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 في ظل اإلصالحات الجديدة: الجزائر أنموذجاأفاق تطوير المناهج التعليمية والتربوية 

 

 1بوزياني عائشة
 

تدور إشككككككبالية بولنا حوس ال للكككككك ات التربوية وأهدافرا التي تعت ر  جردات  ا لل تجد ىريلا لرا إل  المناهج  ملخص:

االلتماعي إل  واقع التعليمية التي تلككاهل في لعلرا أداة  لمو ككة وألل  لم المناهج الوديلة تجلككد وتترلل ال بر التربو  

تعليمي  عين وهذا  ن خالس الم روم الواضككككككى لمعن  التربية والتعليل وخططرما واتجاهاترما في مل  جتمع وتطويرهما 

يعني تطوير أشككككككياة عديدة حلكككككككخ  ا يراا الميططومذ والتطوير لرذا المناهج يعني إعادة النار في لميع عناصككككككر 

إم  هداف ووصكككككوال إل  التلويل  ع  راعاة لميع العوا ل المفيرة فيم والمتبيرة بم.و بونات المنرج انطالقا  ن الهداف 

المناهج التعليمية الراهنة البد لرا  ن إعادة نار وألل  لنرا لل تعد تلكككتوعخ التايرات الوالية والملكككتل لية التي ت رضكككرا 

تايير  ا يجخ تاييرا وهذا التايير يبوم لذريا وإقليميا ودولياذ لرذا أصكك ى  ن الوككرور   ى يعة توديات العصككر  وليا

ولتوليق  ا هو إيجابي  ن ألل  والرة مل التوديات  ع العلل أنم ملما ىورت المناهج لتوامخ تطورات العصكككككر ولدت 

لرا  وتالة إل  تايير  آخر ن لرا  تيل ة أ ام ألل  التايير الذ  مام بدورا قد قطع شوىا آخر إل  ال امذ لتجد المناهج ن 

نا  ن خاللم  لذ  حاول وهبذا دوالي ذ إألم التايير هنا و التطوير ال يتوقفذ و ن ألل هذا ملم قمنا بإعداد هذا ال وث ا

العمل عل  إيجاد بعض الولوس للمشككككككبالت التي توالم عملية تلككككككطير الهداف و ال را ج التربوية خاصكككككككة في ظل 

يل لبل التايرات الواصككلةذ والعمل عل   لككاعدة الدرا ككات التربوية اإلصككالحات التربوية الجديدة  ع ضككرورة إيجاد ال د

الوديلة خاصة الدرا ات الماديمية وألل   ن ألل اللعي قد ا لتولين وترقية  لتوى التعليل في ما ل المراحل التعليمية. 

في التربية والتعليل  وتلككككككريل  رمة المربين والمعلمين والتربويين وألل  بتوضككككككيى الامول فيما ييم المناهج المت عة

  لتلريل فرل الميططات الدرا ية التي هي في حيز التط يق في الوياة المدر ية.

  المناهج التربويةذ المناهج التعليميةذ اإلصالحات الجديدةذ التطوير. في حيز التط يق في الوياة المدر ية. الكلمات المفتاحية:

 

Prospects for Developing Educational and Pedagogical Curricula in Light of the 

New Reforms: Algeria as Model 
 

Bouziani aicha 
 

Abstract: The problem of our research revolves around pedagogical philosophies and their 

goals, which are essential unless they find a path to educational curricula that contribute to 

making them a tangible tool, because modern approaches embody and translate social 

educational thought into a specific educational reality, and this was done through the clear 

concept of the meaning of education and its plans and attitudes in every society and their 

development is aware of the development many things, according to the planners see, and the 

development of these curricula means reconsidering all the components and components of 

the curriculum from the goals to the evaluation, taking into account all the factors affecting 

it and affected by it. The current educational curricula have to be reconsidered because they 

no longer absorb current and future changes imposed by the nature of the challenges of the 

times locally, regionally changed in order to achieve what is positive, in order to face all 

challenges, knowing that whenever it evolved to keep pace with the developments of the age, 

it found itself lagging behind in front of that change, which in turn had gone another way 

forward to find the same curricula needing another change, and so forth, and here the change 

does not stop, and for this all we tried to work to find some solutions to the problems facing 

the process of underlining the goals and special educational programs in light of the new 

educational reforms with the need to find an alternative to all the changes that occur, and 

work to help modern educational Studies, especially the academy, in order to strive  to 

improve the level of education at all levels. Also to facilitate the task of educators, teachers 

by clarifying the ambiguities related to the curricula used in the flagpole the understanding 

of the school plans that come into effect in the school life. 

Keywords: educational curricula, studies programs, new reforms, development. 
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 :مقدمة

عد المناهج التعليمية إحدى أدوات المجتمع في تربية أبنائم تربية هادفة  لصككككككودةذ مما أنرا  ن أهل ت  

أدوات غرس المواىنة لدى البناة لذل  فري توتاج للمرالعة الملككككككتمرة للتعرف عل   دى م ايترا 

ة والتبنولولية في تبدية ر ككككالترا في ظل التطورات العالمية المتالحلة عل  مافة الملككككتويات العلمي

را ليتالة وا  ع  ناة ل عداد الب ل  التطورات وإ عا ل  ع ت لذ  يعني ضككككككرورة الت وال برية ال ر ا

 تطل ات العصككككككر الذ  يعيشككككككوم فيمذ و ن يل فإم تطوير تل  المناهج وفق المعايير والملاييس 

عطيات العصككككككر و تايراتمذ التربوية العالمية يعد ال داية الوليلية إلعداد الجيل الوالي للتعا ل  ع  

وإألا مام المنرج ظاهرة التماعية و وصكككلة لما قد يعتر  المجتمع  ن تايرات فإم لودتم أو  عيار 

صككككككالحيتم رهن بلدرتم عل  اال ككككككتجابة لتل  التايراتذ ال ر الذ  يجعلم قادرا عل  توليق الن ع 

ا ككككككيككة وىرائق التككدريس االلتمككاعي وهو يصككككككلى لتوليق أللكك  إألا مككام في  وتوى المككادة الككدر

وتبنولوليككا التعليل و يتلف النشككككككطككة أدوات ألات فعككاليككة في المواقف التعليميككةذ وليس  عن  

اال كككتجابة هنا أم تجرى تعديالت باإلضكككافة أو الوذف عل  الموتوى  ن المادة الدرا كككية أو تايير 

هو بناة تل  المناهج  في ىرائق التدريس أو غيرها  ن لوانخ المنرج ولبن الملصككككود باال ككككتجابة

 في ضوة  لتويات  عيارية قو ية وعالمية. 

تعد المناهج الدرا كككية أحد المواور ال كككا كككية للعملية التربوية والتعليمية والمناهج الجيدة هي التي  

تتصككككككف بجودة الهداف وتعمل  بوناترا الخرى عل  توليلراذ والتبمد  ن بلوغرا حلكككككككخ نو  

 عارف و رارات وقيل واتجاهات وحلخ  لتوياترا  ن المعارف اإلدرامية الهداف وتصني را إل  

الولية إل  الملككككككتويات المعرفية العليا والمعلدة و ن المرارات ال لككككككيطة إل  المرم ة و ن الليل 

واالتجاهات االنط اعية المتايرة إل  االتصاف بناام يابت و تبا ل  ن الليل وأنماى الللوك المتللة 

 :ال عضذ و نتطرق في بولنا الملدم للعناصر التالية ع بعورا 

 يدور حوس   اهيل وأنوا  المناهج التعليمية والتربوية. :الم وث الوس

المنككاهج التعليميككة التربويككة ع ر العككالل  يتطرق لهل التطورات التي  رت ع رهككا :الم وككث اللككاني

 ظل اإلصالحات الجديدة. عا ة يل في الجزائر خاصة وهذا قديماذ أ ا حديلا فيبوم في

لألهداف المنتارة  ن نتائج تطوير المناهج التعليمية والتربوية ق ل  فيم تعرضككككككنا :الم وث اللالث

 اإلصالحات. 

  دى توليق هذا النتائج الهداف الملتل لية في ظل اإلصالحات الجديدة. :الم وث الرابع

المناهج التعليمية والتربوية قديما ق ل اإلصالح الم وث اليا س: تملل في الملارنة بين نتائج تطوير 

 وحديلا بعد اإلصالح.

 

 ولدرا ة هذا الم احث نتطرق لطرح  جموعة التلاؤالت وهي ماالتي: 

  ا   روم المناهج التعليمية والتربوية قديما وحديلا؟ و ا هي أنواعرا؟  .1

 الحات الجديدة؟ ميف تطورت هذا المناهج ع ر العالل وفي الجزائر خاصة في ظل اإلص .2

 ا مام  نتار  ن هذا النتائج ق ل اإلصككككككالح؟ وهل حللت هذا النتائج الهداف الملككككككتل لية في  .3

 اإلصالحات؟  ظل

  ا هو ال رق بين نتائج هذا المناهج ق ل اإلصالح وبعدا أ  قديما وحديلا؟ .4

 

 المبحث األول: مفاهيم وأنواع المناهج التعليمية والتربوية

 المناهج التعليمية والتربوية.مفاهيم حول  -1

نرج نرجاذ وأوضككككككومذ ونرج الطريق أ   ككككككلبم. والمنرج والمنراج لمعرا  ناهج ويعني  لغة: -

 (.841ذ ص1966الطريق الواضىذ ونلوس  نرج أو  ناهج التدريس )لويس  علوفذ 
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ال يذ داخلرا هو  جموعة الي رات المرت ة التي تريئرا المدر ككة للت التعريف االصطططالحي للمن:ج: -

أو خارلرا قصككككد  لككككاعدترل عل  النمو الشككككا ل بويث يفد  ألل  إل  تعديل اللككككلوك والعمل عل  

 ( 11ذ ص1999توليق الهداف. )حلن بشير المومودذ 

هو برنا ج  ن النشككككككطة  يطق بطريلة تجعل التال يذ يوللوم بلدر  التعريف اإلجرائي للمن:ج: -

 ا  علو ة و وددة.إ بانياترل وا تعداداترل أهداف

هو  جموعة  ن المعلو ات والولائق والم اهيل التي تعمل  المف:وم التقليدي للمناهج التعليمية: -

المدر ككككككة عل  إملككككككابرا للتال يذذ بردف إعدادهل للوياة وتنمية قدراترل عن ىريق اإللمام بي رات 

م للتال يذ  ن  جاالت  يتل ةذ وهذا المعلو ات والولائق والم اهيل تلد اآلخرين واال ككككككت ادة  نرا

ذ 1999علمية ورياضككككككيةذ لاويةذ لارافيةذ تاريييةذ فللكككككك يةذ دينية وفنية. )حلمي أحمد الوميلذ 

( هو  جموعة ناا ية  ودودة  ن الدروس الماديمية )حلائق و عارف(ذ  طلوب إيصككككككالرا 6ص

يككة الو و والتككذمر فلقذ وهي إل  أألهككام المتعلمينذ هككدفرككا االهتمككام بككالجككانككخ العللي وبككالككذات عمل

ىريلتم تلتصككككر عل  نلل المعلو ات  ن المعلل إل  المتعلل بوا ككككطة اإلللاة والتللين دوم أ  فاعلية 

ايجابية  ن المتعللذ و وتواا  جموعة  ن البتخ والملررات الممتلئة بالولائق والمعارف الناريةذ 

( مذل  عملية 298ذ ص2005 ر اليلي ةذ دوم اهتمام يذمر لألنشطة الص ية والالص ية. )حلن لع

التلويل فإنرا تردف إل   عرفة  ا تل ح ام  ن المعلو ات عن ىريق االخت ارات ال صكككلية والنرائية. 

 (298ذ ص2005)حلن لع ر اليلي ةذ 

: هي  جموعككة الي رات التربويككةذ االلتمككاعيككةذ الللككافيككةذ المف:وم الحططديططث للمنططاهج التعليميططة -

نية التي تيططرا المدر كككككةذ وتريفها لتال يذهاذ ليلو وا بتعلمرا داخل المدر كككككة أو الرياضكككككية وال 

 خارلرا بردف إملابرل أنماىا  ن الللوك أو تعديل أو تايير أنماى أخرى  ن الللوك نوو

االتجاا المرغوب فيم  ن خالس  مار ككترل لجميع النشككطة الالز ة والمصككاح ة لتعلل تل  الي راتذ 

 ( 14ذ ص2002في إتمام نموهل. )ع د الرحمام ع د اللالمذ بما يلاعدهل 

للد أعطانا مل  ن توفيق أحمد  رعي و ومد  ومود الويلة المف:وم التقليدي للمن:اج التربوي:  -

  جموعة  ن التعاريف للمنرج بم رو م التلليد  تتليم فيما يلي: 

عداد للجا عة و ناهج اإلعداد للوياة أو المنرج هو مل تنايل  عين لم ردات درا ية  لل:  ناهج اإل -

 للعمل.

المنرج هو مل الم ردات التي تلدم في  جاس درا ككي واحد  لل:  نراج اللاة العربيةذ  نراج العلوم  -

 و نراج الرياضيات.

 هو المادة الدرا ية التي تتناوس أم ر قدر  ن المعرفة والمعلو ات والولائق. -

 للمعلو ات التي يوتويرا المنراج إل  الطالب لارل إعدادهل لال توانات.هو عملية نلل المعلل  -

هو مل  ا تلررا المدر ة وتراا ضروريا للتلميذ باض النار عن احتيالاتم وقدراتم و يولم بعيدا  -

عن الو ككككككق االلتماعي والوياة التي تنتاراذ وعل  الطالخ أم يو و الملررات بشككككككت  الو ككككككائل 

 (22ذ ص 2004)توفيق أحمد  رعيذ  ومد  ومود حليةذ المتاحة للمتعلل. 

 ن خالس هذا التعاريف للمنراج بم رو م التلليد  يمبن أم نعرف المنراج حلككخ المدر ككة التلليدية  

وحلخ ولرة نار التربويين التلليدين عل  أم المنراج التربو  هو ع ارة عن:  جموعة المعلو ات 

در ككة عل  إملككابرا للتال يذذ بردف إعدادهل للوياة وتنمية قدراترل والولائق والم اهيل التي تعمل الم

يةذ  را. )توفيق أحمد  رعيذ  ومد  ومود حل مام بي رات اآلخرين واال ككككككت ادة  ن عن ىريق اإلل

 (22ذ ص 2004

 المف:وم الحديث للمن:اج التربوي: -

و الممار كككككات. الميططة يعرف الللاني المنراج التربو  عل  أنم: )لميع الي رات أو النشكككككاىات أ

لتطيعم  شودة إل  أفول  ا ت التي توفرها المدر ة لملاعدة الطل ة عل  توليق النتائج التعليمية المن

 (4ذ ص1995قدراترل. )أحمد حلين الللانيذ 
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ويعرفم اليوالدة ببنم:  جموعة  ن المعلو ات والولائق والم اهيل والم ادئ والليل والناريات التي 

المتعلل في  رحلة تعليمية بعينراذ وتوت إشراف المدر ة الر مية وإدارتراذ إال أم المنراج تلدم إل  

التربو  في الواقع قد يتجاوز هذا التعريف ويصكك ى: ج جموعة  نامة  ن النوايا التربوية الر ككمية 

 .(18ذ ص 2004أو التدريلية أومليرما  عا. ) ومد  ومود اليوالدةذ 

 

 عليمية والتربوية: أنواع المناهج الت-2
 :اتيذ تنايل المنراج أشباال  تعددة أشررها-

: وفيم مل  ن ) نرج المواد المن صكلةذ  نرج the subject curriculums نرج المواد الدرا كية  -

 المواد المترابطةذ  نرج المجاالت الوا عة(

 (19ذ ص 1977) ومد صالح الدين  جاورذ  the activité curriculums نرج النشاى  -

 the core curriculumالمنرج الموور  -

 .the unités curriculums نرج الوحدات الدرا ية  -

يعت ر  نرج المواد الدرا ككية  ن أقدم المناهج وأملرها انتشككارا وقد نامت من:ج المواد الدراسططية: -أ

الج رذ الرند كككةذ البيمياةذ ال يزياةذ  :فيم الي رات التربوية عل  شكككبل  واد درا كككية  ن صكككلة  لل

 ادة الرياضيات التي قلمت  :الجارافياذ التاريخذ ال لل ةذ ونجد أحيانا فصال بين المادة الواحدة  لال

 :إل  ل رذ هند ةذ توليلذ و ن خصائم هذا المنرج  ا يلي

 ال صل بين المواد الدرا ية.- 

 تنايل المعارف في مل  ادة تنايما  نطليا. -

 ييطق  نرج المادة تيطيطا ت صيليا ق ل تن يذا. -

 اقتصار التلويل عل  الجانخ التوصيلي. -

 دور المعلل تللين المعلو ات.  -

لاة  نرج النشكككككاى انعبا كككككا لل للككككك ة التربوية التلد يةذ مما مام  نرج المواد من:ج النشطططططا :  -ب

لما تعرضككت هذا الخيرة النتلادات شككديدة الدرا ككية المن صككلة انعباس ال للكك ة التربوية التلليديةذ و

  حاوس أصواب التربية التلد ية إيجاد ال ديل المتملل في ج نرج النشاىج.

إم الملصود بالنشاى هنا هو نشاى المتعلل و لتوى دافعيتم وألل   ن خالس ت اعل المتعلل  ع  ا هو 

يالحوذ يلرأذ ي وككثذ يلككارمذ  توفر  ن الي راتذ إأل أم المتعلل في تلكك  المواقف )ي برذ يلمسذ 

يلككجلذ يجربذ ويصككل إل  النتائج(ذ وتعت ر خ رتم اللككابلة رصككيدا يلككتند إليم في  عالجة المواقف 

 (20-19ذ ص 1977الراهنة. ) ومد صالح الدين  جاورذ 

أ  أم النشككككاى هو  عايشككككة للموقف التعليمي واإلحلككككاس بم  ن خالس إشكككك ا   يل أو حالة أو حل 

 بة عن  كككفاس يلككك خ حالة عدم ارتياح أو عدم اتزامذ و ن أبرز إيجابيات هذا المنرج شكككبلة أو إلا

يوفر الدافعية الذاتية للمتعلل باعت ار أم النشككككككاىات في هذا المنرج قائمة عل  اهتما ات و يوس  :أنم

 التال يذ وليلت  ن ألل النجاح في اال توام فلوخ.

م التلميككذ لككم الوريككة في االنككد ككاج داخككل أ   جموعككة يراعي ال روق ال رديككة بين التال يككذ أ  أ -

 يتنا خ نشاىرا  ع  يولم واهتما اتمذ أو أم يلوم بمشرو  أو نشاى خاص بم. 

يبتلكككككخ التال يذ  رارات وعمليات حل المشكككككبالت التي يوتالوم إل  ا كككككتيدا را ب اعلية داخل  -

 المدر ة وخارلرا.

 و في إىارها ال علي والوليلي دوم أم تجزأ بين المواديولق وحدة المعرفة وتبا لرا لنرا تنم -

 الدرا ية ضمن حدود فاصلة  للما حدث في  نرج المواد الدرا ية. 

يولق التبا ل بين الي رة وامتلككككابرا  ن  صككككادرها الصككككلية   اشككككرةذ وتوليق الوحدة بين العلل  -

 والعملذ ومل ألل  لم انعبا ات إيجابية عل  شيصية المتعلل.

راعي التنايل الن لكي للمتعللذ أ  أنا لمتعلل يتتلكخ المعارف عند ا يشكعر بوالتم إليرا وأهميترا ي -

 ودورها في حل المشامل التي توالرمذ وإش ا  حالاتم المعرفية.
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يعت ر المنرج الموور   ن أهل التنايمككات التي لككاةت للتيلم  ن عيوب  المن:ج المحوري: -ج

وز  ا وقع فيم  نرج النشككاى  ن  ككل يات. ) ومد صككالح الدين  جاورذ  نرج المواد الدرا ككيةذ وتجا

 (20ذ ص 1977

إم ال للكك ة ال ككا ككية التي يلوم عليرا المنرج الموور  هي لعل  وور الدرا ككة بعض المشككبالت  

االلتماعية اللائدة في حياة الجماعة وحياة المتعلمينذ وحالاترلذ )بدال  ن  يولرل(ذ فالوالات أملر 

اقا بجلكككل المتعلل وعللم ون لكككم  ن  يولم واهتما اتمذ فري التي تدفعم للت اعل  ع بيئتمذ و ن التصككك

هذا الت اعل يبتلككككككخ خ رة  تعددة الجوانخذ وعند  واولتم إلشكككككك ا  حالاتم تنشككككككب بعض الميوسذ 

ها أ ا ا فالميوس تابعة للوالاتذ مما أنرا قد تبوم غير حليلية أو غير ىارئة وبالتالي ال يمبن اتياأل

ل ناة المناهجذ إنما يتيذ بدال عنرا حالات التال يذ و شككككككتالت حياترلذ إألا فإم المنرج الموور  

يواوس أم يولق التوازم والمالئمة بين حالات ال رد وحالات المجتمع وى يعة المادة الدرا ككككككيةذ 

لزاةذ وبذل  والملصككككود بالموور هنا هو الجزة الرئيلككككي  ن الموضككككو  الذ  تدور حولم بلية ال

يدور حوس  وور  ن المواور فيصكككككك ى ع ارة عن قدر  ن التعليل  يبوم المنرج الموور   نرجا 

 يجخ أم يعرفم ويتلا مم لميع المواىنين. 

 خصائص المن:ج المحوري:

ي ن  هذا المنرج عل  أ ككاس توديد حالات التال يذ و شككبالترل المشككترمة والياصككةذ و شككتالت  -

  جتمعرل وحالاتم.

يعتمد هذا التنايل المنرجي بشككككككليم اإلل ار  واالختيار  عل  قدر م ير  ن التوليم واإلرشككككككاد  -

 التربو   لارنة بتنايمات المناهج الخرى. 

يرتل هذا المنرج بالمشككككككبالت االلتماعية الوا ككككككعة في  يتلف  جاالت الوياةذ وحالات التال يذ  -

 (21 ذ ص1977و شاملرل. ) ومد صالح الدين  جاورذ 

ال رنا ج الموور  ال كككا كككي )العام(  لرر عل  لميع التال يذ في صكككف درا كككي  عينذ ويمدهل  -

بعناصككر  شككترمة للتعللذ وألل  قصككد إعدادهل للمواىنة باض النار عن تيصككصككرل في الملككتل لذ 

 كككككاعات أو أملر في اليومذ وييصكككككم الوقت ال اقي  03وتصكككككل فترة درا كككككة ال رنا ج العام إل  

 ج الياص الذ  يعد فيم التال يذ لممار كككككة  رنة وفق ا كككككتعداداترل و يولرل. ) ومد صكككككالح لل رنا

 (21ذ ص 1977الدين  جاورذ 

 

تطور المناهج التعليمية والتربوية عبر العالم عموما وفي الجزائر خصوصا قديما  المبحث الثاني:

 .وحديثا في ظل اإلصالحات

 ر العالم قديما وحديثا:تطور المناهج التعليمية والتربوية عب-1

المنرج المدر ككككككي في ال للكككككك ة التلليدية يدور حوس الم روم اللديل للمنرج  ن حيث مونم  قديما: -

  جموعة  ن المعلو ات التي يوتويرا البتاب المدر يذ هدفرا نلل التراث الللافي  ن ليل إل  ليل.

التي يوتويرا المنرج باض النار عن  دى االهتمام بالتنايل المنطلي للمادة الدرا كككية والمعلو ات  -

  الة ترا للمتعلمين.

إهماس ال روق ال ردية بين التال يذ ومذل   يولرل وحالاترل وقدراترل الميتل ة لم  عيار الهمية  -

 هنا هو نلل التراث الللافي وليس التال يذ أن لرل.

بتنمية شكككيصكككية التلميذ نموا شكككا ال الخذ بالم روم الوديث للمنرج المدر كككي والذ  يرتل حديثا:  -

 للنواحي المعرفية واالن عالية والمرارية.

تنايل المنرج المدر ي عل  أ اس اليصائم الن لية للتال يذ وليس عل  التنايل المنطلي للمادة  -

 الدرا ية.

  نرج النشكككاى :ظرور بعض المنامات المنرجية التي تدور حوس التلميذ أو  شكككبالت المجتمع  لل -

 والمنرج الموور  وغيرها  ن التنايمات التي ترتبز عل  المنطللات ال لل ية التلد ية.
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 أص ى دور المدرس ليس  جرد  للن للمعلو ات فلق بل أص ى لديم دور المرشد المولم. -

 االهتمام بالنشطة التعليمية الميتل ة عل  اعت ار أنرا لزة  بمل للمنرج المدر ي.  -

در ال ا ي للمعلو ات لنم يمل  اللدرة عل  شرح وت ليق المعلو ات المطلوب المعلل هو المص -

 (28ص ذ 1982نللرا للتلميذ. )ع د الرحمام حلن إبراهيلذ ىاهر ع د الرزاقذ 

 

 تطور المناهج التعليمية والتربوية في الجزائر قديما وحديثا في ظل اإلصالحات الجديدة:  -2

الح المناو ة التربوية للتبيف  ع المتايرات الداخلية والتوديات  رت الجزائر بعدة  واوالت إلصكك

 اليارليةذ وفيما يلي رصد لهل الموطات اإلصالحية لرذا الناام  نذ اال تلالس إل  يو نا هذا:

نصككككككت لوائى هذا المفتمر عل  ضككككككرورة تايير : 1954المؤتمر األول لجب:ة التحرير الو ني  -

اال ككككتعمار  والتي مل هدفرا ال ككككاس هو  وو الشككككيصككككية الوىنية ال را ج الموروية عن العرد 

وىمس  عالل تاريخ الشكككككعخ الجزائر ذ مما ألوت عل  قوكككككايا أخرى تتعلق خاصكككككة بوكككككرورة 

اإل كككرا   ن ألل تعميل التعليلذ ولعلم حلا  تاحا لجميع الى اسذ وإقا ة ناام دائل لمواربة ال يةذ 

 (58ذ ص 1994الطاهرذ وتعميل التبوين المرني. )زهروني 

وإعطاة التعليل التلني  بانة   وككككلة في ال را ج المدر ككككيةذ باإلضككككافة إل  هذا قا ت بالدعوة إل   

إنشككككككاة لجنة وىنية يلافيةذ تلوم هذا اللجنة بإعداد برنا ج تعريخ ير ي إل  صككككككياغة وتنمية قيمنا 

ريديةذ اإلعالة  ن شككبم اللاة اللو ية الللافية والروحيةذ ومام  ن يمار هذا الموطة اإلصككالحية التم

العربيةذ وغرس اللوابت اإل ككككككال ية والوىنية في ليل اال ككككككتلالسذ وهو  ا  رد لميالد المدر ككككككة 

 .1976الجزائرية عام 

أعطت هذا ال رية ال كككك لية في هذا اإلصككككالح إل  تبصككككيل المدر ككككة  :1976أفريل  16أمرية -

عن ديملراىيترا وان تاحرا عل  العلوم والتبنولولياذ ومانت بموككا ينرا وإىاراترا وبرا جرا فوككال 

المدر كككة ال كككا كككية هي وليدة هذا اإلصكككالح الذ  شكككر  فيم  نذ بداية اللككك عينيات إل  أم عممت 

ذ وقد شكرد تعليل اللاة العربية 1989ذ وشكملت لميع الىر  كنة 1980المدر كة ال كا كية في  كنة 

رات أدت إل  إحداث نللة نوعية في تعليل اللاة العربية في  ع هذا ال رية عدة إصككككككالحات وتطو

 يتلف  راحل التعليلذ وصاح را تطور في تعريخ التعليل ال ا ي ببىوارا اللالية وتعريخ التعليل 

اللانو ذ وتعريخ العلوم اإلنلككانية وااللتماعية في الجا عة والشككرو  في تعريخ العلوم ال ككا ككية 

 خ المجتمع واإلدارة.والتلنيةذ و واولة تعري

 ( 58ذ ص 1994)زهروني الطاهرذ  

ذ وتل تبلي ككم بتلككديل تلييل نلككد  علالني 1996نوفم ر  26نصكككككككخ يوم  المجلس األعلى للتربيططة:-

و وضكككوعي للمناو ة التربويةذ تلييل   ني عل  ضكككوابق علمية وبيداغولية  نلكككجل  ع  تطل ات 

الفاق الوىنيةذ  تبيف  ع حلائلنا الوىنيةذ وقد حاوس المجلس العل  للتربية أم يلدم تصورا لديدا 

دنا لبي يبوم  وام ا لورمة المجتمع الجزائر   ترلما لطموحاتم وتولراتم للناام التربو  في بال

الملتل لية بعد أم قدم تشييصا لللطا  التربو  في لوان م الميتل ة. و ن بين  ا نم عليم المجلس 

 : في  لبلة تعليل اللاة العربية  ا يلي

لت اهل بين الشكككككعوب وأداة تطوير أم تبوم اللاات اللن ية نافذة عل  العالل وو كككككيلة لالتصكككككاس وا-

 المعارف العلمية وتوويل التبنولوليا و والرة التوديات. 

أم تعت ر المرحلة الول   ن التعليل ال ا ي أهل المراحل عل  اإلىالقذ ولذل  يتولخ تيصيم -

 فترة تمريدية مافية تومن التبيف التدريجي للط ل ليبوم  عدا إعدادا لاويا  ليما.

ناة الولدام وترذيخ الذوق لدى  أم نولم- ية إل  الجوانخ ال برية وب اة العرب الجرود في تعليل الل

المتعللذ وأم تصككككككوى الخطاة التي عللت بم روم اللاة وأهداف تدريلككككككرا ووظائ را الميتل ة لنرا 

 الو يلة ال ا ية ال تيعاب التووالت العلمية والتبنولولية المعاصرة.

ذ وبعد أم 2000 ا   3نصكككك ت هذا اللجنة بتاريخ الح المنظومة التربوية: اللجنة الو نية إلصطططط -

شيصت الوضع ودر ت حالة المناو ة التربوية اللائدة في لميع  راحلرا وفي عالقترا بالمناو ة 
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االقتصكككادية وااللتماعية خلصكككت إل  لملة  ن االقتراحات  نرا: )تلوية ودعل اللاة العربيةذ ترقية 

 ( 59 -58ذ ص1994يةذ االن تاح عل  اللاات اللن ية(. )زهروني الطاهرذ اللاة ال ازيا

 

 مراحل تطوير المناهج التعليمية في أغلب دول العالم بما في:ا الدول العربية ومن:ا الجزائر: -3
هناك عدة  راحل تمر برا المناهج التعليمية  ن ألل أم تتطور  كواة مام هذا في الجزائر أو الوىن 

العربي أو ع ر العالل بب ككككككرا وهذا  ن ألل توفير  ناهج تربوية تعليمية  تبا لة و توازنة و رنة 

الوىنيككة و تطورة تل ي حككالككات الطالب الالز ككة للويككاة وللتعللذ وتل ي  تطل ككات خطق التنميككة 

 ( 63صذ 2009ذ والعالميةذ وتلتوعخ التايرات. )ع د اللادر فوضيل

وتر ككخ الليل والم ادئ اإل ككال ية اللككا ية وروح الوالة للوىن وتفمد عل  الو ككطية واالعتداس في 

  جتمعنا اإل ال ي العربي خاصةذ و نشرح هذا المراحل فيما يلي:

هي  شكككككرو  يردف إل  تطوير المرحلة األولى هي مرحلة المشطططططروع الشطططططامل لتطوير المن:ج: -

لميع عناصر المنرج وفق أحدث وال اليخ التربوية والعلمية وحلخ أحدث الناريات المعاصرةذ 

 وتتول  وزارة التربية والتعليل باالشتراك  ع بيوت الي رة المف لات التعليمية والماديمية الوىنية

 الوبو ية والهلية عمليات التيطيق لم وتن يذا وتلويمم.

 المرحلة الثانية وهي مرجعيات المشروع الشامل لتطوير المناهج:  -

تعد وييلة  كككككيا كككككة التعليل في أغلخ ال لدام العربية هي المرلع الوس الذ  يعتمد عليم المشكككككرو   

 :ت أخرى  نراالشا ل لتطوير المناهج التعليمية باإلضافة إل   رلعيا

حالات الطالب العللية والن لكككية والجلكككميةذ حالات المجتمع والتنمية و كككوق العملذ التبا ل بين -

المناهج التعليمية والنشككككككطة وال ككككككاليخ التعليميةذ االتجاهات والتجارب العالمية المعاصككككككرة في 

 ت الدولية. تطوير المناهجذ نتائج التلويل الشا ل ونتائج التجارب وال ووث والدرا ا

وتتل في هذا المرحلة الثالثة هي مرحلة العمليات األسططاسططية للمشططروع الشططامل لتطوير المناهج:  -

المرحلة العمليات التالية:)توديد أ ككككككس بناة المنرجذ بناة اإلىار العام للمنرجذ بناة ويائق المناهج 

 التعليمية التيصصية. 

البتاب المدر ككككككيذ الدليل اإللرائي للتبليفذ م ايات بناة أدلة تربوية  عيارية  ن: ) واصكككككك ات -

المتعلل في التعليل العككامذ  عككايير الوبل عل  المواد التعليميككة تككبليف المواد التعليميككة وفق  عككايير 

لة في التعليلذ التجريخ والتلويل والتطوير والتجريخ  ية والم اهيل التربوية الودي الجودةذ د ج التلن

 ( 64-63صذ 2009ذ لتطوير(. )ع د اللادر فوضيلبالتعميل والتلويل وا

 تدخل فيرا  المنتجات األساسية للمشروع الشامل لتطوير المناهج: مرحلة الرابعة هي المرحلة -

تبليف في المناىق  الويائق ببنواعرا: )وييلة اإلىار العام للمنرجذ ويائق المناهج التعليميةذ وييلة ال

يل اإللرائي  لدل يةذ ا ية( التعليم عايير الوبل عل  لودة المواد التعليم يات المتعلمينذ   تبليفذ م ا لل

تدخل فيرا المواد التعليمية ببنواعرا: )متاب الطالخذ متاب النشككككككاىذ دليل المعلل في المواد التعليمية 

 الملاعدة والمواد اإللبترونيةذ الشرىة الممانطةذ البتاب اإللبتروني(.

 

أ ككاليخ تطوير المناهج التعليمية في الاالخ إل  نوعين  تنللككل لتعليمية:أسططاليب تطوير المناهج ا-4

 رئيلين وهي ال اليخ التلليدية وال اليخ الوديلة ويمبن توضيى ألل  فيما يلي:

هي تل  ال كككاليخ التي تتصكككف بالجزئية وعدم الشكككموس واالفتلار إل  ال وث  األسطططاليب التقليدية:-

 تجلد في الشباس التالية:العلمي والتجريخ التربو ذ وت

: ويعني هذا ال ككلوب حذف  وضككو  أو لزة  نمذ أو Additionأو اإلضككافة  Délétionالوذف -

وحدة درا يةذ أو  ادة ببمملراذ لل خ  ن ال  اب التي يراها الملفولوم والمشرفوم التربويومذ أو 

إضككافة  علو ات  عينة إل   وضككو  أو إضككافة  وضككو  ببا لم أو وحدة درا ككية إل   ادةذ أو  ادة 

  عينة. درا ية ما لةذ وألل  بناة عل  قناعات 
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 : حيث يعدس تنايل  ادةذ فتلدم بعض الموضوعات Delayingأو التبخير  offeringالتلديل -

 أو يفخر بعورا اآلخر وألل  لدواعي تعليمية أو  يبولولية أو  نطلية.

ذ وفي هذا ال ككلوب تتيلم المناهج التعليمية Reformeأو إعادة الصككياغة  Révisionالتنليى  -ج

مط عية أو العلمية التي عللت براذ أو يعاد النار في أ ككلوب عرضككرا أو لاتراذ  ن بعض الخطاة ال

 کي يلرل ا تيعابرا وبذل  يزوس الامول عنرا. 

ذ ويعني هذا ال لوب ا ت داس  علو ات أو Amendementأو التعديل  substitutionاال ت داس  -

شابرة في المنرجذ أو إع ادة النار فيرا وتعديلرا بما  وضوعات  و عة أو  ليصةذ  وضوعات  ت

 (64-63صذ 2009ذ ينلجل والملتجدات الواصلة. )ع د اللادر فوضيل

وهي تل  التي تتصككككككف بالشككككككموس وتلككككككتند إل  التيطيق العلمي والتجريخ  األسططططططاليب الحديثة: -

 التربو ذ وتتجلد في الشباس التالية:

المناهج التعليمية في المجتمع بمليالترا في التطوير  ن خالس الدرا ات الملارنةذ حيث يتل  لارنة  -

المجتمعات المتلد ة التي يتوفر فيرا الي راة المتيصككصككوم في بناة المناهج التعليمية وتلويمرا وفق 

أ كككس علمية تجري ية  لكككتمرةذ و ن يل فالتطوير يبوم دو ا عل  أ كككاس التجريخ والتط يق اللذام 

 (64صذ 2009ذ  د اللادر فوضيليعت رام أ اس اتياأل اللرار المنا خ. )ع

التطوير  ن خالس ال ووث العلمية والتجريخ التربو  الذ  بين ضككككككرورة ا ككككككتوداث أ كككككككاليخ -

 وا تراتيجيات ونال لديدة. 

التطوير  ن خالس ا كككككتشكككككراف الملكككككتل ل وألل   ن خالس اال كككككتطال  العلمي الم ني عل  التوقع -

 رة المواقف.واالحتماالت واالعتماد عل  المرونة في  وال

 ن خالس هذا ال كككككاليخ يبوم تطوير المناهج التعليمية عملية شكككككا لة بدةا  ن فللككككك ترا وأهدافراذ  

وصككككككوال إل  عملية تلويمراث و ن يمة فإم خطة التطوير الشكككككككا ل للمناهج التعليمية يجخ أم ت دأ 

تويات الدرا ككككككية بتطوير الهدافذ توديدا وتنويعاذ وفي ضككككككوة ألل  يعاد النار في اختيار المو

وأ ككككاليخ تنايمراذ بناة عل  أحدث  ا توصككككل إليم  جاس المادةذ وأ ككككاليخ التربيةذ وناريات علل 

الن سذ يل يتل اختيار ىرائق التدريس أ اليخ التعلل التي قد تتاير بعض الشية عن ال اليخ اللديمة 

س الترميز عل  الطريلة البلية في نارا لوداية الموتوى والي رات التعليميةذ فلد يتل عل   كك يل الملا

تدريس اللراةة بدال  ن الطريلة الجزئية التي مانت  ككائدة في المناهج التعليمية اللككابلةذ أو تلككتيدم 

أ اليخ التدريس الجمعي بدال  ن التدريس ال رد ث نارا لزيادة أعداد التال يذ في المدارسذ وقد يتل 

ين عل  ضككك ق ال روق ال ردية بين المتعلمينذ وينتج عن ألل  إدخاس تلنيات حديلة لزيادة قدرة المعلم

ملم تطوير في أ ككاليخ اللياس والتلويل خاصككة المتعللة باال تواناتذ بويث تصكك ى قادرة عل  تلويل 

لادر  ية. )ع د ال ية والمرارية والولدان لم مل تلميذ في  يتلف المجاالت العلل لذ  حل  لدار النمو ا

 ( 64صذ 2009ذ فوضيل

 

 األهداف المنتظرة من نتائج تطوير المناهج التعليمية والتربوية قبل اإلصالح :مبحث الثالثال

 األهداف التربوية:-1

 أهداف تربوية عامة خاصة بكل البلدان.-

لعل ال رد يلككككككرل ويتعاوم  ع اآلخرين في تنمية الي رات المعرفية والجمالية أ  تبوين  واىن  - 

 ألو خ رة.

تطوير المرارات  -الواعي بالمواىنة الصككككالوة الملككككفولة لتبوين  واىن صككككالى. تطوير الوس  -

 ال رعية حت  يتمبن مل فرد  ن الوصوس عل   رنة أو عمل لتبوين  واىن ألو  رارات.

 أهداف تربوية خاصة بالجزائر.-

تمللة في بناة  جتمع  تبافئ  تما كك   عتز ببصككالتم ووايق بملككتل لم يلوم عل  الروية الوىنية الم -

تبوين المواىن  -ال ازياية الروح والديملراىية وروح العصككككككرنة والعلمية.  /العربية /اإل ككككككالم 

وإملكككككككابم الب اةات واللدرات التي تفهلم س توىيد الروية الوىنية وترقية الللافة الوىنية وتربية 
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تل ل والتبيف  ع الدوق اللككككككليل وتنمية روح المواىنة وإملككككككابم روح التود  اتجاا رهانات الملكككككك

 العصر. 

 

 األهداف التعليمية: -2

ن دأها بالهداف العا ة لبل العلوم وتشككككككتمل عل  أهداف تعليمية عامة أي خاصططططططة بكل البلدان: -

إملككككاب  علو ات وإملككككاب  رارات وإملككككاب المنرجية وتبوين االتجاهات وتبوين الميوس وتلدير 

العا ة الياصكككة بعلل  ا: لبل علل أهداف عا ة نودد  ن خاللرا العلل والعلماة. يل ننتلل إل  الهداف 

المرارات والمعلو ات التي نرغخ في تدريلكككككرا حيث تللكككككل الهداف العا ة إل  يالية  لكككككتويات 

هي:)الملككككتوى المعرفي المتلككككاب المعلو ات والملككككتوى المرار  المتلككككاب المرارات المنرجية 

 (65صذ 2009ذ والميوس(. )ع د اللادر فوضيل والملتوى الولداني المتلاب االتجاهات

وتعرف بالهداف اللككككككلومية والهداف اإللرائية والهداف  أهداف تعليمية خاصطططططططة بالجزائر:-

النوعيةذ قد تشككتمل الوصككة الواحدة عل  هدف واحد أو أملر وفد ال يتمبن ال ككاتذة  ن توليق هدف 

ن حصككة  ن أهل شككروىرا إم يرمز الردف واحد في حصككة واحدة فيوككطر إل  تللككيمم إل  أملر  

عل  التلميذ وليس عل   كككلوك المعلل وإم يصكككف الردف نواتج التعلل وليس النشكككطة التعليمية وإم 

 ( 66صذ 2009ذ الردف واضى في  عناا وقابل للمالحاة واللياس. )ع د اللادر فوضيل

 

لمستقبلية ل:ا في ظل اإلصالحات المبحث الرابع: مدى تحقيق هذه المناهج للنتائج وأهم األهداف ا

 الجديدة

 النظرة المستقبلية للمناهج التعليمية:-1

تنمية أشككككككباس الذماة المتعدد عند التال يذ  ما يعينرل عل  اإلبدا  في  جاس اهتما رل وفق حالاترل -

 وحالات المجتمع.

تنمية الب اةات اآلتية عند المتعلمين: الت بير بوضككككوح واالتصككككاس ب اعلية فرل ال يئة ال شككككرية وفرل -

 الفراد والجماعات وا تالك الب اةات الشيصية. 

 تنمية الت بير لدى المتعلمين با تيدام التدريس ال عاس والتعاوم.-

 الربق بين حلوس المعرفة النارية والتط يلية  عا. -

 

 ئج األهداف المستقبلية في ظل اإلصالحات الجديدة:نتا-2

 توليق التبا ل بين المواد الدرا ية ع ر المراحل الميتل ة -

ربق المعلو ات والتعلل بالوياة العملية والتلنية المعاصككككككرة  ن خالس الترميز عل  ال للة العملية -

 الملتمدة  ن الوياة الواقعية.

بية الوديلة في بناة المناهج  لل:  رارات الت بير و رارات حل توككككككمين المناهج التولرات االيجا-

المشككبالت و رارات التعلل الذاتي والتعلل التعاوني والتواصككل الجيد  ع  صككادر المعرفة. )صككليوة 

 (.80ذ ص2016رفيقذ 

 

قديما قبل اإلصططططططالح  تائج تطوير المناهج التعليمية والتربوية  المبحث الخامس: المقارنة بين ن

 ثا بعد اإلصالح.وحدي

 المن:اج الحديث بعد اإلصالح المن:اج قبل اإلصالح المجال

ىكككك ككككيككككعككككة  -1

 المنراج

 الملرر الدرا ي  رادف للمنراج. -

يرمز عل  البل الكككذ  يتعلمكككم  -

 الطالخ.

 يرتل بالنمو العللي للطل ة. -

 الملرر الدرا ي لزة  ن المنراج. -

 يرتل بطريلة ت بير الطالخ. -

 بجميع أبعاد النمو الطالخ.يرتل  -
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 المن:اج الحديث بعد اإلصالح المن:اج قبل اإلصالح المجال

تكككيكككطكككيكككق  -2

 المنراج

 ككوككور الككمككنككركككاج هككو الككمكككادة  -

 الدرا ية.

يعكككدا الميتصككككككوم في المكككادة  -

 الدرا ية.

  وور المنراج هو المتعلل. -

يشكككككككككارك في إعكككدادا لميع الىراف  -

 المفيرة والمتبيرة بم.

الككككككمككككككادة  -3

 الدرا ية

 غاية في ألاترا. -

 عليرا. ال يجوز إدخاس أ  تعديل -

 المواد الدرا ية  ن صلة -

و ككككككيلة تلككككككاعد عل  نمو الطالخ نموا  -

  تبا ال. 

 تعدس حلخ ظروف الطل ة واحتيالاترل. -

 المواد الدرا ية  تبا لة و ترابطة -

ىككككريككككلككككة  -4

 التدريس

تككلككوم عككلكك  الككتككعككلككيككل والككتككلكلكيكن  -

 الم اشر. 

 تلير عل  نمق واحد. -

 التعليمية.تا ل ا تيدام الو ائل  -

 تلوم عل  توفير الشروى والاروف.  -

 لرا أنماى  تعددة. -

 تلتيدم و ائل تعليمية  تعددة. -

  ل ي غير  شارك. - المتعلل -5

يوبل عليكككم بمكككدى نجكككاحكككم في  -

 اال توانات.

 ايجابي  شارك. -

يوبل عليككم بمككدى تلككد ككم نوو الهككداف  -

 المنشودة.

 الطل ة.عالقة تللطية  ع  - المعلل -6

 دور المعلل يابت. -

ال يراعي ال روق ال رديكككة بين  -

 الطل ة.

 عالقة تلوم عل  االن تاح والللة المت ادلة. -

 دور المعلل  تاير و تجدد. -

 يراعي ال روق ال ردية. -

الكككككوكككككيكككككاة  -7

 المدر ية

 ال توفر لوا ديملراىيا.-

 

 ال تلاعد عل  النمو اللو . -

ية داخل المدر ككككة توفر الوياة الديملراى -

 للمتعلمين.

 تلاعد عل  النمو اللو  البا ل -

الكككك ككككيككككئككككة  -8

االلككتككمكككاعككيكككة 

 للمعلمين

يرمل ال يئة االلتماعية للمتعلل وال 

 يعدها  ن  صادر التعلل

يرتل بككال يئككة االلتمككاعيككة ويعككدهككا  ن  -

  صادر التعلل.

 (73صذ 2009ذ )ع د اللادر فوضيل

 

  خاتمة:
إم التولككم نوو الملككككككتل ككل ال يتل إال بعلليككة لككديككدة قككادرة عل  التيطيق اللككككككليل والتن ف بككالتاير  

وا ككككتشككككراف الملككككتل ل واتياأل اللرار المنا ككككخ والتعا ل الذمي  ع التلنيات المتطورة وامتلككككاب 

المرنية أو العالقات اإلنلككككانية اللادرة عل  التعا ل  ع الاير باض النار عن االنتماةات العرقية أو 

بدال  ن االناالقذ مما ين اي أم تورص  عالمية  بة ال را إل  رحا االلتماعية وهذا للرقي بصكككككككاح 

المناهج عل  غرس روح التلا ى والورية وتعليل الليل  ن خالس بيئة  شجعة توترم ميام المتعلمين 

والرقي بالمناهج وتتيى لرل فرصكككككككة االن تاح عل  عالل ال وث والمعرفة وللل المزيد  ن التطور 

التعليمية لما هو أحلن فبحلن في الجزائر خاصة وفي الوىن العربي عا ة ندرج بعض الملترحات 

 ليبخذها  صممو المناهج التعليمية بعين االعت ار في  رمة إصالح وتطوير هذا المناهج  نرا:

تبخذ بعين االعت ار حالات  .1 المجتمع التنموية أم ت ن  المناهج التعليمية وفق درا كككككككة واقعية 

 بويث تص ى المف لات التعليمية لزةا  تبا ال وأ ا يا  ن بيئة المجتمع.

االهتمام بعلوم الملككككتل ل  لل الرياضككككيات وعلوم التبنولوليا  ن المرحلة االبتدائية  ع  راعاة  .2

 اال تمرارية والتنليق في المناهج التعليمية بين  يتلف المراحل التعليمية.
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ي .3 ية أم ت نی  وتو فة اإلبدا ذ لم العيش في الل  لا لد وي ناهج عل   رارات الت بير والن ات الم

اللاللة يتطلخ أم يبوم مل واحد  نا  لكككككلوا بعللية   برة ناقدة إبداعيةذ ولبي يتل ألل  ال بد  ن 

االبتعاد عن ال كككككاليخ التللينية واعتماد ا كككككتراتيجيات التدريس الوديلةذ وا كككككتراتيجيات تنمية 

رات المعرفيككة و ككا وراة المعرفيككةذ وأللكك   ن خالس التككدريككخ عل   رككارات التصككككككنيف المرككا

 والتمييز والموازنة والتوليل والنلد. 

 تشبيل فريق  ن العلماة في  يتلف التيصصات لليادة  ليرة تطوير التعليل.  .4

 توفير االعتمادات المالية الالز ة لذل . .5

 وقدراترل. علمين والعمل عل  تنمية  راراترلتوفير نوعية راقية  ن التعليل لجميع المت .6

 اللعي للعمل عل  تيريج ىل ة  تعددو المرارات واللدرات. .7

  راعاة  لتل ل  وق العملذ واحتيالاتم المتايرة. .8

 تزويد اليريجين بمرارات االتصاس والتواصل الالز ة. .9

 ا تالك المرارات اللاوية والتبنولولية. .10

ألواة االن تاح االقتصكككاد  في ظل العولمة والمف كككلكككات  تعددة امتلكككاب  رارات التعا ل  ع  .11

 الجنليات.

 الت اعل اإليجابي  ع خطق التنمية الملتل لية. .12

اعتماد الرؤية اال ككتشككرافية الواضككوة وألل   ن خالس االن تاح الواعي عل  خ رات الميتصككين  .13

 في  يتلف  جاالت الوياة االقتصادية وااللتماعية والللافية.
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