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 : الكتاب تعريف -

 سوسن حمادة"   للكاتبة "وهو  المهني للمعلم "لتدريس والتطوير أساسيات ا "هو  عنوان هذا الكتاب- 

 ، 2015لعام ربية عالهي الطبعة  األردن، وهذه - الكتاب، عمانطباعه هذا  بنشر و " أمجددار وقامت "

   العديد من الموضوعات المتنوعة  حول وتدور أفكار الكتابصفحة، ين وأربعة مائتمن  ويتكون الكتاب- 

 مهنيا في ضوء التحديات  اعداد المعلم وتنميته  االتجاهات المعاصرة في  حيث يتناول الحديث عن 

   والمهنية الشخصية المقوماتثم   المعلم، اعداد لبرامج الجودة وضمان االعتماد ثم الحديث عن ،ةالمستقبلي

   المهارات التدريسية. ، ثم الناجح المعلم  ومهارات أسسثم   التدريس،  ، ثم نظمالعالي التعليم لمعلم الضرورية

 ما ان جميع حقوق الطبع محفوظة  ، ك.ةالكاتب عليها اعتمدتعرض المراجع والمصادر التي الكتاب ب ختمو- 

 الكتاب اال بالرجوع الي موافقة الناشر.  وأعلنت انه ال يجوز نشر هذا للنشر والطباعة " دار أمجد لدي "

   

 الكتاب   موضوعات -

 "، التحديات المستقبليةاعداد المعلم وتنميته مهنيا في ضوء  " اول موضوع  تناول - 1

 ؛ وفيه تناولت الباحثة الحديث عنالتنسيق الكثير من  يفتقدهيئة بحث علمي ولكنه  علىوتم عرضه - 

   والجانب واالجتماعي، النفسي  والجانب المعرفي،  العقلي الجانب) تتضمن والتي المعلم خصائص 

   االتجاهات أهمية) عرضت وفيها للمعلمين، المهنية للتنمية العالمية  االتجاهات عن تحدثت  ثم( التكويني

 :  ومنها المعلم،  اعداد في المعاصرة االتجاهات بعرض  قامت ثم للمعلمين،  المهنية التنمية في المعاصرة

   اعداد بين التكامل حول المعاصرة واالتجاهات  التربية،  كليات في الطلبة قبول حول المعاصرة االتجاهات

 ، ختمت هذا  بالتفصيل نوع  كل عن الحديث تناولت ثم(  الدراسة، نظم في المعاصرة واالتجاهات المعلمين،

 ولكنها اطالت فيها كثيرا.  مباشر ارتباط البحث بموضوع  ارتبطت الموضوع بعدده توصيات ومقترحات

 ، ثم تناول ثاني موضوع "االعتماد وضمان الجودة لبرامج اعداد المعلم "- 2

   بإسهابتناولتها  ، ولكن اري ان الكاتبة والعالمية العربية األخرى الدول تجارب على االطالع  يفيد قد - 

 تناولت    والعالمية والتيعربية ال  والتجارببعض الخبرات   ، حيث تم عرض بالملل القارئ يشعر شديد

 ثم   المتحدة، لألمم والجمعية العمومية اليونسكو،  ومنها منظمة ،وجودته  المعلمتطوير برامج اعداد 

 في ضمان جودة  ثم تناولت عرض تجارب بعض الدول العالمية  فلسطين،دولة  مؤسسات التعليم العالي في

 . واوريا( بريطانيا،مثل  العام،التعليم 

 ، وتناول الموضوع الثالث "المقومات الشخصية والمهنية الضرورية لمعلم التعليم العالي "- 3
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   التطورات،المعلم للقيام بعملية التعليم في ظل  تأهلاهم المقومات التي   علىمن الضروري الوقوف - 

 التطورات التي  الحديث عن  الكاتبةفيه  بدئت الجزء، والذي  عرض هذا ولكن اطالت الكاتبة في هذا

 عن مفهوم  الحديثثم تناولت   المعلم،وضحت دور ثم   العولمة،تشهدها الحياة واهمها العولمة، ثم بينت اثار 

 للمعلم، ثم قدمت عرض شرعت في عرض المقومات الشخصية والمهنية  ثم   بالتعليم،وعالقتها   العولمة،

 عرض رؤية وتناولت  العولمة،وذلك في ضوء للمعلم   والمهنية الشخصية مقوماتللتصورات المقترحة لل

   اشكاله،ووضحت فيه  الزمالء،ثم تناولت الحديث عن أسلوب تدريب النمو المهني للمعلم،   في

 لهذا األسلوب، وختمت هذا الموضوع بتقديم تصور مقترح لتنفيذ اليات  واالسس النظرية  وخصائصه،

 تدريب الزمالء. 

 "نظم التدريس )أساليب/نظم(،  الرابعوتناول الموضوع - 4

 فيه مراحل عملية التدريس، وبينت  ف الكتاب،تناول هذا الفصل بعض العناوين ذات الصلة الهامة بموضوع - 

 ثم وضحت العالقة بين  الكاتبة قواعد التدريس العامة، ثم عرفت مفهوم التدريس، ثم خصائص التدريس،  

 ، ثم  التدريس قثم تناولت معايير اختيار طري التربية والتدريس، واستراتيجيات وطرق أساليب التدريس،  

 التدريس بالتفصيل. عرضت بعض من طرق 

 ، اما الموضوع الخامس فقد تناول " أسس ومهارات المعلم الناجح" - 5

 الكاتبة فيه مبادي  وتناول عناوين هامة، حيث بينت  مفيد وواضح ومختصر اري ان هذا الموضوع - 

   أخالقبختم هذا لفصل  ثمووجدانية، ومعرفية(،  إسالمية،  )اهدافواهداف التعليم ومنها   التعليم،

 المعلم. 

 ، " المهارات التدريسية"وتناول هذا الموضوع - 6

 ثم بدء    التدريس،طرائق  وأشهر واتجاهاتها،ومميزاتها  التدريس،ويتناول هذا الموضوع تعريف طرائق - 

 ثم الحديث   التفكير،واتجاهات تدريس  الذكاء،وعرض أنواع  التفكير،في الحديث عن تدريس مهارات 

 .والكتابي للدروسعن االعداد الذهني 

 النقاط اإليجابية لهذا الكتاب:-

 : من خالل ما تم عرضه في هذا الكتاب يمكننا تحديد اهم اإليجابيات التي تمت مالحظتها-

 التعرف على مضمون يستطيع القارئ   في اختيار عنوان الكتاب والذي من خالله ةالكاتب توفق - 1

 . لتدريسفي ا حديثة السعي الي اتجاهات
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 النهوض بالتعليم في ظل التطورات وذلك من خالل  تساعد التي    الكافية لمعلوماتالكتاب ا  ضمنت - 2

 بعض مهارات التدريس. للقيام بعملية التعليم، و تأهيلهطرق التدريس والمقومات التي االهتمام بالمعلم و 

 الحفاظ على السالمة اللغوية مع اختيار األلفاظ الواضحة والسهلة. تم  – 3

  كامال مرجعا والعربية مما يجعلهاألجنبية  والمراجع المصادرالعديد من ب تم االستعانة  -4

 .  الصلة ذات  البحوث إجراء عند  منه االستفادة في للمتطلعين

 :لهذا الكتاب السلبيةالنقاط -

 .عرضها الكتاب مما يحدث التباس لدي القاري التيالفرعية  كثرة العناوين- 1

 بتقديم مقدمة الكتاب ليزيد من حماس القارئ على المتابعة. ةالكاتب تقملم - 2

 . بسهوله معرفته يريد  ما على والباحث  القاري تعين منظمة بطريقة  الكتاب يتم تقسيم لم- 3

 حيث تم اخذها من أبحاث ولم يتم تفريغها او تنظيمها.  الكتاب،موضوعات رض ع في سيقالتن  يتم لم - 4

   .لكتابفي التعرف على موضوعات ا القارئ ليساعد فهرس يوجد ال  - 5

 الكاتبة. للتعريف بمختصرة  ولو نبذه  يوجد لم- 6

  عنوان تذكر لم  الدراسة مصطلحات في كما الفرعية العناوين بعض  ونسيان الكتابية األخطاء بعض  هناك- 7

 . الثالث الفصل عنوان في كما مكتملة تكن  لم الرئيسية العناوين وبعض ، به قامت تعريف اول

  .أفضل لكان التدريس ومهارات التدريس نظم موضوعيبين  جمعت لو - 8

 ( فقط. 2007( واحداثها )1404أقدمها )كانت المراجع قديمة ولم تكن حديثة بدرجه عالية حيث كان - 9

 .ومملل منسق غير الكتاب جعلت الموضوعات  وكثرة المعلومات،  زخم الكتاب سلبيات اهم ومن- - 10

 لكتاب. لرؤية نقدية - 

 ، واري ان اكثرها له دورا كبيرا في تطوير التدريس التي تناولها الكتابالموضوعات عرض لقد تم - 

   والعالمية،واالستفادة أيضا من بعض تجارب الدول العربية  التدريس،بعض طرق  علىوالمعلم والوقوف  

 عنها   توتحليل بعض االيجابيات والسلبيات التي غفل  اهم السمات الشخصية والمهنية للمعلم  علىوالتعرف 

 برغم انها كانت   جداولبعض ال  علىالكتاب  واحتوي  الكتاب؛جهد كبير في ماده هذا  ت، ولكن قدمةالكاتب

 كما ان الكتاب   والتصوير،منظمة ومنسقة اال طريقة عرضها كانت غير حديثة او قد يرجع ذلك الي الطباعة 

 اب. المتوسط لتدوين محتويات الكتمن  اقلالحجم اختيار تم  و الكتروني وقد يكون غير متاح للجميع،


