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 ة المهنية  المستدامةـــالتنمي

 الدكتور حسان هشام
- الجلفة–بالمركز الجامعي  محاضر أستاذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة

تي تواجه اإلنساان  فلال ياو  النعيش فيه بالعديد من التحديات يحفل العصر الذي 
وآليااات لااار و ساااليه ومهااارات ى خباارات و فلااإجدياادت تحتااا  معطيااات تلنولوجياا  تظهاار 

مجااتت لثر تقادما فاي لال  لى واقع إجديدت  للتعامل معها بنجاح لتجاوز الواقع الحالي 
ياادا  ي  ننااا نعاايش رالمنااا جد  فااي رصاار اتنفجااار المعرفااينعاايش  ألنناااوذلاا    الحيااات

 .يختلف لل اتختالف رن سابقيه

القارن العرارين ر ا    نمن ( Druker,1994) لده دارلر لما الرؤي  امتدادا وهذه 
ور اا  سااهول  إنجاااز ماان  ي فتاارت فااي تااارية البرااري   لثاار  تحااوتت اجتمارياا    نااه رااهد

ن  ( Druker)  وبمعناااى  خااار توقاااع دارلااار فاااي بااادايتهامازالااات   نهاااا إتهاااذه التحاااوتت 
لااى إلاان يصاال و    0222لااى نهايتااه بحلااول رااا  لاان يصاال إرصاار التحااول اتجتماااري 

صاورت   يار يسايرت  مثيارت بحدوث تغييرات مساتقبلي    يضال  العا   و توقع ذروته في ذ
ت إراداد المعلا  و بما فيها مؤسسااتساؤتت حول دور لثير من المؤسسات في المجتمع 

التحاااااوتت التاااااي تواجاااااه ( Margraves  1994)  ووصاااااف هارجريفاااااث مهنيااااااتنميتاااااه 
بعاد الحداثا    ن فترت الحداث  إلى فترت ماي  والتاريخي   ماتجتمارحوتت الت بأنهاالمجتمع 

(widen  1995 )  هاااذا القااارن يراااهد رديااادا مااان التحاااوتت المهمااا  فاااي   نمااان منطلااا
 .رديدت ومن بين هذه التحوتت مناحي

 .مجتمع  زارت المعلومات إلىالتحول من مجتمع معلومات  -
 .ومن مجتمع المعرف  الى مجتمع ما وراء المعرف    -

 .التلنولوجيا فائق  التقد نولوجيا الى مجتمع من مجتمع التلو   -
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ماااا بعاااد العولمااا   ومااان بينهاااا ظهاااور حااا  مجتماااع  إلاااىومااان مجتماااع العولمااا    -
 .الفلري المللي  

والعاال  بالجيناات مجتمع الخريط  المعرفيا   إلىومن مجتمع الهندس  الوراثي    -
 (.الجيمنو )

 . المفتوحلى مجتمع السماوات ن مجتمع رصر الفضاء إوم  -

 .ومن مجتمع القنوات األرضي  الى مجتمع القنوات الفضائي   -

 .مجتمع ما بعد الحداث  إلىومن مجتمع الحداث    -

مجتماااع منفاااتى يتمراااى ماااع رصااار  إلاااىاتنفتااااح محااادود   ومااان مجتماااع مغلااا  -
 .العولم 

 .مجتمع التلنولوجيا الحيوي  إلىالجزيئي  ومن مجتمع البيولوجيا   -

مؤسساااااتنا اإليجابياااا  والساااالبي  رلااااى  ارهااانعلساااات آثاااات وتاالتحااااالمتغياااارات و تلاااا  
 .خاص التعليمي  بوجهو  مؤسساتنا التربوي و رلى     ا ابوجه ر المختلف 
 نااه الحادثاا  فااي المجتمااع  لمااا لثاار المجاااتت تااأثرا بااالتطورات  ماان عااد التعلااي  يو 

قاري إلحاداث التنميا  ن التعلاي  يعاد العماود الفأللثار تاأثرا بالمعطياات التلنولوجيا  وذلا   
رلاااى لفااااءت  نظامهاااا تماااد القااادرت رلاااى التقاااد  ألي دولااا  فاااي المجتماااع حياااث تع الراااامل 
 .التعليمي

ن األمااار إفاااالتطاااور ومالحقااا  الااادول المتقدمااا   ر مااان تحقيااا وحتاااى تاااتملن الجزائااا
فاااي ل رنصااار الاااوفرت  حياااث تبااادو الر بااا  التاااي تمثااااتهتماااا  بمواردهاااا البراااري   يقتضاااي

ر القاومي مان خاالل توجيهاات القياادت بارتباره  قضاي   مان الجزائاوتحديثه  ي تطوير التعل
راء المفلاارين آولااذا الااوطني ومجلاام األماا  مجلسااي فااي لرساامي  االسياسااي  والمناقرااات 

التربيااا  واتجتماااا  نظااارا للراااعور بعاااد  الرضاااا رااان األوضاااا  القائمااا  ل والخباااراء و رجاااا
ملاناتهااا به مااا يرااوبها ماان قصااور فااي  دواتسااواء بساا اياتهااا راان فااي لفو العجااز  هااا واك

فااي المجتمااع ن التطااورات المسااتحدث  و أل وليات التااي تضااطلع بهااا المسااؤ القيااا  بتأدياا  
ن الحاضاااارت و فارليتهااااا نظاااارا ألوى األنظماااا  والتطلعااااات الجدياااادت   صاااابحت فااااو  مساااات

 .المستحدث  سريع  ومتالحق التطورات 
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دا  ااد استخاااات المعلوماااات والمعرفااا  وازدياااوماااع اتنفجاااار الهائااال فاااي معااادتت زيااااد 
  الماانها العلمااي فااي تطااوير الحيااات اليومياا   ومااع ضاارورت اسااتخداا  و افااي اإلنتااالتقنيااات 
رضااء هيئا  التادريم قاد تطاورت  ن مهاا  الجامعا  ومهاا  إنراطات المجتمع  فمختلف 

مؤسسا   مؤسس  خدمات فقط بل  صابحترما لانت رليه في الساب   فل  تعد الجامع  
لااى اتسترااارات  باإلضاااف  إإنتاجياا  تساااه  فااي اإلنتااا   مباراارت  راان طرياا  البحااث و 

 : ممارس  مهامها األساسي  المتمثل  في دورها في تنمي  القوى البرري   من خالل 

 .نرر المعرف  وترمل التدريم والتدريه  -
  .وتنمي  المعرف  وترمل البحث العلمي  -

 .م  المجتمع وتطبي  المعرف  وترمل خد  -

لثر مؤسسات المجتمع  همي  في التأثير رلاى درجا  التقاد   وتعد الجامع  من     
اخااال الجامعااا  فهاااو بحااا   هااا  إت  ن  ساااتاذ الجامعااا  يعاااد  هااا  الرلاااائز دفاااي المجتماااع 

هاا  فاي نقال المعرفا  والثقافا   سواء من حيث دوره لوسيط مدخالت المنظوم  التعليمي  
 ه الهااا  فااي مواجهاا  قضااايا المجتمااعولاادور  ثاال قاادوت  هاماا  لطالبااه نااه يم باإلضاااف  الااى 

 .الة … ومرلالته 
ت رريضاا  ماان جماااهير الطاااله الااذين هاا  الجااامعي ماان قاراادو يتلااون المجتمااع 

والفنيااين وراادد قااف ماان مختلااف فئااات المجتمااع  وراادد ماان اإلداريااين المثطالئااع الرااباه 
مااان قاااادت  باإلضااااف  إلاااى نخبااا   يم فاااي مختلاااف التخصصاااات مااان  رضااااء هيئااا  التااادر 

ي تعلي  جامعي جيد رلاى مادى ماا يتاوافر لاه  نجاح في المجتمع  و يعتمد  الفلر والعل 
بادون الهيئاات ضااء هيئا  التادريم فاال يوجاد لياان للجامعاات من رناصر جيدت  مان  ر

 الجااامعي وت يخفاى رلااىالعمال يقااو  ي   فهااي حجار الزاوياا  فيهاا  ورلااى  لتاافه  التدريسا
لاا  يعااد التعلااي   إذاألسااتاذ الجااامعي فااي بناااء األماا  و تلااوين نهضااتها   ي إنسااان ملاناا 

طالباه يبحثاون ران الحلما  براتى من قليل  العالي رياض  ذهني  يقو  بها العال  مع فئ  
راما  مان فوائاد تثقيفيا  واجتماريا  لى األم  إلى ما تقدمه المعارف إ رلالها دون النظر 
بعياادا راان مطالااه الحيااات ن المقبااول دراساا  العلاا  فااي صااومع  عااد مااواقتصااادي   و لاا  ي

حي لتحقياا  مطالااه المجتمااع ماان النااوا.التعلااي   دات رئيسااي   صاابىبأراالالها المختلفاا  باال 
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ن رضاااو هيئااا  التااادريم هاااو العمااااد  ن مماااا ت رااا  فياااه اتقتصاااادي  واتجتماريااا   و 
جااراء األبحااااث المااؤتمن رلاااى تاادريه الطاقااا ألنااهجامعاا    يالرئيسااي فااي  ت البرااري  واك

 .الذي يعيش فيهالمجتمع العلمي   واقتراح الحلول للمرلالت التي تعترض 
علااي  ودوره يصاابى تتعويضااه فااي رملياا  ال سااتاذ الجامعاا  رنصاار ت يملاان   نلمااا 

في القرن الحادي والعررين  للان فاي نفام الوقات ساوف يختلاف دور  ساتاذ  لثر  همي  
فاي يا  ران التعلاي  الدولو فاي تقريار اللجنا   ن دوره في الحاضر  في المستقبل رالجامع
راان رسااال  المعلاا  ( Delor report)والعراارين والمعااروف بتقرياار ديلاور الحااادي القارن 

م و التربي  و التوجيه والتقوي   باإلضاف  إلى إظهار القادرت  رلاى إدارت الااذات في التدري
  نياار واتنفتاااح  و ينتظاار راماا  النااام ررضاا  للتغي  لثاارو تجديااد المنظماا  و جعلهااا 

قادي  التادريه اتجتمااري  وتنميا  وتطاوير الفضاول وفاي تينجى  المعل  في نقل المعرف  
يلاون قادوت    نيجاه المعلا  . اذاتي  و بصاف  خاصا ت  الار للمباادلدى المعلمين واتستعداد 

ماع المتعلماين   و  ونموذجا في المسائل والقضايا األخالقي   و في تلوين رالقات جيدت
يه و اوجاااصر رلااى التافااي التساااه ثقااته  بأنفسااه    و دور المعلاا  داخاال الصااف لاان يقتاا

يقاااو  بااادور المستراااار التعليماااي و األخالقاااي   نالتسااايير و تقااادي  المعرفااا    بااال يتوقاااع 
فاااي ظااال الدوامااا  الهائلااا  مااان المعلوماااات الطااااله رلاااى توجياااه  نفساااه  بحياااث يساااارد 

للتغيياار فااي مجتمعااه  و بالنسااب  لتلنولوجيااا يلااون المعلاا  مصاادرا   ن المتصااارر   يتوقااع
لطاااله االمعلوماات فااان دور المعلا  ت يقتصاار رلااى تطاوير المهااارات و األسااليه لاادى 

 .بل سيمتد الى إثارت التأمل حول اتحتماتت و تأثيرا و حدود المعلوماتي  في المجتمع
ماع  المهنيا  المساتدام  تناه األلثار تعاامالولذا فأساتاذ الجامعا  يحتاا  الاى التنميا  

اتتصاااااال باااااالتغيرات  األمااااار الاااااذي يحااااات  رلياااااه ضااااارورتمفاااااردات التلنولوجياااااا الحديثااااا  
التلنولوجي  و رد  اتنفصال رنها ضمانا لعد  الوقو  في مرالل  التادهور فاي منتصاف 

الاادائ   ماان خااالل الااتعل  ماادى الحيااات الااذي اصاابى ضاارورت حيوياا  لعالمناااالمهناا  و ذلاا  
 .التغير

لعضاو  المهني بالتنميا   يولاون اتهتماا  مان البااحثينومن المبررات التي جعلت اللثيار  
 :التدريم هيئ 
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التطور التلنولوجي العالمي و انعلاساته رلى رمليتي لتعل  و التعلي  و إدخاال  -1
التربويا  و المؤسسات  إلىالعديد من المعطيات التلنولوجي  لاللمبيوتر و يرها 

 ماااان قباااالات اماااار معرفتهااااا و حساااان اسااااتخدامها لااااى الجامعااااات   و بااااإنهااااا م
 .مر ت مناص منه  الهيئات التدريسي  في الجامعات 

اتتصاااال و للتطاااور الهائااال فاااي وساااائل  ذت الجامعاااات نتيجااا تا ساااتغيااار دور   -0
لى تغيير فاي   مما  دى إالمتوفرت  لطلب  الجامعات تضارفت مصادر المعرف  

ات التعليميا   الجاامعي منظماا للعمليا األستاذصبى  و لتعليمي موقف امجمل ال
اقر  و افي رمليا  الاتعل  للطالاه نفساه   فنرار  سالوه المناو العامل األساسي 

 ترتاااه رلاااى ذلااا يو   المبااارمال  الاااتعو  والتااادريم الفريقاااي الملتقياااات الحاااوار و 
 .التغيير التربويضرورت  إرداد اتستاذ الجامعي لهذا 

الحاافز المهناي الااذي يملانه  ماان تحساين  دائهاا   إلااىء هيئاا  التادريم حاجا   رضاا
للمها  المولل  إليه  في ضاوء وظاائف الجامعا  األمار الاذي يملانه  مان التلياف األمثال 

 .مع بيئته  المهني 
 

فنيااااا   لهامااااا  التااااي تحااااات  التنمياااا  ألساااااتاذ الجامعاااا  ظهاااااور  مااااوروماااان الجوانااااه ا
اللمبيااوتر  راابل  المعلومااات والطاار  الحديثاا  : ثاال تلنولوجياا  تتطلبهااا طبيعاا  العصاار م

 معلومااات  ذاتهااا  ناهياا  راان الجدياادالمعلومااات وتخزينهااا  باال وصاانار  ال فااي اسااتدراء
بدايا  مان التاذلر واتستقصااء وبناو  األسائل  بلافا  مساتوياتها والبحاث ف في نظا  التاألي

العملياا  التعليمياا  تطااوير فااي دا  نتااائا اتمتحانااات   ثاا  اسااتخحتااى المسااتويات اإلبدارياا 
الطاار  األحاادث  باادت ماان لونهااا وساايل  للحلاا  رلااى مسااتوى الطالااه فقااط  وهنااا   يضااا

ه التااي تتطلاااللثياارت ماان األمااور البيئاا  و ياار ذلاا  مجتمااع و لتطبياا  المعرفاا  فااي خدماا  ال
 .اا   رضاء هيئ  التدريمإنراء مرلز بلل جامع  لتنمي

ضااوء وفااي  المجتمااع    تربوياا  فارلاا  فاايالاادور الهااا  للجامعاا  لمؤسسااوفااي ضااوء 
التنمياا  المهنياا  فااي ضاااوء  ساااوف نناااقش قضااي المااؤثر ألسااتاذ الجامعاا   الهااا  و الاادور

  :التالي متغيرات العصر من خالل المحاور 
  .مفهو  التنمي  المهني  و  هدافها و  ساليبها  -1
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 .الجامع  ألستاذتحت  التنمي  المهني  المستدام   ه  متغيرات العصر التي   -0

 في عصر العولمة مقترحات لتحسين التنمية المهنية ألستاذ الجامعة 
 :أهدافها وأساليبهاو  التنمية المهنيةمفهوم  :أوال 

لااااى إحااااداث إصااااالحات و ثاااا  إمااااع بداياااا  األلفياااا  الثالاتجهاااات معظاااا  دول العااااال  
التاي تتبناهاا   وجياالتعليميا  للال وفقاا لييديولاربوي  و سياساتها في  نظمتها التتعديالت 
   و ماان  هاا  المجاااتت التااي نالاات حظااا وافاارا فااي رملياا  اإلصااالح و التطااوير لاال دولاا
و  ساااتذت  الجامعااات     باال و التاادريه التربااوي المسااتمر و تاادريه المعلمااين التاادريه 

علي  ا جياال المساتقبل ساواء فاي مراحال التاراداد و تراليل إالذين يقع رلى رااتقه  راهء 
 .و قبل الجامعي  عي االجام

هنيااا ماان  هاا  الساابل لرفااع مو تنميااته    ساااتذت  الجامعاا  ن تاادريه  وماان هنااا نجااد 
ع ماو اإلتقان تتيى له  الفرص  للتعامل تقاء به  لدرج  رالي  من الجودت و اتر مستواه  

يسااه   و تملاانه  ماان اسااتيعاه األساااليه التلنولوجياا  الحديثاا  مااا الجدياادمعطيااات القاارن 
فضاال يملاانه  ماان تحقياا  الجااودت فااي  الجااامعي لمسااتوى  اء بهاا  و بااالمجتمعفااي اترتقاا

ن تحتااال  و تخاااريا مخرجااات رلاااى مسااتوى راااال ماان اللفااااءت تسااتطيع األداء الجااامعي 
فااااي المجتمااااع و فااااي نفاااام الوقاااات يملنهااااا التنااااافم مااااع مخرجااااات التعلااااي  فااااي موقعهااااا 

 .المجتمعات األخرى
ماين رموماا باهتماا  لبيار  و تمخاض هاذا موضو  التنميا  المهنيا  للمعل حظيلذا 

راداد المعلا   قبال الخدما  و لتطاوير إ   1995راا   قطار يماؤتمر فارقاد اتهتما  ران 
رلااااى ضاااارورت اتهتمااااا  بالتنمياااا  المهنياااا  هااااا  و  لاااادت إحاااادى توصاااايات المااااؤتمر  ثنائ

 : للمعلمين وذل  ليسباه التالي  
 .و  ساليه التدريمفي طر  مسايرت  اتنفجار المعرفي و التقد    -1
فااااي بنياااا  التعلااااي  و  إحااااداث تغيياااارات إلااااىالتااااي سااااتؤدي الثااااورت التلنولوجياااا    -0

 .طبيعته

 .التغيرات المستمرت  في متطلبات مهن  التعلي    -3
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مااااام و اخاااااتالف اتثناااااين رااااان ماااااتعل  ألالياااااو  رااااان ماااااتعل  ااخاااااتالف ماااااتعل    -4
ر درايا  ومعرفا  لثا لثر و سايلون  المستقبل  فمتعل  المستقبل سيتس  بفضولي  

 .المعل  باستمرار لمواجه  المتعلمين في المستقبل ينمو  نوبالتالي يجه 

 

 ما مفهوم التنمية المهنية ؟ : وعليه نتساءل 
ديد من اربوي  بالعاالتنمي  الماهني  لاما حفلت األدبياات لتالتعريف ل اتعددت المداخ 
 :ي  ومن  ه  هذه التعريفاتالمفاهي  التي تناولت التنمي   المهنو  ريفاتاالتع

تلا  األنراط  التاي يات  : التنمي  المهنيا  بأنهااRayan   (1999 )رايان يعرف  -
المعلمااين  و المصاامم  لمساااردته  رلااى تحقياا   هااداف تعليمياا   جاال التخطاايط لهااا ماان 

لتنمياا  المهنياا  إذن تراامل مجموراا  المهااارات و لفاااءت  وفعالياا   فا  لثااربطريقاا  محااددت 
لجامعاا   ثناااء ممارسااته لعملااه بهاادف  سااتاذ او القاادرات التااي يلااز   ن يتعلمهااا  المعااارف

 .و  دائه لمسؤولياتهتحسين لفاءته المهني  
األنراط  مجمورا  : يالمهنيا  هاالتنميا    نWilliam  (1995 )وليـام ويؤلاد  -

/ مدرسا  ال)في المؤسسا  التعليميا  ر الرسمي  التي يقو  بها المعل  التعليمي  الرسمي  و ي
 .جل التنمي  المعرفي  و الثقافي  و المهني  و الرخصي  و السلولي  من ( الجامع  

رملياا  مساتمرت  ورااامل  و : مان يعاارف التنميا  المهنياا  بأنهااآخار نجااد وفاي ساايا  
نفسااه  ماان خااالل ألن يفلااروا طويلاا  الماادت تتاايى قاادرا ماان الفاارص و الحرياا  للمعلمااين أل

الناقاد رايئا مان  نفساه  و يطاوروا للاي يصافوا باالتفلير   لها   األنرط  و البراما المتاحا
تأملي    وهي تبد  منذ التخر  حتى نهاي  الخدما  و ترامل  بعاادا مماا بطريق  من  دائه  

جانباااا واحااادا مااان رااادت  يرااامله التااادريه باإلضااااف  إلاااى  ن التااادريه  ثنااااء الخدمااا  يمثااال 
 .جوانه للتنمي  المهني  

واجه  الماااارده فاااي تنمااااي  مهاراتاااه وقاااادراته اذ الجااااامع  تساااألساااتافالتنميااا  المهنيااا   
ار و تحمال العدياد األدو المتجددت و تنمي  استعداده  لالضاطال  بهاذه و  ديدت ااألدوار الج

 .للمرارل  بإيجابي  في رمليات تطوير التعلي من المسؤوليات 
 : أهداف التنمية المهنية 
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ه لالتجاااه او  ااارم الرااعور لديااااذ الجامعاا  هااألساات الهاادف ماان التنمياا  المهنياا إن 
تتفاا  مااع طبيعاا  مهنتااه  وت و للااي تااتالء  مااع للااي  تنمياا  مهاراتااهاو تحسااين قدراتااه و نحاا

 هااداف التنمياا   ألهاا اإلرااارت مسااتجدات العصاار الاادائ  التغياار ماان ناحياا  ثانياا   و يملاان 
 :المهني   فيما يلي

 .مع الجاستاذ أل تحسين و تطوير األداء المهني  -1
 يتفاا  ومتغيااراتالجااامعي بمااا   داء األسااتاذإحااداث التعااديالت و التغياارات فااي   -0

 .الحديثالعصر 

 .فضل  مزيد من الترقي لدرجات رلمي   رلى و   -3

الخبرات والمعارف والمعلومات التاي تساه  فاي  المهارات و التساه المزيد من  -4
 .الثقافيو  المستوى الفلريرفع 

الحديثااا  التاااي تساااه  و تساااارد فاااي رفاااع  ه العلميااا األسااااليالتااازود باااالطر  و   -5
 .األداءمستوى 

اذ القارار ساواء فاي العمال ازيادت الخبرات لدى  ستاذ الجامع  بما يملنه من اتخ  -6
اإلداري فاااي مختلاااف المواقاااع و المواقاااف داخااال و العمااال  ي األلااااديمي االعلمااا

 .الجامع 

 
 :المهنية أساليب التنمية

 منهااا ومهنياا  ألسااتاذ الجامعاا  بمااا يحقاا  الهاادف ال تتباااين  ساااليه التنمياا 
 تحسااين األداءتطااوير و  للمساااهم  فاايزيااادت اللفاااءت المهنياا  لهاا   العماال رلااى
 :األساليهومن  ه  هذه  الجامعي
 :لتقياتالم -1
  يبامن  ها   سااليه التنميا  المهنيا  ألساتاذ الجامعا  ألنهاا فرصا  ط لتقياتتعد الم 

ي رااالل جمااااري   و يعاااد هاااذا التجماااع األفلاااار و اءراء فاااو  و إيجابيااا  لتالقاااي الخبااارات
و  اءراءالمناقرااا  و اتسااتفادت مااان اوار و لتاادريه  ساااتاذ الجامعاا  رلاااى الحاا  افرصاا  طيبااا

الخبارات و   تلتسااه المزياد مان المعلوماات و صااألفلار الجديدت  باإلضاف  إلى  نهاا فر 
 .في مجال تخصصهالمهارات 
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 :الورشة التعليمية -2
بقاادر لبياار اليه التنمياا  المهنياا  التااي تحظااى فضاال  ساا ماان د الورراا  التعليمياا  تعاا

برالل جمااري و و اتنترار ألنها تسير وف  نظا  يعمل فيه  ستاذ الجامع   من النجاح
  : سم من  همها   تعاوني في ضوء ردت

  .بالورر افر لديه  الوري بنظا  العمل وجود خبراء و متخصصين يتو  -
  .تحقي   هدافها نجاحها ويضمن  للورر  بمايد التخطيط الج  -

 

 :التعليم عن بعد  -3
اردت الفاااارد رلاااى اتهااات  بمسااا التعليميااا  التاااييعتبااار التعلاااي  رااان بعاااد  حاااد النمااااذ  

يعمال رلاى تاوفير   و التادريه التاي يحتاجهاا  فهاو نماوذالعلا  لاى المااعرف  و ول راالحص
ر مهاارته  فاي مختلاف التخصصاات ران فرص التعل  و نقل المعرفا  للمتعلماين و تطاوي

طرياا  وسااائل و  ساااليه تختلااف راان تلاا  المسااتخدم  فااي نظاا  التعلااي  العادياا   و لقااد 
التعلااي  المفتااوح  التعلااي  بااال حاادود  : تسااميات رلااى التعلااي  راان بعااد منهااا  طلقاات راادت 

 .التعلي  بالمراسل   التعلي  المستقل
الحاديث ظهار فاي  هبجديادت للان مفهوماإن فلرت التعلي  و التادريه ران بعاد ليسات 

فاي مجااال  يالنصاف الثااني ماان القارن الماضاي حااين تازامن وجااوده ماع التقاد  التلنولااوج
 .اتتصال واإلرسال واتستقبال التليفزيوني واإلذاري

و نظااا   و راالل  ولقااد راارف الاابعض التعلااي  والتاادريه راان بعااد بأنااه لاال نمااوذ  
ل تواجااده الفيزيقااي مر ماان قباال المعلاا  ماان خااالتعليمااي ت يخضااع إلرااراف مباراار ومساات

يت  التعل  من خاللهاا بماا التي الدراس  وهو يرمل لاف  الوسائط  في حجرتمع المتعلمين 
 .بور  و األجهزت األخرى المختلف  المطفي ذل  الللم  

لااى الفئااات التااي ت تسااتطيع إإليصااال الخدماا  التعليمياا  محاولاا  لمااا يعرفااه بأنااه  
 .التعليمي المؤسسات  إلىالحضور 

ران ظا  للتادريم و التعلاي  يلاون فياه الطلبا  بعيادين بأنه ن  Tonny ويعرفه توني
 .مدرسيه  لمعظ  الفترت  التي يدرسون فيها
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و الحقيقيا  ا  المواجها  الحاليا  ال البعاد ران نظااإذن فالتعلي  رن بعاد نظاا  بعياد لا
بأنه تعلي  يرمل رلى جميع الطر  الدراسي  فاي هولمبرج يعرفه و  بين المعل  و الطاله 

ن  ناااى بمعرااار مااان قباال المعلااا   امبالتاااي ت تخضاااع إلرااراف   التعليمياالاال المساااتويات 
المعلااا  التقااااء راااد  اتمرت  و ورت رسااامي  مسااااماااع المتعلماااين بصاااالمعلااا  ت يراااترط التقااااءه 

فاااتقر إلااى التخطاايط ن هااذا الااانو  ماان التعلااي  ي ني افااي حجاارت  الدراساا  ت يعاابالدارسااين 
 .المنفذتمسانااادت من المؤسس  التعليمي  اإلرراف و الو  

 
 : تحكم النمو المهني للمعلممبادئ ومعايير 

ن المعلاا  هااو العاماال األلثاار  همياا  فااي  تقااو  بااراما النمااو المهنااي رلااى افتااراض  
نياا  التااي العلمياا  و المهدائااه تتااأثر بمجموراا  ماان اللفايااات ن جااودت   تعلااي  الطاااله  و 
يرتلز رلى المعلا  لادر  لفاياتاه  المهني ثناء الخدم   ومن ث  فان النمو يلتسبها قبل و 

 .التربوي  واأللاديمي  
الياااا  الذاتياااا  الداخلياااا  و الفعراما النمااااو المهنااااي رلااااى الدافعياااا  نجاااااح بااااو يعتمااااد 

الل ان خااافاااي  نراااطته  فاااالنمو المهناااي الموجاااه ذاتياااا يحااادث فقاااط ماااللمعلماااين للمراااارل  
 .مهارات القيادت التربوي و  تاااإلرادت  جزء من مسؤوليذه ااإلرادت  و استرارت  ه

معااايير للنمااو المهنااي تقااو  لمهنااي يعتمااد رلااى ساات  ورلااى هااذا فااان دلياال النمااو ا 
 اللافء و يملان ذلار ألساتاذهاو االطااله لثر العوامل حسما فاي تعلا   ن  رلى  سام 

 : التاليهذه المعايير بإيجاز رلى النحو 
در  اللفاياااات   ولماااا نعلااا  فاااطاااالهالنماااو المهناااي للاااتعل  رلاااى تعلااا  اليرتلاااز   -1

نفسااه باال ياانعلم باادوره األسااتاذ ت يقتصاار  ثااره رلااى  سااتاذالمهنياا  ليو  العلمياا 
 .الطالهرلى تعل  

و  نراط  النماو المهناي وفا  حاجاات باراما  Tailoredيتعين ان يت  تفصيل   -0
توى خبرتااااه المهنياااا  وخصااااائص رخصاااايته و و فااااي ضااااوء مساااا  الفااااردالمعلاااا  

 .التي يقو  بتدريسها المقررات 

 .الخدم الذي حصل رليه المعل  قبل يدر  النمو المهني اإلرداد   -3
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التحساين الترباوي  ومان رامل حاس  فاي لال باراما اإلصاالح و النمو المهني   -4
نماو ين  و يعتبار اللتحساامن خط  هذا   ن تلون برامجه جزء ت يتجز  ث  يجه 

 .إحدى خصائص األداء المتميزالمهني الجيد 

للاااتعل   المتطلباااات األساساااي ماااع ( فاااي  هدافاااه ومحتاااواه) المهناااي  يتسااا  النماااو  -5
بااراما النمااو المهنااي  يتعااين تصاامي  و ماان ثاا  الطاااله لاااديمي و توقعااات األ

الطااله لمسااردت لال  المهارات الضاروري و  بحيث تزود المعلمين بالمعلومات
 .ء بالمعايير األلاديمي الوفا رلى

 .النمو المهني مع متطلبات القيادت التربوي  العليايتس    -6

 أهم التحديات المعاصرة : ثانيا  
تعااااد التنمياااا  المهنياااا  ألسااااتاذ الجامعاااا  إحاااادى القضااااايا المهماااا  التااااى ترااااغل فلاااار 

منظماا  ن رليهااا يتوقااف نجاااح الوذلاا  أل  المساائولين والعاااملين فااي المؤسسااات الجامعياا
ن يساعى  ساتاذ الجامعا  لتنميا  نفساه  ولذا فمن الضاروري لجامعي  في تحقي   هدافها  ا

الحديثاااا  ومتغياااارات  امهنيااااا حتااااى يلااااون قااااادرا رلااااى التليااااف و التعاماااال مااااع التلنولوجياااا
العصاار الااذي يتساا  بساارر  التغياار والتطااور نظاارا لساايطرت ثااورت اتتصاااتت والمعلومااات 

 . لى مختلف مناحي الحياتر  والثورت العلمي  والتلنولوجي
إن زيااااادت الطلااااه رلااااى التعلااااي  الجااااامعي باإلضاااااف  إلااااى متغياااارات العصاااار التااااى 
تتضمن التقد  المعرفي والرقى التلنولوجي واتنفتااح اتقتصاادي وماا يادور رلاى السااح  

وثااااورت  عارات مثاااال النظااااا  العااااالمي الجديااااد  والعولماااا  الدولياااا  ماااان لثاااارت نااااداءات و راااا
لاال هااذه الظااواهر والمتغياارات تفاارض رلااى  سااتاذ الجامعاا   ورت اتتصاااتت المعرفاا   وثاا

رااداد وتهيئاا  طالبااه  اتهتمااا  بالتنمياا  وذلاا  لتحقياا  ذاتااه ليااتملن ماان تطااوير مؤسسااته واك
 . هالتليف مع متغيرات العصر وتحدياتليستطيعوا 

 خاااراءو إن هاااذا يؤلاااد وجاااود رالقااا  جدليااا  باااين التربيااا  والمجتماااع ولالهماااا فارااال 
اري  التاي يراهدها اربي  دورا لبيرا في مختلف التغيرات اتجتمااوتلعه الت هذا ومنفعل به 

و العااالمي ألنهااا تتااأثر بلاال هااذه التغياارات و تااؤثر  لياو  رلااى المسااتوى المحاااال  الياااالعاا
 .فيها مثل التغيرات الحادث  بسبه العولم  و اتنفجار المعرفي و ثورت اتتصاتت



 10 

التااي تواجااه التربياا  ت تقتصاار رلااى الطااابع التعليمااي فقااط و ت  و هااذه التحااديات 
  التااي اربوي  الواسعااااوز ذلاا  إلااى تلاا  الراابل  التااارلااى التربياا  النظامياا   يضااا باال تتجاا

الالنظاامي و جمياع  رالال التعلاي  الرسامي لي  النظاامي و اع و التعاا  األسرت و المجتماتض
ترااليله للحيااات فااي و تهيئتااه و  ردانسااان الفااو  ياار الرساامي و لاال مااا يسااتهدف إرااداد اإل

 .نمط المجتمع الحديث متليفا مع لل التحديات العالمي  التي تحيط به
 ما المقصود بالتحدي ؟ : ولكن نتساءل 

إن للم  التحدي ترير إلى  زم  تنج  رن ريء جديد يأخذ صاف  المعاصارت لحاين 
و تتطلااه  نحااو التغلااه رليااه  الااذي يناادفع بهااا ظهااور  يااره يولااد الحاجاا  لاادى المجتمااع

و إذا لاان العصار ذا  يا  و مناهجهاا وخاص  الترب  تغييرا رامال في رتى مناحي الحيات
طبيع  رلمي  فانه يحتا  الى فلسف  تربوي  من نو  خاص وهاي فلساف  العلاو  التاي تعياد 

 .النظر في منطلقات و  صول و مناها التربي  في ضوء هذه التحديات
ساات بالراايء الحااديث و المعاصاار فهااي قديماا  قااد  البرااري  و للننااا و التحااديات لي

التلنولوجيااات ممااا فيااه تاادف  المعلومااات والمعااارف و  اليااو  نعاايش فااي رااال  متغياار يظهاار
  رلاو  جديادت لا  تلان معروفا  إلاىاتلتفات اا و يجعلنا بصدد اتنصراف رن رلو  بألمله

يااات تقااو  رلااى هااذه العلااو  لنولوجقيااا  تي انتهاااء رصاار تلنولوجيااات رااائع  و هااذا يعنااو 
هااذا باادورت يااؤدي الااى ظهااور الحاجاا  الااى  نااوا  جدياادت ماان العماال و انقضاااء و  الجدياادت 

 .الحاج  الى  نوا  العمل السائدت
ويؤياااد هاااذا  ن معظااا  رلمااااء المساااتقبل يااارون  ن المنظومااا  الدوليااا  مناااذ سااابعينات 

ومات الاااى مجتماااع المعلاااإ تحاااوت لبيااارا مااان المجتماااع الصاااناريالقااارن العرااارين راااهدت 
رلاى (   Toffler  1982) تـوفلر طلا  و  اورتهذا التغيار يعتباره العلمااء ثاااتت اتتصاو 

(  Nesbit     1982 )  نياسـبت طلا   و ( Third Well) هذه الثاورت الموجاه الثالثا  
 :وصف العلماء هذه الثورت في اءتيو  رليها التلنولوجيا العالي  

تالحظ بسهول  في الحيات  لثورت التي يصفها العلماءهذه ا: نظ  اتتصال -
اإلنترنت تستخد  و  الحاسوه التليفون والتليفزيون و فنظ  اتتصال الحديث  مثل  اليومي  
 .الحاسوه في مجال التدريمط  مختلف  مثل استخدا  الفيديو و في  نر



 13 

 اليومياا  ليفااراد رونياا  فااي الحيااات مثااال آخاار رلااى ساايادت الاانظ  اإلللت: اإلنسااان اءلااي -
لاااى  ي مااان المطااابة إينقااال الطعاااا  لاااي صاااار يقاااو  باألرماااال المنزليااا  و ن اتنساااان اءإفااا

ياد اساتخدا  اإلنساان اءلاي يتزاو  إلى حجرت المريض فاي المسترافى  و  ملان في المنزل 
و تاادل مؤراارات مسااتقبلي  رلااى  ن بحلااول نهاياا  العقااد   تاارولبساارر  لبياارت فااي قطااا  الب

لقرن الحادي و العررين سوف يسيطر اتنسان اءلي رلى الجزء األلبار مان األول من ا
 .قطا  التصنيع ت سيما الصنار  اءلي 

هاااذا و تتجساااد التحاااديات المعاصااارت فاااي الثاااورت العلميااا  التلنولوجيااا  المعاصااارت     
 .قضاي   ن نلاون  و ت نلاون إنما ها قضي  تنمي  و بناء و تقد  فقط التي ل  تعد موالبت

 : لذا سوف نرلز رلى  ه  التحديات المرتبط  بطبيع  هذه الدراس  و هي
 حدي العولم   -
 .تحدي ثورت المعلومات و اتتصاتت  -

 :تحدي العولمة  -1
اء العال  و ال  نحامنذ رقد التسعينات و الحديث يجري رلى نطا  واسع في ل

وقد  خذت العولم  تتسار   بين لل الفئات رن تحدي العولم و  اف  المستويات ارلى ل
ص خالل التسعينات من القرن العررين مستمدت حيويتها من الثورت العلمي  برلل خا

التلنولوجي  و من التطورات المذهل  في وسائل اتتصال والمعلومات والتي استطارت 
لقد  .التي تقود الى المستقبلبطريق  رملي   ن تختر  حواجز الزمان و الملان 

لم  اءن هي القوت الرئيسي  التي تقود البرري  لمعطيات و متطلبات  صبحت العو 
و  صبى من الواضى  ن معظ  التحوتت اتقتصادي  والسياسي  والثقافي   األلفي  الثالث 

 و مجرد نتيج  من سبه من  سباه العولم   إماالمذهل  التي يرهدها العال  هي 
ما يتس  به رال  اليو  من التداخل " أنها ولذا فهذه الظاهرت تعرف ب نتائجها الضخم  

السلو  دون ارتبار اضى و المتزايد ألمور اتقتصاد واتجتما  والسياس  والثقاف  و الو 
بغير ل  معين  و يذلر بالحدود السياسي  للدول  ذات السيادت  و انتماء لوطن محدد  و لدو 

 ".حاج  إلجراء حلومي
التي تعني من المجال الوطني القومي و نتقال فالعولم  تتضمن في جوهرها ات

و ترمل الالحد  عالمي  و اللوني  ي تجاوز الحدود وجود الحدود في المجال ال
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 و يرمل حقب  ما بعد) الالحد الزماني و ( ث يرمل ذل  الفراغ اللوني للهحي) الملاني 
 (.ها و يرمل الجمار  اإلنساني  لل) الالحد البرري و ( الحداث  و ما بعد الصنار  

لعمال رلااى تعظاي  مصاالحنا حيالهااا فالعولما  تمثال تحاديا لبياارا يلزمناا مواجهتاه و ا
فاي نفام الوقات نحااول قادر اإلملاان التقليال مان آثارهاا السالبي  و اا و ملاسبنا من ورائهاو 

ي إراادت النظار لاذا ينبغاو  العمليا  التعليميا  اى التعلاي  و رلاذل  ألن لها تأثيراتهاا الخطيارت 
المعاااايير وضاااع األسااام و ال و اقتاااراح السباااو   تعلاااي  ومناهجاااه و سااااليبه و دواتااهفااي نظاااا  ال

العصار و ومتطلباات  ذل  يتطلاه تاوفير تعلاي  يتفا لتطويره في ضوء تحديات العولم  و 
هاااذا التعلاااي  يساااه  فاااي تهيئااا  الفااارد و المجتماااع لحقاااائ  و  يتناساااه ماااع مظااااهر العولمااا  

 .الثقافيفتاح اإلرالمي و الثورت العلمي  ورصر اتنا  و رصر العولم
 ول لجامعياا   ن تهاات  بتحديااد نظامهااا و إن هااذه المظاااهر تسااتوجه ماان المؤسساا  ا

و و تنميتااه مهنيااا ليسااتطيع التليااف مااع مظاااهر العولماا  باألسااتاذ هااذه المهااا  اتهتمااا  
 : ذل  يتطله تحدياتها و 

تاي تساه  فاي توفير الدورات التدريبي  لتدريبه  رلى  حادث األسااليه العلميا  ال  -1
 .تنميته  مهنيا

 .مستحدث في مجال التخصص رقد دورات تدريبي  رلى لل جديد و   -0
 .تدريبه  رلى  حدث النظريات العلمي  األلاديمي    -3
 .مقوماتهتنمي  مهارات البحث العلمي و   -4

 .العلميتنمي  التفلير   -5

بأسااااليه ء هيئااا  التااادريم مااازود بفلااار جدياااد و إراااداد جيااال جدياااد مااان  رضاااا  -6
 .لوجي  تستطيع التعامل مع متغيرات رصر العولم  تلنو 

 
 : تحدي ثورة المعلومات و االتصال-2

دت اللميااا  الزياااا إلاااىيقصااد بثاااورت المعلوماااات مااا حااادث مااان انفجاااار معلوماااتي  دى 
  ا  المختلفاا  هااي نتيجااافثااورت المعلومااات التااي ترااهدها بلاادان العالاا الهائلاا  فااي المعلومااات
ذلاا  ترتمادهااا رلااى وسااائل اتتصااال و وجيا و اال التلنولاااي مجااائل فاااطبيعياا  للتطااور الهاا

 .المعرف  في لل مراحلها العل  و 
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ا مااان ثاااورت المعلوماااات إلاااى العاااال  وماااا ناااتا رنهاااوترجاااع بدايااا  ثاااورت اتتصااااتت 
    ثااالمياااالاااذي اساااتطا  إرساااال  ول إراااارت ت ساااللي  رلاااى مااادى ( ماااارلوني)اإليطاااالي 

  ثا  اساتطا  إرساال إراارت ت ساللي  ربار المحايط تطورت إلى  ن وصالت ررارت   مياال
   1919فاي العاال  راا  وقاد  نراا  ول إذارا  (  1921)األطلنطي باين القاارات الخمام 

مناصااف  مااع رااال  جااائزت نوباال فاي الفيزياااء  مماا حفااز األلاديمياا  السويسااري  رلاى منحااه 
العاال  للاه برابل   طفاي العاال  فبفضاله تا  ربابي اتتصااتت الالساللي  ولقد لقاه باأ  خر

 ساااهمت فاااي تطاااوير الحياااات البراااري  حتاااى  التااايالمحطاااات اإلذاريااا  مااان اتتصااااتت و 
 .وثورت المعلوماتوصلنا إلى رصر اإلنترنت 

تطااور األماار حتااى ثاا  التلفزيااون ماان القاارن العراارين ظهاار الراديااو و  فااي السااتيناتو  
تتصااااتت العالميااا  رااابل  ا  Internetاإلنترنااات وتعاااد رااابل   رت رااابل  اإلنترنااات ظهااا

 ألنهااجادا سارر  نقال المعلوماات بصاورت راليا  وتمتااز ب لبر ربل  من نورها في العال  
الجمارا  مان و الملان وتمحو في الوقت نفسه المعاال  التقليديا  لهويا  الفارد تلغي الزمان و 

 .خالل التفارلي   وصوت الى العقل اللولبي
لمجاااال امنهااا و  فااي لافاا  المجااااتت وقااد رااهدت تلنولوجياااا اتتصااال تطااورا هاااائال

ر فاااي اث المستماااادياااان التحإلاااى   (Masson , 1999)  و يراااير ماساااون التعليماااي
الميساار للتعلااي  راان ل الاادائ  و التفاراااول  اتتصااال و ولاااوجيا اتتصااااتت  دى إلااى سهاااتلن

  طااااله فاااي جمياااع  نحااااء العاااال  وذلااا  مااان خاااالل الااانظراااداد لبيااارت  مااان البعاااد ماااع  
رات االانظ  المسامور  لالمااؤتمرات السامعي  ومؤتماوءت لالبريد اإلللتروناي والفاالم و المقر 
 . يرهاديو و االفي

 ماااات بسااابه ثاااورت اتتصااااتتالمعلو و ن هاااذه التغيااارات المتالحقااا  فاااي ثاااورت العلااا  إ
لى التعلاي  الجاامعي و المساؤولين ران هاذا القطاا  مان التعلاي  وتطاوير  نفساه  تفرض ر

اتساتفادت ماان هااذه التغيارات الدائماا  الحاادوث التعليميا  حتااى يسااتطيعوا وتطاوير  نظمااته  
  لمااا جماع العاال  التقاد  الساائدت فاي دول و مان اللحاا  برلاه الحضااارت لياتملن مجتمعناا 

بلاال مااا يحاادث ماان   نهااا تفاارض نفسااها رلااى  سااتاذ الجامعاا  ليطااور نفسااه حتااى يلحاا 
ياا  فلسااف  تربو  إلااىلقااول بأننااا نحتااا  رات محلياا  و رالمياا  األماار الااذي ياادفعنا الااى اتغياا

هرياا  فااي بااراما واتتصاااتت  وذلاا  يتطلااه تغيياارات جو جدياادت  تتفاا  وثااورت المعلومااات 
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 وفااي ليفياا   إرااداد  سااتاذ الجامعاا  و تأهيلااه حتااى يصاابى  سااتاذآلياتااه التعلااي  الجااامعي و 
 .داءا  رصريا في مجتمع المعلومات فلرا وسلولا و 

لاى اناه مان باين إ( Castells  1997) ت يرير لاستليزوفي صورت ثورت اتتصات
حااادي و العراارين ثااورت اتتصاااتت اتتجاهااات التااي رااللت المجتمااع مااع بداياا  القاارن ال

مرلزياا  ماان نتااائا تمثلاات فااي الالومااا ترتااه رلااى ذلاا  اللمبيااوتر القاادرت رلااى اسااتخدا  و 
اتتصاااال الماااؤثرت ل وساااائتعزياااز التناااو  فاااي وساااائل اإلراااال  و وانتراااار قاااوت المعلوماااات و 

فااي وهااي تسااتخد    اتنترنااتاتسااتخدا  الواسااع لراابل  المعلومااات العالمياا   والمتفارلاا   و 
 : التعلي  بقوت للعديد من األسباه

 .من مختلف  نحاء العال اتنترنت مثال واقعي للحصول رلى المعلومات   -1
 .رلى التعل  التعاوني الجماريتسارد اتنترنت   -0

 .تللف بأقل و  وقتاتتصال بالعال  بأسر   رلى تسارد اتنترنت  -3

لثاار ماان طريقاا  فااي التاادريم ذلاا   نهااا بمثاباا  تسااارد اتنترناات رلااى تااوفير    -4
 .ملتب  لبيرت  تتوفر فيها جميع اللته

لااااى  بعااااد ماااان ذلاااا  فقااااالوا إن األقمااااار إ( 1996)الفاااان و هاياااادي  وذهااااه لاااال ماااان    
ي تبثهااا تلاا  األقمااار فااي لاال ملااان تنتهاا  تااالالصااناري  و القنااوات اإلرالمياا  الفضااائي  

إلاى تفااه  دولاي للاي ت يحتاا    وماع ذلا  فاان األمار السايادت الوطنيا الل و تساتقااليو  
بالثقافا  العالميا  الوطنيا  و إذابتهاا فيماا يسامى لثقافات تضييع ل يتحول هذا اتنتها  إلى

 . 
 إطااااار مااااان قافياااا  فاااايالثلهوياااا   بمواجهاااا  قضاااااي ( 0221) حامااااد رمااااارو ينااااادي     

منجااازات مااان  رقالنيااا  تفيااادمنهجيااا  رلميااا   يتطلباااه ذلااا  مااانماااا  اإلرصاااار اللاااولبي و
 .المعلوماتي و  الثورات العلمي 

 :المراجعقائمة 
سااتقبل   الر ساامالي  العالمياا  فااي مااا بعااد مرحلاا   اإلمبريالياا   مجلاا   الماللولباا : ربااد اهإسااماريل صاابري  -1

  . 1997    سطم روت  بي000عدد ال  العربي  السن  العررون

   مصااار رااارللن  الليبيااا    الااادار الجماهيريااا  ترجمااا   رصاااا  الرااايةحضاااارت  الموجااا  الثالثااا  :الفااان تاااوفلر  -0
1992 .  
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اون للفناا  المجلاام الااوطني السااال  رضااوان  اللويااتالمعلوماتياا  بعااد اإلنترناات  ترجماا  ربااد : جيااتمبياال   -3
 . 1988  31   العددواءداه  رال  المعرف 

 . 0223    القاهرت  رال  للتهالتربي   وقضايا  المجتمع المعاصر :حمد  حافظ فر   -4

العربيااا  للموساااورات  خليااال حماراااي  الااادارمؤسساااات التعلاااي  رااان بعااد  ترجمااا   دليااال إدارت: دونااي تاااوني  -5
 .1987بيروت 

 . 0222  تاهلللالمصري  العام    الهيئ    القاهرتالعولم   و الطري  الثالث: السيد ياسين  -6

  العربياا   رمااان  األردن  مفاااهي  و  طاار  مجلاا  اتحاااد الجامعااات راان بعاادالتعلااي   :المنصااوريرااعيه   -7
1986 . 

تحااديات لعربااي و ا  التعلااي  العااالي والعراارينلقاارن الحااادي ا سااتاذ الجامعاا  وتحااديات : ا حجااربااد الفتاااح   -8
التربياا  بللياا  التربياا   الثاااني لقساا   صااول   وقااائع المااؤتمر العلمااي الساانويالقاارن الحااادي والعراارينمطلااع 

 .1994 بريل  02-18  امع  اللويتج

  العاادد لبحااث العلماايا  لعلاا   القاااهرت   لاديمياا اومختررااون  مجلاا  اخترارااات : ربااد الماانع  السااالموني  -9
059  1997. 

معاا    جا العربياا دريم فااي الجامعاااترضااو هيئاا  التاامحمااد رااادل سااودان  تهيئاا  األسااتاذ الجااامعي  ناادوت  -12
 .1983المل  سعود   الرياض  

لعضااو هيئاا  التاادريم فااي جامعاتنااا  ماان اإلنصاااف هنااا  راايء لااون حتااى ي :العلااي  موسااىمحمااد ربااد  -11
 .1986العربي   العربي   رسال  الخليا

 .0221رت  مرلز اللتاه للنرر    القاهالمعاصرتلمعل  في ضوء التحديات افلسف  إرداد : لتشمحمد  -10

  دار ت  القاااهر تدريسااهه لجااامعي المعاصاار و سااالياتتجاهااات الحديثاا   فااي التعلااي  ا: يمحمااد منياار مرساا -13
 .1990النهض  العربي   

اتردن     رماان لمفتوحا ماع جامعا  القادم ا  ندوت منتادى الفلار العرباي التعلي  رن بعد:مد نبيل نوفلمح -14
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