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 :مستخلص

وتق  ءإلقدء  الوددددددددددددددو   ال رباة  لاةدءا اللبعةد  اللب قدءر الحئح ة  دء رل و ب لوا ث د  الورقد  الحثيةد هدفتد      
 لمفه المجاس األ ال لاجءةئءا والذي ا و   ،اإلطءر الفكبي المبجئب الذي أ فته لج   ق ءع الفراسددددءا اللبعو  

ت بق لوا ح قفيم  توددددددددددد    يثفد ةواصددددددددددددفءا ال ب   ةي لاة  اللبعة   ولكي ةءقاي  فد الب قال  ةي الكاةءا 
توضددددددح تا  ا  الثءلة  والقءدة ، و   المبح ال ء الزةي وال تواكب الئصددددددب البقمب وال ت ءسددددددب ةئا  ءةقبراا  ف

وضددر رة   ةسددلقباة  لل و ب     ةي خاليتا  السددابةءا  تحء  ء لالغاب  ابورق  الحثية  اآللةءا اللب يمكي اال
 رباة  لاةءا اللبعة .

 .(رباة  لاةءا تبعة  - ة   ةسلقباةر ): الكلمات المفتاحية
 
 

Abstract: 

The research paper attempted to focus on faculties of education programs. Some 
of these programs have been developed according to the conceptual framework 
of reference prepared by the Committee of Education Studies' Sector and 
approved by the Supreme Council of Universities to determine the specifications 
of the graduate. However, quite a few colleges still apply old regulations that 
include outdated, unsuitable courses which do not keep pace with the digital age 
and future stage teachers. This research paper clarifies the mechanisms that can 
be followed to overcome these negatives by setting a future vision for developing 
programs for Faculties of Education. 
Keywords: Future vision- Faculties of Education's programs      
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 "نحو رؤية مستقبلية لتطوير برامج كليات التربية"
 الواقع  

فتدده لج دد  ق ددءع  قددءةدد  كئح لاةددءا اللبعةدد  رل و ب لوا ث ددء وتق اإلطددءر الفكبي المبجئب الددذي أ دد •
ةواصددددددددددددددفدءا ال ب   ةي لاةد     والدذي يثدفد  ، لمدفه المجاس األ ال لاجدءةئدءا ا و ، الدفراسددددددددددددددءا اللبعو د 

ال ء الزةي وال     ءت بق لوا ح قفيم  توددددد  ةقبراا  ف   ولكي ةءقاي  فد الب قال  ةي الكاةءا اللبعة 
 وال ت ءسب ةئا  المبحا  الثءلة  والقءدة .  ،تواكب الئصب البقمب

قءة  كئح لاةءا اللبعة  ر ء   ال قبار ةي ةجءلس الجءةئءا رلكاةف أ وددددددددء  هلي  اللفر س ربتر  •
لغء  المذلباا إلورو ء الئءلمة  ةمء تبتب  اةه   المقبر الذي يفرس  ال سددددددب دي إلكلبو ب كئف أقة 

  سددددددوار الكاةءا وهو ةء طءلب ء كهأالمكلحءا اللب تقر حوي ةعة  اللب لء   توقع  ال ال ءلب تب الجء
  ولكي ةددءقالدد  تكبك الكلددءح الواحددف يددفاعرددفاع والل ام ةي اقددءتدد  اإلةبارا ةي أجدد  اللكب س ليقددءتدد  اإل

قدواجة  المئءيلب  الل إظ  اللئا   ي كئف يؤدي ذل    تبو  ،والمذلباا سدددددددددددددء فك تب الئفيف ةي الكاةءا 
 رلي لاةءا اللبعة  تب جمةر ةثءتظءا ةصب.

 فاد  إا الئاةء ةي  البباة  المبتح   كاسدلثفا  كئح لاةءا اللبعة  رباة  جفيفك  ال ةسدلوا الفراسدء •
ب ءضددددددددةءا  شددددددددء  الفول  ةفارس لائاور والإوتق المسددددددددلجفاا اللبعو   وة  ء  STEMةئا  السددددددددلة   

يفرس تب هذه المفارس تب  ءوةءقال  كءقب الكاةءا لمء هب را  أن الم ل  سدةكون ةئام  ،واللك ولوجةء
 ةئظ  ةثءتظءا ةصب.

ةءقال  قوددة  الموضددو ءا الحثية  وال م ة  والملكبرك سددء فك  ال ةسددلوا الفراسددءا الئاةء تب الئفيف  •
و دللوراه  أفك ةءقال  البسدددءل  سدددوا  ةءجسدددللب  ورا  وجود لاةءا ر ء سدددء ءا ةئلم  ،ةي لاةءا اللبعة 
 و دللوراه.ألبب ءة  ل  ةسلوا سوا  ةءجسللب  كبب ةي  فد السء ءا الم صص تثل  ال صلب األ

لب والفللوراه تب الق ءع اللبعوي  ورا   يبصددددددف الواقر الثءلب تباجر جودك الم ل  ةي رسددددددء   المءجسددددددل •
اةء  ي اللقفي  لبباة  السدددء ءا المئلمفك كسدددبب ارتفءع  حجءر  فد الب قال  ةي طالح الفراسدددءا الئإ

لل ت و ب  إوةر ذل  يوجف ق ءع لبلب ةي المئلفيي والمفرسددددددددددلي المسددددددددددء فيي كثءج    ،المصددددددددددءر ف
لل اخلةدءر ةوضددددددددددددددو دءا كثيةد  جدفيدفك تئدءل  ةشددددددددددددددكالا إللب تكون تكبه  اللبعوي وتقوده   لوا ث   ا

 المجلمر الباهي.
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االسددلمءرك اللب تلئاق رلقلة  األسددءتذك ال ت لا   )ةئءيلب تقلة  الحثث اللبعوي تب   فر اللغللب واللجفيف  •
   ءهة   ي ة ح درج   ءلة   (كءسددلي ء  المجموع الكاب لا جء    ي اسددلمءرك تقلة  األسددءتذك المسددء فيي

ه  " تب الحثث اللبعوي ةمء ي ل     رفاع واالرلكءر  المجموع الكاب لافرجءا لمثور "اإل%ةي    40تمي   
  ة ح الحءحث ةء ال يسددددددلثق حءي خاو كثواه ةي هذا المثور توددددددال  ي الفرجءا اللب تم ح ةي قب

لل الق ددءع اللبعوي  دءةد   إال ددء الزةي واللب ال توددددددددددددددةف جدفيدفا     ءالحئح لألتكددءر الحثيةدد  اللب  فدد
 .وةجءي الل صم كصف  خءص 

 المستقبل 
ةي خالي ةقبر    س   ف ت و ب رباة  لاةءا اللبعة اللفر االهلمءر كءلجء ب األخالقب الملصد  كم      •

  وطب  ةقبراا ت بةقةد  تمكي الدفارس ةي اسددددددددددددددل دفار تك ولوجةدء االتصددددددددددددددءالا  تب أخالقةدءا الم  د 
ئاة  اإل دفادي  دفاد ةئامب اللإ  ماده و مكي االسددددددددددددددلفدءدك ةي رب دءة  والمئاوةدءا وتوظةف دء تب ةجدءي  

 ال  لج ددد  الق دددءع اللبعوي كدددءلمجاس األ  صددددددددددددددغبك ة بيقددد   ي دددفاده ةي لج ددد  ةإ واليدددء وي الدددذي ت   
 .لاجءةئءا 

ءلئم  تب ة    اللفر س ح ةمي سدددددددددةكافون كالهءا  ثو ة    اللفر س  ال ال ت بلق ةقةءس االتجء •
لبعة   ةي لاةءا ال  ولمجاس ل  لاة   تب الكفء ك الاغو   واألكءديمة   لل اخلحءراا المقءرا إكءإلضدددددددددءت   
 الشبوط والقوا ف ةء يباه ضبور ء.لل هذه إأن يوةف 

اسددددددددددددددلثددفا  دراور ة  ةدد  تب اللددفر س الجددءةئب لداحدف اللوج ددءا الئددءةد  تب الل و ب ر ددف  االرتقددء    •
لل اكلسدددءح الم ءراا والكفء اا إ س كءلجءةئءا المصدددب    كءإلضدددءت   كمسدددلوا أدا   ودددو هلي  اللفر 

 وتقو مء.اللبعو   تب المثءضباا ت  ة ء وت فلذا 
ةي ةا  ت و ب    اجز   ف اه الم  ةد  تب اللبعةد  اللب تئدتئمة  تكبك رباة  المدءجسددددددددددددددللب الم  ب والدفللور  •

ق  ةي لج   الق ءع اللبعوي ر ف  الفراسدددددددددءا الئاةء تب لاةءا اللبعة  الذي أ فته لج   ةصدددددددددغبك ة بي
ءلمشكالا تب الثق  اللبعوي تب  فاد لوادر قءدرك  ال الممءرسءا الملفا ة  والل بةقة  ذاا الئالق  كإ 

 جمةر الل صصءا اللب تابب احلةءجءا وقارك اللبعة  واللئاة .
تئمة  تكبك الدفللوراه الم  ةد  تب اللبعةد  ر دف  تابةد  ةل احدءا االقلصدددددددددددددددءديدءا الجدفيدفك اللب  مودهدء   •

تبعو   تلولل  لل ة لجءا ةي خالي إ فاد كءحيلي ولوادر  إوللف المئبت  وتوظةف ء وتثو ا ء  األسدددءسدددب ت
لل إالقةءدك تب المؤسددسددءا اللئاةمة  قءدرك  ال تشدد ةم واقر المشددكالا الملفا ة  اللبعو    كءإلضددءت   
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  تب إطءر احلةءجءا المؤسددددسدددد  ن ذات   وأدا  الممءرسددددءا الم  ة و  ورو   ،ةمءرسددددلي قء ئلي كءللغللب
 اللئاةمة  وةل احءا سوق الئم .

ككءدر (    والفللوراه الم  ة    والمءجسددددللب الم  ة )الفراور الم  ةرعط الثصددددوي  ال الفرجءا الم  ة    •
المئا  تشددددددددجةئء وتثفلزا الللثءق المئاملي ر ذه الفرجءا وتثقةقء لال مة  الم  ة  المسددددددددلفاة  لامئاملي  

الفرج  اللءلة ( كئف الثصدددددددددوي  ال رددددددددد ءدك الفرج  )لل الوظةف  إوعشدددددددددك   ءر يقلب  تبقة  المئاملي  
 سب ةوقئه الوظةفب دون ا لظءر س واا اللبقب كءلكءدر ال ءص كءلمئاملي.الم  ة  ح
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