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 البدء : في

 
أي أمة أرادت أن تتقدم ركزت على بناء جيل هذه األمة ، ولذا كانت أول خطوة في بناء األمة التي ستقود العالم ، األمة 

 وسلم ( هو بناء المسجد ، المسجد الذي التي أسسها نبي هللا وحبيبه سيد الخلق محمد بن عبد هللا )صلى هللا عليه وآله
كان المركز التعليمي ، كان الجامعة  التي سيربى فيها بناة األمة ،و ظل تركيزه )صلى هللا عليه وآله وسلم ( على 

في كل لحظة من لحظات البناء والتشييد لألمة التي ستقود والسلوكي والمهاري الجانب التربوي والتعليمي و الفكري 
 إنها منظومة التعلم )سلوك + معرفة+ مهارة( العالم.

 
اليوم و األفكار كثيرة ، والكالم كثير ، وشد وجذب ، لماذا نحن نقف هنا وال نتقدم خطوات نحو القمة ؟؟. وألن كل ذلك 

إن من أكثر األخطاء التي ارتكبتها دولنا الحديثة و في بالدي هو إهمال هذا الجانب. عندما أعلن  ،والتعلم مرتبط بالفكر 
م كانت أول خطوة تبعتها هو بناء الجامعة األولى التي 8491عن دولة الكيان )اإلسرائيلي ( ألول مرة في العام 

ثير من أبناء اليهود اللغة العبرية ،تأسست جامعتهم ستؤسس للدولة اليهودية : إنها الجامعة العبرية، في دولة ال يعرف ك
جامعة في العالم ... وهدفها تعريب كل العلوم التطبيقية خاصة إلى العبرية ، باإلضافة إلى  055التي هي أحد أفضل الـ 

 خرة ! ، الهدف األهم وهو بناء الشخصية اليهودية في إطار االنتماء إلسرائيل ،  ونتساءل بعد هذا لم نحن في المؤ
 

هناك محاوالت مشابهة في الدول العربية القريبة من خط المواجهة كسوريا والعراق في تعريب العلوم التطبيقية على 
رأسها العلوم الطبية ، وبناء القومية العربية ، تكرر المشهد في تركيا و إيران . ولكن هذه قطرة من بحر في أمة المليار 

لقرآن لغة ا، ف مليار عربي ، ال يعرفون أهمية لغتهم األم في بناء األمة ، في بناء النهضة .أمة المليار مسلم ، أمة النص

 ))حسافه!(( .التي اختارها هللا عز وجل لينقل لنا يها كالمه وبيانه . 

 
 أزيدكم معلومة : 

 جامعة. )) أمة المليار !!!!!!!!!!!!!!!(( 500في العالم اإلسالمي كله، هناك         ·

 ((نسمة مليون 300جامعة!)) في عدد سكان ال يزيد عن   5758في الواليات المتحدة األمريكية هناك         ·

 ))أهم صادرات الدولة الهندية اليوم هي المعرفة والتقنية !!((!  جامعة 8407في الهند هناك         ·

 !!!!!!!!!! .جامعة في العالم 500قائمة أفضل  ال توجد جامعة إسالمية واحدة في        ·

يا أمتي  . )رغم أنها تدرس بالعبرية (جامعة في العالم 500قائمة أفضل جامعات إسرائيلية في  6هناك         ·
 العربية !!!!!!!!!!!

 .%90نسبة التعلم في دول أوروبا         ·

 .%40نسبة التعلم في العالم اإلسالمي         ·

 عالم مسلم بين كل مليون مسلم. )عموم العالم اإلسالمي( 230هناك         ·

mailto:AMBMACPC@GMAIL.COM
http://www.arwu.org/rank2008/EN2008.htm
http://www.arwu.org/rank2008/EN2008.htm


   11من  2الصفحة 

 

 

 

AMBMACPC@GMAIL.COM 

http://ambmacpc.com 

 731040103-777131545- اليمن

 عدن 556ص.ب: 

 !!!(عالم أمريكي بين كل مليون أمريكي. )في أمريكا فقط!!!!!! 5000هناك         ·

أما على مستوى التعليم الجامعي، من تقريباً،  مليون نسمة في الوطن العربي 400من  %30 األمية بلغت نسبة

على ضعف وقلة المصادر  منا  وهذا يدل لغة اجنبية تستعمل سوريا السلبيات الكبرى أن جميع الدول العربية باستثناء

واالستهتار بها. حصلت خمسة من الجامعات السعودية على المراكز الخمس األولى على المستوى  اللغة العربية في

ً مازال الجهد ضعيفلكن و، فشكراً للمملكة العربي  ... ا

ذا نعد ويمثلون أجيال المستقبل .. فمامليون نسمة من المواليد  أكثر منعدا ذلك أن العالم العربي يستعد سنوياً الستقبال 

 لهم ..؟

 وببساطة نقول :

، صناعة هي مصدر النهضةال تملك القدرة على صنع المعرفة. والمعرفة هي أم الحضارة وال العربيةالدول         ·
 .رغم امتالكهم منظومة حضارية غير عادية وغير تقليدية لم تستثمر

 ال تملك القدرة على نشر المعرفة حتى لو كانت مستوردة. العربيةالدول         ·

 ال تملك القدرة على تصنيع أو تطبيق المعدات ذات التقنية العالية. العربيةالدول         ·

 عن هرتزل عندما سئل عن كتابه )دولة اليهود ( : ))أال تخشى أن يقرأ العرب فيستعدون لك ((  قيلوببساطة أيضاً كما 

 بالمعنى : )) العرب قوم ال يقرءون .. وإن قرأوا  ال يفهمون .. وإن فهموا ال يفقهون .. وإن فقهوا ال يعملون (( قال 

وهذا ليس بالمطلق وال العموم ، فهناك محاوالت كثيرة و متكررة ولكنها ال تجد من يرعاها لألسف . ال حكومياً وال من 
مع العلم أن أغلب علماء ولذا يغلب على أكثر قدراتنا وعقولنا  الهجرة والتوجه للغرب ! ..   أي جهة خاصة أو عامة ..

 عدا أنهم استقوا حضارتهم ايوم من حضارتنا باألمس ..  الغرب هم منا ومن أمتنا التي ساهمت في هجرة هذه العقول

 في أمتي نجد جامعات ومدارس  )أمريكية .. فرنسية ..هندية ...(.
 

 هذا تسأل .. لم نحن في المؤخرة !! ))حد شايفكو!!(( بعد 
   

م ... لم تستطع حكومات الوحدة ، و وزارت التعليم فيها من تدعيم 8445وكمثال حي في اليمن وبعد الوحدة اليمنية في 
ية ، ما بثته ة والحزبالوالء الوطني ، والعقيدة الوطنية ، ما بثته هو التفرقة والشرذمة و الوالء الشعوبي للقبيلة والمذهبي

هو روح الضغائن والثارات ، ونتساءل كيف جيل الوحدة ؟ أين جيل الوحدة ؟ .. تفرغت حكومات الوحدة لجني ثمار 
 الوحدة ، أما معارضة الوحدة تفرغت للعويل والبكاء ،و الشجب واالعتراض ... 

 
لرؤية التي راودتني وأنا أشاهد الجزيرة وهي تتحدث وبعد لم يكن من العقل أن أسكت ، وكان !  فالبد أن أقف عند هذه ا

 عن الضغوط األمريكية على دولنا الحبيبة ، لتعديل المناهج ، بل تغييرها ، على العموم إليكم ما رأيت :  
 

م لمعالي وزير التعليم في المملكة العربية 3552في العام  أرسلت في نسختها االولى  )وقبل البدء أشير أن الفكرة
وقد أرسلت ذات النسخة  هـ(89/9/8931 وتاريخ:        801351/9  السعودية ، وقد وضعت ضمن الدراسة برقم :

 في ذات الوقت .  ومصر الى التعليم في قطر والمغرب والعراق واليمن
 

 هللا.إن شاء  . فاصيل أكثرفيها ايضاحات وت الحاليةومن هنا فالنسخة 
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 مقدمة توضيحية :
 األفكار القادمة في المشروع قائمة على التالي : 

 إلغاء وزارات التعليم وتكوين : -
مجلس أعلى للتربية و التعليم في للدولة ككل أو لألقاليم أو للمحافظات المستقلة محلياً يهتم بالعملية  -8

 التعليمية األولى من الروضة والتمهيدي والتعليم اإللزامي . 
مؤسسة للتعليم المهني تعني بتطوير القدرات والمهن والوظائف عن طريقة آليات خاصة بعيداً عن سلم  -3

)تطوير المهن الوسطية ا,  الفنية.هدفها الرئيس تكوين قدرة مهنية و وظيفية للعمالة  لزامي،اإلالتعليم 
 خلقها(

كل جامعة تشكل ادارتها بصورة مستقلة وتدير أعمالها وفقاً لقواعدها التي ترتب استقرار المؤسسة  -2
مة ئياً ال تخضع إلدارة الحكومعية و تنافسها وتحقيق أهدافها وفق قانون جديد منظم للجامعات التي تلقاالجا

 وللرقابة خاصة كانت أو عامة ..تشرف عليها وفق القانون جهة للرقابة المالية )الجهاز المركزي للرقابة
 اإلدارية لجنة من مجالس الشورى لالمة (

لى الجهة عوتحويل مفرداتها إلى كليتي العلوم التطبيقية والعلوم االجتماعية )اآلداب( ، و إلغاء كليات التربية -
حسب  ترمات ، 2سنة تقريبا او مدة الدراسة   عالي للمعلمين )مستوى الماستر(المعنية بالتعليم تكوين معهد 

 المواد وحسب مجال عمل المعلم بحيث :  
ن اعداد المعلميكل من يرغب في االنضمام لسلك التعليم أو التدريب عليه الحصول على شهادة كفاءة من معهد  -8

. 
المعلمين بإعطاء العلوم الخاصة بالمعلم وآلية عمله والتدريب وآلية عمله وكل العلوم االجتماعية يعني معهد  -3

 والنفسية الخاصة بالتواصل بين المعلم والطالب وسلوكيات المعلم .
 يقبل في هذا المعهد أي متقدم يرغب في أن يتوظف في مجال التعليم .  -2
 سبب هذا الطرح :  -
التعليم هو ملك لألمة وارتباطه بالتغيرات الحزبية يعرض هذه المؤسسة وسيرها لألزمات التي يتعرض لها  -8

المجال السياسي مما يسبب مع الوقت تؤثر منظومة التعليم بمنظومة السياسية وتحويل التعليم عن مساره إلى 
 بها الرجل السياسي في موقع لتحقيق اجنداته .  يرغبمسارات خطرة 

مؤسسة التعليمية هي عماد تنمية المورد البشري الذي يمثل المورد الذي ال ينضب ألي دولة فالبد من عمل ال -3
 الالزم لتطويره وتنميته . 

إن كليات التربية حصيلتها هي التركيز على المواد االجتماعية أو المواد التطبيقية والبعد تلقائياً عن المجال  -2
للكلية يرتبط بالكلية لغرض الحصول على وظيفة يستحقها أو ال المهم وظيفة  وهو التعليم فالمنتسبين يالحقيق

 مما أدى إلى انتاج موظفين وليسوا معلمين . 
هدف المعاهد المهنية هي توفير فرص للحصول على المهن الفنية والوسيطة في سوق العمل وبالتالي علينا أن  -9

 ً  فهي جزء من خط التعليم .  نعمل أن تقوم بهذا الدور وليس خطاً تعليمياً خاصا

 على شكل مؤسسة عامة أو خاصة .  مهام .. األفكار المطروحة هنا يمكن أن تقد 
 

 )تنامي البطالة والبعد عن مطاب سوق العمل مشاكل سلوكية وعرفية متنوعة( المشكلة ؟ :ماهي  
وإن فهموا ال يعبرون ، وإن  ، وأن تهجوا ال يفهمون ،شباب في ربيعهم الثاني ال يقرأون وأن قرؤوا يتهجون -

 وبأبسط حال ال يفكرون وال يريدون أن يفكروا . ، عبروا ال يعملون 

ضعف .... ( واألثر معدوم  –ضعف مستوى معرفي  –ماليين تصرف في اصالح خلل يتكرر )ضعف قراءة  -
 بدالً من تكرار تجربة لم تأِت ثمارها فلنبحث عن الخطأ والسبب الحقيقي .

 تسرب من المدارس وتسيب في الحياة وفساد ينمو مع أجيال ال تعلم ماذا تريد وكيف تصل لما تريد ؟  -

 عندما يصبح المعلم مساهم فاعل في عملية تدمير التعليم يجب أن نقف لنفكر .  -
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عيش وي ة وينتعش بتشويه المعلومةمع الجهل ويتغذى بنقص المعرف واالستعباد والفساد ينمو االستبداد -
  .  مع انتشار اال مباالةاإلشاعات ويسيطر ب

  أن نبدأ : قبل

واكرمه  الذي اختاره هللا تعالى لحمل أمانته وكرمه من بين خلقه ، والمواهب.عندما نرى ذلك اإلنسان صاحب العقل 
بنعمة االختيار ، نراه ليس بالكائن المقلد بل المتعلم بمعنى أنه قادر على فهم واستيعاب ما يأتي من حوله وترتيب ذلك 

ادراكات مميزة له . قال في عقله وفؤاده ، كل ذلك يجعله كائن ذاتي التعلم قادر على تحويل ذلك إلى معارف جديدة و
 اآلتية :  سبحانه وتعالى في اآليات الكريمة

 "اْقَرأْ َوَربَُّك األْكَرُم * الَِّذي َعلََّم بِاْلَقلَِم * َعلََّم اإلْنَساَن َما لَْم َيْعلَْم *"
ا َشاِكًراإِنَّا َخلَْقَنا اإلْنَساَن ِمْن نُْطفٍَة أَْمَشاجٍ َنْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ َسِميعًا َبِصيًرا * ِإنَّا َهَدْينَاهُ السَّبِي" ا َكفُوًرا َل إِمَّ  "َوإِمَّ

 } لَقَْد َخلَْقنَا اإلْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويٍم {
ْحَمُن * َعلََّم اْلقُْرآَن * َخَلَق اإلْنَساَن * َعلََّمهُ اْلبَيَاَن *"  "الرَّ

 } لَقَْد َخلَْقنَا اإلْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويٍم {
 "زقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيالولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ور"

 صدق هللا العظيم .
 

من أين حصل على معرفة بالحروف أو األبجدية ، أو صياغة الجمل  ،فالطفل عندما يدخل ينطق كلماته األولى لوالديه 
، إن عقله تعامل مع الكلمات التي تأتيه بصورة كلية ، وصاغها مقلدا ما يسمعه من أبويه ليعطي كلمات مميزة مضحكة 

الصوفية  يةالفلسف الكريم بأن يرجع إلى القصة ئلقارلواستدل ولها معنى . والنظر في نمو الطفل يشرح لكم الكثير ... 
 لصوفية دون النظر إلى جوانبها اتعطينا تدرج عملية التعلم حي بن يقظان( فقصة )البن طفيل إن اتفقنا او اختلفنا معها 

 
 نهما :عكثير في طرحي على األثر الكريم المنسوب للخليفتين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب "رضي هللا واعتمد 

"علموهم لسبع واضربوهم وجاء بنص آخر : " "ه سبعاً، وآخه سبعاً، ثم ألق حبله على غاربهالعب ابنك سبعاً، وأدب"
 علموهم» علي رضي هللا عنه ، قال : اإلمام عن ومما ورد  لسبع وصاحبوهم لسبع ثم أتركوا لهم الحبل علي الغارب "

 .«وأدبوهم 
 
 التالية :في الصفحة  كاآلتي: هوولذلك فإني أعتقد بأن هرم المعرفة  
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التعلم

التدريب

المهارات 

القدرات

الخبرات واالنجازات

التربية

التوجهات واالدراكات

السلوكيات 
واالخالقيات

الدافعية والعقيدة

التعليم

المعارف والمعلومات

الحقائق واآلراء

القواعد والقوانين
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 ولكي يتضح ما سبق أقول اآلتي : 

: هو قدرة اإلنسان على استيعاب وفهم محتوى المعرفة والسلوك وتكوين شخصيته عبرها ، وممارسة  التعلم -
 مهنته وحياته بها ولذا فال يمكن أن يتم التعلم دون تعليم وال تربية وال تدريب . 

هي كل وسائل نقل المعرفة والمعلومة والحقائق واآلراء والقوانين والقواعد وكل ذلك عبر وسائل  : التعليم -
التعليم التي على رأسها المدارس والجامعات ، اإلعالم و وسائله القديمة والحديثة ، األسرة والمسجد ، الشارع 

 ممنهج بمراحل. . قائم على أسلوب واألصدقاء . وهي هي نفسها وسائل التربية والتدريب

قدوة والمثال الذي يتمثل اإلنسان به وتوجيه الدافعية نحو تصرفات نسميها خلق التوجه وايجاد ال التربية -
األخالق والتي تبرز مع المعاملة مع اآلخر ولذا نعرف اإلنسان بأنه جيد أو غير ذلك من تلك السلوكيات الناشئة 

ونموذج للسلوك باإلضافة إلى معرفة ومعلومة ، ولذا نجد أن  عن التربية والتي تعتمد في اطارها على مثال
 التربية والتعليم يرتبطان بشكل حيوي ببعضهما . 

: وهي متعلقة بتطوير القدرة أو صناعة المهارة بمعنى أوضح ، فالتدريب ينفصل عن التعليم والتربية  التدريب -
و في نفس الوقت مكمل لهما ، فالتدريب من اسمه هو صناعة المهارات مع توجيه السلوك فيها مع نقل المعرفة 

راد مارسوا مهنة معينة وابدعوا فيها المرتبطة بهذه المهارة ، والمهارة مرتبطة بالخبرات المتراكمة لدى أف
فصارت لديهم قدرات خاصة ، وعبر التدريب استطيع أن انقل هذه القدرات وتحويلها لمهارات يمكن للفرد 
تعلمها وتطبيقها وممارستها في حياته ليصبح اداؤه شبيهاً بأداء الشخص صاحب الخبرة الطويلة في وقت 

 الخاصة .قصير وسريع مع فروق البصمة والموهبة 
ولكن إليصال فكرة التدريب  المبحثنسير في هذا الدرب وسيتضح الكثير من معالم الطرح من خالل هذا  وألننا

 بصورة أعمق سأعطي تفسيرات لما سبق وأن طرحته في التدريب : 

ممارسة العمل بالطريقة الصحيحة ، بمعنى أن الكفاءة هي القواعد والمعارف والقوانين الخاصة  هي  الكفاءة -
بعمل معين يمكن للمرء تعلمها عبر وسائل التعليم وهي تساعده في تنفيذ العمل المعين في اطار الكفاءة ، كمثال 

سيارة ليات التي تساعدك في تشغيل اللو دخلت مدرسة قيادة السيارات فسيبدأ المدرب في تعريفك بالقواعد واآل
وعندما تبدأ ألول مرة في تشغيل السيارة فإنك بكل وعي تمارس قيادة السيارة وتسعى لتنفيذ المهمة وقيادتها ، 

ة . العمل والتركيز على تنفيذه بالطرق الصحيح ذبنجاح وبكل تركيز فيها .. هنا الكفاءة .. الوعي الكامل بتنفي
 المدارس ووو  تعطيني كفاءات .فالكلية والمعهد و

: هي تنفيذ العمل الصحيح ... بمعنى أوضح بممارسة عمل معين تبدأ تتشكل في ذهن الشخص آليات  المهارة -
لممارسة العمل فيبدأ في ممارسة المهنة بطريقة ال واعية مع الممارسة المستمرة فتصبح المهنة جزء من 

وضح مع ممارستك لقيادة السيارة لفترة ..مينة معينة تبدأ بصورة أممارسات الشخص بطريقة ال واعية ..
تقودها بدون وعي وبطريقة آلية دون تركي كلي على طريقة الممارسة ، صارت القيادة مهارة تمارسها ال 
معلومة تكتسبها .. هنا المهارة .. فالمهارة تتولد مع ممارسة مهام معينة قد يبدأ الشخص باكتساب العديد من 

الحياتية مع ممارستها الطبيعة ، ولكن أيهما أقوى الشخص الممارس والمكتسب لمهارات المهنة ؟ أم  المهارات
الشخص صاحب الكفاءة والذي بدأ واستمر في ممارسة مهنة .. بالتأكيد األول لديه الخبرة الكلية في المهنة 

اني سيحاول ممارسة المهنة بطريقة ولكنه يفتقد المعلومات التي وصل لها غيره في ممارسة هذا المهنة ، والث
روتينية معتمدة على االبجديات التي تعلمها وسيأخذ وقتاً لربط الحياة بما تعلمه ، ولكن األقوى من مارس وتعلم 

 ، فربط الخبرة بالمعرفة ... 

هي االمكانات الخاصة التي يمتلكها الفدر وتمزيه عن غيره ، نستطيع القول أنها الموهبة في عمل ما  : القدرة -
، لكن الموهبة تحتاج إلى تطوير عبر الممارسة المستمرة ، ويمكن أن يحصل الفرد على قدرات خاصة مكتسبة 

 ممارسة فالناتج لدي شخصية صاحبةعبر التعليم والتدريب .. ولكن األقوى أن أربط بين القدرة والتعليم وال
 قدرات ومهارات مهنية عالية . 

: هي الممارسة المستمرة لمهنة أو مهمة معينة يصبح الشخص فيها صاحب مهارة في األداء ولكن  الخبرة -
 حالخبرة العادية ال يمكن االستفادة منها مع الوقت إلم ترتبط بالتطوير والتعلم الذاتي والتدريب المستمر ، فيصب
الشخص مصدر للتدريب وعنصر لتطوير الغير ويصبح شخص منجز ألنه نقل القدرة التي لديه أو المهارة 

 التي يجيدها لغيره في وقت أقل وبصورة عاجلة ، وهنا تأتي الفاعلية أو صناعة الفعل . 
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ا فهنقلها لهم . : هي ممارسة العمل الصحيح بالطريقة الصحيحة و تدريبها لآلخرين أو ن )الجدارة( الفاعلية -
تأتي الفاعلية من خالل الممارسة المستمرة باإلضافة إلى المعرفة المستمرة ، باإلضافة إلى القدرة في قيادة هذه 
المهنة يصبح الشخص فيها واضع لمعاير التي سيطبقها غيره والتي ستصبح جزء من هذه المهنة ، وهذا فعل 

 القيادة .
فاعلة في نقل مهارات ومعارف وقدرات أشخاص آخرين اكتسبوها في فترة زمنية بمعنى أوضح أن التدريب هي وسيلة 

طويلة عبر حياتهم ، ونقلها إلى الجيل التالي بصورة أسرع وفي وقت قياسي مما يتيح لي تقليص فترة التطوير والتعليم 
ية على التمييز بين الذهب أو الرة عدسنة لديه ق 25.. فلو مثلنا أن رجالً يعمل في صياغة الذهب وله في هذا العمل 

يمكن نقلها إلى غيره في أقل من اسبوع عبر تحويل ما هذه القدرة التي لديه والمهارة المميزة غيره بمجرد لمسه بيده، 
 لدي من مهارة إلى برنامج تدريبي ينقل كيفية عمل هذا ..

 

  سأنقل لكم عبر هذا المبحث ؟ماذا  
 : نتقل بكم عبر اآلتيسأ

 والمنهج .اآللية  -8
 التعليم األساسية )االبتدائي(  -3
 التعليم األساسي )الثانوي(  -2
 المعهد العالي للتعليم واإلرشاد( -األكاديمية المتخصصة –األكاديمية الوطنية –التعليم المتقدم )المواهب  -9
 التعليم العالي والبحث العلمي .  -0
 اإلرشاد والمسجد . -1
 التجنيد . -5
 خاتمة .  -1

 

  والمنهج :اآللية أوالً : 
 
 أنا مع إلغاء :  هنا وبذا)خاصة ( أو حكومية  قائمة على تكوين مؤسسة أو هيئة عليا للتعليم الفكرة 

  تعليم عالي (  –مهني –وزارات التعليم )تربية وتعليم 

 . تتشكل الهيئة من رئيس للتعليم وأعضاء مجلس إدارة الهيئة 

  وقف المؤسسة التعليمية . مالية إلدارة  مسئوليةمن أعضاء التعليم 

 ملية تندمج مع الهيئة وزارة اإلرشاااااد مع إلغاء وزارة األوقاف واإلرشاااااد وفصاااال األوقاف العامة للدولة عن ع
 لإلرشاد.لهيئة مديراً اإلرشاد والتنمية البشرية .ل

 هاز لمان والجتنفصاااااال المالية الخاصااااااة بالهيئة عن المالية وتتبع رئاسااااااة الدولة ويشاااااارف عليها ويراقبها البر
 المركزي للرقابة .

  ريع وأوقاف الهيئة للهيئة ليس للحكومة فيه أي دور وعلى الحكومة المسااااااااهمة في رفد ميزانيات الهيئة في
 بداياتها . 

  فصاااال الجامعات في إدارات مسااااتقلة تشاااارف عليها الهيئة وال تتدخل في ادارتها وماليتها إلى في حدود الممكن
جامعات في ادارات كاملة الصااالحيات وليساات واسااعة الصااالحيات في اطار قوانين و البساايط بمعنى تصاابح ال

 سياسة الهيئة . 
  دون بناء المنهج , المشاااااااكلة والطامة الكبرى في المناهج  وال يساااااااعنا التحدث في  نخطو خطوةيمكن أن  ال

 ولذا : النتيجة، فالنتيجة معروفة والمنهج معروف 

   تقي المفيد وتن المختلفة،ال بد من بناء منهج وفق أعلى وأفضااااااال المعايير التعليمية التي تراعي مراحل التعليم
   واإلبداع.وترفع مستوى الفكر والخلق 

mailto:AMBMACPC@GMAIL.COM


   11من  1الصفحة 

 

 

 

AMBMACPC@GMAIL.COM 

http://ambmacpc.com 

 731040103-777131545- اليمن

 عدن 556ص.ب: 

  وطني،الروح الوالء  والتسااااايب. وبناءفيهم بعيدا عن الغلو  االخالقوترسااااايخ  يدينهمتحقق أيضاااااا ربط األبناء 
وبذا يجب إزالة المناهج المعتمدة على النص ، والعمل على . واالبتكاروالحرية في التفكير والقيم اإلنساااااااانية ، 

  تأسيس االخالق فهي أساس كل الديانات وفي موضوع العقيدة مسار آخر ليس هذا موضوعه . 

  . وضع مناهج تتناسب مع مراحل التعليم والتي سنذكرها ونطرق لها 

  وخاصااة في المناهج التطبيقية ) الرياضاايات ساانوات والتطبيقي كل خمس  العلميوضااع دراسااة تحديث المنهج
 ية( .باللغة األم )وهنا هي لغتنا العرب يقيةوالعلوم ..(  لتحقيق الفائدة المرجوة من متابعة مستجدات العلوم التطب

  يرغب فيوضااع آلية لبناء حقائب تدريب وطنية تخدم جميع قطاعات الدولة ومهنها بحيث أن على أي شااخص 
الحصاول على وظيفية في موقع معين عليه أن يحصال على اجازة رسامية باجتياز دورة في حقيبة )كذا ( مدتها 

حقيبة عامل النظافة وهكذا ..  دورة في.. فعامل النظافة البد أن يحصااااااال على  يةتدريبكذا سااااااااعة قد تكون 
 افقة من القطاع المختص في الهيئة . والحقائب تدرس في أي معاهد في الدولة خاصة أو عامة تأخذ المو

 لغة وليست مادة دراسية وهي :باللغة العربية وتبسيط تدريسها وتعميق مفاهيمها ، فهي   االهتمام 

 . أوالً لغتنا ، وثانياً جزء من عقيدتنا ، وثالثاً هي ألذ وأعذب ,وأطرى لغة 

   ها الحياتي ها وإرث ها وتراث قافت غة ث ها األم التي هي ل مة ال تراعي لغت عاً أن أي ا تاريخي،وراب لة  وال مة هزي أ
   غبية.ضعيفة 

 الشاملة تتوسع فيها فكرة المدرسة العربية والمنظومة  في البلدان التيمع اهتمامنا باللغات  و.  

  /لسبل تدرس له على أفضل ا حية.ثالث أو أربع لغات  ب بينالطالإذا تشكل القالب اللغوي السليم خيرنا الدارس
كـااااااا) الفرنسية ,االنكليزية ، األلمانية ، األسبانية ،  التعليمية.والوسائل في السنوات الثالث األخيرة من مراحلنا 

درات قوذلك حسااب  هرية  وأساااسااهم اللغة العربية   (الماالوية ،الفارسااية ،الصااينية ،األم البرتغالية, الروسااية,
جب بمعنى أفضاال ي بلغته.وله خيار عدم دراسااة أي لغة للتوسااع ويكتفي  الطالب وامكاناته في دراسااة اللغات . 
أوالً في المرحلة األولى من التعليم وخاصااة  )لغة العربية او لغته االم ( تعميق دراسااة الكالم والكتابة باللغة األم

أمي )للطفل الصااغير في هرج كبير يخرج منه خاو ال ال يقرأ ..  بدالً من تشااتيت الجهد  الساانوات الثالث األولى
   معه شهادة!!(

 من أخطر األشياء التي يجب االنتباه إليها  أن اإلنسان يتعلم بالمحاكاة ، أي بالتقليد للقدوة ، الذي قد يوجد في  إن
 : عبر وسيلة إعالمية كالتلفازيبث محيط األسرة أو المدرسة أو 

   وبذا على الهيئة أن تخصااص قطاع لتصااميم شااخصاايات ونماذج تحول إلى وسااائل التعليم واإلعالم أكانت من
فلكي يتقبل الطفل النصح أو االرشاد هو يركز في ذهنه على مثاله األعلى فلو كان  ،شخصيات حقيقية أو خيالية

ا له تذهب هباء الرياح ، دخلت من مثاله صااااديق أو ا  أو اب يمارس نفس الخطأ ، فالنصاااايحة التي يتم توجهه
) تأثير غير طبيعي للبيئة األسااااااساااااية للطفل ولذا يجب ان تكون المدرساااااة هي البيئة  ن الثانية .أذن خرجت م

 االولى( 

  في أمة يتوالد في العام الواحد أكثر من مليون مولود ، سااااااايصااااااابحون بعد أقل من أربعة أعوام في طريقهم
 .للمدارس 

  ة ومواهبه الخاصااا والعقلية،لطالب، بما يتالءم مع قدراته الذهنية لنكون من يضاااع القدوة المميزة علينا أن  ولذا
 وبما يتناسب مع سنه ، ،

  ) الساااهم الخارق ( وغيرهم–) وفان بوي (  –أنا في اساااتغراب أن نجعل قدوة ونموذجاً ألبنائنا )سااابن( بوب( 
 التربية و أين صااناعتنا لبرامج التنمية وأنا هنا ال اسااتنكرها وال أرفضااها ولكن نحتاج إلى صااناعة أفضاال عبرنا 

.. اليوم نتجنب صااناعتها بساابب التكلفة العالية ؟والمناهل ( والتي غذت عقولنا في الصااغر  –)كأفتح يا ساامساام 
 ها من أجل ابنائنا ...ضهازل فال ننفق بعمقارنة بدبلجة النماذج األجنبية ... مليارات تنفق في الم

  بين  انهاء التمييز في المجتمعمسائل الجندر )النوع االجتماعي( وال اعني فقط االنثى والذكر ، بل التركيز على

 الطبقات واأللوان وغيرها من مشاكل التمييز في النوع االجتماعي . 

 هو في مقام األب أو األم للطالب وبالتالي  المعلم: 
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  عن رسااااول هللا "صاااالى هللا  قيلننقل ما إن مهنة تعليم الناس من أخطر وأهم األمور بل أعظمها أجر وفي ذلك
َ َوَمالئَِكتَهُ َحتَّى النَّْملَةَ فِي ُجْحِرَها، َوَحتَّى اْلُحوَت فِي اْلبَْحِر لَيَُصلُّوَن َعلَى ُمعَل ِِم ا"عليه وآله وسلم " :  نَّاِس لإِنَّ َّللاَّ

 فيالها من أجرة و يا لها من مكانة .  ."رَ اْلَخيْ 

  وخاصااااة  من األجر المادي والمعنوي . ، وكذا اعطاؤه حقه لهذا المعلموالتدريب البد من االعتناء في االختيار
من الذين في مرحلة مربي الصف فيجب أن بكون أجره أكبر من أجر معلم الثانوية نفسه فأهمية تفرغه وأجادته 

 للدور السلوكي ولكل دوره وأهميته .

  ال عقابلانظر في سياسة لالبد من اعادة ايهان المعلم .. يهان الصف .. تهان المدرسة .. ويتكرر األمر ..إذن 
له ، يخطي من يخطي  لدرس وليس  باالة ال من معلم وال من ادارة وال من وزارة ، بحجة دور المعلم ا وال م

عالقة بالباقي ، وهو المسئول األساسي عن التربية ، فيجب أن نرتقي في مسألة الثواب والعقاب ، وخلق القيمة 
 الحقيقة الحترام الكبير وتوقيره والعطف على الصغير ورحمته . 

  منهم رجال الفساااد فاإلنسااان بطبيعته إما يخاف هللالدينا البالطجة و الصااياعة و  أوجدت عصااا الالإن سااياسااة 
المخطئ .. ف وقوة الساالطة تعالى وأنا لساات متفحصاااً للقلوب أو يخاف العقوبة والقانون وهذه قوة فرض القوانين

ي تبدأ بترقية مستويات العقوبة الت ال يخشى العقوبة ال من كبير وال من وزير .. أنا ال أطالب بالعنف الصفي بل
من التنبه فالتهديد فالضااااارب ، ماذا أفيد من فصااااال الطالب ساااااوى أني قدمت للمجتمع حالة شااااااذة عاجز عن 

 . عالجها

  التربية : التي هي النمو والحضانة والتوجيه ، هي أساس العملية التعلمية لخلق البذرة السليمة للمجتمع وأساسها
 معلم مربي وملهم .الجيل الجديد عبر 

  التأهيل على المهارات في فترات االجازة الطويلة وكذا عبر التدريب في مرحلة األكاديمية بربط سااااااالم التعليم
شغيل في خدمة المجتمع كما وضعتها في مخطط  س التجنيد والمتخصصة وكذا ربط ذلك بالت اعد التي بدورها ت

ائل من الخريجين الجامعيين أنا هفلسااااااات بحاجة لكم  والوظائف،على تغذية ساااااااوق العمل بما يلزم من العمالة 
 بحاجة لكم هائم من الوظائف التي تغذي سوق العمل بما يحتاجه واعتقد أن الدورة التالية توضح هدفي : 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

وإيجاد فرص متنوعة للعمل الحر، فالبد من رؤية ومنهجية ، ونعتقد  إننا أمام حالة من عدم القدرة على تخليق األعمال ،
، فكما نحتاج إلى طبيب ماهر نحتاج معه لعشرة أن الخطأ الحادث هو انفصال الحلقات الجوهرية من حلقات البناء

 ممرضين مهرة . وكما نحتاج لمهندس عبقري نحتاج معه لمئة عامل بناء . 
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ات االجازة وخاصة من طالب الثامن في تفعيل دور نقل مهارات الحياة عبر التشغيل ، نستفيد من فتروبمعنى أوضح : 
في هذا السن والذي يبدأ حاجز األنا يرتفع ورفض االنصياع لألوامر ينمو البد من كسر ذلك عبر ، تشغيل الشباب في 

لدية لى من دراجات الضيافة ( ، عامل بأعمال يظنها الناس دنيا ولكنها تفتح أفق الحياة ، فيتم تشغيله )مضيف مطعم فأع
إننا بهذا نخدم الشاب ونقربه من المجتمع وخدمته ، وكيف يواجه الحياة بصورة مختلفة عما ، صياد ، نجار ، سباك ، 

يرسمها في أحالم اليقظة . وهذا عدا مرحلة التجنيد والتي تجهزه لسوق العمل بصورة أفضل وتعلمه احترام النظام 
 لقانون .والقواعد وا
 الحصص  : 

 لثالثوا توزع الحصص بحسب احتياجات المربي وأهداف العملية التربوية للروضة والصفين األول والثاني . 

  وزع على دقيقة ت ستينإلى خمس واربعين ، تبدأ عملية توزيع الحصص على توافقية  الرباعابتداء من الصف
حسب رؤية اإلدارة التعليمية ، واالحتياجات بين الحصص والنشاط و مهني ومناسب للفئة الدراسية و بنمط 

 وقت المربي والمعلم . 

 
  : التعليم األساسي :ثانياً  
 ة إلزامية تشرف عليها الدولة حتى ال يتجاوزها أحد أو يمنع أحد من الحصول على الدراسة فيها ( حل) هذه المر 
  . مراحلنا اإللزامية عشر سنوات دراسية فقط 
  ساعة الثامنة صباحاً وحتى سبت، ومن ال سي يومياً عد الجمعة وال  عصراً. يتخلل ذلك فترات الثالثةالدوام الدرا

 استراحة ونشاطات مختلفة. 
  مقدراها أسبوعين  إجازةأشهر بينهما  2السنة الدراسية عشرة أشهر في السنة على ثالث مستويات كل مستوى

 ازة شهرين . . ونهاية العام يحصل الطالب على إج

  ربط الطالب بخدمة نفساااه والمدرساااة من باب انشااااء السااالوكيات المجتمعية والجماعية في الصاااف والمدرساااة

 ا .هوخارج

 لقضاااء على فترات الفرا  لتنمية المهارات المهنية والفنية وخدمة المجتمع وا امكن بنشاااطاتاإلجازات ما  ربط

 . أووهكذاإلقامة دوريات بين المدارس و الثانويات  الرياضةواالستفادة القصوى من الوقت كاالتفاق مع وزارة 

 أو الخ . والعروض الفنية واإلبداعية الثقافة إلقامة المسرح المدرسي  وزارة

 المجتمع.يوية واشراك الطالب في خدمة ربط اإلجازات في المرحلة الثانوية بتعليم مهارات حياتية ومهن ح   

  وال يعني هذا أن المؤسااسااة العربية قد تكون  الدولة.السااعي لجعل التعليم األساااسااي بصااورة كلية مجاني من قبل

 خاصة . 

 منهج متناسب أو مغاير للبناء النظامي على أن يتم مراعاة قواعد وقوانين  ال يمنع وجود مدارس تعمل في اطار

 فيها.وأعراف الدولة في الموافقة على المناهج وآلية التربية 

 : سنوات بدون الروضة .  10 مراحل التعليم األساسي 

 )ليست مرحلة إلزامية وإنما اختيارية لمن يريد (  الروضة : -1
  سنوات . 0إلى  2نصب اهتمام هذه المرحلة في بناء وتربية األطفال بين وهي أهم واخطر المراحل وي 
 وهي أخطر المراحل وهنا البد من االهتمام باأللعاب والتسااااالي ، مع التركيز  هي مرحلة تلقي الطفل  للساااالوك

 .على تنمية المواهب ، واكتشاف المواهب  الفذة والخاصة ، ليتم فصلهم الحقاً لبناء القادة والمفكرين 
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 ،عتمد منهج يفالبد من بناء  هذه المرحلة من العمر بالذات يركز الطفل فيها على الكليات وليس على الجزئيات
ها الكي وليس على تحفيظ  األلعاب ويعتمدعلى  على نقل الصاااااااورة الكلية لذهن الطالب عن الكلمات بشاااااااكل

اء المنهج وفقاً ألفضل وأنسب وأعلى مستويات الخبرة والعلم المكتسب في هذا المجال نيتم بالحروف . على أن 
 في بناء الشخصية . 

  توزع على أربع فصولشهراً كامالً على األقل  83ومدتها الدراسية ال بد أال تقل عن. 
 مثال والقدوة فهذه المرحلة ليساات مرحة معلم لمادة وإنما مربي صااف فال توجد مواد دراسااية وكما ذكرت عن ال

وإنما منهج معرفي ساااالوكي .. البد أن يعي( معه ويتعاي( معه فيها مربي الصااااف كاب للطفل أو أم له .. ألنه 
لذي يقلده فال نريده أن يجد عدد من النماذج التي تربكه ساالوكياً وبالتالي يرفضااها ويبحث ساايبحث عن النموذج ا

 عن نماذج خارج أو األسوار . 
  على أي شااااخص يرغب في تعليم األطفال في هذه المرحلة أن يمر بتدريب خاص وعلمي وساااالوكي عن إدارة

ع أساااساايات الختيار مربي الصااف أو فالبد من وضاا الطفل في هذا الساان وليس أي شااخص وليس في أي ساان .
) تعليم خاص في المعهد العالي  مربية الصاااااااف في هذه المرحلة ألنه سااااااايقوم مقام األم في التربية والتعليم .

 للمعلمين متعلق بهذه المرحلة ( 
 
 سنوات  5 :)إلزامية(  االبتدائية األساسيةالمرحلة  -3
   سانوات دراساية، تبدأ من سان الساادساة أو الساابعة من عمر الطفل وتركز على نقل المعلومات بصاورة  سابعمدتها

 وتتكون: والوسائل.عامة وتوسيع المدارك الخاصة وتوجيه المواهب. وذلك وفقاً ألحدث اإلمكانات 

رز االبتدائي تب الثالثتبدأ من الصف األول وحتى  المربي هو المدرس الوحيد للصف ، مرحلة مربي الصف :  -
فيها شااخصااية المربي والمدرس الواحد الذي عليه أن يقدم المعارف والساالوكيات للطالب في هذه المرحلة كأب 

 ة الروضة .لحروأم قريبة من م
 . منهجتتميز بوجود منهج عام لنقل المعارف وأساااااس التعليم هنا هو مهارات االتصااااال القراءة والكتابة والمحادثة( 

 شامل(
  كلية على الحفظ في كثير من الوسائل والتقليد والتكرار . في التعتمد  
  لغة التعليم هنا هي اللغة األم للطالب وبافتراضااااانا أننا نتحدث عن العرب فاللغة العربية هي مصااااادر التعليم للطالب

ن التركيز فيها على تكوي بمعنى يتمدون ادخال أي لغة أخرى لتوجيه آليات ومهارات االتصاااااااال في اللغة العربية . 
 .قالب اللغة والقدرة على رسم الكتابة والقراءة والحساب دون توسيع وتشتيت ذهن الطفل

  ًعلى القصة والرسم واأللعاب واألنشطة الطفولية المتنوعةيتم االعتماد كثيرا. 
 . ينتقل الطالب من مستوى لمستوى أعلى دون أي امتحان   
  يتم فيه دراسااااااة حالة الطالب بشااااااكل يومي يقوم بتعبئته المدرس ويطلع عليه ولي يتم اعداد ملف خاص لكل طالب

 األمر بصورة يومية أو اسبوعية . 
  يستمر مربي الصف في تواجده مع الطالب في كل الحصص واألنشطة والممارسات في الدوام المدرسي بأكمله 
 مرحلة و هذا تفضيل ال أكثر .يفضل أن يستمر المعلم في تدريس نفس المجموعة لكل مراحل هذه ال 
  عند انتقال الطالب من مستوى آلخر على مربي الصف أن يعد تقريراً مهنياً مع أخذ مالحظات المشرف االجتماعي

للمدرسة والمدرسين المتعاونين معه يسلم لإلدارة وولي األمر للمربي في المستوى التالي ليتابع تقدم الطالب وطرق 
 تفكيره ومستواه . 

 

 )يتفر  المربي للحضور مع طالبه ومع مدرسيهم اآلخرين في أكثر األوقات( لة مربي وموجه الصف :مرح -
  وحتى السابع االبتدائي الرابعتبدأ المرحلة من الصف. 
  عامة (  واختبارات.ينتقل فيها الطالب عبر امتحانات( 
  يتم فيها بدء خصخصة المواد يكون المربي فيها مشرفا ومخططاً ميسراً للطالب وموجهاً لمدرسي المواد الذين

 يقدمون المواد في صفه .
 يتم تقديم المواد بصورة عامة وموزعة على فصول الدراسة في العام الدراسي . 
  ( بحسب األهمية والغرض وطلب ولي األمر ...-فرنسية –يتم اضافة لغة لتدريسها )انجليزية 
  . يتم تدريس اللغة كلغة وليست كمادة دراسية نجاح أو رسوب 
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  . يتم تركيز األنشطة على تحديد التوجه وغرز القيم وتعزيز األخالق 
 
 عليه لمدير الصاااف وأكثر )يتم تخصااايص حصاااص  : مرحلة مدير الصاااف األسااااساااية )إلزامية( المرحلة الثانوية -2

 ، ليستطيع األشراف والمتابعة والتقييم (  صفية اللا أنشطة الصف أغلب حضور
  من الصف الثامن وحتى العاشر . )األول إلى الثالث الثانوي(دراسية ثالث سنواتمدتها .. 
 فيها تعميق التخصص في المواد، وتوسيع وقت الحصص. 
  يصاابح فيها معلم الصااف أو المربي مديراً للصااف يقود صاافه للتفوق ويقيم عمل مع طالبه ومع مدرسااي المواد

 ويخطط وينظم ويحدد األهداف والقواعد العامة للدراسة . 
   يتم تدريس المواد بصفة عامة.  الثامنالصف وفي المستوى األول منها أي 
 ار. في قدراته في فن االختي هذه الجزئية بعد تعويد الطالب والنظر إضافة لغتين يختارهما الطالب   كما سبق ذكر 
   ى فقط بناء عل بعض المواد ال تزيد عن خمسة موادعلى إلغاء  التاسعالصف  أي من الثامنوالسماح له بعد الصف

لى ، واإلبقاء ع ال يساامح له مثالً إلغاء مادة هو متميز ومتفوق فيهامع الساايطرة بمعنى  قدراته والنظر في مسااتواه ،
مع االحتفاظ بحقه في حضور المادة كمستمع يمكنه بعدها طلب تقديم االمتحان فيها إن رغب  مادة هو ضعيف فيها .

 بتغيير ذلك . 
  واالنتماء )اال ان تلك المادة يجب العمل على تحديثها وفق اطار آخر عن المادة الدينية لغرض المعرفة على اإلبقاء

 .المسار الديني (
  ومساااتوى النجاح يسااااعد الطالب على التوجه للمساااار الجامعي او المهني المدرساااة،هنا ضااامن اطار االختيارات ،

والثاني عشااااار ( ال يتطلب االنتقال للبكلوريا لمن يريد  المساااااار الجامعي يتطلب منه االنتقال الى البكلوريا ) الحادي
االنتقال الى المساااااار المهني ، اال انه يمكنه العودة للمساااااار الجامعي بعد المساااااار المهني دون العودة للبكلوريا لكن 

 سيتم الحديث عنها الحقا . بطريقة أخرى . 
 

   المدرسة العليا( التأهيل المهني و ): ما بعد األساسي  :ثالثا

 
 ) المعاهد المهنية والتقنية والفنية ( األكاديمية التخصصية  :   -4

 ، والذين يرغبون في بدء حياتهم المهنية دون التوجه للجامعات.هي مرحلة متقدمة لخريجي الصف العاشر -

حان الصف العاشر حتى إلم يكن اجتاز امت % 55كذا أي فرد يجتاز امتحان القبول فيها بنسبة ال تقل عن الـاااا  -
 .يتم تقديم االمتحان في موعد محدد ورسوم محددة .   .تعليميةولم يمر بأي مرحلة وال درس فيه ... 

لسااااوق العمل )العمالة الوسااااطى ( "حرفية ، مهنية ،  باألعدادتوزع لعدة فروع ومعارف ، وتهتم جل اهتمامها  -
الكهرباء والميكانيكا ، والبناء والفنون الجميلة، والتمثيل والموساااااايقى ، والزراعة والعمل  تقنية ، وظيفية" مثل 

في المصانع ، والرعي على صنوفه  البري والبحري , والغزل والحياكة والتطريز ، والتمريض ، والمختبرات 
الطباخة, الشرطة واألمن المدني ، ورعاية وتربية األطفال ، والقيادة للمركبات على مختلف األنواع ،و الفندقة و

 ، المحاسبة واإلدارة ...إلخ 

 . واالختصاصدراسية بحسب المواد ) سنتين الى خمس سنوات ( الدراسة فيها بحسب االختصاص تبدأ  -

واألخالق للمهنة أو الوظيفية المحددة مع اضااافة مواد عامة متعلقة بمهارات الحياة  مركزة و متخصااصااةالمواد  -
 .اطنة واخالقيات العملالعامة والمو

او مجال التطبيق حتى اللغة ال تضاف اال من خالل دمجها  ال يتم وضع أي مواد ليست ذات عالق بالتخصص -
 .في مهارات الوظيفة او المهنة ، كمهارات كتابة التقارير او مهارات المراسالت وما يشابه ذلك

الور( والمصااااانع وتشااااغيل المتدربين فيها وهي جزء من وقف  بمجموعة منالمتخصااااصااااة  ةربط األكاديمي -
 والمنتجات التي تخرج تدخل في ريع ودعم المؤسسة.  ةاألكاديمي

 
 :  ()البكلوريا المدرسة العليا -5
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مال الثانوي، تأتي للطالب الراغبين في اساااتكاليوم الصااافين الثاني والثالث  تمثالنسااانتان بعد الصاااف العاشااار، 
ترتكز الدراسااة فيها على االعداد وتحديد التخصااصااات ، يتم التدريس فيها على شااكل قريب  الجامعية،الدراسااة 

من السمنارات او المحاضرات الجامعية ، يتلقى فيها الطالب المهارات األساسية الموجهة للتخصصات الجامعية 
جال ل المباشاار الى الجامعة بحسااب المتعتمد على التطبيقات واألنشااطة البحثية ، النجاح فيها يسااهم في االنتقا، 

يحدده الطالب ، االمتحانات واألنشاااطة مساااتمرة ، الدارساااة فيها على ترمين لكل سااانة ، في كل ترم مواد الذي 
مختلفة ، الغرض هو اسااقاط المعارف األساااسااية التي تساااعد الطالب على تحديد واختيار التخصااص األبرز ، 

  اخالقيات العمل ، التربية الريادية . مواطنة ، المواد الفرعية ، هي االخالق ، ال
 
 

 العلمي:العالي والبحث  رابعاً: التعليم

 
  ومثقفيه.ألنها نواة بناء قادة المجتمع وموجهيه  وأهمها.وهي أعلى مستويات التعليم   
  المختلفة.ويشمل هذا الصرح الجامعي كل الجامعات و الكليات التخصصية 
  مجاني.ليس بالضورة أن يكون التعليم العالي 
  يتم تحويل إدارة الجامعات إلى قيادات مستقلة ومنتخبة تتبع قواعد ونظام الهيئة.  
 او منظمات المجتمع المدنيتكون ملكاً للدولة بل متخصصة وخاصة يملكها الخبراء والشركات  قد ال هذه الجامعات 

الدولة هو اإلشااراف ووضااع األسااس والمبادئ لسااير العملية التعليمية  ويرتبط  وبذا يخف الحمل على الدولة  ودور
بها أصاحاب القدرة على الدراساة فال يرتمي كل الشاباب في أحضاان الجامعة وال نجد بعدها القدرات الفنية والمهنية 

 .التي نحن بحاجة لها 
 بناء على : ى القبول في هذا المستو يتم 

 لمن يكمل البكلوريا :  أووريا. من اجتاز اختبارات البكل -

المدرساااااة ) هذا لمن لم يتقدم باجتياز البكلوريا ،الكلية او  للتخصاااااصاختبارات تحديد المساااااتوى عليه اجتياز   -

العليا( بصااورة عامة اكان قادما من التعليم المهني او ممن لم يتمكن من اسااتكمال المسااتويات العليا في الدراسااة 

لفتح المجال  هذا.  من المواد المحددة الختبارات  القبول % 70ويتم القبول على تقدير ما ال يقل عن الـااا  ... 

 أمام المواهب التي خرجت عن إطار المدرسة لسبب من األسباب 

  مي.العلقد تشمل فترة الدراسات العليا والبحث  ذلك أنهاالتخصص عدا  أكثر بحسبإلى  2الفترة الدراسية من 

والقضااااااء على  الوقت،وعدم إضااااااعة  بالفائدة لألبناءمع األخذ  االختصااااااص.يحدد الدوام الجامعي أصاااااحاب 

 من النظم الحديثة في التدريس الجامعي  مفيد. واالستفادةبما هو  لألبناء.لحظات الفرا  

 ربية الكلية المتعلقة بالت.. فنحن بحاجة إلى نقل مواد هذه كما ذكرت سااااااابقاً  ساااااايتم إلغاء كلية التربية والتعليم

لتعليم او المعهد العالي ل إلى المعهد العالي للتعليم واإلرشادوالتأهيل ، والقدرة الخطابية وسبل إيصال المعلومات 

كليتي العلوم التطبيقية ) العلوم( وكلية ضمن مواد  أما مواد الكلية األخرى فهي تدرس أو ستدرس ، والتدريب 

. حتى ضااااامن كليات أخرى ذات أهمية بدالً من توزيع مهام ال معنى لها ضااااامن  آلداب (العلوم االجتماعية ) ا

 نتيجة.إطار بال 

  بببساااالكليات التي تتفرع بصاااورة كبيرة يفضااال تحويلها بصاااورة ذاتية إلى جامعة متخصاااصاااة في مجالها  

   المقترحة:الجامعات والكليات  وإلخ..التطبيقية كجامعة الطب أو جامعة العلوم  توسعها

 وتشمل جميع العلوم المختبرية  المعملية   . فيزياء _كيمياء_....إلخ  التطبيقية:العلوم  -

علم النفس ، علم االجتماع ،الفلسااااااافة  اإلنسااااااااني :تشااااااامل العلوم المتعلقة والناتجة من التعامل  االجتماعية:العلوم  -
 والمنطق ... 

مياً .وكذا اللغات الميتة وأحياء األدب القديم والتراث اإلنسااااااااني، وتضااااااام  أغلب اللغات المتعامل بها عال اللغات:  -
 ووضع ضمن سياقها التأهيل الخطابي و وسائل الدعوة واإلعالم .

mailto:AMBMACPC@GMAIL.COM


   11من  14الصفحة 

 

 

 

AMBMACPC@GMAIL.COM 

http://ambmacpc.com 

 731040103-777131545- اليمن

 عدن 556ص.ب: 

لم النفس وعالفلسااافة ولذا قد يتم ادراج علوم ذات عالقة كوالعلوم المرتبطة به  المقدس،العلوم الالهوتية: فهم الكتاب  -
 مقارنة األديان وما يتعلق بذلك .و  االدراكي وعلوم اللغة

ذكر ساابيل ال منها علىوتشاامل كليات الطب والتخصااصااات الصااحية المختلفة والتي  الصااحية:والعلوم  جامعة الطب -
 والرعي ..... البيطرة-األسنان– الصيدلة-والشرعيالطب البشري 

 رية ووو .وتشمل الزراعة األرضية النباتية والرعي الحيواني و الزراعة البح الزراعة: -

-الجميلةوالفنون  التصااااااميم-الحاسااااااوبعلوم -المدنية والمعمارية )الهندسااااااةجامعة الهندسااااااة والتصااااااميم ومنها - -
 ...(الميكانيكا

 الفنون والمسرح ...( –اإلذاعة – )التلفزة واإلعالم: ومنهاالصحافة   -

 :علوم االقتصاد والتجارة -

 علوم الفضاء والفلك:  -

 علوم البحار: -

 الطيران: -

 المعهد العالي للقضاء..(-الشريعة والقانون )الحقوق( -الجي( –) الشرطة واألمن  جامعة المعارف القانونية  -

 . أراء وتخصصات أخرى.................. -55الطاقة . -
 

  اجات الهيئة واحتيقد تتوزع الكليات بشاااكل مختلف وأوساااع ، كل ذلك بحساااب اإلمكانات والتطور الالحق لبنية
   الخ... ةوالدراسة الالمنهجي .مع االهتمام بالجامعة اإللكترونية ، والدراسة عن بعد. األمة

 يات بمرو بات العلمية  العلمي،كز للبحث االبد من ربط هذه الكل قا بالن يا ،وربط هذه المركز  لدراساااااااات العل وا

 : والمهنية و دور نشر، فمنها تصنع الحضارة ، فعلى سبيل الذكر ال اإلسهاب 

وربطهما بمكتبة كبرى ودور للنشاار على أفضاال  اللغات، جامعة(مراكز للترجمة على أوسااع مدى بكلية )ربط  -

   المستويات.

 . التصحر.ربط مزارع مخصصة بكلية الزراعة وكذا مركز ألبحاث األراضي البور والقضاء على  -

 البحرية.ربط مزارع الرعي بكلية الطب البيطري والرعي والزراعة  -

  بالكليات. ور سينما ربط مسارح ود -

  المعمارية.ربط مركز أبحاث العمارة وتطوير المدن بكلية الهندسة  -

 والطاقة.ربط مركز أبحاث الطاقة بكليتي الهندسة والعلوم التطبيقية  -

 إلخ..................... -

   الدائم.وجعل كل ذلك وقفاً لهذه الكلية أو الجامعة ومصدراً لتمويها  -

 
 
 

للتعليم  مرتبطة بالهيكل العامة ي)ليس القصااد هنا مرحلة دراسااية وإنما بنية تعليم : و التدريب المتقدم التعليم:  خامساااا

 (  وفي ذات الوقت  مستقلة في األدوات والمناهج
 
 مدرسة المواهب : -6
  فين وفي الصأوهي المراحل التعليمية المخصصة لذوي القدرات الخاصة التي يتم اكتشافها في مرحلة الروضة

 وإدراك.والتي نجد فيهم قدرات تفوق قدرات زمالئهم من استيعاب  األساسي،األول والثاني 
  ومتخصصة.مكثفة  فقط،يتم جلبهم إلى هذه المدرسة والتي تشمل سبع سنوات دراسية 
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   القدرات.بما يتناسب مع هذه مخصصة يتم توزيع الطلبة فيها وتشكيل قدراتهم  صفوفهي تحوي 
  ة وتوسيع تخصيصهم في المراحل المتقدم ومفكرين.تضم أيضا الجوانب المعرفية الخاصة التي تجعل منهم قادة

لتشاامل أغلب نواحي الحياة ، مثل تخصاايص الحفظ للقرآن والساانة للمميزين فيها . وتوساايع مواد  الدراسااة،من 
 وهكذا.فيها التاريخ والفلسفة والمنطق والعلوم التطبيقية والرياضيات للمميزين 

  فيه مدرسااااة مخصااااصااااة للمواد التي يبدع فيها الطالب أو التي يرغب ولي األمر أن يرى أن طفله ساااايلك هذا
  المسلك في الحياة كفقيه أو عالم كيمياء أو إلخ .. 

  صف بحسب قدرات أصحاب الموهبة.فيها تخصص عالي جداً وتركيز على مواد بعينها في كل 
  اإللزامية.ها مناهج خاصة بهذا الجزء الخاص بالتخصيص وليس العام كما في المدارس ول جداً.إنها مدارس خاصة   
  الهدف تخليق العلماء والفقهاء والفالسفة والنوابغ في كل المجاالت . 

 
 

-لتعليماربط من هم خارج نظام التعليم بمنظومة  تربوية هدفهاتدريبية تعليمية منظومة ) األكاديمية الوطنية:  -5

 ومنها : .... إلخ (، األمية الحاالت الخاصة اللقطاء، األيتام، المهمشة، العاطلين، الفئة

 ترام ، والتعويد على اح : هدفه الرئيس هو التأهيل والتدريب على احترام القوانين والنظم امعسكر األربعين يوم

والتأهيل لمرحلة متقدمة وتهيئته للتوجه للتدريب  )المواطنة( اآلخر وتقدير واحترام الحقوق وااللتزام بالواجبات

 لمجال مهني أو حرفي . 

  ملة وإخراج قدرات جديدة وأيدال عا لهؤالءوربط ذلك بالتعليم المهني  األمية،توساايع التعليم للكبار والقضاااء على

 خالقة.

  الخيرة.تأهيل ورعاية األيتام واللقطاء ومساعدتهم ليكونوا بذرة صالحة في أرضهم 

  الخاصة.وتوسيع مداركهم إلفادة المجتمع من مواهبهم  الخاصة،تأهيل العجزة وأولي الحاجات 

  االرتباط بالسجون واإلعداد ألعدادهم نفيساً وسلوكياً ومهنياً لمواجهة الحياة دون فصلهم عنها وربطهم بمجاالت

   ذلك.دراسة يرغبون بها تكون واسطتهم األكاديمية في 

  االرتباط.وبحسب بحسب الرغبات والقدرات  األكاديمية. وحسب الغرض والهدف في بالدراسة فيها تبدأ 

 ليساتطيع القادر على االساتمرار في التعلم واالساتفادة من القدرات  ألكاديمية التخصاصايةهذه االكاديمية ب ترتبط

للتطور وأنه لم يفقد األمل بل هناك فرصااااة جديدة  الموجودة فيهم والتي سااااتحفز األمية للتوجه للتعلم و السااااعي

 مهارته ومعارفه.ليطور 

  إلكسااااابهم  المرور،توساااايع تأهيل كوادر الدولة في جميع تخصااااصاااااتها من الموظف في المكتب إلى شاااارطي

وذلك عبر الحقائب الوطنية التي ساااابق وذكرتها وتأهيل الكوادر عبر  إمكانات أفضاااال وأخالقيات وظيفية أعلى

 ويكون التدريب بحسب)الوطنية.الدولة خاصة أو عامة بمنظومة األكاديمية  التخصصية في عاهدمقات مع الاتفا

 (في الحقيبة التأهيلية  ةالساعات المطلوب

  التوسااع في التعليم الحرفي وإكساااب الحرف اليدوية أهميتها ومكانتها وإطالق األيدي للتوسااع في تنمية المناطق

   الدولة.بالتعاون مع  البور،ألراضي غير المأهولة وإصالح ا

 المدني.الوطنية بأنشطة ومهام الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع  ةيرتبط أعمال واسهامات األكاديمي   

 
 علمين(ومعهد الم -كلية التربية  عن)بديال :المعهد العالي للتعليم والتدريبأو  واإلرشاد العالي للتعليمالمعهد  -1

   فصول. 9فصول دراسية الى  2 مدة الدراسة  -

الهدف هو اعداد المدرسين والمدربين والميسرين للدخول في الحياة كمعلمين أو تربويين أو وعاظ أو مصلحيين  -
 اجتماعيين.

والمواد التربويااة والتاادريبيااة والتعليمااة  واده في مجااال علم االجتماااع وعلم النفس االدراكي وعلوم الطفاالم -
   اإللقاء.والخطابة و 
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 .سنتين(تأهيل لكاديمية التخصصية او المدرسة العليا )االسنة ( او تأهيل لالجامعة )  القبول لخريجي -

فذ المعهد  - اعداد دورات مساااااااتمرة كل فترة للمعلمين و من يعمل في اطارهم للتوعية والتنمية المساااااااتمرة ين
سنوات أو بحسب الحاجة أقل أو  2ل والمستديمة لهم و منهم لألجيال والمجتمع ، هذه الدورات تأتي سنوية أو ك
 أكثر وتزداد كلما برزت تم التعديل على نهج أو برامج تعلمية أو تدريبية . 

 
 

 أمور أخرى.. ترتبط بالتنمية والتعليم : 
 

  :والتنمية اإلرشادوزارة :  سادسا

 
  طباء و تدريب خ الهيئة. ويتمترتبط الوزارة بالهيئة التعليمية ألن موظفيها وأدواتها ستعتمد على مخرجات هذه

 واإلرشاد.للتعليم  المعهد العاليوعاظ الوزارة من خالل 

  اختصاص اإلرشاد هي شئون المساجد والمتعلقات الدينية أكانت للمسلمين أو لغير البشرية، اإلرشاد والتنمية

 ريةلواضحة للتنمية البشالمسلمين ، وغيرها من االختصاصات المتعلقة بذلك، ومنها العمل على وضع المعايير ا

ائل عبر الوس ورفع الوعي والقضاء على اإلشاعات ونشر ثقافة المواطنة والعمل التطوعي والجماعي والتعاي(

 . واألكثر فاعليةالمناسبة 

  لنظر اوألني لن أتحدث عن دور العبادة لغير المسلمين فأنا في تركيزي سأركز على المساجد .ومن هنا البد من

باهتمام إلى المساجد وإعادة تأهيلها ،من حيث النظافة والقائمين عليها ، وأئمتها ، والدعاة فيها ، وكذا االهتمام 

بتخصيص مساحات صالة النساء ضمن المسجد وليس في غرف منعزلة ، يجب أن يكون في المسجد مكاناً 

 وعبرة )بمكة والمدينة والقدس( مثالً  الثالثفي المساجد مفتوحاً للنساء ترين فيه اإلمام ويشاركن فيه بالرأي ولكم 

. 

  (أو الجامع الكبير -)جامع مجمع الحيبجامع رئيس في كل حي فيه مساجد مجموعة  حي ويجب ربط كل : 

 به مكتبة عامة   -

 أو مختار أو عمدة الحي ، ومأذون الحي وغيرها ..  مسئول او عاقلبه مكاتب خدمات الحي كمكتب  -

 ،لتستقبل عابري السبيل نهار،تظل مفتوحة ليل  بلالحي وخاصة جامع  إغالق باحات المسجديجب عدم  -

 ساعة يومياً  35وفتح مكتباتها فيما ال يقل عن  للنساء،وتخصيص مساحة مماثلة 

يعتبر جامع الحي هو مصدر المعلومات ومركز التجمع للحي والتسجيل والتدوين ويرتبط بحياة الناس ليل نهار  -

... وعليه يجب العناية بالمسئول عن المسجد ويجب أن يتم تكوين ادارة للمجمع تتمثل في قيم المسجد واإلمام فيه 

ألقل مرة في األسبوع لتسيير أمور الحي وعاقل الحي وبعض الشخصيات البارزة في الحي يجتمعون على ا

 فيه.واألنشطة 

 يرتبط بالمجمع نادي أو نوادي للعائالت نساء ورجال ..  -

  وحي.ترتبط به مجموعة األوقاف الخاصة بكل مجمع  -

  على كل من يريد اقامة مساجد أو دور عبادة خاصاة أن يلتزم ببناء وقف له للقيام عليه واختيار اإلمام والخطيب
   والدعاة.محترفة وعبر موافقة واجازة من الجهات المختصة بإجازة الخطباء والوعاظ بصورة 

  على القيم على المساااجد والجهات المشااارفة عليه ابقاء المساااجد مفتوحاً الساااتقبال الناس في أي وقت من صاااالة
جد وإن ظل المساا ساابيل.يتم ابقاء باحات وأفنية المسااجد مفتوحة ألي عابر  مساااء، وبعدهاالفجر وحتى العاشاارة 

   عباده.مفتوحاً طوال اليوم فهو األفضل ألن المساجد بيوت هللا فال ينبغي أغالق بيوته في وجوده 
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  التجنيد وخدمة المجتمع :: سادساً  

  دراساااته في معاهد اعادة تفعيل التجنيد وخدمة المجتمع إلزامية لكل شااااب بلل العشااارين من عمره أو بعد انهاء
 .  نظامية كان ملتحقاً بدراسة الكلية إناألكاديمية أو 

  أشااااهر كاملة يتم تعوديه وتدريبه وتعليمه على  2يساااالم الشاااااب نفسااااه لمراكز خاصااااة بالتجنيد يعي( فيها لمدة
   مباالة.والالالقواعد والنظم وااللتزام بها والوالء للوطن والقيام على خدمته وفصله عن حياة الفوضى والتسيب 

  أشهر فقط يحولون إلى هذه المعسكرات الخاصة خارج المدن ليقيموا فيها هذه  2 المحددةخدمة التجنيد تحدد

الثالثة األشهر لتدريبهم. وهذا يشمل الخريجات فيجب تحويلهن إلى مراكز تجنيد نسوية تحت إشراف نسائي 

. وتكون هذه المعسكرات النسوية كل إن أمكنتمعها وتدريبهن على الخدمات التي ستفيد بها هذه الخريجة مج

  .المدينة مدينة ضمنها معسكر نسوي ضمن 

 التي تحتاج لخدمتهم في أو الهيئات أو المجاالت خاصة أو عامة  تإلى الوزارا يحولونالثالث  بعد هذه األشهر

ل حد لألجر المقبول للموظف أقكمتعاقدين بمرتب يمثل فيها تحت الخدمة للمجتمع أشهر يعملون  4مدة أقصاها 

إن تطلب وربطهم بخدمة المجتمع  الحياة العمليةعلى لتعويدهم  وذلكالدائم ...العادي أو نصف أجر الموظف 

 الحاجة لهم .. 

 الخدمة.أشهر يتم تسريحهم من  2 في حالة عدم الحاجة لهم بعد   

  أخرى للمجتمع بحسب قدراتهم كمثال التجنيد غير القادرين على التوجه للتجنيد البسيط هذا فيوجهون لخدمة

 الذي يحول فيه القادرين على التدريس ولكن لتدريس المحترف،فتح باب التجنيد  (. بمعنىالمحترف )محو األمية

شخصاً خالل  25من أستطاع محو أمية  مادية لكلإضافة إلى جائزة  شهري،ودفعهم عبر تقديم مرتب  الكبار،

  األمية.ي محو فترة خدمته المحترفة ف

    أما إن كان الشخص رجالً أو فتاة ال ترغب في االلتحاق بهذه الخدمة وال يوجد عذر مقبول فعليه دفع غرامة

    األمية.أو االنضمام إلى التجنيد المحترف لمحو  آخر. لمجنديدفع سنوات لما  2توازي مرتب 
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 بعد هذا البد من النظر في اآلتي :  ختامية عن التعليم الجديد : مالحظاتأخيراً :

هذه  ودعمها، ألنالبد من وضاااع نظام اساااتقطاب للقدرات والمهارات التي خرجت عن إطار التعليم ألي سااابب  -8

 النظامي.العقول قد تكون أفضل بمئات المرات من عقول أجيال خاضوا غمار التعليم 

ناء النظر لل -3 ناء جيل لب وربطهم  الفرد.من الفرد إلى الجماعة ومن الجماعة إلى  أمة.هدف األسااااااامى واألهم ب

 بالحياة اإلسالمية الصحيحة والصحية غير المرضية التي يعيشها المسلمون اليوم.

ة شراء هذا السهم ألنه سيكون صدقل لإلسهام وأسهم تسمى )سهم وقف األمة( أو أي اسم يقدم للناس  اصدار -3

م عبر يت سعودية.قيمة السهم بين الدوالر األمريكي أو أربعة رياالت  الوفير،بالخير  ادائمة تعود على صاحبه

مشاريع أوقاف  وذلك لبناء ومؤسساتها.هذه األسهم المالية دعم مشاريع األوقاف المختلفة التي تخدم الهيئة 

األيتام  إيواء مراكز منهاباألخص  و التعليمي واإلرشادي والتنموي والتأهيلي كل جوانب العمل كاملة لخدمة

 حتى تغطي االحتياجات الخاصة بهم . ... اوغيره والمساجد ودور العبادة  والعجزة والفقراء،

ن يتبنى هدفي أ والتربوية،لنهضة أمة في اطار المنظومة التعليمية  لرؤية مستقبليةإن ما قدمته فيما سبق طرحاً نظرياً 
  األساس.هذا الفكر رجال األمة الذين يرون كما أرى نهضة مشرقة قادمة فلنكن من أسس لها و وضع على األقل حجر 

 
 أحمد مبارك بشير .

 3552النسخة األولى كتبت في مارس 
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