة التغ�ـ�ات اpqيطـة 
اســـة  ثــان، (رتأث��+ــا املباشـــر عليــھ، وتتفـــق تلــك الن>يجـــة مـــع ن>يجــة د اســـة )2019رالو الـــسيد، (ر، ود

اسة )2018ذTي، عبد العال،  ، ©ـpاتھ، (ر، ود اسـة )2017ى¥خنـاو اسـة )2017محمـود، (ر، ود ر، ود
  ) 2016(ياملصر 

اسة وتوصيا��ا ومق��حا��ا   :رنتائج الد

أوال
ً

اسة  نتائج -   رالد

اسة إJW مجموعة من النتائج ��           :رتوصلت الد

جة  -  رأن واقع أ+داف ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و جاءت بد  .متوسطة(ر

ات Ìتية ضعيفة التوفر و�� -  توافر بbئة �عليم و�علم تحاTي بbئات التعليم والتعلم : رجاءت العبا
ن#�امج املم��ة ومحددة ضمن م��انية ال�لية، وتحرص عJK أن ي�و الدولية، وتوافر م��انية Tافية لل

Zس متوافقا مع املعاي�� العاملية لعدد الطالب 9��Z لعضو +يئة التد ًالعبء التد
ر  .ر

جة  -  ̀. ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و جاءت بد رأن واقع منا ، بbنما جاءت )متوسطة(ر
ات Ìتية ضعيفة التوفر و�� %ة و¥خر  : رالعبا ات aجبا ى�سمح بأن ي�و للطالب Cعض املقر رن ر

ات النظر%ة، وتطبق  ات التطبيقية أك�ó من املقر غباتھ، و��تم باملقر %ة حسب ميولھ و راختيا ر ر ر
ة Tاملة اسية، وت��ابط فيما بي��ا لضمان فLمLا بصو ات الد رمبادئ اt_ودة عJK ال#�امج واملقر  .رر

Zس بال -  جة رأن واقع أساليب التد ر#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و جاءت بد ، )متوسطة(ر
ات Ìتية ضعيفة و�� تحليل تركيب تقو%م (ز�عز املستو%ات العليا �� التفك�� : ربbنما جاءت العبا

 ).إبداع

جة  -  Zس بال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و جاءت بد رأن واقع أعضاء +يئة التد رر
ات Ìتية ضعيفة و��، بbنم)متوسطة( ريتاح لLم الفرص ptضو املؤتمرات : را جاءت العبا

ُالعلمية باt_امعات ¥جن�ية لالستفادة من النماذج املثمرة لتلك اt_امعات، و%ختار أعضاء +يئة 

ات علمية مقننة �� ضوء احتياجات سو العمل، وتحدد =حتياجات  Zس عن طر%ق اختبا التد
ُ ق ر ر

%�ية ألعضاء +ي ة مستمرةرالتد Zس بصو رئة التد  .ر

جة  -  رأن واقع الطالب بال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و جاءت بد  ).متوسطة(ر

جة  -  رأن واقع أساليب التقو%م بال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و جاءت بد ، )متوسطة(ر
ات Ìتية ضعيفة و�� ب�لية ال��بية بمتاCعة خر%ج�Åا تقوم وحدة ال#�امج املم�� : ربbنما جاءت العبا

ا��9، و�ساعد ال#�امج املم��ة الطالب ��  رل´pصو عJK التغذية الراجعة لتطو%ر ال#�نامج الد ل
نة و=بت�ار  .و=ستفادة من بيانات التقييم �� تصميم خ#�ات �علم ت>سم باملر
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جة رأن واقع البbئة التعليمية بال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و -  ، )متوسطة(ر، جاءت بد
ات Ìتية ضعيفة و�� %د+ا بالكتب واملراجع : ربbنما جاءت العبا وتجديد املكتبة بال�لية وتز

مة لطلبة ال#�امج املم��ة، وتوافر عدد Tاف من ¥ساتذة ل�ل مقر واptر%ة ��  %ات الال روالدو ز ر
Zس   .راختيار ¥ستاذ الذي يقوم بالتد

ة بال#�امج  -  جة رأن واقع aدا راملم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و جاءت بد ، بbنما )متوسطة(ر
ات Ìتية ضعيفة و�� %�ن والفن�ن عT JKل ما +و جديد : رجاءت العبا %ب م>سمر لإلدا رتقدم تد ر

��م للتعامل مع املستجدات التكنولوجية اptديثة،  ب املوظف�ن لصقل مLا رلل#�امج املم��ة، تد ر
ة اt_امعة نظا شاد أTادي�9 لتوجيھ طالب ال#�امج ا�tاصةروتوفر إدا  .رم إ

ق ذات داللة إحصائية ب�ن استجابات أفراد العينة تبعا ملتغ�� املستجيب -  ًتوجد فر عضو +يئة (و
Zس  ق جميعLا لصاst ) طالب- رتد و، بالrسبة pqاو =س>بانة الثمانية ومجموعLا، وجاءت الفر ر

Zسالفئة ¥عJK �� املتوسط و�� فئة أعضاء +يئة  . ر التد

  التوصيات : ًثانيا

ة العمل عJK وضع خطة لتطو%ر ال#�امج املم��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و �� ضوء  -  رضر رو
  .قمتطلبات سو العمل

  .توف�� م��انية مالية �سLم �� بناء بbئة �عليم و�علم تحاTي بbئات التعليم والتعلم الدولية - 

9��Z ألعضاء +يئة ا -  ة تقليل العبء التد رضر Zس ليصبح متوافقا مع املعاي�� العاملية لعدد ور ًلتد
ر

  .الطالب

ات النظر%ة -  ات التطبيقية أك�ó من املقر ر =+تمام باملقر  .ر

ة  -  اسية، ت��ابط فيما بي��ا لضمان فLمLا بصو ات الد رطبيق مبادئ اt_ودة عJK ال#�امج واملقر رر
 .Tاملة

Zس باt_امعات ¥جن�ية لالستفادة رإتاحة مجموعة من املؤتمرات العلمية ألعضاء +يئة التد - 
  .من النماذج املثمرة لل#�امج املم��ة بتلك اt_امعات

Zس القائم�ن عJK ال#�امج املم��ة ب�ليات ال��بية -    .روضع معاي�� علمية الختيار أعضاء +يئة التد

ة مستمرة -  Zس بصو %�ية شاملة تل§9 احتياجات أعضاء +يئة التد روضع برامج تد ر   .ر

يتقييم ا�tاصة بطالب ال#�امج املم��ة، بحيث ي�و التقييم متنوعا ب�ن تحر%ر تطو%ر برامج ال -  ن
 .وشف9Þ، وملف إنجاز، وأبحاث

مة لطلبة  -  %ات الال %د+ا بالكتب واملراجع والدو زتجديد مكتبة Tلية ال��بية والعمل عJK تز ر و
  .ال#�امج املم��ة

، واptر%ة �� اختيار ¥ -  Zسرتوف�� عدد Tاف من ¥ساتذة ل�ل مقر  .رستاذ الذي يقوم بالتد

ب  -  %�ن والفن�ن عT JKل ما +و جديد لل#�امج املم��ة، تد %�ية م>سمرة لإلدا ر وضع برامج تد ر ر
��م للتعامل مع املستجدات التكنولوجية اptديثة   .راملوظف�ن لصقل مLا

شاد أTادي�9 لتوجيھ طالب ال#�امج املم��ة -  ة  إ ر وجود إدا   .ر
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Zس للقيام بمLامھ توف�� Cعض ¥دوات اptديثة  -  رال:9 تل§9 احتياجات أعضاء +يئة التد
Zسية عJK الوجھ ¥مثل   .رالتد

م لتطو%ر +ذه  -  توTوالت �عاو ب�ن Tل Tلية واL_tات ا�qتلفة لتوف�� التمو%ل الال زعقد بر ن و
توTوالت �عاو  نال#�امج، والبحث عن فرص عمل مناسبة �tر%�Í +ذه ال#�امج، من خالل عقد بر و

 . و��ن اL_tات املستفيدة من خر%ج�Åاب�ن ال�لية

س ا�tاصة و¥جن�ية ptضو مجلس ال�لية واملشاركة �� تطو%ر ال#�امج  -  اء املدا ردعوة مد ر ر
 .املم��ة

ل�ن عن �عي�ن خر%�Í ال#�امج املم��ة  -  وتخصيص يوم للمLنة بال�لية من Tل عام يدJÝ فيھ املسؤ
Lتحصيل JKرص عp´نة لLالتعر%ف الطالب بمتطلبات امل. 

  .قعقد مؤتمرات لبحث سبل تطو%ر ال#�امج ا�tاصة ب�ليات ال��بية لتلبية متطلبات سو العمل - 

اسة- ثالثا   :ر مق��حات الد

اسات مكملة لLا �� اq_ال من أ+مLا اسة بحوث ود رتق��ح الد   : ر

اسة تقو%مية لل#�امج املم��ة �� ضوء أ+دافLا -    .رد

 .��ات اq_تمعية املعاصرةمتطلبات تطو%ر ال#�امج املم��ة �� ضوء املتغ - 

نة ب�ن ال#�امج امل��ة ب�لية ال��بية جامعة دم��و وال#�امج املم��ة بجامعات أخر  -  اسة مقا ىد ر ر ر
  .مصر%ة وعر�ية وأجن�ية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

رجامعة األزه  
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

311 

  عاملراج

أوال
ً

   املراجع العرÍية- 

 �%ب القيادات ال��بو%ة �� Tلي). 2016(أبو كر%م، أحمد فت ة ال��بيـة بجامعـة امللـك رتقو%م برامج مركز تد
��ن،  ، جامعة aمام دمحم بن سعود aسالمية، مجلة العلوم ال��بو�ةرسعود من وجLة نظر املتد

5 ،293 -356. 
شـــاد  قنحــو مــدخل مت�امـــل �ــ� تخطــيط التعلـــيم لتحقيــق متطلبــات ســـو ). 2007(رأبــو Tليلــة، +اديــة دمحم 

اســة مقدمــة لنــد وة تطــو%ر وتحــديث التعلــيم اt_ــام�v رالعمــل مــن خر%Íــ� التعلــيم اt_ــام�v، د
ا�¬لــة العلميــة ب�ليــة ال��بيــة بــدمياط جامعــة ) 2006/ 5/ 9(املنعقــدة ب�ليــة ال��بيــة دميــاط 

ة  .60 - 30، 51، راملنصو
، والتحو �� سو ). 2011(أحمد، دينا عJK حامد  قمتطلبات تفصيل العالقة ب�ن التعليم اt_ام�v املصر ل ي

ة، ،مجلة 7لية ال��بيةالعمل،   .322- 276، )1 (77ر جامعة املنصو
ة مـدخل لتـدو%ل التعلـيم ـ تـصو مق�ـ�ح، ). 2019(أحمـد، دينـا عKـJ حامـد  رال#ـ�امج املم�ـ�ة بجامعـة املنـصو ر

ة، مجلة 7لية ال��بية،   .409- 361، )1 (106رجامعة املنصو
رتــصو مق�ـ�ح لتفعيــل دو اt_امعـات �ـ� تلبيــة  ). 2020(أحمـد، نـا�� عبــد الو+ـاب +ـالل قاحتياجـات ســو ر

، ا�¬لـــة الدوليـــة للعلـــوم ال��بو�ـــة والنفـــسيةالعمــل عKـــJ ضـــوء Cعـــض =تجا+ـــات املعاصــرة،  
 .163- 93، )40 (21املؤسسة العر�ية للبحث العل�9 والتنمية ال�شر%ة،

، دمحم الـــسيد، ©ـــpاتھ، حامـــد أحمـــد  ة مـــدخل ). 2017(ىaخنــاو ر�ـــسو%ق ال#ـــ�امج املم�ـــ�ة بجامعـــة املنـــصو
� 490 - 367، )4 (17، جامعة كفر الشيخ، مجلة 7لية ال��بية��ا التنافسية، لتعز%ز م�

 �Wة التعلـيم الـدو ا ة العامة للبحوث الثقافية بـو رaدا اسـة اس>ـشرافية للتعلـيم �ـ� مـصر Cعـد ). 2012(زر رد
ة  ة 2011 ينــاير 25رثـو ا %ــة اســ��اتيجية للLي�ــل واpqتـو واملــن/. للتعلــيم العــا�W، و ر �ــ� إطـار ر ز ى ؤ

 .عليم العا�W،  القا+رةالت
ق شو��  ، دار الوفاء لدنيا الطباعة أساليب ومناXÆ البحث '& ال��بية وعلم النفس). 2011(والبو��، فار

%ة, والrشر   .رaسكند
، دار 2، طمناXÆ البحث '& ال��بية وعلم النفس). 1986( يجابر،  عبد اptميد جابر،  Tاظم ، أحمد خ��

 .ال��ضة العر�ية، القا+رة
، القـا+رة، مناXÆ البحث '& ال��بية وعلـم الـنفس). 2009(ىجابر، عبد اptميد جابر، Tاظم، أحمد خ�� 

 .دار ال��ضة العر�ية
ات خر%Íـــــ� التعلـــــيم اt_ـــــام�v ملواجLـــــة ). 2015(جابـــــل، عفـــــاف دمحم  رالتخطـــــيط =ســـــ��اتي�Í لتنميـــــة مLـــــا

بل ال��بيــة العر�يــة، املركــز مــستق. قاملتطلبــات املتحــددة لــسو العمــل �ــ� ضــوء اقتــصاد املعرفــة
 .149 - 13، )95 (22العرÑي للتعليم والتنمية، 

، Tلية ال��بية الالئحة الداخلية لل��امج املم��ة، إعداد معل�+ العلوم والر�اضيات ملراحل : رجامعة دم��و
يالتعلـــيم �عـــدادي والثـــانو و\ساÏـــÎ+ ومعلـــم الطفولـــة وال��بيـــة باللغـــة �نجل��يـــة واللغـــة 

 .?سيةالفر
%ــة مــصر العر�يــة قــم : اq_لــس ¥عKــJ ل´_امعــات: رجمLو ) 449(رقــرار اq_لــس ¥عKــJ ل´_امعــات اt_لــسة 

%خ  ة املنظمة لل#�امج اt_ديدة 2006/ 9/ 6ربتا ر، Cشأن الضوابط العامة والقواعد املالية وaدا
 �vام_tا �� العام ا�c سة  .2007/ 2006رولوائحLا الداخلية وال:9 س>بدأ الدا
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%ة مصر العر�ية قـم : اq_لـس العKـJ ل´_امعـات: رجمLو ات اq_لـس ¥عKـJ ل´_امعـات اt_لـسة  رقـرا ) 452(ر
%خ  قم 2006/ 12/ 6ربتا %خ ) 453(ر واt_لسة  قـم 2006/ 12/ 23ربتا %خ ) 454(ر، واt_لـسة  ربتـا

اسة ب#�امج التعليم املتم�� وتقييم ومتاCعة تجر�ة ال#�امج 2007/ 1/ 16 اt_ديدة ر، Cشأن بدء الد
�وميةptامعات ا_tبا. 

تقييم برنامج إعداد معلم العلوم �� Tلية ال��بيـة بجامعـة صـنعاء �ـ� ضـوء ). 2006(اL_tرا�ى، إيمان حزام 
 .، Tلية ال��بية، جامعة صنعاءرسالة ماجست��معاي�� اt_ودة الشاملة، 

ىفع مستو اt_ودة ف برامج التعليم ال). 2016(اptسي9É، سليمان بن سالم  عا�W عن طر%ق تحقيق ت�امل ر
Zع التخـــر%ج : قمخرجــات التعلـــيم العـــا�W مـــع متطلبـــات ســـو العمــل اســـة ميدانيـــة تحلـــل مـــشا رد ر

اء ¥Tــــاديمي�ن والطلبــــة، بحــــوث املــــؤتمر العرÑــــي الــــدو�W الــــسادس لــــضامن جــــودة : رو�ــــستطلع آ
 �Wالتعليم العاLACQA¥ قـاء  - 27ردنيـة، ر، جامعة الـسودان للعلـوم والتكنولوجيـا وجامعـة الز

38. 
يدليل برامج إعداد معل�9 العلوم والر%اضيات ملراحل التعليم aعدادي والثانو و¥سا��9 ومعلم الطفولة 
، لينك موقع Tلية ال��بية  روال��بية باللغة aنجل��ية واللغة الفر�سية، Tلية ال��بية، جامعة دم��و

 .رجامعة دم��و 
اســة ميدانيــة"الكفايــة الداخليــة ب�ليــة اq_تمــع بجامعــة طيبــة ). 2012(الــدمياطي، ســلطانة إبــرا+يم  ، "رد

 .105 - 31، )20 (4، مصر، مجلة العلوم ال��بو�ة
استخدام معاي�� اt_ودة و=عتماد �� تقييم مخرجات التعليم ). 2019( رشاد، عبد املنعم، يوسف، نادين 

ة باإلسـماعليةمجلـة 7ليـة التقالعا�W بما يتفق واحتياجات سو العمل �� مـصر،  ، جامعـة رجـا
 .378- 350قناة السوZس، 

آليات �عز%ز اptراك الطالÑي الدو�W بمؤسسات ). 2017(رشاد، عبد الناصر دمحم، عبد اptكيم، عماد نجم 
نة، –التعليم العا�W �� كندا ومصر اسة مقا ر د +ـر، مجلة 7لية ال��بيةر ، )22 (172ز، جامعـة ¥

61 – 169. 
فعـــت عKـــJرضــوان ، عمـــر نـــص�� مLـــر إعـــداد املعلـــم الـــدو�W �ـــ� ضـــوء خ#ـــ�ة ). 2016( ران، الدغيـــدي، أحمـــد 

%ة مصر العر�ية،  نة رالواليات املتحدة ¥مر%كية وإم�انية aفادة م��ا  بجمLو رمجلة ال��بية املقا
 .642- 573، )7(، مصر، والدولية

ات إعـداد املعلــم بجامعـة د). 2021(رضـوان، وائــل وفيـق، مــراد، حـسام إبــرا+يم  رميــاط القـائم عKــJ اt_ــدا
اســـة، : قواحتياجــات ســو العمــل ســـعيد، مجلــة 7ليــة ال��بيــةرد ، 33ر، Tليـــة ال��بيــة، جامعــة بو

283 -330. 
 stس الثانو%ة الفنية الصناعية ). 2021(ز%دان، أسماء مراد صا مة لطالب املدا ات سو العمل الال رمLا ز قر

ة الــصناعية الراCعــة ومتطلبــات ت ، Tليــة ال��بيــة، ا�¬لــة ال��بو�ــةنمي��ــا، ربمــصر عKــJ ضــوء الثــو
 .334- 273، 85جامعة سو+اج، 

، جمـال  قتقـدير مواءمـة مخرجـات التعلـيم اt_ـام�v مـع متطلبـات ســو ). 2012(ىالـسو%لم�ن، دمحم والعمـر
%ة وال��بو%ة ال:9 تطرحLـا اt_امعـات (العمل  اسة حالة لبعض التخصصات القانونية وaدا رد ر

دنيـــة ق} مـــؤتمر ت�امــــل مخرجـــات التعلـــيم مـــع ســــو العمـــل 'ـــ& القطـــاع العــــام مقـــدم إ|ـــ،  )ر¥
دن ، واQjاص  .28- 25ر، عمان، ¥

تطو%ر التعليم اt_ام�v ). 2018( السيد، نادية حسن، ذTي، فاطمة أحمد، عبد العال، أسامة دمحم جميل
يملواجLة تحديات سو العمل املـصر �ـ� ضـوء Cعـض النمـاذج العامليـة املعاصـرة،  ليـة مجلـة 7ق

 . 234- 210، )116 (29، جامعة ب��ا، ال��بية
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تطو%ر التعليم اt_ام�v ملواجLـة ). 2018(السيد، نادية حسن، عبد العال، أسامة اt_ميل، ذTى، فاطمة 
يتحديات سو العمل املصر �ـ� ضـوء Cعـض النمـاذج العامليـة املعاصـرة،  ، مجلـة 7ليـة ال��بيـةق

 .234 - 210، )116 (29جامعة ب��ا، 
ياملؤتمر العل�+ السنو قمنظومة التعليم النو�Ý ومدخالت سو العمل، ). 2008(ز%rب عبد الفتاح ص#�ه، 

ق تطو�ر التعليم النوÓ& '& مصر والوطن العرÒي ملواج�ة متطلبات سو العمـل 'ـ& –الثالث 
ى اس��اتيجية ة، Tلية ال��بية النوعية، ؤعصر العوملة، ر  .115- 108، )3(1ر، جامعة املنصو

، الدار العاملية، \دوار املستقبلية للتعليم '& ضوء تحوالت \لفية الثالثة). 2008(اتم فرغ�K ضا�ð، ح
�ة، �_t892ا. 

معـــاي�� الكفــــاءة aنتاجيـــة للت�ــــو%ن اt_ـــام�v ومــــدى تناســـ�êا مــــع ). 2017(عـــامر، وســــيلة، ســـاعد، صــــباح 
، جامعـــة دمحم تمـــعمجلـــة علـــوم �?ـــسان وا�¬قاحتياجـــات ســـو العمـــل مـــن العمالـــة املؤ+لـــة، 

 .279- 276، 25خض�� Cسكره، Tلية العلوم �aسانية، 
ـــامي  ، مــــدى مواءمــــة مخرجــــات Tليــــة ال��بيــــة جامعــــة بÉــــ¶ ســـــو%ف )2016(عبــــد اt_ــــواد، جمعــــة ســــعيد ��ـ

، جمعية الثقافة مجلة الثقافة والتنميةقالحتياجات سو العمل من وجLة نظر املستفيدين، 
 .377- 324، )105(16من أجل التنمية، 

²س '& مرحلة التعليم \ساÎÏ+ '& ). 2002(عبد العز%ز، صالح الدين  رمتطلبات ونظم مزاولة م�نة التد
 .، املركز القومي للبحوث ال��بو%ة والتنمية، القا+رةمصر
يوضع \Wداف أم تنفيذ السياسات، املؤتمر السنو : ردو املؤسسة اt_امعية). 2005(عز الدين، نا+د 

ـــامن عـــــشر للب ـــة الواقـــــع واس>ـــــشراق : التعلـــــيم العـــــا|& 'ـــــ& مـــــصر: حـــــوث الـــــسياسيةالثــ خر%طــ
ـــة =قتــــــصاد والعلــــــوم  اســــــات الــــــسياسية، Tليـــ ، مركــــــز البحــــــوث والد راملـــــستقبل، اq_لــــــد ¥و ل

 .449- 448 ف#�اير، 17- 14السياسية، جامعة القا+رة، 
ي دمحم  عليم العا�W �� الوطن العرÑي ردو التخطيط =س��اتي�Í �� ��يئة مخرجات الت). 2017(زعيد، +الة فو

 .113- 67، 14، ا�¬لة السعودية للتعليم العا|&قلتلبية متطلبات سو العمل، 
ن  ضـا ¥طـراف اq_تمعيـة ). 2017(وفودة، إبرا+يم دمحم، وآخر اسة تحليلية الحتياجات سـو العمـل و رد ق ر

 .415- 372، )110(28، جامعة ب��ا، مجلة 7لية ال��بيةعن خر%T �Íلية ال��بية، 
 .رنمط موقع Tلية ال��بية دم��و). 2014(مجلس Tلية ال��بية، مايو 

ـــات ). 2017(محمــــود، أ�ــــسم ســــعد دمحمي  ـــ�ة والعاديــــة باt_امعـ ـــ�ن طــــالب ال#ــــ�امج املم�ـ التمــــايز التعلي�ــــ9 بـ
�ومية املصر%ة وتحقيق مبدأ ت�افؤ الفرص التعليمية ب�ن الطـالبptة بجامعـة : ا�ال#ـ�امج املم�ـ

 .338- 239، )4(17، جامعة كفر الشيخ، مجلة 7لية ال��بيةًذجا، القا+رة نمو
، ســعاد دمحم دمحم  يمتطلبــات ســو العمــل ل´�ــر%ج�ن وفقــا ل#�نــامج aعــالم ال��بــو �ــ� ظـــل ). 2016(ياملــصر ًق

 ،�vــــام ــــيم اt_ـ ـــ� التعلـ ـــة لبحـــــوث العالقـــــات العامـــــة ثقافـــــة اt_ـــــودة الـــــشاملة �ــ ا�¬لـــــة العلميــ
 .251 - 191، 7لية aعالم، ، جامعة القا+رة، Tو�عالن

�وميـــة املـــصر%ة ). 2009(مطـــاوع، أســـماء عبـــد الـــستار ptامعـــات ا_tبا �اســـة ميدانيـــة(التعلـــيم املتم�ـــ ، )رد
ةرسالة ماجست��  .ر، Tلية ال��بية، جامعة املنصو

ن، �عمات أحمد حافظ  ، ). 2000(و+ار اسة "يالتعليم العا�W ا�tاص �� ضوء احتياجات اq_تمع املصر رد
اه، "و%ميةتق رسالة دكتو  .، Tلية ال��بية، جامعة الفيومر
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، ياسـر فتـ�، سـو%لم، دمحم غنـيم  %ـة مق��حـة لتجـس�� الفجـوة بـ�ن مخرجـات التعلـيم ). 2014(يالLنـداو ؤر
د ال�شر%ة �� البلدان العر�ية،  رالعا�W وسو العمل كمدخل لتنمية املوا مجلة مستقبل ال��بية ق

 .146 - 11، )89 (21، العرÍية
ثان، عدنان بن أحمد  اسـة ). 2019(رالو رتقييم مخرجات التعليم اt_ام�v وفـق متطلبـات سـو العمـل د ق

مجلة علم النفس واللغة العرÍية ب�لبات ال��بية بجامعة حالة لتخصصات ال��بية ا�tاصة، 
 .247 - 284، )143 (20، جمعية الثقافة والتنمية، شقراء

، أنــbس، أحمــد نــص ة مؤســسات التعلــيم اt_ــام�v �ــ� ضــوء ). 2012(J قو%ــح ، دمحم عبــد الــراز رتطــو%ر إلدا
، البحر%ن، املؤتمر العرÒي الدو|& الثا?ي لضمان جودة التعليم العا|&أسلوب حلقات اt_ودة، 

876. 
رتصو مق��ح لبناء تكتل جام�v عرÑـي �ـ� ضـوء متطلبـات وتحـديات ). 2012(قو%ح، دمحم عبد الراز إبرا+يم 

  .392- 317، )77(19، بل ال��بية العرÍيةمستقتدو%ل التعليم، 
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