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 نظرة تاريخية :

كميػا  الترييػػو مولػود  ػػديد الػوتدر خػػع تػاريد معاىػػد إنػداد المعممػػيف  وي ػػدر أف 
إنػداد نمقع نظرر إلى معاىد وكميا  المعمميف قيؿ أف تولد كميا  الترييو . مػدارس ومعاىػد 

المعمميف لمر مو التعميـ اتيتدائع  ىذه المدارس والمعاىد قديمػو  ػًدا وير ػا تاري يػا إلػى 
اتيتػػدائعو وكانػػ  تيا إنػػداد معمػػـ التعمػػيـ ا ولػػى  مسػػئوليـ  يػػد كانػػ  0291مػػا قيػػؿ 

الدراسو خييا قديًما مػدتيا الػ د سػنوا  الػـ أ ػي   سػ  سػنوا  وكػاف يقيػؿ خييػا  ري ػو 
يو والذيف أنيوا  فظ أكالر مف ن ؼ القرآف الكريـ  وكان  ىذه المعاىد تيػتـ المدارس ا ول

يإنداد المعمـ ي ديو خع تعميـ المغو العرييو والديف اإلس مع والمواد ات تمانيو أما العمػـو 
والرياضيا  خكاف اتىتماـ ييا قمي  نظرًا لندرر المعمميف المت   يف خع ىذا الوق  ولكػف 

ذه المعاىد خأ ي   تعج يالمؤىميف خع كاخو الت   ػا   كمػا أ ػي    دد تطور خع ى
إقامػػو دائمػػو خكانػػ  مػػدارس الدراسػػو ييػػا دا ميػػو أي يقػػيـ خييػػا الطالػػط أو تقػػيـ الطاليػػو 

المعمميف والمعممػا  نػامرر خػع الميػؿ والنيػار وكانػ  تػؤدي رسػالتيا نمػى أكمػؿ و ػو نظػرًا 
را  القيػوؿ الفػفويو والت ريريػو كمػا أف إدارا   نيا كانػ  تطيػؽ معػايير  ازمػو خػع ا تيػا

لمعمػؿ ىذه المدارس كان  تؤمف يرسالتيا وأىميو تأىيؿ  ري ييا وكاف المدرس الذي ينقؿ 
خػػع ىػػذه المػػدارس ي ػػس يالفر ػػو والف ػػر  ف ىػػذا النقػػؿ يػػدؿ نمػػى كفا تػػو وقدرتػػو وكػػاف 

ا  الػػال د تعػػادؿ  مػػس يتقاضػػى مرتًيػػا إضػػاخًيا يمقػػدار الػػ د  نييػػا  وكانػػ  ىػػذه ال نييػػ
مرتيو وكاف ليا دتلو  ا و خػع مالػؿ ىػذا الوقػ   يػد كػاف كػؿ فػك ر ػيذ وكانػ  ىػذه 
ال نييا  الال د اإلضاخيو تعنع الفك الكالير خع د ػؿ الفػرد وا سػرر وظمػ  ىػذه المػدارس 
تقػػـو يرسػػالتيا  تػػى يػػدأ  المػػؤامرر الر ي ػػو نمػػى ىػػذه المػػدارس والمعاىػػد  يػػد يػػدأ  

 نييػا و لممعممػيف خػع ىػذه المػدارس وقػد ترتػط نمػى ىػذا ى ػرر  3إلغا  اليدؿ  المؤامرر ي
المعممػػيف ا كفػػا  مػػف ىػػذه المػػدارس ونػػودتيـ إلػػى مدارسػػيـ الالانويػػو ا  ػػميو ويػػذلؾ قػػد 
 ري  ىذه المدارس وكاف ىذا ىػو اليػدؼ ا كيػر لممتػنمريف نمػى ىػذه المػدارس سػام يـ 

 اهلل .
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وا يػو تعػد تػؤدي رسػالتيا خقػد تقػرر إلغائيػا وت ػ  ولما و د أف ىذه المدارس لـ 
تيدو خع ظاىرىا إ   يو ولكف لع خييا و يو نظر خقد تقرر أف تؤوؿ ميمػو إنػداد معمػـ 
التعميـ ا ساسع إلى كميا  الترييو وظير   طط أقؿ ما يو ؼ أنيا  طط رديئػو  وضػع  

ا ولػػى الػػذي نمػػى نمػػى ن ػػؿ وقػػد وضػػعيا أفػػ اذ قػػد ت يػػدركوف أىميػػو معمػػـ لممر مػػو 
أكتاخو تقـو رسالو إنداد أ ياؿ المستقيؿ وقػد ت يفكػر أ ػًدا أف المػدارس اتيتدائيػو ا ف ت 
ف ت رج متعمًما وقد ي ؿ الطفؿ إلى الفرقو السادسو وىو ت يعرؼ كيؼ يكتط أسػمو إذا كػا

ت  ػوؿ وت  ف أقػوؿت يسػعدنع ا ف إت أىذا اتسـ مركًيا  مؤمف  آت   نيػد اإللػوو وىنػا  
و ولكف يزاؿ ي دونع ا مؿ خع إ ػ   ىػذه ا مػور  ا ػو يعػد الالػورر المياركػو قور إت ياهلل

د التع  ػدال  خػع م ػر وظيػور يػوادر اإل ػ   خػع كاخػو الم ػات . ىػذا مػا ي ػذ معاىػ
 .إنداد معمـ المر مو اتيتدائيو

قػػػد أنفػػػئ  كميػػػا  إلػػػى إنػػػداد معمػػػـ المر مػػػو اإلنداديػػو والالانويػػػو خوا ف خمننتقػػؿ 
المعمميف والمعمما  ولت قيؽ ىذا اليدؼ خماذا كاف فأف ىذه الكميا  ؟ وكيؼ كان  تؤدي 

 45رسالتيا ؟ والكاتط يكتط نف نمـ و يرر ودرايو ييذه الكميا  خقد ت رج منيا أكالػر مػف 
ر  تػى ناًما نمؿ   ليا مدرًسا يالمر مو الالانويو الـ معيًدا ييذه الكميا  وقد طاؿ يػو العمػ

ناًما   وت يزاؿ يفضؿ اهلل قػادرًا نمػى العطػا   01أ يح أستاًذا غير متفرغ ييمغ مف العمر 
 وال مد هلل .

ومػػف  ػػ ؿ  يرتػػع الف  ػػيو ييػػذه الكميػػا  أقػػوؿ أف كميػػا  المعممػػيف والمعممػػا  
فأنيا فأف مدارس المعممػيف والمعممػا  خػع الماضػع كػاف ليػا رسػالو واضػ و وكانػ  ليػا 

و وكانػػ  ىػػذه الرسػػالو تػػؤدي ين ػػا  تػػاـ  أقػػوؿ ىػػذا نػػف  يػػرر ف  ػػيو خقػػد  طػػط واضػػ 
كانػػ  فػػروط القيػػوؿ ييػػذه الكميػػا  فػػروط  ػػال و وكانػػ   0241نينػػ  خييػػا معيػػًدا خػػع 

تطيػػؽ معػػايير القيػػوؿ خييػػا يدقػػو و ا ػػو خػػع ات تيػػارا  الف  ػػيو ومػػف  ػػ ؿ  يرتػػع 
 41طاليو خ  تقيؿ أكالر مػف  11و المعمما  يالمنيا  كاف يتقدـ ليا مال  الف  يو خع كمي

 مسيف طاليو ال تع ينطيؽ نمييف فروط القيوؿ رغـ أف م مػونيف يسػمح ليػف يالتقػدـ 
إلى ىذه الكميا  ولكف الم موع لـ يكف كؿ فػك ولكنػو أساسػع لػد وؿ المقايمػو الف  ػيو 

 لمف يتقدـ لقسمع الفرنسيو واإلن ميزيو . وات تيارا  الت ريريو التع كان  ت رى
أمػػا نػػف المنػػاىج التػػػع كانػػ  تقػػدـ خػػػع ىػػذه الكميػػا  خكانػػػ  مناسػػيو  ػػًدا لمػػػف 
يت ر وف ليعمموا خع ميمو التدريس كؿ خػع ت   ػو وكانػ  ىنػاؾ منػاىج تقػدـ خػع ىػذه 
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ا  ىميتيا الكميا   كالترييو الرياضيو والترييو الفنيو التع كان  تقدـ لكاخو الت   ا  نظرً 
خع تكويف المعمـ الف  ع والمينع وكاف القائموف نمى تدريس كاخو الت   ا  العمميو 
والتريويػػػو مػػػف التريػػػوييف الػػػذيف   ػػػموا نمػػػى در ػػػا  الما سػػػتير والػػػدكتوراه خػػػع م ػػػاؿ 

 مػو التعمػيـ قيػؿ ال ػامعع قيػؿ ت   يـ ولكػنيـ خػع ا سػاس كػانوا معممػيف أكفػا  خػع مر 
 .ذلؾ

 طط المناىج خع ىذه الكميا  ىادخو إلى إنداد معمـ كؼ  سوا  خع ولذلؾ كان  ت
مادر الت  ذ أو ا دا  التدريسع وقد  ر   ىذه الكميا  أ ياًت و ػؿ الكاليػر مػنيـ إلػى 

 منا ط قياديو خع كميا  الترييو .
خماذا نف كميا  الترييو ا ف يعد أف انضم  إلى ال امعا  وأ ي   كميا  غرييو 

يػػا مػػف قيػػؿ كاليػػر مػػف رؤسػػا  ال امعػػا  نظػػرر التقػػدير التػػع ينظػػروف ييػػا إلػػى ت ينظػػر إلي
يا ليسػ  مناسػيو وت كاخيػو وكاليػر مػف ناى الكميا  ا كاديميو كالعمـو والطط واليندسو خم

ىذه الكميا  يطيؽ ميدأ ا قساـ ا كاديميو التع تتيا لمكميا  ا كاديميػو والنظريػو ويػالطيا 
ا  ت يفيػد كاليػرًا خػع إنػداد المعمػـ سػوا  خػع ال انػط ا كػاديمع أو ما يقدـ خع ىػذه المقػرر 

التريوي ونمى سييؿ المالاؿ خالمقررا  التع تقػدـ خػع الفرقػو ا ولػى خػع قسػـ المغػو العرييػو 
خع كميو ا داط ليس  يالضرورر أف تكوف ىػع نفػس المقػررا  سػوا  خػع الم تػوى أو خػع 

مغو العرييو يكميو الترييو وت أريد أف أطيؿ خع ىػذه طريقو التدريس التع تقدـ لطميو قسـ ال
ال انط  نو ي تاج إلى ورقو مستقمو وقس نمى ذلؾ المقررا  التػع تقػدـ خػع كميػو العمػـو 

 ونظائرىا التع تقدـ لط ط ا قساـ العمميو خع كميو الترييو .
ميػا  ولقد ىي  نسما  التطوير نمى كميا  الترييو ختفكم  ل ػاف لتطػوير ىػذه الك

المنػػاىج وطػػرؽ  ػػدى ل ػػاف تطػػوير ال انػػط التريػػوي  وكػػاف  ػػا ط ىػػذه الورقػػو رئيًسػػا إل
و وكنا م مونا  متميزر خع ال مفيو العمميو والتريويو واستمر ىذا العمؿ مدر  تدريس العمـو
تزيػػد نػػف فػػير ايتػػدأ  يفتػػرر تفرغػػ  خييػػا الم ػػاف مػػدر أريعػػو أيػػاـ خػػع خنػػدؽ يفايػػد وكانػػ  

 ونيارًا الـ أنقط ىذه المدر مدر فير كامؿ قضيناه خع كمياتنا الػـ ا تمعنػا الم اف تعمؿ لي ً 
لمدر ال د أياـ خع خندؽ خايد  يد تفرغنا لكتايو التقارير نما تو منا إليو وتمػ  يعػد ذلػؾ 
مرا عو ما قمنا مف قيؿ ل اف أ رى وأ يػرًا ظيػر  نتػائج أنمالنػا خػع نػدر م مػدا  وزنػ  

اىا وقػػد نممػػ  يعػػي الكميػػا  ييػػذا التطػػوير وأ  مػػ  أ ػػرى نمػػى الكميػػا  لمعمػػؿ يمقتضػػ
 متعممو يأنو لـ يفترؾ أ د مف أنضا  ىيئو التدريس خييا خع ل اف التطوير.
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وخع كميو الترييو ي امعو المنيا أ ذ  ال ميو يقيادر ال امعو خع خترر مػا خاقتر ػ  
و ييػػدؼ ت ػػريج معممػػيف إنفػػا  خريػػؽ يالكميػػو لتػػدريس المػػواد ا كاديميػػو يالمغػػو اإلن ميزيػػ

يدرسوف المواد العمميو   العمـو والرياضيا و يالمغو اإلن ميزيو لتغطيو الضعؼ والع ػز خػع 
مدرسع ىذه المواد خع المر مو اتيتدائيو واإلنداديػو والالانويػو وكنػ  منسػًقا مػا ل نػو مػف 

  لمسػػنوا  قسػػـ الكيميػػا  يكميػػو العمػػـو  امعػػو المنيػػا  وقمنػػا يوضػػا إطػػار لمػػنيج الكيميػػا
ا ريا نمى أ دد التطورا  خع العالـ وضعناه يالتف يؿ لكؿ سنو دراسيو يأىداخو وم تواه 
وطػػرؽ تقيػػيـ الدارسػػيف  خمػػاذا كانػػ  نتي ػػو ىػػذا العمػػؿ الػػذي اسػػتمر لعػػدر فػػيور توقػػؼ 

 .وع لسيط ت نعممو واهلل المستعافالمفر 
 يق د كاتط ىذه الورقو أف ي ؿ إلى النتائج ا تيو : 

ًت : أف إنػػداد معمػػـ مر مػػو التعمػػيـ اتيتػػدائع إنػػداد معيػػط ومنقػػوذ يعػػد أف قضػػى نمػػى أو 
 مدارس المعمميف والمعمما  السايقو .

الانًيػا : أف تطػوير كميػػا  الترييػو  اضػر خػػع الػذىف وات ػذ  يفػػأنو  طػوا  نمميػو تطييػػؽ  
  معايير اتنتمادو ولكنو لـ يتـ إلى النيايو 

 


