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ُمدخل تمهيدي:
       

                 ( ) المعرفي          التطور مع خاصة بمكان الصعوبة من الراهن الوقت في المنهج مفهوم تناول  يعد
   . يشير.             الحيوي التربوي المضمار هذا في اصطلحه على أتفق ما تلمس سنحاول لكننا  والتكنولوجي

     ( بمعنى( اللغة في الواضح للمنهج ما           الطريق مضمار في يتم سباقًا ويعني لتيني أصله مصطلح هو  و
الخطط            (     أو الدراسية المواد محتوى ليعني استقر أن إلى الدراسة مقررات ليشمل المنهج مفهوم تطور  ثم

.               , معين  هدف إلى يصل حتى الفرد ينهجها التي الطريقة يعني الصل لتيني مصطلح المنهج إذًا بها الخاصة
 : . 15م:(2009طعيمة( المنشودة            التربوية الهداف تحقق التي التربوية الوسيلة التربية في وتعني

والللذي                  المدرسي المنهج مفهوم حول التربويين نظر وجهات تباين من الرغم  وعلى
 , وتغُيللر             ناحيللة مللن لللديهم والحياتيللة والتربويللة المعرفيللة والخبرات الخلفيات تباين إلى الساس في  يرجع
النفس              وعلم والتربية العلوم ميادين في وتحدث حدثت التي والتطورات باستمرار المتجددة المجتمع  مطالب

:             , هما   اتجاهين إلى المدرسي المنهج مفهوم حول المختلفة النظر وجهات تصنيف ويمكن ُأخرى ناحية من

 ) التقليدي   : )Traditional Approachالتجاه

              ) وآخرون   مرعي والعرب )       1995:16أورد الجانب الخبراء من أورد من  ضمن
, التعريفللات             هللذه ومللن وأفكللارهم آراؤهللم ضللمنها المدرسللي المنهج مفهوم في التقليدية المدرسة  تعريفات

         , وميللوله  : "   وقللدراته حاجللاته عللن النظللر بغض للطالب ضروريًا وتراه المدرسة ُتقرره ما التالي  التعريف
       , الوسللائل       بشللتى المقللررات يحفللظ أن الطللالب وعلللى تنتظللره الللتي والحيللاة الجتمللاعي الوسللط عللن  بعيدًا

المتاحة."  
مكونات                 بقية وإهمال المحتوى على تركيزه للمنهج التقليدي المفهوم على يعاب ما  و

تم               التي المجالت في منه المرجوة الهداف تحقيق في لخفاقه شديدة لنتقادات تعرض فقد  المنهج
وآخرون    مرعي من والمفتي)           ) 7لل9ص) : 1995استخلصها الوكيل  )8لل 2007:16و
الهيجاء    وأبو ).20, 19): 2004وعاشور

 

التربية                    ميادين في شاملة وبحوث دراسات لجراء المناهج وخبراء علماء النتقادات تلك  دفعت
       , وحاجللات    نمللوه وخصللائص المتعلللم طبيعة تناولت كما المنهج وطبيعة النفس وقدراته  هوعلم  وميوله

        , طبيعللة     بللأن مفادهللا نتللائج عللن الدراسللات تلللك وأسللفرت تعلمه عملية وطبيعة واستعداداته  ومهاراته
أعللم              مفهوم ظهر فقد ولذلك التربوية والنظريات وثقافته والمجتمع والبيئة بالتلميذ وتتأثر تؤثر  المنهج

 . المناهج           في الحديثة المدرسة أو الحديث التجاه في تمثل للمنهج وأشمل
 

الحديث  (  :)Recent Approachالتجاه

) وزميله              الوكيل يعرف التجاه هذا ص, 2007وفي مجموع)    " 24م بأنه المدرسي  المنهج
, الشللامل              النمللو علللى مسللاعدتهم بقصللد خارجها أو داخلها لتلميذها المدرسة ُتهيأها التي المربية  الخبرات

  ,  ,  ,  ,  ,  , والفنيللة      النفسللية الجسللمية التربويللة الجتماعية الدينية الثقافية العقلية الجوانب جميع في النمو  أي
حللديث           "    مفهللوم ويعللد المنشللودة التربويللة الهللداف تحقيللق علللى ويعمللل سلللوكهم تعللديل إلى يؤدي  نموًا

. السابق    المفهوم بخلف ومتطور
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بصفة                      والتطوير بالحداثة المدرسي المنهج يتسم أن يجب للمنهج الحديث المفهوم على  وبناءًا

,  , والجتماعيللة          العلميللة المجللالت مختلللف فللي والمسللتمرة السللريعة التطللورات لمواكبللة وذلللك  مسللتمرة

  ,              , ل  قلللد ما زمنية فترة في التلميذ أجيال أو لجيل مناسبًا يكون الذي المنهج فمحتوى والثقافية  والسياسية

بشللكل                المجتمللع واهتمللام ورغبللات وحاجللات مطالب ُتغير إلى يرجع وذلك تليها التي الفترة في كذلك  يكون

حاجللات                لللديهم وتظهر التلميذ من لجيل الحاجات بعض تختفي أن فيمكن المجتمع من كجزء والتلميذ  عام

والتغيللرات              التطللورات ِبُمجمللل وثيللق ارتبللاط مرتبللط التُغير وذلك السابقة الجيال حاجات عن تختلف  ُأخرى

. الحديث          العصر في الحياة مجالت كل في المتسارعة و المتوالية

     , ويتأثر                     يؤثر المنهج لن ذلك والبيئات المجتمعات لكل مناسبًا يكون ل الواحد المنهج أن  كما

لللذلك              المحليللة الللبيئة وكللذا المجتمللع فللي السائدة والقناعات والتقاليد والعادات والتجاهات القيم تكوين  في

. التلميذ     فيه يعيش الذي المجتمع

المتغيرة                 والحاجات المطالب تلك على للتعرف مستمرة ودراسات بحوث هنالك تكون أن يجب  ولذلك

ورغبللاته             حاجللاته حيللث مللن والتلميللذ المحليللة للللبيئة المناهج محتويات ملئمة ومدى باستمرار  والمتجددة

        , تلللك    ... نتللائج إلللى بالسللتناد المناهللج وتطللوير تحديث بهدف الخ ومهاراته واستعداداته وقدراته  وميوله

وبالتللالي              منهللا المسللتفيد التلميللذ جيللل ُيفضلللها الللتي الصللور فللي المناهللج تكون حتى والدراسات  البحوث

           , فللي    الللواردة والرسللوم الصور وبعض الغلف صورة بتغيير الكتفاء من بدًل إيجابيًا معها ويتفاعل  يتقبلها

مضللامين                فللي تغييللر إجللراء دون عام بعد عامًا الجديد الدراسي للعام للستعداد الطبع سنة وتحديث  الدرس

.              المحتوى  بمللا   والتلميللذ المعلم تزود كي مدرسة كل في مدرسية مكتبات إيجاد أيضًا يجب كما ندر فيما  إّل

وعكللس              ميللولهم حسللب مللواهبهم صللقل على وتساعدهم المطالعة حب فيهم وتغرس الكتب محتويات  ُيثري

الكتللب                مللع التعامللل خلل مللن اكتسللابها يتللم جديللدة مهللارات بصللورة اللصفية و الصفية النشطة في  ذلك

للحيللاة              وُتّعللدهم لشخصللياتهم الشللامل النمللو فللي تسللاعد أن ُيمكللن والللتي المدرسللة مكتبللة فللي  المتللوفرة

. لمجتمعهم         وبالتالي لديهم الثقافي المستوى رفع في وُتسهم المستقبلية

من                  تتكون المنهج أو المناهج أي بأنها المدرسية المناهج مجال في عليه المتفق أن  على
من                ووظيفتُه معناه يكتسب منها عنصر كل أن حيث قوية علقة البعض ببعضها تربطها عناصر  أربعة
المنهج                عناصر بقية يتضمن بناء في يلعبه الذي الدور طريق وعن اُلخرى العناصر مع وتفاعله  ترابطه

عبد                  أكد كما يليه الذي للعنصر البداية ونقطة يسبقه الذي للعنصر النهاية نقطة منها عنصر كل ُيمثل  حيث
) وآخرون  :95: 1981الموجود هي) 

.1. التعليمية  الهداف

.2. المنهج  محتوى

أو            3.  التدريس إستراتيجية أو والنشطة بالساليب عليها يطلق كما التدريس وأساليب  طرق

. والتعلم   التعليم إستراتيجية

.4. التقويم    وأساليب طرق

 
: المدرسي   المنهج تقويم

 . و                             تقريبًا سنة الف أربعة قبل ما إلى عمومَا التقويم مفهوم ظهور التقويم علماء  يرجع

      , كمللا          بلله المتعلقللة الدبيللات نمللت فقللد التربوي الحقل في المزدهرة المجالت أكثر من التربوي التقويم  يعد
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لمصطلح.              جامٍع تعريٍف تحديد في اختلفا التربوي التقويم وبالخص القياس و التقويم علماء وأظهر  ونوعا

التربوي  .  التقويم

التعاريف                                  من كبير عدد التربوي التقويم أدبيات والخبراء العلماء هؤلء ضمن  فقد

 ,  , والمنهللج            والنمللاذج الفلسللفية المبللادئ مللن ومتنوعللًا عريضللًا مللدى تمثللل الللتي وأفكللارهم فيلله  حللددوا

 . العلمية  المدرسيات

تايلور          عرّف "     Tylerإذ للهداف))    الفعلي التحقيق مدى تحديد عملية بأنه التربوي  التقويم

  ,  , ستافليم.   الكين كورنباخ أما توفير))   "Cronbach, Alkin. Stufflebeamالتربوية بأنه عرفوه  فقد

 )     . رجب      في إليهم المشار القرار اتحاد في تساعد هامة ص,1995معلومات )9م

 , و                              بنائه عملية عن أهميتها في تقل ل هامة عملية المدرسي المنهج تطوير عملية  إن

     ,      , العوامللل     هذه من عامل وكل التربوية والنظريات الثقافي والمجتمع والبيئة بالتلميذ يتأثر المنهج أن  حيث

   ,            , عمليللة    فأن ولذلك منه مفر ل و عنه غنى ل أمرًا المنهج تطوير فيصبح المتلحقة التغير لقوانين  يخضع

بغيللة        ,          النتللائج أحسللن إلللى الوصول بهدف وتستمر تتصل بل تنتهي ل و تنقطع ل المنهج جوانب  تحسين

 :  ). وآخرون     طعيمة تنشدها التي التربوية الهداف )   242: 2009تحقيق

 

في                              العالميين الخبراء آراء على تعرفنا أن بعد العرب الخبراء آراء على التعرف بنا حرٌي  و

.         . الشائك  الموضوع أطراف تلم نظرية معرفية بحصيلة للخروج المجال هذا

) عاشور             في إليه المشار حمدان , 2004يعرف ص  بأنه)    25م المدرسي المنهج  تقويم

     , تثمينية"             تربوية عملية أنه كما المنشودة الهداف حققوا قد التلميذ كان إذا فيما يحدد الذي  المقياس

و                المدرسية التربية هوية تقدير في المدرسي المنهج يمارسه الذي للدور نظرًا أهميتها على التركيز  يجري

أهدافها  ". تحقيق

نشوان         (  ص  , 1992ويستخلص عملية )        178م التقويم أن مفاده تعريفات عدة من  تعريف

تحقيللق                علللى قللادرًا الللتربوي النظللام كللان إذا عمللا الحكللام إصللدار إلى تهدف مستمرة تعاونية  تشخيصية

حللول   ,            عليهللا الحصللول يمكللن الللتي والمعلومات البيانات كافة ذلك أجل من وتستخدم التلميذ لدى  الهداف

, ) . نشللوان               التربويللة الهللداف بلللوغ أجللل من المسار تغيير أو تعديل أو تصحيح أجل من التربوي النظام

ص  , 1992 )178م

النور          ( عبد ص  , 1977أما "     283م حكم )     إصدار بها يتم التي العملية هو التقويم أن  فيبين

    ,    , نللواحي       كشللف علللى والعمللل لغراضللها تحقيقهللا ومللدى أهللدافها إلى التربوية العملية وصول مدى  على

  ,       , تقللوم      ثللم الهللداف هللذه لتحقيللق والنشللطة الوسللائل واختيللار سلليرها أثنللاء التربوية العملية في  النقص

       . بالهللداف       الصلللة وثيللق التقللويم يصللبح وبللذلك المنشللودة الهللداف ضللوء فللي النشللاط وأوجلله  الوسللائل

          . الهللداف ,   تغييللر يسللتدعي بللدوره وهللذا النتللائج تحسللين إلللى يسللعى فهللو والنتللائج والتنفيللذ  والتخطيللط

.        , لذلك  تبعًا والتنفيذ التخطيط تغيير ثم ومن والنشاط والوسائل
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 : وآخرون                 (  طعيمة في المذكوران مينا و لبيب من كل يعرف المنهج)  242: 2009و  تقويم

   , القللوة             نقللاط وتشللخيص والتعليللم التعلللم جللوانب جميللع بها تزن التي الحكام من مجموعة بأنه  المدرسي

.      , مسارها  تصحح التي الحلول اقتراح بقصد فيه والضعف

فغايته                               عمومًا التربوي التقويم مفهوم فلك في يدور المدرسي المنهج تقويم مفهوم  إن

   . هنلللا              من و واسع نطاق على تطبيقه قبل المدرسي المنهج صلحية مدى عن الحكام إصدار هي  الساسية

 ,      : مكونللات        وكللذلك بنللاءه و المدرسللي المنهللج تصللميم تقللويم همللا جللانبين تتناول أن يجب العملية هذه  فأن

               . بعيللن  تؤخللذ التي المعايير من جملة تبني من لبد الجانبين هذين على الحكام ولصدار المدرسي  المنهج

  .   ,  , محتوياته     أي ومضمونه الحكام هذه إصدار عند العتبار

للفرد                       وملءمته المدرسي المنهج صلحية حول الحكام إصدار على التقويم عملية تقتصر ل  و

       ,   , للله         التقللويم أنللواع مللن نللوع كللل فللإن هنللا ومن القرارات اتخاذ عملية إلى تصل أن لبد ولكن  والمجتمع

     ,          , الخللر  البعللض يرى حين في والضعف القوة جوانب تشخيص التقويم غاية أن يرى فالبعض معين  هدف

الخللذ                 بالمكللان كللان أذا ما وتحديد المدرسي المنهج بشأن قرارات اتخاذ يكون أن يجب النهائي الهدف  أن

. تعديله        بعد تطبيقه أم هو كما وتطبيقه به

هذه                    على للحصول أدوات إلى يحتاج فإنه وبيانات معلومات إلى يحتاج عام بوجه التقويم كان لما  و

المعلومللات,               أدق علللى الحصللول أجللل مللن مصللممة علميللة بحثيللة طللرائق اسللتخدام من لبد وهنا  البيانات

      . العلميللة         الطللرائق اسللتخدام مللن لبللد ولهذا بها ويوثق سليمة عليها المبنية القرارات تكون لكي  والبيانات

           . فكري    لطار تخضع علمية معرفة بالتقويم الخاصة المعرفة جعل ما وهذا والستقصاء البحث في  الرصينة

     , ويوجههللا.         الممارسللة يقللود علمللًا أصللبح العلميللة الشخصللية للممارسة يخضع التقويم كان أن فبعد  محدد

 , ) . نشوان     الممكنة النتائج أفضل تعطي ص,  1992بحيث ).233, 232م

عميرة         ( ص , 1991أما فيها)     "    250م تستخدم التي العملية المدرسي المنهج تقويم  فيعد

       ,        , معينة  خاصة قيمة على حكم إصدار في مناسبة أخرى بوسائل عليها يحصل معلومات وأي القياس  نتائج

." المدرسي       المنهج جانب على أو المتعلم لدى

وآخرون           ( مرعي يعرف قيمة)      "  180ص, 1995و تحديد عملية بأنه المدرسي المنهج  تقويم

       ,  , تحقيللق,     علللى القللدرة نحللو وأسسلله عناصره وتوجيه وتطويره وتنفيذه تصميمه مسيرة لتوجيه  المنهاج

.". سلفًا       محددة معايير ضوء في المرجوة الهداف

فرج          ( أن حين ص  ,  2002في ,34م وآخرون )    (35  زكي ص  ,  1993و  )23م

فللي  "              تكشللف الللتي الشللواهد و والدلللة المعلومللات و البيانللات وتحليللل جمللع منظمللة عمليللة به  يقصدون

 ,     , وذلللك           محللددة أهللداف إطللار وفللي متعللددة وثقافات بيئات في المدرسي المنهج فاعلية مدى عن  مجملها

  .    , لغللرض         وذلللك السللاليب كافللة باسللتخدام معين بمنهج علقة لها التي بالمعلومات الخاصة التقارير  إعداد

القرار    ". اتخاذ في المساهمة

فيها                "    يستعان منظمة عملية بأنه المدرسي المنهج تقويم عن بتعريف الخروج يمكننا ذكر  ومما

المدرسللي             المنهللج وثيقة دراسة بغرض وتحليلها والبيانات المعلومات عن الستقصاء في العلمي  بالسلوب

التعليميللة          الهللداف تحقيللق ومدى فيها والنواقص القصور أوجه على يتناسب   والتعرف بما  وتطويرها
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محتتتوى     ,       إلتتى العلمتتي المحتتتوى لتحويتتل ويستتمح ً عالميتتَا الجتتاري والعلمي المعرفي  والتراكم

. المتعلمين    مستويات يناسب دراسي

       

فرعية:       2.3          كمنظومة المدرسي المنهج : تقويم

عنصرًا                    يشكل التقويم أن آنفًا المذكورة المدرسي المنهج نظام عناصر من  والملحظ

يفضتتل           الطتتار هتتذا وفتتي المدرستتي المنهتتج نظتتام عناصتتر متتن  )Choppinشللوبن (فرعيًا

 ) وآخرون    زكي في ص  , 1993المذكور بمصطلح  ) " 23م التربوي  الحتفاظ  التقويم

ذات            والمتغيتترات والمناهتتج البرامتتج مثتتل أشتتياء فتتي المجتتردة الماهيتتات حالتتة فتتي  للستخدام

  . استعماله  ويتضمن التنظيمية .."   الطبيعة التتذي       المتتر متتا شتتيء جتتدارة أو كقيمتتة وزن  إعطاء

مصطلح    استخدام )يدعم المدرسي(   المنهج .تقويم التقويم      لعملية الشمل الطار في

هي                    المدرسي المنهج مكونات أن المدرسي المنهج تقويم مجال في عليه المتفق  ومن

       (  ,  ,  , يسميها(  النشطة وهو الثالث العنصر هنا يختلف ولكن التقويم النشطة المحتوى  الهداف

ص  ,1993زكي( , التدريس )      23م وطرائق استراتيجيات على مشتمًل  التدريس

   , للعلقتتات         تناولهتتا ولكتتن الخرى الثلثة العناصر إلى بالضافة التعليمية المناشط و  والوسائط

تتتأثير                متتن العلقتتات تلتتك بتته تتصتتف ممتتا كتتثيرًا يوضتتح ل قد المكونات أو العناصر هذه  بين

للنظتتام             الختترى المكونتتات تشتتمل والتتتي مكونتتاته حتتدود عتتن تختترج التي العوامل من  بالعديد

      ( ) النظر,    ولعل والنسانية القليمية الثقافات وتأثيرات المجتمع القومية الثقافة وتأثيرات  التعليمي

        , وبيتتن      بينهتتا فيمتتا علقتتات ذات مكونتتاته أن أي نظتتام أو كمنظومتتة المدرستتي المنهتتج  إلتتى

استتتخدامها,             يمكن نماذج تقديم على ويساعد السابقة القصور أوجه تفادي إلى يؤدي  خصائصها

. وتطويرهتتا      المدرسية المناهج تخطيط في , بفاعليه  ويؤكتتد) 23-24ص م, 1993زكي(

,1991عميرة ( ص  ) 256 , 256م

         , ينتظر              ل بأنه المدرسي المنهج نتاج تقويم عن يتميز ذاته المدرسي المنهج تقويم  إن

. معه         وتفاعله المدرسي المنهج لكل المتعلم تعرض يتم حتى

: المدرسي                  المنهج تقويم في اتجاهين وجود إلى المناهج خبراء يشير المنهتتج إذ  تقتتويم

.     , الفعال  المدرسي المنهج وتقويم الكامن المدرسي

: الكامن        المدرسي المنهج تقويم

  , أو               للمنهج المكتوبة الخطة تقويم هذا المدرسي  ويعني المنهج هو   وثيقة التقويم  وهذا

:   , هذا      ويشمل المدرسي المنهج تقويم في الولى الخطوة

1.. المدرسي       المنهج لوثيقة المنهجية السس كل تقويم
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2.     , وكتتل     والمحتوى المدرسي المنهج وأهداف مقاصدها أو التربية أغراض  تقويم

 . يتصل  ما

3.  ,     , التنتتوع    وتحقيتتق الستتليم اختيارهتتا شتتروط و والتعلتتم التعليتتم نشتتاطات  تقتتويم

.      ,    , التعليمية  المواد هذا في ويدخل وبالمحتوى بالهداف وعلقتها بينها والتوازن

4.. الوثيقة      تقترحها التي التقويم وسائل تقويم

5.        . المدرسي      المنهج لوثيقة العام الشكل تقويم

فيحددهم                   المدرسي المنهج تقويم عملية في المساهمين عن  م,1991نشوان(أما

,  356ص في)       وآخرين الدراسية المادة في والمتخصصين المدرسي المنهج  بخبراء

التتتربويين      ,       المتتوجهين و المعلميتتن اشتراك ويعد التربوي النفس علم وفي والتقويم  القياس

    , بمفتترده        لشتتخص يمكتتن فل والتعليمي التربوي الحقل في العاملين من وغيرهم  والمتعلمين

. التقويم   عملية إنجاز

  , صورتها                   وتأخذ المدرسي المنهج وثيقة تكتمل حتى النتظار عدم المفيد من يكون  وقد

,  ,        , ومتتوجهين,     معلميتتن تضتتم موستتعة استشتتارية لجنتتة تشتتكل فقتتد تقويمهتتا فتتي يبدأ ثم  النهائية

          ,    , مراحتتل  فتتي الوثيقتتة من منه النتهاء يتم ما عليها يعرض المور أولياء وبعض فكر  ورجال

.           , لتتذلك   متاحتتًا زال متتا والتتوقت المسار تعديل يمكن حتى وذلك بنائها في ,إستراتيجية  عميرة(

1991  , ص    )257م

   : المدرسي     المنهج لتقويم المعلومات مصادر

الصلت                   بحث في الكفاءة مدى على تعتمد علمية عملية المدرسي المنهج تقويم  عملية

     , يحتاج          المر هذا فأن ولذلك مركبة عمليات من بينها يجري وما المدرسي المنهج مكونات  بين

     , متتن          يصتتبح ذلتتك ضتتوء وفتتي دراسي منهج أي الكفاءة مدى عن وأدلة وبيانات معلومات  إلى

         . المنهتتج    تقتتويم عمليتتة فتتي إليها يرجع التي المصادر وتساعد المناسبة القرارات اتخاذ  الميسور

     , المختصتتين       أولئك المصتتادر بتلتتك والمقصتتود الصتتدد هتتذا فتتي كبير بدور وتطويره  المدرسي

المناهتتج             حتتول وأدلتتة وبيانتتات معلومتتات متتن يقتتدمونه ومتتا أرائهتتم إلتتى الستتتناد يمكتتن  الذين

. والتطوير    التقويم موضع , الدراسية وآخرون(  , 2006سليم ص  ) 179م

التقويم                  لعملية مساعد وسط هي إنما ذاتها بحد تقويمًا والبيانات المعلومات هذه تعد  ول

:     , بالتي       المصادر تحديد ويمكن التقويم عملية على القائمون منه يستفيد والتطوير

1: الخبراء.   أحكام
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جميع                  في الدراسية المناهج حول والراء المعلومات لستقاء الخبراء إلى عادة  ُيرجع

. وتطويرهتتتتا     وتقويمهتتتتا وبنائهتتتتا تخطيطهتتتتا , مراحتتتتل وآخرون (  ص, 2006سليم  م

179,180(,     , الدراسية      المادة في والمتخصصون المناهج تصميم في المتخصصون  وهم

     .     , والتعليميتتة   التعلميتتة العملية منفذي إلى بالضافة التربوي النفس علم وفي والتقويم القياس  وفي

 . ومتعلمين   معلمين , من ص,  1991نشوان(      ) 356م

الدراسية                 والمادة التصميم في المتخصصين الخبراء آراء على يعتمد الحوال بعض  وفي

العلميتتة              الناحيتتة متتن ستتلمتها حيث من للمنهج التعليمية المواد بتقويم متعلق المر يكون  عندما

     , المرغتتوب,       الهتتداف بتحديتتد متعلق أو المعاصرة الحياة بمجرى اتصالها حيث ومن  واللغوية

تلتتك              ملءمتتة ومدى العلمية المادة من المختارة المحاور أو الموضوعات أهمية مدى وعن  فيها

 . معينة    عمرية لمرحلة , المادة وآخرون(  ص,  2006سليم يتم    )180م ذلك على  علوة

       , التعليميتتة     العمليتتة وبمنفتتذي التتتربوي النفتتس علتتم وفتتي والتقتتويم القيتتاس في بخبراء  الستعانة

 . للمنهتتج        الفعتتالين المنفتتذين فهتتم ومتعلميتتن معلميتتن متتن , التعلميتتة ص, 1991نشون(  م

وجتته           أن إّل). 356 علتتى حتتالتين فتتي الختتبراء أحكام على العتماد يفضلون التقويم  خبراء

المعلومتتات,             علتتى للحصتتول التتوقت متتن فستتحة هناك يكون ل عندما الولى الحالة  الخصوص

        , اقتتترحه      متتا كتتل تجريب يصعب حينما الثانية والحالة الميداني التطبيق نتائج خلل من  والدلة

        , فقتتط      الختتبراء أحكتتام إلى الرتكان أن يعني وهذا المدرسي المنهج تخطيط مرحلة في  الخبراء

      , المكانتتات         قلتتة بستتبب يكتتون قتتد كمتتا للتجريتتب المتاح الوقت كفاية عدم بسبب يكون ما  كثيرًا

لتختتاذ            كأستتس الختتبراء أحكتتام تستتتخدم الحتتوال جميتتع وفتتي الغتترض لهتتذا المتاحتتة  الماديتتة

 . المدرسي      المنهج عمليات كافة بشأن القرارات

) متدرج             مقياس الشأن هذا في الخبراء من )     5إلى0ويستخدم وحدة لكل درجات  لعطاء

       , آراء       تعتترف إلتتى حاجة هناك كانت وإذا المختارة المحاور تلك على المدرسي المنهج  وحدات

متتن              أستتئلة عتتادة لهتتم تقتتدم المدرستتي المنهتتج محتتتوى فتتي تفصتتيًل أكتتثر نواٍح حول  والخبراء

أمثلتها:

. تستتاعد            1  بحيتتث وحتتدة كل في المتضمنة والمفاهيم المصطلحات معاني حددت حد أي  إلى

التعلم   على ؟التلميذ

عن              2 . الجابة في به للسترشاد المتعلمون يكف ما على التعليمية المادة تحتوي حد أي  إلى

المدرسي؟    بالمنهج المتضمنة السئلة

وحدة؟            3 . كل تحتويها التي الموضوعات معالجة في التكامل مراعاة تم حد أي إلى
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.4  , على            المتعلم المعلم كتاب في الواردة والتوجيهات التعليمية المادة تساعد حد أي  إلى

المختلفة؟       النظر وجهات بين والمقارنة والستقصاء التفكير

: المدرسي      المنهج بناء مراحل و التقويم

طريقة                        الكلي إطاره في المدرسي المنهج تقويم في تتبع التي الطريقة  إن

تتتتوافر.              معينتتة خطتتة وفق تتم أن يجب علميًا عمًل تكون لكي والعلج التشخيص فعملية  علمية

        , متتن     صغيرة بمشكلة متعلقًا والعلج التشخيص كان سواء المستطاع بقدر العلمية الشروط  فيها

  , أن            حقيقتتة جتتوانبه كافتتة متتن المدرستتي المنهج بتقويم متعلقًا كان أم المدرسي المنهج  مشكلت

علتتى              المبنتتي بالتخطيط اللتزام وهو واحدًا النهاية في الجوهر يبقى ولكن تختلف قد  المنطلقات

. علمية  أسس

: المدرسي               المنهج تقويم في التالية الخطة إتباع يمكن عامة وبصورة

1: المدرسي.    المنهج أهداف تحديد

       , المنهج             من تتوقعه لما واضحة معرفة فبدون المدرسي المنهج تقويم منطلق  وهو

المدرستتي               المنهتتج هتتذا قيمتتة أو فعاليتتة متتدى عتتن صادقًا حكمًا نصدر أن تستطيع ل  المدرسي

  . متتا               وكتتثيرًا منه نتوقع ماذا نعرف أن و لبد المدرسي المنهج قيمة ندرك لكي فإنه آخر  بمعنى

نرغتتب               التتتي للهتتداف واضح بتحديد نبدأ دائمًا نكن لم لننا مناهجنا تقويم في محاولتنا  فشلت

           . التفكيتتر   ويصتتل الجهتتود تتبتتدد إليهتتا نستتعى التي الهداف نعرف ل وعندما إليها الوصول  في

        . التقتتويم      عمليتتة فتتي وترشتتد تهتتدى التي الهداف و والمضمون المعنى من خالية النتائج  وتأتي

. بينها          فيما ومنسقة وسلوكية ومحددة واضحة تكون التي تلك هي

2: المدرسي.          المنهج تقويم إلى تدعو التي المشكلت أو المشكلة تحديد

     ( واضحة           (   مشكلت لمواجهة موجهًا عمًل المدرسي المنهج تقويم يكون أن  يجب

المشتتكلت,            هتتذه تكتتون أن فيجتتب التقتتويم لهتتذا الداعيتتة والستتباب المشتتكلت وهتتي  ومحتتددة

            ( بأن( الحساس مجرد هو السباب هذه أحد يكون وقد المقومين أذهان في واضحة  السباب

وعبتتور              التطتتور فتتي المجتمع آمال يحقق بما العلمي والتطور التقدم يواكب ل المدرسي  المنهج

    . المدرسي.              المنهج تقويم إلى يدعو أكثر أو سبب هناك الحالت هذه فيكل أنه المهم الفجوة

3  : تتناولها.    التي المجالت تحديد

التقويم                      .   سيوجه هل التقويم عملية ستتناولها التي الجوانب تحدد الخطوة هذه  في

والمكانيتتات             بتتالدارة أم الدراستتي بالبرنامتتج أم بالمتتدرس أم بالتلميتتذ ترتبط عوامل إلى  أساسًا
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      . أو       الفتتروض اقتتتراح مرحلتتة تمثتتل المرحلتتة وهتتذه كلهتتا أو الجتتوانب هتتذه ببعض أم  المدرسية

المنهتتج             ستتيقوم أجلتته متتن التتذي بالموضتتوع علقتتة لهتتا يكتتون أن يمكتتن التتتي  الحتمتتالت

عتتام.            بتتوجه والتعليتتم التربيتتة مجتتال فتتي العتتاملين لختتبرة تكتتون الستتاس هتتذا وعلتتى  المدرسي

 . وممتتتا            والواقعية بالصدق تتميز حلول اقتراح في قيمة خاص بوجه المناهج في  والمتخصصين

الفكار              بتبادل التقويم على للقائمين الفرصة إتاحة القتراحات هذه مثل إلى الوصول في  يساعد

     , تتضتتح       التفاعتتل هتتذا خلل ومتتن بالمشتتكلة ترتبتتط التتتي المختلفتتة الجتتوانب ومناقشتتة  والراء

. لحلها     المقترحة والحلول وأبعادها المشكلة

4: المعلومات.       جمع في ستستخدم التي الوسائل تحديد

المتعلقة                       المعلومات جمع في المستخدمة المناسبة الوسائل واختيار تحديد  يتم

   . المواقتتف        هتتذه كتتانت ولمتتا ووستتائله أدواتتته التقويم موقف ولكل الدراسة وموضوع  بالمشكلت

.          . ومتنوعة  عديدة نجدها وسائله و التقويم أدوات فأن لهذا وتتنوع تتعدد

      . الذي             الهدف على يتوقف الوسيلة فاختيار المشكلة بنوع يرتبط التقويم وسائل  واختيار

. المناسبة           المعلومات جمع في إمكانياته وعلى الوسيلة هذه ستستخدم أجله من

   , الحكام                  لن وذلك وجادة مهمة عملية معين موقف في المناسبة الوسائل اختيار  و

والمعلومتتات               البيانتتات علتتى الولتتى المكانتتة فتتي ستتوقف التقويم عملية في إليها سنصل  التي

         . فتتي    الصتتدق احتمتتالت زادت كلمتتا صتتادقة البيانتتات كتتانت وكلمتتا الوستتائل هتتذه بهتتا  ستتتمدنا

الساستتية.             المتتور متتن يعتتتبر المناستتبة التقويم وسائل اختيار في الدقة توخي فأن ولهذا  أحكامنا

. كلها       التقويم عملية سلمة عليها يتوقف التي

توفر                    عدم هو مناهجنا تقويم في التفكير عند الن تواجهنا التي الحقيقة المشكلة  ولعل

  .        . دائم  المدرستتتي فالمنهتتتج وكاملتتتة دائمتتتة بصتتتفة متتتتوفرة تكتتتون ل فهتتتي المناستتتبة  الدوات

  . التتتي.          الداة و مستتتمر تغيتتر فتتي التربوية بالعملية يرتبط ما وكل والمشكلت والظروف  التغير

        . الوستتائل      بنتتاء في الجاد التفكير من محالة فل ولهذا مختلفة ظروف تحت الغرض لنفس  تصلح

         . متتع    ولكتتن الستترعة هتتذه بمثل تتغير ل والظروف المدرسي فالمنهج يوم كل ستتغير  والدوات

المناستتبة             التغييتترات إجراء ضروريًا سيكون الزمن من فترة مدى على المدرسي المنهج  تطور

          . متتا     متتع تتفتتق جديدة أدوات بناء إلى حاجة هناك وستكون الموجودة التقويم وأدوات وسائل  في

 ,  ) . وآخرون    سليم ومشكلت أهداف من ص,  2006يجد )178 , 177م

5: البيانات.  تفسير

10



بتعاون                       وذلك الفاحصة النظرة إلى أيضًا والضرورية الهامة الخطوة هذه  تحتاج

تقتتويم            يتطلبهتتا ضرورة المناهج في والمتخصص والتربوي النفسي القياس في المتخصص  بين

. سليمة    بطريقة المدرسي المنهج

موضوع                        المشكلت أو للمشكلة حلول باقتراحها الخطوة هذه وقيمة أهمية  وتكمن

       , شتتاملة.    نظتترة علتتى مبنيتتة والتفستتير التحليتتل وعمليتتات صتتادقة البيانتتات كتتانت وكلمتتا  البحث

  , تريتتد,          وبالتالي والموضوعية والصدق الواقعية إلى أقرب المقترحة الحلول كانت كلما  وواعية

. المطروحة            للسئلة كافية إجابات المقترحات هذه مثل تعطي أن في النجاح احتمالت

6: المقترحة.   الحلول تجريب

    , كل                   إشراك يتطلب وهذا أثرها وملحظة المقترحات لتنفيذ خطة بوضع ذلك يتم  و

           . والستتباب   التغييتتر بقيمتتة العمليتتة هتتذه في المشتركين كل يقتنع لم وما التغيير بعملية  المعنيين

  ,          . بتتالفكرة   فالقتنتتاع معدومتتة تكتتن لتتم إن جتتدًا ضتتئيلة تكتتون النجتتاح فرص فان إليه دعت  التي

المدرستتي           المنهتتج فتتي تنفيتتذها إمكانيتتة لضتتمان الضتترورية الشتتروط متتن لهتتا  والتحمتتس

قتتد.              التغييتتر بهتتذا المعنييتتن أن لتتو مشتتكلة يكتتون أّل يمكتتن بتتالتغيير القتنتتاع أن والواقع  بنجاح

         . و      ختتبراء يطالب التي الرئيسة السباب أحد هو هذا ولعل التقويم عملية في البداية منذ  اشتركوا

. العملية        بداية من المعلمين بإشراك المدرسية المناهج متخصصو

7: النتائج.   متابعة

بمتابعة                       مستمرة هي بل الجديدة المقترحات تنفيذ بانتهاء التقويم عملية تنتهي  ل

.       . وهتتذه      متوقعتتة تكتتن لتتم مشتتكلت التطتتبيق يظهر وقد المرجوة الهداف تحقيق في أثرها  تقدير

       . وإن       مستتتمرة التقتتويم عمليتتة أن نجتتد وهكتتذا ودراستتة بحتتث موضتتع تكتتون وأن لبتتد  بدورها

آختتتر       إلتتتى موقتتتف متتتن والهتتتداف البعتتتاد , اختلفتتتت وآخرون.(  ص, 2006سليم  م

178,179 (,

: المدرسي    المنهج تقويم اتجاهات

والمشكلت                    الهداف بتعدد وذلك واتجاهات طرق عدة يتخذ المدرسي المنهج تقويم  إن

. ويميتتزا      التقتتويم فكتترة منهتتا تبدأ التي , والمنطلقات الديب(   و ص,  1977مجاور  )515م

: هي    رئيسة اتجاهات أربعة

متتن           1. متكامتتل برنامتتج باستتتخدام التعلتتم نتتتائج دراستتة طريق عن المدرسي المنهج  تقويم

الختبارات.
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حتتتى            2. بتلميذها الحتفاظ على المدرسة قدرة دراسة طريق عن المدرسي المنهج  تقويم

التخرج.

.3. الخريجين        متابعة طريق عن المدرسي المنهج تقويم

.4. التجريبية        الدراسة طريق عن المدرسي المنهج تقويم

, التعلم                       طرق وتحسين الخطاء تصحيح إلى تقود المدرسي المنهج تقويم فعملية  إذًا

     , المستتتتمرة    المتعلميتتتن وطموحتتتات يتلءم بحيتتتث وتطتتتويره المدرستتتي المنهتتتج  وتعتتتديل

 , والهاشمي(  الدليمي ص, 2008ومستوياتهم المنهج)      116م وبناء تخطيط عملية تتم  فعندما

التطبيق             عند ولكن نظريًا والجتماعية والنفسية التربوية السس جميع فيها يراعى قد  المدرسي

تقتتويم              عمليتتة تتتتم لتتذلك الهتتداف تحقيتتق دون تحول التي والثغرات المشكلت بعض تظهر  قد

أنها              إلى بالضافة للمنهج والتحسين التطوير يتم حتى سليمة علمية أسس على المدرسي  المنهج

الخطتتاء            وتتتدارك الضتتعف نتتواحي معالجتتة فتتي بهتتا وتسترشتتد فتدعمها اليجاب نواحي  تحدد

 , الديب (   و مجاور ص ,  1977مستقبًل )492تت490م

 

: وتطويرها        اليمنية الجمهورية في المناهج تقويم

دراسة       ,2007عقيل( تناولت ص  تطوير     المراحل) 23لل16م تجربة بها مرت  التي

  , بدايتها             أن التجربة لهذه التاريخي السرد خلل من يتبين إذ اليمنية الجمهورية قيام منذ  المناهج

المدرستتية              للكتتتب دمتتج عمليتتة تمتتت بتتل آنتتذاك القائمتتة للمناهتتج حقيقيتتة تطتتوير عمليتتة تكن  لم

إشارة      بحسب المناهج تلك ,عقيلبمعطيات ص  (  السابق المرحلة )   16المرجع في ذلك  وكان

الممتدة   ( استتتمرار) .       1994تتت 1990النتقالية أن أّل الدمتتج هتتذا حستتنات متتن وبتتالرغم  م

. الجهود       تلك من يقلل السابقين التعليميين النظامين

بين                (- ما الممتدة وهي المناهج لتطوير الحقيقية المرحلة الثانية المرحلة  1997تعد

التطويريتتة)           2006 والبرامج المشاريع من عدد وُأقيمت الساسي التعليم صيغة تبني تم ففيها  م

       , اللمتتاني    والمشتتروع اليونستتكو ومشتتاريع الكتتوني التعليتتم وبرنامج للجميع التعليم برنامج  مثل

GTZ    ,ت التربوي النماء لعملية      USتتE.D.Cوبرنامج المساندة الدولية المشاريع من  وغيرها

) . تطوير          إلى بحاجة التي العام التعليم مناهج في التربوي  )18 :2007عقيل: التجديد
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الوطنية               للكوادر التدريبية الورش من العديد عقد المناهج تطوير إطار مناهتتج  وفي  لتطتتوير

) الميدست      مشروع تبني وتم )    1997 1994التعليم من-  الولى الحلقة مناهج لتطوير  م

الساسي  ( .     (3تت 1التعليم للصفوف )    الثانية الحلقة مناهج أما الردن من خبراء تت 4بمساعدة

6)) المريكي )        التربوي التطوير مركز فتولى الساسي التعليم تطويرها  E.D.Cمن  عملية

. وطنية  : بكوادر )19 : 2007عقيل(

   ( ) المدرسي                  المنهج وثيقة تقويم مراجعة المناهج تطوير مراحل من مرحلة كل في  ويتم

. لها     المجسدة المدرسية الكتب تتبعها

المنهج                    محتوى بتطوير المرتبطة الفعاليات من الكثير المرحلة تلك واكبت  طبعًا

)     . الممتتتدة    الثانيتتة المرحلتتة وعتتن النستتانية والقيم بالمفاهيم -1993المدرسي  من) 1990 

         ( بإجراء   ( القائمة المناهج تطوير تم اليمن في وتطويرها تقويمها المناهج مراجعة  دراسةعملية

الساستتي            التعليتتم متتن الولتتى الثلثة للصفوف والرياضيات والعلوم القراءة لمناهج  ثتتمتقويمية

أدلتتة                متتع المدرستتية الكتب تأليف ثم التأليف دليل ثم مادة لكل المدرسي المنهج وثيقة إعداد  تله

الخطتتوات     ,          تلتتك جميتتع مراعتتاة يتتتم لتتم أنتته إّل تعميمها ثم المطورة الكتب تجريب ثم  المعلمين

, الول              الصف كتب من جزء تجريب فتم المواد تلك تطوير لمشروع لتوقف نظرًا  والجراءات

. تعمم            أو ُتطبع لم ولكن تأليفها تم الثالث الصف كتب أن كما

وفني                   مالي دعم توفر مع محددة ومعايير أسس على المشروع أعتمد أعمال من تم ما كل  في

المخلفتتي         ( بتترأي والردن اليمن من المتخصصة الخبرات في أنه) , 2002:131تمثل  إّل

المشتتروع              فتتي الخطتتوات كافة اكتمال عدم وهي المشروع هذا رافقت السلبيات من عدد  يطرح

          . لتتم   وإن التتتدريب متتن المشتركة الكوادر استفادة في فتتمثل ايجابياته أما والتعميم التجريب  مثل

القصوى   . بدرجتها تكن

من         ( الفترة تتتتتت 1995وفي القيتتام)   1996م تتتم تقويميتتة   م تحليليتتة دراستتات  بثلث

الستتتفادة              يتتتم لتتم أنتته إّل التتتربوي والتطوير البحوث مركز أجراها المدرسية والكتب  للمناهج

منها.

) الفترة              تتتتتت 1996وفي بمهتتام)        2002م للقيتتام اللجتتان متتن عتتدد تشتتكيل تتتم  م

         , بعتتض   كتابتتة وإعتتادة الكتتتب متتن عتتدد وتصتتحيح بتشتتذيب فقامت وتطويرها المناهج  مراجعة

البعتتض,            تأليف إعادة أو الخر البعض وتحديث الكتب بعض تحديث إلى بالضافة  موضوعاتها

الخر.
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من                المرحلة هذه رافق ما ورغم للمناهج شامل جذري تطوير بعملية اللجان تلك قامت  وأخيرًا

تطتتوير              مشتتروع أبرزهتتا مشتتاريع عتتدة وشتتملت مستمرة تزال ل أنها إّل التعثر جوانب  بعض

تقويميتتة       ,      دراستتة بتتإجراء المشتتروع وبتتدأ الساستتي التعليتتم من الولى السنة الصفوف  مناهج

هتتذه            ومناهتتج عمومتتًا الساستتي التعليتتم لمناهتتج العريضتتة الخطتتوط إعتتداد تتتم الحاليتتة  للمناهج

           , ثتتم  المختلفتتة المتتواد مناهتتج وثائق إعداد تم العريضة الخطوط إقرار وبعد خصوصًا  الصفوف

. العمل           فرق قبل من ومراجعتها المدرسية الكتب تأليف مرحلة إلى النتقال

الصفوف          ( مناهج تطوير في الخر المشروع العلوم )     7-12أما مادتي على القتصار  فتم

بقيتتة            وتمتتت المتتادتين هتتاتين لمناهج تقويمية دراسة بإجراء المشروع وابتداء فقط  والرياضيات

    . التطتتوير      وإجتتراءات آليتتات اختلفت ولكن الساسي التعليم مشروع لخطوات المماثلة  الخطوات

 , ). المخلفتتي         والليتتات الجتتراءات لهتتذه الوزارة من واضح تحديد لعدم ص , 2002نتيجة م

133( 

المطلس       ( من كل ص, 1996ويوجه المخلفي)   (236تتت  232م ص ,2002و م

في)          136تتت134 تلخيصها يمكن التطويرية المشاريع إجراءات على النتقادات من  جملة

التي:

• ( تتتتم        ( مكتبيتتة بيروقراطيتتة عمليتتة المدرستتية والكتب المناهج تقويم عملية  تعد

المحتتتوى           بتحديتتد تبتتدأ التتتي المطتتور المدرستتي المنهتتج إعتتداد خطتتة الختتبراء  باقتراح

. وتعميمه     المدرسي الكتاب بطباعة وتنتهي

تخطيتتط         • يعتتتبر إذ للمجتمتتع القيميتتة بالمنظومة التجريبي النموذج اعتراف  عدم

 . نقتتل           فيجتتري المجتمتتع بقيتتم لهتتا شتتأن ل بحتتتة فنية عمليات وتطويره المدرسي  المنهج

مشوهة     . بصورة مجتمعنا إلى النموذج

المشتتاريع        • لهتتذه الول المقصتتد هتتو الختتبراء ومشتتورة الخارجيتتة  القتتروض

الختتبراء            وإشتتراف استشتتارة تتطلتتب المشتتروع مراحتتل كتتل في تتم التي  فالجراءات

. المشاريع        هذه أصل من مبالغ لهم تدفع الذين

عامتتل            • بفعتتل تعلتتم من التلميذ يحققه سوف ما أن التجريبي النموذج  افتراض

. وتنفيذه         وإعداده تصميمه يمكن الذي المدرسي الكتاب هو واحد

من           • إسقاط مع الخبراء لتصورات وفقًا بدقة المعلم أداء برمجة إمكانية  افتراض

والثقافيتتة          البيئيتتة كالعوامتتل والتعلتتم التعليتتم فتتي المتتؤثرة الختترى العوامتتل  الحستتاب

والقتصادية  . والجتماعية
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•   , في        يجري بل للتعليم والبيئية الواقعية الظروف التجريب أثناء النموذج  تجاهل

.      ,   , المعملية   التجارب في يحدث كما تجريبية أي مصطنعة تعليمية مواقف

وعمتتا           • ممارسات من الواقع في يجري عما بعيدة عادة الخبراء توصيات  تكون

 . مشكلت    من المعلمون يواجهه

•       , التربوية    الفلسفة تحدد مكتوبة وثيقة توفر وعدم التربوية السياسة وضوح  عدم

ومرتكزاتها.

•   , المناهتتج       مراجعتتة بأهميتتة التربويتتة القيتتادات لتتدى والرغبة القناعة توفر  عدم

بشكل             المناهج تطوير عملية لدعم حاسمة غير قرارات اتخاذ إلى يؤدي مما  وتطويرها

. ومستمر  دوري

• , وهتتذا         عليهتتا القتتائمين لتتدى والتطتتوير المراجعتتة عمليات أهداف وضوح  عدم

عتتدم              إلتتى بالضتتافة إمكانتتات متتن إليتته تحتتتاج متتا تتتوفير فتتي تحمسهم عدم إلى  يؤدي

 . بأول    أول للعمال متابعتهم

إهتتدار          • إلتتى أدى ممتتا الستتابقة المناهتتج تطتتوير مشروعات بين التنسيق  ضعف

      . والجهود    المكانات من  كثير

   

     

: المراجع    

الكتب:
1()    , وآخرون.  يس سعد البتدائي):      م1993زكي الرابع الصف منهج تقويم  بحث

الدراسي     للعام التعليمية ,م1993 /م1992والنشطة المركز ,    المتحانات بحوث  قسم
.     ,  , العربية    مصر جمهورية القاهرة التربوي والتقويم للمتحانات القومي

 )2)   , الرحمن,     عبد الهاشمي و حسين طه بين م):2008الدليمي  المناهج
والتجديد  .التقليد  , ,     , الردن,   عمان والتوزيع للنشر أسامة دار الولى الطبعة

 )هت1421( صالح بن عبد العزيز, العبد الطيف3(
www.schooll.8m.net/schol3.h tm

)4  , محمد  عبده اليمن    م):  )1996المطلس في وواقعها التعليمية  الطبعة, المناهج
 .   ,  , اليمنية,      الجمهورية صنعاء للطباعة المنار الولى

)5) وآخرون,    أحمد حلمي وتنظيماتها   م) 2007الوكيل المنهاج بناء  دار, أسس
.  ,  , الردن,   عّمان الثانية الطبعة المسيرة

 )6) المجيد,    عبد الدمرداش المعاصرة م):  1988سرحان غير,  المناهج  الطبعة
.  ,  , مصر ,    القاهرة العربية النهضة دار معروفه

 7() وآخرون,    صابر محمد وتخطيطها  م):  2006سليم المناهج ,بناء الولى,    الطبعة
.  ,  , الردن  عّمان الفكر دار
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8)    , وآخرون)  أحمد رشدي المعاصر  م): 2009طعيمة المدرسي  الطبعة ,المنهج
.  , , الردن,     عمان والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار الثانية

هاشم,   () 8    محمد التربوية  ): م1997فالوقي المناهج الجامعي,  بناء  المكتب
السكندرية,  الحديث

)8)    , حسين  بن عبداللطيف , 2007فرج دار)       النماذج ضؤ في وتطويرها المناهج صناعة  م
.   , الولى,    -    الطبعة السعودية العربية المملكة القوى أم جامعة الثقافة

)9) عوض,        ,    الرحيم عبد الهجاء أبو و قاسم راتب بين ): م2004عاشور  المنهج
والتطبيق  .النظرية  ,  ,   , الردن,   عّمان الولى الطبعة المسيرة دار

آخرون      (10( و عزت محمد الموجود وتنظيماته  م): 1981عبد المنهج  دار, أساسيات
القاهرة,  الثقافة

).11 , فرانسيس  النور ,  م):1977(عبد   , مصر   نهضة الرابعة الطبعة والمناهج  التربية
. والتوزيع   والنشر للطباعة

السيد,   (12( محمد المنهج      م): 2003علي هندسة منظور في الدراسية المناهج  ,تطوير
.   ,  ,       , مصر   المنصورة والتوزيع والنشر للطبع السراء ومكتبة دار معروفه غير الطبعة

)13) بسيوني,   إبراهيم وعناصره م) : 1991عميرة , المنهج دار,   الثالثة  الطبعة
.  , مصر,  القاهرة المعارف

)14. ) عوض,    عبدالوهاب في م)1997كويران المناهج       محاضرات وتقويم  ,  تطوير
عدن  –  . التربية كلية

15()    , وآخرون  أحمد توفيق ,م): 1995مرعي المناهج  , تصميم الولى   الطبعة
.   ,  , اليمنية   الجمهورية صنعاء والتعليم التربية وزارة

حسين,   ()16 يعقوب إسلمي    م): 1992نشوان منظور في التربوي  دار, المنهج
 .  , الردن,  عّمان الفرقان

17()   , علي  فتحي وتقويمها  م): 1999يونس المناهج  .تحليل
http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=5543

: المجلت    

      1()   , حاتم  محمد معوقات):  2002المخلفي في   مراجعةم وتطويرها  المناهج
,        , التربوية    والدراسات البحوث مجلة في منشورة دراسة مواجهتها وكيفية اليمنية  الجمهورية

.     ,   - التربوي   والتطوير البحوث مركز الثامنة السنة عشر السابع العدد
2()  , مصطفى  , 1995رجب مستقبليه)      وإتجاهات تطورات التربوي التقويم  المجلةم

للتربية  ,    العربية    , والثقافة,   للتربية العربية المنظمة عشر الخامس المجلد الول  العدد
. تونس,  , تونس والعلوم

 .)3)     , الرقيب  عبد الباسط عبد الجمهورية):     م2002عقيل العام التعليم مناهج  تطور
 ( التطوير      (    ومسوغات التطور معالم اليمنية الوحدة تحقيق إعادة بعد  مجلةاليمنية

التربوية   والدراسات , البحوث    , مركز,    عشرة الثالثة السنة والعشرون الثاني  العدد
.   ,  , اليمنية   الجمهورية صنعاء التربوي والتطوير البحوث

 

: والدراسات     البحوث

   )1) الدين,        عز حسن بن حمد بن حسن مناهج  هت): 1430الحارثي تقويم  دراسة
البتدائية           المرحلة لطلب اللزم الكتابي التواصل مهارات ضوء في العربية  اللغة
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  –  , العربية(    )      المملكة الرياض التربية كلية خالد الملك جامعة ماجستير  رسالة
 www.edu.gov.sa/papers/indexphp.200 السعودية.

  2() داغتتش,          آل ال غرم بن ال عبد بن صالح نشتتاطات ):هتتت1428الغامدي  تقتتويم
مهارات            التعلم ضوء في الثانوي الول للصف اللغوية الكفايات مقرر    في

المناسبة    الناقد ),     للطلب  التفكير وطرق,(    المناهج قسم منشورة غير ماجستير  رسالة
   ,  ,    , السعودية,   العربية المملكة الرياض القرى أم جامعة التربية كلية .التدريس

وآخرون,    ( 3( يس سعد البتدائي):      م1993زكي الرابع الصف منهج تقويم  بحث
الدراسي     للعام التعليمية ,م1993 /م1992والنشطة المركز ,    المتحانات بحوث  قسم

.     ,  , العربية    مصر جمهورية القاهرة التربوي والتقويم للمتحانات القومي

الجنبية   المتتتتراجع

1 -Wolf ,Peter &others( 2006): Handbook  for curriculum assessment, University of 

Guelph, Guelph, Ontario, Canada.  
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