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يأل لىأا رب يايأاا باتااىأاا ربتاايأا ربتربأظ  ربتأ  شأياىا ترتبط نشأة  ظظيأظر كر أل ربترب
ىذر ربقرن ظربت  ااءا رار النتقاا رببررمج ربتقىيايل فأ  ربتربيأل بظهأييا بأم تاأا  أاار  لىأا تكقيأ  

تااه ربتربيل ربقأامم أرىارفيا ظرالرتباط بكاااا رالنسان ربمااهر. ظ ان من امىل ىذه رالتااىاا 
ل ظربتأأرر  فأأر اررمج ربتربظيأأل ظرالنتقأأال بأأابمتاىم مأأن اظر ربمتىقأأ  ربنا أأل بىملىأأا رب يايأأاا ظبنأأاء رببأأ

ربا اظر رالارء ربمين  ربكقيق  ربذ  ييرض بايو  ارر من ربسيطر  ظربأتك م ظربممارسأل تكأا مبأار 
ركأأاح كر أأاا ربتربيأأل ربقاممأأل لىأأا رب يايأأااج ظ أأا سأأالا ناأأا  ربمكاسأأبل ظربمسأأؤظبيل ربتأأ  تم أأل 

ارخل رخرح تتزرمن مايا ف  ربنشة  ظربظيظرج ظى ذر رهبكا كر ل تربيأل ربماىمأين ىذه ربكر ل م
ربقاممأأل لىأأا رب يايأأاا مأأن ربأأرز مةمأأم ربتربيأأل ربمااهأأر  ظر  رىأأا شأأيظلا فأأ  رالظسأأاط ربتربظيأأل 

 ربميتمل بتربيل ربماىمين. 
ه ظتتطىأأأأل لمىيأأأأل ربتأأأأاريس  يايأأأأاا متنظلأأأأل ظلايأأأأا  يتظاأأأأل تظرفرىأأأأا بأأأأاح ربماىأأأأمج ظىأأأأذ
رب ياياا ي تسبيا ربماىم خةل سنظرا رلاراه بيأذه ربمينألج ظتسأتنا فأ  ربظ أا ذرتأو لىأا م ظنأاا 

 شخهيل ظما يكمىو من خهامص تش ل ف  مامىيا ظكا  مت امىل بتىك ربشخهيل. 
ظرنطة أأا مأأن ىأأذه ربم انأأل ربميمأأل ربتأأ  يتبؤىأأا ربماىأأم فيأأظ ربمسأأؤظل لأأن تكقيأأ  ظرظيأأار 

بضأأأرظرتيا بياابيأأأل ربأأأتاىم ظ أأأا ي أأأظن بأأأو اظر فأأأ  تكايأأأا ىأأأذه رب يايأأأاا  ر تسأأأابو بتىأأأك رب يايأأأاا
ربمطىظبأأأل ظبنأأأاءرذ لىأأأا ذبأأأك اأأأاء لنأأأظرن ىأأأذر رببكأأأ  مرب يايأأأاا ربتاىيميأأأل بأأأاح مارسأأأ  ربتربيأأأل 
رالسةميل( كيأ  يت أظن رببكأ  مأن مقامأل ظمبكأ  رظل يتضأمن  مييأظم رب يايأل بحألذ ظرهأطةكاذ 

ايأأأل ظمهأأأاار رشأأأتقا ياج رمأأأا ربمبكأأأ  رب ابأأأ  فقأأأا سأأأىط فيأأأو ظمبكأأأ   أأأان  يتضأأأمن م ظنأأأاا رب ي
ربضأأأظء لىأأأا رنأأأظرع رب يايأأأاا ربتاىيميأأألج ظربمبكأأأ  ربرربأأأل فقأأأا تضأأأمن رب يايأأأاا ربتاىيميأأأل ربةزمأأأل 

 بمارس  ربتربيل رالسةميل. 
 ظمن  م ختما ربباك ل بخاتمل ذ را فيو مىخص ما تظهل ربيو رببك  من رستنتاااا. 
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Abstract 

The emergence and emergence of the movement of education on 

competencies is linked to the trends of educational renewal witnessed in 

this century, which came as a response to criticism of traditional 

programs in education as they are no longer able to achieve their goals 

and to link with the needs of modern man. Among these trends towards 

education based on competencies and building educational programs, 

The role of the recipient of knowledge And heritage to the role of real 

professional performance, which imposes a degree of control and control 

and practice under the principle of accountability and responsibility, 

which represents one of the movements of education based on 

competencies, has helped the success of this movement other entries 

coincide with the emergence and emergence, and thus became the 

movement of teacher-based education competencies of the most 

prominent The features of contemporary education and the most common 

in the educational circles interested in Which is concerned with the 

education of teachers and requires the process of teaching varied 

competencies.                                                                   

And many must be available to the teacher, and these 

competencies acquired by the teacher during the years of preparation for 

this profession, and based at the same time on the components of 

personality and the characteristics that constitute a whole unit of that 

personality. 

Based on this important position of the teacher is responsible. for 

the achievement and show the acquisition of those competencies for the 

necessity of the effectiveness of learning and may have a role in 

determining these competencies required and accordingly the title of this 

research (educational competencies of teachers of Islamic education). 

The research consists of an introduction and a first subject which 

includes: the concept of sufficiency, language and terminology, and a 

second study, which includes the components of efficiency and sources 

of derivation. The third topic highlighted the types of educational 

competencies. The fourth topic included the educational competencies 

required for teachers of Islamic education. The researcher then 

concluded with a conclusion in which she summarized the findings of 

the research. 
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 التمهيد

نامأأأو كمأأأا ربطيبأأأين ربمسأأأتحيرينج كمأأأا ربأأأالا  ظربمأأأالظين ظرباىمأأأاء ربكمأأأا م كمأأأار   يأأأرر لىأأأا 
 ظربمتاىمين كما ربحيظرين لىا رباين رباظيم ظربسالين ألاىو ربا يظم رباين . 

رن ماا  ربتربيل رالسةميل مازربا ال تاا ربانايل رب افيل ظرالىتمام ربةزم ظيظير ذبك ف   ىل لاا 
مةممل ربمنيج بكاااا ربطىبل ظتان  مستظح رارء باض  ربكهص ربمخههل بيذه ربماا  ظلام

ربماىمين ربذين يارسظن ربتربيل رالسةميل ظخاهأل فأ  تأاريس مقأرر ربأتةظ  ظربتاظيأا ظذبأك النيأم 
غير مؤىىين لىمياذ رظ فنيا رظ لام رلاراىم راللارا رب اف ج ظرنطة ا من رباظر ربأذ  يضأطىل بأو 

مأأأأن رلأأأأاراه ظتاريبأأأأو بتكىيأأأأل لىمأأأأ  ظرن تكأأأأاا با أأأأل ربميأأأأاررا مأأأأارس ربتربيأأأأل رالسأأأأةميل فةبأأأأا 
 ظرب ياياا ربت  ينبح  رن يمتى يا ظيمارسيا ف  ربمظر ف ربتاىيميل ربمختىيل . 
 ( :99  ص5118مربشمر ج 

رن ربامىيأل ربتاىيميأأل تيأأاف ربأأا ركأار  تحييأأررا سأأىظ يل مرغأأظل فييأا بأأاح ربمتاىمأأين سأأظرء  أأان 
مرباقىأأ ( رظ فأ  رباانأل ربظاأأارن  مرالنياأاب ( رظ فأأ  رباانأل ربميأأار  ذبأك فأ  رباانأأل ربمارفأ  

مربنيس كر  (ج ظىذه ربتحييررا باظرىا تتظ ف لىا فالىيل ربمارس ف  ربتاريس ربمتم ىل بأامتةك 
رب يايأاا ربتاىيميأل رظ ميأأاررا ربتأاريس رذر مأا ررانأأا بىمأارس رن يقأظا ربامىيأأل ربتاىيميأل لىأا نكأأظ 

ن لىينأأا رلأأاراه رلأأارارذ متميأأزر ي تسأأل مأأن خةبأأو  أأاررا رارميأأل مميأأز  ظ يايأأاا فالأأل ظنأأاام فأأا
 مناسبل بذبك . 

 ( >;  ص >511مسةمل ظآخرظن ج 
ظلىيو ترح ربباك ل رنو البا بىمارس من رن يمتىك مامظلل من ربقاررا ظربمياررا ربت  تم نو من 

رهطىم لىا تسأميل ىأذه ربقأاررا ظربميأاررا ربقيام باباظر ربمرسظم بو ظف  ربنظم ربتربظيل ربكاي ل 
 بأأمرب ياياا ربتاىيميل رظ ربتاريسيل( .  

 
 المبحث االول 

 مفهوم الكفاية لغًة واصطالحاً 
 اوال: مفهوم الكفاية )لغًة( 
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 ( ;5  ص 89>9ظرا ف  بسان ربارل  ي ء ي ي   يايل  رذر  ام باألمر مربن منظظر ج 
رب يايل ى  ما ي ي  ظيحن  لن غيره.          مبأن  (8:5ص مربررز  ج ا.ا   ظربمهار  ياء 

ظفأأأأ  االبأأأأل رب ىمأأأأل ناأأأأا فييأأأأا مانأأأأا ربمنا شأأأأل ظربتيأأأأظ  ظر تسأأأأال  ( ;1>  ص 5115ىاايأأأأوج 
مربىانل ربمشتر ل ج  ربمؤىةا ظى  االالا مظاظا  ف  ربىحل رباربيل بمانا مبرع برظلاذ ظبررلل( 

 ( 69  ص 8>>9
 ًا : ثانيا : الكفاية اصطالح

 تنظلا ربتااريف بيا منيا   
بانيأأأا    أأأاررا تابأأأر لنيأأأا بابأأأاررا سأأأىظ يل تشأأأمل مامظلأأأل ميأأأام  5116لرفتيأأأا ربيأأأتةظ   -9

ممارفيو ظمياريل ظظاارنيل( ت أظن رالارء ربنيأام  ربمتظ أل رناأازه بمسأتظح ماأين مأرضح مأن ناكيأل 
 مختىيل. ربيالىيل ظربت  يم ن مةكظتيا ظتقظيميا بظسامل ربمةكظل رب

 ( >5  ص 5116مربيتةظ ج 
رنيا   مستظح ماين مأن ربماأارف ظربميأاررا ظربقأيم ظرالتااىأاا يىأزم  5118ظلرفيا ربشمر   -5

رن يمتى يأأأأا ربماىأأأأم بيكقأأأأ  بأأأأو مسأأأأتظح ماينأأأأاذ فأأأأ  رالارء ربتاريسأأأأ  ظيأأأأنا س ر أأأأره لىأأأأا سأأأأىظك 
 ربمتاىمين. 

 (  999  ص 5118مربشمر ج 
ىأأا رنيأأا  مامظلأأل مأأن ربمأأظررا ربذرتيأأل مماأأارفج ميأأارراج  أأارراج ل 5118ظلرفيأأا ربتأأظم   -6

سأأىظ يااج رسأأتررتيايااج تقظيمأأاا( ظربتأأ  تنأأتظم فأأ  شأأ ل بنأأاء مر أأل منسأأ ( يتأأيم ربقأأار  لىأأا 
 تابمتيا ظامايا ظتكظيىيا ف  ظضاياا مكاا  ف  ظ ا مناسل ربا رنااز مةمم(. 

 ( 69  ص 5118مربتظم ج 

 مية اصطالحًا: ثالثا : الكفاية التعمي

تاااا ظتنظلا ربتااريف بى ياياا ربتاىيميل رال رنيا رتيقا فأ  ماانييأا ظمأابظالتيا ظتأذ ر ربباك أل 
 باضاذ منيا   
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بانيأأأا  لبأأأار  رظ امىأأأل تهأأأف نأأأظع ربقأأأار  رظ ربميأأأار  ربتأأأ  سيكهأأأل  8;>9لرفيأأأا كمأأأارن  -9
ربماىم لىأا رسأتامال ميأار  خاهأل  لىييا ربماىم ظبيا تة ير مباشر لىا تاىم ربطىبلج رظ ى   ار 
 رظ لا  مياررا رستاابل بمتطىباا مظ ف تربظ  مكاا.     

 ( 991  ص 8;>9مكمارن ج 

بانيأأأا  رمأأأتةك ربماىأأأم بقأأأار  أأأافح مأأأن ربماأأأارف ظربميأأأاررا  5111فأأأ  كأأأين لرفيأأأا رالزر   -5
ءرتأو ظتظاأو سأىظ و فأ  ظرالتااىاا رالياابيل ربمتهىل بةاظرره ظميامو ربمينيل ظربت  تظيأر فأ  رار

ربمظر أأف ربتاىيميأأل ربمارسأأيل بمسأأتظح مكأأاا مأأن رالتقأأان ظيم أأن مةكظتيأأا ظ ياسأأيا بأأةاظرا ماأأا  
 بيذر ربحرض . 

 (>9  ص 5111مرالزر ج 

ظ أأأا لرفيأأأا ربمسأأأىم ا.ا بانيأأأا   مامظلأأأل مأأأن ربقأأأاررا ظمأأأا يأأأرتبط بيأأأا مأأأن ميأأأاررا ظربتأأأ   -6
رارء ميامأو ظراظرره ظمسأؤظبياتو خيأر رارء ممأا يأنا س  ييترض رن يمتى يا ربمأارس بمأا يم نأو مأن

لىا ربامىيل ربتاىيميل   ل ظخهظهاذ من ناكيل ناا  ربمارس ظ ارتو لىأا نقأل ربماىظمأاا ربأا 
 طىبتو. 

 ( 69مربمسىم ا.ا   ص
 

 المبحث الثاني

 مكونات الكفاية ومصادر اشتقاقها

 اوال: مكونات الكفاية

 تت ظن رب يايل من 

ربمارف    يتأةبف مأن رالارر أاا ظربميأاىيم ظرالاتيأاا ظربقأررررا ربم تسأبل ربتأ  تتهأل  ربم ظن -9
 باب يايل . 

 (  :59  ص 5111مربكهر  ظيظسف ج 
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فابم ظن ربمارف  ىظ ربخىييل ربنظريل ربت  يكتاايا ربشخص ربمانأ  بتيسأير ظتظضأيم  يييأل رارء 
مسأتنارذ ربأأا ربمبأاال ظربميأأاىيم ظربكقأأام   ربميأام ربتأأ  يتطىبيأا لمىأأو ظظهأف خطظرتيأأا ظتتأابل تىأأك

 رباىميل ربت  تت ظن بمامظليا رب يايل ربمارفيل. 

 ( 676  ص5118ممرل  ظمكماج 

ىذر ربم ظن  ا يشمل مظرهياا رب يايل ربتاريسيل ظ يييل رارميا رظ خطظرا رارميا ظرسسيا ربنيسأيل 
ياأأأأل ربمأأأأاا  ربتاىيميأأأأل ظرالسأأأأابيل ظربتربظيأأأأل ظ يييأأأأل تطبيقيأأأأا بشأأأأ ل يناسأأأأل ربطىبأأأأل ظرىأأأأارف ظطب

ربمناسبل الستخارميا ف  ربمظ أف ربتاىيمأ ج ظرىأم ربمشأ ةا ربتأ  يم أن رن تظراأو ربماىأم ظطىبتأو 
 ف  ر ناء تطبيقو بيا ظرسابيل ربتحىل لىا ىذه ربمش ةا . 

 (>;  ص >511مسةمل ظآخرظنج 

ىا ربمياررا ربياظيأل ظربىيظيأل ظغيأر ربم ظن ربامى    يشمل ربم ظن ربامى  بى يايل رالارميل ل -5
ربىيظيأأأل ربمختىيأأأل بمأأأا فأأأ  ذبأأأك ربقأأأررء  ظرب تابأأأل ظرب أأأةم ظربمنا شأأأاا ظربتخطأأأيط ظتر يأأأل رالايأأأز  

 ظتشحىييا ظرستامال رالايز  ظرالاظرا ربمختىيل. 

 ( 676  ص 5118ممرل  ظمكماج 

رن يسأأتامىيا ربماىأأم فأأ   مأأا يت أأظن ربم أأظن ربامىأأ  ريضأأا مأأن ربطررمأأ  رظ رالسأأابيل ربتأأ  ياأأل 
تطبي  ظرارء ىذه رب يايل رظ راللمال رظ ربميأاررا ربتأ  ياأل رن يؤاييأا ربماىأم ر نأاء تطبيقأو بيأذه 
ربميار ج ظ ا تشمل ىذه راللمال لىا راللمال ربياظيل ظربكر اا ربىيظيل ظغير ربىيظيل ظذبأك  مأا 

رالايأأأأأأز  ظتشأأأأأأحيىيا ظرسأأأأأأتامال  فأأأأأأ  ربقأأأأأأررء  ظرب تابأأأأأأل ظرب أأأأأأةم ظراليكأأأأأأاءرا ظربتخطأأأأأأيط ظتر يأأأأأأل
 رالاظرا...ربخ 

 ( >;  ص  >511مسةمل ظرخرظن ج 

ربم ظن ربظاارن    يشأمل ىأذر ربم أظن مأن ربم ظنأاا لىأا امىأل رالتااىأاا ظربقأيم ظربمبأاال  -6
رالخة يأأل ظربمظر أأف رالياابيأأل ربتأأ  تتهأأل بابمينأأل ظمياميأأا ظيأأؤا  تبنييأأا ظممارسأأتيا فأأ  رطأأار 

تأأزرم ربمينأأ  ظي أأظن بأأذبك راح لمىأأل بةمانأأل ظتم أأل  أأظل ربرسأأظل راللظأأم مرن رم ربامأأل ربأأا رالب
 يال رذر لمل ركا م لمةذ رن يتقنو( ها  رسظل رم ج فاإلتقان  مل رالارء ظ يمتو . 
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 ( 676  ص 5118ممرل  ظمكما ج                                                         

ن  بميأأأار  ربتأأاريس برغبأأأل ربماىأأم فأأأ  تاىأأم ىأأأذه ربميأأار  ظرتقانأأأو ظركساسأأأو ظيتم أأل ربم أأأظن ربظاأأار
بةىميتيا ظاظرىا ف  ربامىيل ربتاىيميلج ظيم ن ربنظر ربا ربم ظن ربظاارن  ب ياياا ربتأاريس لىأا 
رنأأأو يتم أأأل برغبأأأل ربماىأأأم فأأأ  ربامأأأل بمينأأأل ربتأأأاريس ظر تنالأأأو بيأأأا ظبمأأأا يتهأأأل مأأأن  أأأيم ظمبأأأاال 

 و بيا ربا ربتزرمو بمينل ربتاىيم ظبابتاب  ربا رارء لمىو بةمانل ظرخةص. ظرخة  يؤا  تبني

 ( >;  ص  >511مسةمل ظرخرظن ج 

رن رمأأتةك ربماىأأم بيأأذه ربم ظنأأاا ظ ارتأأو لىأأا تظظيييأأا ظممارسأأتيا بيتقأأان مأأل ربمتاىمأأين ارخأأل 
ايلج ظمن ايل رخرح ربيهل ي ظن بذبك ربماىم ربماىر ظرب يظء ظربياال ف  ربامىيل ربتاىيميل من 

 ي ظن  اارر لىا ربت يف ظربتظرهل ظمظرايل مختىف ربمستاارا. 

 (8  ص 5115مغريل ج 

 ثانيا : مصادر اشتقاق الكفايات 

رن منظظمأأل رب يايأأاا تشأأ ل لأأامةذ ميمأأاذ فأأ  تطأأظير ت أأظين ربماىمأأين بهأأيل لامأأل لىأأا رسأأاس 
ىرىا ربأا تاىأيم ربماىأم ربمارفأل ظربميأاررا تربيل ربماىمين ربقاممل لىا رب ياياا ربت  تساا ف  اظ 

 ظربقاررا ظرالتااىاا بي ظن  ااررذ لىا رتقان ربتاىم ظفقاذ بنتامج مكاا  مسبقاذ. 

ظتشت  رب ياياا ف  ربااا  من لا  مهأاار  أا تختىأف مأن اررسأل ألخأرح  مأا رنيأا  أا تتاأاا فأ  
 .  رباررسل ربظركا  ظمرال ذبك ياظا ربا طبيال ظتخهص  ل اررسل

 رنو تم رستخارم رربل طر  الشتقا  رب ياياا ظى     (Gary D. Borich)يرح 

 طريقل ربتخمين.  -
 طريقل مةكظل ربماىم ف  ربيهل.  -
 ربطريقل ربنظريل ف  رشتقا  رب ياياا.  -
 رباررسل ربتكىيىيل .  -

 ( 81  ص 6;>9ممرل  ج 
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 :  طرق اشتقاق الكفايات عمى النحو االتي (Dodle)ولقد حدد دودل 

 تكىيل رالاظرر .  -9

 تكىيل ربنمظذج ربنظر .  -5

 تكايا ربكاااا .  -6

 ( 1;9ج ص 5191مربامال  ج 

 ومن المصادر االكثر شيوعًا الشتقاق الكفايات ما يمي : 

ربمنكأأأا ربنظأأأأر    ر  نأأأأارس ربمأأأأاا  ربنظريأأأل ظنكأأأأاظل رسأأأأتخةص ربقأأأأاررا رظ رب يايأأأأاا رظ  -9
 ل ربتر يز من رالطار ربنظر  ربا ربباا ربامى  رظ ربممارسل. رالارءرا ربمتظخا  منيا مل  ى

 ( ;67  ص 5118ممرل  ظمكما ج 

ربمنكا ربتكىيى    ياتما ىذر ربمنكا لىا ربماىم باباراأل رالظبأا كيأ  ياتبأر ربماىأم ربياأال  -5
ركا مهاار رشتقا  رب ياياا ظذبك من خةل مرر بل سىظ و ف  ربمظ أف ربهأي ج ظمأن  أم تكىيأل 

 لمىو ظميامو ظرشتقا   ياياا تاىيميل رارميل الزمل. 
 ( 9:5  ص 6;>9ممرل ج 

رن رنسأأأأأل رالاأأأأأررءرا السأأأأأتخارم ىأأأأأذر ربمهأأأأأار ياتمأأأأأا لىأأأأأا تكىيأأأأأل  (Dodle)ظياتبأأأأأر اظال 
ربماىظماا ربهأاار  مأن ربممارسأين نتياأل ربمةكظألج ظلىأا ربتقأارير ربذرتيأل لأن ربميأام ربظظيييأل 

 يل بألاظرر رباايا . ظ ذبك ربمياىيم ربمستقبى
 ( >:  ص 9>>9مىاشم ج 

منكأأا تقأأاير كااأأاا ربمتاىمأأين  يأأتم رشأأتقا  رب يايأأاا ظفأأ  ىأأذر ربمنكأأا مأأن خأأةل ربراأأظع  -6
رن  (Dodle)ربا ربمتاىمين ظاررسل كاااتيم ربتاىيميأل ظفأ  ضأظميا تتكأاا رب يايأاا ظيأرح اظال 

ظرشأأأتقا   يايأأأاا ربماىأأأم ظتكايأأأاىا ظر  رىأأأا برنأأأامج تربيأأأل ربماىمأأأين يهأأأبم ر  أأأر رالسأأأابيل  بأأأظالذ 
 مةممل ببررمج راللارا  بل ربخامل ظربتاريل ف  ر ناء ربخامل . 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

9;: 

 ( >:  ص 9>>9مىاشم ج  
منكأأأا رطأأأار رببكأأأظ    رن رشأأأتقا  رب يايأأأاا مأأأن رطأأأار رببكأأأظ  يمأأأا رباررسأأأين بماىظمأأأاا  -7

رسأأيام  أأل مايأأار رظ هأأيل فأأ  ظبيانأأاا تسأأيم فأأ  ر تشأأاف ماأأايير ظهأأياا ربأأتاىم رباايأأا ظتبأأين 
ركأأار  ربتحييأأر ربمطىأأظل لنأأا ربماىمأأينج ظ أأا هأأنييا مرلأأ  ربأأا بكأأظ  تكىيأأل ربتيالأألج بكأأظ  

 ربتاىيم ربمهحرج بكظ  تاايل ربسىظكج بكظ  ماايير رارء ربماىم. 
 ( ;:9  ص 6;>9ممرل ج 

رببأاك ظن ظىنأاك  منكا رطار رب يايأاا رباأاىز    ظىأ  متاأاا  ج فينأاك  أظرمم  يايأاا كأااىا -8
  ياياا كااتيا ربمؤسساا ربمختىيل. 

 ( >67  ص 5118ممرل  ظمكما ج 
ظمأأن خأأةل ذبأأك  ىأأو يةكأأظ رن ىنأأاك مامظلأأل مختىيأأل مأأن مهأأاار رشأأتقا  رب يايأأاا ربتاىيميأأل 
ظربشأأأ ء ربحابأأأل لىأأأا ىأأأذه ربمهأأأاار رنيأأأا ال تختىأأأف   يأأأرر لأأأن باضأأأيا ربأأأباض رال رن رلتمأأأاا 

منكأأا ربنظأأر  ظتكىيأأل ربميأأام ربتاىيميأأل ظمررااأأل ربقأأظرمم ظمةكظأأل ربتأأاريس رالطأأار ربنظأأر  رظ رب
 ظرببكظ  ظرباررساا ى  ربهيل ربحاببل بين مهاار رشتقا  رب ياياا ربتاىيميل.  

 المبحث الثالث

 انواع الكفايات التعميمية

ظمسأأيررذ بأأو   أأ  يأأتم ن ربماىأأم مأأن رارء ربميأأام ربرميسأأل ربمنظطأأل بأأو فأأ  رطأأار اظره منظمأأا بىأأتاىم
 ينبح  رن يمتىك ظيتقن لاارذ من رىم رب ياياا ظمن ىذه رب ياياا نذ ر رالت   

رب يايأأاا ربشخهأأيل   ىأأ  مامظلأأل مأأن ربهأأياا ربشخهأأيل ربتأأ  يتمتأأل بيأأا ربماىأأم تسأأالاه  -9
لىا ربناا  ف  ربتاىمج ظ ا رظهىيا باأض ربتربظيأظن ربأا مأا يقأارل خمسأل ظلشأرين هأيل ياأل 

ربماىم م ل  مظير ربماىم ربشخه ج هكتو ربسىيمل ظنظافتو ظااذبيتو ف  ربتاىأيمج رن تتظفر ف  
ظربقأار  لىأأا ربمةممأأل ظربتاأأاظن ظربكمأأاس ظربقأأظ  ظربشأأاالل ظربكأأزم فأأ  ضأأظء ظضأأظ  ربيأأاف ظباأأا 
ربنظأأر ظرببهأأير  ربنافأأذ  ظرالمانأأل ظكبأأو بىامأأل ظم ابرتأأو لىيأأو ظسأأال رفقأأو رباقىأأ  ظربمكافظأأل لىأأا 

  ل ف  ربمظرليا ظكيظ ربنيس ظربياظء ظرالتزرن ظربم ابر  لىا ربتاىم . ربظ ا ظربا

 (769  ص 99>9ملباربازيز ج 
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فشخهأأيل ربماىأأم ينبحأأ  رن ت أأظن  ظيأأل فأأة ي أأظر رظ ينياأأل ألتيأأو رالسأأبال ظرالتأأزرن ربنيسأأ  مأأن 
 لضرظرياا شخهيل ربماىم ألنو سظف يتاامل مل تةميذ ااءظر من بيماا شتا ظ قافاا مختىي

 ( 96  ص ;>>9مشكاتو ظلبارم ج 

ظرىأأم ربسأأبل ب أأ  يمأأارس ربماىأأم تأأة يره لىأأا ربناشأأمل لىأأا ظاأأو ربامأأظم مأأا ي أأظن لىيأأو مأأن بأأين 
 رباانل ظركمل ربقىل مما يؤبف ربقىظل ظيامل لىا  ىمل سظرء.

 ( 685  ص 6>>9مشكاتو ظلبارمج 

مأأأن راللمأأأال نتياأأأل رباناهأأأر  رب يايأأل رباىميأأأل  ىأأأ  ربقأأأار  لىأأأا ممارسأأأل لمأأأل رظ مامظلأأأل -5
 رالتيل  ىيا رظ باضيا 

 ربمؤىةا رباررسيل ربت  يكهل لىييا ربيرا ف  تخهيص ظركا رظ ر  ر .  -أ

ربخبأأر  رباىميأأل ظربامىيأأل ربناتاأأل مأأن ممارسأأل فنيأأل ظتطبيقيأأل بمأأا  ت يأأ  بىكهأأظل لىأأا ىأأذه  -ل
ظل لىأا رب يايأل لأن خمأس سأنظرا ربخبر ج ظ ا رتي  لىا رن ال تقل ما  ربخبر  ربت  تؤىل ربكه
 سظرء ر انا ممارسل ىذر ربامل ف  فرع ربتخهص رظ غيره.

ربقيام بةبكا  لىميل ظنشر نتامايا ج فاب يايل ت ظن نتيال رباررسل رظ ربممارسل رظ رببكأ  رظ  -اأ
ربخبأأأر . ظلنأأأا ربكأأأاي  لأأأن رب يايأأأل رباىميأأأل رظ ربمؤىأأأل رباىمأأأ  يةكأأأظ رن ربمقهأأأظا ىأأأظ ربهأأأيل 

 مىل ب ل نظرك  ربمارفل رالنسانيل. ربشا
 ( >95-;95  ص 5115ماناش ظلباربكييظ ج 

ظبأأذبك ي أأظن مأأن ظراأأل ربماىأأم رالسأأتمررر فأأ  طىأأل رباىأأم سأأظرء ر أأان ذبأأك فأأ  ماأأال تخههأأو  
باباراأأل رالظبأأا رم فأأ  ربماأأاالا رباىميأأل رالخأأرح ظىأأظ بأأذبك يسأأتطيل رالاابأأل لأأن  أأل مأأا يطأأر  

ا رال تشأأافاا رباىميأأل ربكاي أأل ربتأأ  نبأأة لنيأأا ربقأأرآن رب أأريم  بأأل ررباأأل لىيأأو مأأن رسأأمىل ظالسأأيما باأأ
لشأأر  رنأأاذج ظىأأذر يضأأمن بىماىأأم شخهأأيل متزنأأل ظمأأؤ ر  فأأ  تةميأأذ فت أأظن بأأو  قأأل بأأو ظبمأأا يقظبأأو 

 ظيستطيل رن يقظاىم نكظ كيا  رفضل ظ قل بابنيس ظباباين . 
 ( 51  ص ;>>9مشكاتو ظلبارم ج 

رب يايأأأل ربمينيأأأل   تيأأأاف ربأأأا تكظيأأأل ربتاىأأأيم مأأأن مسأأأتظح ربكرفأأأل ربأأأا مسأأأتظح ربمينأأأل ظىأأأظ  -6
رباانل ربذ  يختص بقار من ربمارفل ربتربظيل بىماىأم ظبأيس ربمقهأظا رن ياأرف نظريأاا ربتربيأل 
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ظلىم ربنيس ظايظا رباىماء ظب ن ربمقهظا ىظ رن يخرج من ىذر  ىو بسىظك كقيق  ظر اأ  يم نأو 
 ير رفضل ربظرظف ظربشرظط بىمظ ف ربتاىيم  ربذ  يم ن رن يكا  فيو ربتاىم ربم مر. من تظف

 ( 989  ص 5115ماناش ظلباربكييظ ج 
 ظتتطىل رب يايل ربمينيل رالبمام باألمظر رالتيل   

رسأأتياال ربخهأأامص رباسأأميل ظربنيسأأيل ظرالاتماليأأل بىتةميأأذ ظرسأأتياال ربيأأرظ  بأأين ربمرركأأل  -أ
 ربامريل. 

 مارفل خهامص ربتاىم ب ل مركىل لمريل.  -ل
 رتقان رالسابيل ربسىيمل ف  لامل ربماىم مل طىبتو ظفقاذ مل طىبتو ظفقا بىيرظ  ربيرايل بينيم.  -اأ
 رمتةك ربمارفل ظربميار  ف  ماابال مش ةا ربطىبل ظالسيما مش ىل ربتاىيم.  -ا
 رستياال ربماارف رالساسيل ف  ربتربيل .    -ىأ
مأأتةك رسأأس ربتظايأأو ربتربأأظ  ظرالرشأأاا ربنيسأأ  بكيأأ  يأأتم ن مأأن رسأأتخارميا ضأأمن كأأاظا ر -ظ

 ميماتو ربتاىيميل ربمينيل. 
 ( 8  ص 9>>9مبا رج 

رب يايل رالنتاايل   ظيقها بيا ما يكققو ربماىأم مأن نأظرتج تاىيميأل بأاح ربطىبأل فأ  ربماأاالا  -7
ايأأأأاا باختبأأأأاررا ربتكهأأأأيل رظ باسأأأأتطةع رررء ربمارفيأأأأل ظرالنياابيأأأأل ظربمياريأأأألج ظتقأأأأاس ىأأأأذه رب ي

 ربتةميذ نكظ ماىميم رظ من خةل مةكظل سىظك ربتةميذ ارخل ربهف رظ خاراو. 
 ( :5  ص 5111مرالزر  ج                                                              

مييأأأظم ربأأأارخل ىنأأأا باظرمأأأل ظىأأأ  نسأأأبل ربأأأارخل فأأأ  ربامىيأأأل ربتربظيأأأل ربأأأا ربخأأأارج منيأأأا ظيتاىأأأ  
ربماىمأأأين ظرالارر  ربتربظيأأأل ظرألشأأأررف ربينأأأ  ظرب تأأأل ربمارسأأأيل ظرباة أأأاا رالنسأأأانيل ربسأأأاما  فأأأ  
ربمارسأأأل ظغيرىأأأاج ظي أأأظن ربخأأأارج ىأأأظ نيأأأس ربمامظلأأأل ربناشأأأمل باأأأا لبأأأظرىم ربمركىأأأل ربتاىيميأأأل 

فأ  اميأل ربنأظرك  بابنسأبل ربخاهلج ظيقاس ربخارج ىنا بماح ربتحيير ربكاا  فأ  سأىظك ربناشأمل 
بألىارف ربتربظيلج ظمن رىم رالمظر ربت  تؤا  ربا رفأل رب يايأل رالنتاايأل بىماىأم ربمامأو بتياهأيل 
لمىو فضة لن ظاظا رالسأتاارا رظ ربميأل ربطبياأ  لنأاه ظتكسأين ربظأرظف ربمكيطأل بأو ج ظىأذر 

يم أأأن مأأأن رالم انيأأأاا  يشأأأمل رفأأأل مسأأأتظره ربمأأأاا  ظظضأأأل نظأأأام بىكأأأظرفز ظتزظيأأأا ربمأأأاررس بمأأأا
ربمتاكلج ظضرظر  رالىتمام ببررمج رلارا ربماىمين ج ظالشك رن تكقي  رب يايل رالنتاايل ف  ماأال 
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ربتربيل ظربتاىيم يتظ ف لىا ربايظا ربمتم ىل فأ  ربنيقأاا ربتأ  تبأذل فأ  رلأارا ربماىأم بيأا. ظتأابير 
 لارا رب تل غير ذبك . رالارر  ربمارسيل ربممتاز  ظرالشررف ربين  ذ  رب يايل ظر

 (;95  ص 5115ماناش ظلباربكييظج 
 ظمن رباظرمل ربت  تؤا  ربا رفل رب يايل رالنتاايل بىماىم  

 ربمام ربماىم بتياهيل لمىو.  -9
 رالىتمام ببررمج ت ظين ربماىم.  -5
 ظاظا رالستاارا باح ربماىم ظربميل ربا ربامل بذرتو .  -6
 إليااا فضاء يسمم بو بابامل بارتيا  .  تكسين ربظرظف ربمكيطل بو -7
 ربتزظا باإلم اناا ربمتاكل.  -8
ظاأأظا رتهأأال بأأين ىيمأأاا ربتأأاريس باب ىيأأاا ظربمتخأأراين مأأن ربماىمأأين ظذبأأك بمارفأأل مأأاح  -9

 نااكيم ظت يييم مل رببيمل رباايا . 
 ( >:9  ص 5191مربامال  ج 

 

يميأأل ينبحأأ  رن تتضأأمن رب يايأأاا ربتاىيميأأل فضأأة لأأن  أأل مأأا ذ أأر مأأن رىأأم رنأأظرع رب يايأأاا ربتاى
امىل مأن ربميأاررا ربرميسأيل ربتأ  ينبحأ  بىماىأم رن يتقنيأا ر نأاء رلأاراه رتقانأاذ ايأار كتأا يمارسأيا 

 ر ناء نشاطو ربتاريس  بيالىيل ظرياابيل. 

 ظ ا كهر باض ربتربظيظن ىذه رب ياياا ظربمياررا ربرميسل بسبل مااالا ى   

 ظتخطيط ربارس.  يايل رلارا  -9

  يايل ضبط ظرارر  ربهف.  -5

  يايل تنييذ ربارس.  -6

  يايل تظايو ربسىظك ربهي .  -7
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  يايل رستامال ربظسامل ربتاىيميل.  -8

  يايل تنظيل رالنشطل ربهييل. -9

  يايل رالسمىل ربهييل.  -:

 ( 51  ص 5115مريظل ج 

 
 

 الفصل الرابع
 س التربية االسالميةالكفايات التعميمية الالزمة لمدر 

تختىف ىذه رب ياياا ربت  يال تظرفرىا ف  ماىم  ربتربيل رالسةميل باختةف ربظكا  رباررسيل رظ 
 ربمظضظع رباررس   

 يايل تاريس ربتاظيا   فماىم ربتاظيا م ةذ يال رن يررل  لا  رشياء  أاالبتزرم بأةال ربأتةظ   -9
م ر نأأأاء تةظتأأأو ظتهأأأكيم رخطأأأاء ربمتاىمأأأينج ظتاظيأأأا ظمررلأأأا  رك أأأام ربتاظيأأأا ظمتاباأأأل  أأأل مأأأتاى

 ربطةل لىا رالنهاا ظغيرىا. 
 (  9:7ج ص 5118مربشمر ج 

ظلىأأا ماىأأم ارس ربتاظيأأا رشأأررك ربطىبأأل فأأ  تهأأظيل رخطأأاء زمةميأأمج ظت أأررر ر يأأل ربتأأ  رخطأأة 
  ربقأررن رب أريم ربطىبل ف  تةظتيا مررلياذ مكل ربخطةج ظرستخارم ربظسامل ربتاىيميل فأ  كيأظ ظتأةظ 

  ابتسايةا ربهظتيل ظتاريل ربطىبل لىا ربخشظع لنا تةظ  ربقررن رب ريم. 
 ( 95ج ص6>>9مربشيخج 

ظيرح فتك  لىأ  رن ظر أل تأاريس ربقأررن رب أريم فأ  مأاررس ربتاىأيم رباأام فأ  اانأل تاظيأا ربقأررن 
 رب ريم رن ىناك رىماال بقظرلا تةظ  ربقررن رب ريم ظتاظياه. 

ذبأأك ربأا رن ىأأذر رباانأأل يحيأل فأأ  برنأأامج رلأارا ماىأأم ربتربيأأل رباينيأل رالسأأةميلج ظتخىأأظ  ظيأرام
مقأأرررا راللأأارا ربتخههأأ  مأأن مقأأرر يتنأأاظل ىأأذر رباانأأل ظياأأل ربتة يأأا لىأأا رىأأارف ر يأأاا 
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9<5 

ظت أأأظين رالتاأأأاه رالياأأأاب  ظربرغبأأأل رال يأأأا  بأأأاح ربطأأأةل فأأأ  كيأأأظ ربقأأأررن رب أأأريم ظتأأأاريبيم لىأأأا 
 بكيظ. رسيل طر  ر

 ( 518 -717ج ص>>>9ميظنس ظرخررن ج  
 مأأا ياأأل لىأأا ماىأأم ارس ربتاظيأأا رن يكيأأظ  أأارر مناسأأبا مأأن ربسأأظر  ظآياتيأأا رب ريمأألج ظيسأأتخام 
باضأأيا  شأأظرىا فأأ  كاي أأوج ظيييأأم تيسأأيرىا ظرسأأبال نزظبيأأا ظربك مأأل منيأأا ظيطبأأ  رسأأابيل ربقأأررن 

ف لىأأأا رالك أأأام ربشأأأرليلج ظلىأأأا رنأأأظرع فأأأ  رالسأأأتاالل لىأأأا رر أأأان رباقيأأأا  رالسأأأةميلج ظيتاأأأر 
راللااز رببيان  ظربىحظ  ظرباىم  ظربتاريخ  فيو ظيستطيل رستخارم ربماام ربمييرس ألبياظ ربقررن 

 رب ريم ظرببرنامج ربمكسظل ربذ  يرشا ربا آياا ربقررن رب ريم. 
 ( 7:ج ص 9>>9مربازيز  ظرخرظن ج 

تيسأأير رن يقأأظم بشأأر  رسأأبال ربنأأزظل ب يأأاا ظرن  يايأأل تأأاريس ربتيسأأير   ياأأل لىأأا ماىأأم رب -5
يكأأأ  طىبتأأأو لىأأأا رال تأأأارء بيأأأا ظرالتاأأأاظ بمأأأا تكظيأأأو تىأأأك ر يأأأاا ربقرآنيأأأل ظرن يسأأأتخام مهأأأاار 

 ربتيسير ظتاريل ربطىبل لىا ذبك . 

 ( 9:7ج ص 5118مربشمر  ج 

ناسأأل مسأأأتظح  مأأا لىيأأو أن يقأأرأ ر يأأاا ربمأأررا تيسأأيرىا  أأررء  هأأكيكل ظتيسأأير ر يأأاا تيسأأيرر ي
ربطىبأألج ظكأأ  ربطىبأأل لىأأا تطبيأأ  مأأا يأأرا فأأ  ر يأأاا مأأن رظرمأأر ظنأأظرى  ظتأأاريل ربطىبأأل لىأأا 
رستنباط رالك أام ربيقييأل ظر ارل مأن ر يأاا ربقرآنيأل ظربأررز ربمظر أف ربتربظيأل ربمختىيأل مأن خأةل 

 نهظص ربقررن ظتنميل  اررا ربطىبل ظمياررتيم ف  ربتيسير.

 ( 95ج ص6>>9مربشيخج 

 ياياا تاريس ربكأاي  ربنبأظ  ربشأريف  لىأا ماىأم ربكأاي  ربنبأظ  ربشأريف رن يقأرأ ربكأاي   -6
  ررء  سىيمل ظرن ينا ش ربكاي  مل طىبتو بةسىظل يناسل مستظرىم ربتاىيم .

 ( :97ج ص5118مربشمر  ج 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

9<6 

بمأا ظلىيو رن يؤ ا لىا هكل رالكااي  ربت  تقام بىطىبلج ظمنا شل مضمظن ربكاي  مل ربطىبأل 
يناسأأأأل مسأأأأتظرىم ظتأأأأاريل ربطىبأأأأل لىأأأأا ميأأأأار  رسأأأأتخارم رميأأأأاا  تأأأأل ربكأأأأاي  ربنبأأأأظ  ظرالبمأأأأام 
بابرظريأأأاا ربمتاىقأأأل بابكأأأاي  مظضأأأظع ربأأأارس ظترغيأأأل ربطىبأأأل فأأأ  كيأأأظ مأأأا تيسأأأر مأأأن ركاايأأأ  

 ربرسظلمهىا رم لىيو ظسىم( ظتاظين ماان  رب ىماا ربهابل لىا ربسبظر . 

بسنل ربنبظيل ربشرييل ترتبط ررتباطأا ظ يقأا بأابقررن رب أريم فيأ  تيهأل ظ ال ربباض من رباىماء رن ر
مامىو ظتبين مبيمل باإلضافل ربا رنيا تم ل ربمهار رب ان  من مهاار ربشريال ج ظتكتل ربسنل 
ربنبظيأأأل ربشأأأرييل م انأأأل لظيمأأأل فأأأ  منأأأاىج ربتربيأأأل رباينيأأأل رالسأأأةميل فأأأ  مرركأأأل ربتاىأأأيم رباأأأام 

ستيا ربظ ظف لىا رباىظم ربمرتبطل بيا  اىم ربمهطىم ظلىأم رباأر  ظربتاأايل ربمختىيل ظيتطىل ارر
 ظلىم رالسناا ظربرظريل ظأكظرل ربرظر  ظلىم ربناسخ ربكاي  ... ربخ 

 ( :51ج ص >>>9ميظنس ظرخررن ج 

 

ظريضأأا البأأا بماىأأم ربكأأاي  ربنبأأظ  ربشأأريف مأأن راررك ظرسأأل بظظييأأل ربسأأنل ربنبظيأأل ظرىميتيأأا ظأن 
رن يارف ربير  بين رسابيل ربقررن رب ريم ظرسابيل ربكاي  ربنبظ  ربشريف ظبيأان رباقيأا  يستطيل 

رالسةميل ظرك ام ربشريال ربامىيل ظرالخة  رالسأةميل ظيتاأرف لىأا مانأا ربسأنل ربقظبيأل ربياىيأل 
ظربتقريريأأل ظيميأأز بأأين ربكأأاي  ربهأأكيم ظربكأأاي  ربكسأأن ظربكأأاي  ربضأأايف ظيتاأأرف لىأأا  تأأل 

 ربقايمل ظربكاي ل.  ربسنل

 يايأأاا تأأاريس ربيقأأو   لىأأأا ماىأأم  ربتربيأأل رالسأأةميل رن يتاأأأرف لىأأا ميأأرارا  تأأل ربيقأأأو  -7
ظبخاهأأأل فأأأ  ربابأأأاارا ظربماأأأامةا ظرن يسأأأتطيل رن ييأأأر  بأأأين رنأأأظرع ربك أأأم ربشأأأرل   أأأابيرض 

مأأأن رذرن  ظربمنأأأاظل ظربمبأأأا  ظربم أأأرظه ظربكأأأررمج ظرن يتاأأأرف ربأأأا تيهأأأيةا ربابأأأاارا رالسأأأةميل
ظهة  ظهظم ظز ا  ظكج ظسامر رر أان ربابأاارا ظسأننيا ظمبطةتيأا ظآاربيأا ظ مأا ظيتاأرف لىأا 

 ماامةا رالكظرل ربشخهيل. 
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 ( 8:ج ص 9>>9مربازيز  ج  

ظلىيو رن يقظم باست ار  رف ار ربطىبل إلاررك رسررر ظك م ربتشريل رالسةم  ظمنا شأل ربقضأايا ظمأا 
ا ظمنا شأأل رالك أأام ربيقييأأل مأأل ربطىبأأل بمأأا يناسأأبيا مأأن رالابأأل ربشأأرليل ي يأأره ربطىبأأل مأأن تسأأاؤال

ظرسأأأتخارم رسأأأىظب  ربترغيأأأل ظربترىيأأأل بكأأأ  ربطىبأأأل لىأأأا رارء ربابأأأاارا ظرسأأأت ار  رف أأأار ربطىبأأأل 
 بمنا شل ربمش ةا رالاتماليل رببارز  ف  ضظء رك ام ربيقو. 

 ( 51->9ج ص 6>>9مربشيخ ج 

ةم  رن يىم باألك ام ربشرليل ربماماذ ايار ظرن يظظف رالابل ربشرليل ظيكل لىا ماىم ربيقو رالس
ربمتاىقل بابمسامل ظرالك ام ظرن ُياَِّرَف ربطىبل لىا مهاار ربتشأريل رإلسأةم  ظياطأ  ربمتاىمأين 

 ربك م ربررام ظربمامظل بو ف  ربقضايا رالخة يل ظرن يربط باباىل من تشرياو رن ظااا. 

 ( 9:8صج  5118مربشمر  ج 

 

 

 يايأأأاا تأأأاريس رباقيأأأا   لىأأأا ماىأأأم رباقيأأأا  رن يتكىأأأا بأأأباض رب يايأأأاا  االسأأأتاالل لىأأأا  -8
ظكارنيل رم تاابا من خةل ربظأظرىر ربكسأيل ظ بأاا راليمأان بابحيبيأاا لأن طريأ  رالابأل ربنقىيأل 

ررسأأال ظرباقىيأأل ظمااباأأل ربمسأأامل ربخةفيأأل بطأأر  مظضأأظليل ظربأأط لقيأأا  ربمتاىمأأين بابيأأاف مأأن 
 ربمرسل ظتقايم رالابل رباقىيل ظربنقىيل ربمناسبل بمستظياا ربطىبل. 

 ( 9:7ج ص5118مربشمر ج 
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9<8 

ظلىيو رن ياابج ماا  ربتظكيا ف  تاريس رباقيا  ظتقايميا بىمتاىمين سظرء بطريقل ميهأىل  مأا فأ  
اقيأأا  م انأأل ظضأأمن منأأاىج ربتربيأأل ربيقييأأل رالسأأةميل ظيكتأأل تأأاريس رب –منأأاىج رباىأأظم ربشأأرليل 

 لظيمل بين م ظناا ربتربيل ربيقييل رالسةميل. 

 ( ;51ج ص >>>9ميظنس ظآخررنج 

ظريضا لىا ماىم رباقيا  راررك تيهيةا رباقيا   ما ااءا ف  ربقررن رب أريم ظربسأنل ظرن يتاأرف 
ال لىأأا رسأأابيل ربقأأررن رب أأريم فأأ  ر بأأاا ظكارنيأأل رم تاأأابا ظ ارتأأو ظرتهأأافو بسأأامر هأأياا رب مأأ
 ظتنزىو لن هياا ربنقص ظيارف مانا تظكيا رالبظىيل ظتظكيا ربربظبيل ظتظكيا ربهياا. 

 ( 8:ج ص9>>9مربازيز  ج 

ظ أأأأذبك لىأأأأا مأأأأارس رباقيأأأأا  رن يقأأأأام مظضأأأأظع ربأأأأارس بايأأأأاا  رآنيأأأأل ظركاايأأأأ  نبظيأأأأل مناسأأأأبلج 
يأأظس ربطىبأأل ظتظظيأأف ربمظر أأف ربتاىيميأأل ربمختىيأأل فأأ  ترسأأيخ رباقيأأا  رالسأأةميل ربهأأكيكل فأأ  ن

ظَسْظ  رالابل ربت  تناسل مستظح ربطىبل رباقى  ظرستخارم رالفةم رباىميل ربتأ  تظيأر بىطىبأل  أار  
 رم تبارك ظتاابا ظتبهير ربطىبل بمخاطر رالف ار ربياسا . 

 ( 51->9ج ص 6>>9مربشيخ ج 

 

 

 الخاتمة

تاىيميأل ربةزمأل كيأ  من خةل لرض ربباك ل بمأا تضأمنو رببكأ  مأن ماىظمأاا لأن رب يايأاا رب
رن رب يايأأاا تاأأا ركأأاح رباظرنأأل ربرميسأأل بتقأأظيم رالارء ربمينأأ  ظرن رمأأتةك ربماىأأم بيأأا تظيأأر بنأأا 
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9<9 

مؤشررا رم انيل تقظيم غير مباشر ببررمج رلارا ربماىمين ظمن  م تطظير ربامىيل ربتاىيميأل بشأ ل 
 لام. 

 تامج ظى   االت    ظمن خةل ىذه رباررسل ربمتظرضال تظهىا ربباك ل ربا ربن

رن رب يايأأل ىأأأظ مأأأا يكهأأأل بأأأو رالسأأأتحناء لأأأن غيأأأرهج ظىأأأ  ربقأأأار  لىأأأا لمأأأل شأأأ ء بيالىيأأأل  -9
ظرتقان ظبمستظح من رالارء با ل ايا ظظ ا ظ ىيل ظ ا لرف ربتاىيم لىا رنو لمىيل تربظيل ىاافل 

 ظربطىبل.  تةخذ ف  ر تسال رباظرمل ربم ظنل بىتاىيم  افل ظيتيالل خةبيا  ل من ربماىم

رن م ظنأأأاا رب يايأأأل رشأأأتمىا لىأأأا  أأأة  م ظنأأأاا ظىأأأ  ربم أأأظن ربمارفأأأ  ربأأأذ  يتأأأةبف مأأأن  -5
رالارر أأاا ظربميأأاىيم ظربقأأاررا ربم تسأأبل ربتأأ  تتهأأل باب يايأأل ظ أأذبك ربم أأظن ربامىأأ  ربأأذ  يشأأمل 

التااىأاا ربمياررا رالارميل ربياظيل ربىيظيل ظغير ربىيظيل ظ ذبك ربم ظن ربظاارن  ظيشأمل امىأل ر
 ظربقيم رالخة يل. 

رما رنظرع رب ياياا ربتاىيميل فقا تاااا ظتنظلأا ظربرزىأا رب يايأل ربشخهأيل ظرباىميأل ظربمينيأل  -6
 ظرالنتاايل. 

تختىأأف رب يايأأاا ربتأأ  ينبحأأ  رن يمتى يأأا مأأارس ربتربيأأل رالسأأةميل بأأاختةف ربظكأأا  رباررسأأيل  -7
 رظ ربمظضظع رباررس . 

اىأأم بى يايأأاا ربتاىيميأأل ينمأأ   اررتأأو ظي أأر  خبررتأأو فأأ  ربتأأاريس ممأأا يسأأالاه رن رمأأتةك ربم -8
 لىا تكقي  رالىارف ربتربظيل . 

 ظرخر الظرنا رن ربكما م رل رباابمين

 المصادر والمراجع : 

ج ارر هأأأاار 9ج طلساااان العااار ربأأأن منظأأأظرج ربأأأظ ربيضأأأل امأأأال ربأأأاين مكمأأأا بأأأن م أأأرم   -9
 م.  89>9بىطباللج بيرظاج 
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9<: 

ج ارر ربي أر رباربأ ج ببنأانج 9ج طعمم النفس الترباوي لممعمماينرالزر ج لباربركمن هابم   -5
 م. 5111

( رببكأأرينج 91ج رباأأاا ممجمااة التربيااةريأأظلج اايأأر مكمأأا  ربتأأاريس ظفأأ  ربكر أأل رب ياميأألج  -6
 م.  5115

 م. 9>>9ج ظزرر  ربتربيلج ربارر ج كفايات المعممبا رج لبا ربزىر    -7

ج ربمؤسسأأأأل ربظطنيأأأأل بى تأأأأالج ربازرمأأأأرج :ىاايأأأأوج لىأأأأ ج ظرخأأأأرظن  ربقأأأأامظس رباايأأأأاج ط بأأأأن -8
 م. 5115

 م. 5118ج ارر ربيةلج ربممى ل ربمحربيلج 6ربتظم ج لبا ربركمن  رب ياياا مقارنل نسقيلج ط -9

كفاياااات تكاااوين معمماااي المرحماااة الثانوياااة )المغاااة العربياااة ربامأأأال ج لبأأأاربظىال ركمأأأا    -:
 . 5191ج ارر يافا بىنشر ج لمان ج 9ج طًا(انموذج

ج رب ظيأأأا ج م تبأأأل 9ج ططااارق التااادريس العاماااةربكهأأأر ج لىأأأ  منيأأأرج ظيظسأأأف ربانيأأأز ج  -;
 م. 5111ربية ج 

كمأأأأارنج مكمأأأأا زيأأأأاا   يأأأأاس  يايأأأأل ربتأأأأاريس ظطر أأأأو ظسأأأأامىو ربكاي أأأألج ايأأأأظرن ربمطبظلأأأأاا  ->
 م. 8;>9رباامايلج ربازرمرج 

ج ارر ربظفأاءج دليال التربياة العممياة واعاداد المعمماينظلبأاربكييظ رمأين   اناشج فايز مرراج -91
 م. 5115رالس ناريلج 

 ج ربمر ز رباربيلج بيرظاج ا.ا. مختار الصحاحربررز ج مكما بن رب  ب ر بن لباربقاار   -99

ج 9ج ططرائق التادريس العاماة معالجاة تطبيقياة معاصار سةملج لاال ربظ رباز ظرخرظن   -95
 م. >511ر رب قافلج لمان ار

ج م تبأل 9ج طتعمايم التربياة االساالمية ااي العاالم العربايشكاتوج كسنج ظلبارم رب نار    -96
 م. 6>>9ربية ج رب ظياج 
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طاارق تاادريس مااواد العمااوم الشاارعية اااي شأأكاتوج زيأأن مكمأأا ظلبأأارم مكمأأا رباحيمأأان   -97
 م. ;>>9ج ربساظايلج 9ج طالمرحمة االبتدائية

ج رالهأأارر رب أأان ج ارر 9ج ططاارق تاادريس التربيااة االسااالميةربشأأمر ج ىأأا  لىأأ  اأأظرا  -98
 م. 5118ربشرظ  ج لمانج 

ربشأأيخج خابأأا ظرخأأرظنج رفأأل مسأأتظح ربماىمأأين ر نأأاء ربخامأأل ربأأا رباراأأل رباامايأأل رالظبأأا  -99
 م. 6>>9(ج 96م(ج ربماىا 9ج ربااا مالمجمة العربية لمتربيةتاربل ربممى ل رالرانيل ربياشميلج 

 م. 99>9ج ارر ربماارفج ربقاىر ج 6ج جالتربية وطرق التدريسلباربازيزج هابمج  -:9

ج ظزرر  9ج طمنااااوا واساااالي  تااادريس التربياااة االساااالميةربازيأأأز ج لأأأزا خىيأأأل ظرخأأأررن   -;9
 م. 9>>9ربتربيل ظربتاىيمج رباميظريل ربيمنيلج 

ج لأأأأأابم ربتربيأأأأألج ربمحأأأأأرلج 5ج طت اكتساااااابهاالكفاياااااات واساااااتراتيجياغريأأأأألج لبأأأأأارب ريم   ->9
 م. 5115

ج ارر 9ج طكفايااات التاادريس المفهااومر التاادري ر االدا  ربيأأتةظ ج سأأييىو مكسأأن  أأاظم   -51
 م. 5116ربشرظ ج لمانج 

ج بحأأأاراج تقريااار لجناااة االوااادات واالساااتراتيجيةربىانأأأل ربمشأأأتر ل بتطأأأظير ربتربيأأأل ظربتاىأأأيمج  -59
 م.8>>9

 م. 6;>9ج ارر ربير انج لمان ج 9ج طالكفايات التعميمية اي ضو  النظم   مرل ج تظفي -55

ج ارر ربمسأأير ج 5ج ططرائااق التاادريس العامااةمرلأأ ج تظفيأأ  ركمأأاج ظمكمأأا مكمأأظا ربكيىأأوج  -56
 م. 5118لمان ج 

مجماااة ربمسأأأىمج بسأأأاموج  يايأأأاا ماىمأأأ  ربمركىأأأل رالبتارميأأأل فأأأ  رب ظيأأأا ماررسأأأل مقارنأأأل( ج  -57
 ج ربسنل رب انيل ج لاا خاص. التنميةالتربية و 
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برناما مفتوح لتنمية بعض الكفايات التعميمية لدى المعمم بالمرحماة ىاشم ج  مال ربأاين   -58
ج مرطرظكأل ا تأظرره 9>>9ج اامال لين شمسج  ىيل ربتربيلج الثانوية اي السودان اثنا  الخدمة

 غير منشظر (.

ج 9ج طالدينيااة االساالمية باين االصاالة والمعاصاار  التربياةيأظنس ج فتكأ  لىأ ج ظرخأررن    -59
 م.>>>9لابم رب تلج ربقاىر  ج 


