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مة المقدِّ

أّي معلّم نريد؟

أمعلِّم يف القصور أم معلّم يف الرّصوح؟ ذلك املعلّم الفيلسوف أو األديب أو الشاعر، ذو الثقافة املتميّزة. أم ذلك 

املعلّم البسيط معلّم "مدرسة تحت السنديانة"؟.

ا أو ُمؤّهالً عىل أصول التعليم أو التدريس، بل كان له طرائقه وأساليبه الخاصة  يف الحالتنَي، مل يكن هذا املعلّم ُمعدًّ

النابعة من شخصيّته الفريدة، املؤثّر يف تلميذه، هذا التلميذ الذي ما زال، وللبارحة، يَفخر مبعلّمه، يحرتمه ويحفظ له كل 

جميل.

إال أنه، ومع بزوغ فجر االستقالل، برزَت صورة جديدة للمعلّم الذي أُِعّد يف دار املعلمني واملعلامت العليا وبعدها يف 

دور املعلمني واملعلامت ملراحل التعليم ما قبل الثانوي بالتزامن مع األستاذ/املعلّم املَُعّد يف كليّة الرتبية يف الجامعة اللبنانية 

ملرحلة التعليم الثانوي. وها هي دائرة إعداد املعلمني واملعلامت تتوّسع وتنترش يف الجامعات الخاصة التي شّكلت جزًءا 

من عيّنة هذا البحث.

املعلّم  الرائد،  املعلّم  أبرزها:  للمّعلم كان  َمت صفات  الواحد والعرشين، راجت مصطلحات وُعمِّ القرن  ويف مطلع 

املبدع، املعلم...، وقد أُدرَِجت هذه الّصفات يف الخطط الرتبوية املتعاقبة حيث شّكل محور "متهني التعليم" فصالً بارزًا فيها.

ويف نظرٍة تقييميّة رسيعة ملخرجات إعداد املعلمني منذ الستينيّات لغاية العام 2002، نجد أن اإلعداد كان يَعترب 

املعلّم، محور العملية التعلّمية/التعليميّة، املورد األهم والوحيد للمعارف واملعلومات يف ظل ندرة الوسائل املُعينة يف مجال 

التعليم وغياب التكنولوجيا املتطّورة.  

إال أنه، وبعد صدور املرسوم رقم 10227 تاريخ 1997/5/10 الذي أقّر مناهج جديدة للتعليم العام والتي بُِنيَت عىل 

اسرتاتيجيّة:

” ماذا نعلّم؟ وكيف نعلّم؟ “
مل يعد املعلّم هو املحور الوحيد ومل يعد املصدر األوحد للمعلومات واملعارف.

واليوم، فإن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، ويف إطار خطة تطوير املناهج التعليميّة قد اعتمد يف خطّة التطوير هذه 

مبدأ املقاربة بالكفايات التي متثّل اسرتاتيجية جديدة تقوم عىل:

” ماذا نعلّم؟ كيف نعلّم؟ وملاذا نعلّم؟ “
ا  لقد بات واضًحا أن املناهج التعليمية الجديدة التي هي قيد التطوير املستمر تتطلّب معلاًّم جديًدا مؤّهالً وُمعدًّ

وفًقا لالسرتاتيجيات الجديدة.
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من هنا، َخطَت لجنة الدراسات الرتبوية يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء خطوة جبّارة ومتميّزة متثّلَت بإنجاز دراسة 

بعنوان:

 ” إعداد املعلمني واملعلامت يف مؤّسسات التعليم العايل مواكَبًة لتطّور مناهج التعليم العام يف لبنان
)املضامني، طرائق التدريس، وأنظمة التقييم( “

البحث  الباحثني املساعدين واالستشارينّي، حيث تناول  الدكتور غازي غيث يعاونه فريق من  والتي قام بتنفيذها 

مضامني مناهج اإلعداد يف مؤسسات التعليم العايل واملقّررات واسرتاتيجيّات اإلعداد يف كل جامعة عىل حدة، وذلك من 

خالل الوقوف عىل آراء جميع املعنيّني مبن فيهم املعلّمون الخّريجون الستكشاف مدى مواءمة إعداد املعلّمني واملعلاّمت يف 

هذه املؤّسسات ملتطلّبات املناهج الجديدة.

وبعـد االطّــالع علـى نتــائـج التحقيـقـــات امليدانيـّــة ومـــا رافقهــــا مــن تحــالـيـــل وتوصيـــات تقــّدم بهــــا 

الباحــث، يحدونـــا األمـــل الكبيــر بأن تصدر عــــن وزارة الرتبيـــة والتعليـــم العالــي/املركــز الرتبـــوي للبحــوث 

واإلمنـاء وثيقـــة مرجعيّــة تحــت عنــوان:

” الرشعـــة الوطنّية إلعداد املعلّمني واملعلاّمت يف لبنان “
اإلعداد  مؤّسسات  لجميع  مرجعّي  إلطاٍر  صلبًة  نواًة  تشّكل  أن  املُفرتض  النموذجيّة  املعايري  الرشعة  هذه  تتضّمن 

مؤّهل  معلّم  إلعداد  املجال  هذا  يف  الناجحة  العامليّة  املقاربات  االعتبار  بعني  املعايري  هذه  تأخذ  حيث  لبنان  ن يف  أل

سالمة  عىل  حريًصا  متواضًعا  مربِّيًا  اإلنسان،  وبحقوق  بالِقيَم  ملتزًما  إنسانًا  قدوًة،  مواطًنا  يكون 

املتعلّم فكريًّا، نفسيًّا، جسديًّا، صحيًّا، خزّانًا للعلم واملعرفة، مورًدا متقّدًما بني موارد التعليم، 

قادًرا عىل أن يدير الصف، ويصوغ عالقات حضاريّة بينه وبني املتعلّم، بينه وبني اإلدارة 

املدرسيّة، بينه وبني األهل تليق به صفات القدوة، صاحب الرسالة الذي عىل منكبَيه 

يُبنى الوطن.

هــــذا هـــــو املعلّم القــــدوة الـــــذي نريــــــد.

الدكتورة ليلى مليحه
رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء
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الملّخص التنفيذي

I .:مــــــــــة مقدِّ

لقد سعى لبنان كغريه من دول العامل إىل إصالح نظامه الرتبوي عرب اعتامد خطة النهوض الرتبوي )1994( وإعادة 

هيكلة السلّم التعليمي ووضع مناهج جديدة وكتب مدرسية يتطلب تطبيقها أن يكون املعلم أكرث فاعليّة وتأثريًا يف العملية 

الرتبوية. فلم يعد كافيًا أن يتقن املعلم املادة العلمية التي يدرّسها ليقوم بتلقينها لطالبه، بل تحّول دوره من ملّقن إىل مصدر 

للمعلومات ومحّفز وميرّس لتعلّم طالبه، ويُفرتض أن يكون قادًرا عىل فهم حاجاتهم وخصائص منائهم النفيس واالجتامعي، 

وقادًرا عىل إدارة الصف ليك يرشدهم ويؤّمن لهم الظروف املالمئة للتعلّم املستمر، واملشاركة الفّعالة، والتعلّم الذايت القائم 

عىل تنمية القدرات الفكرية، والتحليلية، والنقدية الرضورية ملواجهة الحياة ومتطلبات سوق العمل يف عرص رسيع التغرّي.

التوجهات  البحث يسعى إىل دراسة  الرتبية والتعليم تتوقف عىل نوعية إعداد املعلم، فإن هذا  وملا كانت نوعية 

النظرية باإلضافة إىل مكّونات اإلعداد وطرائقه ومضامينه وال سيَّام أن برامج إعداد  املعلمني يف لبنان تتنّوع وتتعّدد بني 

التي تعتمدها وغريها من  التي متنحها واملناهج  الدراسة والشهادات  معهد وآخر وبني جامعة وأخرى من حيث سنوات 

املتغريات األخرى. كذلك يتطرق البحث إىل استطالع آراء املعلمني/الخّريجني، ومديِري املدارس، واملسؤولني عن برامج اإلعداد 

حول اإلشكاليّات املطروحة يف البحث ومدى املواءمة بني برامج اإلعداد ومتطّلبات تطبيق املناهج الرسمية املعتمدة يف لبنان 

من أجل أن تتحقق الغاية واألهداف املرسومة. 

يف مالمح التلميذ/املواطن وفاًقا للمناهج الرسمية: �

لقد اتّسمت مالمح التلميذ/املواطن بالرتكيز عىل تنمية شخصية التلميذ اللبناين وإعداده ليصبح فرًدا صالًحا ومنتًجا 

الوطن ومبادئه بغية تحقيق مجتمع متقّدم ومتكامل  العامة ويؤمن مبرتكزات  بالقوانني  يلتزم  يف مجتمع دميقراطي حٍر 

يتالحم فيه أبناؤه يف مناخ من الحرية والعدالة واملساواة. وهكذا تّم التأكيد عىل:

وباملخزون  اإلنسانية،  واألخالق  بالقيم  واملتمّسك  السموّية  الرساالت  من  الّنابع  الّروحي  لبنان  برتاث  »االلتزام  

التاريخي والحضاري للمجتمع اللبناين، وذلك بهدف تنمية التلميذ كإنسان عاقل، حر، وكريم، مفكّر ومبدع، يتمتع بحس 

إطار  والقانونية يف  اإلنسانية  بواجباته  ويلتزم  الكاملة  بحقوقه  يتمتع  ومرتكزاته،  بلبنان  مؤمن  وكمواطن  نقديني  وفكر 

مجتمع دميقراطي، حّر، يجمع بني األصالة والحداثة، وبني التنّوع والوحدة مبا يجّسد مفهوم املواطنة فكًرا ومامرسًة«.

يف املالمح العامة للجهاز التعليمي )حالة املدرسة الرسمية(: �

بالعودة إىل اإلحصاءات الصادرة عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وال سيام الواردة يف دراسة »االستخدام الفّعال 

للموارد البرشية يف القطاع الرتبوي الرسمي«1∗ تبنّي أن عدد أفراد الهيئة التعليمية يف لبنان قد بلغ 89794 معلاًم ومعلمة 

منهم 42,3% يف قطاع التعليم الرسمي أي ما يوازي 37971 توزّعوا عىل مراحل التعليم كام يأيت: 27691 أي بنسبة 72,9% يف 

مراحل التعليم ما قبل الثانوي و 10280 أي بنسبة 27,1% يف مرحلة التعليم الثانوي.

∗دراسة “االستخدام الفعال للموارد البرشية يف القطاع الرسمي 2011-2010”.  1
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ومن املفيد أن نقف عىل مالمح الهيئة التعليمية يف القطاع الرسمي خصوًصا لجهة الجنس والوظيفة الفعلية والوضع 

اإلناث متثّل 76,1% والذكور 23,9% يف  الدراسة نفسها أن نسبة  العلمي حيث نجد وبحسب  الوظيفي والعمر واملستوى 

مراحل التعليم ما قبل الثانوي و56,5% و43,5% عىل التوايل يف مرحلة التعليم الثانوي ما يعني أن هناك أرجحية وازنة لإلناث 

يف مجال التعليم وال سيام الرسمي منه. 

التعليم وال سيّام ما يتعلق منها بتضّخم عدد املعلمني  وقد َخلَُصت الدراسة إىل تحديد العوامل املؤثّرة يف جودة 

ووضعهم الوظيفي وأعامرهم ومستوى مؤّهالتهم العلميّة- الرتبويّة.

ما يظهر أن النسبة األعىل من املعلمني واملعلامت هي لذوي األعامر من 51 إىل 60 سنة وهذا يعني أن الجسم التعليمي يعاين من مشكلة 

الرتّهل وعدم التجّدد. 

الجهاز  بتوزّع  التعليمية هو ما يتعلق  الهيئة  أفراد  أنه يبقى األهم يف مجال استكشاف مالمح  وتجدر اإلشارة إىل 

التعليمي يف التعليم الرسمي بحسب املستوى العلمي حيث ميثّل حملة الشهادة الجامعية 42,5% والشهادة الرتبويـة %27,7 

والشهادة الثانويـة 27,3% ودون الثانــوي 2,4% يف مراحل ما قبل الثانوي و72,3% و23,9% و3,3% و0,5% عىل التوايل يف 

مرحلة التعليم الثانوي.

ما يعني أن الذين تلّقوا إعداًدا تربويًّا يف املعاهد أو يف الجامعات أو يف دور املعلمني واملعلامت وحصلوا عىل شهادة 

تربوية ميثّلون نسبة ال تتجاوز 27,7% يف التعليم ما قبل الثانوي و 23,5% يف التعليم الثانوي.

لذا، نأمل أن تحتل مخرجات الدراسة التي تّم تنفيذها املوقع املتقّدم باتجاه التوّصل إىل رسم سياسة وطنيّة جامعة يف مجال إعداد 
املعلمني واملعلامت لزوم التعليم يف لبنان مبا يتوافق مع متطلّبات املناهج الجديدة واسرتاتيجيّات التعليم املرَُبَمج.2∗

يف توصيات الخرباء حول برامج إعداد املعلمني: �

الخصائص  من  بالئحة  االلتزام  املعلمني  ومن  اإلعداد  برامج  من  الطلب  الواقعي  أو  السهل  من  ليس  إنه  بالطبع 

»املبادئ  من  جملة  مراعاة  من  البد  ولكن  املؤثّرة.  العوامل  لتعّدد  نظرًا  التعليم  إلصالح  تطبيقها  يجب  التي  واملهارات 

واألولويّات« التي من شأنها أن تحّسن اإلعداد واألداء التعليمي بحيث تكون هذه املبادئ واألولويّات مبنيّة عىل استنتاجات 

وخالصات البحوث العلمية الرصينة وبناًء عىل آراء الخرباء االختصاصيّني يف هذا املجال. ولعّل أبرز هذه األولويّات واملبادئ 

التي ميكن استخالصها من األدبيّات املتوافرة حول املوضوع وانسجاًما مع آراء الخرباء يف مجال إعداد املعلمني هي:

إكساب املعلمني/الخّريجني املحتوى العلمي للامدة التي يقومون بتدريسها بشكٍل جيد. 	 

إعالن رؤية واضحة للتعليم الجيّد وااللتزام بها، وبناء مكّونات برنامج اإلعداد ومامرساته املختلفة حول هذه الرؤية 	 

كام تؤكد )Darling – Hammond 2007( أستاذة الرتبية يف جامعة ستانفورد.

التطبيق العميل يف املدارس والعمل مع معلمني أكّفاء، مع األخذ باالعتبار أهمية ربط الخربة العملية املكتسبة مع 	 

القواعد املعرفية واألطر النظرية التي تؤّمنها برامج اإلعداد حول كيفية تعلّم التالمذة.

التشديد عىل وضع معايري عالية لقبول الطلبة يف معاهد وبرامج إعداد املعلمني. 	 

∗دراسة “االستخدام الفعال للموارد البرشية يف القطاع الرسمي 2011-2010”.  2



8

الواقع واستطالعات الرأي
II .:النتـــــائـــــــج

تصنيف مكّونات برامج اإلعداد يف الجامعات: �

يظهر أن معظم برامج إعداد املعلمني يف لبنان تحاول أن تُراعي مختلف أمناط املعرفة التي تشّكل القاعدة املعرفيّة 

للتعليم حيث يتوافر يف معظم الربامٍج عدد معني من املقّررات التي تشمل الثقافة العامة، واإلعداد الرتبوي العام، والخاص، 

والرتبية العمليّة وغري ذلك. وبالّرغم من بعض التباين بني برنامٍج وآخر من حيث عدد املقّررات التي تشّكل مكّونات اإلعداد، 

فإن الصورة اإلجاملية توحي بأن برامج اإلعداد تسعى إىل بناء القاعدة املعرفيّة للتعليم. ولكن يبقى من املهم التطرّق إىل 

توصيف املقّررات العائدة لكل مكّون من مكّونات اإلعداد وتحديد مدى اتّساقها ودراسة درجات تحّقق مخرجاتها التعلّمية. 

والالفت أيًضا أن التقسيم املعريف واملهاري للمقّررات يغلب عىل املقاربة املطلوبة واملتداخلة واملبنيّة عىل الّسعي لتحقيق 

كفاية معّقدة يتم تطبيقها يف وضعيٍة عمليّة تتامىش مع واقع ومتطلّبات التعليم الفّعال وتؤّهل املعلم الخّريج للتعامل 

مع الواقع العميل يف املدرسة بأبعاده وتعقيداته كافّة. ويف هذا الّسياق تربز أهمية استثامر املهارات املكتسبة يف مقّررات 

اإلعداد الرتبوي العام كتكنولوجيا التعليم وعلم النفس الرتبوي مثالً يف عملية إعداد خطة درس معني وتطبيقها يف املدرسة 

مع الحرص عىل املعرفة الجيدة ملحتوى املادة بغية تحقيق تعليم نوعي وفّعال يحّقق األهداف والغايات املنشودة.

تصنيف مكّونات برامج اإلعداد يف دور املعلمني واملعلامت )2002-2001(: �

إن دور املعلمني واملعلامت قد راعت هي أيًضا جميع أنواع املعرفة التي يحتاجها املعلم من خالل تطبيق التجربة 

يف )2001-2002( بشكٍل يتامىش مع تحقيق الكفايات الرضورية واملعارف الالزمة للمعلم. وال بد يف هذا الّسياق من اإلشارة 

إىل املالحظات التالية: 

َحِظيَت مواد االجتامعيات )55%( واللغة الفرنسية )37,03%( واللغة اإلنكليزية )37,03%( باهتامم أكرث من حيث 	 

الرتكيز عىل معرفة املحتوى باملقارنة مع العلوم )12,03%( والرياضيات )%16,66(.

جاء االهتامم مبكّون اإلعداد الخاص متواضًعا نسبيًّا يف مواد اللغة الفرنسية )14,81%( واإلنكليزية )14,81%( باملقارنة 	 

مع العلوم )28,70%( والرياضيات )%31,48(.

تقاربت نسب الرتكيز عىل مكّون اإلعداد الرتبوي العام بني العلوم والرياضيات واللغات األجنبية حيث تراوحت بني 	 

)27,77%( و)%24,07(.

طغى مكّون الثقافة العامة )44,44%( عىل إعداد معلّمي الروضة حيث تقلّصت نسب مكّونات املحتوى إىل )%3,70( 	 

واإلعداد الرتبوي الخاص إىل )%5,55(.

يجني حول املضامني التعليمية للمناهج الرسمية:  � آراء املعلمني/الخرِّ

أشارت األكرثيّة الساحقة من املعلمني الخّريجني )96,2%( إىل أنهم عىل اطاّلع عىل األهداف العامة للمناهج الرسمية 

والتعليم   )%17,3( الشخيص  والجهد   )%21,8( اإلعداد  وبرامج   )%37,8( العمل  ورش  من خالل  ذلك  تّم  وقد  ومضامينها. 

)16,5%( ومن مصادر أخرى )%5,5(. 
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اإلعداد  لربامج  العامة  األهداف  بني  املواءمة  حول  إيجابية  كانت  الخّريجني  املعلمني  آراء  أن  البحث  نتائج  تُظهر 

يف  للمناهج  العامة  األهداف  مع  تتامىش  اإلعداد  برامج  أن   )%56,4( اعترب  فقد  الرسمية،  للمناهج  التعليمية  واملضامني 

حني اعترب )65,4%( أن األهداف الخاصة تتامىش معها أيًضا. كذلك اعترب )66,2%( و)67,6%( أن األهداف الخاصة يف مادة 

االختصاص تتامىش مع محتوى الكتاب وأنهم تلّقوا إعداًدا كافيًا يف محتوى املادة التعليمية.

يجني حول طرائق التدريس: � آراء املعلمني/الخرِّ

التدريس املعتمدة يف برامج اإلعداد خصوًصا يف  جاءت آراء املعلمني/الخّريجني إيجابيّة إىل حدٍّ كبري حول طرائق 

مع  الدروس  )83,8%( ورشح  املجموعات  وعمل   )%87,7( الفرديّة  واألعامل   )%94,7( العامة  التدريس  بطرائق  يتعلق  ما 

ملّخصات )80,5%(. ولكن هذه النسب تدنّت قليالً يف ما يتعلق بقراءة النصوص واستخالص املعاين )79,7%( يف حني تدنّت 

أكرث يف ما يتعلّق بإلقاء املحارضات )%54,8(. 

يجني حول مناهج إعداد املعلمني والتقييم: � آراء املعلمني/الخرِّ

جاءت آراء املعلمني/الخّريجني إيجابيّة بشكٍل عام حول مناهج برامج اإلعداد والتقييم خصوًصا يف ما يتعلق بالعالمة 

الرقميّة )86%( والتقييم التقريري )85,1%( والتقييم بالكفايات )83,6%( ومفهوم التقييم بالكفايات )80.8%( وربط الكفايات 

بطرائق التدريس )76,5%(. ولكن هذه النسب تدنّت إىل )61,4%( بالنسبة للتقييم بحسب اإلنتاج السنوي املدريس.

يجني حول الصلة بني إعداد املعلم واملناهج الرسمية: � آراء املعلمني/الخرِّ

تباينت آراء املعلمني/الخّريجني حول درجة املواءمة بني منهج اإلعداد وتطبيق األهداف العامة للمناهج الرسمية 

املرحلة  يف  و)%49,3(  املتوسطة  املرحلة  يف  جيدة  املواءمة  أن   )%50( اعترب  حني  ففي  املختلفة.  التعليم  مراحل  بحسب 

االبتدائية و)48,1%( يف املرحلة الثانوية، وتدنّت النسب إىل )32,4%( يف مرحلة الروضة. تجدر اإلشارة كذلك إىل أن )%20,4( 

اعتربوا أن درجة املواءمة متدنّية يف املرحلة الثانوية و)17,6%( متدنّية يف مرحلة الروضة.  

أما بالنسبة إىل درجة املواءمة بني مناهج اإلعداد والسلّم التعليمي، فقد اعتربها )53,6%( جيدة يف املرحلة االبتدائية 

و)53,4%( جيدة يف املرحلة املتوسطة، لكنها تدنّت إىل )46,2%( يف املرحلة الثانوية وإىل )28,1%( يف مرحلة الروضة. وتجدر 

يجني حول منهج اإلعداد وتدّرج محتوى الكتاب املدريس جاءت مشابهة آلرائهم حول درجة  اإلشارة إىل أن آراء املعلمني/الخرِّ

املواءمة مع السلّم التعليمي. 

يجني ومقرتحاتهم: �  نتائج التحليل الكيفي آلراء املعلمني الخرِّ

تجدر اإلشارة إىل أن التحليل الكيفي )Qualitative Analysis( آلراء املعلمني/الخّريجني ومقرتحاتهم حول مضامني 

برامج اإلعداد التي خضعوا لها،  أظهر التوّجهات واالعتبارات التالية:

أهميّة توثيق الصلة بني مناهج برامج اإلعداد ومناهج التعليم العام.. 1

 رضورة االبتعاد عن النظريّات والرتكيز أكرث عىل التطبيق العميل لطرائق التدريس الناشطة والفّعالة.. 2

االلتزام بالحضور الجّدي والفعيل يف املدارس يف خالل فرتة التدريب امليداين.. 3
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إعتامد طرائق إعداد تتامىش مع الفروق الفرديّة للمتّعلمني وتعتمد األساليب التكنولوجيّة يف التعليم والتدريب. . 4

تحديث مضامني برامج اإلعداد وفًقا لنتائج األبحاث املعارصة مع الرتكيز عىل إنتاج املعرفة وعرض دروس منوذجيّة . 5

ومناقشتها.

تدريب املعلمني عىل أعامل التنسيق وعىل تطبيق أساليب اإلدارة الصفيّة وإغناء ثقافتهم العامة.. 6

آراء مديري املدارس حول أداء املعلمني بالنسبة  للمضامني التعليمية  للمناهج: �

شارك يف الدراسة 43 مدير مدرسة رسمية وخاصة حيث بلغ عدد املشاركني من املدارس الخاصة 28 )65,1%( و15 

مديرًا من املدارس الرسمية )%34,9(.

َحَملة  التعليمية وأخريًا  اإلجازة  ثم حملة  الرتبية  إجازات  نحو حملة  األوىل  بالدرجة  إيجابية  املديرين  آراء  جاءت 

الشهادة التعليمية بالنسبة لتطبيق مضامني املناهج الرسمية. فقد اعترب ) 35,7%( من املديرين أن حملة اإلجازة يف الرتبية 

الشهادة  أن حملة   )%11,9( و  التعليمية  اإلجازة  أن حملة   )%21,4( اعترب  بينام  املناهج،  اطاّلًعا عىل مضمون  األكرث  هم 

التعليميّة هم األكرث اطالًعا. كذلك اعترب )52,4%( أن حملة إجازة الرتبية و) 11,9%( أن حملة الشهادة التعليمية هم األكرث 

استعامالً لألنشطة، يف حني أن )53,7%( من حملة إجازة الرتبية و)12,2%( من حملة اإلجازة التعليمية و)4,9%( فقط من 

حملة الشهادة التعليمية هم األكرث مواكبًة للمناهج الجديدة واملفاهيم الحديثة. 

آراء املديرين حول املعلمني األكرث إعداًدا للمضامني الرتبوية للمناهج: �

أما بالنسبة إىل آراء املديرين حول أداء املعلمني األكرث إعداًدا للتعامل مع املضامني الرتبوية للمناهج الرسمية فقد 

 ،)%47,6( التلميذ  عند  التحصيل  قدرات  يف  التفاوت  مبعرفة  يتعلق  ما  يف  الرتبية  إجازات  نحو حملة  إيجابية  أكرث  كانت 

والتفاوت العمري )46,2%(، واالنسجام مع البيئة املدرسية )39,0%(، واملرونة يف التعامل مع بيئة التلميذ )30,8%(، وامليل 

لدفع التلميذ نحو التحليل )%41,1( .

أداء املعلمني يف التقييم: �

إن )39,0%( من املديرين يعتربون أن َحَملة اإلجازة يف الرتبية هم األكرث كفاءة يف التقييم العام و)40%( األقدر عىل 

التقييم الرقمي و)47,5%( عىل التقييم بالكفايات. بينام اعترب )12,2%( من املديرين أن حملة اإلجازة التعليمية وكذلك حملة 

الشهادة التعليمية هم األقدر عىل التقييم العام يف حني أن )25,0%( من املديرين اعترب أن حملة اإلجازة التعليمية هم األقدر 

عىل التقييم الرقمي مقابل )7,5%( فقط لحملة الشهادة التعليمية. وأخريًا اعترب )17,5%( من املديرين أن حملة اإلجازة 

التعليمية هم األقدر عىل التقييم بالكفايات مقابل )7,5%( اعتربوا أن حملة الشهادة التعليمية هم األقدر يف هذا املجال.

آراء املديرين حول متابعة املعلمني لدورات تدريبّية عىل املناهج الجديدة: �

إن )36,8%( من املديرين يعتربون أن َحَملَة اإلجازة التعليمية هم األكرث استفادة من الدورات التدريبية و)%48,6( 

أنهم األكرث إقباالً عليها يف حني أن )30,8%( من املديرين يعتربون أن حملة إجازات الرتبية هم األكرث قدرًة عىل التطبيق 

العميل للتدريب مقابل )23,1%( لحملة اإلجازة التعليمية. وأخريًا اعتربت نسبة قليلة من املديرين )2,6%( أن حملة الشهادة 

التعليمية يستفيدون من الدورات التدريبية ويُقِبلون عليها )2,9%( ويقدرون عىل التطبيق العميل )%2,6(.
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آراء املسؤولني عن برامج اإلعداد يف الجامعات: �

تّم استطالع آراء املسؤولني فـــي مثاين جامعات خاصة باإلضافـــة إلـــى الجامعة اللبنانية– كلية الرتبية حول مدى 

تطابق محتوى اإلعداد مع املناهج الرسمية والسلّم التعليمي ومحتوى الكتاب املدريس. 

وقد متحورت اقرتاحات املسؤولني عن برامج اإلعداد حول األمور التالية:

دراسة  محتوى املناهج الرسمية دراسًة أكرث شمولية ومن ثم توزيع األهداف العامة املطلوبة عىل مقّررات اإلعداد،	 

إدراج تخّصصات جديدة تركّز عىل الحاجات الخاصة واللغة العربية،	 

إعطاء أهمية أكرب للنظريّات الرتبوية وربطها بالتطبيق،	 

تقييم برامج اإلعداد بشكٍل مستمر من أجل ربطها بسوق العمل بشكٍل أفضل،	 

إدراج القيم اإلنسانية والثقافات والحضارات وحل النزاعات يف جميع املواد،	 

إجراء دورات تدريبيّة ملديِري املدارس حول طرائق التدريس الحديثة ملواكبة املعلمني املتخرّجني الجدد،	 

زيادة التنسيق بني املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ووحدات إعداد املعلمني يف الجامعات،	 

الرتكيز عىل الكتاب املدريس الرسمي ألنه جيّد وأكرث ارتباطًا بالبيئة وبالواقع التعليمي يف لبنان،	 

زيادة مدة التدريب املحيّل وتطويره وربطه بواقع املدرسة الرسمية،	 

تدريب املعلمني/الطالب عىل منهجيّات البحث اإلجرايئ وتطبيقه يف املدارس.	 
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التوصيات
بناًء عىل ما تقّدم، يجب وضع معايري دقيقة الختيار املعلّمني وإعدادهم يف مؤّسسات التعليم العايل بحسب املعايري 

املتعارَف عليها عامليًّا، مع األخذ بعني االعتبار الخصائص الوطنيّة والحضاريّة واالجتامعيّة للبنان. وتتّخذ قضايا تطوير مناهج 

اإلعداد والتدريب املستمر ومقّرراتها أهميّة خاّصة، وكذلك اإلفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت الحديثة، الستقطاب 

بني لجذب العنارص املتميّزة لالنخراط يف سلك التعليم. العنارص الكفوءة وال سيّام من األساتذة املُعّدين واملدرَّ

ويف هذا الّسياق نوجز التوصيات التالية:

االلتزام مبعايري وطنّية للمعلم الكفوء يف لبنان: �

ومعاهد  كليّات  إىل  الدخول  تحديد رشوط  للعمل عىل  كمنطلق  البحث  املستخلَصة يف هذا  املعايري  اعتبار  ميكن 

اإلعداد وتحديد مّدة الدراسة باإلضافة إىل تبنِّي األُطُر العامة للقواعد املعرفيّة. 

نهاية  نتائج  اعتبار  وميكن  بها.  وااللتزام  التعليم  مهنة  مامرسة  تحديد رشوط  إىل  املعايري  تتطرّق  أن  يجب  كذلك 

الثانوية العامة مؤرّشًا عىل جهوزيّة الطلبة املرّشحني للدخول إىل كليّات ومعاهد اإلعداد باإلضافة إىل اعتامد نتائج املقابالت 

الشخصية بغية تحديد مدى االستعداد الّنفيس وامليول املهنيّة ودرجة استعداد املرّشحني للقيام مبهنة التعليم واالستمرار بها. 

 معايري إعداد املعلمني املُستخلَصة يف لبنان: �

z .املجال األول: خصائص برنامج اإلعداد

الرؤية والرسالة: تتضمن توّجهات نظريّة واضحة أكادمييّة أو عمليّة أو نقديّة أو مزيًجا منها.	 

أدلّة 	  للربنامج وقياسها وفًقا آلليّات تؤدي إىل  التعلّميّة  الربنامج: تشمل تحديد وإعالن املخرجات  مخرجات 

واضحة حول عمل الربنامج وتؤرّش إىل مدى تحقيق الغايات واألهداف املتوّخاة.

محتوى الربنامج: يعني تنسيق وتوصيف محتوى الربنامج بشكٍل منطقي ومتوازن. 	 

آلّيات عمل الربنامج: تتضمن معايري عالية وُمعلَنة لقبول الطلبة املرّشحني لدخول الربنامج.	 

عالية الختيار 	  معايري  وتشمل  الربنامج  لنجاح  الالزمة  واملاديّة  البرشيّة  املوارد  توفري  تشمل  والقيادة:  املوارد 

األساتذة واإلدارينّي العاملني يف الربنامج.

z .املجال الثاين: القاعدة املعرفّية

املادة 	  لطبيعة  واضح  لتعريف  وفًقا  املعرفيّة  والجوانب  املعلومات  تحديد  تتضّمن  العلمي:  املحتوى  معرفة 

العلميّة التي سيقوم املعلم بتدريبها.

معرفة طرائق التعليم: تشمل معرفة مبادئ وتطبيقات اسرتاتيجيّات وتقنيّات التعليم الفّعالة.	 

معرفة طرائق التقييم: تشمل أساليب تقييم أداء املتعلّمني.	 
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معرفة تخطيط التعلّم: تشمل تصميم الدروس والوحدات التعليميّة.	 

معرفة املنهج: تتضمن معرفة األهداف العامة والخاصة للمنهج الرسمي املُعتَمد.	 

معرفة تكنولوجيا التعلّم: تشمل معرفة األدوات والوسائل التكنولوجيّة املتنّوعة.	 

معرفة املتعلّمني: تشمل معرفة الخصائص النفسيّة والذهنيّة واالجتامعيّة والثقافيّة للمتعلّمني.	 

z .املجال الثالث: العالقات املهنّية

االنتامء إىل مجتمعات التعلّم: يتضّمن العضويّة واملشاَركة يف املنظاّمت  والجمعيّات املهنيّة.	 

التواصل املهني: يشمل الوضوح والشفافيّة واالحرتام املتبادل يف التعامل مع اآلخرين. 	 

املسؤولية: تتضّمن االلتزام بالطلبة وتعليمهم ومساعدتهم عىل تحقيق األفضل. 	 

z .املجال الرابع: املامرسة املهنّية

التعليم الفّعال: يعني استخدام أساليب متنّوعة لتحديد وتحقيق وقياس األهداف التعلّمية والكفايات. 	 

اإلدارة الصفّية: تشمل خلق بيئة صفيّة منضبطة ومحّفزة وداعمة للمتعلّمني.	 

التخطيط: يشمل صياغة األهداف وتصميم الوحدات والدروس واستخدام املوارد املتنّوعة.	 

z .املجال الخامس: األخالق املهنّية

الِقَيم املهنّية: تتضّمن معرفة أهميّة الرتبية والتعليم بجوانبها كافة.	 

األخالقّيات املهنّية: تشمل اإللتزام برسالة التعليم واملواطنة.	 

التفكّر املنهجي: يعني مراجعة األداء والّسعي الدائم الكتساب املعارف والخربات.	 

البحث اإلجرايئ: يتّضمن تصميم وتنفيذ أبحاث علميّة حول األداء وسبل تحسينه وإنتاج املعرفة املتجّددة حول 	 

العمليّة التعلّميّة مبختلف أبعادها وجوانبها املتعّددة.

يبقى أن تُحدد الرؤية والرسالة، واألطر النظرية والتنظيمية، واملخرجات التعلّميّة، ورشوط املوارد والقيادة، باإلضافة 

مكّون  وإدارة  تنظيم  وآليّات  الرتكيز عىل مضمون  مع  التعليم  وطرائق  واسرتاتيجيّات  اإلعداد  برامج  مكّونات  تحديد  إىل 

التدريب.

وأخريًا، ال بد من تحقيق الرشاكة الحقيقيّة والفّعالة بني برامج اإلعداد واملدارس النموذجيّة عرب خلق اللّجان واآلليّات 

الفّعالة وإتاحة الفرص وإعطاء الحوافز للمدّربني مع متكينهم من املهارات الالزمة ألداء عملهم بشكٍل فّعال استناًدا إلـى 

وثيقة مرجعيّة نقرتح أن تُسّمى:

“الرشعة الوطنية إلعداد املعلمني واملعلامت يف لبنان”.
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الفصل األول
“خلفّيــــة البحـــــث”
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I .:مـــــــــة مقدِّ

تشّكل قضية إعداد املعلمني واملعلامت يف لبنان حجر الزاوية يف عمليّة اإلصالح الرتبوي املنشود والذي يهدف إىل 

الفكريّة،  أبعادها  مبختلف   1997/5/8 بتاريخ   10227 رقم  باملرسوم  الصادرة  الرسمية  للمناهج  العامة  األهداف  تحقيق 

واإلنسانيّة، والوطنيّة، واالجتامعيّة. ففي لبنان تتنوع املؤسسات واملعاهد املعنيّة بإعداد املعلمني واملعلامت وقد تتباين يف 

تبًعا العتبارات مؤّسساتية ومهنيّة خاّصة ترتبط  التعليميّة  النظريّة )Conceptual Orientations( ومامرساتها  توّجهاتها 

اإلعداد  مكّونات  تفاوت يف  إىل  التباين  يؤّدي هذا  وقد  العام.  الرتبوي  نظامه  وبتطّور  واالجتامعي  السيايس  لبنان  بتاريخ 

ومضامينه ونوعيّته ومّدته الزمنيّة بني مؤّسسة وأخرى ما قد يؤثّر يف درجة املواءمة بني متطلّبات التعليم وفًقا للمناهج 

نتيجة  املعلمني  يكتسبها  التي  واملواقف  واملهارات  املعارف  وبني  والتقييم  التدريس  وطرائق  املضامني  جهة  من  الرسمية 

تخرّجهم من مؤّسسات التأهيل واإلعداد وال سيام يف مؤّسسات التعليم العايل.

وبالعودة إىل واقع اإلعداد يف لبنان، نجد أن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء قد توىّل عملية إعداد املعلمني ملراحل 

التعليم املختلفة بدًءا من الروضات وحتى مرحلة ما قبل الثانوي إنفاًذا للقانون املوضوع موضع التنفيذ باملرسوم رقم 2356 

الصادر بتاريخ 1971/12/10 والقايض بإنشاء املركز حيث أُنِيطت به مسؤولية إعداد املعلمني واملعلامت تلبيًة لحاجة وزارة 

الرتبية إىل مدرّسني ملراحل الروضة والتعليم األسايس يف مختلف االختصاصات. وقد قام املركز الرتبوي بإعداد 13,111 معلاًّم 

ومعلمة بني عاَمي 1973 و2002 ضمًنا من خالل 29 داًرا للمعلمني واملعلامت تتوزع عىل املحافظات اللبنانية كافة وما زال 

حتى اآلن يتوىّل تنفيذ مرشوع التدريب املستمر حيث يُجري دورات تدريبية مناطقية للمعلمني يف أثناء الخدمة.  وتجدر 

 .)BT, TS, LT( اإلشارة إىل أّن املعهد الرتبوي للتعليم املهني والتقني يعّد املعلمني يف اختصاص الرتبية الحضانيّة واالبتدائية

تتوىّل حاليًّا كليّات وأقسام الرتبية يف الجامعة اللبنانية ويف الجامعات الخاصة عمليّة إعداد املعلمني ملراحل التعليم 

ما قبل الجامعي. وترتبط معظم هذه الكليّات واألقسام مبؤّسسات  ميكن تصنيفها بحسب منطنَي أساسيَّني للتعليم العايل 

هام: النمط األنجلوفوين والذي يتمثل بشكٍل أسايس يف الجامعة األمريكية يف بريوت، والجامعة اللبنانية األمريكية، وجامعة 

سيدة اللويزة، والنمط الفرنكوفوين والذي يتمثّل يف جامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس. كذلك ال بّد من اإلشارة 

العاملية والجامعة  البلمند وجامعة الرشق األوسط والجامعة  التي تُعنى بإعداد املعلمني كجامعة  الجامعات  إىل أن بقيّة 

الحديثة للعلوم وإدارة األعامل )MUBS( تقرتب أكرث من النمط األنجلوفوين بينام تقرتب الجامعة اللبنانية أكرث إىل النمط 

تظهر مالمحه يف  بدأت  إىل منط عاملي  باإلضافة  بكل جامعة،  تاريخيّة وعمليّة خاصة  نظرًا العتبارات  الفرنكوفوين وذلك 

الجامعات اللبنانية تحت عنوان )LMD( )إجازة، ماسرت، دكتوراه(.

تتعلق مبضامني  عّدة  إشكاليّات وفرضيّات  يطرح  املعلمني  إعداد  التنّوع يف مؤّسسات ومعاهد  فإن هذا  وبالطبع، 

ومكّونات اإلعداد وطرائقه املعتَمَدة يف التعليم والتقييم ومدى مواءمتها لطرائق التدريس والتقييم التي تتطلبها املناهج 

الرسمية املعتمدة والتي متّت ترجمتها بناًء عىل خطة النهوض الرتبوي، التي أعّدها املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وصدرت 

ي للتحديات التي  العام 1994. من هنا، تربز الحاجة أكرث من أي وقٍت مىض إىل إعداد املعلم الكفوء والقادر عىل التصدِّ

متكني  إىل  الطامحة  الرسمية  املناهج  تطبيق  عن  والناجمة  كافة  مبراحله  لبنان  يف  التعليم  أنظمة  ومستقبالً  حاليًّا  تواجه 

املعلمني من اكتساب املعارف واملهارات والقدرات واملواقف الالزمة لتكوين شخصية التلميذ اللّبناين ومواطن املستقبل وفًقا 

للمعايري التي حّددتها هذه  املناهج ومتاشيًا مع االتجاهات الحديثة يف الرتبية والتعليم يف عرٍص جديد تلعب فيه املعرفة 

واملعلوماتية ووسائل االتصال املتنوعة َدوًرا كبريًا. 

لقد سعى لبنان كغريه من دول العامل إىل إصالح نظامه الرتبوي عرب اعتامد خطة النهوض الرتبوي )1994( وإعادة 
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هيكلة السلّم التعليمي ووضع مناهج جديدة وكتب مدرسية يتطلّب تطبيقها أن يكون املعلّم أكرث فاعليّة وتأثريًا يف العملية 

الرتبوية. فلم يعد كافيًا أن يتقن املعلم املادة العلميّة التي يدرّسها ليقوم بتلقينها لتالمذته، بل تحوَّل َدوره من ملقِّن إىل 

الّنفيس  منائهم  فهم حاجاتهم وخصائص  قادًرا عىل  يكون  أن  ويُفرتض  تالمذته،  لتعلّم  وميرّس  ومحّفز  للمعلومات  مصدر 

واالجتامعي، وقادًرا عىل إدارة الصف ليك يرشدهم ويؤّمن لهم الظروف املالمئة للتعلّم املستمر، واملشاركة الفّعالة، والتعلّم 

الذايت القائم عىل تنمية القدرات الفكريّة، والتحليليّة، والنقديّة الرضوريّة ملواجهة الحياة ومتطلّبات سوق العمل يف عرٍص 

رسيع التغرّي.

وهكذا فإن القاعدة املعرفيّة )Knowledge Base( املطلوبة للمعلّم الكفوء باتت تشمل أمناطًا وأنواًعا جديدة من 

بالخصائص  واإلملام  املنهج،  ومعرفة  املستمر،  التقييم  وأساليب  التدريس،  طرائق  لتتناول  املحتوى  معرفة  تتجاوز  املعرفة 

النِّامئيّة، النفسيّة واالجتامعيّة للمتعلّم، باإلضافة إىل استخدام التكنولوجيا وأساليب التواصل الحديثة يف التعليم. كذلك باَت 

رضوريًّا أن يكون املعلم مؤّهالً وقادًرا عىل إعداد طالّبه ومتكينهم من استعامل اسرتاتيجيّات التعلّم الذايت واملستمر، باإلضافة 

والتسامح،  للدميوقراطية،  الداعمة  املواقف  وتنمية  معالجتها  وطرق  واملجتمع  البيئة  مشكالت  وعي  مساعدتهم عىل  إىل 

وتقدير االختالفات الحضاريّة والثقافيّة، والرتبية عىل السالم، واحرتام اآلخر من خالل التطبيق العميل يف املدرسة واملجتمع.

أكادمييّة  وبقدرات  مستقرّة،  بشخصية  يتمتّع  وأن  جيًّدا،  إعداًدا  ا  ُمعدًّ املعلم  يكون  أن  الرضوري  من  بات  كذلك، 

وثقافيّة ومهنيّة هاّمة، يك يتمّكن من أداء َدوره عىل الوجه الصحيح، وأن يستمر يف تطّوره املهني من خالل التعلّم املستمر، 

والبحث املتعلّق بعمله لحّل املشكالت، وإنتاج املعرفة املتجّددة، باإلضافة إىل تنمية الحّس الّنقدي ومهارات العمل الفريِقّي، 

من أجل التفاعل اإليجايب مع الزّمالء والطلبة والتالمذة واإلدارينّي وأولياء األمور. 

لقد تّم إطالق خطة النهوض الرتبوي يف لبنان يف العام 1994 تالها صدور مناهج جديدة للتعليم العام بورِشَ بتنفيذها 

بدًءا من العام الدرايس 1998-1999 بهدف توفري تربية ذات نوعيّة عالية للمواطن اللبناين تُراعي املعايري الدوليّة املعتَمدة. 

وملا كانت نوعيّة الرتبية والتعليم تتوقف عىل نوعيّة إعداد املعلم، فإن هذا البحث يسعى إىل دراسة التوّجهات النظريّة 

باإلضافة إىل مكّونات اإلعداد وطرقه ومضامينه، وسيّام أن برامج إعداد املعلمني يف لبنان تتنّوع وتتعّدد بني معهٍد وآخر وبني 

جامعٍة وأخرى من حيث سنوات الدراسة والشهادات التي متنحها واملناهج التي تعتمدها وغريها من املتغرّيات األخرى. 

يجني، ومديِري املدارس، واملسؤولني عن برامج اإلعداد حول اإلشكاليّات  كذلك يتطرّق البحث إىل استطالع آراء املعلمني/الخرِّ

أن  باتجاه  لبنان  املُعتَمدة يف  الرسميّة  املناهج  تطبيق  اإلعداد ومتطلّبات  برامج  بني  املواءمة  البحث ومدى  املطروحة يف 

تتحّقق الغاية واألهداف.
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II ..الغايـــة واألهـــــداف

الغايــــــــة: . 1

تتمحور الغاية من هذا البحث حول اإلسهام يف رفع مستوى إعداد املعلمني للتعليم العام يف لبنان وتحسني مخرجات اإلعداد من خالل 

وضع معايري وطنيّة وعلميّة عرصيّة  تشّكل دليالً للجامعات ومعاهد اإلعداد وتسهم يف متهني التعليم وبلورة رسالة وَدور املعلم. كذلك 

يجني  يسعى هذا البحث إىل توصيف مكّونات برامج اإلعداد وتحديد مدى مواءمتها للمناهج الرسمية من حيث متكني املعلمني الخرِّ

من اكتساب املعارف واملواقف واملهارات الالزمة واملطلوبة للتعليم الفّعال الهادف إىل قياس مدى نجاح املتعلّمني يف تحقيق الكفايات 

واألهداف التي تسعى إليها املناهج الرسمية.

األهـــداف:. 2

يتطرّق هذا البحث إىل األهداف اآلتية: 

دراسة مدى مواءمة برامج إعداد املعلمني يف مضمونها التعليمي مع متطلّبات تطبيق مناهج التعليم العام املُعتَمدة 	 

والصادرة عام 1997 وتعديالتها. 

رفع مستوى التقنيّات املُعتمدة يف اإلعداد تجاوبًا مع اسرتاتيجيّات التعليم واملتعلقة بطرائق التدريس. 	 

املواءمة يف ما بني مبادئ التقييم املُعتمدة وبرامج اإلعداد مبا يتالءم مع نظام التقييم عىل الكفايات املُعتمد من ِقبَل 	 

املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.

متهني التعليم من خالل ربط اإلعداد األسايس ببناء أدوات لقياس جودته تبًعا لحاجات التمهني يف القطاَعني العام 	 

والخاص.

تحقيق التقاطع يف املعايري املحّددة عىل املستوى الوطني يف مجال اإلعداد   املتنّوع يف الجامعات واملعاهد العاّمة 	 

والخاّصة.

تقديم مقرتحات عمليّة لتطوير إعداد املعلمني.	 

III ..الحالة البحثيَّة

تنّوع هيئات  لبنان والناجمة عن  التي تواجهها برامج إعداد املعلمني يف  البحثيّة حول اإلشكاليّات  الحالة  تتمحور 

اإلعداد ومراكزه. وتتصّدى الحالة البحثيّة لإلشكاليّات التالية: 

اإلشكالّية املتعلّقة مبضمون املناهج املعتمدة وتعديالتها:. 1

العام  التعليم  مبناهج  ارتباطها  ومدى  املعايري  تطّور  لناحية  املعلمني  إعداد  برامج  مواكبة  إىل  التعرّف  املهم  من 

العرص  يف  املعلمون  يحتاجها  التي  والخربات  البحث  بطرق  االهتامم  مبدى  كذلك  الحديثة  والتقنيّة  العلميّة  وبالتطّورات 

الحارض للقيام باألدوار الجديدة املنوطة بهم.

اإلشكالّية املتعلقة بطرائق التدريس: . 2

من املفيد التعرّف إىل مدى مواكبة الطرائق املعتمدة يف مؤسسات إعداد املعلمني ملتطلّبات الرتبية الحديثة وتوافقها 

مع الطرائق واألساليب املحّددة يف املناهج. 
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اإلشكالّية املتعلقة بتطبيق التقنّيات الحديثة ومتطلّباتها:. 3

تدخل التقنيّات الحديثة يف صلب التطوير القائم من خالل املواد اإلجرائية واستخدام وسائط االتصال واإلعالم يف 

للتقنيّات  املعلمني  امتالك  الحاجات املستجّدة ومدى  برامج اإلعداد لهذه  التعليم/التعلّم مبا يطرح مسألة مالءمة  عملية 

الحديثة وحسن استخدامها.

اإلشكالّية املتعلّقة بالتقييم:. 4

تركّز وسائل التقييم التقليديّة عىل عمليّات التذكّر، ونادًرا ما تساعد الطلبة عىل التعبري عن أنفسهم أو تستثري تفكريهم 

ونقدهم وابتكارهم. ويحتاج املعلم الجديد إىل التعرّف والتدرّب عىل نظم التقييم الحديثة )األهداف، الكفايات،...( التي 

يجب أن تتوافر له يف خالل فرتة اإلعداد وضمن منهج اإلعداد الذي يتابعه. 

اإلشكالّية املتعلقة بالرتبية العملّية )التدريب العميل أو املامرسة امليدانية(:. 5

يفتقر بعض خّريِجي مؤّسسات اإلعداد إىل الخربات امليدانيّة الكافية، إذ تعرتض الرتبية العمليّة عوائق مختلفة، منها: 

القصور يف متابعة أنشطة الرتبية العملية وتديّن نوعية اإلرشاف، ومحدوديّة الفرتة الزمنيّة املخّصصة لتطبيقها، وغياب آليّات 

التقييم أحيانًا. 

وبالتايل تركّز الحالة البحثيّة لهذه الدراسة عىل الشكل اآليت: 

املعلمني 	  ودور  واملعاهد  األخرى  والجامعات  اللبنانية  الجامعة  يف  الرتبية  كلية  يف  اإلعداد  ملناهج  مقارنة  دراسة 

واملعلامت لجهة املضمون وطرائق التدريس ونظام التقييم بحيث تشمل:

اإلعداد يف كلية الرتبية يف الجامعة اللبنانية.  •

اإلعداد يف الجامعات واملعاهد الخاصة.  •

اإلعداد يف املعهد الرتبوي للتعليم املهني والتقني ومنجزاته )2008-2007(. •

مراجعة تجربة اإلعداد يف دور املعلمني واملعلامت )عام 2001-2002( بعد صدور املناهج الجديدة عام 1997. •

استخالص التقاطعات واملعايري املعتمدة إلعداد املعلمني يف لبنان.  •

استخالص نقاط الخالف يف برامج اإلعداد املعتمدة.  •

يجني.  • استخالص آراء الخرِّ

املعلومات  • لتبويب  الجديدة  املبيّنات  لبناء  سابقة  دراسة  مرشوع  من  الناتجة  املعلومات  قاعدة  اعتامد 

واستكاملها. 

اقرتاح معايري جديدة إلعداد معلم مبا يتالءم مع حاجات املناهج الجديدة.  •

اقرتاح معايري نوعيّة لتمهني التعليم.  •
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IV . :الجـــدوى

املردود  عىل  مبارشة  انعكاسات  له  الذي  الرتبوي  املردود  وتحقيق  لبنان،  يف  التعليم/التعلم  عملية  نجاح  كان  ملّا 

االقتصادي واالجتامعي والسلويك والوطني وبالتايل عىل تقّدم لبنان وازدهاره، يتوقّف بالدرجة األوىل عىل مواصفات املعلم 

إطار هذه  مطلوبة يف  لسلوكيات  واملوّجه  الرتبوية  العملية  إدارة  بإتقان يف  دوره  لعب  من  متّكنه  وطنيّة  لرسالة  الحامل 

العملية، وملّا كان بناء اإلنسان يأيت يف أولويّة األولويّات الوطنية، فإن هذا البحث سوف يؤّسس لقاعدة معلومات واسعة 

وسوف يشتمل عىل طروحات تتعلق باملعايري الواجب اعتامدها لتمهني التعليم وتحقيق االنسجام عىل املستوى الوطني من 

خالل املواءمة بني مناهج اإلعداد األسايس ومناهج التعليم العام. كام أن البحث سوف يوفّر لصانِِعي القرار املعلومات التي 

من شأنها أن تُسهم يف اتّخاذ الخيارات الوطنيّة التي تساعد يف تصحيح مسار إعداد املعلمني توّصالً إىل بناء املعلم/املواطن 

القادر عىل حمل رسالته والقيام بَدوره املحوري- الوطني يف بناء مواطن وفقا للمالمح التي رُِسمت يف توطئة تطوير املناهج 

الرسمية ضمن الخطة الشاملة للتطوير املستمر. 

V .  :مالمح التلميذ/املواطن يف املناهج الرسمية

لقد اتّسمت مالمح التلميذ/املواطن بالرتكيز عىل تنمية شخصيّة التلميذ اللبناين وإعداده ليصبح فرًدا صالًحا ومنتًجا 

الوطن ومبادئه بغية تحقيق مجتمع متقّدم ومتكامل  العامة ويؤمن مبرتكزات  بالقوانني  يلتزم  يف مجتمع دميقراطي حر 

يتالحم فيه أبناؤه يف مناٍخ من الحرية والعدالة واملساواة. وهكذا تّم التأكيد عىل »اإللتزام برتاث لبنان الروحي النابع من 

الرساالت الّسموّية واملتمّسك بالقيم واألخالق اإلنسانية، وباملخزون التاريخي والحضاري للمجتمع اللبناين، وذلك بهدف 

بلبنان ومرتكزاته،  التلميذ كإنسان عاقل، حر، وكريم، مفكّر ومبدع، يتمّتع بحس وفكر نقديَّني وكمواطن مؤمن  تنمية 

يتمّتع بحقوقه الكاملة ويلتزم بواجباته اإلنسانية والقانونية يف إطار مجتمع دميقراطي، حر، يجمع بني األصالة والحداثة، 

وبني التنّوع والوحدة مبا يجّسد مفهوم املواطنة فكًرا ومامرسة«1∗.

ولتحقيق ذلك فقد شملت الخطة امليادين اآلتية: امليدان الّذهني/املعريف )املعارف واملهارات(، وامليدان العاطفي/

الوجداين )املواقف والقيم( وامليدان الحريك/السلويك. 

الرتبية  دمج  خالل  من  وتنميتها  والرياضية  والفنية  واالجتامعية  الثقافية  األنشطة  خالل  من  ذلك  تعزيز  تّم  وقد 

الوطنية والتنشئة املدنية بأبعادها األخالقية والبيئيّة مبا فيها السكانيّة والعمرانيّة والصحيّة. 

كذلك تتوخى املناهج املعتمدة بناء مجتمع لبناين موّحد ومتامسك قادر عىل مامرسة دوره الحضاري يف املجتمع 

العاملي بشكٍل عام ومجتمعه العريب بشكٍل خاص من خالل تكوين مواطن: 

يعتز بوطنه لبنان وباالنتامء إليه وملتزم بقضاياه. 	 

يعتز بهويته وانتامئه العربيَّني وملتزم بهام.	 

يتمثّل تراثه الروحي النابع من الرساالت الّسمويّة واملتّمسك بالقيم واألخالق اإلنسانية.	 

يستوعب تاريخه الوطني الجامع بعيًدا عن الفئويّة الضيّقة وصوالً إىل مجتمع موّحد ومنفتح إنسانيًّا. 	 

∗ الوثيقة املرجعيّة الصادرة عن هيئة متابعة تقييم وتطوير املناهج التعليمية 2009 )توطئة إلعادة النظر يف املناهج التعليمية يف 2009/6/24(.  1
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يعمل عىل إعالء املصلحة العامة وملتزم بالقوانني انسجاًما مع ميثاق العيش املشرتك.	 

يلتزم باللغة العربية، لغة وطنية رسمية وقادر عىل استخدامها بإتقان وفعاليّة يف جميع املجاالت.	 

يتقن لغة أجنبيّة واحدة عىل األقل تفعيالً لالنفتاح عىل الثقافات العاملية وإغنائها واالغتناء بها. 	 

يعمل عىل توطيد روح السالم يف الّذات ويف العالقات بني األفراد، ويف العالقات االجتامعية الوطنية. 	 

وّي جسديًّا ونفسيًّا وخلقيًّا.	  ميارس القواعد الصحية املؤّدية إىل النمو السَّ

يعمل عىل تنمية رصيده الثقايف والعلمي وتنمية ذوقه الفني وصقل طاقاته اإلبداعيّة وتعزيز حّسه الجاميل. 	 

العملية الرتبوية واإلرشاد والتوجيه عىل االختيار الحر ملهنة املستقبل واالرتقاء بها عن طريق 	  يستطيع من خالل 

التعلّم الذايت.

يُدرك أهمية التكنولوجيا ويقدر عىل استخدامها وتطويرها والتفاعل معها بشكٍل واٍع ومتقن.	 

يحافظ عىل موارد لبنان وعىل بيئته الطبيعية ويعمل عىل وقايتها وتحسينها وصيانتها باستمرار. 	 

واإلنسانية  الفكريّة  األبعاد  يف  املحّددة  املرتكزات  من  الرسمية  للمناهج  العامة  الرتبوية  األهداف  انطلقت  لقد 

والوطنية واالجتامعية للرتبية يف لبنان كام حّددتها خطة النهوض الرتبوي والهيكلية الجديدة للتعليم وصوالً إىل بناء شخصية 

الفرد اللبناين القادر عىل تحقيق الذات وتحّمل املسؤولية وامللتزم أخالقيًّا والقادر عىل التعامل مع اآلخرين بروح املسؤولية 

واملشاركة اإلنسانية.  

VI .:)املالمح العامة للجهاز التعليمي )حالة املدرسة الرسمية

بالعودة إىل اإلحصاءات الصادرة عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وال سيام الواردة يف دراسة »االستخدام الفّعال 

للموارد البرشية يف القطاع الرتبوي الرسمي«2∗ تبنّي أن عدد أفراد الهيئة التعليمية يف لبنان قد بلغ 89794 معلاًم ومعلمة 

منهم 42,3% يف قطاع التعليم الرسمي أي ما يوازي 37971 توزّعوا عىل مراحل التعليم كام يأيت: 27691 أي بنسبة 72,9% يف 

مراحل التعليم ما قبل الثانوي و 10280 أي بنسبة 27,1% يف مرحلة التعليم الثانوي.

ومن املفيد أن نقف عىل مالمح الهيئة التعليمية يف القطاع الرسمي خصوًصا لجهة الجنس والوظيفة الفعلية والوضع 

اإلناث متثّل 76,1% والذكور 23,9% يف  الدراسة نفسها أن نسبة  العلمي حيث نجد وبحسب  الوظيفي والعمر واملستوى 

مراحل التعليم ما قبل الثانوي و56,5% و43,5% عىل التوايل يف مرحلة التعليم الثانوي ما يعني أن هناك أرجحيّة وازنة لإلناث 

يف مجال التعليم وال سيام الرسمي منه وإن عدد املعلمني الفعلينّي هو 23417 معلاًم ومعلمة أي ما ميثّل 84,6% من مجموع 

أفراد الهيئة التعليمية. 

وإن العدد الباقي الذي ميثّل 15,4% يتوزع عىل إداري- معلم يف آن وعىل إداري بحت وعىل وظائف غري محددة 

تختلف من مدرسة إىل أخرى.

أما بالنسبة إىل توزّع الجهاز التعليمي بحسب الوضع الوظيفي، فنجد أن نسبة معلِّمي ومعلامت املالك تصل إىل 

70,9% ويتوزع الباقون عىل التعاقد 26,4% وتقدمة 2,7% يف مراحل التعليم ما قبل الثانوي و81,1% و17,3% و1,6% عىل 

التوايل يف مرحلة التعليم الثانوي.

∗ دراسة “االستخدام الفّعال للموارد البرشية يف القطاع الرسمي 2011-2010”.   2
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وقد َخلَُصت الدراسة/املرجع إىل »أن تضّخم عدد املعلمني يف التعليم الرسمي يشّكل ثقالً عىل جودة التعليم وعىل 

حركيّة انتظام العمل التعليمي واملدريس، كام يشّكل تضّخم عدد اإلداريني ثقالً آخر ميس اإلدارة املدرسية/الرتبوية كام أن 

ثقل الوضع الوظيفي ميثّل املرتبة األعىل من حيث التأثري يف جودة التعليم انطالقًا من املبدأ األسايس »أن ال يدخل غرفة 

الصف يف أّي مرحلة من مراحل التعليم أي معلم ما مل يتلقَّ اإلعداد األسايس قبل الخدمة ومل يُهيَّأ مهنيًّا للتعليم«.

ومن املالمح التي يجدر بنا التوقّف عندها ما يتعلق بتوزّع األعامر بحيث بلغت نسبة الذين هم يف عمر الثالثني وما 

فوق 14% يف التعليم ما قبل الثانوي و14,6% يف التعليم الثانوي وتتدرج نسب األعامر كام ييل:

بني 31 و 40: 27% ما قبل الثانوي و31,6% يف الثانوي. •

41-50: 18% يف ما قبل الثانوي و21,6% يف الثانوي •

51-60: 33,6% يف ما قبل الثانوي و25,2% يف الثانوي. •

61 وما فوق: 6,9% يف ما قبل الثانوي و 6,8% يف الثانوي. •

ما يظهر أن النسبة األعىل من املعلمني واملعلامت هي لذوي األعامر من 51 إىل 60 سنة وهذا يعني أن الجسم 

التعليمي يعاين من مشكلة الرتّهل وعدم التجّدد. وتجدر اإلشارة إىل أنه يبقى األهم يف مجال استكشاف مالمح أفراد الهيئة 

الشهادة  العلمي حيث ميثّل حملة  الرسمي بحسب املستوى  التعليم  التعليمي يف  الجهاز  بتوزّع  يتعلق  التعليمية هو ما 

الجامعية 42,5% والشهادة الرتبوية 27,7% والشهادة الثانوية 27,3% ودون الثانوي 2,4% يف مراحل ما قبل الثانوي و%72,3 

و23,9% و3,3% و0,5% عىل التوايل يف مرحلة التعليم الثانوي.

ما يعني أن الذين تلّقوا إعداًدا تربويًّا يف املعاهد أو يف الجامعات أو يف دور املعلمني واملعلامت وحصلوا عىل شهادة 

تربوية ميثّلون نسبة ال تتجاوز 27,7% يف التعليم ما قبل الثانوي و 23,5% يف التعليم الثانوي.

من الصعب مبكان عىل أي باحث أو مخطّط يف عامل الرتبية أن يستخلص حجم ونسبة تأثري كل عامل من العوامل 

املتعلّقة بفعالية استخدام املعلمني يف التعليم. إال أنه من املؤكد أن لكل عامل وضعه وتأثريه يف حركيّة التعليم حيث ينعكس 

ذلك سلبًا أو إيجابًا عىل عملية التعلّم والتعليم حيث نرى أن تضّخم عدد املعلمني ليس واقعيًّا وليس منسجاًم إىل حدٍّ بعيد 

مع عدد التالمذة يف التعليم الرسمي. وهذا ما يؤثّر بدون شك يف نوعيّة التعليم سلبًا يف هذا القطاع. كام أن الوضع الوظيفي 

)مالك، متعاقد، تقدمة( يؤثّر أيًضا بشكٍل أعىل يف النوعيّة والجودة يف التعليم. وإن عمر املعلم له تأثريه بنسبة معيّنة يف هذه 

الجودة ألن الرشيحة الشابّة بني املعلمني مثالً يُنتَظَر منها أن تكون األكرث إنتاجيّة وعطاء وفعاليّة بالّرغم من أن لدى العنارص 

غري الشابّة الخربات املرتاكمة األكرث واألهم إالّ أنه ال يجوز الخروج عىل املبدأ يف هذا املجال كَون عمر العطاء معروف وعمر 

الرتّهل معروف أيًضا يف عامل التعليم.

كل هذه العنارص تؤثّر بنسبة ما ويتدّرج التأثري من األدىن مع حجم املعلمني والتوزّع العشوايئ إىل ما بعد األدىن مع 

الوضع الوظيفي وإىل األعىل مع عمر املعلمني إال أنه من وجهة نظرنا يبقى التأثري األهم واألكرث فعاليّة هو لصالح املستوى 

العلمي وللكفاءة العلمية واملهنيّة للمعلم التي لها أكرب األثر يف جودة التعليم ونوعيّته ومخرجاته.

لذا، نأمل أن تحتل مخرجات الدراسة التي تّم تنفيذها املوقع املتقّدم باتجاه التوّصل إىل رسم سياسة وطنية جامعة يف مجال إعداد 
املعلمني واملعلامت لزوم التعليم يف لبنان مبا يتوافق مع متطلّبات املناهج الجديدة واسرتاتيجيّات التعليم املرَُبَمج.3∗

∗ دراسة “االستخدام الفّعال للموارد البرشية يف القطاع الرسمي 2011-2010”.   3
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VII ..مستلزمات التطبيق

ولتحقيق ذلك، ركّزت املناهج الرسمية عىل أهمية مامرسة األنشطة الثقافيّة واالجتامعيّة والفنية والرياضية وتنميتها 

مبا يتناسب مع إمكانات الفرد ورغباته. 

إىل  باإلضافة  ووسائله،  التعليم  طرائق  بتحديث  االهتامم  الرسمية  املناهج  تطبيق  استدعى  فقد  الحال،  وبطبيعة 

اإلعداد املستمر والتأهيل املناسب للمعلمني واملديرين واملرشدين مع اعتامد أساليب التقييم املناسبة. وقد اكتسبت طرائق 

التعليم بالتنّوع مع مراعاة طبيعة املادة وأوضاع املتعلمني وإمكانات املدرسة مع إفساح املجال للقيام بأنشطة تربوية/

اختبارية مختلفة، أهميّة خاصة. كذلك احتّل االهتامم بتطوير الكتب املدرسيّة حيّزًا كبريًا بغية مواكبة املناهج الجديدة من 

خالل اعتامد نصوص تطرح مشكالت مناسبة وتُخاطب عقل التلميذ واهتامماته وتتّصل بحياته اليوميّة وباألحداث الجارية 

من حوله وبالتطّورات العلمية بعيًدا من الرتابة والتلقني. وقد استدعى ذلك االهتامم بتمكني املديرين من أساليب اإلدارة 

واألنشطة  الحديثة  التعليم  أساليب  اعتامد  إىل  باإلضافة  اإلنسانية  الروابط  وتقوية  اإلنتاجية  مستوى  رفع  بغية  الحديثة 

املتمحورة حول الطالب وأساليب اإلرشاد والتوجيه التي تساعد عىل حل املشكالت وتوجيه الطلبة لالختيار األفضل ملهن 

املستقبل.

أما بالنسبة للتقييم، فقد تناول االهتامم تقييم املتعلم ومدى تحقيقه للمعارف واملواقف واملهارات الالزمة من جهة 

وتقييم فعاليّة العملية التعلّمية من جهة أخرى بغية تحقيق الكفايات واألهداف املقّررة. ويف هذا السياق، فقد تّم تعريف 

الكفايات عىل أنها أنظمة معارف تتداخل فيها عنارص معرفيّة ومهاريّة وِقيَميّة عّدة يتم دمجها وتطبيقها يف وضعيٍّة معيّنة.

VIII . .املُستهَدفون

تتناول الدراسة/ البحث الفئات اآلتية: 

عيّنة من املعلمني/الخّريجني يف القطاَعني العام والخاص ملعرفة آرائهم حول مدى مواءمة عملية اإلعداد التي تابعوها 	 

مع متطلّبات عملهم الحايل يف التدريس، وَدور هذا اإلعداد يف تبّوئهم املنصب الذي يشغلونه. 

عيّنة من أصحاب العمل )املديرين واملسؤولني عن املؤسسات التعليمية حيث يتم تعيني املعلمني يف مؤسساتهم(، 	 

ملعرفة آرائهم واتجاهاتهم حول مدى مالءمة مناهج اإلعداد   يف مؤّسسات التعليم العايل مع ما يحتاجون إليه يف 

مدارسهم مع إعطاء بعض االقرتاحات من ِقبَلهم، باإلضافة إىل التعرّف عىل املتغرّيات التعليميّة التي متيّز املعلمني من 

ين.  يِجي كليّات الرتبية أو مراكز اإلعداد املختلفة يف ما بينهم، ويف ما بني املعلمني غري املُعدَّ خرِّ

عيّنة من املسؤولني عن كليّات وأقسام الرتبية املعنيّة بإعداد املعلمني يف القطاَعني العام والخاص الستكشاف آرائهم 	 

حول نقاط البحث بشكٍل عام. 

ولكن قبل أن نتناول منهجيّة البحث والنتائج والتوصيات ال بّد من أن نسلّط الضوء عىل مسألتنَي أساسيَّتنَي وهام: 

مناهج التعليم العام وإعداد املعلمني من منظور علمي وفًقا للمعايري العاملية لإلعداد وذلك بغية تسهيل املقاربة واإلجابة 

عن األسئلة البحثيّة املقرتحة يف هذه الدراسة.
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IX ..مناهج التعليم العام

خطة  هام:  أساسيّتنَي  محطّتني  إىل  ارتكزت   1997/5/8 بتاريخ  والصادرة   10227 رقم  باملرسوم  املقّررة  املناهج  إن 

النهوض الرتبوي )1994(4∗ وهيكليّة التعليم الجديدة التي أُعلَِنت يف 1996/1/9 5∗. ولعّل أهمية الخطة تنبع من أنها حّددت 

األهداف واألُطر وعرّبت عن القضايا الكربى التي يجب أن تتصّدى لها عمليّة اإلصالح الرتبوي ومنها: 

تعزيز االنتامء واالنصهار الوطنيَّني واالنفتاح الروحي والثقايف وذلك بإعادة النظر يف املناهج وتطويرها.	 

تزويد النشء الجديد باملعارف والخربات واملهارات الالزمة مع التشديد عىل التنشئة الوطنيّة والِقيَم اللبنانية األصيلة 	 

كالحّرية والدميقراطية والتسامح ونبذ العنف والتشديد أيًضا عىل األنشطة الشبابيّة والرياضيّة والفنيّة.

النهوض مبستويات التعليم والتأهيل يف املراحل التعليميّة ما قبل الجامعيّة.	 

الوصول إىل تحقيق التوازن بني التعليم العام األكادميي والتعليم املهني والتقني وتوثيق صلتهام بالتعليم العام.	 

تحقيق املالءمة والتكامل بني الرتبية والتعليم من جهة، وحاجات املجتمع وسوق العمل من جهٍة ثانية. 	 

مواكبة التقّدم العلمي والتطّور التكنولوجي وتعزيز التفاعل مع الثقافات العاملية.	 

باإلضافة إىل ذلك، حّددت خطة النهوض الرتبوي املنطلقات الفكريّة والوطنيّة واإلنسانيّة واالجتامعيّة، كام حّددت 

األهداف العامة وأُطر السياسة الرتبوية واملحاور التي  يجب أن يطولها التجديد أو التأسيس وقد بلغ عددها التسعة وهي: 

اإلدارة الرتبوية واإلدارة املدرسية، 	 

املناهج املدرسية، 	 

الكتاب املدريس، 	 

الوسائل التعليمية، 	 

املعلم، 	 

األبنية املدرسية، 	 

التعليم املختص، 	 

األنشطة الشبابيّة والرياضيّة، 	 

الخدمات الرتبوية- التوجيه واإلعالم الرتبويّان. 	 

أما الهيكلية الجديدة للتعليم فقد حّددت مساَرين أساسيَّني للتعليم: مهني/تقني وأكادميي. كذلك وفّرت الهيكليّة 

اإلطار الالزم لوضع املناهج الجديدة والتي تركّزت أهدافها عىل فلسفة فكريّة، وإنسانيّة، واجتامعيّة واضحة توفّر قاعدة 

مهّمة من الِقيَم واملعارف واملهارات واملواقف لجميع املتعلمني من دون استثناء. 

التباين بني املناهج املُعتَمدة واملناهج السابقة: �

لقد حّددت املناهج املعتمدة األهداف العامة ملراحل التعليم كافة مبا يتامىش مع الرتبية الحديثة والتعليم الفّعال. 

∗ خطة النهوض الرتبوي الصادرة عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء عام 1994.  4

∗ هيكلية التعليم الجديدة الصادرة عام 1995.  5
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وبتفصيٍل أكرث، يشري الباحث نجم )1997( 6∗إىل أن املناهج املُعتمدة حاليًّا سعت إىل تصحيح الخلل يف املناهج السابقة 

من خالل تحديد املنطلقات واألبعاد الالزمة للمناهج الرسمية بخلفيّاتها الفكريّة واإلنسانيّة واالجتامعية وصوغ األهداف 

العامة والخاصة التي تحّدد املسار العام للتعليم. وواقع األمر أن املناهج السابقة والصادرة يف 1968/1/8 )املراسيم 9099 

و9100( وتلك الصادرة يف 1971/11/6 )املراسيم 2150 و2151( مل تتضّمن أّي أهداف أو غايات عامة بل »اكتَفت بتحديد 

أهداف خاصة موجزة لكل مرحلة من مراحل التعليم« كام تشري مقدمة الهيكليّة الجديدة للتعليم يف لبنان الصادرة بتاريخ 

الذي يغلب عليه الجانب املعريف من  النظري  السابقة بالرتكيز عىل املحتوى  املناهج  اتَّسَمت  1995/10/25، ص8. كذلك 

دون التطرّق إىل الجانب العميل واالختباري والتطبيقي نظرًا العتامد طرائق التدريس التلقينيّة/اإلمالئيّة مع غياب الوسائل 

الرتبوية املتطّورة.

يف حني أن املناهج املعتمدة حاليًّا تتوّجه يف مضمونها إىل معالجة املشكالت الرتبوية التي عانت منها املناهج الرسمية 

السابقة وجهدت يف اتجاه سد الثغرات وإزالة الخلل لتحقيق املردود الوطني والرتبوي واالقتصادي يف آٍن واحد. ولعّل أبرز 

ِسامت هذه املناهج أنها باتت: 

املهارات 	  الوطنيّة والرتبويّة والبيئيّة والسكانيّة والرياضيّة والفنيّة وتعتمد  اليوميّة مبفاهيمها  الحياة  تتمحور حول 

والنشاطات مبا فيها النوادي املدرسية لتنمية قدرات املتعلم.

والفنون 	  واالجتامع  واالقتصاد  والكمبيوتر  التكنولوجيا  مواد  إدخال  خالل  من  ووسائلها  املعارصة  الحضارة  تواكب 

الجميلة كمواد أساسية.

تُحّقق الّربط العميل واملوضوعي بني التعليم العام ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي من خالل استحداث فروع 	 

االجتامع  اآلداب واإلنسانيّــات،  أربعة فروع –  والتي أصبحت  )البكالوريا(  الثانوية  املرحلة  نهاية  جديدة لشهادة 

التقنيّة فقد اشتملت عىل ثالثة فروع – زراعيّة،  الثانوية  الشهادة  أما  الحياة.  واالقتصــاد، علـوم عامـــة، وعلـوم 

صناعيّة، وخدماتيّة.

 تُركّز عىل نظام تقييم جديد وأساليب جديدة لالمتحانات الرسمية بغية االبتعاد عن حفظ املعلومات واستعادتها 	 

مع مراعاة الجانب التطبيقي واألنشطة العقليّة واإلبداعيّة التي تُحّفز املتعلم كحلٍّ للمشكالت والتحليل والتأليف. 

يف 	  الرغبة  لديه  ي  وتُنمِّ والتعلّم  التعليم  عملية  يف  أساسيًّا  دوًرا  املتعلم  تعطي  التي  التعليم  يف  التكوينيّة  الطريقة  تعتمد 

التحصيل والتحاور واالستنتاج واتخاذ املواقف املؤّدية إىل تركيز املهارات وتحقيق الخيارات الهادفة والحرّة لديه.

ترتكز عىل نظام إيجايب لإلرشاد الرتبوي والتوجيه املهني بحيث تصبح هاتان العمليّتان جزًءا ال يتجزّأ من عملية التعليم عىل 	 

املستوى املؤّسيس من خالل النظام الذي يؤّمن التنسيق والتكامل بني جميع األجهزة الرتبوية املعنيّة وذلك بغية تعريف 

املتعلم إىل املهن وميادينها املختلفة ومساعدته عىل اختيار التخّصصات العلميّة واألدبيّة التي تتناسب مع ميوله وقدراته 
العلمية. )نجم،1997، ص10-9(.7∗

∗ محارضة السيد بدري نجم أُلِقيَت يف الجامعة اللبنانية يف 1997-10-25.   6

∗ محارضة للسيد بدري نجم أٌلِقيَت يف الجامعة اللبنانية يف 1997-10-25  7
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الفصل الثاني
“إعداد املعلّمني واملعايري العاملّية”
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I .:مــــة مقدِّ

تُظِهر مراجعة األدبيّات العامليّة املتوافرة حول املعايري املُعتَمدة يف إعداد املعلمني إىل أن بداية وضع معايري لربامج 

التي  املعارف  ألنواع  النظري  اإلطار   )Shulman, 1987( شوملان  اقرتح  عندما   1987 العام  إىل  تعود  رمّبا  املعلمني  إعداد 

يجب أن يكتسبها املعلم الكفوء. وقد اشتملت هذه املعارف عىل معرفة املحتوى)Content Knowledge( أو املادة التي 

يقوم املعلم بتعليمها كالرياضيات أو اللّغات األجنبيّة مثالً، ومعرفة طرائق التعليم )Pedagogical Knowledge( واملنهـج 

 Pedagogical Content( باإلضافـة إىل معرفــة كيفيّـة ربـط طرائق التعليـم بخصائـص املادة )Curricular Knowledge(

Knowledge( ومميّزات املتعلمني النامئيّة والنفسيّة واملحيط الدرايس والثقايف واالجتامعي وتأثريه يف العمليّة الرتبويّة. 

طريق  خارطة  ورسمت  للمعلم،  املعرفيّة  القاعدة  لتعريف  حيويًّا  إطاًرا  أعاله  النظرية  املقاربة  تلك  شّكلت  وقد 

للعديد من برامج اإلعداد لتصميم برامجها وتحديد مكّوناتها. كذلك تزامنت مع وضع معايري لربامج اإلعداد كانت أهمها 

 )National Board of Professional Teaching Standards تلك التي اقرتحها املجمع الوطني للمعايري املهنيّة للتعليم

 )Council for Accreditation National واملجلس الوطني العتامد برامج إعداد املعلمني يف الواليات املتحدة NBPTS(

 )EU Comission كذلك، حّددت البعثة األوروبية لتحسـني نوعيـّة إعداد املعلمني ،of Teacher Education, NCATE(

)on the Improvement of Teacher Education املعايري التي التزمت بها مؤسسات اإلعداد يف دول االتحاد األورويب. 

 )Australian Institute for Teaching and أما يف أوسرتاليا فقد حّددت املؤسسة األوسرتاليّة للتعليم والقيادة املدرسية

)School Leadership املعايري الوطنية إلعداد املعلمني يف أسرتاليا. كذلك حّدد عدد من الخرباء خصائص برامج اإلعداد 

الفّعالة كام سنبنّي يف ما ييل.

II .:)NBPTS( معايري املجمع الوطني للمعايري املهنّية للتعليـم

تأّسس املجمع الوطني للمعايري املهنيّة للتعليم يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1987 بغية إعداد املعلمني للقرن 

الحادي والعرشين ومتكينهم من مواجهة التحّديات الناجمة عن العوملة واالقتصاد. وقد متحورت املعايري التي اقرتحها املجمع 

عىل خمسة محاور رئيسة هي: 

التزام املعلمني بتالمذتهم وتعليمهم، ما يعني توفري املعرفة للجميع ومعاملة املتعلمني باملساواة وفهم كيفيّة التعلم . 1

والتطّور لديهم، واحرتام االختالفات الثقافية واالجتامعية، واالهتامم بتحفيز املعلمني وتعزيز ثقتهم بأنفسهم باإلضافة 

إىل بناء العالقات مع اآلخرين وتنمية الشخصية وحس املسؤولية لدى املعلمني. 

معرفة املعلمني للمحتوى أو للامّدة التي يعلّمونها ومعرفة كيفية تعليمها. ويعني ذلك متكني املعلم من املادة التي . 2

لدى  الخاطئة  املفاهيم  تحديد  القدرة عىل  إىل  إضافًة  املطلوبة  واملهارات  الالزمة  العملية  الخربة  وإكسابه  يعلّمها 

املتعلّمني وتعويض النقص يف مهاراتهم مع القدرة عىل استخدام اسرتاتيجيّات متنّوعة يف التعليم.

وإرشاكهم . 3 املتعلمني  وتحفيز  الفّعال  التعليم  تقديم  خالل  من  التعلّمية  العملية  ومواكبة  قيادة  مسؤولية  تحّمل 

والحرص عىل تأمني بيئة تعلمية منضبطة تساعد عىل تحقيق األهداف  الرتبوية مع الحرص عىل تقييم أداء املتعلمني 

والصف مًعا من خالل استخدام طرائق تقييم مناسبة وفّعالة إليضاح أداء املتعلمني ألولياء أمورهم. 

أنه يجب عىل . 4 املكتسبة وهذا يعني  الخربة  الدائم من خالل  التعليمية والتعلم  املنهجي حول مامرساتهم  التفكري 

ا الختبار األفكار والتطبيقات  املتعلم أن يطّلع عىل األفكار الجديدة بشكٍل دائم أو يطرح األسئلة  ويكون مستعدًّ

الجديدة، كذلك يجب أن يكون املعلم ملامًّ بشكٍل جيّد بنظريّات التعلم املختلفة وطرائق التعليم واسرتاتيجيّاته وأن 
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يبقى عىل متاس مع املواضيع الرتبوية املستجّدة. كذلك يجب عىل املعلم أن ميتحن مامرساته العملية بغية تعميق 

املعرفة وزيادة مخزون املهارات وإدماج املعلومات الجديدة يف مامرساته العملية. 

املختّصة . 5 املهنيّة  املنظامت  مع  التعاون  خالل  من   )Learning Communities( التعلّم  مجتمعات  يف  املشاركة 

ني الرتبويِّني  واملعلمني اآلخرين لتحسني التحصيل التعلمي والبحث الفّعال لبناء الرشاكة والعمل مع املهنيِّني واملختصِّ

لتطوير املناهج وتعزيز التطّور املهني. كذلك يجب عىل املعلم أن يقيّم تقّدم املدرسة وتوزيع املصادر واملواد بغية 

تحقيق األهداف الرتبويّة والتعاون مع األهل لتعزيز مشاركتهم يف عمل املدرسة لتحقيق األهداف املتوّخاة. 

III . :)NCATE( معايري الجودة يف إعداد املعلمني

 حّدد املجلس الوطني العتامد برامج إعداد املعلمني،

)National Council for Accreditation of Teacher Education, NCATE( املعايري التالية:

املعيار األول يوفر برنامج اإلعداد للخريجني املعرفة واملهارات واملواقف املهنية املطلوبة. ويتضمن هذا املعيار معرفة 	 

املحتوى واملهارات التعليمية واالتجاهات املهنيّة التي تساعد عىل التعليم وتحقيق األهداف املنهجيّة واملؤّسساتية.

املعيار الثاين تطرّق إىل القياس والتقييم وهذا يعني أن لدى برنامج اإلعداد وحدة قياس وتقييم لألداء ولعمل الربنامج 	 

ومدى تحّقق األهداف واملخرجات التعليمية املتوّخاة.

املعيار الثالث التدريب العميل ويعني أن لدى برنامج اإلعداد وحدة تدريب لها رشاكة مع املدارس تقوم بتصميم 	 

وتنفيذ وتقييم التدريب املهني إلكساب املتعلمني املعارف واملهارات واملواقف املطلوبة.

للمعلمني 	  يقّدم مهارات  لتصميم وتنفيذ وتقييم منهج  آليّة  الربنامج  لدى  أن  بالتنّوع ويعني  يتعلق  الرابع  املعيار 

متّكنهم من التعامل مع الطلبة من مستويات ثقافية واجتامعية مختلفة.

املعيار الخامس يرتبط بكفاءات األساتذة وأدائهم وتطّورهم املهني ويتطرّق إىل الكفاءات املهنيّة التي يجب أن تتوافر 	 

يف الهيئة التعليمية من حيث تقديم أفضل أبحاث التعليم والخدمة مع الرتكيز عىل تقييم األداء والتعاون مع الزمالء 

والتطّور املهني املستمر.

املعيار السادس ويتعلق باملوارد والقيادة عىل أن يكون للربنامج هيئة قياديّة لديها سلطة وميزانيّة وموارد برشية 	 

وماديّة من أبنية مناسبة وتكنولوجيا تساعد عىل متكني الربنامج من تحقيق املعايري املهنية واملؤّسساتية املطلوبة.

املهنيّة  املنظاّمت  من  العديد  مع  يتعاون  املعلمني،  إعداد  برامج  العتامد  الوطني  املجمع  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

املتخّصصة يف إعداد معايري خاصة مبختلف االختصاصات ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص:

)National Association for the Education of Young Children )NAEYC( :الطفولة املبكرة 

)Association for Childhood Education International )ACEI( وغريهام.

IV .:مناذج من معايري اإلعداد يف الواليـات املتحدة األمريكّية

املثال، قد  )Missouri( ووسكنسن )Wisconsin( عىل سبيل  الواليات األمريكية كواليَتَي ميسوري  العديد من  إن 

حّددت املعايري الالزمة إلعداد املعلمني. وقد متحورت املعايري يف ميسوري حول املعارف واملهارات والقدرات التي يجب أن 

يتمتع بها املعلم ومنها اإلعداد العام للمعلم يف اآلداب والعلوم باإلضافة إىل متكني املعلم من القدرات املهنية والرتبويّة من 
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خالل املشاهدة والوصف والتفّكر حول أساليب التعليم واملامرسات التعليمية. كذلك يجب أن يكون املعلم قادًرا عىل فهم 

كيفية تعلّم الطلبة ليقدم لهم الفرص املناسبة لدعم تطورهم الفكري، واالجتامعي، والشخيص مراعيًا للفروق الفرديّة يف 

أساليب التعلّم آخًذا يف االعتبار أهمية التعلّم الدائم واملستمر وفًقا لألهداف واملعايري املنهجية املعتمدة. كذلك يجب عىل 

املعلم أن يكون قادًرا عىل تحفيز املتعلمني ومتمّكًنا من اإلدارة الفّعالة، والتواصل الشفهي والكتايب، والتقييم الصحيح لألداء 

وتحقيق األهداف التعلمية املتوافقة مع التفّكر الهادف حول أساليب التعليم ومدى فائدتها، والتواصل الجيد مع الزمالء 

الفّعال  التعليم  تقديم  بغية  الفّعالة  التكنولوجية  والربامج  واألدوات  املفاهيم  واستخدام  الرتبوية،  بالعملية  املعنينّي  وكل 

للمتعلمني.

دت املعايري اآلتية إلعداد املعلمني: أما يف ويسكنسن )Wisconsin( فقد ُحدِّ

يعرف املعلم املادة التي يعلّمها،	 

يعرف املعلم كيف يتطور املتعلمون ويكتسبون املعرفة،	 

يعرف املعلم الفروق الفرديّة بني املتعلمني وأساليب تعلّمهم،	 

يعرف املعلم كيف يعلّم ويستخدم االسرتاتجيات التعليمية املختلفة،	 

يعرف املعلم كيف يدير الصف ويخلق البيئة التعليمية املناسبة،	 

يتقن املعلم مهارات التواصل والتعاون بني اآلخرين،	 

يعرف املعلم كيف يخطّط األنواع املختلفة من الدروس،	 

يعرف املعلم كيف يقيّم األداء ومدى تحّقق األهداف،	 

يستطيع املعلم أن يقيّم نفسه،	 

ينتمي املعلم إىل املجتمع التعلمي ويتواصل مع الزمالء.	 

V .:معايري االتحاد األورويب إلعداد املعلمني

املعلميــــن إعــــداد  برامـــج  نوعيّـــــة  بتحسني  املولجة  اللجنة  حّددت  فقد  األورويب  االتحاد  فـــي   أما 

)The Commission Communication on Improving the Quality of Teaching( املعايري اآلتية:

االسرتاتيجيات 	  وتطبيق  املناسبة  التعليم  بطرائق  املحتوى  املعلومات وربط  مع  التعامل  وتتضمن  املحتوى:  معرفة 

التعليميّة املناسبة. 

التعلم 	  الطلبة يف عملية  والتعليم ودعم  التعلّم  اسرتاتيجيات  العديد من  استخدام  التعليم: وتشمل كيفية  معرفة 

التفّهم  املتعلمني ودعم  العاطفي واالجتامعي والُخلُقي لدى  املتنوعة وتحفيز االنتامء  الطرائق  املستمر واستعامل 

واالحرتام الثقايف والحضاري. 

القدرة عىل ربط النظريّة بالتطبيق من خالل دمج الدرس مع التطبيق العميل واستخدام التعلّم القائم عىل البحث 	 

العلمي وتشجيع البحث اإلجرايئ.

تنمية روح التعاون بني الطلبة والزمالء واألهل واملدرسة والعمل بفعاليّة والتواصل مع املعنيِّني كافة يف املجتمع 	 

التعلمي مع الرتكيز عىل بناء بيئة مدرسية آمنة.

ضامن الجودة ويتضّمن فهم وتطبيق مبادىء التقييم واإلسهام يف استعامل نتائج التقييم لتحسني نتائج التعليم.	 

الحركة والتنّقل وتشمل تشجيع التواصل العاملي وتشجيع تبادل الطالب مع تعلّم اللغات األوروبية وفهم الثقافات 	 
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املختلفة.

القيادة وتتضمن بناء البيئة التعليمية املناسبة والتعاون بني كافة املؤّسسات واملجتمعات التعليمية والتعاون املناطقي 	 

والتطّور املهني.

املهني يف خالل 	  التطّور  أهمية  الحياة وإدراك  التعلم مدى  لتحقيق  الطلبة  والدائم ويشمل دعم  املستمر  التعلّم 

الوظيفة.

VI .:)AITSL( معايري املؤسسة األوسرتالية للتعليم والقيادة املدرسية

 أما املعايري التي تعتمدها املؤّسسة األوسرتاليـة للتعليم والقيـادة املدرسية 

)Australian Institute for Teaching and School Leadership )AITSL فإنها تشمل:

التعلّم، 	  وأساليب  للمتعلم  والوصفيّة  واالجتامعية  البدنيّة  الخصائص  إدراك  مع  تعلمهم  وكيفيّة  املتعلمني  معرفة 

والخلفيّات االجتامعية والثقافية واللغويّة للمتعلمني بغية تحقيق الحاجات التعلمية الخاصة ومراعاة الفروق الفرديّة.

معرفة محتوى املادة وكيفية تعليمها من خالل اتّباع االسرتاتيجيات واألساليب التعليمية املناسبة واختيار املحتوى 	 

وتنسيقه، ومعرفة املنهج، واحرتام الفروق الفردية ومعرفة اسرتاتيجيات التعليم واستخدام التكنولوجيا.

معرفة كيفية تخطيط وتنفيذ التعليم الفعال من خالل وضع األهداف املحّفزة وتخطيط الدروس وتنسيقها واستخدام 	 

األساليب املتنوعة واملصادر املناسبة وتقييم وتحسني الربامج وإرشاك أولياء األمور يف العملية التعليمية.

لتعليم 	  التعليميّة واستخدام اسرتاتيجيّات متنوعة  العمليّة  الحضاريّة والثقافيّة واللغويّة يف  الخصائص  تأثري  معرفة 

الطلبة من خلفيّات مختلفة.

القدرة عىل استخدام أساليب التعليم لتحقيق األهداف التعليمية لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والقدرات املتفاوتة.	 

معرفة وفهم الترشيعات الرتبوية واسرتاتيجيات التعلّم التي تؤّمن مشاركة طلبة ذوي اإلعاقات التعلميّة.	 

برامج  بها  تلتزم  أن  عّدة يجب  معايري  تحديد  تّم  فقد  أعاله،  الواردة  واملواقف  والقدرات  املعارف  ولتحقيق هذه 

اإلعداد ومنها:

املعيار األول: مخرجات الربنامج.. 1

يجب أن تكون املخرجات التعلمية )Learning Outcomes( للربنامج معروفة وقابلة للقياس يك تكوِّن أدلة واضحة 

يجني للمعايري الوطنية للمعلم الكفوء. كذلك يجب أن تتألف الربامج من ثالث سنوات دراسة جامعية يف  عىل اكتساب الخرِّ

مادة االختصاص باإلضافة إىل سنتني من اإلعداد املهني أو أربع سنوات من اإلعداد الجامعي املكثّف الذي يشتمل عىل مادة 

االختصاص واإلعداد املهني.

املعيار الثاين: الطلبة املرّشحون للربنامج.. 2

يجب أن يُظهر الطلبة املرّشحون لدخول الربنامج القدرة الكافية ملتابعة التعليم الجامعي، عىل أن يكون املرشحون 

ضمن الــ %30 األفضل من مجموع الطلبة املتوّجهني للتعليم الجامعي. وهذا يحتّم عىل برامج اإلعداد أن يكون لها معايري 

واضحة لقبول الطالب.
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املعيار الثالث: محتوى الربنامج.. 3

املحتوى  معرفة  ويتضّمن  بالتطبيق  النظريّة  يربط  حيث  منطقي  بشكٍل  منّسًقا  الربنامج  محتوى  يكون  أن  يجب 

واملعرفة الرتبوية واملهنية التي ال تقل عن سنتني.

VII .:أوُجه الّشبه والتاميـز فــي األولويّـــات املُعتَمدة يف املعايري  العاملّية لإلعداد

لعّل أبرز ما متتاز به املعايري املُعتَمدة يف الواليات املتحدة األمريكية هو الرتكيز عىل املعرفة املهنيّة والتي تشمل الرتكيز 

املنهج والتواصل  الفرديّة ومراعاتها باإلضافة إىل معرفة  التعليم والتقييم وخصائص املتعلّمني  املادة وأساليب  عىل معرفة 

الفّعال واالنتامء إىل مجتمع املدرسة والهيئات املهنيّة والرتبويّة. كذلك ال بد من اإلشارة إىل أن بعض املعايري التي تعتمدها 

التعليميّة التي ينتمي إليها  برامج اإلعداد األمريكيّة تُراعي الخصائص االجتامعية/الثقافية ملجتمعات املدارس واملؤسسات 

املتعلّمون. ففي املجتمعات التي تتّسم بالتنّوع اإلثِْني والحضاري مثالً، تربز الحاجة إىل إعداد معلمني قادرين عل االلتزام 

بجميع التالمذة وتعليمهم بغض النظر عن الفروق واالختالفات بينهم والناجمة عن متغرّيات لها عالقة بالواقع االجتامعي 

والحضاري واالثني واللغة األم واملستوى االجتامعي واالقتصادي وغري ذلك. كذلك تسعى هذه الربامج إىل متكني املعلم من 

اكتساب القدرة عىل االهتامم بالجميع والتعامل مع التنّوع وتنمية حس املسؤولية بغية تحقيق الفرص املتكافئة للنجاح 

واملشاركة. أما يف املجتمعات التعلمية التي تتّسم بعدم االنضباط واملشاغبة تربز الحاجة إىل إعداد معلمني قادرين عىل خلق 

بيئة تعلّمية منضبطة ومحّفزة للمتعلمني تشمل التواصل مع األهل ومجتمع املدرسة تحقيًقا للمخرجات التعلمية املطلوبة 

مبختلف أبعادها العلمية والرتبوية مبا فيها تنمية شخصية املتعلم وإكسابه القيم واملواقف املستهدفة يف املنهج. 

الواردة سابًقا مع مثيالتها يف الواليات املتحدة األمريكية من حيث  من جهٍة أخرى تتشابه معايري االتحاد األورويب 

الرتكيز عىل معرفة املحتوى وطرائق التعليم والتقييم ودعم التفّهم االجتامعي والحضاري والتعاون ولكنها تتميّز عنها من 

حيث الرتكيز عىل تشجيع الحركة والتنّقل من أجل التواصل العاملي وتبادل الطلبة والقدرات املتنوعة. 

أما املعايري األوسرتالية إلعداد املعلمني فإنها تتقاطع مع مثيالتها من املعايري األوروبية واألمريكية من حيث إنها تسعى 

إىل متكني املعملني من اكتساب القاعدة املعرفيّة للتعليم التي يجب أن يتمتع بها املعلم الكفوء خصوًصا من حيث معرفة 

محتوى املادة وطرائق التعليم والتقييم والتعاطي الفّعال مع الفروق املختلفة بني املتعلمني والتعاون مع األهل ومجتمع 

املدرسة. ولكنها متتاز عن مثيالتها األمريكية واألوروبية من حيث الرتكيز أكرث عىل معرفة الترشيعات الرتبوية وخصوًصا تلك 

املتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة.

وخالصة القول إن معظم دول العامل باتت تعتمد معايري معيّنة يف إعداد املعلمني بغية متهني التعليم وتطوير األداء. 

وواقع األمر أن هذه املعايري املعتمدة يف البلدان املختلفة تتقاطع يف ما بينها وتتشابه يف جوانب كثرية ولكنها تُراعي الخصائص 

الثقافية والحضارية الخاصة بكل بلد من البلدان. ولعّل معرفة محتوى املادة وطرائق التدريس، واملنهج، والخصائص النامئيّة 

النفسيّة والذهنيّة للمتعلمني هي من أبرز الجوانب املشرتكة بني املعايري. أما الرتكيز عىل التواصل اللّغوي وبناء الثقة من 

بالتعامل مع بعض الخصائص اإلثنيّة والعرقيّة مثالً  فإنها تبقى ضمن املعايري  الثقايف والحضاري واالهتامم  التبادل  خالل 

الخاصة بكل بلد من البلدان وتبًعا العتبارات وتحديّات ثقافيّة وحضاريّة واجتامعيّة خاّصة. 
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VIII .:8- توصيات الخرباء حول برامج إعداد املعلمني

بالطبع إنه ليس من الّسهل أو الواقعي الطلب إىل معّدي برامج اإلعداد وإىل املعلمني االلتزام بالئحة من الخصائص 

»املبادئ  من  جملة  مراعاة  من  بد  ال  ولكن  املؤثّرة.  العوامل  لتعّدد  نظرًا  التعليم  تطبيقها إلصالح  يجب  التي  واملهارات 

واألولويّات« التي من شأنها أن تحّسن اإلعداد واألداء التعليمي بحيث تكون هذه املبادئ واألولويّات مبنيّة عىل استنتاجات 

وخالصات البحوث العلميّة الرصينة وبناًء عىل آراء الخرباء االختصاصيني يف هذا املجال. ولعل أبرز هذه األولويّات واملبادئ 

التي ميكن استخالصها من األدبيّات املتوافرة حول املوضوع وانسجاًما مع آراء الخرباء يف مجال إعداد املعلمني هي:

يجني املحتوى العلمي للامدة التي يقومون بتدريسها بشكٍل جيد. ففي تقرير مهم نرش عام 	  إكساب املعلمني/الخرِّ

2007 من ِقبَل مركز البحوث حول تعليم الرياضيات والعلوم التابع لجامعة ميشيغن الرسمية تبني أن مستوى معرفة 

مادة الرياضيات مثالً كانت عالية نسبيًّا يف كل من تايوان وكوريا الجنوبية بينام كانت متدنيّة عند املعلمني يف الواليات 

املحتوى  يجني  الخرِّ املعلمني  إكساب  اإلعداد عىل  برامج  تركيز  بني  رابط  إىل وجود  رمبا  يؤرّش  ما  األمريكية  املتحدة 

 )Trends in International )TIMSS(( العلمي للامدة وأداء الطلبة لكون مستوى األداء وفًقا لالختبارات العاملية

الواليات  عليه يف  ماّم هو  الجنوبية  تايوان وكوريا  أفضل يف كل من  )Mathematics and Sciences Study هو 

املتحدة األمريكية.

إعالن والتزام رؤية واضحة للتعليم الجيّد وبناء مكّونات برنامج اإلعداد ومامرساته املختلفة حول هذه الرؤية كام 	 

تؤكّد Darling – Hammond )2007( أستاذة الرتبية يف جامعة ستانفورد، بحيث يعمل املعلمون/املتدربون مع 

معلمني ذوي خربة عالية ويف الوقت نفسه يتعلّمون كيفية تعلّم التالمذة واكتسابهم للامدة العلمية وكيف يقيّمون 

أداء املعلمني ويستخدمون االسرتاتيجيّات الفّعالة واملتنّوعة يف التعليم. من هنا تربز أهمية أن يكون اإلعداد العميل 

كافيًا وأن تتضمن برامج اإلعداد عدًدا كافيًا من املقّررات يف مكّونات اإلعداد الرتبوي العام والخاص وطرائق التدريس.

 	 )Emily Feistritzer كمـــا تؤكّـــد  )mentors(التطبيـــق العميل فــــي املدارس والعمل مـــع معلميـــن أكّفـــاء

 )Linda Roberts 2007 رئيسة املركز الوطني للمعلومات الرتبوية يف الواليات املتحدة األمريكية، وتوافقها الرأي(

)2007 مستشارة تربوية، والتي تؤكّد عىل أهمية ربط الخربة العملية املكتسبة مع القواعد املعرفيّة واألطر النظريّة 

التي توفّرها برامج اإلعداد حول كيفية تعلّم التالمذة.

 	 )Arthur Wise 2007( التشديد عىل وضع معايري عالية لقبول الطلبة يف معاهد وبرامج إعداد املعلمني كام يؤكّد

رئيس املجلس الوطني العتامد برامج إعداد املعلمني يف الواليات املتحدة األمريكيّة.

يجني من معرفة معنى مهنة التعليم وإضاح الكفايات واملهارات واملواقف التي تتطلبها هذه 	  متكني املعلمني الخرِّ

املهنة كام تؤكّد )Sonia Hernandez 2007( املستشارة الرتبوية يف مقاطعة لوس أنجلس األمريكية لتحسني مخرجات 

التعليم.

وهكذا فإذا ما اعتمدنا هذه املبادئ واألولويّات كمعايري)Criteria( لتصميم برامج اإلعداد وتحديد مكّوناتها فإننا 

نرى أن الربامج التي ال تعري اإلهتامم الكايف ملكّونات املحتوى والرتبية العملية واإلعداد الرتبوي العام والخاص حيث إنها 

تركّز أكرث عىل الثقافة العامة مثالً- رغم أهميّة الثقافة العامة- رمبا ال تكون كافية إلعداد معلمني جاهزين ملامرسة املهنة 

فور تخرّجهم وليس فقط للبدء باكتساب الخربة واملعرفة الرتبوية من خالل التدريب املستمر وغري ذلك من وسائل التطوير 

املهني كام هو الحال يف كثريٍ من األحيان يف لبنان.
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الفصل الثالث
“منهجّيــــة البحــــث”
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متحورت األهداف الرئيسة لهذا البحث حول اإلسهام يف رفع مستوى إعداد املعلمني للتعليم العام يف لبنان وفًقا ملعايري 

وطنيّة وعلميّة عرصيّة تشّكل دليالً للجامعات ومعاهد اإلعداد وتسهم يف متهني التعليم. وقد تّم تنفيذ الدراسة عىل مراحل 

ثالث حيث تضمّنت:

I .:املرحلة األوىل 

اللبنانيــة،  الجامعــة  الرتبية يف  كليّة  باإلضافة إىل  الخاصة،  الجامعات  املعلمني يف  وتضّمَنت تجميع مناهج إعداد 

وتصنيفهــا وتبويبهـــا بغية تحليل محتوياتهــا واملقارنة فيام بينهـــا )انظر ملحق رقم 1 مناذج عن هذه املقررات(. كذلك 

متّت دراسة تجربة املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وتوصيفها )2001– 2002( يف إعداد  املعلمني وبرنامج اإلجــازة التعليميــة 

يجيــــن/املعلمني والعاملني  فـــــي التعليم املهني )L.T(، كمــــا تّم بنــــاء استمـــــارات خاصة الســـــتطالع آراء الخرِّ

يف املدارس ومؤّسسات اإلعداد من مديرين ومسؤولني عن هذه املؤسسات وذلك بحسب عيّنات محّددة )انظر ملحق رقم 

 .)2،3،4

II . :املرحلة الثانية 

أما أعامل املرحلة الثانية من الدراسة فقد ركّزت عىل دراسة وتحليل املعلومات والجداول اإلحصائية املتوافرة سابًقا، 

باإلضافة إىل اختيار العيّنات املمثِّلة ألفراد الهيئة التعليمية ومديري املدراس وبرامج إعداد املعلمني املشاركة يف الدراسة 

وتطبيق االستامرات املناسبة عىل هذه العيّنات بعد تدقيقها ومراجعتها.

استامرة املعلمني: �

بدايًة، تّم االطالع عىل مضامني الجداول املستخرجة من مرشوع الدراسة السابقة حول املوضوع حيث تّم اختيار 

يجني  ومديري املدارس وال سيّام تلك املضامني التي تتقاطع  بعض املضامني الواردة يف االستامرات املوّجهة إىل املعلمني الخرِّ

مع محتوى الدراسة الحالية وأهدافها. وقد اشتملت هذه املضامني عىل معلومات دميوغرافية حول برامج اإلعداد من حيث 

يجون  الخرِّ التي حصل عليها  التقييم والشهادة  التدريس ونظام  الدراسة ومنطها ونظامها ولغة  االختصاص وعدد سنوات 

باإلضافة إىل عدد سنوات الخربة لديهم وما إذا كانوا قد عملوا يف أكرث من مدرسة.

كذلك تطرّقت املضامني إىل مدى استجابة مناهج اإلعداد لألهداف العامة للمناهج الرسمية ودرجة تطابق محتوى 

االختصاص واألهداف الخاصة للامدة يف برامج اإلعداد مع األهداف العامة لهذه املناهج، باإلضافة إىل تطابقها مع محتوى 

يجني حول ما إذا كان برنامج  يجون. كذلك تّم استطالع آراء الخرِّ الكتاب املدريس ومحتوى املادة التعليمية التي يعلّمها الخرِّ

اإلعداد كافيًا إلعداد املعلم الكفوء وإىل اقرتاحاتهم حول درجة املواءمة بني اإلعداد واملضامني التعلّمية للمناهج الرسمية. من 

يجني إىل مدى لحظ التفاوت يف قدرات التحصيل لدى التالمذة والتفاوت  جهٍة أخرى تطرّقت االستامرة إىل استطالع آراء الخرِّ

يف أعامرهم باإلضافة إىل مفاهيم الجندر والرتبية عىل السالم وحقوق اإلنسان التي أقرّتها خطة النهوض الرتبوي والصلة 

بحياة املعلم وبيئته وبحياة التلميذ واملهارات العليا للتحليل والقدرة عىل تطبيق املنحى النظري عىل الواقع وإىل مقرتحات 

يجني يف ما يتعلق بربامج اإلعداد واملضامني املذكورة آنًفا. الخرِّ

باإلرشاد  اإلعداد وعالقتها  مناهج  بني  العالقة  يجني حول  الخرِّ آراء  استطالع  إىل  االستامرة  تطرّقت  أخرى  من جهٍة 

والتوجيه مع الرتكيز عىل مدى ارتباط مناهج اإلعداد باملسائل االجتامعية والسلوكيّة والنفسيّة لدى املتعلمني باإلضافة إىل 



37

يجني يف هذا املجال. التوجيه املهني واقرتاحات الخرِّ

كذلك، اشتملت املضامني عىل درجة إدراك املعلمني لنجاح الربامج يف إعدادهم للتعليم يف مرحلة معيّنة مع الرتكيز 

عىل تدريبهم عىل استخدام طرائق التدريس املختلفة والتي تشمل عمل املجموعات، واألعامل الفرديّة، والزيارات، وإلقاء 

املحارضات، وغريها... وأخريًا تطرّقت املضامني إىل مناهج اإلعداد وعالقتها بالتقييم باإلضافة إىل توصيف مواد اإلعداد وآراء 

املعلمني حول مدى استعدادهم ملامرسة املهنة وما إذا كانت برامج اإلعداد   قد تضّمنت تدريبًا عمليًّا كافيًا.

استامرة املسؤولني يف املؤسسات التعليمية: �

معلومات  عىل  اشتملت  فقد  يجون،  املعلمون/الخرِّ يعمل  حيث  التعليمية،  املؤّسسات  إىل  هة  املوجَّ االستامرة  أما 

دميوغرافية عن املعلمني وعن تحصيلهم العلمي وكيفية تقييمهم. كذلك تطرّقت االستامرة إىل مقارنة أداء املعلمني بحسب 

للمفاهيم  لألنشطة ومواكبتهم  الرسمية واستعاملهم  املناهج  اطاّلعهم عىل مضمون  بالرتكيز عىل مدى  الرتبوية  خلفيّتهم 

بالنسبة إىل  املعلمني  أداء  تقييم  إىل  االستامرة  العامة ولإلنرتنت. من جهٍة أخرى، تطرّقت  للمكتبة  الحديثة واستخدامهم 

املضامني الرتبوية للمناهج الرسمية والتي اشتملت عىل معرفة التفاوت يف قدرات التحصيل عند التالمذة، ومالحظة الفروق 

التحليل  إىل  ودفعه  وبيئته  التلميذ  مع  التعامل  يف  واملرونة  املدرسية  البيئة  مع  االنسجام  عىل  والقدرة  بينهم،  العمريّة 

والتطبيق العميل للمنحى النظري يف املناهج الرسمية. كذلك تطرّقت االستامرة إىل استطالع آراء املديرين حول املعلمني 

مع  التفاعل  ملتغرّيات  بالنسبة  تعليمية(  شهادة  الرتبية،  يف  إجازة  تعليميّة،  )إجازة  يحملونها  التي  الشهادة  نوع  بحسب 

حاجات التلميذ االجتامعية والسلوكيّة والنفسيّة ومع اإلرشاد والتوجيه الرتبوي ومع القدرة عىل التعامل مع السلّم التعليمي 

للمناهج الجديدة. كذلك تطرّقت االستامرة إىل آراء مديِري املدارس حول املعلمني األكرث كفاءة يف التقييم العام والتقييم 

الرّقمي والتقييم بالكفايات باإلضافة إىل املعلمني األكرث إفادة من الدورات التدريبية واإلقبال عليها والقدرة عىل التطبيق 

العميل للتدريب. وأخريًا اشتملت االستامرة عىل أسئلة تتعلق بكيفيّة تقييم أداء املعلم واقرتاحات املديرين حول تطوير 

مناهج اإلعداد من حيث املضمون وأساليب التطبيق.

التلميذ  هذا وقد تطرّقت االستامرة إىل دراسة العالقة بني الخلفيّة العلميّة للمعلمني ومدى تفاعلهم مع حاجات 

االجتامعية، والسلوكيّة، والنفسيّة والتفاعل مع اإلرشاد والتوجيه الرتبوي، واملقدرة عىل التكامل مع السلّم التعليمي للمناهج 

الجديدة. وأخريًا تطرّقت االستامرة إىل كفاءة املعلمني يف مجال التقييم وما إذا كانوا يتابعون دورات تدريبية عىل املناهج 

الرسمية وكيفية تقييمهم. 

استامرة املسؤولني عن معاهد اإلعداد ومراكزه: �

وبعد  واإلمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  يف  الرتبوية  والبحوث  الدراسات  لجنة  توصيات   بناًء عىل  أنه  اإلشارة  تجدر 

مناقشتها لتقرير املرحلة األوىل قد ارتأت رضورة استطالع آراء املسؤولني عن برامج إعداد املعلمني يف الجامعة اللبنانية- كليّة 

الرتبية، والجامعات واملعاهد الخاصة. وهكذا فقد تّم تصميم وتنفيذ استامرة خاّصة باملسؤولني يف برامج إعداد  املعلمني 

يف مؤّسسات التعليم العايل نسبًة إىل تطّور مناهج التعليم العام يف لبنان. وقد اشتملت هذه االستامرة عىل أسئلة حول 

الرسمية. كذلك  املعلم واملناهج  إعداد  املختلفة والصلة بني  التعليم  اإلعداد يشمل مراحل  إذا كان  املعهد وما  الجامعة- 

يجني ملهارات  اشتملت االستامرة عىل أسئلة حول طرائق التدريس املُعتمدة، والتدريب العميل، ودرجة اكتساب  الطلبة الخرِّ

التقييم باإلضافة إىل توصيف مواد اإلعداد ملهنة التعليم. وأخريًا تّم استطالع آراء املسؤولني عن برامج إعداد املعلمني حول 

يجني ملامرسة التعليم وما إذا كان لديهم أي اقرتاحات لتحسني األداء.  مدى جهوزيّة الخرِّ
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يف التطبيق امليداين: �

تّم تطبيق االستامرات عىل العيّنات املمثّلة للمعلمني الخّريجني ومديري املدارس واملسؤولني عن برامج إعداد املعلمني 

يف الجامعات واملعاهد الخاصة باإلضافة إىل الجامعة اللبنانية. وقد تّم ذلك بعد إجراء بعض التعديالت عىل العيّنات املختارة 

يف ضوء املالحظات التي أعطتها اللجنة العلمية املرُشفة عىل الدراسة من دون أن يرتّب ذلك أّي أعباء ماليّة إضافيّة. وقد 

تكون ممثّلة  يجني/املعلمني  الخرِّ عيِّنة من  اختيار  أوالً برضورة  تتعلقان  أساسيّتني  نقطتني  املالحظات حول  متحورت هذه 

والجامعــــــــات  الرسمية  الجامعة  يف  املسؤولني  آراء  استطالع  برضورة  وثانيًا  والرسمية  الخاصة  املعلمني  إعداد  لربامج 

العيّنــة العشوائيـــّة املُعّدة ســـابًقا  الخاصة املعنيّة فــــي إعداد املعلميـــن. وبناًء عليــــه، فقد تّم االستعاضة عـــن 

مختلفة  بعيّنة  املختارة(  املدارس  الئحة   :5 رقم  امللحق  )أنظــر  لبنـــان  فـــــي  والخاصة  الرسميـــة  للمدارس  واملمثّلة 

ممثّلة لربامج إعداد  املعلمني واملسؤولني عنها )أنظر امللحق رقم6: الئحة املدارس املختارة املعّدلة(. وهكذا فقد تّم تطبيق 

االستامرات عىل 50 مدرسة و11 مؤسسة إعداد تربوي حيث قام املحّققون املشاركون يف الدراسة مبقابلة 50 مديرًا و125 

معلاًم من املُعّدين ملهنة التعليم باإلضافة إىل 11 مسؤوالً عن املؤّسسات الجامعية املعنيّة بإعداد املعلمني. وقد تم اختيار 

التي يعمل فيه  الدراسة من خالل استطالع آراء املسؤولني يف برامج اإلعداد حول املدارس  العيّنة العشوائيّة املشاركة يف 

يجني لديهم بغية التأكّد قدر اإلمكان من صّحة وصدقيّة متثيل هذه الربامج يف العيّنة وتحقيق التوازن  القسم األكرب من الخرِّ

فيام بينها. وهكذا فقد تّم اختيار املؤسسات املشاركة عىل الشكل اآليت:

11 مؤّسسة للتعليم العايل تُعنى بإعداد املعلمني، اثنتان رسميّتان و9 جامعات خاّصة ملقابلة مسؤول عن كل جامعة. 	 

الشهادات 	  َحَملة  أو من  املعلمني  الرتبية ودور  يجي كلية  17 مدرسة رسمية ملقابلة 17 مديرًا و44 معلاًم من خرِّ

الرتبوية الخاصة.

33 مدرسة خاصة ملقابلة 33 مديرًا  و84 معلاًم من حملة الشهادات الرتبوية  بكل مستوياتها. ويعود أسباب اختيار 	 

العدد األكرب من العيّنة من املدارس الخاصة نظرًا لتنّوع شهادات اإلعداد ملعلميها ومصادرها املختلفة، وبالتايل ميكن 

مقارنة مضمون وطرائق اإلعداد املعتمدة والتي خضع لها هؤالء املعلمون ومعرفة مدى ارتباطها باملناهج الرسمية.

أما بالنسبة إىل الجامعة اللبنانية فقد تّم االكتفاء مبقابلة عميدة كلية الرتبية ألن اإلعداد يف جميع فروع كلية الرتبية 	 

أما مضامني  الرسمية.  العام  التعليم  ملناهج  برنامًجا موّحًدا ميكن دراسة مضمونه وطرائقه ومدى مالءمته  يعتمد 

االستامرات فقد اشتملت عىل:

املراحل التي يشملها إعداد املعلمني يف الجامعة،	 

الصلة بني إعداد املعلم واملناهج الرسمية،	 

مناهج إعداد املعلمني وطرائق التدريس،	 

مناهج اإلعداد وعالقتها بالتقييم،	 

توصيف مواد اإلعداد ملهنة التعليم،	 

التدريب امليداين،	 

االقرتاحات.	 
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يف تدريب املحّققني: �

اختيار أحد عرش  امليداين حيث تم  التحقيق  املعلومات وإجراء  املحّققني عىل ملء االستامرات وجمع  تّم تدريب 

محّقًقا مّمن لديهم خربة يف األعامل امليدانية. وقد ُعِقد اجتامع مع هؤالء املحّققني يف مكتب البحوث الرتبوية تّم فيه رشح 

االستامرة ومناقشتها بنًدا بنًدا وقد استفرس املحّققون يف خالل هذا االجتامع عن بعض املفاهيم واملصطلحات املستعملة 

كالّسلم التعليمي واألهداف العامة للمنهج وبعض التوضيحات حول طرائق التدريس ومقاربات التعليم فتّم التوافق عىل 

أن تذلّل معاين هذه املصطلحات يف االستامرات كام هي يف كتاب »مناهج التعليم العام وأهدافها«.

يف الصعوبات امليدانّية: �

لقد اعرتض العمل بعض الصعوبات التي أعاقت تنفيذ األعامل نذكر منها:

تأّخر بعض املدارس يف تحديد مواعيد الزيارات.	 

مبدأ ملء 	  يتعارض مع  آخر الستالمها وهذا  بتاريخ  والعودة  االستامرات  إيداعهم  املحّقق  اآلخر من  بعضها  طلب 

االستامرات مبارشًة بوجود املحقق ما اّضطره للعودة مرة ثانية وثالثة حتى متّكن من إنجاز عمله.

رفض بعض املدارس ملء االستامرات ما اضطّر املسؤول عن األعامل امليدانية إىل االتّصال مبديري املدارس ليرشح لهم 	 

مجّدًدا أهداف الدراسة والطلب إليهم تسهيل مهمة الباحث حتى إنه يف بعض األحيان تم اللجوء إىل منّسقة الدراسة 

والباحث للقيام ببعض االتصاالت.

استبدال بعض املدارس التي رفضت املقابالت بأخرى تتمتع بالرشوط واملعايري نفسها. 	 

أما لناحية الجامعات، فقد تجاوب جميع املسؤولني عنها ومتت الزيارات واملقابالت من دون أي اعرتاض حيث أثنوا 	 

عىل الدراسة وأهدافها. 

III .:املرحلة الثالثة

الثالثة واألخرية من الدراسة كتابة التقرير النهايئ واستخالص التوصيات املناسبة من حيث  وأخريًا، شملت املرحلة 

واملواقف  واملعارف  القدرات  بناء  لجهة  املعلمني  إلعداد  املعارصة  االتّجاهات  ومناقشتها يف ضوء  وعرضها  النتائج  تحليل 

املالمئة لديهم بغية متكينهم من اكتساب  القواعد املعرفيّة الالزمة ملامرسة املهنة وتحسني األداء.
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الفصل الرابع
استطالعــــــات الـــــــرأي 

“النتـــــائـــــــــــــــــــج”
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يعرض هذا الفصل نتائج البحث وفًقا لألسئلة املطروحة يف ما يتعلق بتصنيف مكّونات برامج اإلعداد يف الجامعات 

ويف دور املعلمني واملعلامت.

وعالقتها  اإلعداد  ولربامج  الرسمية،  للمناهج  التعليمية  املضامني  حول  يجني  املعلمني/الخرِّ آراء  الفصل  يبنّي  كذلك، 

باملناهج  وصلتها  الربامج  فعاليّة  ومدى  اإلعداد  مناهج  يف  املعتَمدة  والتقييم  التدريس  طرائق  وحول  والتوجيه  باإلرشاد 

الرسمية.

التعليمية  املضامني  إىل  بالنسبة  يجني  املعلمني/الخرِّ أداء  املدارس حول  آراء مديري  إىل  الفصل  يتطرّق هذا  كذلك، 

للمناهج الرسمية ومدى استعدادهم لتطبيقها وإىل أدائهم يف اإلرشاد والتوجيه، والتقييم، ومتابعة الدورات التدريبية.

وأخريًا، يقّدم الفصل عرًضا آلراء املسؤولني يف برامج اإلعداد يف الجامعات حول املراحل التي تشملها برامج اإلعداد 

ومدى تطابق محتوى اإلعداد مع املناهج الرسمية والسلّم التعليمي ومحتوى الكتاب املدريس وإىل اقرتاحاتهم حول تحسني 

برامج اإلعداد. 

I .:تصنيف مكّونات برامج اإلعداد يف الجامعات 

يبنّي الجدول رقم -1- يف الصفحة التالية، الّنسب املئوية لتوزيع املقّررات وفًقا ملكّونات اإلعداد التي تشّكل القاعدة 

املعرفيّة للتعليم يف الجامعة اللبنانيّة والجامعات الخاصة:
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جدول رقم -1-: تصنيف مكّونات برامج اإلعداد يف الجامعات. �

املجموع 
العام 

للساعات 
املعتمدة

اإلعداد الرتبوي 
العام

%29,4

اإلعداد الرتبوي 
الخاص

%11,4

الرتبية العملية

%7,6

معرفة 
املحتوى

%19,19

الثقافة 
العامة

%32,54

الجامعة

90 27

[%30,0]

6

[%6,7]

6

[%6,7]

24

[%26]

27

]20%[

الجامعة 
األمريكيّة يف 

بريوت

92 9

]%9,7[

3

]%3,1[

9

]%9,7[

30

]%32,6[ 

41

]%44,6[ 

الجامعة 
األمريكيّة 
اللبنانيّة

يرتاوح من 81 اىل 83 دون تحديد جامعة 
هايكازيان

93 30

32%

6

]%6,4[

6

]%6,4[

12

]%12,9[

39

]%41,9[

جامعة 
الرشق 
األوسط

105 36

]%34,3[

12

]%11,4[

6

]%5,7[

6

]%5,7[

45

]%42,9[ 

جامعة 
سيدة 
اللويزة

92 33

]%35,9[

16

]%17,4[

4

]%4,3[

--- 39

]%42,4[

جامعة 
البلمند

96 30

]%31,3[

12

]%12,5[

6

]%6,3[

24

]25%[

24

]25%[

جامعة 
الروح 
القدس

103 43

]%41,7[

24

]%23,3[

0

]0%[

12

]%11,6[

24

]%23,3[

 جامعة 
MUBS

99 24

]%24,24[

9

]%9,9[

3

]%3,3[

36

]%36,36[

27

]%27,27[

الجامعة 
اللبنانية 
الدولية

96 24

]25%[

12

]%12,5[

24

]25%[

21

]%21,8[

15

]%15,5[

الجامعة 
اللبنانية

يظهر الجدول رقم -1- أن معظم برامج إعداد املعلمني يف لبنان تحاول أن تُراعي مختلف أمناط املعرفة التي تشّكل 

القاعدة املعرفيّة للتعليم حيث يتوافر يف معظم الربامج عدد معنّي من املقّررات التي تشمل الثقافة العامة، واإلعداد الرتبوي 

العام، والخاص، والرتبية العملية وغري ذلك. وبالّرغم من بعض التباين بني برنامٍج وآخر من حيث عدد املقّررات التي تشّكل 

مكّونات اإلعداد، فإن الصورة اإلجاملية توحي بأن برامج اإلعداد تسعى إىل بناء القاعدة املعرفيّة للتعليم.

االتّجاهات والنامذج  املختلفة فإن  الجامعات  املكّونات بحسب  إذا ما نظرنا بشكٍل تفصييّل أكرث إىل توزيع  ولكن 

املعرفيّة  للقاعدة  املختلفة  الجوانب  تركيزها عىل  اإلعداد من حيث مدى  برامج  أدناه تشري إىل متايز واضح بني  املذكورة 

املتوّخاة للتعليم الفّعال:

األوسط، وجامعة 	  الرشق  اللبنانية، وجامعة  األمريكية  الجامعة  نسبة 40% يف كل من  العامة  الثقافة  نسبة  تتجاوز 

يجني بأنواع املعارف  البلمند. وهذا يعني أن برامج اإلعداد يف هذه الجامعات رمبا ال تكون كافية لتزويد املعلمني/الخرِّ

األخرى واملهارات املطلوبة يف مجاالت اإلعداد الرتبوي العام والخاص والرتبية العملية ومعرفة محتوى املادة.
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تتدىّن نسبة معرفة املحتوى إىل 5,7% و11,6% يف كل من جامعة سيدة اللويزة وجامعة MUBS بينام ترتفع هذه 	 

النسب إىل 36,36% يف الجامعة اللبنانية الدولية و32,6% يف الجامعة األمريكية اللبنانية و26% يف الجامعة األمريكية يف 

يجني من تعليم املادة  بريوت. وهنا تجدر اإلشارة إىل أنه يستحسن زيادة نسبة معرفة املحتوى لتمكني املعلمني/الخرِّ

وخصوًصا يف املرحلة املتوسطة والثانوية.

جاءت نسبة االهتامم مبكّون الرتبية العملية ضعيفة يف جميع برامج اإلعداد حيث بلغت 7,6% فقط كمعّدل وسطي 	 

وارتفعت فقط إىل 12,5% يف الجامعة اللبنانية. وهذا التوّجه ال يتناسب مع املعايري العامليّة املختلفة وآراء الخرباء 

الذين يؤكّدون عىل أهمية الرتبية العملية إىل درجة أن بعضهم يذهب إىل حد الطلب بأن تتمحور جميع مكّونات 

وأنشطة برامج اإلعداد حول معاين الرتبية العمليّة.

أتت نسبة اإلعداد الرتبوي الخاص متدنية نسبيًّا يف جميع برامج اإلعداد حيث بلغت 11,4% كمعّدل وسطي. وال 	 

بــد فـــي هـــذا الّسياق مـــن اإلشارة إىل التباين بيــــن الجامعـــات وفًقــــا لهـــذا املكّون حيث ارتفع إلـــى 

23,3% مثالً فــي جامعــــة MUBS وانخفض إلـــى 3,1% فقط يف الجامعة اللبنانية األمريكية وإىل 6,7% يف الجامعة 

األمريكية يف بريوت.

جاء االهتامم مبكّون اإلعداد الرتبوي العام معقوالً يف كل الجامعات حيث بلغ كمعّدل وسطي نسبته 30,3%. تجدر 	 

تركيز هذه  إىل  نظرًا  األمريكية  اللبنانية  الجامعة  إىل 9,7% يف  انخفضت  العام  الرتبوي  اإلعداد  أن نسبة  إىل  اإلشارة 

الجامعة عىل الثقافة العامة بحيث بلغت نسبة هذا املكّون %44,6.

وأخريًا يبقى من املهم التطرّق إىل توصيف املقّررات العائدة لكل مكّون من مكّونات اإلعداد وتحديد مدى اتّساقها 

ودراسة درجات تحّقق مخرجاتها التعلّمية. ومن الرضوري أيًضا التأكّد من أّن التقسيم املعريف واملهاري للمقّررات ال يغلب 

عىل املقاربة املطلوبة واملتداخلة واملبنيّة عىل السعي لتحقيق كفاية معّقدة يتم تطبيقها يف وضعيٍّة عمليٍّة تتامىش مع واقع 

يج للتعامل مع الواقع العميل يف املدرسة بأبعاده وتعقيداته كافة. ويف هذا  ومتطلّبات التعليم الفّعال وتؤّهل املعلم الخرِّ

ياق تربز أهمية استثامر املهارات املُكتسبة يف مقّررات اإلعداد الرتبوي العام كتكنولوجيا التعليم وعلم النفس الرتبوي  السِّ

مثالً يف عملية إعداد خطة درس معنّي وتطبيقها يف املدرسة مع الحرص عىل املعرفة الجيدة ملحتوى املادة بغية تحقيق تعليم 

نوعي وفّعال يحّقق األهداف والغايات املنشودة.

II .:)2002-2001( تصنيف مكّونات برامج اإلعداد يف دور املعلمني واملعلامت

يبنّي الجدول رقم -2- يف الصفحة التالية الّنسب املئوية لتوزيع املقّررات وفًقا ملكّونات اإلعداد التي تشّكل القاعدة 

.)L.T( ومناهج التعليم املهني- برنامج )املعرفيّة للتعليم يف دور املعلمني واملعلامت- تجربــة )2001-2002
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جدول رقم 2: تصنيف مكونات برامج اإلعداد يف دور املعلمني واملعلامت )2002-2001( �

املعهد املركز املركز املركز املركز املركز املركز املركز املركز املركز املركز املركز

انواع
LTاملعرفة لغة

انكليزية

سية
لغة فرن

علوم

ت
ضيا

ريا

ضة
الرو

تربية  موسيقية

شكيلية
فنون ت

تربية
ضية

ريا

لغة أجنبية

ت
ضيا

ريا
علوم

ت
امعيا

يب اجت
عر

0
)%0,00(

40
)%37,03(

40
)%37,03(

18
)%16,66( 

13
)%12,03(

4
)%3,70(

90
)%62,50(

87
)%60,41(

13
)%9,35(

13
)%9,35(

18
)%16,66(

33
)%55,0(

ى
معرفة املحتو

45
)%5,42(

 16
)%14,81(

 16
)%14,81(

31
)%28,70(

34
)%31,48(

6
)%5,55(

10
)%6,94(

4
)%2,77(

66
)%47,48(

66
)%47,48(

15
)%13,88(

10
)%9,25(

ي 
اإلعداد الرتبو

ص
الخا

510
)%61,44(

 26
)%24,07(

 26
 )%24,07(

29
)%26,85(

30
)%27,77(

28
)%25,92(

18
)%12,50(

20
)%1,38(

22
)%15,82(

22
)%15,82(

27
)%25,00(

28
)%25,92(

ي 
اإلعداد الرتبو

العام

45
)%5,42(

10
)%9,25(

10
)%9,25(

14
)%12,96(

11
)%10,18(

48
)%44,44(

12
)%8,33(

19
)%13,19(

22
)%15,82(

22
)%15,82(

20
)%18,51(

19
)%17,59(

الثقافة العامة

230
)%27,71(

16
)%14,81(

 16
)%14,81(

16
)%14,81(

20
)%18,51(

22
)%20,37(

14
)%9,72(

14
)%9,72(

16
)%11,51(

16
)%11,51(

28
)%25,92(

18
)%16,66(

الرتبية العملية 
ب

أو التدري

830 108 108 108 108 108 144 144 139 139 108 108

املجموع العام 
ت 

ساعا
لل

املعتمدة
)C

redit hours(

يظهر الجدول رقم-2- أن دور املعلمني واملعلامت قد راعت هي أيًضا جميع أنواع املعرفة التي يحتاجها املعلم من 

خالل تطبيق التجربة يف )2001-2002( بشكٍل يتامىش مع تحقيق الكفايات الرضورية واملعارف الالزمة للمعلم. وال بد يف 

هذا السياق من اإلشارة إىل املالحظات اآلتية: 

َحِظيَت مواد االجتامعيات بنسبة )55%( من مكّون معرفة املحتوى، واللّغة الفرنسية )37,03%( واللّغة اإلنكليزية 	 

)37,03%( باهتامم أكرث من حيث الرتكيز عىل معرفة املحتوى باملقارنة مع العلوم )16,66%( والرياضيات )%12,03(.

جاء االهتامم مبكّون اإلعداد الخاص متواضًعا نسبيًّا يف مواد اللغة الفرنسية )14,81%( واإلنكليزية )14,81%( باملقارنة 	 

مع العلوم )28,70%( والرياضيات )%31,48(.

تقاربت نسب الرتكيز عىل مكّون اإلعداد الرتبوي العام بني العلوم والرياضيات واللغات األجنبية حيث ترواحت بني 	 

)27,77%( و)%24,07(.

طغى مكّون الثقافة العامة )44,44%( عىل إعداد معلِّمي الروضة حيث تقلّصت نسب مكّونات املحتوى إىل )%3,70( 	 

واإلعداد الرتبوي الخاص إىل )%5,55(.

 	 )%18,51( بني  تراوحت  وقد  األجنبية  واللّغات  والعلوم  الرياضيات  بني  متشابهة  العميل  التدريب  نسبة  جاءت 

و)%14,81(.
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III . :يجني حـول املضاميـن التعليمية للمناهج الرسمية آراء املعلميـن/الخرِّ

يجني )96,2%( إىل أنهم عىل اطاّلع عىل األهداف العامة للمناهج الرسمية  أشارت األكرثية الساحقة من املعلمني الخرِّ

والتعليم   )%17,3( الشخيص  والجهد   )%21,8( اإلعداد  وبرامج   )%37,8( العمل  ورش  من خالل  ذلك  تّم  وقد  ومضامينها. 

)16,5%( ومن مصادر أخرى )%5,5( . 

املواءمة بني  ما حول  إىل حدٍّ  إيجابيّة  كانت  يجني  الخرِّ املعلمني  آراء  أن  التالية  الصفحة  -3- يف  الجدول رقم  يبنّي 

اعترب )56,4%( أن برامج اإلعداد تتامىش مع  الرسمية، فقد  للمناهج  التعليميّة  العامة لربامج اإلعداد واملضامني  األهداف 

األهداف العامة للمناهج يف حني اعترب )65,4%( أن األهداف الخاصة تتامىش معها أيًضا. كذلك اعترب )66,2%( و)67,6%( أن 

األهداف الخاصة يف مادة االختصاص تتامىش مع محتوى الكتاب وأنهم تلّقوا إعداًدا كافيًا يف محتوى املادة التعليمية.

جدول رقم 3: آراء املعلمني/املتخرِّجني حول املضامني التعليمية للمناهج الرسمية: �

أوافق بشدةأوافقال رأيال أوافقال أوافق بشدة

1- تتطابق األهداف العامة لربنامج 
اإلعداد الذي خضعت له مع األهداف 

العامة للمناهج الرسمية

10
)%7,5(

31
)%23,3(

12
)%9,0(

71
)%53,4(

4
)%3(

2- تتطابق األهداف العامة لالختصاص 
يف برنامج اإلعداد مع األهداف العامة 

للمناهج الرسمية

9
)%6,8(

19
)%14,3(

14
)%10,5(

78
)%58,6(

9
)%6,8(

3- تتطابق األهداف الخاصة لربنامج 
اإلعداد الذي خضعت له مع األهداف 

العامة للمناهج الرسمية

16
)%12(

22
)%16,5(

5
)%3,8(

81
)%60,9(

7
)%5,3(

4- تلقيت إعداًدا كافيًا يف محتوى املادة 
التي تعلّمها

6
)%4,5(

17
)%12,8(

7
)%5,3(

67
)%57,1(

26
)%19,5(

IV .:يجني حول املضامني التعليمّية لربامج اإلعداد آراء املعلمني/الخرِّ

املضامني  مع  مواءمتها  يتعلق مبدى  ما  اإلعداد يف  لربامج  التعليميّة  املضامني  املعلمني/الخّريجني حول  آراء  جاءت 

التعليمية للمناهج الرسمية متفاوتة إىل حدٍّ ما رغم ميولهم اإليجابيّة. إالّ أن برنامج اإلعداد مَكنهم من القدرة عىل إكساب 

التلميذ مهارة التحليل )78,8%( ومن تطبيق املنحى النظري عىل أرض الواقع )63,0%(. كذلك اعترب )64,7%( أن املضمون 

الرتبوي لربنامج اإلعداد ينسجم مع املنهج الرسمي ومع األهداف العامة للمناهج الرسمية )61,4%(، بينام اعترب )51,2%( أن 

الربنامج عىل صلة بحياة التلميذ وبيئته وأنه يلحظ املفاهيم الجديدة يف املناهج الرسمية– الجندر، الرتبيـــــة علـــى السالم، 

حقوق اإلنسان والتنميـــــــة املستدامــــة )46,9%(، بينام تدنَّت النسب املئويّـة قليالً عــــــن الــــ )50%( فيام يتعلق 
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بالصلة بني مضامني برامج اإلعداد وحياة املعلم )49,6%( ومتكينه من التعامل مع التفاوت يف قدرات التحصيل )%49,2( 

والتباين يف األعامر)47,7%( كام هو مبنّي يف الجدول رقم -4- أدناه:

جدول رقم -4-:آراء املعلمني/املتخرِّجني حول املضامني التعليمية لربامج اإلعداد: �

أوافقال رأيال أوافقال أوافق بشدة
أوافق
بشدة

1- يتطابق مضمون برنامج اإلعداد الذي 
خضعت له مع األهداف العامة للمناهج 

الرسمية التي اعتمدتها خطة النهوض 
الرتبوي

9
)%6,8(

23
)%17,4(

19
)%14,4(

74
)%56,1(

7
)%5,3(

2- ينسجم املضمون الرتبوي لربنامج اإلعداد 
مع املنهاج الرسمي للامدة التي يدرّسها 

املعلم

9
)%6,9(

24
)%18,5(

13
)%10,0(

76
)%58,5(

8
)%6,2(

3- يلحظ برنامج اإلعداد الذي تلقيته التفاوت 
يف قدرات التحصيل عند التالميذ

16
)%12,1(

36
)%27,3(

15
)%11,4(

51
)%38,6(

14
)%10,6(

4- يلحظ برنامج اإلعداد الذي تلقيّته التفاوت 
يف األعامر بني التالميذ

10
)%7,6(

38
)%28,8(

21
)%15,9(

50
)%37,9(

13
)%9,8(

5- يلحظ برنامج اإلعداد الذي تلّقيته املفاهيم 
الجديدة )الجندر، الرتبية عىل السالم، 
حقوق اإلنسان،...( التي أُقرّت يف فرتة 

النهوض الرتبوي

8
)%6,3(

30
)%23,4(

30
)%23,4(

52
)%40,6(

8
)%6,3(

6- إن برنامج اإلعداد عىل صلة بحياة املعلم 
وبيئته

9
)%6,9(

42
)%32,1(

15
)%11,5(

58
)%44,3(

7
)%5,3(

7- إن برنامج اإلعداد عىل صلة بحياة التلميذ 
وبيئته

9
)%6,9(

38
)%29,0(

17
)%13,0(

58
)%44,3(

9
)%6,9(

8- إن برنامج اإلعداد يؤّهل املعلم إكساب 
التلميذ مهارة التحليل

9
)%6,8(

14
)%10,6(

5
)%3,8(

87
)%65,9(

17
)%12,9(

9- مدى إمكانية املعلم تطبيق املنحى النظري 
الذي اكتسبه يف برنامج اإلعداد عىل أرض 

الواقع

9
)%6,9(

29
)%22,3(

10
)%7,7(

67
)%51,5(

15
)%11,5(

لكن ال بد من اإلشارة إىل نسب عدم املوافقة عىل جميع البنود يف الجدول أعاله والتي مل تقل عن )25%( باستثناء 

البند املتعلق بتأهيل املعلم إلكساب التلميذ مهارة التحليل حيث كانت نسبة عدم املوافقة )17,4%(. وهذا يعني أن برامج 

اإلعداد قد تتفاوت يف ما بينها من حيث درجة املواءمة بني مضامينها التعليمية واملضامني التعليمية للمناهج الرسمية وهذا 

يستدعي دراسة مكّونات الربامج كلٌّ عىل حدة.
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V .:يجني حول مناهج اإلعداد وعالقتها  بالتوجيه واإلرشاد آراء املعلمني/الخرِّ

يجني أن  أما يف ما يتعلّق بدرجة العالقة بني مناهج اإلعداد والتوجيه واإلرشاد فقد أشار )66,7%( من املعلمني/الخرِّ

هذه املناهج مرتبطة باملسائل االجتامعية )البيئة، املجتمع، األرسة( يف حني اعترب )62,8%( أنها مرتبطة باملسائل السلوكيّة 

يتعلق  ما  )43,5%( يف  إىل  تدنّت  املوافقة  أن نسبة  إىل  اإلشارة  النفسيّة. ولكن تجدر  باملسائل  )58,1%( مرتبطة  واعتربها 

بارتباط املناهج بتوجيه التالمذة نحو مستقبلهم املهني وإىل )37,4%(  باعتبارها كافية ملزاولة املهنة كام هو مبنّي يف الجدول 

رقم -5- يف الصفحة التالية.

يجني حول مناهج اإلعداد وعالقتها بالتوجيه واإلرشاد: � جدول رقم - 5-: آراء املعلمني/الخرِّ

أوافق بشدةأوافقال رأيال أوافقال أوافق بشدة

1- مدى ارتباط مناهج اإلعداد باملسائل 
االجتامعية )البيئة- املجتمع- األرسة(

14
)%10,6(

18
)%13,6(

12
)%9,1(

76
)%57,6(

12
)%9,1(

2- مدى ارتباط مناهج اإلعداد باملسائل 
السلوكيّة للتالمذة

9
)%6,8(

30
)%22,7(

10
)%7,6(

70
)%53(

13
)%9,8(

3- مدى ارتباط مناهج اإلعداد   
باملسائل النفسيّة للتالمذة

11
)%8,4(

35
)%26,7(

9
)%6,9(

61
)%46,6(

15
)%11,5(

4- مدى إمكانية الربنامج تأهيل املعلمني 
يف توجيه التالمذة نحو مستقبلهم 

املهني

15
)%11,5(

36
)%27,5(

23
)%17,6(

49
)%37,4(

8
)%6,1(

5- اإلجازة التعليمية كافية ملزاولة مهنة 
التعليم

21
)%16,0(

54
)%41,2(

7
)%5,3(

42
)%32,1(

7
)%5,3(

يجني من القيام بالتوجيه  من هنا تربز أهمية ورضورة أن تشمل مكّونات برامج اإلعداد مواد اإلرشاد والتوجيه الرضورية لتمكني الخرِّ

املهني وفًقا لتوّجهات املناهج الرسمية ويف ضوء حاجات سوق العمل.

VI .:يجني حول طرائق التدريس آراء املعلمني/الخرِّ

التدريس املعتمدة يف برامج اإلعداد خصوًصا يف  يجني إيجابيّة إىل حدٍّ كبري حول طرائق  جاءت آراء املعلمني/الخرِّ

مع  الدروس  )83,8%( ورشح  املجموعات  وعمل   )%87,7( الفرديّة  واألعامل   )%94,7( العامة  التدريس  بطرائق  يتعلق  ما 

ملّخصات )80,5%(. ولكن هذه النسب تدنّت قليالً يف ما يتعلّق بقراءة النصوص واستخالص املعاين )79,7%( يف حني تدنّت 

أكرث يف ما يتعلق بإلقاء املحارضات )54,8%( كام هو مبنّي يف الجدول رقم -6- يف الصفحة التالية.
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يجني حول طرائق التدريس: � جدول رقم- 6-: آراء املعلمني/الخرِّ

كالنعمالطريقة

طرائق التدريس
125

)%94,7(
6

)%4,5(

عمل املجموعات
109

)%83,8(
20

)%15,4(

األعامل الفرديّة
114

)%87,7(
15

)%11,5(

الزيارات امليدانية
75

)%60,5(
48

)%38,7(

حل املسائل
87

)%69,6(
37

)%29,6(

النقاش املوّجه
98

)%77,8(
27

)%21,4(

إلقاء املحارضات
69

)%54,8(
56

)%44,4(

رشح الدروس مع ملّخصات
103

)%80,5(
24

)%18,8(

قراءة نص واستخالص املعاين
102

)%79,7(
25

)%19,5(

VII .:يجني حول مناهج إعداد املعلمني والتقييم آراء املعلمني/الخرِّ

يجني إيجابيّة بشكٍل عام حول مناهج برامج اإلعداد والتقييم خصوًصا يف ما يتعلق بالعالمة  جاءت آراء املعلمني/الخرِّ

الرقميّة )86%( والتقييم التقريري )85,1%( والتقييم بالكفايات )83,6%( ومفهوم التقييم بالكفايات )80,8%( وربط الكفايات 

بطرائق التدريس )76,5%(. ولكن هذه النسب تدنّت إىل )61,4%( بالنسبة إىل التقييم بحسب اإلنتاج السنوي املدريس كام 

هو مبني يف الجدول رقم -7- يف الصفحة التالية.
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يجني حول مناهج إعداد املعلمني والتقييم � جدول رقم -7-: آراء املعلمني/الخرِّ

كالنعم

التقييم بالعالمة الرقمّية
92

)%86,0(
14

)%13,1(

التقييم بالكفايات
97

)%83,6(
18

)%15,5(

التقييم بحسب اإلنتاج السنوي املدريس
62

)%61,4(
38

)%37,6(

مفهوم التقييم بالكفايات
97

)%80,8(
22

)%18,3(

التقييم التكويني
91

)%77,8(
25

)%21,4(

التقييم التقريري )النهايئ(
103

)%85,1(
16

)%13,2(

الّربط بني الكفايات وطرائق التدريس
88

)%76,5(
28

)%22,6(

VIII .:يجني حول فعالّية برنامج اإلعداد آراء املعلمني/الخرِّ

اعترب )77,3%( أن اإلعداد كان كافيًا لتطبيق عمل ميداين ووافق )76,5%( عىل أنه كان كافيًا ملامرسة مهنة التعليــم. 

بينام تدنّت النسبة إلـى )65,1%( يف ما يتعلق بالتدريب العميل وإىل )51,9%( يف ما يتعلق مبهام التنسيق كام هو مبنّي يف 

الجدول رقم -8- أدناه.

يجني حول فعالّية برنامج اإلعداد. � جدول رقم 8: آراء املعلمني/الخرِّ

كالنعم

اإلعداد كان كافًيا ملامرسة مهنة التعليم
101

)%76,5(

31

)%23,5(

اإلعداد كان كافًيا للتنسيق
68

)%51,9(

63

)%48,1(

اإلعداد كان كافًيا لتطبيق عمل ميداين
102

)%77,3(

30

)%22,7(

اإلعداد كان كافًيا من حيث التدريب العميل
69

)%65,1(

37

)%34,9(

IX .:يجني حول الصلة بني إعداد املعلم واملناهج   الرسمية آراء املعلمني/الخرِّ

يجني حول درجة املواءمة بني منهج اإلعداد وتطبيق األهداف العامة للمناهج الرسمية  تبايََنت آراء املعلمني/الخرِّ

املرحلة  يف  و)%49,3(   املتوسطة  املرحلة  يف  جيدة  املواءمة  أن   )%50( اعترب  ففي حني  املختلفة.  التعليم  مراحل  بحسب 
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االبتدائية و)48,1%( يف املرحلة الثانوية، وتدنّت الّنسب إىل )32,4%( يف مرحلة الروضة. كذلك تجدر اإلشارة إىل أن )%20,4( 

اعتربوا أن درجة املواءمة متدنّية يف املرحلة الثانوية و) 17,6%(  متدنّية يف مرحلة الروضة.

أما بالنسبة إىل درجة املواءمة بني مناهج اإلعداد والسلّم التعليمي، فقد اعتربها )53,6%( جيدة يف املرحلة االبتدائية 

و)53,4%( جيدة يف املرحلة املتوسطة، لكنها تدنّت  إىل )46,2%( يف املرحلة الثانوية وإىل )28,1%( يف مرحلة الروضة. وتجدر 

يجني حول منهج اإلعداد وتدّرج محتوى الكتاب املدريس جاءت مشابهة آلرائهم حول درجة  اإلشارة إىل أن آراء املعلمني/الخرِّ

االبتدائية  املرحلة  الكتاب يف  املواءمة جيّدة مع محتوى  أن  )45,7%( و)%30,0(  اعترب  التعليمي. فقد  السلّم  املواءمة مع 

واملتوسطة يف حني اعترب )29%( أنها جيدة يف املرحلة الثانوية و)25,0%( يف مرحلة الروضة.

أما بالنسبة إىل درجة اإلعداد لتطبيق املناهج الرسمية، فقد اعترب )62,1%( أنها جيدة يف املرحلة املتوسطة، و)%52,9( 

جيدة يف املرحلة االبتدائية، و)32,4%( جيدة يف مرحلة الروضة.

وهذا يؤرش إىل احتامل أن يكون اإلعداد أكرث تطابًقا مع املناهج الرسمية يف املرحلة املتوسطة، ثم االبتدائية، وأخريًا 

الروضة كام هو مبني يف الجدول رقم -9- يف الصفحة التالية.
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يجني حول الصلة بني إعداد املعلم واملناهج الرسمية: � جدول رقم 9: آراء املعلمني/الخرِّ

1- درجة املواءمة بني منهج اإلعداد وتطبيق 
األهداف العامة للمناهج الرسمية

متدنّيةوسطجيدةاملرحلة

الروضة
11

)%32,4(
17

)%50(
6

)%17,6(

االبتدائية
34

)%49,3(
32

)%46,4(
3

)%4,3(

املتوسطة
29

)%50,0(
22

)%37,9(
7

)%12,1(

الثانوية
28

)%48,1(
17

)%31,5(
11

)%20,4(

2- درجة املواءمة بني منهج اإلعداد والسلّم 
التعليمي

الروضة
9

)%28,1(
18

)%56,3(
5

)%15,6(

االبتدائية
37

)%53,6(
28

)%40,6(
4

)%5,8(

املتوسطة
31

)%53,4(
19

)%32,8(
8

)%13,8(

الثانوية
24

)%46,2(
15

)%28,8(
13

)%25,0(

3- درجة املواءمة بني منهج اإلعداد وتدرّج 
محتوى الكتاب املدريس

الروضة
8

)%25,0(
16

)%50,0(
8

)%25(

االبتدائية
32

)%45,7(
27

)%38,6(
11

)%15,7(

املتوسطة
18

)%30,0(
31

)%51,7(
11

)%14,3(

الثانوية
16

)%29,1(
20

)%36,4(
19

)%34,5(

4- درجة اإلعداد لتطبيق املناهج الرسمية

الروضة
11

)%32,4(
17

)%50,0(
6

)%17,6(

االبتدائية
37

)%52,9(
29

)%41,4(
4

)%5,7(

املتوسطة
36

)%62,1(
14

)%24,1(
8

)%13,8(

الثانوية
25

)%46,3(
17

)%31,5(
112

)%22,2(
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X .:يجني ومقرتحاتهم نتائج التحليل الكيفي آلراء املعلمني/الخرِّ

يجني ومقرتحاتهم حول مضامني  تجدر اإلشارة إىل أن التحليل الكيفي )Qualitative Analysis( آلراء املعلمني/الخرِّ

برامج اإلعداد التي خضعوا لها أظهر التوّجهات واالعتبارات اآلتية:

أهميّة توثيق الصلة بني مناهج برامج اإلعداد ومناهج التعليم العام بغية تحقيق االطاّلع الكايف عىل املناهج الرسمية . 1

العامة  األهداف  املتخرِّج من معرفة  املعلم  بغية متكني  االختصاص  الرتكيز عىل مرحلة  عام مع  ومضامينها بشكٍل 

واملهارات واملواقف التي يجب اكتسابها.

واملتمحورة . 2 والفّعالة  الناشطة  التدريس  لطرائق  العميل  التطبيق  أكرث عىل  والرتكيز  النظريّات  عن  االبتعاد  رضورة 

حول الطالب والتي تشمل حل املشكالت والتقيصِّ ودراسة الحالة عىل أن تكون الحاالت مستمّدة من واقع املدرسة 

اللبنانية مع االعتامد أكرث عىل التحليل واالستنباط بدل التلقني والحفظ والتذكّر.

ي والفعيل يف املدارس خالل فرتة التدريب امليداين عىل أن تتم متابعة ومراقبة هذا التدريب . 3 االلتزام بالحضور الجدِّ

بغية  املتدّربني  للمعلمني  املدارس إلعطاء مالحظات  إىل  متكّررة  بزيارات  يقومون  الرتبية  يف  اختصاصيّني  ِقبَل  من 

تحسني األداء.

التعليم . 4 يف  الحديثة  التكنولوجيّة  األساليب  وتعتمد  للمتعلمني  الفرديّة  الفروق  مع  تتامىش  إعداد  طرائق  اعتامد 

بني  والتدريب. كذلك يجب تطبيق الطرائق الفّعالة يف التعليم كالخرائط الذهنيّة وتحليل نصوص املادة من ِقبل مدرِّ

أكّفاء يستعملون أجهزة إيضاٍح ومختربات متطّورة.

تحديث مضامني برامج اإلعداد وفًقا لنتائج األبحاث املعارصة مع الرتكيز عىل إنتاج املعرفة وعرض دروس منوذجيّة . 5

ومناقشتها.

تدريب املعلمني عىل أعامل التنسيق وعىل تطبيق أساليب اإلدارة الصفيّة وإغناء ثقافتهم العامة.. 6

يجني عىل رضورة التدريب عىل أساليب التقييم . 7 أما يف مجال التقييم والكتاب املدريس فقد شّددت آراء املعلمني/الخرِّ

بالكفايات وعىل الحاجة ملراجعة الكتب املدرسية وتحديثها من خالل اعتامد نصوص جديدة واستخدام أنشطة فّعالة 

يجون عىل الحاجة  مع تكثيف وسائل اإليضاح والصور امللّونة خصوًصا يف مرحلة الروضة. كذلك شّدد املعلمون/الخرِّ

إىل التدريب عىل التعامل مع الفروق الفرديّة وإىل رضورة اعتامد آراء املعلمني أنفسهم يف تحديد حاجات التدريب 

واستعامل األساليب التطبيقيّة والتعامل مع مشاكل الكتب املدرسية وتطبيقات املناهج الرسمية التي يواجهونها يف 

حياتهم العملية.

يجون إىل رضورة إعادة تفعيل دور املعلمني واملعلامت والتنسيق يف ما بني املركز الرتبوي  وأخريًا، أشار املعلمون/الخرِّ

يجون عىل  للبحوث واإلمناء واإلرشاد والتوجيه وجميع أجهزة وزارة الرتبية والتعليم العايل. كذلك، أكّد املعلمون/الخرِّ

التزامن يف دورات التدريب وعىل الرتكيز عىل أهداف محّددة يف كل دورة مع إعطاء املعلم حقوقه  رضورة عدم 

املادية واملعنويّة كافّة.
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XI .:آراء مديري املدارس حــول أداء املعلمني بالنسبة إىل املضاميـــن التعليمية للمناهج 

شارك يف الدراسة 43 مدير مدرسة رسمية وخاصة حيث بلغ عدد املشاركني من املدارس الخاصة 28 )65,1%( و15 

مديرًا  من املدارس الرسمية )%34,9(.

التعليمية وأخريًا حملة  اإلجازة  ثم حملة  الرتبية  إجازات  نحو حملة  األوىل  بالدرجة  إيجابيّة  املديرين  آراء  جاءت 

يف  اإلجازة  حملة  أن  املديرين  من   )%35,7( اعترب  فقد  الرسمية.  املناهج  مضامني  تطبيق  إىل  بالنسبة  التعليمية  الشهادة 

الرتبية هم األكرث اطاّلًعا عىل مضمون املناهج، بينام اعترب )21,4%( أن حملة اإلجازة التعليمية و)11,9%( أن حملة الشهادة 

التعليمية هم األكرث اطاّلًعا. كذلك اعترب )52,4%( أن حملة إجازة الرتبية و)11,9%( أن حملة الشهادة التعليمية هم األكرث 

استعامال لألنشطة، يف حني أن )53,7%( من حملة إجازة الرتبية و)12,2%( من حملة اإلجازة التعليمية و)4,9%( فقط من 

التعليمية هم األكرث مواكبة للمناهج الجديدة واملفاهيم الحديثة. كذلك اعترب املديرون أن )38,1%( من  حملة الشهادة 

حملة اإلجازة يف الرتبية و)28,6%( من حملة اإلجازة التعليمية و)7,1%( من حملة اإلجازة هم األكرث إعداًدا يف ما يخص 

مضامني املادة التعليمية، بينام كان حملة اإلجازة التعليمية هم األكرث استعامالً للمكتبة )24,3%(، تبعهم حملة اإلجازة يف 

الرتبية )16,2%( وأخريًا حملة الشهادة التعليمية )10,8%( كام هو مبني يف الجدول رقم -10- أدناه.

جدول رقم 10: آراء مديري املدارس حول أداء املعلمني بالنسبة إىل املضامني التعليمية للمناهج: �

حملة إجازات الرتبيةحملة اإلجازة التعليمية
حملة الشهادة 

التعليمية
مختلف

املعلمون األكرث اطالًعا عىل مضمون املناهج الجديدة
9

)%21,4(
15

)%35,7(
5

)%11,9(
13

)%31(

املعلمون األكرث استعامالً لألنشطة
5

)%11,9(
22

)%52,4(
5

)%11,9(
8

)%19(

املعلمون األكرث مواكبة للمناهج الجديدة واملفاهيم الحديثة
5

)%12,2(
22

)%53,7(
2

)%4,9(
12

)%19,5(

املعلمون األكرث إعداًدا يف ما يخص مضامني املادة التعليمية 
التي يقومون بتدريسها

12
)%28,6(

16
)%38,1(

3
)%7,1(

11
)%26,2(

املعلمون األكرث استعامالً للمكتبة
9

)%24,3(
6

)%16,2(
4

)%10,8(
18

)%48,6(

XII .:آراء املديرين حول أداء املعلمني األكرث إعداًدا للمضامني الرتبوية للمناهج

الرسمية  للمناهج  الرتبوية  املضامني  مع  للتعامل  إعداًدا  األكرث  املعلمني  أداء  حول  املديرين  آراء  إىل   بالنسبة  أما 

)كام هو مبني يف الجدول رقم -11- أدناه( فقد كانت أكرث إيجابية نحو حملة إجازات الرتبية يف ما يتعلق مبعرفة التفاوت 

واملرونة   )%39,0( املدرسيّة  البيئة  مع  واالنسجام   )%46,2( العمري  والتفاوت   )%47,6( التلميذ  عند  التحصيل  قدرات  يف 

يف التعامل مع بيئة التلميذ )30,8%( وامليل لدفع التلميذ نحو التحليل )41,1%( يتبعها حملة اإلجازات التعليمية وأخريًا 

الشهادة التعليمية. وكذلك البد من اإلشارة إىل أن آراء املديرين جاءت أكرث إيجابيّة نحو حملة اإلجازة التعليمية يف ما يتعلق 

بالقدرة عىل تطبيق املنحى النظري عمليًّا يف الصف )41,0%( يليها حملة اإلجازة يف الرتبية )28,2%( وأخريًا حملة الشهادة 

التعليمية )5,1%(. وهذا املنحى اإليجايب نحو أداء حملة اإلجازة يف الرتبية يؤرّش إىل فعاليّة برامج اإلعداد وفائدتها يف متكني 
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يجني من التعامل مع متطلّبات تطبيق املناهج الرسمية. املعلمني الخرِّ

جدول رقم -11-: أداء املعلمني األكرث إعداًدا للمضامني الرتبوية للمناهج: �

حملة اإلجازة 
التعليمية

حملة إجازات الرتبية
حملة الشهادة 

التعليمية
مختلف

املعلمون األكرث إعداًدا ملعرفة التفاوت يف قدرات التحصيل عند التالمذة
6

)%14,3(
20

)%47,6(
4

)%9,5(
12

)%28,6(

املعلمون األكرث إعداًدا ملالحظة التفاوت العمري بني التالمذة
8

)%20,5(
18

)%46,2(
1

)%2,6(
12

)%30,8(

املعلمون األكرث قدرًة عىل االنسجام مع البيئة املدرسية
10

)%24,4(
16

)%39(
4

)%9,8(
11

)%26,8(

املعلمون األكرث مرونًة يف التعامل مع بيئة التلميذ
10

)%25,6(
12

)%30,8(
4

)%10,3(
13

)%33,3(

املعلمون األكرث َميالً لدفع التلميذ إىل التحليل
12

)%30,8(
16

)%41,0(
1

)%2,6(
10

)%25,6(

املعلمون األكرث تطبيًقا للمنحى النظري علميًّا يف الصف
16

)%41,0(
11

)%28,2(
2

)%5,1(
10

)%25,6(

XIII .:آراء املديرين حول أداء املعلمني يف اإلرشاد والتوجيه

أما يف ما يتعلق بأداء املعلمني يف اإلرشاد والتوجيه )كام يبني الجدول رقم-12-( فقد جاءت آراء املديرين أيًضا منحازة 

بإيجابيّة نحو حملة إجازات الرتبية ثم اإلجازة التعليمية وأخريًا الشهادة التعليمية. فقد اعترب )42,5%( من املديرين أن حملة 

اإلجازة التعليمية هم األكرث تفاعالً مع حاجات الطفل االجتامعية والسلوكيّة والنفسيّة بينام تدنّت هذه النسبة إىل )%22,5( 

بالنسبة إىل حملة اإلجازة التعليمية وإىل )7,5%( بالنسبة إىل حملة الشهادة التعليمية. كذلك اعترب )51,2%( من املديرين أن 

حملة اإلجازة يف الرتبية هم أكرث تفاعالً مع اإلرشاد والتوجيه و)42,9%( هم األكرث مقدرة عىل التكامل مع السلّم التعليمي.

جدول رقم- 12-: أداء املعلمني يف االرشاد والتوجيه: �

حملة إجازات الرتبيةحملة اإلجازة التعليمية
حملة الشهادة 

التعليمية
مختلف

املعلّمون األكرث تفاعالً مع حاجات الطفل االجتامعية، 
السلوكّية، والنفسّية

9
)%22,5(

17
)%42,5(

3
)%7,5(

11
)%27,5(

املعلمون األكرث تفاعالً مع اإلرشاد والتوجيه
7

)%17,1(
21

)%51,2(
6

)%14,6(
7

)%17,1(

املعلمون األكرث مقدرة عىل التكامل مع السلّم التعليمي 
للمنهجّية الجديدة

10
)%23,8(

18
)%42,9(

4
)%9,5(

10
)%23,8(
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XIV .:أداء املعلمني يف التقييم

يبنّي الجدول رقم -13- أن )39,0%( من املديرين يعتربون حملة اإلجازة يف الرتبية هم األكرث كفاءة يف التقييم العام 

و)40%( األقدر عىل التقييم الرّقمي و )47,5%( عىل التقييم بالكفايات. بينام اعترب )12,2%( من املديرين أن حملة اإلجازة 

التعليمية وكذلك حملة الشهادة التعليمية هم األقدر عىل التقييم العام يف حني أن )25,0%( من املديرين اعتربوا أن حملة 

اإلجازة التعليمية هم األقدر عىل التقييم الرّقمي مقابل )7,5%( فقط لحملة الشهادة التعليمية وأخريًا اعترب )17,5%( من 

املديرين أن حملة اإلجازة التعليمية هم األقدر يف التقييم بالكفايات مقابل )7,5%( اعتربوا أن حملة الشهادة التعليمية هم 

األقدر يف هذا املجال.

جدول رقم -13-: أداء املعلمني يف التقييم: �

مختلفحملة الشهادة التعليميةحملة إجازات الرتبيةحملة اإلجازة التعليمية

املعلمون األكرث كفاءة يف التقييم العام
5

)%12,2(
16

)%39,0(
5

)%12,2(
12

)%36,6(

املعلمون األكرث كفاءة يف التقييم الرّقمي
10

)%25,0(
16

)%40(
3

)%7,5(
11

)%27,5(

املعلمون األكرث كفاءة يف التقييم بالكفايات
7

)%17,5(
19

)%47,5(
3

)%7,5(
11

)%27,5(

XV .:آراء املديريـــن حــول متابعة املعلميـــن لدورات تدريبّيــة علـــى املناهج الجديدة

يبنّي الجدول رقم -14- أن )36,8%( من املديرين يعتربون أن حملة اإلجازة التعليمية هم األكرث استفادة من الدورات 

التدريبية و)48,6%( أنهم األكرث إقباالً عليها يف حني أن )30,8%( من املديرين يعتربون أن حملة إجازات الرتبية هم األكرث 

املديرين  من  قليلة  نسبة  اعتربت  وأخريًا  التعليميّة.  اإلجازة  لحملة   )%23,1( مقابل  للتدريب  العميل  التطبيق  عىل  قدرًة 

)2,6%( أن حملة الشهادة التعليمية يستفيدون من الدورات التدريبية ويُقبلون عليها )2,9%( ويقدرون عىل التطبيق العميل 

.)%2,6(

جدول رقم -14- آراء املديرين حول متابعة املعلمني لدورات تدريبية عىل املناهج الجديدة: �

مختلفحملة الشهادة التعليميةحملة إجازات الرتبيةحملة اإلجازة التعليمية

املعلمون األكرث إفادة من الدورات التدريبية
14

)%36,8(
4

)%10,5(
1

)%2,6(
19

)%50(

املعلمون األكرث إقباالً عىل الدورات التدريبية
17

)%48,6(
4

)%11,4(
1

)%2,9(
13

)%37,1(

املعلمون األكرث قدرًة عىل التطبيق العميل للتدريب
9

)%23,1(
12

)%30,8(
1

)%2,6(
17

)%43,6(

وقد أشار 38 مديرًا )88,4%( إىل أن املعلمني يخضعون لدورات تدريبية عىل املناهج الجديدة بينام أشار 5 مديرين 

)11,6%( إىل أن املعلمني ال يخضعون لهذه الدورات.



57

XVI .:آراء املسؤولني عن برامج اإلعداد يف الجامعات

تّم استطالع آراء املسؤولني فـــي مثاين جامعات خاصة باإلضافة إلــــى الجامعة اللبنانيّة– كليّة الرتبية حول متغرّيات 

العامة  األهداف  مع  اإلعداد  محتوى  تطابق  ومدى  اإلعداد  برامج  يشملها  التي  املراحل  منها  اإلعداد  بربامج  تتعلّق  عّدة 

معيّنة  مقرتحــــــــات  املسؤولني  لدى هؤالء  كان  إذا  وما  املدريس  الكتاب  ومحتوى  التعليمي  والسلّم  الرسمية  للمناهج 

املسؤولني  آلراء   )Cross Tabulation  ( التقاطعي  التبويب  نتائج  أظهرت  وقــــــد  اإلعــــداد.  برامج  تحسني  حـــــول 

االستنتاجات اآلتية:

دراسة محتوى املناهج الرسمية دراسًة أكرث شموليّة ومن ثم توزيع األهداف العامة املطلوبة عىل مقّررات اإلعداد،	 

إدراج تخّصصات جديدة تركّز عىل الحاجات الخاصة وعىل اللغة العربية،	 

إعطاء أهمية أكرب للنظريّات الرتبوية وربطها بالتطبيق،	 

تقييم برامج اإلعداد بشكٍل مستمر من أجل ربطها بسوق العمل بشكٍل أفضل،	 

إدراج القيم اإلنسانية والثقافات والحضارات وحل النزاعات يف جميع املواد،	 

إجراء دورات تدريبيّة ملديري املدارس حول طرائق التدريس الحديثة ملواكبة املعلمني املتخرِّجني الجدد،	 

زيادة التنسيق بني املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ووحدات إعداد املعلمني يف الجامعات،	 

الرتكيز عىل الكتاب املدريس الرسمي ألنه جيد وأكرث ارتباطًا بالبيئة والواقع التعليمي يف لبنان،	 

زيادة مّدة التدريب املحيلِّ وتطويره وربطه بواقع املدرسة الرسمية،	 

تدريب املعلمني/الطالب عىل منهجيّات البحث اإلجرايئ وتطبيقه يف املدارس.	 

XVII . :املراحل التي تشملها برامج اإلعداد

تقدم الجامعة األمريكية يف بريوت برنامج إعداد يشمل الحلَقتنَي األوىل والثانية من التعليم األسايس فقط، بينام تقّدم ثالث جامعات هي 

جامعة البلمند والقديس يوسف والجامعة العامليّة برامج إعداد تشمل جميع برامج التعليم األسايس ما عدا مرحلة الروضة. أما الجامعة 

اللبنانية األمريكية وجامعة الرشق األوسط وMUBS وجامعة سيدة اللويزة والجامعة اللبنانية– كلية الرتبية فلديها برامج إعداد تشمل 

جميع مراحل التعليم األسايس والثانوي باإلضافة إىل مرحلة الروضة كام هو مبنّي يف الجدول رقم -15- اآليت:

جدول رقم -15-: توافر برامج اإلعداد يف الجامعات: �

ثانويحلقة 3حلقة 1-2روضةالجامعة

Xالجامعة األمريكيّة

XXجامعة البلمند

XXXجامعة القديس يوسف

XXXالجامعة العامليّة

XXXXالجامعة اللّبنانيّة األمريكيّة

XXXXجامعة الرشق األوسط

MUBSXXXX

XXXجامعة سيّدة اللّويزة

XXXXالجامعة اللّبنانيّة
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XVIII . آراء املسؤولني عـن برامج اإلعداد حول مـدى تطابق محتوى اإلعداد مع املناهج الرسمية

والسـلّم التعليـمي ومحتـوى الكتاب املدريس:

أما بالنسبة ملدى تطابق محتوى برامج اإلعداد مع األهداف العامة للمناهج فقد أظهرت النتائج أن جامعتنَي فقط 

هام الجامعة األمريكية يف بريوت والجامعة العاملية لديهام َدرََجتا تطابق متوّسطَتني بينام اعتربت الجامعات الّسبع الباقية أن 

برامجها تتطابق بشكٍل جيّد مع األهداف العامة للمناهج الرسمية. كذلك أظهرت النتائج أن آراء املسؤولني تغرّيت تدريجيًّا 

الرشق  انضّمت جامعة  املدريس حيث  الكتاب  التعليمي ومحتوى  السلّم  مع  مؤّسساتهم  اإلعداد يف  برامج  مطابقة  حول 

األوسط إىل الجامعتنَي األمريكية يف بريوت والجامعة العامليّة باعتبار أن درجة املواءمة بني برامجها والسلّم التعليمي هي 

متوّسطة وليست جيّدة يف حني اعتربت الجامعات الّست الباقية أن هذه الدرجة هي جيّدة. أما بالنسبة إىل تطابق محتوى 

برامج اإلعداد مع محتوى الكتاب فقد اعتربت كل من جامعة القديس يوسف وMUBS أن هناك مستًوى جيًّدا من التطابق 

بينام اعترَبَت كل من الجامعة العامليّة والجامعة اللبنانية األمريكيّة وجامعة سيدة اللويزة والجامعة اللبنانيّة– كلية الرتبية أن 

مستوى التطابق كان متوّسطًا، يف حني اعتربت بقيّة الجامعات، الجامعة األمريكية يف بريوت وجامعة البلمند وجامعة الرشق 

األوسط أن مستوى التطابق كان منخفًضا كام هو مبني يف الجدول رقم -16-:

جدول رقم 16: آراء املسؤولني عن برامج اإلعداد حول مدى تطابق محتوى اإلعداد مع املناهج الرسمية  �

والسلّم التعليمي ومحتوى الكتاب املدريس:

اقرتاحــــاتمحتوى الكتابالّسلم الّتعليمّياألهداف العاّمةاملعايري

النعممنخفضوسطجّيدمنخفضوسطجّيدمنخفضوسطجّيدالجامعة

XXXXالجامعة األمريكيّة يف بريوت

XXXXجامعة البلمند

XXXXجامعة القديس يوسف

XXXXالجامعة العامليّة

XXXXالجامعة اللّبنانيّة األمريكيّة

XXXXجامعة الرشق األوسط

MUBSXXXX

XXXXجامعة سيّدة اللّويزة

XXXXالجامعة اللّبنانيّة

XIX . :اقرتاحات املسؤولني عن برامج اإلعداد

متحورت اقرتاحات املسؤولني عن برامج اإلعداد يف الجامعات حول نقطتني أساسيّتنَي هام:

أ – إدخال بعض التعديالت عىل محتوى مناهج اإلعداد،

ب – تطوير مكّون التدريب العميل. ويف هذا الّسياق، تّم اقرتاح ما يأيت:

املطلوبة عىل مقّررات  • العامة  توزيع األهداف  ثّم  أكرث ومن  الرسمية دراسة معّمقة  املناهج  دراسة محتوى 

اإلعداد. 
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إدراج تخّصصات جديدة تُركّز عىل الحاجات الخاصة وعىل اللغة العربية.  •

إعطاء أهمية أكرب للنظريّات الرتبوية وربطها بالتطبيق.  •

تقييم برامج اإلعداد بشكٍل مستمر من أحل ربطها بسوق العمل بشكٍل أفضل. •

إدراج القيم اإلنسانية والثقافات والحضارات وحل النزاعات يف جميع املواد. •

إجراء دورات تدريبيّة ملدِيري املدارس حول طرائق التدريس الحديثة ملواكبة املعلمني املتخرِّجني الجدد. •

زيادة التنسيق بني املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ووحدات إعداد املعلمني يف الجامعات. •

الرتكيز عىل الكتاب املدريس الرسمي ألنه جيّد وأكرث ارتباطًا بالبيئة والواقع التعليمي يف لبنان. •

زيادة مّدة التدريب العميل وتطويره وربطه بواقع املدرسة الرسمية. •

تدريب املعلمني/الطالب عىل منهجيّات البحث اإلجرايئ وتطبيقه يف املدارس. •
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الفصل الخامس
“التوصيـــــــــــات”
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بناًء عىل ما تقّدم، بات محتاًّم عىل جميع مؤسسات إعداد املعلمني أن تراعي االتجاهات الحديثة، واملعايري املعارصة 

يف عمليّة إعداد هؤالء املعلمني. وهذا يتطلب درجة عالية من االلتزام الوطني من ِقبَل الدولة واملجتمع لتأمني متطلّبات 

اإلعداد الصحيح. كذلك يجب وضع معايري دقيقة الختيار املعلمني وإعدادهم يف مؤّسسات التعليم العايل بحسب املعايري 

املتعارَف عليها عامليًّا، مع األخذ بعني االعتبار الخصائص الوطنيّة والحضاريّة واالجتامعيّة للبنان. كذلك تتّخذ أهميّة خاّصة 

قضايا تطوير مناهج ومقّررات اإلعداد والتدريب املستمر، واإلفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحديثة، الستقطاب 

بني لجذب العنارص املتميّزة لالنخراط يف سلك التعليم. العنارص الكفوءة وال سيّام من األساتذة املُعّدين واملدرَّ

ويف هذا الّسياق نقرتح التوصيات اآلتية:

I .:االلتزام مبعايري وطنّية للمعلم الكفوء يف لبنان

ال توجد حاليًّا معايري وطنية متّفق عليها وُمعلَنة إلعداد املعلمني يف لبنان تلتزم بها مؤّسسات اإلعداد يف ضوء فلسفة 

املركز  بالتعاون مع  العايل  الرتبية والتعليم  القرار يف وزارة  يأخذ أصحاب  أن  لذلك فمن الرضوري واملفيد  تربوية معلنة. 

الرتبوي للبحوث واإلمناء وكليّة الرتبية يف الجامعة اللبنانية وجميع مؤّسسات اإلعداد يف الجامعات الخاصة املبادرة لصياغة 

هذه املعايري وإعالنها بغية تحديد الرؤية وتصويب املسار. ويف هذا الّسياق ميكن اعتبار املعايري املستخلصة يف هذا البحث 

العامة  األُطُر  تبنِّي  إىل  باإلضافة  الدراسة  ومّدة  اإلعداد  ومعاهد  كليّات  إىل  الدخول  تحديد رشوط  عىل  للعمل  كمنطلق 

للقواعد املعرفيّة التي تتضمن املعارف املهنيّة واملهارات التطبيقيّة واملواقف التي تتعلق بالعالقة املهنيّة وأخالق املهنة. 

نهاية  نتائج  اعتبار  وميكن  بها.  وااللتزام  التعليم  مهنة  مامرسة  تحديد رشوط  إىل  املعايري  تتطرّق  أن  يجب  كذلك 

الثانوية العامة مؤرّشًا عىل جهوزيّة الطلبة املرّشحني للدخول إىل كليّات ومعاهد اإلعداد باإلضافة إىل اعتامد نتائج املقابالت 

الشخصية بغية تحديد مدى االستعداد النفيس وامليول املهنيّة ودرجة استعداد املرّشحني للقيام مبهنة التعليم واالستمرار 

بها. أما األطر العامة للقواعد املعرفيّة التي يجب أن تتوفر للمعلّم فيمكن أن تُبنى عىل أساس أنواع املعارف املتعارَف عليها 

حاليًّا يف معظم بلدان العامل والتي تتمحور حول املهارات، واملعارف، واملواقف املطلوبة والتي تشمل معرفة محتوى املادة 

وأساليب وطرائق التعليم والتقييم ومعرفة املنهج والخصائص النفسيّة والذهنية للمتعلّمني ملختلف األعامر وامليول التعلّمية 

باإلضافة إىل الخصائص الرتبوية للبنان والتي حّددتها املرتكزات األساسية لخطة النهوض الرتبوي بأبعادها كافة، الفكرية، 

والوطنية، واإلنسانية، واالجتامعية وبناًء عىل أطر السياسة الرتبوية واألهداف العامة املعتمدة. وهذا يتوقف عىل اجتياز 

املرّشح لالختبار الذي تضعه مؤّسسات اإلعداد لقبول طالبها. 

تطرحها  التي  للمستجدات  وفًقا  لبنان  واملعلامت يف  املعلمني  أدناه إلعداد  املبيّنة  املعايري  نقرتح  الّسياق  ويف هذا 

املناهج الرسمية الحاليّة ويف ضوء املعايري العامليّة إلعداد املعلمني والتقاطعات القامئة فيام بينها.

معايري إعداد املعلمني املُستخلَصة يف لبنان: �

z  .املجال األول: خصائص برنامج اإلعداد

الرؤية والرسالة: تتضمن توّجهات نظريّة واضحة أكادمييّة وعمليّة ونقديّة أو مزيًجا منها تشمل تعريًفا 	 

للتعليم الجيّد الذي تُبنى عىل أساسه مامرسات وأنشطة الربنامج وصوالً إىل تحقيق الغايات واألهداف 

املنشودة.
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مخرجات الربنامج: تشمل تحديد وإعالن املخرجات التعليميّة للربنامج وقياسها وفًقا آلليّات تؤدي إىل 	 

أدلة واضحة حول عمل الربنامج وتؤرّش إىل مدى تحقيق الغايات واألهداف املتوخاة.

محتوى الربنامج: يعني تنسيق محتوى الربنامج وتوصيفه بشكٍل منطقي ومتوازن يؤّدي إىل ربط النظريّة 	 

بالتطبيق وبناء الكفايات املعّقدة ويضمن الوصول إىل تحقيق املعارف العلميّة والرتبوية واملهنيّة ملكّونات 

الربنامج.

وتحقيق 	  الربنامج  لدخول  املرشحني  الطلبة  لقبول  وُمعلنة  عالية  معايري  تتضمن  الربنامج:  عمل  آلّيات 

الرشاكة الفّعالة مع املدارس يف مجال التدريب العميل.

املوارد والقيادة: تشمل توفري املوارد البرشيّة واملاديّة الالزمة لنجاح الربنامج من خالل استقالليّة القرار 	 

كفاءة  كذلك  وتتضّمن  واألهداف.  الغايات  تحقيق  عىل  املساعدة  والتكنولوجيا  الالزمة  األبنية  وتأمني 

األساتذة واإلدارينّي وتشمل معايري عالية الختيار األساتذة واإلدارينّي العاملني يف الربنامج مع الحرص عىل 

االختصاص والخربة وتوفري الفرص املناسبة للتطّور املهني املستمر ودعم البحث العلمي.

z .املجال الثاين: القاعدة املعرفّية

معرفة املحتوى العلمي: تتضّمن تحديد املعلومات والجوانب املعرفيّة وفًقا لتعريف واضح لطبيعة املادة 	 

العلمية التي سيقوم املعلم بتدريبها.

معرفة طرائق التعليم: تشمل معرفة مبادئ وتطبيقات اسرتاتيجيّات وتقنيّات التعليم الفّعالة واألنشطة 	 

املتنّوعة التي تتمحور حول املتعلّم.

واملعرفيّة 	  الذهنيّة  املجاالت  يف  املختلفة  املتعلمني  أداء  تقييم  أساليب  تشمل  التقييم:  طرائق  معرفة 

والِقيَميّة والعاطفيّة كافة مع الرتكيز عىل تقييم األهداف التعلميّة والكفايات التعلميّة مبكّوناتها كافة.

معرفة تخطيط التعلّم: تشمل تصميم الدروس والوحدات التعليمية.	 

املعتمد 	  الرسمي  للمنهج  والخاصة  العامة  األهداف  معرفة  تتضمن  املُعَتَمد:  التعليمي  املنهج  معرفة 

التعلّم  مجتمعات  تحّددها  كام  االختصاص  مادة  ملنهج  النظريّة  باألُطر  اإلملام  مع  املختلفة  بأبعادها 

واملنظاّمت املهنيّة املعنيّة.

معرفة تكنولوجيا التعلّم: تشمل معرفة األدوات والوسائل التكنولوجيّة املتنّوعة واملناسبة لتعليم مادة 	 

االختصاص.

النفسيّة والذهنيّة واالجتامعيّة والثقافيّة للمتعلّمني وكيفيّة 	  معرفة املتعلّمني: تشمل معرفة الخصائص 

تعلّمهم مع مراعاة الفروق الفرديّة والتنّوع فيام بينهم.

z .املجال الثالث: العالقات املهنّية

العلميّة 	  والجمعيّات  املهنيّة  املنظاّمت  يف  واملشاَركة  العضويّة  يتضّمن  التعلّم:  مجتمعات  إىل  االنتامء 

املختّصة.

التعامل مع اإلدارينّي والزمالء واألهل 	  املتبادل يف  التواصل املهني: يشمل الوضوح والشفافيّة واالحرتام 

والطلبة والتعاون معهم ومع مختلف املؤّسسات واألشخاص املعنينّي بالعمليّة الرتبويّة.

تحفيزهم 	  خالل  من  األفضل  تحقيق  عىل  ومساعدتهم  وتعليمهم  بالطلبة  االلتزام  تتضّمن  املسؤولية: 
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لهم  داعمة  تعلميّة  بيئة  يف  والِقيَمي  واملهاري  والّنفيس  املعريف  وتطّورهم  أدائهم  ومواكبة  وإرشاكهم 

أكادمييًّا وشخصيًّا.

z .املجال الرابع: املامرسة املهنّية

التي 	  التعلّمية والكفايات  الفّعال: استخدام أساليب متنّوعة لتحديد وتحقيق وقياس األهداف  التعليم 

يتضّمنها املنهج مبا فيها الذهنيّة واملهاريّة والعاطفيّة.

وتُراعي 	  التنّوع  تحرتم  للمتعلّمني  وداعمة  ومحّفزة  منضبطة  صفيّة  بيئة  خلق  تشمل  الصفّية:  اإلدارة 

الفروق الفرديّة بني املتعلّمني.

التخطيط: يشمل صياغة األهداف وتصميم الوحدات والدروس واستخدام املوارد املتنّوعة وربط التعليم 	 

باهتاممات املتعلّم وبيئته وحاجاته وتحقيق التكامل بني املواد الدراسيّة املختلفة ومجتمع املدرسة.

z .املجال الخامس: األخالق املهنّية

الِقَيم املهنّية: تتضّمن معرفة أهميّة الرتبية والتعليم بجوانبها كافة والّسعي إىل تحقيق الجودة والعمل 	 

ين. عىل التعلّم والتطّور املستمرَّ

األخالقّيات املهنّية: تشمل االلتزام برسالة التعليم واملواطنة والّسعي إىل تطبيق ِقيَم العدالة، واملساواة، 	 

والدميقراطية، واحرتام اآلخر، والصدق، والنزاهة واملواطنية الصالحة.

للتعلّم 	  واالستعداد  والخربات  املعارف  الكتساب  الدائم  والّسعي  األداء  مراجعة  يعني  املنهجي:  التفكّر 

وتقبّل النقد البّناء والتغذية الراجعة ومامرسة النقد واختيار األفكار والتطبيقات الجديدة.

البحث اإلجرايئ: يتّضمن تصميم وتنفيذ أبحاث علميّة حول األداء وسبل تحسينه وإنتاج املعرفة املتجّددة 	 

حول العمليّة التعلّميّة بأبعادها وجوانبها املتعّددة كافة.

II ..الرؤية والرسالة

الوطنيّة  املعايري  يتوافق مع  لبنان مبا  املعلمني واملعلامت يف  إعداد  برامج  والرسالة يف جميع  الرؤية  يجب تحديد 

للتعليم مع مراعاة التنّوع الرتبوي وخصائص الجامعات واملعاهد التي تنتمي إليها برامج اإلعداد يف إطار ما يسّمى بااللتزام 

الوطني العام إلعداد املعلم الكفوء. فمن الرضوري أن يكون لكل برنامج من برامج اإلعداد رسالة ورؤية واضحتني حول َدوره 

وطريقته يف اإلعداد تنسجم مع الرؤية والرسالة الوطنيّة املتفق عليها بغية تحقيق األهداف العامة التي يسعى إليها وبغية 

يجني. تحديد خصائص وتوّجهات املعلمني والخرِّ

ويف هذا الّسياق ال بد من خلق آليّات فّعالة لزيادة التنسيق بني وزارة الرتبية والتعليم العايل واملركز الرتبوي للبحوث 

واإلمناء وبرامج اإلعداد، خصوًصا كلية الرتبية يف الجامعة اللبنانية  بغية إيضاح الرؤية والرسالة للمعنيِّني يف عمليّة اإلعداد 

كافة.

ويف هذا الّسياق، نقرتح أن تتمحور الرؤية والرسالة يف برامج اإلعداد حول االلتزام والعمل عىل إعداد املعلم القدوة، 

املهني الذي ميتلك القواعد املعرفيّة واملهارات واالتّجاهات الرضوريّة للتعليم الفّعال مع الرتكيز عىل َدوره يف إعداد املواطن 

الصالح واملُنتج واملؤمن مبرتكزات الوطن وصوالً إىل مجتمع متقّدم ومتكامل يتالحم فيه أبناؤه يف مناخ من الحرية والعدالة 

واملساواة وفًقا للتوّجهات الوطنية املتوّخاة يف املناهج الرسمية املعتمدة.
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III .:األُطر النظريّة والتنظيمّية

تُبنى التوّجهات واألُطر النظريّة والتنظيميّة عىل قاعدة ربط النظريّة بالتطبيق وتحقيق املعارف املختلفة التي تشّكل 

القاعدة املعرفيّة للتعليم الفّعال والتي تشمل بشكٍل أسايس معرفة املحتوى واملنهج وطرائق التعليم والتقييم باإلضافة إىل 

أنواع أخرى من املعارف واملهارات واملواقف كالتواصل مع اآلخرين والتعاون معهم والتعلّم املستمر والبحث العلمي والوعي 

بقضايا املجتمع والبيئة وغريها والتي يتم اعتامدها وفًقا للتوّجهات واألطر النظريّة املعتمدة يف برامج اإلعداد.  ونقرتح يف 

هذا املجال تحديد الجوانب البنائيّة واملفاهيميّة لكلٍّ من برامج اإلعداد. وبتفصيٍل أكرث يُفرَتض تحديد عدد السنوات الالزمة 

للدراسة، وعدد الساعات املُعتَمدة املطلوبة إلكامل الربنامج ومدة التدريب العميل، وأنواع املقّررات املطلوبة مع توصيفها، 

ما يساعد عىل صياغة األهداف العاّمة للربنامج بغية إعالنها لكل املعنيِّني وخاصًة الطلبة/املرّشحني لدخول الربنامج ولتسهيل 

عمليّة قياسها والتأكّد من مدى تحّققها ضامنًا للجودة. كذلك من املهم أن تُبنى برامج اإلعداد عىل أسس مفاهيميّة واضحة 

تحّدد هويّتها وتوّجهاتها النظريّة والتي تشمل التوّجه األكادميي، والعميل، والتكنولوجي، والشخيص، والنقدي- االجتامعي يف 

إطار ما تتضّمنه الرؤية/الرسالة الوطنية إلعداد املعلمني واملعلامت يف لبنان.

ونقرتح يف هذا املجال أن يختار كل برنامج من برامج اإلعداد التوّجه النظري الذي يتناسب مع الفلسفة الرتبوية 

للجامعة أو للجهة التي ينتمي إليها الربنامج وميكن أيًضا اختيار مزيج من هذه التوّجهات مع مراعاة أن ال تقل مدة برنامج 

اإلعداد عن خمس سنوات كحدٍّ أقىص أو عن أربع سنوات كحدٍّ أدىن وتكون مكثّفة تتضّمن إعداًدا كافيًا يف مادة االختصاص 

واإلعداد القيمي- الرتبوي بشّقيه العام واملختص باملادة باإلضافة إىل التدريب العميل.

IV ..املخرجات التعلمّية

صياغة املخرجات التعلمية لربامج اإلعداد وإعالنها بطريقة قابلة للقياس عرب استحداث آليّات ووحدات تقييم وقياس 

فّعالة لتحسني األداء وضامن الجودة. من املهم أن تكون املخرجات التعلّمية لربامج اإلعداد مكتوبة بشكٍل قابل للقياس من 

خالل جمع املعلومات حول مدى تحّقق هذه املخرجات والتثبّت من صدقيّتها. ويف هذا الّسياق يجب أن تتوافر لدى كليّات 

وبرامج اإلعداد آليّات ولجان محّددة تُعنى بوضع الخطط الالزمة لقياس املخرجات التعلمية وتحليل النتائج واملعطيات 

وصياغة التوصيات وتحديد سبل التدخل الالزمة لتحسني األداء.

ويف هذا الّسياق، نقرتح رضورة اعتامد الالئحة النهائيّة للمخرجات التعلّمية لربامج اإلعداد كنقطة البداية يف عملية 

د الخطة  القياس والتقييم ومن ثّم تصميم خطة للتقييم تتألف من ثالثة فصول سنوية أو ستة فصول دراسيّة مثالً أن تحدِّ

املخرجات موضوع القياس يف فصٍل ما وتبني طرائق جمع املعلومات حول مدى تحّقق هذه املخرجات يف هذا الفصل عىل 

أن تشمل االختبارات الفصليّة والنهائيّة، املقابالت مع الطلبة والخّريجني وأرباب العمل، االستامرات، املشاهدة، واملشاريع 

وغريها، ومن ثم كتابة التقارير الفصليّة والسنويّة والنهائيّة ومناقشتها لتبيان مواطن القوة ومواطن الضعف يف الربنامج 

ملعالجتها.

V .:املوارد والقيادة

اعتامد أساتذة يف كليّات ومعاهد اإلعداد من أصحاب االختصاص والخربة والكفاءات العالية يف الرتبية إلدارة وتنفيذ 

الختيار  معايري  وضع  ذلك  ويستلزم  الرصني.  العلمي  والبحث  الدائم  املهني  التطّور  مستلزمات  تأمني  مع  اإلعداد  برامج 
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األساتذة وترقيتهم مع الحرص عىل تأمني سبل التطّور املهني الالزمة لهم من خالل تشجيع ودعم املشاركة يف املؤمترات 

تُعنى  التي  والتعلّم  التعليم  استحداث وتفعيل مراكز  املعرفة وتعميمها مع رضورة  إنتاج  بغية  العلمي  والبحث  العلمية 

بتبادل الخربات بني األساتذة وتطبيق األساليب والطرق التعليميّة الفّعالة. عىل أن تكون املؤّهالت العلمية بحّدها األدىن 

والخربات املُكتسبة أيًضا بحّدها األدىن، والعوامل الشخصيّة مبا يف ذلك األخالقيّة، النفسيّة، االجتامعيّة، الثقة بالنفس، كل 

بني الذين تويص بهم لجنة أكادمييّة- تربويّة مشّكلة يف  ين واملدرِّ ذلك يكون جزًءا ال يتجزأ من املعايري املفرتضة الختيار املُعدِّ

كل جامعة لهذه الغاية.

VI .:مكّونات برامج اإلعداد

اعتامد مواد دراسيّة جديدة يف مكّونات برامج اإلعداد تُركّز عىل معرفة املضامني التعلّميّة للمناهج الرسمية والكتاب 

املدريس وأساليب التقييم املطبّقة والنظام الرتبوي اللبناين بشكٍل عام وتضمن معرفة املعلم بحقوقه وواجباته.

ويف هذا الّسياق، ال بد من توصيف هذه املقّررات وصياغة أهدافها التعلّمية مبا يتالءم مع الرؤية والرسالة الوطنيّة 

إلعداد املعلمني واملعلامت. كذلك يجب أن تتنّوع هذه املخرجات وأن تشمل جميع املعارف الفلسفيّة، والرتبويّة، والنفسيّة 

التعليم وغريها من  يف  التكنولوجيا  إستخدام  إىل  باإلضافة  والتقييم  التعليم  بطرائق  املرتبطة  البيداغوجيّة  املهارات  وتلك 

املواقف والِقيَم التي يسعى الربنامج إىل تحقيقها. كذلك من املهم استحداث مقّررات تعليميّة خاصة ومناسبة ضمن مكّونات 

باإلضافة إىل  األجنبية والعلوم والرياضيات  اللغات  املختلفة وخصوًصا يف  التعليمية  للمراحل  العلميّة وفًقا  املادة  محتوى 

تصميم مقّررات أخرى حول القدرات واملعارف واملهارات الالزمة للمعلم للتعامل مع متطلّبات مرحلة الروضة واملرحلة 

االبتدائية واملتوسطة من التعليم األسايس كام وردت يف الهيكلية الجديدة للتعليم.

VII .:اسرتاتيجّيات التعليم وطرائقه

تطبيق اسرتاتيجيّات التعليم وطرائقه الحديثة يف برامج إعداد املعلمني واملعلامت والتي تبتعد عن التلقني والحفظ 

وتركّز عىل استخدام التكنولوجيا يف التعلم بغية تحقيق التعليم النشط والفّعال من خالل عمل املجموعات والتعلّم التعاوين 

وحل املشكالت ودراسة الحاالت املستمدة من الواقع العميل. من املهم التأكيد عىل أن أيًّا من هذه الطرائق ال يشّكل مبفرده 

حالًّ ملشاكل الرتبية والتعليم. ولكن الهدف هو متكني املعلم من اتخاذ القرارات املناسبة بناًء عىل معرفته لهذه الطرائق ومدى 

مواءمتها لطبيعة املادة باإلضافة إىل الرتكيز عىل رضورة تنويع أساليب التعليم مبا يتالءم مع أساليب التعلّم لدى الطلبة. ومن 

املهم أيًضا استثامر هذه الطرائق يف وضعيّاٍت عملية معّقدة تؤّدي إىل اكتساب كفايات تُحايك واقع التعليم يف املدارس وليس 

فقط اكتساب املعارف واملهارات غري املرتابطة. ولقد أثبتت التجارب العملية املختلفة فائدة وصوابيّة استخدام اسرتاتيجيّات 

التعليم وطرائقه الحديثة نفسها يف إعداد املعلمني بحيث إنه يتم استخدام طرائق التعليم التعاوين املختلفة مثالً يف إعداد 

املعلمني ما يؤّدي إىل اكتساب أنواع املعارف واملواقف املتوّخاة واختبار تطبيقات التعلّم التعاوين يف آٍن مًعا.

VIII . :تنظيم مكّون التدريب العميل وإدارته

تنظيم مكّون التطبيق العميل وإدارته يف برامج اإلعداد من خالل تحقيق الرشاكة مع املدارس املتعاونة والنموذجيّة 

وعرب تكثيف الزيارات امليدانيّة وزيادة األعامل التطبيقيّة ونقد الدروس النموذجية بغية تحسني األداء. وهكذا، فإنه من 
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الرضوري أن تكون عمليات التدريب موجهة وفًقا للمخرجات التعلّمية لربنامج اإلعداد وأن تُراعي تفريد التدريب وتنويعه 

وفًقا لحاجات املتدرّب من خالل إرشاكه يف القرار التدريبي املبني عىل رؤيته لحاجاته الخاصة لتطوير املهارات التعليمية 

الالزمة. كذلك من املهم أن يكون التدريب مستمرًّا وأن يسعى دامئًا إىل ربط اإلعداد النظري بالتدريب العميل بغية تحقيق 

التفاعل اإليجايب مع الوضعيّات الحقيقيّة للتعليم.

من جهٍة أخرى، من املفيد إصدار األدلّة الالزمة لتنظيم اإلعداد العميل وتحسينه واختيار األساتذة املتعاونني بشكٍل 

جيّد وفًقا ملعايري واضحة مع تحديد املدارس املشمولة بالرتبية العملية بغية تحقيق األهداف املنشودة. 

اللّجان  تشكيل  عرب  النموذجية  واملدارس  اإلعداد  برامج  بني  والفّعالة  الحقيقية  الرشاكة  تحقيق  من  بد  ال  وأخريًا، 

واآلليّات الفّعالة وإتاحة الفرص وإعطاء الحوافز للمدّربني مع متكينهم من املهارات الالزمة ألداء عملهم بشكٍل فّعال استناًدا 

إىل وثيقة مرجعيّة نقرتح أن تسّمى:

»الرّشعة الوطنّية إلعداد املعلّمني واملعلاّمت يف لبنان«
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الفصل السادس
“املـــالحـــق واملصادر”
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ملحق رقم 1 

مناذج من املقّررات املُعَتَمدة

مكّون محتوى املادة )Content Knowledge( ويسّمى أيًضا “معرفة املحتوى”. واملقصود به متكني املتخّرج من ( 1

املادة موضوع االختصاص، كالّلغات العربية واإلنكليزية والفرنسية، الرياضيات، العلوم التطبيقية، والعلوم اإلجتامعية.

أمثلة من املقّررات يف هذا املكّون:	 

Educ. 271: الرياضّيات ملعلّمي املرحلة االبتدائية: •

دراسة معّمقة ملفاهيم الرياضيات ومهاراتها يف مناهج الرياضيات يف مرحلة ما قبل الثانوي.

Educ. 274: العلوم ملعلّمي املرحلة االبتدائية: •

دراسة معّمقة ملفاهيم العلوم ومهاراتها يف مناهج العلوم يف مرحلة ما قبل الثانوي.

مكّون الثقافة العامة )General Knowledge( أو ما يسمى أيًضا “متطلبات الجامعة”. ويُراد منه متييز املتخرّجني ( 2

بسامت تربوية أو ثقافية خاصة برسالة الجامعة. وتتناول إجامالً حقوالً معرفيّة متنوعة مثال: اللّغات والتواصل، 

اإلنسانيّات وما يتصل بها من ثقافة دينية وأخالقيّات،  تكنولوجيا اإلعالم، وعلوم البيئة والصحة والغذاء، يضاف إليها 

)وفًقا للنموذج األنغلوفوين( مهارات التحرير الكتايب والفلسفة والتاريخ والرتبية البدنية.

أمثلة من املقّررات يف هذا املكّون:	 

ARM 211 تاريخ الشعب األرمني من عصور ما قبل التاريخ حتى القرن الحادي عرش امليالدي: •

دراسة علميّة للتاريخ السيايس للشعب األرمني يف ضوء التطّورات الدولية من فرتة ما قبل األرمن يف 

تاريخ أرمينيا إىل غزو السالجقة، فضالً عن الجوانب االجتامعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة من التاريخ 

األرمني.

ENGL 204: اللغة األكادميّية اإلنكليزية املتقّدمة: •

مقّرر مصّمم لتوفري تدريب دقيق )صارم( يف االستيعاب القرايّئ )القراءة والفهم(، والتأليف،   

والنقد، ومهارات البحث. عىل الّرغم من أن ENGL 204 يُبنى عىل العديد من املهارات املكتسبة يف 

ENGL 203، فهو مختلف، حيث إنه يشّجع البحث املستقل األكرث تقدًما، فضالً عن الكتابة واملناقشة 

يف ما يتعلق مبجموعة متنوعة من القضايا من خالل املنهج الدرايس.

مكّون اإلعداد الرتبوي العام )Pedagogical Knowledge( أو ما يسّمى أيًضا “متطلّبات الكلية”. يهدف هذا املكّون ( 3

إىل تنمية املعارف واملهارات الرتبوية العامة، إذ يتضّمن مجموعة من املقّررات الرتبوية العامة، أو املساندة التي 

تشّكل الجذع املشرتك لكل االختصاصات يف كليات إعداد املعلمني.

تشمل مقررات هـــذا املكّون العلوم الرتبويـــة العامة، إضافًة إلـــى ميادين تربويـــــة مختلفة مثل علــــم النفس الرتبوي، وعلم 

االجتامع الرتبوي، والقياس والتقييم وغريها. كام ميكن أن تشمل مقررات هذا املكّون محاور أو قضايــــا معرفيــــّة، مثال مهنة 

التعليـــم ومتطلباتهـــا، أخـــالق املهنة، التنّوع الثقافـــي وإدارة الصف، الصعوبــــــات التعلّميــــــة، طرائــــق التعليم وأساليــب 

التقييم، الدمج املدرســــي والرتبيــــــة املختصة، التحفيز للتعلّم، وسواها من قضايا أو مشكالت تربوية.

أمثلة من املقّررات يف هذا املكّون:	 

EDU 332: القياس الرتبوي:  •
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استقصاء ودراسة نقدية للمبادئ األساسية وتقنيات االختبار والتقييم يف العملية التعليمية الشاملة، 

باإلضافة إىل استخدام الربامج الحديثة للتقنيّات اإلحصائيّة األساسيّة الالزمة لتحليل االختبارات. 

ويسلّط الضوء عىل اإلعداد، واستخدام وتحليل االختبارات املدرسيّة املختلفة، وعىل تأثري مثل هذه 

االختبارات يف عمليّة التعلّم وتطبيق نتائج االختبار لتحسني التعليم. ويهدف املقّرر إىل مساعدة 

ني ومستخِدِمي الربامج الحديثة  املعلمني يف املستقبل )املستقبليِّني( ليُصبحوا صانِعي اختبارات مختصِّ

لتحليل البنود، واملوثوقيّة، وصحة االختبارات كذلك.

EDU 499: دراسة متقّدمة: •

عمل تربوي وعلمي مستقل عن مشكلة يختارها الطالب أو عن موضوع يتعلق بالتخّصص  

الدرايس. يتطلب بحثًا أو مرشوًعا ميدانيًّا.

PSY 422: سيكولوجّية التعلّم: •

يقدم هذا املقّرر الدرايّس تحليالً للعوامل املؤثّرة يف التعلّم، من خالل دراسة استقصائيّة عن النظريّات 

الرئيسة للتعلّم. ويتم الرتكيز بشكٍل خاص عىل مبادئ التعلّم، واآلثار املرتتّبة عليها يف عمليّة التدريس.

اإلعداد الرتبوي الخاص، )Pedagogical Content Knowledge( أو “متطلّبات االختصاص”: يُعنى هذا املكّون ( 4

بالنظريّات الرتبوية وأساليب التعليم والتقييم ذات العالقة املبارشة باالختصاص الضيّق، سواء أكاَن االختصاص يتعلق 

بتعليم مادة معيّنة، أم بالتعليم يف حلقة أو مرحلة دراسيّة معيّنة )كالطفولة املبكرة أو التعليم االبتدايئ(.

أمثلة من املقّررات يف هذا املكّون:	 

EDU 312: تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبّية. •

دراسة ألساليب ومبادئ تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية استناًدا إىل النتائج التي توّصل إليها 

علم اللغة الحديث. يعالج املقّرر جميع جوانب تدريس اللغة اإلنجليزيّة: املهارات اللغويّة األساسية، 

واملهارات الفرعيّة، واألدب والتوجيه الثقايف.

الساعات املُعتَمدة: 3,00

EDU 313: تدريس العلوم والرياضّيات )املرحلة االبتدائية(: •

دراسة لألساليب وللمواد املستَخَدمة يف مجال العلوم والحساب يف التعليم االبتدايئ.

الرتبية العملّية أو التدريب )Field work(: تهدف الرتبية العملية إىل إكساب الطالب املتدّربني الكفايات التعليميّة ( 5

عن طريق الّربط بني التعليم النظري واملامرسة. 

أمثلة من املقّررات يف هذا املكّون:	 

EDU 202: املراقبة واملناهج:  •

ثالثون ساعة من املراقبة يف الصف أو الصفوف التي ستدرّس مع املرشف.

EDU 419: التدريب يف التعليم: •

للمعلمني  مقّرر تعليمي يف التجربة امليدانيّة يسعى إلدخال املفاهيم، واملشاكل، واملهارات املشرتكة  

املستقبليِّني يف مجال تخّصصهم.
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ملحق رقم -2-

يجني حول املالءمة املهنّية لربامج اإلعداد ملهنة التعليم استامرة ملعرفة رأي الخرِّ

الجمهورية اللبنانية - وزارة الرتبية والتعليم العايل

املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء

سات التعليم العايل إعداد املعلّمني يف مؤسَّ

نسبة إىل تطّور مناهج التعليم العام يف لبنان

استامرة املعلّمني الخريجني

استامرة ملعرفة رأي الخريجني حول املالءمة املهنية لربامج اإلعداد ملهنة التعليم

اسم املعلم/ األستاذ:  

اسم املدرسة:  

رقم الهاتف:  

اسم املحّقق:  

تاريخ اإلجابة:    التوقيع:  

رقم املدرسة رقم امللف   

|____|____|____|____|  |____|____|____|____|  
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I .معلومات عامة

اسم الجامعة/ املعهد الذي تخرّجت فيه  . 1

الكلية  . 1.1

االختصاص  . 2.1

عدد سنوات الدراسة:  . 2

منط الدراسة:. 3

  ب. وحدات   أ. سنوات دراسيّة 

نظام الدراسة:. 4

  ب. انتساب   أ. حضور 

لغة التدريس:. 5

  ب. اإلنكليزية   أ. الفرنسية 

نظام التقويم:. 6

أ. أعامل متعددة:

  مشاهدة. 1

  مرشوعات. 2

  مقابالت. 3

  استامرات. 4

ب.  امتحان نصفي/ امتحان نهايئ

ج.  مختلط

الشهادة التي حصلت عليها:. 7

  دكتوراه يف الرتبية. 1

  كفاءة يف الرتبية. 2

  ماجستري. 3

  إجازة يف الرتبية. 4

  إجازة تعليميّة. 5
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  دبلوم يف الرتبية. 6

  غريه، حّدد:  . 7

هل هذه الشهادة معادلة من وزارة الرتبية والتعليم العايل؟. 8

  ج. ال أعلم   ب. كال    أ. نعم 

ما هو:. 9

أ. اسم املدرسة التي تعمل فيها حاليًّا:  

ب. عنوان هذه املدرسة:  

ج. رقم الهاتف:  

هل عملت قبل اآلن يف مدرسة أخرى؟. 10

  ب. كال   أ. نعم 

إذا كانت اإلجابة “نعم” أذكر:. 11

أ. اسم املدرسة:  

ب. عنوان هذه املدرسة:  

ج. عدد سنوات العمل فيها:  
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II .معلومات حول الدراسة واالختصاص 

حول املضامني التعليمّية للمناهج الرسمّية:. 12

هل أنت مطّلع عىل األهداف العامة للمناهج الرسمّية يف لبنان؟. 1.12

  ب. كال   أ. نعم 

هل اطّلعت عىل األهداف العامة للمناهج الرسمّية يف لبنان: )ميكن إعطاء أكرث من إجابة(. 2.12

   من ضمن برنامج اإلعداد املهني. 1

   من خالل جهد شخيص. 2

   من خالل مامرسة التعليم. 3

   خالل دورة تدريبيّة. 4

اخرت الجواب بوضع دائرة حول الرقم املناسب بحسب املقياس املحّدد يف الجدول أدناه.. 3.12

أوافق بشدةأوافقال رأيال أوافقال أوافق بشدة 

العامة . 1 األهداف  مع  تعلّمها  التي  املادة  يف  اختصاصك  محتوى  يتطابق 

للمناهج الرسمّية.  
12345

بني . 2 الذي  الكتاب  ومحتوى  تعلّمها  التي  للامدة  الخاصة  األهداف  تتطابق 

يديك.
12345

العامة . 3 لألهداف  يستجيب  له  خضعت  الذي  الجامعي  اإلعداد  برنامج 

للمناهج الرسمّية.
12345

12345إن مكونات برنامج اإلعداد الجامعي كافية لتجعل منك معلاًم كفًؤا.. 4

12345تلقيت إعداًدا وافًيا يف محتوى املادة التعليمّية التي تقوم بتدريسها.. 5

هل لديك اقرتاحات حول اإلعداد الجامعي الذي تلقيته يف ما يتعلق باملضامني التعليمّية للمناهج . 4.12

الرسمّية؟

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ “نعم”، اذكر هذه االقرتاحات.
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حول املضامني الرتبويّة للمناهج الرسمّية:. 13

اخرت الجواب بوضع دائرة حول الرقم املناسب بحسب املقياس املحّدد يف الجدول أدناه.

أوافق بشدةأوافقال  رأيال أوافقال أوافق بشدة

إن املضمون الرتبوي لربنامج اإلعداد الذي تلقيته ينسجم مع أهداف املناهج . 1

الرسمّية التي اعتمدتها خطة النهوض الرتبوي.
12345

إن املضمون الرتبوي لربنامج اإلعداد الذي تلقيته ينسجم مع املنهاج الرسمي . 2

للامدة التي تدرِّسها.
12345

12345يلحظ برنامج اإلعداد التفاوت يف قدرات التحصيل عند التالمذة.. 3

12345يلحظ برنامج اإلعداد التفاوت يف األعامر بني التالمذة.. 4

اجل . 5 الرتبية من  )الجندر)الجنس(،  الجديدة  املفاهيم  اإلعداد  برنامج  يلحظ 

السالم، حقوق اإلنسان...( التي أقرت يف خطة النهوض الرتبوي.
12345

12345إن لربنامج اإلعداد صلة بحياة املعلم وبيئته.. 6

12345إن لربنامج اإلعداد صلة بحياة التلميذ وبيئته.. 7

12345اإلعداد يؤهلك إكساب التلميذ مهارة التحليل.. 8

12345استطعت تطبيق املنحى النظري الذي تعلمته عىل أرض الواقع.. 9

هل لديك اقرتاحات حول اإلعداد الجامعي الذي تلقيته يف ما يتعلق باملضامني الرتبويّة للمناهج الرسمّية؟. 1.13

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ “نعم”، اذكر هذه االقرتاحات.
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 حول مناهج اإلعداد وعالقتها بالتوجيه واإلرشاد:. 14

اخرت الجواب بوضع دائرة حول الرقم املناسب بحسب املقياس املحّدد يف الجدول أدناه.

أوافق بشدةأوافقال رأيال أوافقال أوافق بشدة

)البيئة- . 1 االجتامعية.  باملسائل  له  خضعت  الذي  اإلعداد  مناهج  ترتبط 

املجتمع- األرسة(
12345

12345ترتبط مناهج اإلعداد باملسائل السلوكية للتالمذة.. 2

12345ترتبط مناهج اإلعداد باملسائل النفسية.. 3

12345تؤهلك مناهج اإلعداد لتوجه طالبك نحو مستقبلهم املهني.. 4

12345إن الحصول عىل اإلجازة التعليمية كاٍف ملزاولة مهنة التعليم بكفاءة.. 5

يجب . 6 التي  املواد  هي  ما  املوافقة،  بعدم   5 البند  عىل  اإلجابة  كانت  إذا 

إضافتها؟

مادة ................................................................

مادة ................................................................

مادة ................................................................

 هل لديك إقرتاحات حول مناهج اإلعداد الجامعي الذي تلقيته وعالقتها بالتوجيه واإلرشاد؟. 1.14

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ “نعم”، اذكر هذه االقرتاحات.
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 الصلة بني إعداد املعلم واملناهج الرسمّية:. 15

هل مواد اإلعداد للمعلم تساعد يف مراحل التعليم؟. 1.15

  ب. كال   أ. نعم 

اخرت الجواب بوضع )( يف الخانة املناسبة بحسب املقياس املحّدد يف الجدول أدناه.

مرحلة الروضة
املرحلة االبتدائية

)الحلقتان األوىل والثانية(

املرحلة املتوسطة

)الحلقة الثالثة(
املرحلة الثانوية

جيدة

ط
وس

متدنية

جيدة

ط
وس

متدنية

جيدة

ط
وس

متدنية

جيدة

ط
وس

متدنية

يف حال كان إعدادك الرتبوي ملرحلة أ. 

هي  ما  التعليم،  مراحل  من  معينة 

برأيك درجة املواءمة بني:

املناهج الرسمّية وإعدادك؟. 1

األهداف . 2 وتطبيق  اإلعداد  منهج 

العامة؟

منهج اإلعداد والسلّم التعليمي؟. 3

منهج اإلعداد وتدّرج محتوى الكتاب . 4

املدريس؟

فعاالً ب.  كان  تلقيته  الذي  اإلعداد  إن 

للتقييم يف هذه املرحلة؟

هل لديك اقرتاحات حول اإلعداد الجامعي الذي تلقيته يف ما يتعلق بالصلة بني إعداد املعلم واملناهج . 2.15

الرسمّية؟

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ “نعم”، اذكر هذه االقرتاحات.
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مناهج إعداد املعلمني وطرائق التدريس:. 16

اسم املادةكالنعم

هل تّم تدريبك عىل مهارة استخدام:

طرائق التدريس؟. 1

عمل املجموعات؟. 2

األعامل الفردية؟. 3

الزيارات امليدانية؟. 4

حل املسائل؟. 5

النقاش املوّجه؟. 6

إلقاء املحارضات؟. 7

صات؟. 8 رشح الدروس مع ملخَّ

قراءة نص واستخالص املعاين؟. 9

هل لديك اقرتاحات حول مناهج إعداد املعلمني وطرائق التدريس؟. 1.16

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ “نعم”، اذكر هذه االقرتاحات.
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III . مناهج اإلعداد وعالقتها بالتقييم

هل ساعدت دراستك يف إكسابك مهارات التقييم؟. 17

  ب. كال   أ. نعم 

د كيف تتم عملية التقييم:. 1.17 إذا كانت اإلجابة “نعم”، حدِّ

التقييم بالعالمة الرقمي. 1

  ب. كال   أ. نعم 

التقييم بالكفايات؟. 2

  ب. كال   أ. نعم 

التقييم بحسب اإلنتاج السنوي املدريس؟. 3

  ب. كال   أ. نعم 

د النواقص:. 2.17 إذا كانت اإلجابة “كال”، حدِّ

هل شمل التدريب املوضوع النظري )مفهوم التقييم بالكفايات(؟. 1

  ب. كال   أ. نعم 

هل شمل التدريب موضوع التقييم التكويني لدى التلميذ؟. 2

  ب. كال   أ. نعم 

هل شمل التدريب موضوع التقييم التقريري )النهايئ( لدى التلميذ؟. 3

  ب. كال   أ. نعم 

هل شمل التدريب الربط بني الكفايات وطرائق التدريس؟. 4

  ب. كال   أ. نعم 

هل تحّبذ وجود تدريب ناشط أو مستمر؟. 5

  ب. كال   أ. نعم 

د حاجتك من التدريب:. 6 بدقَّة أكرث، حدِّ
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IV .توصيف مواد اإلعداد ملهنة التعليم

ميكن اعتبار املواد التي درستها كافية ملامرسة مهنة التعليم؟. 18

  ب. كال   أ. نعم 

ميكن اعتبار إعدادك كافًيا لتنسيق مادة تعليمّية معينة )منسق(؟. 19

  ب. كال   أ. نعم 

V .التدريب

هل احتوت مواد الدراسة عىل تطبيق عميل ميداين؟. 20

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ “نعم”، هل كان التدريب العميل كافًيا للبدء مبامرسة التعليم؟. 1.20

  ب. كال   أ. نعم 

ما هي اقرتاحاتك األخرية؟. 21
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ملحق رقم -3-

استامرة ملعرفة رأي مدير املدرسة / املؤسسة التعليمّية حول املالءمة املهنية لربامج اإلعداد ملهنة التعليم

الجمهورية اللبنانية - وزارة الرتبية والتعليم العايل

املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء

سات التعليم العايل إعداد املعلّمني يف مؤسَّ

نسبة إىل تطّور مناهج التعليم العام يف لبنان

استامرة املؤسسات التعليمّية )املدارس(

سة التعليمّية حول املالءمة املهنية لربامج اإلعداد ملهنة التعليم استامرة ملعرفة رأي مدير املدرسة / املؤسَّ

اسم املستجوب:  

الوظيفة يف املدرسة:    رقم الهاتف:  

أعىل شهادة يحملها:  

اختصاصه:  

اسم املحقق:    تاريخ اإلجابة:  

رقم املدرسة رقم امللف   

|____|____|____|____|  |____|____|____|____|  
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I .سة ة عن املدرسة / املؤسَّ معلومات عامَّ

اسم املدرسة/ املؤسسة: . 1

رقم الهاتف:  . 1.1

موقع املدرسة )املحافظة(:  . 2

العنوان:  . 1.2

نوع التعليم: . 3

  ب. رسمي   أ. خاص 

ما هو عدد أفراد الهيئة التعليمّية:  . 4

ما هو عدد أفراد الهيئة اإلداريّة:  . 5

املراحل التعليمّية يف املدرسة وعدد التالمذة يف كل مرحلة. 6

عدد التالمذةاملرحلة

روضة

حلقة أوىل

حلقة ثانية

متوسط )حلقة ثالثة(

ثانوي

II .معلومات عن املعلِّمني

ما هو عدد أفراد الهيئة التعليمّية يف املدرسة. 7

مالك . 1

تعاقد . 2

املجموع . 3

ما هو عدد املعلِّمني الحاصلني عىل:. 8

اإلجازة يف الرتبية من الجامعات املعتمدة يف لبنان. 1

الشهادة التعليمّية االبتدائّية )خّريجو دور املعلمني(. 2

الشهادة التعليمّية الثانية )خّريجو الدار املتوسطة(. 3
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ما هو عدد املعلِّمني الحاصلني عىل شهادة تعليمّية من التعليم املهني:. 9

1 ..B.T

2 ..T.S

3 ..L.T

ما هو عدد املعلِّمني الحاصلني عىل شهادات أخرى:. 10

كفاءة )كلية الرتبية(. 1

ماجستري. 2

دكتوراه. 3

د:. 4 غريه، حدِّ

لني للعناية بـ:. 11 عدد املعلِّمني املؤهَّ

الحاالت الخاصة . 1

الصعوبات التعلمّية. 2

الجهة املعتمدة لتقييم عمل التالمذة:. 12

  أ.  معلّم املادة

  ب.  منّسق املادة

  ج.  مجلس الّصف

  د.  اإلدارة

  ه.  مشرتك
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اخرت الجواب املناسب بوضع )( يف الخانة املناسبة يف ما يتعلق بتقييم أداء املعلمني بالنسبة للمضامني . 13

التعليمّية للمناهج الرسمّية:

غريهم، حددحملة الشهادة التعليمّية*حملة إجازات الرتبيةحملة اإلجازات التعليمّية

من هم املعلِّمون األكرث اطاّلًعا عىل مضمون . 1

املناهج الرسمّية؟

من هم املعلِّمون األكرث استعامالً لألنشطة؟. 2

للمفاهيم . 3 مواكبة  األكرث  املعلِّمون  هم  من 

التنمية  البيئة،  )الجندر،  الحديثة؟ 

املستدامة....(

من هم املعلِّمون األفضل إعداًدا يف ما يخص . 4

يقومون  التي  التعليمّية  املادة  مضامني 

بتدريسها؟

للمكتبة . 5 استخداًما  األكرث  املعلِّمون  هم  من 

العاّمة أو لإلنرتنت؟

* الشهادة التعليمّية تعني خّريجي دور املعلِّمني واملعلِّامت.

اخرت الجواب املناسب بوضع )( يف الخانة املناسبة يف ما يتعلق بتقييم آداء املعلِّمني بالنسبة للمضامني . 14

الرتبويّة للمناهج الرسمّية:

غريهم، حددحملة الشهادة التعليمّية*حملة إجازات الرتبيةحملة اإلجازات التعليمّية

إعداداً . 1 األفضل  املعلِّمون  هم  من 

التحصيل  قدرات  يف  التفاوت  ملعرفة 

عند التالمذة؟

إعداداً . 2 األفضل  املعلِّمون  هم  من 

بني  العمري  التفاوت  ملالحظة 

التالمذة؟

عىل . 3 قدرة  األكرث  املعلِّمون  هم  من 

االنسجام مع البيئة املدرسية؟

يف . 4 مرونة  األكرث  املعلِّمون  هم  من 

التعامل مع بيئة التلميذ؟

لدفع . 5 ميالً  األكرث  املعلِّمون  هم  من 

التلميذ إىل التحليل؟

تطبيًقا . 6 األكرث  املعلِّمون  هم  من 

للمنحى النظري عمليًّا يف الّصف؟

* الشهادة التعليمّية تعني خريجي دور املعلمني واملعلامت.
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اخرت الجواب املناسب بوضع )( يف الخانة املناسبة يف ما يتعلق بتقييم أداء املعلِّمني يف اإلرشاد والتوجيه:. 15

مختلف حددحملة الشهادة التعليمّية*حملة إجازات الرتبيةحملة اإلجازات التعليمّية

تفاعالً . 1 األكرث  املعلِّمون  هم  من 

االجتامعّية،  الطفل  حاجات  مع 

السلوكّية والنفسّية؟

من هم املعلِّمون األكرث تفاعالً مع . 2

اإلرشاد والتوجيه الرتبوي؟

مقدرة . 3 األكرث  املعلِّمون  هم  من 

التعليمي  السلم  مع  التكامل  عىل 

للمنهجية الجديدة؟

* الشهادة التعليمّية تعني خريجي دور املعلِّمني واملعلِّامت.

هل لديك اقرتاحات لتطوير مناهج إعداد املعلِّمني من حيث املضمون وأساليب التطبيق؟. 16

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ “نعم”، اذكر هذه االقرتاحات.

 

 

 

 

اخرت الجواب املناسب بوضع )( يف الخانة املناسبة يف ما يتعلق بتقييم أداء املعلِّمني يف التقييم:. 17

مختلف حددحملة الشهادة التعليمّية*حملة إجازات الرتبيةحملة اإلجازات التعليمّية

مجال . 1 يف  كفاءة  األكرث  املعلِّمون  هم  من 

التقييم العام؟

مجال . 2 يف  كفاءة  األكرث  املعلِّمون  هم  من 

التقييم الرّقمي؟

مجال . 3 يف  كفاءة  األكرث  املعلِّمون  هم  من 

التقييم بالكفايات؟

* الشهادة التعليمّية تعني خريجي دور املعلمني واملعلامت.
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هل يتابع معلِّمو مدرستك دورات تدريبية عىل املناهج الرسمّية؟. 18

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ »نعم«، ضع )( يف الخانة املناسبة.

مختلف حددحملة الشهادة التعليمّية*حملة إجازات الرتبيةحملة اإلجازات التعليمّية

من . 1 إفادة  األكرث  املعلِّمون  هم  من 

الدورات التدريبّية؟

عىل . 2 إقباالً  األكرث  املعلِّمون  هم  من 

الدورات التدريبّية؟

من هم املعلِّمون األكرث قدرة عىل التطبيق . 3

العميل للتدريب؟

* الشهادة التعليمّية تعني خريجي دور املعلِّمني واملعلِّامت.

يتم تقييم أداء املعلِّم باالستناد إىل:. 19

  أ.  دفرت التحضري

  ب.  املشاهدة

  ج.  نتائج التالمذة

  د.  ردود فعل األهل

ق   ه.  تقييم املنسِّ
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استامرة ملعرفة رأي املسؤولني حول املالءمة املهنّية لربامج اإلعداد ملهنة التعليم

الجمهورية اللبنانية - وزارة الرتبية والتعليم العايل

املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء

سات التعليم العايل إعداد املعلّمني يف مؤسَّ

نسبة إىل تطّور مناهج التعليم العام يف لبنان

استامرة حول برامج إعداد املعلِّمني يف الجامعات واملعاهد

استامرة ملعرفة رأي املسؤولني حول املالءمة املهنية لربامج اإلعداد ملهنة التعليم

اسم الجامعة / املعهد:  

اسم املستجوب:    رقم الهاتف:  

الوظيفة الفعلّية:  

اسم املحقق:  

تاريخ اإلجابة:    التوقيع:  

رقم املدرسة رقم امللف   

|____|____|____|____|  |____|____|____|____|  
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هل يشمل برنامج إعداد املعلمني يف مؤسستكم مراحل التعليم اآلتية:. 1

  روضة؟. 1

  مرحلة التعليم االبتدايئ )الحلقتان األوىل والثانية(؟. 2

  مرحلة التعليم املتوسط )الحلقة الثالثة(؟. 3

  مرحلة التعليم الثانوي؟. 4

الصلة بني إعداد املعلِّم واملناهج الرسمّية. 2

ضع )( يف الخانة املناسبة بحسب املقياس املحّدد يف الجدول أدناه.

يف حال كان برنامج اإلعداد يف مؤّسستكم يشمل املراحل التعليمّية، ما هي برأيك درجة املواءمة بني:. 1.2

مرحلة الروضة
املرحلة االبتدائية

)الحلقتان األوىل والثانية(

املرحلة املتوسطة

) الحلقة الثالثة(
املرحلة الثانوية

جيدة

ط
وس

متدنية

جيدة

ط
وس

متدنية

جيدة

ط
وس

متدنية

جيدة

ط
وس

متدنية

العامة . 1 واألهداف  اإلعداد  منهج 

للمناهج الرسمّية؟

منهج اإلعداد والسلّم التعليمي؟. 2

الكتاب . 3 محتوى  وتدّرج  اإلعداد  منهج 

املدريس؟

ستكم؟. 2.2 هل لديك اقرتاحات حول برنامج اإلعداد يف مؤسَّ

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ “نعم”، اذكر هذه االقرتاحات.
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مناهج إعداد املعلِّمني وطرائق التدريس. 3

يتّم تدريب الطلبة الخريجني/ املعلمني عىل مهارة استخدام طرائق التدريس اآلتية:. 1.3

اسم املادةكالنعم

عمل املجموعات.. 1

األعامل الفردية.. 2

الزيارات امليدانية.. 3

حل املسائل.. 4

النقاش املوّجه.. 5

إلقاء املحارضات.. 6

صات.. 7 رشح الدروس مع ملخَّ

قراءة نص واستخالص املعاين.. 8

هل لديك اقرتاحات حول مناهج إعداد املعلِّمني وطرائق التدريس؟ . 2.3

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ “نعم”، اذكر هذه االقرتاحات.

 

 

 

 

مناهج اإلعداد وعالقتها بالتقييم. 4

هل تساعد برامج اإلعداد يف جامعتكم/ معهدكم عىل إكساب الطلبة الخريجني مهارات التقييم؟. 1.4

  ب. كال   أ. نعم 

إذا كانت اإلجابة “نعم”، حدد مقاربة التقييم التي تعتمدونها:. 2.4

  2. كال  1. نعمالتقييم بالعالمة الرقمّيةأ. 

  2. كال  1. نعمالتقييم بالكفاياتب. 

  2. كال  1. نعمالتقييم بحسب اإلنتاج السنوي املدريسج. 



91

إذا كانت اإلجابة “ال”، حّدد النواقص:. 3.4

  2. كال  1. نعممفهوم التقييم بالكفاياتأ. 

  2. كال  1. نعممفهوم التقييم التكويني لدى التلميذب. 

  2. كال  1. نعممفهوم التقييم التقريري )النهايئ( لدى التلميذج. 

  2. كال  1. نعمالربط بني الكفايات وطرائق التدريسد. 

هل تفّضل وجود تدريب ناشط أو مستمر؟. 5

  ب. كال   أ. نعم 

توصيف مواد اإلعداد ملهنة التعليم. 6

ميكن اعتبار املواد التي تدرس يف جامعتكم/ معهدكم كافية ملامرسة مهنة التعليم . 1.6

  ب. كال   أ. نعم 

ق(؟  . 2.6 ميكن اعتبار اإلعداد كافًيا لتنسيق مادة تعليمّية معينة )منسِّ

  ب. كال   أ. نعم 

التدريب. 7

تحتوي مواد الدراسة عىل تطبيق عميل ميداين. 1.7

  ب. كال   أ. نعم 

يف حال اإلجابة بـ “نعم”، هل كان التدريب العميل كافًيا للبدء مبامرسة التعليم؟. 2.7

  ب. كال   أ. نعم 

ما هي اقرتاحاتك األخرية؟. 8
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ملحق رقم -5-

الئحة املدارس املختارة

النوعالعنواناالسمالرقماملحافظة

أسايساملدور -  الكرنتينا - شارع السنيغال - ت: 01446110 الرميل الرسمية املختلطة3بريوت “بريوت األوىل”

روضة برج أيب حيدر الرسمية20بريوت “بريوت الثانية”
املصيطبة - شارع حسن املدور - املديرية العامة 

األوقاف اإلسالمية - ت: 01060430
أسايس

املنارة التوسطة للبنات الرسمية51بريوت “بريوت الثالثة”
راس بريوت - شارع كراكاس - الدولة - ت: 

01742770
أسايس

ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات40بريوت “بريوت الثانية”
طريق الجديدة - شارع بولفار املدينة الرياضية - 

وقف الرب و اإلحسان - ت: 01854253
ثانوي

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت املبارشة الجنوبية 

أسايسعني الرمانة - شارع وديع نعيم - ت: 01282291الشياح الرسمية الثانية املختلطة إنكليزي73

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت القريبة الجنوبية

برج الرباجنة األوىل للصبيان الرسمية117
برج الرباجنة - شارع الرمل - الوقف الجعفري 

اإلسالمي - ت: 01451152
أسايس

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت البعيدة – كرسوان

ساحل علام الجديدة الرسمية املتوسطة134
ساحل علام - مار نهرا - الشارع العام - وقف مدرسة 

ساحل علام - ت: 09644107
أسايس

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت البعيدة – عاليه

عرمون الرسمية املختلطة153
عرمون - العقبة -الشارع العام - البلدية - ت: 

05410675
أسايس

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت املبارشة الجنوبية

ثانوية الغبريي الثانية الرسمية للبنات1536
الغبريي - فرحات - شارع طريف املطار - ت: 

01858230
ثانوي

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت البعيدة – املنت

ثانوية أنطلياس الرسمية142
أنطلياس - القبيزة - شارع طريق عام بكفيا - ت: 

04406760
ثانوي

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
جبيل

نهر إبراهيم املتوسطة املختلطة الرسمية176
نهر إبراهيم - مار جرجس - الشارع العام - ت: 

09444006
أسايس

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
كرسوان

درعون الرسمية املتوسطة املختلطة207
درعون - ساحة الكنيسة - شارع الساحة العامة - ت: 

09262939
أسايس

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
املنت

أسايساملحيدثة - ت: 04980317متوسطة املحيدثة الرسمية املختلطة220

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
بعبدا

الهاللية الرسمية املختلطة251
الهاللية - الوقف الدرزي يف الهاللية - ت: 

05552608
أسايس

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
عاليه

متوسطة عاليه األوىل الرسمية256
عاليه - راس الجبل - شارع قرب سمبوزيوم 2000 - 

ت: 05554789
أسايس

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
الشوف

أسايسبعاصريبعاصري املختلطة الرسمية294

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
جبيل

ثانوية قرطبا الرسمية195
قرطبا - شارع سيدة الحرزمانية - وقف كنيسة سيدة 

الحرزمانية قرطبا - ت: 09405377
ثانوي

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
كرسوان

ثانوية الكفور الرسمية املختلطة211
الكفور - مار جرجس - شارع أديب كرم - ت: 

09780406
ثانوي

النموذج الرسمية للبنات359الشامل “طرابلس املدينة”
التل و املدينة الوسطى - الجميزات - شارع الشيخ 

سليم تقال - ت: 06431340
أسايس
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الجديدة الرسمية للبنني363الشامل “طرابلس املدينة”
التل و املدينة الوسطى - شارع طارق بن زياد - 

ت:06624514  
أسايس

األمري فخر الدين املعني للبنني370الشامل “طرابلس املدينة”
التل و املدينة الوسطى - شارع املصارف - ت: 

06626309
أسايس

أسايسالتل و املدينة الوسطى - التل - ت: 06423406روضة النشئ الجديد1376الشامل “طرابلس املدينة”

أسايسالبداوي - شارع الجبل - ت: 06390665البداوي اإلبتدائية الرسمية املختلطة1419الشامل “طرابلس الضواحي”

تكميلية سريالرسمية املختلطة492الشامل “املنية/ الضنية”
سري الضنية - املسجد القديم - شارع السوق - قرب 

املسجد القديم - ت: 06490405
أسايس

أسايسطاران - الطريق العام - 06490174طاران الرسمية املختلطة501الشامل “املنية/ الضنية”

أسايسالحاكور - الوقف األرثوذكيس - ت: 06825810الحاكور الرسمية املختلطة546الشامل “عكار”

قوس عكار الرسمية املختلطة614الشامل “عكار”
عكار العتيقة - قوس عكار -الشارع العام - ت: 

06885116
أسايس

أسايساملقيبلة - ت: 06870136املقيبلة الرسمية املختلطة651الشامل “عكار”

أسايسعيات - ت: 06361217متوسطة عيات الرسمية1489الشامل “عكار”

أسايسمرياطة - ت: 06255301مرياطة الرسمية664الشامل “زغرتا”

أسايسمرح كفر صغاب - مراح كفر صغابروضة مرح كفر صغاب الرسمية املختلطة688الشامل “زغرتا”

أسايسضهر العني - الشارع العام - ت: 06416570ضهر العني الرسمية املختلطة697الشامل “الكورة”

أسايسبتعبورة - وقف الروم األرثوذكس - 03553524بتعبورة الرسمية املختلطة733الشامل “الكورة”

أسايسشكا - البحر - شارع رقم 2 - ت: 06545053شكا الرسمية للبنات747الشامل “البرتون”

أسايسكور الجندي - ت: 03816381كور الرسمية املختلطة768الشامل “البرتون”

ثانوية البرتون الرسمية - فرع دوما780الشامل “البرتون”
دوما - الصنوبر - الشارع العام - نادي دوما - ت: 

06520664
ثانوي

ثانوياامليناء - شارع بور سعيد - ت: -06600790ثانوية زريق الرسمية للبنني384الشامل “طرابلس املدينة”

ثانويمنيارة - ت: 06690318ثانوية منيارة الرسمية543الشامل “عكار”

ثانويبطرام - العني - الشارع العام - ت:06930847 ثانوية خليل سامل بطرام الرسمية717الشامل “الكورة”

أسايسوادي العراييش - ت: 08821238متوسطة وادي العرايش الرسمية املختلطة790البقاع “زحلة”

أسايسحزرتا - ت: 08812450متوسطة حزرتا الرسمية املختلطة806البقاع “زحلة الضواحي”

أسايسحوش قيرص - ت:08500035حوش قيرص الرسمية1356البقاع “زحلة القضاء”

أسايسالهرمل - املرح - شارع املدرسة - ت: 08200455متوسطة الهرمل الرسمية األوىل867البقاع “الهرمل”

أسايسالنبي رشادةالنبي رشادة الرسمية942البقاع “بعلبك”

أسايسحام - 03701315حام الرسمية املختلطة963البقاع “بعلبك”

أسايسكامد اللوز - ت: 08660943كامد اللوز املتوسطة الرسمية990البقاع “البقاع الغريب”
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أسايسالبرية - ت: 08560229مدرسة البرية املتوسطة الرسمية1021البقاع “راشيا”

ثانويرياء - ت: 08900430ثانوية رياق الرسمية813البقاع “زحلة القضاء”

ثانويالدورة - ت:08200473ثانوية الهرمل الرسمية859البقاع “الهرمل”

ثانويدير األحمر - ت: 08321340ثانوية دير األحمر الرسمية908البقاع “بعلبك”

ثانويشعت - الجامع - الشارع العام - ت: 08305206  ثانوية اللبوة الرسمية - فرع شعت1466البقاع “بعلبك”

صيدا اإلبتدائية الرسمية للبنات1051الجنوب “صيدا”
الشارع - باب الرساي - شارع سوق الحياكني - ت: 

07723002
أسايس

حارة صيدا الرسمية1058الجنوب “صيدا الضواحي”
الحارة - التعمري - شارع طريق جباع - ت: 

07725526
أسايس

أسايسأنصارية - الشارع العام - ت: 07390780أنصارية املتوسطة الرسمية1091الجنوب “صيدا القضاء”

أسايسعني مجدلني عني مجدلني املتوسطة الرسمية1121الجنوب “جزين”

1236الجنوب “صور”
الشهيد منري سعد املتوسطة الرسمية - 

باريش
أسايسباريش - ت: 07400244

أسايسباتولية - ت: 07430355باتولية اإلبتدائية الرسمية1278الجنوب “صور”

ثانويعلام الشعب - الشارع العام - ت: 07460098ثانوية علام الشعب الرسمية1290الجنوب “صور”

أسايسعربصاليم - ت: 07535140  عربصاليم املتوسطة الرسمية1127النبطية

أسايسحبوش - ت: 07530565حبوش املتوسطة الرسمية1136النبطية

مدرسة الشهيد سعيد موايس املتوسطة 1321النبطية “بنت جبيل”
الرسمية

أسايسعيرتون - الدبشة - ت: 07450473

أسايسالفرديس الفرديس اإلبتدائية الرسمية1193النبطية “حاصبيا”

أسايسبالط - الرشقي - الشارع العام - 07830276بالط املتوسطة الرسمية1198النبطية “مرجعيون”

ثانويشبعا - الشارع العام - ت: 07565154ثانوية شبعا الرسمية1181النبطية “حاصبيا”
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ة املختارة لدراسة الئحة املدارس الرَّسمية والخاصَّ

سات التعليم العايل إعداد املعلِّمني يف مؤسَّ

النوعالعنواناالسمالرقماملحافظة

روضة برج أيب حيدر الرسمية20 بريوت “بريوت الثانية”
املصيطبة - شارع حسن املدور - املديرية العامة 

األوقاف اإلسالمية - ت: 01060430
أسايس

املنارة التوسطة للبنات الرسمية51بريوت “بريوت الثالثة”
راس بريوت - شارع كراكاس - الدولة - ت: 

01742770
أسايس

ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات40بريوت “بريوت الثانية”
طريق الجديدة - شارع بولفار املدينة الرياضية 

- وقف الرب و اإلحسان - ت: 01854253
ثانوي

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت املبارشة الجنوبية

الشياح الرسمية الثانية املختلطة إنكليزي73
عني الرمانة - شارع وديع نعيم - ت: 

01282291
أسايس

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت القريبة الجنوبية

برج الرباجنة األوىل للصبيان الرسمية117
برج الرباجنة - شارع الرمل - الوقف الجعفري 

اإلسالمي - ت: 01451152
أسايس

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت البعيدة – كرسوان

ساحل علام الجديدة الرسمية املتوسطة134
ساحل علام - مار نهرا - الشارع العام - وقف 

مدرسة ساحل علام - ت: 09644107
أسايس

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت البعيدة – عاليه

عرمون الرسمية املختلطة153
عرمون - العقبة -الشارع العام - البلدية - ت: 

05410675
أسايس

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت املبارشة الجنوبية

ثانوية الغبريي الثانية الرسمية للبنات1536
الغبريي - فرحات - شارع طريف املطار - ت: 

01858230
ثانوي

جبل لبنان “الضواحي” ضواحي 
بريوت البعيدة – املنت

ثانوية أنطلياس الرسمية142
أنطلياس - القبيزة - شارع طريق عام بكفيا - 

ت: 04406760
ثانوي

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
جبيل

نهر إبراهيم املتوسطة املختلطة الرسمية176
نهر إبراهيم - مار جرجس - الشارع العام - ت: 

09444006
أسايس

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
كرسوان

درعون الرسمية املتوسطة املختلطة207
درعون - ساحة الكنيسة - شارع الساحة العامة 

- ت: 09262939
أسايس

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
املنت

أسايساملحيدثة - ت: 04980317متوسطة املحيدثة الرسمية املختلطة220

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
بعبدا

الهاللية الرسمية املختلطة251
الهاللية - الوقف الدرزي يف الهاللية - ت: 

05552608
أسايس

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
عاليه

متوسطة عاليه األوىل الرسمية256
عاليه - راس الجبل - شارع قرب سمبوزيوم 

2000 - ت: 05554789
أسايس

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
الشوف

أسايسبعاصريبعاصري املختلطة الرسمية294

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
جبيل

ثانوية قرطبا الرسمية195
قرطبا - شارع سيدة الحرزمانية - وقف كنيسة 

سيدة الحرزمانية قرطبا - ت: 09405377
ثانوي

جبل لبنان “ما عدا الضواحي” 
كرسوان

ثانوية الكفور الرسمية املختلطة211
الكفور - مار جرجس - شارع أديب كرم - ت: 

09780406
ثانوي
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القلب األقدس - الفرير7001بريوت االوىل
الجميزة - شارع غورو

ت: 01445600
شاملة

الحكمة7003بريوت االوىل
األرشفية

ت: 01561990
شاملة

االرمنية االنجليزية املركزية العالية7006بريوت االوىل
الرميل - شارع جعارة

ت: 01442594
شاملة

سيدة النارصة7011بريوت االوىل
النارصة – شارع دير النارصة

ت: 01327150
شاملة

سان شارل لراهبات املحبة7012بريوت االوىل
النارصة – شارع الزهار

ت: 01328944
أسايس

الثالثة أقامر الالرشفيّة7018بريوت االوىل
االرشفية – العكاوي – شارع العكاوي

ت: 01447248
شاملة

زهرة االحسان7019بريوت االوىل
مار مرت – شارع زهرة االخسان

ت: 01200238
شاملة

ولسربنغ كوميونتي سكول8439بريوت االوىل
بريوت – املتحف

ت: 01423444
أسايس

االهلية باب ادريس7030بريوت الثانية
وادي ابو جميل

ت: 01372579
شاملة

ثانوية الحريري الثانية7033بريوت الثانية
البطركية – شارع عبد القادر

ت: 01377607
شاملة

االخاء الوطنية7034بريوت الثانية
البطركية – شارع نحاس

ت: 01362939
شاملة

املعمدانبة االنجيلية7042بريوت الثانية
املصيطبة – شارع املعلوف

ت: 01303360
شاملة

ثانوية العاملية7086بريوت الثانية
العاملية – شارع عمر بن الخطاب

ت: 01632044

حلقة ثالثة 
وثانوي

ثانوية خالد بن وليد7097بريوت الثانية
الحرش – شارع االوزاعي 

ت: 01647474

حلقة ثالثة 
وثانوي

الجالية االمريكية7099بريوت الثالثة
الجامعة االمريكية – شارع باريس

ت: 01366050
شاملة

انرتناشونال كولدج7101بريوت الثالثة
راس بريوت – شارع بلس

ت: 01362501
شاملة

ثانوية السيدة االرثوذكسية7112بريوت الثالثة
راس بريوت – الحمراء – شارع املكحول

ت: 01354494
شاملة

شاملةقريطم – شارع مدام كوري ت: 01811892ثانوية االنجيلية الفرنسية7119بريوت الثالثة
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ليسيه عبد القادر مؤسسة الحريري7120بريوت الثالثة
الظريف – شارع عبد القادر

ت: 01364225
شاملة

البيادر7122بريوت الثالثة
الظريف – شارع فارس النمر

ت: 01377509
شاملة

شاملةالظريف – شارع مدحت باشاثانوية االميان النموذجية7133بريوت الثالثة

ايب بكر الصديق8202بريوت الثالثة
القنطاري – شارع ميشال شيحا

ت: 01349682

أسايس ما عدا 
حلقة ثالثة

ضواحي بريوت املبارشة 
الجنوبية

ثانوية الضحى – الجمعية الخريية الثقافية7193
الغبريي – شارع مستديرة شتيال

ت:01544905
شاملة

ضواحي بريوت املبارشة 
الجنوبية

بريوت الحديثة7210
برئ حسن – شارع طريق املطار قرب معامل 

زين للرخ
شاملة

ضواحي بريوت املبارشة 
الجنوبية

ثانوية كوثر7213
برئ حسن – مالعب الغولف – شارع جادة 

الرئيس حافظ االسد
شاملة

ضواحي بريوت املبارشة 
الجنوبية

ثانوية الشهيد حسن قصري8263
برئ حسن - برئ حسن – شارع اوتوسرتاد الرئيس 

حافظ أسد
شاملة

الحكمة مار مارون جديدة املنت7227ضواحي بريوت القريبة الشاملية
الجديدة – العني – شارع الحكمة

ت: 01891590
شاملة

ثانوية االدفنتست7230ضواحي بريوت القريبة الشاملية
البورشية – شارع الفردوس

ت: 01690625
شاملة

سيدة الجبل للراهبات الكرمليات7247ضواحي بريوت القريبة الشاملية
الفنار – شارع جرب

ت: 01681301
شاملة

مركز البطريرك الخامس الحكيم7256ضواحي بريوت القريبة الشاملية
املنصورية – شارع سامي الصلح

ت: 01401331
شاملة

ثانوية املهدي )4(7212ضواحي بريوت القريبة الوسطى
الحدث – شارع الجموس

ت: 01820704
أسايس

بعبدا – االنطوين – شارع العاماالباء االنطونيني7256ضواحي بريوت القريبة الوسطى

ت: 05462223

شاملة

شاملةاللويزة – شارع عام الجمهوراالنجيلية اللبنانية للبننب و البنات7270ضواحي بريوت القريبة الوسطى
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