
 

معلمين لدليل الدولي في تعليم وتدريب وإعادة تدريب الا

 في أنظمة العالم الحديثة

International Handbook of 

Teacher Education Training& Re-training 

System in Modern World 

 العنود الدوسري :عرض

 جامعة الملك سعود/ باحثة دكتوراه

 

ام فاي أحد الروافد الرئيسهني للمعلمين يعتبر التطوير الم ة في أي نظام  ععليمايخ وصوا 

ظااا الترياارات التونولوويااة وايةتصاامتية وايوتممتيااةخ والتووهاامت الادي،ااة فااي العاامل خ والتااي 

 .ينعوس عأثيرهم تلى التعلي  بومفة موونمعه وتنماره

زاية ومنهاام و التعليميااة معلمااين أثناامخ ال دمااة أحاد أهاادات الم  ساامتوالتاديي  المهنااي لل

خ التااي عبنااخ ال طاار اي ااتراعيبية وماان بينهاام مباامتيات العربيااة السااعوتية التعلااي  فااي المملوااة

خ حيااأ أويتت مباامتية بناامخ ال اامي الطاامما للتطااوير المهنااي المسااتمر 0202التاااوا الااو ني 

وياات  ماان وتلااه ع ويااد افاامظ تلااى وااوتة التعلااي خ خ ماان أوااا الللمعلمااين والاياامتات التعليميااة

ومماام ي  اات فيااه أ  . يفرضااهم كلاات التريياارين بملمعااميت والمهااميات والساالوليمت التااي المعلماا

واوتة المعلاا  هاي واحاادة ماان أف اا الساابا الفعملااة لتاايال نتاامئل وااوتة التعلاي  المنطااوتة والتااي 

 .عطوا مستابا الاتح وكلت لموالبة متطلبمت العولمة وا ترا مت ووتة التعلي  التنمفسية

 Charl Wolhuterو   Konstantinos Karrasوهذا الدليا الذي حريه لت  من      

تيا ة بمللرة اينبلي يةخ أبرزت نظم   02يطتما تلى  Robert Cowenوةدمه البروفيسوي 

ععلي  المعلمين وعدييبه  وإتمتة عدييبه  في أنظمة العمل  الاديأخ ومن بين الدوا التي ا تما 

 :تليهم الدليا

دوا تاادت ماان الاابملضاامفة إلااى ( سااعوتيةخ الب ائاارخ فلسااطينخ لبناام ال)العربيااة  الاادوا 

خ انبلتراخ الدنمميكخ لرواعيمخ النمسام) :والطرق أ يويةخ تلى  بيا الم،ما فريايةاألويوبية واأل

هاذه الديا امت  .(يونديخ زامبيمخ هونل لونلخ اليمبم خ الهندوفنلنداخ الموسيتخ ونوب أفريايمخ ب

المنمةطة في مبما  السمحة وع،ري ث التووهمت والمطملا والتاديمت والا ميم تلىعفاص أحد

 .المعلمين عديي  وإتمتة عديي 



مان واتا الديا امت المعروضاة فياه مفهاو  التطاوير المهنايخ عميي اهخ  ويبرز الدليا

أهدافهخ  يم معهخ وعاديمعه في الدوا الادي،ةخ واألنظمة التاليدية والادي،ة لتديي  المعلماينخ 

 .المعلمين أثنمخ ال دمةعديي  من عديي  وإتمتة  لمم يتطرق إلى التووهمت والتوةعمت

ت بية السعوتيةخ حيأ نُطارخ لمنخ المملوة العردليالابين الدوا التي ا تعرضهم ومن 

: للبامح،تين (يؤياة مساتابلية.. عطوير المعلمين فاي المملواة العربياة الساعوتية)تيا ة بعنوا  

 الدييه خ حيأ عنمولاخ الديا اة عاميير برناممل التطاوير المهناي خنبت. األحمد وتت ن ما .أ

Professional Development  وأنواتاه خ وأهدافاه وا اتراعيبيمعهالمملواةفاي للمعلماين 

 .في المملوة للمعلمين أثنمخ ال دمة هنيي عواوه التطوير المالعوائل التو وأبرز مطوتعه

التااي  ااملخ تاادت الباارامل التدييبيااة  ةايحصاامخات التدييبياا لماام ا تعرضااخ الديا ااة

األ م اي لبرناممل  خ وال مي0222/0220وأتدات المتديبين الا وي في المملوة في العم  

التطااوير المهنااي فااي المملوااةخ وفاارل الااتعل  المهناايخ بملضاامفة إلااى األبااامث الادي،ااة فااي 

 .التديي  وإتمتة التديي  أثنمخ ال دمة

إلى أ  التريرات في األنظمة التعليمياة فاي المملواة عتطلا  عريارات  وولصخ الديا ة

لماام  .وير المهنااي أثناامخ ال دمااة  المهنااي للمعلمااينخ وولاال الفاارل للتطاافااي نظاام  التااديي

مااان واااتا عطبيااال  للمعلماااين التطاااوير المهناااي يفاااو واااوتة أوااااخ الديا اااة ب اااروية

 .ا تراعيبيمت وديدة لإلاتح

م ومن وتا اي تع تلى ماتوى الدلياخ  أهمياة مام ويت فياه مان معلومامت  نرىوتمم 

تمااا  اي ااتفمتة منااه فاايويمواان التطااوير المهنااي للمعلمااينخ فااي  مااة الاادوا الادي،ااةحااوا أنظ

تيا اامت المامينااة والديا اامت التاليليااةخ ماان وااتا الوةااوت تلااى عبااميب الاادوا المتادمااة 

وواةو المملوة العربية الساعوتية وعادياد الفباوات فاي نظام  التاديي  وإتامتة التاديي  أثنامخ 

  .ال دمة

  

  

 


