مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  16يوليو 1019

دور كليــات التربيــة في التنمية والتوعية االجتماعية والسياسية
لدى الطالب ومؤسسات المجتمع
مقدمــــة:

د .محمد عبدالرحمن الحنين



بل بددذ بيل ددل بيعالددذ ابيت مددا
تعددك ياتددلت بيت متددل لددت بيياتددلت بيتددذ تلدداس متالتددي بيوتلوددلت بيكايتددل ودا ت
ابال تللعذ ابيوتلوذ ملعتمل هل تلاس متخ تج اتأهتد يدابك عالتدل يبت يلدلل قللبتدل اب تللعتدل اوتلودتل
عليتل توهس بذ علاتدل بيتالتدل بيمدللال يال تلدهي بهدذ تلقد

يتدة تودل بدذ تيداتت اابعدكبك ب اودلت يلهادل

إاودلاتل بيتدل بددكيب يلادت بيلهاددل تلداس عاددا بيتخصدت بددلت تخصصدلت ياتددلت بيت متدل بيلختالددل وودت لددت

خال إعكبك لهاذ طات تلاس بذ ولوه عاا ك بول بألصا بيعالتل يالهال بيتذ تتأه مهل خ ت اهل.
إت بياظ د بي كتددك يددكا بيلعاددس عاددت ااددب عالددلل بيت متددل ابال تلددل تعيددكات عاددا هلتددل ب عددكبك

بأليلكتلذ ابيلهاذ ابيت ما ابيقللبذ يالعاس يتيات لعهالت لهاتدلت التخصصدلت بدذ ت متدل بأل تل ييلدل تعيدكات

عاا تله تت بيتعاتس يال تلدلل مليعلاتدل بيتعاتلتدل ا عاهدل لهادل ملعتمل هدل بألودلا يعلاتدلت ب صدال اتطدات

لوددتاا بيتعاددتس ابيددتعاس الددت خاليهددل تتيلددل بوددتلاليتل بيلعالددتت اتددةكبك كببعهددس ات تلدده ليددلاتهس بأليلكتلتددل

ابال تللعتل ابيقللبتل ابيوتلوتلي بليعلاتل بيتعاتلتل تتايد

عادا عدك عابلد لختالدل التااعدلي اييدت بألهدس

لددت ييددو هددا ا دداك بيلعاددس بييلددع يبهددا تعتم د ي د بألوددلا يددييو بيا ددل ي بددال تيلددذ بييتددب ابيلل د بت
بيك بو ددتل ابياو ددل

بيتعاتلت ددل ابألام ددطل ابيلم ددلاذ بيلك و ددتل ابي للعت ددلي به ددذ ال تيل ددل بأله ددكب

بيت مات ددل

بيلاماك لل يس تيت هالو لعاس يلع العه عالتلت ات ماتلت ايه مخصتل لتلتة تودتطته لدت خاليهدل تاصدت

بيلعااللت ابيخم بت بيلتااعل ياطدالب اتعلد عادا تهديتب خاليهدس اوداايهس اتاودته للدلهتلهس الدكب يهس

ايك بتهس بيعلاتل.
ابدذ هديب بيصددكك بلدك يددكت باادب بيك بوددلت بيت ماتدل عاددا هلتدل بيتالتددل بيلهاتدل يالعاددس قادلل بيخكلددل

ميتددت تصددما م د بلج إعددكبك بيلعالددتت اتددك تمهس هددذ بيهددك
ابيت ماتل كبخ بيلعوولت بيت ماتل ابيتعاتلتل.

بيلامدداك كب ل دلت يالددل لتت عاددا بيعلاتددل بيتعاتلتددل

 يوس عاس بال تلل  -ياتل بيت متل اةا  -للعل ط بماا
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بددليابيه ت بيتالتددل بيلهاتددل يالعاددس لددت بي د ا تلت بألولو ددتل بددال تليددت ت تعددت
بيتعاتس مل لاعل لت بيلعل
صما لت بي

ا

ط داب يتلتدده ب ددذ

ابيلعااللت ابيلهل بت بيتلاتكتل ألت بيتلكس بيلع بدذ بيلابيدب ياتطدا بيعصد

ت ت يا بيلعاس إيا لوتاا لت كك لت بيلعااللت ابيلهل بت ابالت لهلت بييكتقدل بدذ

ط ب ددل بيتعاددتس ابيتاعتددل بيقللبتددل ابال تللعتددل ابيوتلوددتل يددذ تيددات بيتعاددتس ملياوددمل يالعاددس علاتددل بيتابص د
ابيتلكس بيلوتل .

ابذ هيب بيصكك وتتالا بيمليدت بدذ لا دا هديد بيك بودل كا ياتدلت بيت متدل بدذ بيتاعتدل بال تللعتدل

ابيوتلوتل يكا بيطالب العوولت بيل تلده لا ديلت هلتدل كا بيلعادس بدذ بي يدذ مليلعوودلت بال تللعتدل

ابيت ماتل يايتلتل تأهتاه يتيات عاص تب بعلال بذ مالل بألب بك العوولت بيل تلده لودتلتكب لدت ت دل ب بأللدس
بيلتلددك بددذ ا دده بيلعددلتت بيقللبتددل ابيعالتددل يالوددتللك لاهددل ا عاهددل الاي ددل لددت بيالددلي بيهللددل بددذ تأهتد

ب او ددلت بيت م ددا ي ايي ددو مليتو ددلب بيلعال ددتت له ددل بت لختال ددل ي ددليتعاس بي دديبتذي ابه ددس بيعابلد د بال تللعت ددل

ابيوت لوددتل ب ددذ بيل تلع ددلت ايتلت ددل ام د هل م ددتت ياط ددالب العوو ددلت بيكايددلي ب ددليلعاس التلتصد د عا ددا تعا ددتس
اتأهت بيطالب لهاتل بلط مد كا د تت دلاة ييدو ي بدليلعاس تليدت يده ت تودهس إودهللل يمتد ب بدذ تاعتدل يد
بد بك لعووددلت بيكايدل لددت خددال بيدكا بت بيتقلتلتددل ابيتاعاتددلي اييدو ملعتمددل د وددتيات لدعهال لهاتددل ات ماتددل

ايددلك ب عاددا تاصددت بيلعاالددل يال د كي بليعاليددل مددتت بيلعووددل بيت ماتددل ابيلعووددلت بألخ د ا عاليددل اطتددك

بتالتددل بألب د بك ب تللعتددل اوتلوددتل ال تتيلددل إال مكامددلل لعووددلت ت ماتددل اتعاتلتددل يددلك عاددا ت تت د بيابيدده
بيقللبذ ابيوتلوذ ابيتالا بيلابيب ياتطا بيي ل

ابيعالذ بيي تل مه بيل تلعلت.

خالصل بيلا  :إاادذ ودأتالا لدل يي تده بدذ هديد بيللكلدل ممدص لدت بياصد

ابيتياتد بدذ تا دتا عالصد

بيميت.

مشكلة البحث:
تيلت لميال بيميت بذ

ع

بألوليتب بيلتمعل بذ ط تلل بيتك تا يتت إت بااب بيلك وتت بذ

ياتلت بيت متل بهتلاب متالتت ب يطالب مليلعااللت بيلل بت الل كبت بيلاهج بلط ايس توهس بيلك ا بذ
علاتل بيتاعتل بال تللعتل ابيوتلوتل ابيقللبتل اهيب ت ه إيا ت بااب بيلعالتت -وتلل بذ بيل تله
بيع مذ اب واللذ  -ال تيلاات لعهالت ت ماتل بلاامهس يس تيت لتخ

بذ لعوول ت ماتل تعاتلتل ييب

ا ك ت ااب طالب ياتلت بيت متل ابيلعلهك بيعاتل يالعالتت تالصهس بيتليت ب مكبعذ ابيتاعا  .ييب
المك لت بوتخكبس ط ب ل يكتقل تيتومهل بيلعاس يتيات يلك ب عاا تأهت بيطليب ت ماتل اعالتل يتيات لالل

مل لتل بيل تله.
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أهمية البحث:
إت هلتل بيميت تيلت بذ بيكا بيي

تاعمه ط ب ل بيتك تا بيتذ ت ب ت توتخكس بذ صل

اتهيتب مخصتل بيطليب اابعكبكد إعكبكب لهاتل ات ماتل لت خال تالتل تليت د ب مكبعذ بلتطاملت
بيعص توتا ب ملت تيات بيتك تا ولوه ب مكب اتاوته لكب و بيطليب بذ بيقللبل ابال تلل
ابيوتلول اهيب بذ ب ذ تعك هكبل ولوتل لت هكب

بيتعاتسي بلوتالكب عاا لل يي تيلت هلتل هيب

بيميت بذ تم ته بيلعالتت ملوتخكبس ط ب ل تك توتل ا وليتب يكتقل ابل وليل ا عتل ا هكب

ياتلت

بيت متل.

أهداف البحث:
تهك

هيب بيميت إيا بألتذ:

 -1هلتل كا ط ل بيتك تا بيتذ توتخكلهل بيلعالات بذ تاصت بيلعااللت ياطالب ابل بيلاب ل
بيل كتل يكتهس.
 -2تا تا لكا هلتل كا ياتلت بيت متل بذ بيتاعتل بال تللعتل ابيوتلوتل يكا بيطالب العوولت

بيل تله.

 -3تيكتك عاليل بيلعوولت بيتعاتلتل ابيت ماتل مملتل لعوولت بيل تله.

مصطلحات البحث:
 -1بيت متل ()education

 -2بيتاعتل()Awareness raising
 -3بيتالتل()Development
 -4بيوتلول()Politics

 -5بيقللبل()the culture

رؤية ورسالة وأهداف كليات التربية
يم بييكتت عت بيكا بيي ت ب ت تاعمه ياتلت بيت متل بذ تالتل اتاعتل بيطالب املتل لعوولت
بيل تله ت ك ب مل بذ مكبتل هيب بيميت إيا عتل ا وليل ا هكب
خيت الاي ل اها كيت

بيلتخصصتت ا بيت ماتتت.

ياتل بيت متل

اةا ي
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( )1بال تللل مليلعل
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بيت ماتل بيلختالل اتوخت هل يخكلل بيل تله.

بل يلت بذ بيتعاتس بألولوذ ا بيلتاوط ا
( )2تعل عاا تطات بيتعاتس بذ يلبل بيلوتاتلتي وا ت
بي للعذ ابيعليذ.
( )3تيلتل تالتل مم تل مللال الوتكبلل يال تله.

( )4تعل عاا بيتابص ابالالتل متت بيل تلعلت.
اتوتاك هيد بي عتل عاا لل تاذ:
( ) ت لهال بيتعاتس و تعل بيتطا لع بتلت اتلاتتل

(ب) ت تت كا ا وااب بيلك ا لت الي الالت يالعااللت إيا لوه ياعلاتل بيتعاتلتددل الخددطط يهل
اتعل عاا تالتل ب مكب ابيتعاس بييبتذ م ا بيعل بي للعذ.

( ) بعتمل بيلعاس بيلتلتة ا اك بيتعاتس ولوتل بذ إا ددل بيعلاتددل بيتعاتلتددل بذ ياتلت بيت متل اتيلتددل
هكببهل.

(ك) ت كا ياتلت بيت متل ها كا ل تلعذ قللبذ ايتا ل ك تأهت اابعكبك بيلعالتت.

ثانيـــاً  /الرسالــــة:
ت د تمط وددليل ياتددلت بيت متددل م اتتهددل ا هددكببهلي ب وددليتهل تتيددكك بددذ ماددلل بيتصددا بت ابتخددلي ب

د بلبت

يتهت ل اابعكبك بييابك بيت ماتلي اتطات بيتعاتس بذ يلبل بيلودتاتلتي اييدو لدت خدال بيتعدلات لده لختاد
بيياتلت ملي للعلت ابيلعوولت يبت بيعاليل بياطتك مليتعاتس.
ابي دكت مليديي باده تامقدل لدت وددليل ياتدلت بيت متدل لهدلس لملمد تتلقد بدذ تهت دل بيلعادس اابعدكبكد ممددي
لتابص ايا لهال بيتك تا تتلق ت تل بذ بي يذ مليميت بيت مدا ملدل تودلعك عادا إاتدل بيلع بدل بيت ماتدل

اا ه ولوتلت ام بلج تالذ بيل تله اتخكله.
ثالثـــــــاً/األهـــــــــداف:

 -1إعد ددكبك بيلعاد ددس عد ددكبكبت تتالود ددب الهاد ددل بيتد ددك تا اييد ددو لد ددت خد ددال م د د بلج عليتد ددل بي د دداك بد ددذ لتد دده

بيتخصص ددلت ي بالم ددك ت تي ددات بيلعا ددس ل ددتليت ب ددذ تخصص دده بألي ددلكتلذ ي ايا له ددل عليت ددل ب ددذ ط تل ددل

عد م للكتدده ابيتللعد لدده بيطددالبي يددس ت ددب ت تعل د عاددا خاددل لاددل ت مددا كبخد بيلص د ابيلك وددلي
اتعيك عاا هلتل بيتليت ابيتخطتط بذ ي بيلميالت ا بتخلي بيل ب .
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 2بيلولهلل بيلعليل بذ وس وتلولت بيتعاتس.

3د د بيلتددلس مددليميات بيعالتددل بيتددذ تعددليج بيل ددلتل بيت ماتددل ا تطددا بيعلاتددل بيتعاتلتددل اب كب تددل كبخ د ياتددلت
بيت متل مليمي بيي تيلل بي عتل ابي وليل ابألهكب

يتاو بيياتلت.

 5د بيعل عاا تيوتت اتطات بيلك بت بيلهاتل ألع لل هت ت بيتك تا مياتلت بيت متل.
 6د تطدات اظدس امد بلج بيك بودل بدذ ياتدلت بيت متدل ابدل بالت لهدلت بيعالتدل بييكتقدل ي بده لدت لودتاا كبل
بيياتلت.

 7د تاقتل بي ابمط متت ياتلت بيت متل املتل بيلعوولت بيتعاتلتل .
 8د تم ته اكعس ع لل هت ل بيتك تا بذ ي ا بيلعتل بت بيعالتل بيلياتل ابيكايتل.
 9د بالهتللس مم اللج بي اك بيمللال ابيعل عاا تطمتلهل كبخ بيياتلت.
 11د بيلودلهلل بدذ خكلدل بيل تلده لدت خدال بيتللعد بيلودتل مدتت ياتدلت بيت متدلي ابيلعوودلت بيتعاتلتدل
بألخد د ا ي د د م امد د بي دداعذ بيقل ددلبذ ابيت م ددا ملختاد د

بياو ددل

لقد د بيا ددكابتي ابيليل د د بت بيت مات ددلي

ابيكا بت بيعالتل.
التربية ومفهومها:
يلك ا ك بذ لختل بيلللاا ت:

ب

 :مأهس د يلاه د :صل

مت تل يهس:

طاتع تل .ا مأ :صاا.

اا ك ت تل بذ لع س ليتط بيليتط ت :لعاا مأ مه ي ت عاته ا يلظه .الت خال لل ا ك بذ
بيلع لتت بيلييا تت تليت بيلا

ت ص يلظ بيت متل بيا ا ها لت بيلع

مل ت ما ملعاا الل اةبك.

م
اتعيك عاا ييو لل ا ك بذ يتلب بهلل بيعةتة يتت تلا بهلل تعليا بذ لييس آتلته بيي تلل ( أبألَأ َ
َه ِ
تج).1اتلا ت ل وميلاه اتعليا
ت ِلت ُي ِّ َةأا ٍ َم ِه ٍ
َامتَ أ
ت َاَ َم أ
بهتََّة أ
لل َك ت بَِك َيب َ َاةأيَال َعاَ أت َهل بأي َللل أ
ت َا َ
م َيهلل َال ُّ
ت ِب َتال ِل أت عل ِ َو ِواِتت) 2يلل يل بهلل تعليا (ا أ ِ
بيي ِّ ِل َت
( َيل َ ََي أس ُا َ م َ
ِّو ِب َتال َايِتكتب َاَي ِمقأ َ
بخل أ ُ َ َ َ
َ
ُُ
َ
3
ِ
بي َّ أي َل ِل َاُي َّ ِّ
ص ِ ت تب )
ب ب أ َي ألهُ َلل َي َلل َ مََّتلاذ َ
اتليت بيلا لت خال

هيد بآلتلت بيي تلل ت بيت متل بذ ب والس هذ مااغ بييلل

مليتك تج

ابيللصاك ملييلل هال يلل بي وس ابيعل ابيخال ألت ب اولت لا ه بيت متل اها خاتلل بهلل عاا
بأل م ايييو ت ب ت تأتذ ت متل بألب بك لتلمتل له لطليب هيد بيخالبل مي

ابامهل.

 1سورة بييج بآلتل 5
 2سورة ب و بل بآلتل .24
 3سورة بيمع بل بآلتل 18
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لل إيب اظ ال إيا للهاس بيت متل ابل بل بيلالولل ابيللي تت بتلا

ع  16يوليو 1019
بالطات(بيت متل تك تب بيلط

بألايا ياطل عاا بيل تال لت خال بيتولمه بيعلكبت بيلالومل) (ل وذي 1983ي ت)13
ت( بيهك

ات ا هت

لت بيت متل ها تيلتل بيوعلك لت خال ا ا بيل ل

(ل وذي 1983ي ت)13

كا يلتس بيت متل مأاهل(بأل بل بيي

بيعلاتل ا بيخالتل)

تلل وه بأل تل بأليم واتل عاا بأل تل بيتذ يس توتعك

اتع َ
معك يايتل بال تللعتل) (ل وذي 1983ي ت)13

لت خال لل يي عت للهاس بيت متل ابل لل لل بذ بيلعل س بيا اتل ا لدل ا ك بدذ بيلد آت بييد تس ا بل
بيلالولل ابيللي تت اوتطته بيلا ملت بيت متدل تعادذ بيةتدلك ايالدع اهدكبهل تالتدل بي ابادب بي ودلتلي لدل لدت

يتدت لعالهددل بيعددلس بهدذ تمددل

لتدده بيامدطل ابيللل وددلت بيتددذ تلداس مهددل بيل تلدده يتالتدل بألبد بك ابيلتعالددل

مددليتعاتس اب ع ددكبك ابيتددك تب .ل ددت يتددت لعاله ددل بيعددلس ابيعلات ددل يال د ك يت ددا تيددات ع د داب بعددلالت ب ددذ بيمت ددل
ابيل تلهي الت خال لل ومل ت تل تليت ت ايكك كا ياتلت بيت متل بذ تالتل بيل ك ابيلعوولت

مفهوم التنمية:
بيلعاا بيا ا
لت يتت بيلعاا بيا ا بتعاذ :بيالا ابيةتلك ابيالا بذ لعادلد بيعلس(ل بك
بياطلل

يتاوه اتيق

يات ت بيقللبذ بيملل بيابوه

بياملط بيقللبذ بذ ل تله لت بيل تلعلت)( بي اه ي 1979ي ت)124

لل لت يتت للهالهل بيعلس بهذ ( بيتكبمت اب

بلبت بيتذ تتخيهل بيكايدل لت خال لعوولتهل اهت لتهل

ي علتل ايللتل بألو اتالتتهل يلعوول ب تللعتدل لهلل ايكيكا ياللت تالتل بيلاب ك بيمم تل)( بييابتي

1994ي ت)11

ااتت ل يظها عكك يمت لت بيل تلعلت بياللتدل بيتذ تلق قاقذ ويلت بيعدليس يكيكا بيلاا بيوتلوتل

بي كتك بذ بيلو
تعلمت

بيعليلذ لت اليتدلي اتطا بيلللهتدس بال تللعتل اباليتصلكتل لت اليتل خد ا صميت

بيتالتدل بال تلدلعتدل اباليتصلكتل ابيتالتل بيلالتلي اتالتل بيل تله بيلياذ لت يق

بيتعمت بت

بيلوتعلال كايتل ايالتل عاا يك وابل) (صلم ي 1963يت)123
اعاذ بي اس لت بالهتللس بيلتةبتك مل تل بيتالتل ا معلكهلي بكت للهاس بيتالتل لل بة لت بيلللهتس بي لل ل
ابيلقت يا ك ابيخال ي باتا هالو تع ت
ت تمط مهل لت للهاللت خ ا لق

هكب

ليكك لتلل عاته متت بيمليقتت ابيعاللل يللهاس بيتالتلي ايلل

بيتالتل العم بت بيتالتل … اات هلي بللهاس بيتالتل توتلك لعالد
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يكا ي لت توتخكله لت بياظ تل بيعللل بيتذ تتمالهلي تاو بياظ تل بيتذ تيتا عاذ بالبت ب لت بألولوتل
ا بيلواللت بي توتل عت طمتعل بيل تلهي اطمتعل ب اولت ابيلاا بال تللعتل اباليتصلكتل ابيوتلوتلي
ابألاولل بال تللعتل .

دور كليات التربية في تنمية واعداد الطالب.
إت بالهتلد ددلس ملا د ددا بيتالتد ددل بيمم د د تل اكا هد ددل بد ددذ تلد ددكس بيل تلعد ددلت بد ددذ ي د د بيل د ددلالت تعد ددك لد ددت
بيلا اعلت بيتذ بام

مهدل اادب بيلليد تت ابييتدلب ابيلهتلدتت بدذ لختاد

ايدلل بيعدليس إال ت بالهتلدلس

مهيب بي لاب ا بد ياتال إيا يك لل بذ يطل بياطت بيع مذ اس هلتته بها تيكك بالت لهلت
بال تللعتل ابيقللبتل اباليتصلكتل ابيوتلوتل ابيتعاتلتل ات يا مل اولت ابيل تله يي

ايا بيتلكس

ابالةكهل .
اابيب اظ ال إيا كا ياتلت بيت متل لت يتت ام اتالتل بياعذ بيوتلوذ ابال تللعذ يكا بيطالب
بتلياال بيلا مأاهل تعك لعوول لهلل بذ تالتل بيلك بت بيعلاتل يكتهس لت يتت تي تا قللبل بيلمل يل

بيتذ تعك

إيا تياتت بت لهلت بت لمتل يااصا إيا بيكتلل بطتل ابوتل ب بيل تله ايييو لت لهللهل

بيت يتة عاا بي لاب بال تللعذ لت خال

بيتاعتل بيصيتل ابيتطا بال تللعذ بيي

تهك

إيا

بوتل ب بيل تله لت خال ام بيقللبل بيواتلل بيلماتل عاا لملكئ بألكتلت بيصيتيل .اامي قللبل
بيعا

ب هلمذ بيي

ابيتط

توعا لت خاليه صيلب بيلصليا بيمخصتل اب تكتايا تلت

بيلتط بل إيا ت اتك بيعكتك لت بيمملب يةعةعل بالوتل ب بال تللعذ ابيوتلوذ بذ ي بيل تلعلت ايع
بم ة لقل

عاا ييو تاظتس كبع

ب هلمذ بيي

ا بد بذ ايتال بييل

تعمت مليلتس بيكتاتل

ابال تللعتل اتوعا بذ بأل م بولك.
إت ليل مل بيتط

اي

بي ظابه

بيهكبلل ت ب ت تتصكا يهل بألولتي بيت ماتات بيلل لات

مليتك تا بذ ياتلت بيت متل اييو لت خال تاعتل بيطالب ملاتلل هس ألو تهس قس إيا اطاهس ال تلعهس

اتعالااهس ب يولا مليلوعايتل بي للعتل .

التربية مؤشرا للتنمية بكافة أنواعها:
ت بيت متل بذ يك يبتهل ت ب ت تيظا مكا لتلتة بذ إيكبت بيتالتل بيمم تل ابوتل ب تتهلي بليت متل
تعك لعم لت لعم بت بيتالتل م لته اابعهل ييااهل إيكا بييل لت بألولوتل بيتذ تيللهل بيتالتلي
بتالتل ا بيلل بيمم

بيمل لال ملعتمل

لت خال بيت متل صميت ةلتب ال تت ةي اكعللل توتل لت كعلللت بيتالتل

ت ب اولت التل هيد بيتالتل ااوتاتهل بذ الا بيايتي بلت

ابيوتلولتي ام هاكد بيلي تل ابي وكتل ابيتاظتلتل تتيلل هكب
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ايعاال إيب اظ ال إيا بيم اط بيتذ بتلل عاتهل ااب بيللي تت ابيعاللل بذ ل ل

بيت متل

اب اليتصلكي تعيك عاا ت تابت هيد بيم اط تعاك بذ يقت لاه إيذ بيت متلي بليعاس بيللتك ابيلهل
بيمالل ابالت لهلت بيواتلل ابيلتس بي بتعلي لت

مليت متل ابيتعاتس.

بليابيه ت بيكا بيي

به لوتاا لعتمل ب بك بيل تله ال تيات إال

تليت ت تلاس مه ياتلت بيت متل بذ تيلتل بيتالتل بيمم تل الت تس بيتالتل

باليتصلكتل:ها إت لك يلعك ب تللعتل ع ت ل لتعالل م للت يك كاا لت بيتعاتس يي لابطت تلياه
لت بيعت

بالتصل

بذ ل تله تعتلك عاذ بيل بل ابييتلمل ااول

بي للهت

عاذ لختا

اابعهلا ت تل بيلولهلل بذ تعكت اظلس بيلتس ابالت لهلت ملل تتالوب ابيطلايلت بيتالاتل بذ بيل تلهي

الت ييو تعةتة يتس بيعل اب اتل ي اكعس بالوتلاليتل بذ بيتليت ابيلا اعتل بذ بيتص

ي اامي

بالتيليتل ابياةعل بالوتهاليتلي اابطالل بيطليل ب مكبعتل يال ك اييو متالتل يك بته عاذ بيلاليظل

ابيت تب ابيتيات ابي تطمتلي اتأيتك كا بيل ك بذ بيلولهلل بذ مالل ل تلعهي ا
هيب بيكا ي ابيلمل يل بيلي تل ابال تللعتل ابيوتلوتل

ا تلتعه مللل ول

لت إطل يل تلته بآلخ تت مهيب بيكا ي إ لبل

إيا ييو تأهت بيلاا بيمم تل اابعكبكهل ياعل بذ بيلطلعلت بيلختالل اعاذ ي بيلوتاتلت اييو لت
ابيلتس بيالةلل ياعل بيلوتهك ييييو بيتهت ل ياتعلت له بيعص
خال بيتةاتك مليلهل بت ابيلعل
بيتلاذ اتطات اول اه اطاتتل لت خال بيت يتة عاا بيعااس بيطمتعتل ابيتطمتلتل.
إيب تلياال بيلا

ت كا بيلعوولت بيت ماتل بذ بيتالتل تام ذ ت تتس بذ

بيت ما بيلل س الل تت لاه لت وامتلت اابت لمتلت له ا ه بيظ ا

ال ك بول بياظلس

باليتصلكتل ابيقللبتل ابال تللعتل

بيول ك بذ بيل تله لا ه بالعتمل ي الاليظل لل يهل لت آقل وامتل اابت لمتل عاذ ي يل بيتعاتس
اكا د بذ بيتالتل ي االمو مأت يي ياتل ا لعهك عتل ا وليل ا هكب
لعهال ياعل ي يوب تخصصه بياتلت بيت متل بذ لختا

اييو لت

تخ تج يابك

ايلل بيعليس تيلك تيات عتتهل ا وليته

ا هكببهل لا ك ألاهل تلاس متخ تج ب بك لعهاتت لهاتل ات ماتل توتطتعات بيلتلس ملهال بيتك تا بيتذ

تعتم لت ام بيلهت ألاهل تعاس بيالم ل اتعهاهس يا ل

بذ لختا

بيتخصصلت بليطمتب ابيلهاكا

ابيليللذ اات هس يس تصااب إيا تاو بيلهت إال معك لل تتالياب اتعالاب عاا تك بيلعاس اخلصل بذ ل بي
تعاتلهس بألايا بالمتكب تل اب عكبكتل ابيقلااتل.
بليتعاتس ابيت متل ل تمطلت تمع هلل ب تملطتل اقتللتي اي لهال ولوهل بيت متل .يييو المك ت تيات

ياتلت بيت متل يبت عتل ا وليل ا هكب

ابال تللعذ.

وللتل ت تلذ مليل ك ابيل تله ايا بيتلكس بيقللبذ ابيعالذ
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دور المعلم الكفؤ في إعداد كوادر مهنية وتربوية
إت ي بيل تلعلت لاي بيلكس تلك بيلعاس اتيت له يلدل يده لدت ليلادل ب تللعتدل اعالتدل بدذ بيل تلده ابيدكا
بيي تاعمه بذ ت متل ا تعاتس بألبد بك ابي يدذ ملودتاا بيل تلده ألاده يلدل يادت ودلملتل ت بيلعادس هدا بألودلا
بدذ تعاددتس ات متددل بيالمد ل ا بادده ال تليددت بياصددا إيددا

بيلعاس.

بيل ددلالت إال عددت ط تددل

تخصددت بددذ لختاد

الل تعيك عاا ت يالعاس ليلال بيتل بذ بااب بيل تلعلت لل ييد د يقتد لدت بيلالودلل ابيمدع بل بلداهس
لت يل  :لت عالاذ ي بلت ص ت يه عمكبت ايا بيملع :

قم للمعلم وفه التبجيل :كاد المعلم أن يكون رسوال.

بددليت بس بيلعاددس لددت يم د بيلالوددلل ابيمددع بل اليمددذ بيعاددس ابيلع بددل كيددتال عاددا هلتددل كا د بددذ ت وددت
بيلعاالددلت اام د بيقللبددل بال تللعتددل ابيوتلوددتل مأوددااب لها ددذ ات مددا

بددذ يهددلت بيطددالب املتددل بد د بك

بيل تله
اايددت اعاددس ت ي د بيددكا بيلتلكلددل يددك ايددت د لاددي مكبتددل اه ددتهل بيعالتددل ابيلي تددل د يالعاددس بهتللل دلت

اتلددكت ب يمت د تت يتددا اصددات إيددا لددل هددذ عاتدده بآلت لددت تلددكس اتطددا بددذ لختا د

بيل ددلالت ي لددل بيددكا

بيلتخالدل ا بياللتددل باددس تيدديا يدديا تاددو بيددكا بملددل تالددا مطددذل ايددس تابيددب بيتطددا بيعالددذ ا بيتياايددا ذ
بيي اصات إيته لعظس كا بيعليس ي ايدتا هديب لدت مدلب بيتعلدتس بهادلو معدم بيدكا لقد لليتةتدل امعدم
بيددكا بألوددتاتل بيتددكت مددمعم بيددكا بيلتلكلددل بأايددت بهتلللهددل مددليتعاتس ابيلعاددس اتيوددتت اتطددات بيلاددلهج

بأصميت تابيب بيلت ت بت بيقللبتدل ابال تللعتدل ابيعالتدل بدذ بيعدليس .يديب باده ي بةلدلت عادا يد بيدكا بياللتدل د

ابخت مليديي بيدكا بيع متدل اب وداللتل د ت تلتدك مت دل ب بيدكا بيلتلكلدل بتهدتس مدليلعاس بهتلللدل خلصدلت

بتعهاد دده يتابص د د تعالد دده اتتد ددلمه بيلود ددت كبت عاد ددا صد ددعتك تخصصد ددهي اعلاهياتك تمد دده عاد ددا بود ددت بتت تلت

بيتك تا بييكتقدل بدذ

دال بيد عا بيلعلصد ابيلتلمدتل لده بياظد بيع متدل اب وداللتل يات متدلي لده بطالعده

عاددا ط د ل بيتددك تا بددذ بيل د ات بيلل ددتل بالمددك لددت مددط بييل د مليلل ددذ اباليت دةبس ملددل هددا لهلددل بددذ
بيعلاتددل بيت ماتددل ابيتعاتلتددل اتطددات ل ددل تاددةس تطددات د يلابيمددل بيعص د ات و ددتخه بددذ يهددلت تعاددتس بأل ت ددل

بيللكلددل بددال ايص د بيلعاددس مليلعاالددلت بياظ تددل بلددط اا عادده لعتل دكب عاددا ط تلددل بيتالددتت ايمددا بألكل ددل
مدليط ل بيتلاتكتددلي بليت ددل ب بيعالتددل يددك م هاددت عاددا ت الوددتل يد بد ك اختاد
بألمخلت تختا

عددت الوددتل اتد د ابوددتتعلب

لدت ابيدك ألخد بت دب عاتادل ت اأخدي هديد بيلد ال بيلط تدل معدتت بالعتمدل بدذ بألعلدل

بيت ماتل ابت اميت عت ط ل اخطط لاببلل يتعاتس ي ب ك ابلتل يللماتته بيخلصل.
ابي ددي م ددك ييد د د ها ددل ت اب ددب بيلعا ددس ابيلك و ددل ه ددا إع ددكبك يد دابك ممد د تل لال ددل ملييت ددل بيقللبت ددل

ابال تللعتددل ابيعالتددل بيلكتلددل ابيلعلص د يددييو المددك ت تيددات بيلعاددس لال دتل مليتلددكس ابيتطددا بددذ بددت بيت متددل
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ابيتعاددتس ا ت تيددات لال دلت ت دلت ميقت د لددت بآل بل بيت ماتددل بيتددذ تاتل د لددت ل تلدده إيددا خ د ي بليل تلعددلت
صميت تتعلات بذ بيلودل

ته ددتس مليت مت ددل بييكتق ددل اتطد د

بيلي تدل مصدا بعاتدل الودتل لدت خدال بيلدعتل بت ابي لعتدلت بيكب لدل بيتدذ
بي ددل بيعال ددلل ابيلليد د تت لقد د

مليتياتد د

بي ددل بيع ددليلتت بيواتود د تتت( ددلت

لي او د د د د ددا) Rousseauj.j.بي د د د د ددي ي د د د د ددلت بيمد د د د د د ليد د د د د د و ب د د د د ددذ عا د د د د ددس بيتليتد د د د د د بيت م د د د د ددا ابيع د د د د ددليس

بيللي د (موددتلياتة )Pestalozziبيددي تعتم د مل
بأليللاذ(ه مل ت(Herbertبيي
بييقت لت بيللي تت بذ لختا

لددل بياب دده بألا ياتعاددتس بيعددلس بييددكتتي ا ت ددل بيعاددس

يكا بيت متدل بيعلاتدل بدذ ا مدل ا ل تيتدل يقد لدت اصد

يد ت اهادلو

بيكا بألخ ا لق ما تيل اابا ات ب اب اول ا ل تيتل يك ودهلاب إودهللل يمتد بت

بذ بي يذ مليت متل ابيتعاتس (.بييص ي 1984ي ت)51

إت بيل هعالل بيعاللل بييتت تس يي هس تعك يابعك ولوتل بذ مالل بيعلاتل بيت ماتدل ابيتعاتلتدل .يديب ت دب

عاددا بيددكا بيتددذ توددعا يا يددذ مهدديب بي لاددب بيلهددس ت توددتلتك لاهددل بددذ إعددكبك بيلعالددتت بددذ يتلتددل صددك
بيلع بل بذ يهلت بيطالبي ا عاهس يلك تت عاا بهس بيتيداالت بيقللبتدل بال تللعتدل اباليتصدلكتل ابيوتلودتل

بذ يلبل بيل تلعلت امليخت بيتياالت بيقللبتدل ألت بيقللبدل يلدل تلدا عدليس بألاق امايا تدل تدلتاا هدذ(ييدو
بييد بيل يددب بيلعلدك بيددي تمددل بيلعاالدلت ابيلعتلددكبت ابيلدت ابيخددالل ابيعد

ابيتلليتدك ابيعددلكبت ا لتدده

بيلد د ددك بت بألخد د د د ا بيتد د ددذ تو د د ددتطته ب اود د ددلت ت تيتو د د ددمهل ماصد د ددله ع د د د دابت بد د ددذ بيل تل د د دده)( بيو د د ددلعلتذي

1983يت )35تيتوددمهل بألب د بك لددت خددال صدداتهس اعاليددتهس مددلآلخ تت يبهددذ تيتوددب عددت ط تددل بيددتعاس
ابيقللبددل ب تللعتددل يددت بألب د بك بيدديتت تعتمددات بددذ للعددلت ا ل تلعددلت لاظلددل تمددت يات بددذ قللبددل لعتاددل
بليعلكبت بيتذ تمت و بتهل ع لل بي للعل مع هس له معم هذ بيتدذ تيدات قللبدل تادو بي للعدلي اتاتلد
بيقللبدل لدت تد إيدا تد عاددا مدي عدلكبت اتلليتدك ااظدس ا بيدل العددل

ط تل

تتاب قهدل بي تد للدل يدماهس عددت

بيلخاللت بيللكتل ابي لاة بيا اتلي يلل إاهل تاتلد لدت اودط ب تلدلعذ إيدا اودط ب تلدلعذ خد مط تلدل

ت بيلتليبل اولت توتطته ت تماذ عاا ولا لا ةبت بي ت بيولمل ا بأل تل بيودلملل بهدا يدتا ميل دل
إيا ت تمك كب للت لت كتك بذ ي

ت .

إيبت اوددتطته بيلددا لددت خددال ل ددل يي د عددت بيت متددل ابيتعاددتس ابيقللب ددل ت كا بيلعاددس بددذ تالتددل بألبد د بك

ابيل تلدده هددا بيليددا بي د تا بددذ بيعلاتددل بيتعاتلتددل ابيت ماتددلي ابت بيللل وددلت ب ت لمتددل يالعاددس لددت ب د

ت متل بألطلل ابيمملب اتعاتلهس تعاتللت صيتيلت توتاك عاا كا ياتدلت بيت متدل بدذ إعدكبك مخصدتل بيلعادس

اييددو م د ا ا بياطاتددل ابيلددتس ابيعددلكبت بال تللعتددل بددذ الودده يددذ تلدداس متاصددتاه اا وددهل بددذ يهددلت
طالمهي بالمك ت تتلته بيلعاس ملك بت بي تل ا قللبتل يليتليت بياليك ابيتياتد ابتخدلي بيلد ب بت ايد بيل دلتل
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بيل ختالدددلي االمد ددك ت تتد ددك ب بيلعاد ددس عاد ددا يتلتد ددل ماد ددا بيللد ددلهتس بيل د د ك ابالت لهد ددلت ب ت لمتد ددلي ا مطهد ددل
مليلا اعلت بيلتليل وابل لت بيلل بت بيك بوتل ا بيل دلتل ابيلمديالت بيل تلعتدلي بيتدذ تليدت بيطدالب
لددت للل وددل يلددايهس اتاددةلهس ملوددعايتلتهس.بددليلعاس عاددكلل تت د س خم بتدده ب ت لمتددل إيددا للل وددل بعاتددل بددذ
بيلابيد

بيتعاتلتددل بيلختالددلي اعاددكلل تيددات بيددل د لطلملددل يودداايه المددك ت تلتددك مدده بيطددالب بددذ ودداايهس

ات متتهس اتعاتلهس.
بلددت وددللت بيلعاددس بييلددع هددذ بيعل د عاددا لمددل يل بيطددالب بددذ علاتددل بيددتعاس اتصدداتا بألخطددلل يهددس
ا عد د بياطات ددل بيتل ددلل ييد د بيتا ه ددلت ابآل بل ابألبي ددل بيت ددذ تعي ددا ااع ددل ل ددت بيتعككت ددل بيقللبت ددل ابيلي ت ددل
اتالتددل بيوددااو بال تلددلعذ ابألخاليددذ بيلود ا اابت ددلك دديا يهددل بددذ وددااو بيطددالبي ابيلعاددس بييلددع هددا
بيددي تتعلل د لدده بيطددالب ملا دداعتل كات بياظ د إيددا تددل معددلك يماتددل ا ب تللعتددل اتيددات يددلك بت عاددا

ت كتك بيقللب ل بيلياتل ابيتللع له بيقللبل بيعليلتل مدكال لدت ودااب بيتالدتت بيتلاتدك ي اهديب مدليطمه تتطادب
ت تيدات بيلعادس لالددل مقللبدل عليتددل تيلدت بدذ إتلددلت معدم بيا ددلت بأل امتدل الودتخكبلهل بددذ تا دتا قللبددل

بيل تلعلت ياطالب املتل ب بك بيلعوولت بألخ ا بذ ل تلعه .

اابيب كادل ت تيدات بيلعادس ابخدت مليديي بيلعادس بيع مدذ ابيلوداس د لتول دلت مدليللتةبت بيتدذ ييد ت المدك

ا ت تلدداس بيددكا ابيييالددلت ملالهتلددلس بييمتد مياتددلت بيت متددل اييددو ملختتددل بييد دابك بيلتلتددة ب ددذ بيت متددل
ابيتعاتس يتا ا تلذ ملوتاا بيتالتل بيمم تل بذ ي بيل لالت.
بلالهتلددلس مددليلاب ك بيممد د تل هددا بيوددال ابيعددك بددذ لع يددل بيتلددكس ابيتطددا ايددا بيلوددتلم بيمددله بيددي

اامددكد ياددل األ تلياددل بياليل ددل املددك ا لياددل بددذ بييم د

عددت هدديد بيل داب ك اصددلاهل اتالتتدده اتطددا كا هددل

ات د ددكتكهل ا علتتهددل ابييلددلظ عاتهددل تيددات ا لياددل بددذ تيلتددل هددكببال ا للياددل بياطاتددل ابيلالتددل اب اوددلاتلي
ابذ تيلتل يبتال اتيلتل اه تال امالل يتلاال بياطاذ ابيلالذ مللخل ياتلت متت بيمعاب ابأللس .

دور كليات التربية في الرقي بمستوى مؤسسات الدولة االجتماعي والسياسي
إت كا ياتلت بيت متل يس تلتص عاا إعكبك بييابك بيمم تل بيتذ وتعل بذ لهال بيتك تا م
ّ
كا هل تتعكا يق لت ييو بهذ تعل ت لت عاا تاظتس بيم بلج بيتك تمتل ابيقللبتل ابيوتلوتل يلختا
بيعللاتت بذ لختا

لعوولت بيل تله ي بلذ ل ل بيت متل ابيتعاتس تلكس م بلج يالعالتت ملختا

لوتاتلتهس اتلاس مكعكبك كا بت قللبتل اتعاتلتل يالم بتت بيت ماتتت ابيلاتتت اب كب تتت ابألخصل تتتي
اي

بيلتلكبت بيت ماتل بيلتكباتل اب م ببتلي االوتلل بذ ظ

ابيتخصصلت بييكتقل بذ ل ل

ابيصيلي اات هس.

بوتيكبت يقت

بيتعاتس ابأللت ابي للت بال تللعذ ا يطل
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ابي كت ملييي

ت بوتيكبت بيل بية بيخكلتل بيلتااعل ت ع (ياتلت بيت متل تتاوه بذ خكللتهل

يال تله يتت تت لاة بياطلل بيتعاتلذ ابيلك وذ بماوه ياتلت بيت متل
بيلوتل

عص بيعايلل ابيتلكس بيعالذ

ت تلكس م بلج تاعاتل اتقللته اتك تمتل يآلملل ابأللهلتي اات هس لت م ب ا بيل تله بذ يقت لت

بيل لالت لق ب ملك بيالوذ ابيتك تب عاا تلاتلت بيلعااللت ا علتل كا باليتتل لت بيخلصل اتعاس

بيا لت ابيت متل بألو تلي اام بياعذ بيمت ذ ابأللاذ .اام بياعذ كبخ بألو بذ بيل تلهي يذ توتطته
ا بي اا اخطا بالالتل بيعليلذ اييو لت

لع بل يتلتل بيتعلل له بألمالل اابمعلكهس ع ت بالاي ب
خال بيلتلمعل بيلوتل يواايهس بيي تت ت لت ل يال عل تل إيا خ ا) (بيمتملاذي 1973يت)13
اب ددذ ال ددا بيو ددتلل تلي ددت بيل ددا م ددأت كا يات ددلت بيت مت ددل ه ددا بيتص ددك يالم دديالت بيت مات ددل ابيالو ددتل

ابال تللعتل ابيقللبتل ابيوتلوتل ي ييب ت دب ت تلتادو بيللالدلت بيماتاتدل بياظتلتدل بيتدذ تلياهدل مليلتدلس مدكا
بعل بذ خكلل.
بيل تلد دده ابيمت د ددل بيليتطدددل مد دده ألت بيماد ددلل بيد دداظتلذ (تلد دداس عاد ددا ود ددلا بي د د بيت د د بمط مد ددتت بيعالص د د
بيلتولاك بذ بيايك بيلياال يامالل بال تلدلعذ اتتطادب ييدو بيتعد

عادا طمتعدل بيعاليدلت بيتملكيتدل كبخد

بياول بال تللعذ لت بياليتل بياظتلتل)( بيةتلتي 1999ي ت)37
إت بيللال ددلت بيماتات ددل بياظتلت ددل تع ددك ولود دلت ب ددذ تأهتد د يات ددلت بيت مت ددل يتيلت ددل كا ه ددل ا ه ددكببهل يخكل ددل
ّ
بيل تلدده اييددو لددت خددال تأهتد د ع ددلل هت ددل بيتددك تا ت ماتددل الهاتد دلت.بددكيب يددلت ع ددلل هت ددل بيت ددك تا
ميات ددلت بيت مت ددل ل ددعهاتت يخكل ددل بيل تل دده مل ددل بت دده ل ددت لعوو ددلت ا للع ددلت ا بد د بك الم ددك ابت تتللعد د يي ددو
بيل تلدده اتيددات يدده بي امددل ابالوددتعكبك يالوددتللك لددت كا تاددو بيياتددلت بددذ لتدده ا داب بيتالتددل الاب هددل
بيلميالت بيلختالل.
بلألل ال تلتص عاا بيياتلت ايكهل بهدذ ال تودتطته ت تدعك كا هدل مللعاتدل بدذ خكلدل ل تلعهدل إال

إيب يلت بيل تله العوولته اهت لته لوتعك ياتللع له ياتلت بيت متدلي ابألهدس لدت ييدو هدا بودتعكبك بألبد بك
ياتللع له تاو بيياتلتي ابيتعمت عت بيتتل لتهس يكا ع لل هت ل بيتك تا مهل.
ابي ددكت مليدديي

ت لددت تعلاددات ملهاددل بيتددك تا ا اتد هس لددت بيم د ب ا بألخد ا ودابل يددلااب ب د بك ا

للعد ددلت بهد ددس تلقاد ددات بيل تلد دده يي د د ابت بيتللع د د بال تلد ددلعذ متد دداهس هد ددا بألود ددلا بد ددذ ماد ددلل بيل تلد دده

اهدا( بيعلاتدل بال تللعتدل بألولوددتل بيتدذ تعمد عدت يبتهددل بدذ بالتصدل ابدذ بيعاليددل بيتملكيتدل مدتت بد كتت ا
يقد د ا م ددتت للع ددلتي اتعتمد د بيتللعد د م ددتت بألم ددخلت و دداايلت ب تللعتد دلت .ألت بيا ددلا تتم ددلكيات بيلع ددلاذ

اتلل و ددات بيت ددأقت بيلتم ددلك عاد ددا و ددااو مع ددهس بيدددمعم اتايع ددلتهس ابيد د هس لدددت خ ددال بيا ددل ابي لد دداة
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اب مل بت) (بييابت ي بيتيالا ي 1982ي ت )459بليتللع متت بيعللاتت ملهادل بيت متدل ابيتعادتس لده بد بك
مع ددم بيلعوو ددلت بألخد د ا لقد د بألود د ت ددعك إي ددا لعلي ددل يقتد د ل ددت بيلم دديالت ابيل ددلتل بال تللعت ددل
ابيت ماتل لق بيعا

بألو

اات د لت بيلميالت بألخ ا.

اابمدل تذ هاددل إيددا هديد بيلعووددل ال اهددذ بألود ألاهددل ( تعددك لدت بيايددكبت بألولوددتل بيتدذ تتيددات لاهددل
بيمالل بال تللعذ ي بهدذ عمدل عدت لاظلدل ب تللعتدل تتيدات لدت بد بك ت تمطدات مع دهس مد ابمط ب تللعتدل
ا خال يت ددل اكلاتدددل ا ايتدددل تتلتعد ددات مأاظلدددل اعاليدددلت اطلد دداا ود دداايتل لاظد ددا تل هدددل بيل تلد دده اتم د د
ا اكهل)( .بييوتي 1999ي ت)397
اييددت اددس تاددو بي د ابمط بيتددذ تتص د
كبخ د بألو د اتت ددل يظ د ا
ا طلليه ا بيعيا.

مهددل بألو د االوددتلل بألو د بيع متددل ا ب ودداللتل يددك تيددكت خا د

بيتصددلكتل ا ب تللعتددل ا الوددتل ت ع د بيددةا تلددل ا بيعا د

اهدديد بيظددله بيخطت د بيتددذ تددعك إيددا بيتليددو بيو د

اط د ل بيت متددل بيصدديتيل كبخ د بألو د لددت يم د

عاددا ةا تدده

ابال تلددلعذ تتطاددب هددكب يمت د تب يام د بيتاعتددل

اددلا ت ماتددات تددعهاهس ياتددلت بيت متددل بددت عاهس تتلتددةات

ميلدلل عليتد ل بددذ بيقللبدل ابيعادس ابيت متددل بألود تل تليدداهس لدت اد ا بيلددتس ابألخدالل بدذ يهددلت ايتدل بأللددا
ابيددةاب يتددا توددتطتعات تيدداتت و د خليتددل لددت بيعلددك بيالوددتل ابال تللعتددل بيتددذ تيددكت عددلك لددت ظددله

بيطددالل بيتددذ تدداعيا ودداملت عاددا بألماددلل بلييددك لددت ظددله بيطددالل ابييلددلظ عاددا بالوددتل ب بألو د

هددا

بألولا بذ بوتل ب بيل تله اتلكله ايا بيتطا .

االمو ت ي بيظابه بيهكبلل يهل ق هل بيلعل بذ ي يل بيل تله ابودتل ب د ي بداعذ بيلدابطت اقللبتدل
لددت بي د ا تلت بيتددذ ت ددب ت ت يددة عاتهددل ياتددلت بيت متددل و دابل لددت خددال بيلاددلهج بيك بوددتل ا بيددكا بت

بيتذ تللس بذ لختا

بيلعوولت ابيتذ تم

ال ظدله يدابكت بيلد ا بيتدذ
عاتهل بيلعوودلت بيت ماتدل بلدق ت

االيظهل ماومل عليتل بذ يطل بياطت بيع مذ اتت ل تهدا بيمدملب اعدكس بيت بلده مدل بت بيلد ا ابيتلتدك
ملي د دابمط ايد داباتت بيو ددت اع ددكس اع ددتهس مليلو ددعايتل العد د بتهس يل ددل تت ت ددب عا ددا ته ددا هس به دديد بياخم ددل ل ددت
بيمملب ت ب بييللظ عاتهس اييو م ا صلل بيديال ابألخدالل ي ابيهاتدل بيقللبتدل بدذ الاودهس بيلتلقادل بدذ

بيلتس ابيعلكبت بيع متل اب واللتل .د
إ لبل إيدا ييدو ت لدت لهدلس ياتدلت بيت متدل إيللدل بيدكا بت ابيليل د بت بدذ لختاد

لعوودلت بيكايدل

يددا ظددله بيلد بغ ي د كا بيمددملب اييددو مليتأيتددك عاددا إتليددل بد ت بيعلد ي د يوددب يك بتدده اتخصصدده يددذ
توتلتك لاه بيل تله بايت االيظ بذ هيد بآلاال ت ااب بيمملب بيلتيصداتت عادا مدهل ك عالتدل لختالدل
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التعلاددات ب ددذ ل ددليهس بي ددي تخصصد داب بتدده لل ددل عد د يقت د ل ددت بيلعووددلت تو ددت ب ددذ ميددل اي ددس ت ددعك
اظتلتهددل مليمددي بيلطادداب ي اهدديب مددليطمه تعتددل بيعلاتددل بيتالاتددل بددذ يد بيلطلعددلت ابيل ددلالتي بل اوددلت
بذ بيل تلعلت بياللتل يس تعخي معتت بالعتمدل يعاصد

بدذ

ولودذ اليدا

خطدل تالاتدلي يديب االيدظ

ت تاو بيل تلعلت بياللتل توت ممطدذل ايدا بيتلدكس ايدس تابيدب بيعصد بدذ تلاتدل بيلعاالدلت ابيلودت كبت

بيتددذ تط د بددذ بيعددليس بهددذ لعتلددك عاددا بيل تلعددلت بيلتطددا بيتددذ تةاكهددل مأااددب

د ا تلت ايلليتددلت

بييتل .
إت تطات م بلج ياتلت بيت متل تعك عاص تب لهلدل ابعدلال بدذ تالتدل بألبد بك ابيلعوودلت اتيلتدل بياهدام

مليتالتددل بيممد د تلي ب ددكي ب لعددلتت ب

د د بلبت بيلي ددكك ابيكيتلددل ب ددذ تاظ ددتس علاتددلت بيلم ددا ب ددذ بيلعوو ددلت

بيت ماتددل بيتددذ تعه د لعالددتت يددلك تت عاددا ت متددل اتعاددتس بأل تددل لددت بألولوددتلت بيتددذ ت ددب ت تتلتددك مهددل

ياتددلت بيت متددل يتددت تددتس بختتددل بيطددالب بيلتلت دةتت ابيلتلددايتت عالتددل اتتصددلات موددللت مخصددتل تددعهاهس
يلهاددل بيتددك تا ي يلددل ت ددب ةتددلك بيلت د بيةلاتددل يتاددو بيياتددلت لددت مدده ودداابت إيددا خلددا ودداابت تيددات
بيوددال بيخللوددل بتد تددك تب علاددذ تطمددل بتدده طد ل بيتددك تا بيخلصددل ابيعللددل ي تيددت إمد ب

لمددت و مددتت

لعالتت يهس خم بذ لهال بيتك تا الم بتت ت ماتتت ي ا ع لل هت ل تك تا لت ياتلت بيت متل.
بليوددال بألخت د

بيتددذ وتوددتيل بتهددل بيطليددب بيلل د بت بيلطاامددل ياتخد

تلددل ا بتهددل بيطليددب بيلتددك ب

معددم بألعلددل بأليلكتلتددل ابيت ماتددل لددت خددال يتلمددل معددم بيتلددل ت ا بيميددات يك بوددل معددم بيل ددلتل
بيعالت ددل ا بيت مات ددل ا بال تللعت ددل ا بيوتلو ددتل ايتلت ددل عال ه ددل ابختت ددل بيطد د ل بيلالو ددمل ا بيصد دديتيل

ياللل ول لهال بيتك تا.
امعك باتهلل بيوال بيتك تمتل بذ بيتك تا تتلكس بيطليب اللتيلت علاذ اها تلكتس ك اا الاي تل

للس معم بيلم بتت بيت ماتتت ابيلعالتت لت يا بيخم امعم بألولتي بييتت تك وات مياتلت بيت متل.

الت خال بألكبل بيي تلاس مه بيطليب بيلتك ب تيك ك لوتابد اتيكك يك ته عاا بيتك تا بكيب بقمت باه
يلك بت عاا لةبايل هيد بيلهال اظ تتل اعلاتلت تتس بختتل د اتعتتاه لت

لت بيلعالتت بذ لختا

بيلكب ا

ابيلعوولتي ايييو لت بألولوتلت بيلهلل بذ بيعلاتل بيت ماتل إاملل معم بيلكب ا بيالاي تل تيات

ال ياميت ابيتطات
ل بية ياتك تب ابيخم بت يالكب ا بألخ ا ي يس تيات ت تل لختم تب يياتلت بيت متل ال ل ت
يا لهال بيتك تا ابيت ل ب بيلي تل بي كتك .
ت ددل ت ددب ت تم ددي

يات ددلت بيت مت ددل ي ددلت ل ددت ص دديلب بيخمد د ب ددذ ل ددل بيت مت ددل ابيتعا ددتس تد د تمط

ملالات اددت ا تلدداس متاظددتس علاتددل بيتددك تب بيلتددكباذ يلعالددذ بيلوددتلم اتلدداس متدداعتتهس اتاعتددل بيلعووددلت
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بألخ د ا يلتطامددلت بيتعاددتس ابيتددك تب بددذ بيل بي د بيللكلددلي لدده بيت يتددة عاددا تددك تب بيلعالددتت قاددلل علاهددس
عاا تالتي بيلالهج بيلتطا ابوتخكبس بييلوب بياذ اب ات ات اك بول معم بيا دلت بأل امتدل ألهلتتهدل بدذ
بالوتللك لت بيتطا بيلع بذ بذ لختا

كا بيعليس بيلابيمل ياعايلل.

إيبت تليددت بيلددا مددلت تطددات م د بلج إعددكبك بيلعاددس بددذ إطددل بيلوددت كبت ابيتطددا بت تيلددت بددذ بيت د بمط

ابيتعلات متت لعوولت بيل تله بيلياذ ابيلكاذ اياتلت بيت متل ايو بذ بعتلدلك بيميدات ابيتطدات امد بلج
إع ددكبك بيلعال ددتت اتط ددات هس ملو ددتل ب يت ددتليت بيلعال ددات ل ددت تص ددلتس بيتعا ددتس اتاظتد د

بيتلات ددل ب ددذ بيتعا ددتس

اتم د ته تللع د بيلعال ددتت ااب مددلكهس إي ددا يتلتددل بيتو ددلب بيلعاالددلت ل ددت خددال او ددل
ابيليل بت بيلوتل .

ب عددالس ابي ددكا بت

بد ددليت يتة عاد ددا تطد ددات م د د بلج إعد ددكبك بيلعاد ددس هد ددا بيد ددي تيلد ددل بألكبل بي تد ددك اا د ددل بيعلاتد ددل بيت ماتد ددل

ابيتعاتلتلي بليت يتة عاا إعدكبك بيلادلهج بيهلكبدل بيلتطدا ابيلتاببلدل لده بيهاتدل ابيدكتت بياديبت تاتلدذ إيتهلدل
بيل تل دده الع ب ددل يتلت ددل تد د بيس بيلع ب ددل تل تختد دلتي ب ددليلعاس عا ددكلل تي ددات ي ددلك بت عا ددا ت كت ددك بيقللب ددل بيليات ددل

ابيتعلل د لدده بيقللبددل بيعليلتددل لدده باليتلددلظ عاددا بيهاتددل توددتطته ت تيددات يال تلدده ي دابك اطاتددل لتعالددل

القللددل توددهس إوددهللل يمتد تب بددذ بيتلددكس بيعالددذ ابيتياايددا ذ بددذ لختا د

بيل ددلالتي ا بيلعاددس بيلعهد ت مات دتل

ها بيللك عاا بيعلاتل بيت ماتل بذ بيلكب ا ابيلعلهك ابي للعلت ايلبل بيلعوولت بألخ ا.

الخاتمة
إت يياتلت بيت متل بيكا بيمل ة تالتل علا بيطالب ا تاعتتهس مقللبل ب تللعتل اوتلوتل ت ع لاهس
يابك لهاتل ا يلكتلتل تخكس بيل تله اتيلبظ ع يتله اعلكبته اتلليتكد اهاتتهي يييو ال تل
اكا هل بذ تقلت

ملتل ب بك بيل تله بييتت تعلاات ملختا

هلتتهل

بيلعوولت بألخ ا.

ابذ هيب بيصكك يلايت بذ هيب بيميت ب المتت كا هيد بيلعوول بيلهلل بذ مالل بيل تله وتلل بذ

هيد بيظ ا

بيتذ تل مهل بيل تله بيع مذ اب واللذ لت تليو ب تللعذ وتلوذ التج عت باتمل

بيقللب لت بي متل بيتذ توعا بي ب لت خاليهل إيا طلا بيهاتل بيع متل اب واللتل ملل تلايه لت اول
إعالس لةتلل يايلل ل بيتذ تأق مهل ااب بييتت علماب بذ بيل تلعلت بي متل قس علكاب لتأق تت مقللبل

ا متل ال تلت إيا لل لل بذ بييتب بيوللاتل بيصيتيل مصال بأاامهس يس تيت بلتهل ا عليلل م يلت
لهل ب اتت ل يظ ا

ب تللعتل ا بيتصلكتل ا وتلوتل اهيب مليطمه يتا تعلتلل عاا بيي .

إت بي م لت هيد بيك بول ها بيتع

عاا بيكا بيلطااب لت بيلعوولت بيت ماتل ابيتعاتلتل-

هلهل ياتلت بيت متل -ت لد بيطالب املتل ب بك بيل تله ي بلك هكبت هيد بيك بول إيا تا تا الع بل
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ال معم بيلت ت بت بيقللبتل ابال تللعتل بيتذ ط ت

عاا بيل تلعلت بيع متل اب واللتلي يلل اه تتعكا كا بيلعالتت إيا تاعتل بألو لت خال بيكا بت
بيتقلتلتل بيتذ تتلق بذ عاليل وليتب بيلعللال بيابيكتل بيلتعالل مليتيصت بيك بوذ لت لاب بأللهلت
اب مللي ايتيلتل هكب

هيد بيك بول تس بوتخكبس بيلاهج بياصلذ بيتياتاذ ياابيه بيلالاا بذ ل تلعال

الل يي ت ب إتملعه يتيلتل تاو بألهكب

اها لا يل لت خال عالص بيميت.

بتاو هذ هس لل تالايته ابوت خاصته لت خال تالايذ يلا ا هيب بيميت بلت صمت بمتابتل لت

بهلل ابت خطأت بلييلل هلل ايكد ( الل تابتلذ إال ملهلل عاته تايات ابيته اتب) صكل بهلل بيعظتس.
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