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 ندوة

 *التعليم حول رؤية

 

 للمحاضر: الذاتية السرية 

 /  الثنيان. الرمحنعبد بن عبدالعزيز الد ت 

 .هر1369 ،الييا  :امليال  وتاري  مكان

 األ      كترررررررروراه ي:العلمرررررررر املؤهررررررررل

 اإلمرررام جامعررر  ،هرررر1401 عرررام ،العيبررري

 اإلسالمي . سعو  بن حممد

 احلالي : األعمال

 للعلوم. اخلريي  الييا  ملؤسس  العام األمن -

 األهلي . سل ان األمري جامع  أمناء جمل  ر ي  نا   -

                                      
  يسرم   27 املوافرق  هرر 1436 األول ربير  اخلام  من  السب  مساء أقيم  *

 الثنيررران، اليمحنم، قرردم ا سررعا ة الرردكتور عبرردالع ي  بررن عبررد      2014

 أمنرراء جملرر  ر رري  ونا رر  ،للعلرروم اخلرييرر  الييررا  ملؤسسرر  العررام األمررن

ا[، وأ ارهرا  ]سابًق والتعلي  الرتبي  وزارة وكيل األهلي  سل ان األمري جامع 

 الرتبيررر  مكتررر  مرررديي الفررراح، عثمررران برررن الع ي سرررعا ة الررردكتور عبرررد

 .اإلنسان حقوق هيئ  جمل  عضوو ،شمال الييا  سابًقاب والتعلي 
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 التعليمي . خلدون ابن شيك  إ ارة جمل  ر ي  -

 السابق : األعمال

ر  مدر  - ر  تيبرو    باحر  رر ي   الكتر   مرديي  رر  ررر  املدرسر

 هر.1401 رر هر1393،عار امل بوزارة املناه  عام مديي

 هر.1412 رر هر1402 ،الييا  مبن ق  التعلي  عام مديي -

 هر.1419 رر هر1412 ،املعار  وزارة وكيل -

 هر.1430 رر هر1422 ،الشورى جمل  عضو -

 وجلان: جمال  عضوي 

 ررررر  هرررر 1412 ،التعلررري   لسياسررر  العليرررا  اللجنررر   عرررام  أمرررن -

 هر.1415

 ،التعلررري  لسياسررر  العليرررا للجنررر  التحضرررريي  اللجنررر  عضرررو -

 هر.1419 رر هر1412

 لرررردول العيبرررري الرتبيرررر  ملكترررر  التنفيرررري  اجمللرررر  عضررررو -

 هر.1419 رر هر1412 ،اخللي 

 اخلدمرررر  مرررروظفي وترررردري  البتعرررراث العليررررا اللجنرررر  عضررررو -

 هر.1419 رر هر1412 ،املدني 

 رررررر هررررر1412 ،العامرررر  اإل ارة ع رررردم إ ارة جملرررر  عضررررو -

 هر.1419
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 ،السررعو ي  العيبيرر  الكشرراف  مجعيرر  إ ارة جملرر  عضررو -

 هر.1420 رر هر1412

 هر.1423 رر هر1420،ال راعي البنك إ ارة جمل  عضو -

 والصرررررررررري  امليرررررررررراه مصررررررررررلح  إ ارة جملرررررررررر  عضررررررررررو -

 هر.1423 رر هر1420،الصحي

 ررررر هرررر1422،الشرررورى جملررر    التعليميررر  اللجنررر  عضرررو -

 هر.1423

 جملررررررررر    واإلعالميررررررررر  الثقافيررررررررر  اللجنررررررررر  عضرررررررررو -

 هر.1424 رر هر1423،الشورى

 جملررررر    اإلنسررررران وحقررررروق اإلسرررررالمي  اللجنررررر  عضرررررو -

 هر.1426 رر هر1424 ،الشورى

 والندوات: املؤمتيات

   باليونسررركو املرررؤمتيات بعررر    اململكررر  وفرررد ر اسررر  -

   لررروموالع والثقافررر  للرتبيررر  العيبيررر  املنظمررر  و  بررراري ،

 لررردول العيبررري الرتبيررر  مكتررر  اجتماعرررات وبعررر  ترررون ،

 العيبي . والكشاف  اخلليجي التعاون جمل 

 النرردوات وبعرر  والتعلرري  الرتبيرر  وزارة مررؤمتيات   عضررو -

 واخلار . الداخل   العلمي 

 املؤلفررررررات:
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 احلدي . العيبي الشعي   اإلسالمي  الوحدة -

 شعيه". ،"حياته ال بيد  كي   معد بن عمي -

 ج ء . 12) ملك ب ول  -

 ملك. إنساني  -

 وأحرداث  تيبوير   "مواقرف   3 رر 2 رر 1 )األج اء الياكية بوح -

 «".اجتماعي 

 أمري. وصي   -

   السرية. من قصص -

 الشورى. جمل    سنوات -

 الُكيسي. -

  يرية اجل صرحيف     وش يي  أسبوعي  وتيبوي  أ بي  مقاالت -

 .للتفكري" "مساح  بعنوان:

 امليبين". "جمال  بعنوان: املعيف  جمل    مقاالت -
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 الندوة: ملدير الذاتية السرية 

 /  الفاحل. فاحل عثمان بن عبدالعزيز الد ت 

 هر.1/7/1373 امليال : تاري 

  العلمي : املؤهالت

 اجلامعرررر  الرتبويررر    ارةاإل    كتررروراه  -

 هر.1425 عام األمييكي 

 جامعررررر  الرتبويررررر   ارةاإل   ماجسرررررتري -

   هر.1417 عام اماإلم

 الرتبيررر  قسررر  مرررن ،هرررر1401 عرررام ،الرتبيررر    عرررام  بلررروم -

   سالمي .اإل سعو  بن حممد ماماإل جامع 

 الرتبيرر  قسرر  مررن ،هررر 1402 عررام ،الرتبيرر    خرراص  بلرروم -

 سالمي .اإل سعو  بن حممد ماماإل جامع 

 قسر   مرن  ،هرر 1414 عرام  ،الرتبرو   االشريا     عرام   بلوم -

 سالمي .اإل سعو  بن حممد ماماإل جامع  الرتبي 

 إسرالمي    راسرات  ختصرص  والرتبي  اآل ا    بكالوريو  -

 هر.1397 عام ،سعو  امللك جامع 

 عررررررام ،العامرررررر   ارةاإل مع ررررررد اإلجنلي يرررررر  اللغرررررر     ورة -

   هر.1398

 هر.1400 عام ،العام   ارةاإل مع د ،العليا  ارةاإل    ورة -
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 سررعو   امللررك جامعرر  ،اجملتمرر     و ورهررا املدرسرر     ورة -

 هر.1399 عام

 والتعلررررري  الرتبيررررر  إ ارة ،العليرررررا الرتبويررررر  القيرررررا ة    ورة -

   الييا . مبن ق 

 مبن قر   والتعلري   الرتبي  إ ارة ،إل ارتك خت   كيف  ورة -

 الييا .

 للتردري   بداعاإل ميك  ،العليا القيا ة م ارات بينام   ورة -

    اري .اإل والتنمي 

   سعو . امللك جامع  ،لرتبوي ا اجلو ة    ورة -

 ،املررردى القصررررية واإل اريررر  الرتبويررر  الررردورات مرررن العديرررد -

 امللررك  جامعرر  و االسررالمي  سررعو   بررن  حممررد مررام اإل جامعرر 

 سعو .

 الري  الرتبرو   لإلشريا   لقراء   عشري  مخسر   من كثيأ حضي -

 السعو ي . العيبي  اململك  مناطق خمتلف   عقدت

 ب ا: عمل الي املناص 

 هر.1399 عام حتى هر25/8/1397 من معل  -

 عرررام حترررى هرررر1399 عرررام مرررن متوسررر   مدرسررر  وكيرررل -

 هر.1401

 هر.1407 حتى هر1402 عام من ثانوي  مدرس  مديي -
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 للرتبيررر  العامررر  بررراإل ارة املدرسررري  لرررإل ارة تيبرررو  مشررري  -

 عرررام حترررى هرررر1407 عرررام مرررن الييرررا  مبن قررر  والتعلررري 

 هر.1417

 للرتبيرررر  العامرررر  اإل ارةبرررر املدرسرررري التخ رررري   ارةإ مررررديي -

 هر.1419 حتى هر1417 عام من الييا  مبن ق  والتعلي 

 عرررام مرررن الييرررا  بغررري  والتعلررري  الرتبيررر  مكتررر  مرررديي -

 هر.1422 اىل هر1419

 هرر 1422 مرن  الييرا   بشمال والتعلي  الرتبي  مكت  مديي -

 هر.1432 وحتى

 العيبيرررر  باململكرررر  االنسرررران حقرررروق هيئرررر  جملرررر  عضررررو -

   هر.21/9/1432 من السعو ي 

  في ا: ساه  الي واملناش  س اماتاإل

 للرتبيررر  العامررر  بررراإل ارة التعليميررر  الشرررؤون جملررر  عضرررو -

   الييا . مبن ق  والتعلي 

 اليابعرررر  االنتخابيرررر  الرررردا ية علررررى شرررريا اإل جلنرررر  عضررررو -

   هر.1426 لعام البلدي  للمجال 

 اليابعرررر  االنتخابيرررر  الرررردا ية علررررى شرررريا اإل جلنرررر  عضررررو -

 هر.1432 لعام البلدي  ل للمجا
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 حترر  املقررام هررر1432 عررام الرتبويرر  اجلررو ة مررؤمتي عضررو -

 الع ي عبرد  بن اهللعبد امللك الشييفن احليمن خا م رعاي 

 .)رحم     سعو  آل

 مبن قرر  التعليميرر  املؤسسررات لرربع  متفرري  غررري مستشررار -

 الييا .

  التعليميرر باجلوانرر  املتعلقرر  العمررل أوراق مررن العديررد قرردم -

 والرتبوي .

 والرتبوي . التعليمي  اللقاءات من الكثري   شار  -

 مررررن العديررررد علررررى واطلرررر  ،العررررامل  ول مررررن الكررررثري زار -

 والرتبوي . التعليمي  التجار 

 مرام اإل جامعي   الرتبوي  احملاضيات من العديد   شار  -

 واإل ارة سررعو  امللررك وجامعرر  سررالمي اإل سررعو  بررن حممررد

   الييا . مبن ق  التعلي و للرتبي  العام 

 مرررن التقديييررر  الشررركي خ ابرررات مرررن العديرررد علرررى حرررا ٌ  -

   وميؤوسيه. رؤسا ه

 واإل اعرررر  ف يررررونيالتل   اللقرررراءات مررررن العديررررد   شررررار  -

 السعو ين.

 املقررراالت مرررن بالعديرررد احملليررر  الصرررحف   سررر اماتإ لررره -

 والفكيي . واإل اري  الرتبوي 
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 املؤلفات:

 السرعو ي   العيبير   اململكر     التعلي  م ن  خالقياتأ ميثاق -

   والت بيق. همي األ رر

 ،االنسرران حقرروق تع يرر    وأثيهررا الوطنيرر  الوحرردة ثوابرر  -

 املقررام ،"وقرري  ثوابرر " الوطنيرر  الوحرردة ملررؤمتي مقرردم حبرر 

   هر.1434 عام ،سالمي اإل سعو  بن حممد ماماإل جبامع 

 ال ب : حت  مؤلفات

 العيبيرررر  باململكرررر  تعلرررري ال سياسرررر  منظررررور مررررن ال فولرررر  -

   السعو ي .

   التعلرررري  م نرررر  خالقيرررراتأ ميثرررراق منظررررور مررررن ال فولرررر  -

   السعو ي . العيبي  اململك 

 مض  . عام ا ثالثن خالل ُنشيت صحفي  )مقاالت رؤى -
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 ــة ــي )  لمــ ــتاذ  :املضــ ــد ت   األســ ــدالعزيز /الــ ــن عبــ  بــ

 .الُعمري إبراهيم

 حت جت يب ىب مب چ :القا رررررل هلل مرررررداحل ،اهلل بسررررر 

 اآلي  من ]اجملا ل : چ مج حج يث   ىث مث جثيت  ىت مت خت

 :قرررال الررري  اهلل رسرررول سررريدنا علرررى والسرررالم والصرررالة ،[11

 ضريفنا  املنتردى  ضريو   أحربي  ،«َترْأِ يِبي  َفَأْحَسَن َربِ ي َأ َ َبِني»

 اللقررراء هررريا ومرررديي ،الثنيررران عبررردالع ي  دكتورالررر الكررريي 

 األمسررري  هررريه   اهلل اك حيَّررر .الفررراح عبررردالع ي  الررردكتور

 لقا نررال اليرروم هلرريا اخرتنرراه الرري  املوضرروع هرريا و  ،املباركرر 

  ."والتعلي  الرتبي  حول رؤى" الش ي ياهل

 هريا  أعمردة  ومرن  بل والتعلي ، الرتبي  رجال من ه  وضيوفنا

 أحروال  وعيفروا  املعلمرن  مر   عاشروا  ال ويل، خي  تار   اجملال

   .املتعلمن صفو  و  صفوف     كانوا  لك وقبل املتعلمن

 ارجب ر  مرل عو لألمر   وهرد   وطري  هر   وتيبيت را  األجيال تعلي 

)رحمهه   عبرردالع ي  امللررك املؤسرر  ع ررد منرري خمتلفرر  بعقررو  مرري

   تعلري  ال اوخصوص ر  رأسر    وعلرى  األوا رل  التعلي  ورجال ،  

 ومرن  )رحم     مان  بن حممد الشي  امليحوم يخبيال  ي جند

 امللرك  سرند  كانوا اليين والتعلي  الرتبي  جمال    لك بعد تاله

 مياحلره  منري  تأسيسره  و  اجملرال  هيا   )رحم     عبدالع ي 

https://docs.google.com/open?id=0B9_d99pgJQkbcW8ybGQ1OWVpVkk
https://docs.google.com/open?id=0B9_d99pgJQkbcW8ybGQ1OWVpVkk
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 ونرردرة التعلرري  نرردرة الرروفية، زمررن إىل النرردرة زمررن منرري األوىل،

 األيررام هرريه   نياهررا الرري وفيت ررا إىل املررتعلمن ونرردرة املرردار 

 .املعاصي ال من هيا و 

 رجررررال عررررن رجررررال تناقلرررر ا ومسررررتمية عظيمرررر  ولي ؤاملسرررر

 ظررٌ وُن ليرد  يررد مرن  نقلر   أمانررٌ  ،وأجيرال  أجيررال من را  واسرتفا ت 

 ررر  آبا نرا  مرن  تعلمنا واألزمان، العقو   ع ت ورت ومناه  تغريت

 ممرا  وهريا  صرالة،  كرل    ملعلمينرا  عوند أن رر علي   اهلل رمح 

 :يقول الشعياء أمري شوقي وأمحد من  ، استفدناه

           التبجيال وفه للمعل  ق 

 رسوال يكون أن املعل  كا 

 في ررا ترروفي الرري األيررام هرريه   اوخصوص رر التعلرري  حتررديات

 العلرر  عررن وحرديثنا  ،العوملرر  عصرري الرتبير ،  في ررا وصررعب  العلر  

   وصررعوب  اإلثررياء زمررن   حنررن واحررد، وقرر     الرتبيرر  وعررن

 لكررل يسرري فاللرر   املختلفرر ، األسررالي  لكررل وت ررويي الت بيررق

 األمررر  رفعررر     اهلل بيسرررول ي امتأسررر التعلررري    سررراه  مرررن

 .خري كل له يسي ،والوطن

 اأيض ر  وقبلره  حملاضرينا  اللقراء  هيا ةقيا  ونسل  دلفن أن قبل

 التعييررررف وسررررأتي  ،عجررررل علررررى تعييررررف اللقرررراء هرررريا ملررررديي

   .للمقدم باحملاضي
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 فرراح بررن عثمرران بررن عبرردالع ي  الرردكتور ف ررو املقرردم أمررا

 وهررو ال لفرري مدينرر    للرر جية 1373 مواليررد مررن وهررو الفرراح

 الرتبوير   اإل ارة   وماجستري الرتبوي  اإل ارة   ه كتورا حيمل

 ،صرر واخلا العامرر  الرردبلومات مررن وعررد  الرتبيرر    عررام و بلرروم

 والرتبيرر  اآل ا    البكررالوريو  شرر ا ة حيمررل أنرره إىل إضرراف 

 مرن  عرد   علرى  حصرل  .سرعو   امللرك  جامعر   من إسالمي   راسات

 اجلامعررررات مررررن عررررد  و  ،اإل ارة مع ررررد   العليررررا الرررردورات

 وقررد .لقياءت ررا الوقرر  سرر تي ال متخصصرر  و ورات ،السررعو ي 

 ثانويرر   مدرسرر ومررديي مدرسرر  ووكيررل كمعلرر  التعلرري  مررار 

 الرتبير   إ ارة   املدرسري  التخ ي  إ ارة ومديي تيبو  ومشي 

 والتعلررري  الرتبيررر  ملكتررر  ومرررديي الييرررا  من قررر    والتعلررري 

 بشررررمال والتعلرررري  الرتبيرررر  ملكترررر  ومررررديي ،الييررررا  بغرررري 

 العيبير   باململكر   اإلنسران  حقروق  هيئ  جمل  عضوو ،الييا 

 الرتبيرررر    متخصصرررر  متعررررد ة جمررررال  وعضررررو ،السررررعو ي 

 .والتعلي 

 مرا  من را  والتعلي  الرتبي  جمال   املؤلفات من عد  اأيض  لهو

 .ال ب  حت  هو ما ومن ا م بوع هو

 برررررن عبررررردالع ي  الررررردكتور اأيض ررررر وبفارسرررررنا بررررره أرحررررر 

 اهلل وأسرأل  مجيع را  بكر   الرتحير   وأكرير  الثنيان عبداليمحن
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 وقبرل  اح،الصر  والعمرل  النراف   العلر   ولكر   لنرا  وتعاىل سبحانه

 الفررراح عبررردالع ي  الررردكتور ألسرررتا نا امليكيوفرررون  أسرررّل أن

 .اهلل كتا  من بقياءة األركاني أيو  الشي  آ اننا فيشن 

 :اليجي  الشي ان من باهلل أعو 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

 ٻ ٻ ٱ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ         ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ          گ گ

 ھ  ھ    ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 [.23رر 14:النحل] چ ے ھ
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 (إبرررياهي  برررن عبررردالع ي  /الررردكتور األسرررتا  : املضررريف 

 .الُعمي 

 .البداي  قبل تنبيه

 والررياب  اليكيرر  األج رر ة علررى اهلررواء ىعلرر تنقررل احملاضررية

 تبقرى  ،"املنتردى  موق " Omaryforum.com موق  على موجو 

 .اهلل بإ ن القا م الش ي حتى املوق   

 (الفاح عبدالع ي  /الدكتور  :الندوة مديي. 

 والصرالة  العراملن،  ر  هلل احلمد اليحي ، اليمحن اهلل بس 

 آلرره وعلررى حممرد  نبينررا وامليسرلن  األنبيرراء أشري   علررى والسرالم 

 .أمجعن وصحبه

 والثقافر   واأل   الفكي مي  ُع منتدى   املبار  اجلم  أي ا

 سريُّ ُي ،وبيكاتره  اهلل ورمحر   علريك   السرالم  والعلروم،  والرتبي 

 والثقافرر  الفكرري أهررل مررن اجلمرر  هرريا مثررل يرريى مرراحين املرريء

 .فكي مناقش  أو رأ  لسماع جمتمعن والعلوم واأل  

 واجملرال   املدار  حدي  التعلي  يكون حينما أكثي سُيوُي

 أكثري  ويسعد .الدولي  واحملافل واملؤمتيات واللقاءات والندوات

 وعرن  والتعلري   الرتبي  عن واللقاء احلدي  يكون حينما وأكثي

 .منرره يجتررىُي ومررا حاضرريه عررن ومسررتقبله، ماضرريه حررول الرريؤى
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 هررو إ  ىل،األْو هررو بررل وغررياء صررح  مررن األثررا  ثالثرر  فررالتعلي 

 فرالتعلي   العلروم،  كاف  خيج  عباءته حت  فمن في ما، املؤثي

 حبر  أف أم  لىع تتعي  أن أر ت فإ ا ،واحلضارة البناء أسا 

 .في ا التعلي  و ا  الرتبي  تلك وخميجات وتيبيت ا تعليم ا عن

 سرررعا ة الفضرررالء أي رررا أنرررت  وتررر  ا ون سرررعا ة املررريء ويررر  ا 

 مررن املتحرردث يكررون حينمررا اوحبررور  ايور وسرر سررعا ة أنررا وأز ا 

 وعري   ويراءه،  ألفره  وخر   أغرواره  وسر   واحرتفره  التعلري    نَتاْم

 .وفاعله وفعله ونعته وحاله وخ ه مبتدأه

 أخالقير   ومواثيرق  تعليمي  سياس  من ،كل ا ضما يه وأ ر 

 عنرره  كترر  متعلمرره، منررو وخصررا ص  ترردري  وطرريق ومنرراه 

 ومتعلميره،  معلميره  مردار   وسري  وت ت روييه    وأسر    لره  فوأّل

 قررد الشررامل  فالثانويرر  .بررال ه   تعليميرر  نقلرر  إحررداث   أسرر  

 حرررول إنباتررره، علرررى عمرررل امل رررور والتعلررري  غيسررر ا   سررراه 

 أجررردى اإلشرريا   بررأن  منرره  اإ ان ررر تيبررو   إشرريا    إىل التوجيرره 

 الرتبرررو  لإلشررريا  مكاتررر  إجيرررا  علرررى عمرررل ولررريا وأنفررر ،

   واملرؤثي  الفاعرل  األثري  هلرا  فكران  ،ليمير  التع الييا  مبن ق 

 مل ولررو  التعليميرر ،  الييررا   من قرر    والتعلرري   الرتبيرر   خدمرر 

 والتعلري   للرتبي  العام  اإل ارة است اع  ملا املكات  تلك تكن

 .الييا  كمدين  مدين  على واملتابع  اإلشيا 
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 احلسرن   السرنن  ومرن  حسرناته  مرن  املكاتر   تلرك  كان  لقد

 السررعو ي  العيبيرر  اململكرر  منرراطق   ن ج ررا علررى اسررارو الرري

 فأنرا  .القر   مرا  واملمانعر   والنصر   العنر   مرن  القر   ولقد .كاف 

 صرمدت  اليجرال  بع  ر   ولكرن  احلقب ، تلك على عصي  شاهد

 امكتب ر  عشي أحد اآلن وأصبح  رب ا بإ ن ُأكل ا وآت  وبقي 

 تعلرري  إ ارة تكررون وقررد تعلرري ، بررإ ارة تكررون مررا أشرربه اتيبوي رر

   :األول بقول يرتمن ا ا م  وكان

 الع ا   تأتي الع م أهل قدر على

   املكارم الكيام قدر على وتأتي

 واحررد كفييررق العمررل   معرره العرراملن حرراف  هرريا فكرران

 والتعلري    الرتبير   أبنراء  من ابن وهو ال مل ورسالته، بيؤيته يؤمن

 العيبير   لغر  ل امعلم ر  عمرل  فقد أسياره، ومالك وخبريه را ده ف و

 ووكررريالً  وتعلررري  لرتبيررر  اعام ررر  اومرررديي  تيبويررر  إل ارة اومرررديي 

 تيبوير    للجنر    اور يس ر  ،ررر  والتعلري   الرتبير   وزارة أقصرد  رر لوزارته

 والتعلري   بالرتبي  الن و  سبل  در ُي حي  ،الشورى جمل   

 اعام ررر اأمين ررر عمرررل الشرررورى، جملررر    اعضرررو  كررران حينمرررا

 أمنرراء جملرر  لرري ي  اونا ب رر ،للعلرروم خلرييرر ا الييررا  ملؤسسرر 

 و  بصرمته  لره  مكران  كل ففي األهلي ، سل ان األمري جامع 
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 برن  عبردالع ي   الردكتور  أسرتا نا  سرعا ة  إنره  أثي، له موق  كل

 .الثنيان عبداليمحن

 ياخلي رر املنترردى هرريا سرر اوب املبررار  اجلمرر  أي ررا مسك افبرر

   معرره لنحلررق سررعا تهب أرحرر  "الثقررا  الُعمرري  منترردى" النرراف 

 جيررول كاملرر   راسرري  حصرر  ، قيقرر  وأربعررن مخرر     لقرراء

 فسرر ُن ثرر   ومررن أكثيهررا، ومررا التعلرري  حررول رؤاه عررن خالهلررا

 كانرر  سررواء لرردنك  مررن للمررداخالت  رسررادم فسررح  اجملررال

   .هيا الُعمي  من  على من شفوي  مأ مكتوبً 

 بررررررن عبرررررردالع ي  الرررررردكتور أسررررررتا نا سررررررعا ة فليتفضررررررل

 رؤاه عرن  تعليمير   تيبوير ً  سرياح ً  معه لنسي  الثنيان عبداليمحن

 .التعلي  حول
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 :احملاضرة

 (الثنيان عبداليمحن بن عبدالع ي  /لدكتورا  :احملاضي. 

 .اليحي  اليمحن اهلل بس 

 .وبيكاته اهلل ورمح  عليك  السالم

 الُعمري   عبردالع ي   الردكتور  ألخري  أشركي  بد     وبا  

 وعرررن التعلررري  عرررن الثقرررا  منترررداه   للحررردي  يصررر الف إتاحررر 

 اسرررررتجابت   احلضرررررور خررررروةاإل وأشررررركي وشرررررجونه، ونهؤشررررر

 وقرررت   مرررن جررر ء  واقت ررراع   التعلررري  مررر  وتفاعلررر   الكي ررر 

 فيرره تغررري عصرري   أننررا نعرري  حنررن وإال ،اجللسرر  هرريه ألمثررال

 .شيء كل على ي ل  أن يست ي  بيته   اإلنسان شيء، كل

 الررردكتور أخررري تفضرررل كمرررا التعلررري  :خررروةإلا أي رررا أقرررول

 أحترردث أن قبررل واحلقيقرر  األمرر ، ن ضرر  أسررا  هررو عبرردالع ي 

 أمرريين إىل ريأشرر أن أو  إلي ررا أشررري أن أريررد الرري الوقفررات عررن

 .م متن حقيقتن أو م من

 التعلري   ألن عنره،  يتحردث  كٌل التعلي  أن نعي  حنن :األوىل

   التعلري   علرى  القا مون وهليا أسية؛ وبكل بي  بكل ميتب 

 تكريار  يستغيبون ال واآلن الفرتة تلك   كن  عندما مواقع  

 وبكررل بيرر  بكررل ميبررو  التعلرري  ألن ،التعلرري  عررن احلرردي 
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 البا يررر  لررردى والقييررر ، املدينررر    واجلبرررل، السررر ل   أسرررية

   .واحلاضية

 أنرا  السعو ي  العيبي  باململك  التعلي  العاملن ر  هلل احلمد

 أنره  أجر م  وأنرا  تيكتره  ،اعام ر  عشري  مخس  مني التعلي  يك ت

 فررالتعلي   راسرري، مقعررد   ون اململكرر    طفررل يوجررد ال يكرا  

 عرن  ي يردون  التعلري     العاملر   القروى  مكران،  كرل    موجو 

 جنرررد عنررردما غررريو ال وبالترررالي ومعلمررر ، معلررر  مليرررون نصرررف

    ،الصرحاف    مناسرب ،  كل   التعلي  عن اكثري  احلدي 

 تكرون  أن اأيض ر  جي  حقيق  هيه االجتماعي، التواصل وسا ل

 .التعلي  عن نتحدث وحنن أمامنا ماثلً  تكون أن أرى أو

 األمررر ، تعلرري   غررري  اآلن اليررروم تعلرري   أن :األخرريى  احلقيقرر  

   عمرري  أمثررال   هرو  ومررن اطالب رر كنر   عنرردما األمرر  تعلري  

 حرد  إىل  وكانر  التلقري  مصردر  هري  املدرس  كان  الفرتة تلك

 طرال   ثقافر   اجليرل،  ثقافر   التعلري   فكران  املسراجد،  اأيض  ما

   .حمدو ة

 هرري وحرردها املدرسرر  تعررد مل اليرروم جيررل األفررق، اتسرر  اليرروم

 التلقرري مصررا ر اختلفرروا، اليرروم جيررل والثقافرر ، املعيفرر  مصرردر

 تعرد  مل أمام  ، امفتوح  صار امليدان أمام  ، انداح  واملعيف 

 .التعلررري  عمليررر  علرررى املسررري ية هررري األسرررية عررردت ومل املدرسررر 
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 امليررردان صرررار ،تعررردى برررل ،اواسرررع  اميررردان  صرررار اآلن املوضررروع

 للحكومرات  للدولر   تعرد  مل كر ى،   ولير   سراح   ا ولي ر  اميدان 

 والفكري   الثقرا   اجلانر   علرى  الكاملر   السي ية ةلألسي وال

 نرا أمام لري   زماننرا    كنرا  عنردما  الي  تلقي   ومصدر للجيل

   .الواق  تغري اليوم اإل اع ، نسم  اوأحيان  املدرس  إال

 أن بررررررد ال التعلرررررري  عررررررن نتحرررررردث عنرررررردما األمررررررور ف رررررريه

 العرررررهواّط ثقافتررررره اليررررروم جيرررررل أن نستحضررررري نستحضررررريها،

 عنررردما نتحررردث األمررر ، جيرررل غرررري تتنازعررره الررري واألفكرررار

 عرر  وقررد ،بال نررا   التعلرري  عررن نتحرردث التعلرري  عررن نتحرردث

 عرن  أحتردث  عنردما  وهلريا  ، كافر  مكان وكل اجلبلو الس ل

 وقفات؛ عدة األمسي  هيه   فأق أن أح  التعلي 

 هرو  نعيفره  التعلري   ،والتعلري   الدولر   :إخروان  يرا  األوىل الوقف 

 .وعناير   رعاير   من له بد ال ال فل ومثل ةالشجي مثل حي كا ن

 خردمت ا  من بد ال سقياها، من بد ال وتثمي تورق لكي الشجية

   .اجني  امثي  تع ي لكي

 الررردول تلرررك وعنايررر ، رعايررر  مرررن لررره برررد ال ،نعررر  ،التعلررري 

 تعليم رررا،  هررر  وضرررع ا واخترررل أمن رررا اخترررل الررري املضررر يب 

 التعلرري  ،ابعض ر  بعضر    يفررت   اوحوش ر  البشري  أصرب   ارتبكر  

   .وان القته از هاره   أساٌ  له ونظيت ا والدول  مضبو 
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 نظرريت  واًل أن جنررد حنررن ،حولنررا مررن الرردول إىل نظينررا لررو

 العررامل و ول العيبيرر  الرردول معظرر  كحررال ثانويرر  نظررية للتعلرري 

 تعليم رررا  كيرررف والثالثررر ، الثانيررر  امليتبررر    جعلتررره الثالررر ،

  ول :يقررول مرردة منرري البشرريي  التنميرر  تقييرري قرريأت أنررا لألسررف

   تتمثررل  األول، للعررامل  عكسرري   معونرر  تقرردم  الثالرر   العررامل

   .بنا  اأ عقول هجية

 الثالر   العرامل   ول عقرولُ  الغي  يم َع يه م َع الي  ما الغي 

 نردوة    كنر   أنرا  .البلردان  تلرك  وبن  أوطان ا من هاجيت الي

 :قلررر  املوضررروع هررريا فرررُأثري الررروزارة   كنررر  اليونيسررركو  

 السررررعو ي  العيبيرررر  اململكرررر    حنررررن العرررراملن ر  هلل احلمرررد 

 العلمير   والكفراءات  وأبنراء  قولنرا ع ت راجي،  ال السرعو ي   العقول

 .وطن ا   بلدها   بقي   يالسعو 

 هراجيت  عقوهلا رر الشديد لألسف رر الثال  العامل  ول معظ 

 الوضرر   :األول األمرري ؛ناأمرري نظرري    السررب  قلرر  والسررب  

 تكسري   ول هنرا   ،احلكر   نظرام  :الثراني  األمري  ،قتصا  اال

 ونظررام ورخرراء أمررانو أمررن   نعرري  احلمررد وهلل حنررن رؤو ،

 العلمير   كفاءاتره  وبن بينه لي  س ٌل، لٌن طيٌ  لدينا احلك 

 بعرر  عنررد موجررو  هررو كمررا ،خلررل  وأ  خصرروم  أيرر  واملعيفيرر 
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 وسرارت  فترأخيت  أوطان را  وتيكر   عقوهلرا  هاجيت الي الدول

 .اليك  آخي  

 التعلررري   أع ررر   أخررريى،  نظررريًة للتعلررري   نظررريت   واًل ونررريى

 "كينرد   بول"لرر  كترا   قريأت  أنرا  الردول،  لكت لق أفت أولوي ،

 افي مرر الفرري   خررل وكوريررا غانررا كانرر  السررتينات   :يقررول

 اآلن أولوير   التعلري   أع ر   كوريرا   والر، أربعن ،ثالثن قياب 

 .الصدارة   وصارت  والر، ألف نوعشي الفي   خل

 أولوير   التعلري   أع ر   الردول  مرن  وغريهرا  ةوسرنغافور  وفنلندا

 أن الردول  تلرك  بالفعرل  فاسرت اع   أولوير ً  ومنحته يم اتعل فتألق

 أولويات رررا مرررن جعلتررره حمرتمرررً  نظررريًة للتعلررري  ونظررريت ،  هررريت

   .فكان

 احلقيقر   لردينا   للتعلري   الدول  نظية كيف اململك    حنن

 الدولر   أن التعلري   أرقر   زلر   وال التعلري     كنر   أنرا  خوانإ يا

 واحرد  كوريرا  ملتقدمر ، ا الدول تلك أع   كما التعلي  أع  

 العيبيررر  اململكررر  للتعلررري ، مي انيت رررا مرررن املا ررر    نووعشررري

 الدولررر  مي انيررر  مرررن املا ررر    نووعشررري مخررر  اآلن السرررعو ي 

 .للتعلي  كل ا الدول  مي اني  رب  للتعلي ،

 هجري   90 سرن   :خلر   لسنوات الدول  مي اني  استعيضنا لو

 سررن  مثانيرر ،  فاصررل تسررع  مليررون وسررتن وسرر  ما رر  كانرر 
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 مي اني  من باملا   عشية ومثاني مليار وعشيين مخ  هر1410

 وعشرريين واثررنن مليررار وأربعررن تسررع  هررر1420 سررن  الدولرر ،

 واثررنن ما رر  هررر1430 عررام الدولرر ، مي انيرر  مررن %22 مليررار،

 .الدول  مي اني  من ما   من عشيينو ومخس  مليار وعشيين

 داعُتمرر مليررار، عشرري وسرربع  مررا تن املي انيرر  ُأعلنرر  برراألم 

 ربر   أ  %25 ،للتعلري   مليرار  عشري  وسبع  ما تن الدول  مي اني 

 أقرررول أن سرررتحيا حقيقررر  أنرررا .للتعلررري  كاملررر  الدولررر  مي انيررر 

 للدولرر  أقررول أن اسررتحي ،لإلنفرراق زيررا ة للتعلرري  أع رروا  للدولرر

 بال نرا  هتنفقر  مرا  أقرارن  عنردما  ألنري  ،التعلري   صرات صخم زيدوا

 أن أجررد واز هرري تعليم ررا تعلررق الرري الرردول بتلررك تعلرري ال علررى

 فنلنررردا %21 ختصرررص وريررراك .أقرررل حنرررن امبرررر لررردينا نسرررب ال

 السرخي  نفراق اإل هريا  مر   لكرن  النسر ،  نفر   كل ا ةسنغافور

  خرل  مصردر  با الشر  صرار  هرل  متقدمر  ،  الردول  تلك نوتي هل

 طبيعيررر  مررروار  ال قصررري موقرر     اليابررران الررردول تلرررك للرروطن  

 ،مرررن   سررريارتنا ،ننفرررق مرررا مثرررل التعلررري  علرررى وينفقرررون  لررردي 

 .من   أقالمنا ،من   هواتفنا ،من   تنااساع

   وجرررو ةامل هررريه  Samsung سامسرررون ) شررريك  كوريرررا

 سرابك ) مثرل  أن را  يقولرون  بير ،  كرل    موجرو ة  مكان، كل

Sabic ، هررررو العقررررل كوريررررا للبرتوكيماويررررات، هرررريه سررررابك 
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 نررت ُي الري   املبردع  العقررل  Samsung سامسرون  ) إنتاج را  أسرا  

   .الشيك  هيه إنتا  أسا  هو

 الثالرر  العررامل مررن حتررول ةسررنغافور قصرر  كتررا  قرريأت أنررا

 م1965 عرام  الدولر   هريه  :يقرول  "يرو  لري  كروان " لرر  األول للعامل

 فييرق  لره  ييسرل  أن عبدالناصري  مرن  يييرد  مصي إىل وفد ا  أرسل

 ،اآلن كوريا ،اأحد  أرسل ما له وخرٌي التعل ، لت ويي ليساعده

 التعلرري  وزيرري جرراءني يقررول "سررنغافورا قصرر " كتررا    ويقررول

 مرا  قلر   كتابره    "يرو  لي كوان" يقول يبكي وستن ست  عام

 إال هلر   لري   املردار   مرن  نوخييجر  للشبا  نظيا قال يبكيك 

  ِصررناعالو خيارهررا التعلرري  وضررع  هلرر   أعمررل مررا ا أصررابع  ،

 احتلررر  ةسرررنغافور اآلن .ب مررر  ارجاهلررر علرررى اشرررتغل  خيارهرررا،

 لررد  اليجررال خرررية أنررا خرريآ يقررول كرروالي الرري ي  ،الصرردارة

 نقابل ننا،اأ ه ب اريات نشحن سن  كل "هارفار " إىل ونيه 

 قيررا ة بلررده  قررا وا العلرر ، رجررال صررناع  رجررال فكرري رجررال

   .ويتألقوا يبدعوا أن واست اعوا صحيح   يتعليم

 القا مرر  الوقفررات   ولعلنررا أكررير ملررا تسرراؤالت حقيقرر  هرريه

 التسرررراؤالت مررررن يئ اشرررر ن رررريح لعررررل تك امناقشرررر خررررالل مررررن

   .التساؤالت هيه بع  على واإلجابات
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 اسرتثمار  أنره  على له ينظي أن جي  شيء أول التعلي  أقول أنا

 نظرريُي أن جيرر  املدرسرر ،   وقرر  قضرراء ولرري  خدمرر  ولرري 

 إىل ملتقدمر  ا الردول  هريه  نظريت  كمرا  اسرتثمار  أنره  على للتعلي 

  طالر   أبري  برن  يعلر  اإلمرام  .فتألق  استثمار أنه على التعلي 

 أوال نررا تعلرري  جعلنررا حنررن هررل ،«اْلَمرراِل ِمررَن َخْيررٌي اْلِعْلررُ » :يقررول

   نررراك الشرررديد لألسرررف أهررر   الررردنيا أمرررور أم املرررال أم أهررر 

 مرا  اآلبراء  جملرال   احضريوا  تعرالوا  ننرا    األمرور  أوليراء  دار امل

   .أحد حيضي

 العلر   ،«اْلَمرالِ  ِمرنَ  َخْيٌي اْلِعْلُ » :يقول  طال  أبي بن علي

 نفراق اإل علرى  ي كرو  العل  وصدق، ،املال  حتي وأن  كسحيي

 كر   ،عليره  حمكروم  واملرال  حراك   العل  النفق ، تنقص واملال

 صرار   مرا ا  بتعلريم  ،  ت رت   ومل ألبنا  ا أموااًل تيك  سيُأ من

 اهتمرر  سرريوُأ معرره، أمررواهل   وضرراع ضرريع   املررال هرريا رمبررا

 هريا  أقيأ أنا ،وع ة جمد ا هلا أبنا  ا تعلي  فكان أبنا  ا بتعلي 

 أسررية مررن كرران اليجررل هرريا ،"الرروعي ال ييررق" امسرره الكتررا 

 التعلري   أن سيتيُأ رأت :يقول ش ا ي، بي  عيب  أمه تدف  فقرية

 العيب  ندف  وأخي ووالد  وأمي أنا فكن  ،حياتنا أسا  هو

 الليرل    أعمرل  كن  لكني ،أخي لتعلي  مبلغ ا لنوفي شتغلون

 عنردنا  مرا  وقرف  خرالص  أسيته له قال  الثانو  تعليمه أن ى وملا

 عمررل الليررل آخرري   املسرراء،   زبررااًل فاشررتغل نكمررل، فلررو 
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 .اجلامعر     ليردر   تؤهلره  الري  النقرو   ليجمر   الليرل  آخري  زبااًل

 بعرررد واجرررد  ألن ررر  يةاألسررر حرررال وتغرررريت اجلامعررر  مرررن  وختررري 

 "هيونرردا " شرريك    م ندس ررا أصررب  ،اجلامعرر  مررن التخرري 

 في ررا كرران في ررا برردأت عنرردما يقررول الشرريك  هرريه وكانرر 

 ألف  170) وصل موظفي ا عد  أن بعد تيك ا ،اموظًف  90)

 يقررول  باململكرر   لرردينا  تعمررل الشرريك   هرريه  وجرراءت  موظررف،

 اليجررل وهرريا كوريرر ، شرريك  اململكرر  صررحار    جتولرر 

 حيكري  هو لكوريا، ار يس  ث  "سيول" عمدة صار أن إىل  تدر 

 حقيقري  اسرتثمار  التعلري   أن رأوا  ألن ر  زبراالً  كان رجل قصته،

 أ كري  أنرا  .واستثميت فأنتج   ايابن على اشتغل  سيةاأُل هل ،

 تشرررررت  مألا وجرررردنا ،الرررروزارة   كنررر   حينمررررا اليابرررران زرنرررا 

 ،بررأول أواًل معرره تياجرر  ،بن رراال وكتررا  هلررا كتررا  كتررابن،

 نررردر  أن مجيع رررا كلنرررا حنرررن أيض رررا جيررر  خررروانإ يرررا والتعلررري 

 تعرراىل: اهلل قررال ،التكرريار مررن البررد لكررن نرردر  أننررا ويقرريي

 .[55:الررررياريات سررررورة] چڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ

 كرررل حيرررل أن جيررر  هرررو مصررردر هرررو التعلررري  أن نعررري  حنرررن

 لمشررراك عنررردها صرررارت إ ا رأت املتقدمررر  الررردول األزمرررات،

 قريأت  أنا ،م1973 عام البرتول أزم  صارت ملا بالتعلي ،  هب 

 أن ال رال   مرن  وطلبروا  طرول  على للمدار   هبوا تيبي  كتا 

 خررري  cleCy  راجررر ) اركررر  القيرررا ة، ختفررروا برررا   آ اييشررردو
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 الفنلنديون ، وجوم التعلي  يعي الشبا ، على وضع ا اجلييدة

 اجتمررر  ،ا  اقتصررر ان يرررار عنرررده  صرررار يقرررول م1963 عرررام

 عررررام وأصرررردروا ،التعلرررري    مشرررركلتنا حررررل :وقررررال ال ملرررران

 مررا وهرريا ،ن ضررت   أسررا  هررو املرردر  جعلرروا قرريار ا م1979

 ال مرردر  يكررون أن اشرررتطوا وهلرريا .قا مرر  فرررتة   سررأ كيه

 واسرررت اع  ،املررردر  علرررى فتعبررروا ماجسرررتري، هعنررردو يررردر 

 املشرراكل ناآل ،بيرر واألور الرردول أوا ررل مررن تصررري اآلن فنلنرردا

 قلر   كما الشبا  هؤالء اململك    حتى وحنن بال نا   الي

 البيرر    ابنررك ،امتسررع  أمررام   صررار األفررق حررديثي بدايرر   

 مررا ا حتررى تعرري  ال الصررغري اجل رراز هرريا معرره بفياشرره مررتغ ًّ

 الولررد أو البنرر  تغ ررى لررو األفررق اتسرر  عنررك غصرر  هألنرر يرريى،

 علررى ترردخل أن تسررت ي  ال واسررتم  اجل رراز هرريا ومعرره بفياشرره

 إليره   النرا   أقري   مرن  صراحي   وال نرا    أنر   لره  وتقرول  فياشه

 عرال   حترى  مصردر  التعلري   يكرون  أن جير   واملعلمر ،  املعلر   إنه

 األخي مصدر ،النقا  مصدر ،واراحل مصدر هو ،ناإشكاالت

 هررل املرردار    ال رروال السرراعات يقضررون ال ررال  والع رراء،

 ال رال   مر   واملناقش  احلوار  اجلان  اأيض  واملدار  املعلمون

 .ره  و ا ارسو أن جي  اأيض 

 يكرون  أن عليره  أركر   مرا  وهريا  جي  أقول :األخيى الوقف 

 العرامل   ول معظر     التعلري   ررر  الشرديد  لألسرف  ررر  .ورسرال   اهم 
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 آخرري   راترر  وآخرري وقرر  وقضرراء وظيفرر  أنرره نينظرريو الثالرر 

 ررر  الشرديد  لألسرف  ررر  وةالقرد  املشراكل،  مشكل  وهيه الش ي،

 هررو  اليسررول غا برر ، لكن ررا موجررو ة هرري معدومرر  أقررول ال

 يالتعليمر  مشروار   بدأت عندما أ كي ،قدوة كان األول املعل 

 لغر    أ رِّ ،امتحمس  اشاب  كن  هر1392 عام س  رَّ سن  أول

 لل ررال  الواجبررات أراجرر  االنتظررار حصررص مررن حصرر  عيبيرر ،

   .متحم 

 أن بعررد  املوقررف  لررك أ كرري الزلرر   بررو الرت املشرري  نررازار

 مررن مبجموعرر  برري إ  ،وأحضرري أراجرر  اسررتميي  املشرري   هرر 

 كنرر  قلرر  تعمررل  مررا ا لرري ويقولررون يررأتون املدرسرر  مدرسرري

 تعرال  أن ، محاسك إي  رجل يا قالوا ال ال ، واجبات أراج 

 عنرك  اتي  وسولف شا  اشي  تعال ، ه  املوجه ،راح املوجه

 ابرن  احلقيقر ،     تقيير  الكسرل،  علرى  ويرد وتع تثبري   ،العمرل 

 مرن  جر ء  لصرل   نفسره  مرن  أصرل   فري   كل أن لو" :يقول با ي 

 إىل أشرري  ملرا  يعري  أكرير  أن لري  مسحرو ا لكر   أقرول  أنا ،"كل

 تلررك إىل  هبنررا عنرردما ،يؤملنررا مررا إىل وأشررري حولنررا مررن العررامل

   يترأخيون  نوواملدرسر  ،ال ال  يسبقون ناملدرس جند الدول

 شريكات  عنرده   ما اليابان و  هيه عن ا حتدث  الي ياكور

 نوينظفررو السرراحات ينظفررون مررن هرر  وال ررال  املعلرر  نظافرر ،

 واهلل ال ررال  خيرري  جبررد، امليرراه  ورات رررر اهلل أعرر ك  رررر حتررى
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 كيررف هررؤالء نشررو  أيررام ثالثرر  يررومن املرردار  برربع  جلسررنا

   .صلواو

 و هبنرررا ريرررالكو و هبنرررا ليابرررانا إىل  هبنرررا ملرررا صررردقوني

 فيره  الفصرل  وجدنا الواق ، نشو  قلنا املدار   خلنا ل ي انيا

 متاثررل املعلمررن أنصررب  ووجرردنا ،اطالب رر 40و 35 عررن ي يررد مررا

 ل رال  ا يسربقون  ال ني لعرو  ال املعلمرن  وجردنا  لكرن  نا،أنصبت

 نستحضي اإلسالم أم  حنن ،مل نت   وأخلصوا صدقوا ،خيوج ا

 چڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ :تعرررررررررررررررررررراىل  قولرررررررررررررررررررره 

 عنرردنا العبررا ة رررر الشررديد لألسررف رررر كررأن [12،11:االنف ررار]

 أقوهلرا  الت بيقري  اجلان    لكن واملسجد، امُلصلى   صارت

 الشرديد  لألسف رر بل ك ى، مشكلٌ  وهيه مشكل ، :مبيارة

 معاملرر   لرره لررو احلاضرريين مررن  مررنك  أ  التعلرري ،   لرري  رررر

 عسررا  حررد أ تعرري  :قررال احلكوميرر ، اجل ررات إحرردى يياجرر 

 ۇ ۇ ڭ چ قررال ا هلل تعرراىل: هرريا  أجيرروز أحررد، تعرري 

 ې ې ۉ ۉ      ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 .[6 رر 1:امل ففن] چۈئ

 سررربحانه اهلل يصرررفه العظررري   اليررروم  لرررك يصرررف الررري  مرررن

 واحرررد صرررار إ ا ،ت فرررف مكتبرررك   فأنررر  العظررري ، وتعررراىل
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 أقررول أنررا ف رريه بقيرر ، تعيفرره مررا إ او ،املعاملرر  جنرر تا تعيفرره

 إ ارات إحررردى أ كررري الررروزارة   كنررر  عنررردما .حقيقرررً  أزمررر 

 نظرري  لفرر  السرراح    يلعبررون  ال ررال وجرردتف زرت ررا التعلرري 

 مرو  هريا  هرال ال   و  :تعرال  املردر   فاسرتدعي   ري،ثك عدٌ 

 شرغل  عنرده  زميلي صحي ال ت  قال وبعدين ت يَّ  ،واحد فصل

 عيبيرررر  لغرررر  أو رياضررريات  مرررردر  يعررري  ه،طالبرررر عنرررد   وو ع

 هررل طيرر  وطلرر ، اليياضرريات در مرر عنررد ن لررواا قررال مشررغول

 الكرريام املال كرر  استحضرري هرريا هررل  لواجبرره استحضرري هرريا

 واليسال   ولي ؤواملس اهل  استشعي هل الكاتبن 

 هريا  عنرده،  أتوقرف  قرد و فينسري  ملؤلف قيأته حقيق  كتا 

 التعلري   ينتقرد  فيره  يقرول  م،1897 عرام  ُطبر   سن  ما   قبل ُطب 

 :فيره  يقرول  ال ي راني،  برالتعلي   ويشريد  الفرتة تلك   فينسا  

 يرتكل   ررر  اتكالير   أمً  حنن لو،ُح اوغد  ي ُم فاليوم كله ال مان

 ،البقيررر  علرررى يعتمرررد أفيا هرررا مرررن واحرررد  كرررل ررررر فينسرررا عرررن

 لويقرو  نفسره؛  علرى  إال الواحد يعتمد ال استقاللي  أم  واإلجنلي 

 شرررا  ما ررر  سرررأل  إ ا :ررررر اآلن حنرررن عنرررا يتحررردث وكأنررره ررررر

 يييرررردون صررررنع   أ  املدرسرررر  مررررن خرررريوج   عقرررر  فينسرررراو 

   التوظررف إىل يت لعررون :أربرراع   ثالثرر  أجررا  ب ررا  يشررتغلون

 رمبررا :أقرول  أنرا  عراجلوه   يالرر الفينسري  الرداء  هريا  ،احلكومر  
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 ال ومر ، احلك وظيفر   يييرد  الشبا  أغل  ألن اآلن، إلينا انتقل

   .يعمل وأن يشتغل أن يييد

 أنررا .اسرررتخاء  ولرري  وحرر م جررٌد هررو التعلرري  األخرريى الوقفرر 

 يكررن مل اطالب رر كنررا عنرردما يرريكيون جيلرري ورمبررا أترريكي

 كامرل    خنتر   ثاني  راسي فصل وال أول  راسي فصل هنا 

 جرد  .املساجد   والفجي والعشاء واملغي  العصي نصلي املقير،

 وجترررد املقرررير نصرررف اآلن املررروا ، ُنعيرررد رسررربنا وإ ا و راسررر ،

   .االسرتاح    أو مباراة ينظيون االمتحان ليل  ال ال 

 التعلري   ،كسرالً  ولري   اسررتخاء  ولي  جد إخوان يا التعلي 

 يتحررردثون وغريهررر  الغيبيرررون اخلررر اء كرررل يعررري هررريا .حررر م

   .وح م جٌد التعلي  أن على ويؤكدون

 إبرياهي    كترور  ررر  الروزارة  الزال  أظن اوأن لدينا سياأُل حنن

 سرررياأُل زالررر  ال كررريلك ررررر التعلررري  ابرررن وهرررو اآلن معنرررا املسرررند

 حيضرريها مررا اآلبرراء جمررال  مسرررتخي ، سررياأُل زالرر  ال غا برر ،

 فيره  أبنرا     بتعلري   اهتمرام    ب ريء،  حضروره   األمرور،  أولياء

 بر   ننتقرد،  جمري   وهلريا  املدرسر ؛  علرى  اللروم  نلقري  حنرن  خلل،

 اجمتمع ر  كنرا  إ ا :يقرول  سرنغافورة  حرق  هيا مثل  ور   ما أن 

 ،اجررد  يييررد ،اح م رر يييررد التعلرري  اهلررال ، مصرررينا ارخررو  الين رر

 اليابانيرر  األم قليررل قبررل قلرر  كمررا تعمررل أن األسرري مررن يييررد
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 تقرروم أن املدرسرر  نييررد حنررن أبنا  ررا، تترراب  كتررابن، تشرررت 

 مررن بررد ال شرريء بكررل تقروم  املدرسرر  أن ال كررن شرريء، بكرل 

 بالفعرررل الررري والررردول الغيبيرررون .املدرسررر  مررر  يعمرررل أن البيررر 

 نييرد  حنرن  مع  ، األسي اشتغل  بتعليم   حيلقوا أن است اعوا

 ليسرر  املدرسرر  املدرسرر ، علررى شرريء وكررل اللرروم نلقرري أن هنررا

 يتررراب  وأن  ور لررره البيررر  يكرررون أن اأيض ررر جيررر  ،شررريء كرررل

 نشرريته مرردة مررن يررا الي صررحيف    مقررااًل قرريأت أنررا البيرر ،

 يقرررول بررره ُأصررربنا حنرررن يكرررون قرررد "اهلولنرررد  املررري " امسررره

 وخمتصرري مجيررل املقررال هرريا أقرريأ أن لرري امسحرروا رررر  احملاضرري)

 ؛رر األمحد لف د

 اجملتمررر   ب رررا صررري  ُأ زا فررر  رخررراء حالررر   اهلولنرررد  املررري 

   الررنف  اكُتشررف حررن ،م1950 إىل م1900 مررن اهلولنررد 

 أسررل  واليخرراء الررنف  هرريا مرر  لنررد اهلو الشررع  فررإن هولنرردا،

 رفر   الرنف ،  عا ردات  سوء  الظاهي وزا  والياح  للكسل نفسه

 ،اهلولندير   السرل   راسرع أ رفر   بردوره  الري   اهلولندي  العمل  سعي

 اهلولنرد   املرواطن  وجعل  ،املنافس  عن هولندا عج ت وبالتالي

 مصرران  مررن اسررعي  أقررل لكون ررا املسررتور ة السررل  شررياء يفضررل

 متتلرك  حرن  املفارقر   حلالر   االقتصرا يون  تنبره  هنرا  ومرن  .نداهول

 وضرعف  اإلنترا   مخرول    تتسرب   ضرخم   طبيعير   ثيوًة الشعو 

 و عوهررا ،اجملتمرر  أفرريا  بررن التنافسرري احلرراف  وقلرر  التصررني 
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 هولنرردا علررى قاصررية تكررن مل احلررال وهرريه .اهلولنررد  برراملي 

   ح ُلرررو برررل الرررنف ، هررريو  بعرررد كسرررل ا مرررن أفاقررر  يالررر

  .النف ي  الثيوة يفاضل) اخللي  و ول وأ ربيجان نيجييا

 وال النريوي   النريوي ،    دثحر  مرا  هرو  فعرالً  اجلميل :ويقول 

 مررن نيأخرريو ال الثييرر  النف يرر  الرردول مررن ُتعترر  اآلن إىل زالرر 

 شرعوب    وحولروا  ااحتياًطر  حيولونره  والبراقي  فق  %4 إال نف   

 الوضرر  :أقررول أنررا االقتصررا   اليخرراء رمبررا منتجرر ، شررعو   إىل

 .اأيض  مولواخل الكسل أسبا  من االقتصا  

 عنرردما .واحلرر م اجلررد موضرروع علررى وأؤكررد أعررو  هنررا ومررن

 رسر   إ ا قليرل  قبرل  الفاضرل  الردكتور   كري  كما اطالب  كنا

 لكرن  أعمر ،  ال أنرا  جرا ون   هر   هرل  أوال نا اآلن ُيعيد، الواحد

 .امل ملن أبنا نا من ك ى جمموع   عن أتكل 

 موقرررر    الثنيرررران عبرررردالع ي  يررررا كنرررر  وقررررد العمررررل  مررررا

 مررا وتقررول  يوتنّظرر تررأتي العمررل تيكرر  أن بعررد اآلن ولي ،ؤسررامل

 العمل 

 املعلر   هرو  اليهران  وحصران  القصريد  بير   :إخروان  يرا  أقول أنا

 .املدرس  ومديي املعل 

  القنا وال الكيام اخليل تنف  وما

 كيام الكيام فوق يكن مل إ ا                             
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 عنرررد نتوقرررف أن برررد فرررال يرررن   أن للررروطن ُأريرررد إ ا املعلررر 

 هريا  عند نتوقف أن بد ال حقيقيً  ن ضً  للتعلي  أر نا إ ا املعل ،

 كيف  طي  املعل ،

 عمررري أسرررتا   هررريا يتي،اتأسررر أتررريكي اطالب ررر بصرررفي أنرررا

 هرررريا تأحضرررري أنررررا  والعافيرررر  بالصررررح  اهلل متعرررره) ني صرررراحل

 جبررام   يالرر يرريكيون جيلرري ومررن أ كرري جملررد، الكتررا ،

 ايهرر أحضرريت اللررون، هرريا جيلررد دجلِّررُم اجلررام  قرردام الييررا 

  950) راتبرره هجرري  86 عررام لرري أهررداه هرريا لرررتوه، الكتررا 

   ل الرر  القلرر  وحرري ي ررد  سررن ،  52) األسررتا ، هرريا ريررااًل

 جيردة،   رجرات  علرى  عنرده  حصرل   ألنري  لري  أهداه ثانو ، أوىل

 راتبرره مررن ويشرررت  ريررااًل  950) الوقرر   لررك   املرردر  وراترر 

 .ل البه ي دي ا اكتب 

 نردوة  حترا  ا رمبرا  أسراتيتي  أتيكي أنا ،نتيكيه  أساتيتنا

 العجررالن حممررد اأسررتا ن ويسررتحقون، أسرراتيتي عررن ألحترردث

 عقيرل  ابن شيح ناوك عقيل ابن شيح نايدرس كان )رحم    

 :مالك بنا ألفي  فظناح بشيحه، نتلي  وكنا خيفُم

   استق ك مفيٌد لفٌ  كالمنا

 الكل  حيٌ  ث  وفعٌل واسٌ                                  
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  ع  ولرررررروالق لمٌ ررررررررك واحده

 يؤم قد الٌمرك ب ا لمٌ ررررررروك                                 

   يةربالنك االبتداء وزرررررررررررجي وال

 منيه زيد عندرررررك تفد مل ما                                 

 أترريكي الكرريام، األسرراتية هررؤالء صررغار، وحنررن حفظنرراه

 أولئرك  أساتيتنا نيكي يعي )رحم     سناحل حممد أستا نا

 علينا كبرٌي فضٌل له كان )رحم     الباشا ناأستا  الكيام،

 كرران القررياءة، أحببنرا  الكترر ، أحببنررا نبحر ،  كيررف علمنرا 

 أنرررا كررريلك، فكنرررا معنرررا وح مررروا نيِّجرررا  األسررراتية أولئرررك

 سرر   :قرر  ثنيرران ابررن )رحمهه     األطرريم صرراح الشرري  أترريكي

 .عمي  طال 

 حنررن وكنررا ،جررد   واكرران أسرراتيتنا كررل !!!مس رر  يرراهلل

 أولئررررك أقررررول أنررررا أترررريكي فاألسررررتا  كرررريلك، مع رررر  اأيض رررر

 .املعل  أساسه فالتعلي  األساتية،

 برن  تنقلر   للروزارة  وكريالً  كنر   عنردما  خ تري  كر  حب أنا

   أعمرل  امسرتمي   اآلن والزلر   متعد ة، مدار  رتز املدار ،

 برررن أ خرررل خلررردون ابرررن مررردار  اخلررراص الق ررراع   التعلررري 

 عالقر ً  الزالر   اجل ا ري  مدرس  أ كي ،الفوارق جل أ املدرسن
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 ملرا  ُأغلقر ،  سرويد  شرارع    وكان  املنورة املدين  و   هي  

 الفصرل  هيا أجد الفصول، بن افيًق وجدت املدرس  تلك  خل 

 الثرراني الفصررل أ خررل را عرر ، مجيلرر  كتابرر  يكتبررون ال ررال 

 امدرس ررر أ كرري  مازلرر   املنررورة  املدينررر    ا.خمتلًفرر  اوضررع   أجررد 

  هرري   اعالًقرر امسرره الزال واهلل يالسرريحي م نررا عررو ة امسرره

 بيرر  هررو إخرروان يررا املعل فرر الفصررل، مررن أطلرر  و   مررا كنرر 

 .القصيد

 مررن لليفرر  للمعلرر  اكررثري  عملرر  والتعلرري  الرتبيرر  وزارة طيرر 

 ،االبترردا ي بعررد سررنوات  3) املعلمرن  معاهررد كانرر  كفاءتره، 

 صرررارت ثررر  الكفررراءة بعرررد الثرررانو  التعلررري  ا رررمع أصررربح  ثررر 

 يكرون  أن األ نرى  احلد هر1407 عام صار ث  متوس   كليات

  املشركل   مرا  طير   ،امتمير    معلمن كا ر وأصدرت ،اجامعي 

 صرار  التعلري   نإ :أقرول  أنا إخوان يا املشكل  املشكل   ما أجل

 وهرررريه الب الرررر  مشرررركل  سياسرررري ، مشرررركل  البلررررد   حيررررل

 و   هر   مرن  كرل  وظفروا  نقرول  لتعلري  ا أن جيروز  مرا  مشكل ،

 .التوظيف مشكل  حيل أن جيوز ال التعلي  التعلي ،  

 أهرر  أي رر  :لرره فقلرر  العمررل وزيرري حضرريه لقرراء   كنرر  أنررا

 أن تييدونره  الري   هريا  :قل  أه ، املا   ال، :قال ما    أو واحد

 أن م لررو  الرري  هرريا عقررل، ما رر  يرروم كررل يقابررل تررياه يوظررف
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 أوىل، وأوال نرا  السرعو ة  عرن  نتحردث  جمالسرنا    حنن يوظف،

 أغلرى  نرا ؤأبنا َبعردْ  لكرن  األجان ، من وأه  أوىل عيالنا صحي 

 علينررا أغلررى أوال نررا وظررا ف، يييرردون نالرريي هررؤالء مررن علينررا

 عرد امُل املعلر   إال برالتعلي   يلتحق أن جيوز ال وبالتالي وأه ، وأمثن

 م نر   تكون وأال  امل ن هليه اعاشًق يكون وأن ،احقيقي  اإعدا  

 .وهكيا وّظف توظيف تفضلوا نفتح ا التعلي 

   النظررري  عرررا ُي أن حقيقرررً  التعلررري  م نررر  تكرررون أن جيررر 

 تبحرر  مترري  مرراحين اآلن أنرر   ال بيرر مثررل التعلرري ، موضرروع

 بأفضرل  إال  هلر  نرأتي  أال جير   ال رال   طي  طبي ، أفضل عن

 مررن كرربرية اأعرردا   نسررتقبل حنررن رررر الشررديد لألسررف رررر معلرر ،

 كرر ى مشرركل  وهرريه .امل لررو  املسررتوى علررى ليسرروا املعلمررن

 يرروم املعلمررن مررن اعررد   رتز أنررا املدنيرر  اخلدمرر  نظررام فلرردينا

 السرررررالم الفصرررررل،   نرررررا ٌ   هأحررررردب وإ  الررررروزارة   كنررررر 

 مرررن تعبررران واهلل أنرررا الوكيرررل، سرررعا ة أهررراًل :قرررال علررريك ،

 تعبرران، أنررا :قررال  ،برري يررا  نررب   مررا ال ررال   يررط ، بارحررال

 .جابك اهلل أن هلل احلمد :قال املدرس  مديي

 املدرسر   حن   ئ اشي هل نعمل أن التعلي  وزيي وال أست ي  ال

 اليابران    املردار   البرا ،  مر   غرد ا  طرول  علرى  تفصرله  الياباني 

 ال كسرري  معلرر  أنرر  تفصررله، يالرر وهرري املعلرر  نتعرري  الرري هرري
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 صر  خن اإطالًقر  اشريئ   نعمرل  أن والتعلي  الرتبي  وزارة   نست ي 

 أ  ُيفصرررل ال املدنيررر  اخلدمررر  نظرررام لكرررن ،وننقلررره بررر  عليررره

 :ببنلس إال موظف

 وال ،ملكرررري أمرررري أو نفصررررله بالشرررري  خملرررر  جي رررر  إمررررا

 .امُلتع  املعل  هيا يفصل أن التعلي  وزيي يست ي 

 اأيض ر  هريه  ،يدر سر    نييالر   120)رال ال ال   ن  ما طي 

 نظيتنررررا كيررررف إخررررواني يررررا كمجتمرررر  حنررررن ثرررر  ،مشرررركل 

 مدرسرر   زار مررنك   مررن  احلضررور اإلخرروة  أي ررا   أنررت  .للمعلمررن

 املعلمرون  ألري   بالبير    شا  حفل  إىل أبنا ه معلمي و عا أبنا ه

 معلمرو  واهلل فرالن   وأ الثري   فرالن  الإو الفالنري  الوجيه من أوىل

 أن املعلرر  اأيض رر جيرر  املعلمررن، مرر  نومقصرري حنررن أوىل أبنا نررا

 قيمتره  للمعلر   نعيرد  أن اأيض ر  جير   معل ، أنا :ويقول رأسه ييف 

 للمعلر   ننظري  وأال ،معلر   هأنر  يفراخي  أن للمعلر   جير   واحرتامه،

 .ي والثان والنظية االز راء من شيء في ا نظية

 أحرررد ألقاهرررا حماضرررية   يقولرررون والكوريرررون الفنلرررديون

 جعلنررا بسررنغافورة نررن   أن أر نررا عنرردما :يقررول السررنغافورين

 املعلررر  هرررل ،اوما ي ررر ااجتماعي ررر اجملتمررر    واحرررد رقررر  املعلررر 

 جيرررد املعلررر  هرررل احلاضررريين أنرررت  قلررر  كمرررا اآلن ااجتماعي ررر

 الروزارة  وكيرل  الإو الروزراء  أحرد   خرل  إ ا رمبا األمثل  االحرتام
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 واهلل لكرن  ،اوميحب ر  أهرالً  فالن الثي  وال الفالني ولؤاملس وال

 اأيض ر  جير   أغلرى  هرو و أكريم  وهرو  أع  هو  ءأبنا يدر   يال

 أقررول أن سررتحيا :أقررول عنرردما وهلرريا اإلكرريام؛ هرريا نييرره أن

   .نفاقاإل من ام يد  التعلي  ع واأ للدول 

 جير   :أقرول  برالتعلي   لنرن    كمجتمر   حنرن  إخروان  يا أقول

 حرررق   حنرررن قصرررورنا عرررن اجملتمررر  حنرررن اكرررثري  نتحررردث أن

 املعلمرررن علرررى هرررو التعلررري  وهلررريا املعلمرررن؛ وضررر    املعلمرررن،

 .املدار  ومديي  أنفس  

 إىل فلنعررد تعليمنررا نغررري وأن بتعليمنررا نررن   أن اسررت عنا إ ا

 عررن ولنكررف واملعلمررات املعلمررن لُنكرريم واملعلمررات، املعلمررن

 األوىل امليتبرر    املعلرر  نولرريُك واملعلمررات، املعلمنبرر السررخيي 

 مررن لكررل مسررتباح  مفتوحرر  التعلرري  م نرر  كررونت أن جيرروز وال

 مثررل التعلرري  م نرر  تكررون أن جيرر  ،للتعلرري  تفضررل وظيفرر  أرا 

 ابنرك  علر  ُي ال اأيض  ماهي ل بي   الإ جبسمك تيه  ال ال بي ،

 .ماهي معل  إال

 مررديي اأيض رر أع رروا تألقرر  الرري الرردول تلررك املدرسرر ، مررديي

 رنراه  ز ملرا  الكبرية العظمى هيه بيي انيا انظي يعي املدرس ،

 مرديي  وصردقوا،  املدرس  مديي موضوع   اكثري  تأخينا :قالوا

 مرردار  أترريكي وأنررا . السررفين ربرران وهررو القا ررد هررو املدرسرر 
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 زرنرررا ملرررا واهلل الييرررا ، غرررري و  موجرررو ة الييرررا    رناهررراز

 انضررربا ، فنررردق أو مستشرررفى داخلبررر نررراكأن املررردار  بعررر 

 يكسرر  أن اسررت اع قا رردها املدرسرر  السررب  هرردوء، نظافرر ،

 .يكسب   أن املدرس  مديي املعل  هيا است اع معه، املعلمن

 يع ررى أن جيرر  هبأنرر زلرر  وال ن الرر  الرروزارة   كنررا حنررن

 قا رررد هرررو ليكرررون اليجرررال خلررررية ما يررر  ميررر ة املدرسررر  مرررديي

 املدرسررن أحررد ُيختررار نومتسرراو اآلن املدرسرر ، ومررديي املدرسرر 

 تعراىل  اهلل شراء  إن ررر  ولعل وأرجو املفرت  للمدرس  امديي  ويعن

 تنفي. هيه فرتتنا   اآلن الوزارة أن يقيي وهيا رر

 املدرسررر  مرررديي ُيع رررى أن اولنررراح الفررررتة تلرررك   كنرررا يررروم 

 عشرناها  الري  الفررتة  تلرك    املا   الوض  كان لكن ،مي ات

 املدرسر   مرديي  يع رى  أن هريه  خراء الي أيرام    اآلن لعرل  أصرع ، 

 .كيلك لتكون الكفاءات خرية لُيختار غريه على مي ة

 و  الرتبيررر  كليرررات   رجرررا ي إن أقرررول ؛األخررريى الوقفررر 

 ،ايردققو  أن شركالي  إ وهريه  .اأيض  علمنامل تعد الي اجلامعات

   .ندف  ال نأ

 أحيان ررا اجل رات  بعر     العرالي  تعليمنرا    أيض را  واملشركل  

  شي خله مسكن  شي خّله ب  ونقول مقبول تقديي ُنع يه

 أملرري فأنررا .وظفرروني وقررال جرراء جامعيرر  شرر ا ة أخرري  اإ طيرر 
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 ملعلمررنا تعررد الرري والكليررات اجلامعررات   بالكليررات اأيض رر

 حنريو حريو   وأن الكفراءات،  إعردا     حازمر ً  تكرون  أن اأيض 

 حضريت  هريوشريما  جامعر    كنر    يأ ُكأنا  الي الدول تلك

 مشراكل  :يقرول  احملاضري  وكران  وتسرعن  مثانير   عرام  حماضية

 أربرر  مرردة إن :يقررول رررر الوقرر   لررك   انظرري رررر اليابرران   التعلرري 

  رجر   املعلمون يأخي أن بد وال املعل  إلعدا  كافي  غري سنوات

 .مقنن  اختبارات هل  ونعمل عليا و بلومات املاجستري

 مرررن جمموعررر  وأخفرررق القيرررا  اختبرررار الررروزارة وضرررع  اآلن

 وإ  املاضري  العرام  اإل ارة عنرد  كن  أ كي واملعلمات، املعلمن

 قيرررا ، ال :يقولرررون الررروزارة برررا  علرررى الشررربا  مرررن جمموعررر 

 فقر ،  الوظيف  يييد يعي فاضي، مكال وال قيا  وال وظفونا

 فررال التعلري   وظررا ف غرري  وظررا ف عرن  هلرر  ُيبحر   صررحي ، هريا 

 القريار  هريا  أقريأ  أنرا  باملناسب  ،مكانه يكون التعلي  أن جيوز

 التعلرري   عررن  حترردث عنرردما  :فيرره  يقررول األمييكرري  الفيرردرالي

 أمييكررا   العررام التعلرري  مشرراكل املشرراكل، مررن :بأمييكررا

 عنرردما تعليم ررا عررن تتحرردث  ولرر  كررل ناسررب وبامل . ولرر  وكررل

 .عنه يتحدث والكل بي  بكل ميبو  التعلي  يحديث   قل 

 أمرام  البرا   أغلقنرا  حنرن  أمييكرا    التعلري   مشركل   :يقول

 املرررراهية العقررررول باسررررتق ا  نسررررم  نعررررد مل ،العقررررول م ررررية
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 أمييكررا   هرر  التعلرري ، عررن قالرره ماهرريا معلمررن، ليكونرروا

 يدرسررون العقررول خرررية ونسررتق   نفررت  أن بررد ال :يقولررون اآلن

 معلمرن  ايكونرو ل مرون لعُي اليين نشعي أن اأيض  فيج  ألوال نا،

 وكررل رواتررب   ون يررد واحرتام رر  بتقرردييه  أنررا ُأطالرر  مررا مثررل

 يرأتي  وأال هلرا  أهرلٌ  هرو  مرن  إال للم ن  يأتي أال اأيض  ُأطال  شيء

 .له الش ي آخي وييق  راتبه يأخي كموظف

 أخرريى نق رر   إىل آخرري، أمرري  إىل أشررري كلمرري أخررت  أن قبررل

 حينمرا  أن  املساعدة، األ وات من وغريها املناه  موضوع يوه

 التعلري   وكرأن  املنراه   علرى  ييكر   اإلعرالم  أغلر   اإلعالم تيى

 هلرؤالء  وتقرديي   احرتامري  مر   وأنرا  ،املنراه   مشركل   مشكلته

 .املشكل  هي املناه  ليس 

 اآلن إىل موجررو ة الرتبررو  لت رروييا  وكالرر أوجرردت الرروزراة

 ت رويي  علرى  يعملرون  اليجرال  كفاءات خرية وفي ا ،وبعدنا قبلنا

 أجرريت والتقنيرر  للعلرروم عبرردالع ي  امللررك مدينرر  إن بررل املنرراه ،

 اليياضرريات تعلمررون والعلرروم، اليياضرريات من جرري حررول  راسررً 

 برررراإلجنلي   بررررالعيبي  2=1+1) مشررررتق عرررراملي مررررن   والعلرررروم

 حقيقر   اأيض ر  اإلنسران  ج راز    الردم  و ورة لغر ،  بأ  ينسيبالف

 مدينرر  بلغت ررا، تقرردم ا أمرر  كررل لكررن اللغررات، بكررل علميرر 

 هررريين حرررول  راسرررً  أجررريت والتقنيررر  للعلررروم ع ي عبررردال امللرررك
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 يرررريح  اهلل ،برررردأوها أ كرررري أنررررا ،الدراسرررر  وظلرررر  املررررن جن

 اهلل رمحررر  ررررر اخلررروي ي والررردكتور اليشررريد حممرررد الررردكتور

 ع رررد   الدراسررر  وانت ررر  اخلررروي ي ع رررد   بررردأت ررررر علي مرررا

 ورأ  متخصرررص  كترررور اليياضررريات فييرررق يأ تررر اليشررريد،

 .اليشيد عبداهلل الدكتور العلوم فييق

 لل فررل نظرريوا ،اململكرر  مرر   ولرر  ةعشرري سرر  حرروالي وازار

 ضرمن ا  مرن  عشي الس  الدول هيه   سنوات عشي عميه الي 

 ورأت  ول، جمموعر   واألر ن واهلند رةوسنغافو وأملانيا أمييكا

 اليياضريات    والكر   النوع حي  من سنوات عشي عميه  يال

 مناهجنررا مررن %95 أن وجرردوا الدراسرر  انت رر  مرراحين والعلرروم،

 .املعل   قيطي اخلال    لكن مناسب 

 وكرل  ال رب   مروا   ال ب ، أنواع أحسن بيتك   ُتحضي أن 

 هريه  ،أمامرك  الي  عل امل وه شيء فأه   ي ب  من لكن شيء

 .يبيهلا وكيف يقدم ا كيف العلمي  املا ة

 يررا لكررن الرروزارة، عررن وأ افرر  ولي ؤاملسرر موقرر    لسرر  أنررا

 كنرر  الرري الفرررتة عرر  والتعلرري  الرتبيرر  وزارة صرردقوني إخرروان

 وُيشررفق هلرر  ُيرردعى واهلل عون ررا   اهلل كرران تبرريل واآلن في ررا

 اجتماعير   م الر   برن  ألن ر   ،التعليمري  العمل   القا من على

 ؛اجررد  كررثرية أمررور بررن ،امتميرر   يييدونرره تعلرري   بررن متعررد ة،
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 التعلي  حي  من معل  بدأ املعل  قليل قبل أشيت كما أنا وهليا

 .اجامعي ر  يكرون  أن  وسربع  أربعما ر  و ألرف  عرام  إىل انت ى ثانو 

 وأقوهلررا وي ياخلرر الرردكتور علررى  اهلل رمحرر ) املعلمررن كررا ر

 كانر   عشري  ثري إ عرام  نتيكي رر عليه اهلل رمح  رر ق ه   وهو

 خب ررا  لرره فجئرر  ،الدولرر  علررى ضرراغ   يعرري املاليرر  اظيوف رر

 فجئر   املعلمن، كا ر   النظي إعا ة تيى املالي  وزارة كان 

 :لري  قرال  اخل را   فأع يتره  اللجنر     أشرار   أن أريد خب ا 

  مع    تشار س وأن 

 مرررن يقررررت  ألحرررد أمسررر  ال للمعلمرررن مكتسررر  حرررق هررريا

 يقررت    اأحرد   نقبرل  كيرف  رواترب    زيرد أ نأ و  بر  أنا املعلمن،

 هررررريا   أشرررررار  ال :وقرررررال اخل رررررا  علرررررى  X) وضررررر  واهلل

 .عليه اهلل فيمح  ،االجتماع

 تردرب  ،  تييرد  هلر ،  تقردم  تييرد  املعلمن على قلوب ا فالوزارة

 أنرا  :أقرول و أعرو   إخروان  يرا  لكرن  كفراءت  ،  من تيف  أن تييد

 علرى  القرا من  يسراعد  أن اأيض ر  جي  اجملتم  اجملتم ، أخاط 

 .التعلي  ن ض    والتعلي  الرتبي  ووزارة التعلي 

 تاودنر  جنري   حنن :أقول كله  لك م  :اخلامت  قبل النق  

 جيروز  وال اجرد   كرثري  خلرل  فيره  التعلري   كلره  هريا  وم  كثرية،

 مرثالً  لردينا  كرثري،  خرريٌ  في را  احلمرد  وهلل بال نرا  :أقول نقبل أن
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 ُمبتعرر ، ألررف اما ترر ُمبتعرر ، آال  وسرربع  نامئترر لرردينا اليرروم

 مليررون، ومخسررما   مليررار وعشرريين اثررنن علرري   تنفررق الدولرر 

   اأيض ر  وكنر   العرالي  التعلري   وزيري  سرأل   مبتع  ألف  22)

 سررألت   أمييكررا   ال ررال  أغلرر  فرررتة مررن  الثقافيرر يرر امللحق

   واحررد، بلررد    ليسرروا األرضرري  للكررية وناملبتعثرر وال ررال 

 :سررألت   الرردنيا بررال  وكررل سرررتالياأو والصررن وفينسررا أملانيررا

 اجيرارو  أن اعويست ي مل وعا وا  فشلوا نييال ال لب  نسب  ك 

 الدول  تلك طال 

 ُيع ينررا هرريا ُترريكي، تكررا  وال اجررد  ضررعيف  النسررب  :قررالوا

 ،اسرريئ  لرري  فيرره قلنررا نوإ حتررى تعليمنررا أن ال مأنينرر  مررن شرريء

   رررر احلمررد وهلل رررر جامعاتنررا منتجررات كررثري، خررري فيرره التعلرري 

 كليرررات ،بأطبا نرررا نفخررري اآلن حنرررن العرررالي التعلررري  ،الرررداخل

 كررثري خررري لرردينا العلميرر  الكليررات اهلندسرر ، كليررات ال رر ،

 .اجد 

 مرر رات جنررد نغررري أن اأيض رر نييررد ال نتحرردث عنرردما فررنحن

 وحنلررق لنسررمو نعمررل أن نييررد اأيض رر ملقابررلا   لكررن كررثرية،

   .بتعليمنا

 من ررا واحرردة كررل الوقفررات هرريه ولعررل شررجون  و احلرردي 

 نتحرردث أن يسررعفنا ال الوقرر  لكررن خاصرر  ، جلسرر   إىل حتتررا 
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 التعلرري ، ترراري  عررن البدايرر    قررال عبرردالع ي  الرردكتور رمبررا

 ،شررجون  و املوضرروع نرردوة، وإىل حماضررية إىل حيتررا  والترراري 

 أنرا  نتحدث، لعلنا أ هانك    اشيئ  أثيت قد أكون أن وأرجو

 بعررر  ريثرررأ لكررري كلررره، الررردواء عنرررده الررري  ال بيررر   لسررر

 اإلجابرر  و  ال رريح   لتسرراعدوني األمررور بعرر  اإلشرركاالت

 .حتياتي وللجمي  .التساؤالت من كثري على

 (الفاح عبدالع ي  /الدكتور  :الندوة مديي. 

 سررياحً  ا تهعسرر مرر  سنسرري  أننررا يمقرردم   لكرر  أقررل أمل

 التعلري   حرول  الريؤى  مرن  بوابرل    ينا  ا هو ها تعليمي   تيبوي 

 فالوقرر  للوقرر ، واسررتثمانه وإجنررازه إجيررازه علررى لرره افشرركي 

 حقيقرررتن عرررن سرررعا ته حتررردث شرررأن، لررره التعلررري   أربرررا عنرررد

 :ثابتتن

 وعنرررررد بيررررر   بكرررررل مررررريتبٌ  التعلررررري  أن :األوىل احلقيقررررر 

 .والبا ي  احلاضية

 عرردة ووقررف مصررا ره، تعررد ت التعلرري  أن :الثانيرر  احلقيقرر 

 :وقفات

 األمررررن حالرررر    وينمررررو ي  هرررري التعلرررري  أن :األوىل الوقفرررر 

 وأن امل رراجية العقررول عررن حترردث :الثانيرر  الوقفرر  واالسررتقيار،

 .نا ألبنا هجية وال العقول تستق   هلل احلمدو بال نا
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 بعرد  .التعلي  أهمي  عن امُلعا  الواق  من أمثل  سعا ته وسي 

 التعلرري  خميجررات مشرركالت لعررال  املناسررب  احللررول أور   لررك

 وأال  كرري كمررا القصرريد بيرر  ف ررو .املعلرر  وأهم ررا أوهلررا ومررن

 القا ررد عررن وحترردث .لرره م نرر  ال مررن م نرر  التعلرري  م نرر  تكررون

 اقا رد   أع ري  :ُيقال كما هوأن حقه ُيع ى أن بد ال وأن الرتبو 

 .ناجح  متمي ة تيبويً  مدرسً  ُأع يك اتيبوي 

 املرررداخالت لررربع  اجملرررال ُنفسررر  الكيمررراء الفضرررالء أي رررا

 رجرراالت مررن رجررل العرروي  موسررى الرردكتور سررعا ة الشررفوي ،

 له طويل  سنن والتعلي  الرتبي  م  وتعاي  عا  والتعلي  الرتبي 

 .التعليمي  رؤاه بع  عن ليتحدث جمال الوق  هيا  

  العوي  موسى /دكتورال :مداخل. 

 إ ا او ا م رر عبرردالع ي   كتررور يررا اشرركي  علرريك ، السررالم

 السررعو ي  العيبيرر  اململكرر    والتعلرري  الرتبيرر  خرر اء  كرريوا

 قرردر أولئررك، مررن اواحررد  الثنيرران عبرردالع ي  الرردكتور  كرريوا

   اوظيفي رررر التعلرررري  يعرررراي  أن الثنيرررران عبرررردالع ي  الرررردكتور

 واملي انيررر  التعلررري  تررري  فقرررد ، كررري كمرررا عجرررا  سرررنوات 

 واآلن  كرريت كمررا مليررار  45) تتجرراوز مل للتعلرري  املخصصرر 

 .مليار  250)

 البيئر   أن الوقر   هريا    يتحردثون  النرا   ع ي عبدال  كتور

 هريا  و  الوقر    لك   تتغري مل املمارسات تتغري، مل التعليمي 
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 برل ق املعلر   أقرارن  حينمرا  لكرني  حقيقر   املعلر    كيت الوق ،

 أكثري،  ُ ر  بالعك  املعل  أن أجد األيام هيه و  سن   15)

 إىل اأيض ر  للمعلر ،  جرا  ة  اأيض ر  هنرا   أصربح   حرواف ،  ُأع ي

 عليره  ترأتِ  مل الري   الوحيرد  الشريء  غرريه،  راتر   عرد  كبري حد 

 مصرار   هرو  تتناوله أن حقيقً  أتوق  وكن  عبدالع ي   كتور

 حتلررل أن أمتنررى كنرر  لتعلرري وا الرتبيرر  لرروزارة بالنسررب  املي انيرر 

 املي اني   هيه املفرت  وما تتجه أين إىل املي اني  هيه

 نسرب   معلومر   سُأضريف  أنرا  ،االبتعراث   كيت حينما ؛الثاني

   اإلخفرررراق ونسرررب   %4 ُيقرررال  كمررررا املبتعرررثن  عنرررد  اإلخفررراق 

 اشرركي  ،%20 إىل %15 مررن أن ررا يقررال ال ررال  عنررد جامعاتنررا

 .عبدالع ي   كتور

 (الفاح عبدالع ي  /الدكتور  :الندوة يمدي. 

 التعليمير   ونؤالش مديي الف د حممد لألستا  الثاني  املداخل 

 جمرال    طويلر   سرنوات  عمرل  تيبو  وخبري اجملمع  حمافظ   

 .فليتفضل والتعلي ، الرتبي 

  الف د حممد /األستا  :مداخل. 

 أشرري  علررى والسررالم والصررالة الرريحي ، الرريمحن اهلل بسرر 

 عبردالع ي   الردكتور  ألسرتا نا  اشركي   أواًل امليسرلن، و ألنبياءا

 .يديه على نتتلمي الزلنا ،الرتبي  أعالم من عل  وه  الثنيان



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  180

 ولي ؤاملسررر ليجرررل موصرررول اأيض ررر والشررركي :الثررراني األمررري

 الُعمري   عبدالع ي  الدكتور األستا  الكيم ورجل االجتماعي 

 الرررردكتور وع يرررر   صررررديقي إىل موصررررول الشرررركي اوأيض رررر

 الري  املسرا ي   األ بي  املقدم  هيه على خاص  الفاح عبدالع ي 

 .قلوبنا   اقص وتي أطيبتنا صياحً 

 املداخلرر  وسررؤال، مداخلرر  عنررد  األول اطبع رر ،لرر الثا األمرري

 نالريي  ال رال   مرن  الكربري  اجلمر   اهي   رأيي   أنا البدء  

   أنررا جامعر ،  ثالثرن  وفرت   وآسرريا وأمييكرا  أوروبرا  إىل  هبروا 

 القضرري  .اتيبوي رر اتقرردم  وال اعلمي رر اتقرردم  ُيعترر  هرريا لرري  رأيرري

 اخ ً ر  وضرعنا  هرل  كيرف،  قضري   القضي  ك ، قضي  ليس 

 جري   إىل نضريف    أم اهلا ل  الك  هيا الستيعا  اسرتاتيجي 

 ترؤثي  رمبا موقوت  قنابل سيكونون األيام من يوم   الب ال  من

 .ن جا هيا الوطن، أمن على

 العالقرر  والتنميرر  الرتبيرر  نإ :أقررول فأنررا اآلخرري اجلانرر  أمررا

 ممررا العالقرر  هرريه جتاهلنررا أننررا واملؤسررف .طي يرر  عالقرر  بين مررا

 أن حتررى ُتبرريل الرري الرتبويرر  اجل ررو  كررل   االختناقررات سررب 

 تيمرري صررارت املاضرري  سررنين ا مرردى علررى والتعلرري  الرتبيرر  وزارة

 امليررردان امرررتأل حترررى الرتبويررر  والتجرررار  املشررراري  مرررن الكرررثري

 أخشراه  مرا  أخشرى  :األيام من يوم   قل  املشاري ، هيه ورث وُت
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 ر و  هلا صار وفعاًل املستقبل   ونتأ ى املشاري  هيه تنفجي أن

 .عكسي  فعل

 ال األمري  وهرو  عبردالع ي    كترور  يرا  األهر   وهرو  اآلخري  األمي

 أو تسررركيني  عالجرررات أو انرررتقص مرررا إصرررالح مبسرررأل  يتعلرررق

 جتاوزت ررررا  لكتفرررر الرررروزارة، برررره تقرررروم مررررا وهرررريا ،مسرررركن 

 خضر   ممرار   تيبرو   كعامرل  وأنر   حاجر     حنرن  .األحداث

 ألغررررام  كاسررررحات إىل حنتررررا  أقررررول الثررررانو  جتررررار  كررررل

 .جديرد  مرن  البنراء    لنبردأ  أساسره  من التعلي  ي خت إلكرتوني 

 الرتبيرر    عملرري خررالل مررن  ررامن خيجرر  الرري قيقرر احل هرريه

 .علي والت

 الررروزيي هرررو الررروزارة   اأيض ررر حنرررن تنامشررركل اآلخررري األمررري

 ،السرابق  الروزيي  بنراه  مرا  ي ردم  جديرد  وزيي كل أن مبعنى ، اته

 برراجليا  أشرربه هرري اهلل سررن  هرريه جديررد، مررن البنرراء   فيبرردأ

  ا  أو الرروزيي هرريا أهررواء حسرر  بالوسرري  وينرر ل يصررعد الرري 

 .الوزيي

 مرررن ُتفررري  وزيررري جمررريء لكررر   الررروزارة أن :الثررراني األمررري

 ي وياخلر  الردكتور  ع رد  مرن  رأينرا  لرو  حنرن  اخلالق ، الكوا ر

 الكررروا ر غالبيررر  أن لوجررردنا الفيصرررل خالرررد األمرررري ع رررد إىل

 األسرا   بنراء    فاعرل   وٌر وهلرا  ،الوزارة غا رت كل ا اخلالق 
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 أحيرررل بعضررر   يقرررال رمبرررا والتعلررري ، الرتبيررر   عررروة وتأسررري 

 مرن  ختلرو  ال اجلنوبير   أمييكرا  مرن     تفا ُيسر  ال  املرا  للتقاعد،

 .اجلامعات   نويعملو الالتيني  أمييكا   السبعن أو الستن

 صرياح   بكرل  أقوهلرا  أنرا  الرتبوير ،  القيرا ات  اأيض  ثاني أمي

 الرتبويرر  القيررا ات اختيررار   وحمررد ة  قيقرر  معررايري لرردينا لرري 

 الوقرر    اقرر و هرريا ولوجيرر يوااليد املعيفرر  هررو الوحيررد واملعيررار

 .الياهن

 كلير   .الرتبير   اتوكلير  الروزارة  برن  التعراون  عردم  ؛آخري  أمي

 .تسرتقبل    الري  هري  والوزارة املعلمن إعدا  مؤسس  هي الرتبي 

 برريام  جرراءت ثرر  الرتبيرر ، كليرر  وبررن الرروزارة بررن فجرروة هفيرر

 أشربه  واهلل وهري  والتعلري   الرتبير   وزارة   ُعقردت  الري  التدري 

 خميجات رررا أن  لرررك علرررى والررردليل ،بالتررردري  ولررري  برررالتعلي 

 أنرا  الصرف   اخل ال ال  على ييتد ال تدري  فأ  ،اجد  ضعيف 

 .مال وهدر اعبثي  اتدريب  أعت ه

 وزارة   الرتبرو   الت رويي  الرتبو ، الت ويي ج  ي  ؛آخي أمي

 متكامرل  منظرور  مرن  جب  ير   يأخي أمد مني هو والتعلي  الرتبي 

 أخريى  ج  ي  ويأخي القا م العام   ءجيي ث  ييهات و   ويبدأ

 اجل رررو    امليك يررر  ال ررري  قررروة أن حترررى  واليرررك وهكررريا

 إن ثرر  عليرره، هررو كمررا الوضرر  ويبقررى الت ررورات هرريه جيرري 



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  183

 ترؤثي  الري  العمرل  بيئر   وتررت   األفيا    الغال    ت ور الوزارة

 .الت ويي هيا على

 (الفاح عبدالع ي  /الدكتور  :الندوة مديي. 

 الرررردكتور لسررررعا ة الكررررالم حممررررد، للرررردكتور اشرررركي 

 .عبدالع ي 

 (الثنيان عبدالع ي  /الدكتور  :احملاضي. 

 الردكتور  األخ إخروان  يرا  صرحي   الريحي ،  الريمحن  اهلل بس 

 أن أريررد ال بنفسرري نئيرر  أنررا .أحترردث أن إلرريَّ طلرر  ع ي عبرردال

 أنرا  م را، وهمو الروزارة  عرن  وأحتردث  ابن را  وأنرا  الروزارة    أ خل

 أحتردث  أن احلقيقر   أريرد  أنرا  وشرامل،  عرام  موضوع عن أحتدث

 رررررر سرررري،كُأ الدولرررر  مررررن موقفنررررا إن إال ،أكثرررري اجملتمرررر  إىل

 جبلنرا  كأننرا  اجملتمر     مشركل   لدينا حنن رر الشديد لألسف

 هريا  عن نكف أن أرجو وأنا ،ننتقد السناجمل نأتي ماحين فق 

 :يقرول  برا ي   ابرن  فسرنا، أن حناس  وأن النقد خنفف وأن النقد

 :قرال  ثر   كرل   مرن  جر ءٌ  لصرل   نفسره  مرن  أصرل   فري    كل أن لو

 .كله الكل صل 

 مرن  جر ء  الدولر   النظري،  نعيد أن جي  اأيض  كلنا أعتقد أنا

 وهرر  نيتوظفررو عيالنررا الزم نصرري  جمالسررنا   انعنررد اجملتمرر 

 السياسري  القريار  صران   تجدسر  وكريا  وكيا األجان  من أوىل
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 ملرا  أه ، تعليمنا أه ، أوال نا ،ال نقول ال ملا ا كنل يستجي ،

 ،بلررد ابررن ألنرري الرروزارة   وظفرروني أخرري يررا :يقررول اجملس رر يتررأ

 تصل   ال الإو مدر  تصل  سألته

 نييررد هررل آخرري، عمررل  عررن لررك احبرر  اخلرراص لق رراعل توجرره

 كلرره  الشرع   توظرف  يالر  هرري احلكومر   إن إىل تتحرول  البلرد 

 كلره،  الشرع   توظرف  أن  كن ال  اكل العل   ول خلل، هيا

  ول   البلرررد، اختلررر   ولررر  مررروظفي كلررره اجملتمررر  صرررار إ ا

 اأيض رر نييررد حنررن يوظررف، مررن أقررل  كررن احلكومرر  العررامل

 .توظفت أن تييد كل ا النا 

 مي انيررر  مشررركل  اليواتررر ، مشررركلت ا املي انيررر  مصررراريف

 للمعلمرررن ال رررال  نسرررب  :نيقولرررو نظررريت لرررو والتعلررري  الرتبيررر 

 ُتغلرق  املفريو   املردار   من كبرية أعدا  لدينا وصدقوا ،قليل 

 واهلل :يقررول ملررا ومشرركل  في ررا، النظرري ويعررا  غررد  قبررل اليرروم

 ية،شرررراملنت املرررردار  سرررربب ا للحرررروا ث، املتعيضررررات املعلمررررات

 ،اطالب رر عشرريين في ررا هرريه مرررت  500) بعررد علررى تبعررد مدرسرر 

 من قر     صارتو كل ا ُجمع  لو وتلك، مرت  15) على وهيه

 اآلن الدولررر  يكلفرررون طرررال  هفيررر أكثررري، وُخررردم  ميك يررر 

 هجرررري   حررررن   تعلرررري ، ريررررال ألررررف  130)و ألررررف  120)

 وضر   لكن بع ، من قيي  بعض ا بل متباعدة، هجي وليس 



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  185

 أغلب ررررا والتعلرررري  الرتبيرررر  وزارة فمي انيرررر  ،موجررررو  اجتمرررراعي

 وهريه  اجتماعير   رعاي  والتعلي  الرتبي  وزارة كأن صار روات ،

 .مشكل 

 الرتبيررر  وزارة يعررري الررروزارة يعرررن اهلل ،مصررراريف هنرررا ومرررن

 أربرر   كررن سررنوات عشرري خررالل مي انيت ررا تضرراعف  والتعلرري 

 تضراعف  أن الدولر   تسرت ي   سرنن  عشري  بعرد  هل لؤاس ميات،

 اجملتمرر   السررب   مررا) التعلرري ، علررى نقلررق وهلرريا األعرردا  هرريه

 وظفروا،  :يقول اجملتم  مدار ، واافتح :يقول اجملتم  ي ال ،

 أن نتوقررف، أن جيرر  إخررواني يررا اجملتمرر  أخاطرر  أن أريررد أنررا

 أع ونررا للدولرر  أقررول أن سررتحيا أنررا قلنررا، كمررا النظرري نعيررد

 للردول  نظري او .للتعلي  املي اني  رب  تع ي وهي اإلنفاق من ام يد 

 هري  قصرد   يعري  أقرول  فأنرا  ،هريه  النسرب   نف  تع ي األخيى

 .هيه التفاصيل   أ خل أن أريد وال معك أنا مشكل 

 أنرر  خيررار  اململكرر    حماضرية،  خنتررار وهلرريا ،الصرناع  

 الصررناع ، هررو بلرردنا خيررار يكررون، أن وجيرر  خيارنررا صررناع 

 وسررياح ، صررناع  بلررد  وخيررار الصررناع  غررري خيررار لررك لرري 

 بلررد  تيجرر  أن تسررت ي  ناالشررييف نااحليمرر إال يوجررد ال بلررد 

 تنظررري ال أنررر  اقتصرررا  ، وي  هررري ترررأتي كلررره العرررامل جتررري 

 أحتردث  أنرا  ،الصرناع   ونقاشرنا  حماضريتنا  موضروع  لي  هليا،
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 از هرري الرردول تلررك إن :وأقررول التعلرري  عررن أحترردث التعلرري ، عررن

 ،الوضرر    فتشرروا  شرريئ  أل زا ت نفقت ررا  شرريئ أل  تعليم ررا

   توظيف  زيا ة

 يكرررون أن يييرررد كرررٌل املعلمرررن   توظيرررف زيرررا ة هفيررر نعررر 

 اخلرراص الق رراع وظيفرر  يرتكررون رررر الشررديد لألسررف رررر ،امعلم رر

  ا ملررا هلررا  هرر  خلررل، ملررا ا  الياترر ، بنصررف للدولرر  ويرريهبون

 اجتماعيرر  مسررأل  املسررأل  فيرره، ُينظرري ُيعررا  أن جيرر  أمرري هرريا

 أن  نع ، :أقول جامعاتنا  كتور يا وهليا مشكل ؛ هي ك ى

 اإ   كرربرية ليسرر  امعرراتاجل   اإلخفرراق نسررب  طمأنينرر  ز تنررا

 اأيض ر  حنرن  إخروان  يرا  لكرن  ن الر ،  عنردما  اسريئ   تعليمنرا  لي 

 .اجد  كبري طموح لدينا طموحون،

 الروزارة  حرول  يعري  املالحظرات  مرن  اعد    كي الكيي  األخ

 عررن نتحرردث حنررن ،وقيررا ات قبلرره  يوالرر يررتغري الرري  والرروزيي

 .وأمورها ةالوزار شأن   أحتدث أن أريد ما شامل عام  موضوع

 التعلرري  نإ :حديثرره معرري    الرردكتور سررعا ة قررال وكمررا

 معينر   بأعردا    للخرار   مبتعثرون  هنرا   يكرون  فعندما ،استثمار

   يعملرررون الدولررر ،   كمررروظفن للعمرررل يعرررو وا أن يعررري ال

 أكثيهرررا، ومررا  الشرريكات    أكثررريه، ومررا  اخلرراص  الق رراع 
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 اسرررتثماٌر عبررردالع ي  الررردكتور سرررعا ة  كررري كمرررا فرررالتعلي 

 .الدول  أو اجملتمعات أو باألفيا  سواٌء حقيقي

 (الفاح عبدالع ي  /الدكتور  :الندوة مديي. 

 الوقر   يسر   ال أن بظي املداخالت من والعديد العديد هنا 

 تتجررراوز أال أرجرررو لكرررن يرررد ، برررن الررري األوراق هررريه لكرررل

 ممكررن عررد  أكرر  نأخرري حتررى ،فقرر  واحرردة  قيقرر  املداخلرر 

 أال فرأرجو   قا ق مخ  سوى الوق  من يبق مل ،اخالتاملد من

   .الكيي  مضيفنا توجيه حس   قا ق  10) يتجاوز

 أو  قيقرر  يتجرراوز أال علررى يتفضررل اخلرراني أمحررد الرردكتور

 .ونصف  قيق 

 : اخلاني. أمحد الدكتور/ مداخل 

 متميرررر ة أمسرررريٌ  وبيكاترررره، اهلل ورمحرررر  علرررريك  السررررالم

 كريام  وأسراتية   كراتية  لع ي ،عبردا  ،عبدالع ي  ،عبدالع ي 

 واملقررردم واملتقررردمن وعميررردنا وللحاضررريين امجيع ررر لنرررا اف نيئ ررر

 لقراءات    املتمير   اليأ  صاح  وهو :عبدالع ي  الشي  ،نفسه

 تقرول  البداير ،  مرن  األم  يقو  الي  هو املعل  إخواني يا سابق ،

 ُيع ررى  ا املر  :هلررا قرالوا  الروزيي،  مررن أفضرل  املعلرر  :أملانيرا    إنره 

 وعنرده   كتروراه   رج   كتوراه، أستا  االبتدا ي األول الصف
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 نقرول  الثرانو     فشرل  املعل  كان إ ا اليوم حنن وزيي، حصان 

 .عليك  والسالم السب  هو التعلي 

 (الفاح عبدالع ي  /الدكتور  :الندوة مديي. 

 .اشكي 

 : ب ي  صاح امل ند / مداخل. 

 وتعررد  تشررابه الع ي عبررد الرردكتور  كرري علرريك ، السررالم

 مرررن أو  والتعلررري ، الرررتعل  عوملررر  آخررري مبعنرررى التعلررري  مصرررا ر

 إجيابيررات مررن فا ةتاالسرر  كررن كيررف لنررا يوضرر  أن سرريا ته

   العوملررر  سرررلبي  تفرررا    كرررن وكيرررف التعلررري     العوملررر 

 التعلي  

 يد على  رسنا سن  الستن جتاوز الي  جيلي :الثاني السؤال

 الررريمن، مرررن بدايررر  العيبررري العررامل  مرررن املعلمرررن مرررن كوكبرر  

  ور هرررو فمرررا مرررتمكن جيرررل طلررر  وحقيقرررً  سررروريا، العرررياق،

 السعو ة  من التعلي  استثناء  كن وهل التعلي   على السعو ة

 .اوشكي 

 : يعي رال حممد عبداليمحن /األستا  مداخل.  

 اخررري  اهلل جرر اك  ،وبيكاترره اهلل ورمحرر  علرريك  السررالم

 الفاح.الدكتور وشيخنا ع ي عبدال  كتور



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  189

 ،شرريء إىل ختصريها ا لكرن  كررثرية أشرياء  عنرد   يحيضرين 

   الررررردكاتية أو بعررررر  مررررر  ننررررراق  يررررروم كرررررل كنرررررا اًلأو

 و لرك  اجلامعي التعلي  يواك  ال العام التعلي  ملا ا ،اجلامعات

 وكران  كرثري  أسرلو   وفي را  ،التحضرريي   اليسرا ل  يسرمى  فيما

  كرن  قردامى  معلمنك حنن اف بع  ،الشيء هيا عن يتكل 

 ،اطبع ر  امعلم ر  لسر   اآلن ولكن ،امعلم  كن  سن  مخسن من

   أنرا  ،أفضرل  أنره  شرك  هفي ما األول   التعلي  كان ،متقاعد

 واآلن ،كرريا وقرروة املدرسررن وقرروة املررن   قرروة كرران أنرره نظرري 

 ا ا م ر  املرن    أقرول  كنر   يعري  ،املن   خلف  لك بعد من خلف

 مررن كرران .اكررثري  ال ررال  ضرريَّ الرري  هررو هرريا الت جرري املررن  

 .الشيء هيا يعت ون املعلمن وكل اجل ء إىل الكل

   كانر   عقبر   هريه  أظرن  ،ياملسرتم  تقوي ال :الثاني  املسأل 

 كران  أنرا  ،اكثري  يقيأ ما الواحد اطبع  ولكن ،ال ال  طييق

 املن   إن قال فلبيي ،اإل ارة علوم من ،قدي  نق  اأيض  عند 

 مرررن الظررراهي ،اآلخررريتن السرررنتن   التقنيررر  علمررروني عنرررده 

 اميكانيكي ر  مرثالً  يصرري  رمبرا  معينر   تقني  إىل فيوج ه الثانوي 

 الشريء  هريا    العلر   مرن  نروع  عنرده  كران  ختي  فإ ا ،كيا أو

 .علي ا يتحصل ويبدأ بعد فيما التقني  للكلي  ييه  ث 
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 ال ،صريحين  نكون خلينا نامي  الدول  ،إخوان يا  ول  حنن

 احمتاج رر لسرر  أنررا ،تقنررينلل حمترراجن ،ناميرر  غررري بعررد خنلي را 

 كيسرري عررن ويبحرر  يسررأل ثرر  ،كرريا أو نوإ اريرر يتخرري  ألن

 جاءنررا إ ا لكررن ،الفنيرر  إ ارتنررا   التقنيرر  مبجررال نفرريح كررأن

 اإلعررردا  وبالترررالي كرررياو كررريا ييرررديو ب رررامكت ييررردي جرررامعي

 بعرد  فيمرا  لتعلي ا يكون أن أمني   كن ف ل ،شيء فيه هلؤالء

 احليفيرر  ويسررتعيبون التقنيرر  يسررتعيبون ال ،التقنيرر  إىل يرروج   

 امل  . الشيء هيا نتدار  نبدأ بعد فيما والتعلي  ،وكيا

 عيررالي حتررى هرريا التعلرري  عنبعيررد أنرراو اجليرردب  لررك لرري  

 .ك وا

 (الفاح عبدالع ي  /الدكتور  :الندوة مديي. 

 .الشوييخ عبداليمحن للسيد األخرية املداخل  ،اشكي 

 : الشوييخ عبداليمحن /ألستا ا مداخل. 

 اسرتمع   احلقيق  أنا ،وبيكاته اهلل ورمح  عليك  السالم

 ووقفررر   ،إسررربانيا    النررردوات  مرررن نررردوة     كترررور  يرررا  لرررك

 أوال كر   عرن  ترتكل   فكنر   ،األسربان  تعلي  هجتا السعو ين

 ولرد  ومخسرن  سرت   برن  مرا  عنردك   أنكر    كيت ،ه وأوال 

 للرررري  مرررردخل هرررريا ،أوال   أربعرررر وأ ثالثرررر  اإلسررررباني والوفررررد

 .عنه سأتكل 
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 ثلثرري اتقييب رر إخرروان يررا ننسررى ال ،الكرربرية املي انيرر   كرريت

 ،اجرد   كربرية  الشربا   نسرب   عنردنا  يعري  ،بالكامرل  السكان

 نسرتغي   مرا  الشكل ب يا للمي اني  ميصو  مبل  يكون ماحين

 وزارة مر   والتعلري   الرتبير   مي انير   نقابل أن  خلنا حنن ، ع   

 كمرواطن  أنرا  يعري  ،كالبلرديات  املواطنن حاج  مت  كان 

 مرا  عشران  البلدي  من أن  طاملا قصور افي  البلديات أرى حينما

 فيرره ئ اشرري نرريى ارصررًف نرريى حرردا ق ىنرري ،كالمرري يفسرري حررد

 ،ا حررديي إىل جرري  مررن التعلرري  لكررن ،املررواطن يلمرر  شرريء

 املعلر   أن  كري  صرحي   صديق لي انك التعلي  شيء آخي يعي

 ولررو حتررى ال الرر  يضرري  ال املعلرر  أن الرروزارة مررن تعلرري  صرردر

 .! لك   احلق فله اأرض  ان يح إ ا إال ،ال ال  عليه اعتدى

 ،هتمررامواال املعلرر  أهميرر  علررى تكلمرر  لررو نيجررو مررا ا يعرري

 .التعلي    شيء نلم  ال املي اني  ،املي اني  تستغي  ال وليلك

 (الثنيان عبدالع ي  /الدكتور  :حملاضيا. 

 هو ب ي  األخ من أبدأ اإلخوة على تعليقي ،شكي ا شكي ا

 احملافظرررر   مررررن يجترررر وتعررررديالت  العوملرررر  موضرررروع إىل أشررررار

 نسرت ي   ال تعري   ألنره  خاصر   جلسر   صرار  لرو  وأرجرو  ،احلقيق 

 لكرن  األول اجليرل  نقرول  نتحدث ما قد ،نفسنا حنك  أن اآلن

 صرار  ،األول مرن  ثقافر   أكثري  صرار  احلاضري  نيالثرا  اجليل تيى
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 ،باملرررال قتصرررا باال بالسياسررر  معيفتررره صرررار ،أكثررري اانفتاح ررر

 األول اجليررل نظلرر  فررال ،األول كاجليررل لرري  ،الرردولي بررالواق 

 اتسررع  ،أفقرره اتسررع  احلاضرري اجليررل ،احلاضرري اجليررل نظلرر 

 .ك ى يعي م البه ع ستا مداركه

 األسررية ال ،يعجبررك أن ت ي يسرر أحررد وال ،العوملرر  أثرري وهرريه

 األسرري علرى  أكرر  ي مسرؤول  أوجررد وبالترالي  أحررد وال الدولر   وال

 ،ال ررررال  هررررؤالء تنررررويي اأيض رررر وعلررررى ،التعلرررري  رجررررال وعلرررى 

 ،الرريات جلررد خيررف وأن ،أواًل في ررا هرر  يالرر بررالنع  وتبصررريه 

 سربحانه  اهلل نشكي وأن ،اليات جلد من خنف أن اأيض  وجي 

 أن جيرر  ،اليرروم حنررن وكيررف املاضرري   كنررا كيررف وتعرراىل

 .اليوم وكيف كنا كيف املاضي   حنن نعي 

 ،أحسرررن إىل َحسرررن مرررن اململكررر  ،العررراملن ر  هلل احلمرررد

 كاململكرر  و ولرر  ، ورترره يأخرري الزم الرر من إخرروان يررا لكررن

   ،الدراسر     بردأت  يعري  مترى   عميهرا  مرا  السعو ي  العيبي 

 ال را يات  ،ويرن   الردول  تلرك  ،الوالد ييح  اهلل ابتدا ي سا س 

 وهلل ررررر حنرررن فقصرررد  ،مترررى وحنرررن ال رررا يات عنررردنا كانررر 

 إلررري   يتحررردث أن إىل حيترررا  اليررروم اجليرررل وبالترررالي ررررر احلمرررد

 كنرا  وكيرف  ،إليره  وصرلنا  ومرا  خرري  مرن  فيره  حنن مبا ،ه ؤآبا

 .اليوم حنن وكيف األم   
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 ،صر  خا نردوة  إىل حيترا   املوضوعف وإال ب ا نيكي أمور هيه

 أال بشررري  لكرررن ،أوىل السرررعو   ،نعررر  التعلررري    و ةالسرررع

 عال . يكون

 جنرد   كنرا  ،الييرا     تعلري   مرديي  كنر   مية أ كي أنا 

 ،والعلرروم اليياضرريات   ممتررازين املعلمررن مررن جمموعرر  عقررو 

 وإ ا ،عقرو ه   لغروا أ افرور   جاءنرا  التعمري   ،أول صرف  ومدرسن

 وهريا  ،زراعر   ختصص ياوه إعالم ختصص هيا واهلل الءبدبال

 هررريا جيررروز مرررا ،السرررعو ة علشررران وكررريا كررريا ....ختصرررص

 علرى  حترى  يضرغ   اجملتم  السعو ة ،السعو ة علشان ،الكالم

 تريى  املوضروع  ،قلنرا  كمرا  حيترا   هريا  ،ال ال  نسي  ،الدول 

 .اجد  كبري

 التقني  وإىل اجملتمعي التقوي  إىل أشار ب ي  الكيي  أخي

 هرررو املسرررتمي التقررروي  أواًل ،يضرررغ   ا املررر العرررام التعلررري  وإىل

 وثرررراني ابترررردا ي أوىل بتدا يرررر اال  امليحلرررر نأ ،اأيض رررر تعيفررررون

 املعلرر  أن املفرررت  مررن ،تقيرري  هررو اختبررار جلسرر    ،ابترردا ي

 العير   ،التقروي     العير   لري   والتقوي  ،اجيد  مستواه يكون

 ثانير   دهعنر  يعري  كيف ،املقوٍّم يعي أ  ،يقوِّم الي  ،املعل   

 !.واختبار  أسئل  وتع يه وجتلسه ابتدا ي
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 حيتررا  ف ررو ،يقوِّمرره الرري  وهررو للمعلرر  يرررت  ف ررو ،تقرروي ال

 ومررا التقنيرر  وموضرروع ،كفاءترره مررن ييفرر  املعلرر  أن إىل اأيض رر

 العررام التعلرري  نإ تقررول أخرريى  نظييرر العررام لتعلرري ل ،ب ررا يتعلررق

 معاهررد هفيرر يرر تقن هفيرر كرران إ ا الثررانو  بعررد املفرررت  ،إعرردا 

 ،اجلامعر   إىل يهبونير  ال رال   كل بالضيورة لي  يعي ،عدُت

 للحيرراة اإعرردا   تعررده ناسررنت مرردت ا ،معاهررد أخرريى شرريحي  فيرره

 .إلي ا وما والتقني  بالصناع 

 كنر   إسربانيا    كنرا  ملرا  نعر   ،إسربانيا    األخرري  املوضوع

  التعلري  وزيري  نا ر   أقرول  كنر   ،املوقرف  لكر   أرو  أنا ،أقول

 لقررا  ،مررا ا    تفكرري للرروزارة الصررباح جررا  نرر أو اإلسررباني

 براملعلمن  أعمرل  ومرا ا  ،نغلق را  الي باملدار  أعمل ما ا أفكي

 عنرررردك  الت ايررررد  نسررررب كرررر  لرررري قررررال ،عنرررردنا  اجليرررردين

 ،ألصررحابه فالتفرر  ، ا ررامل   ثالثرر  قيابرر  لرره قلرر  باململكرر  

 مري  خييسر  السرخيي   مرن  بشريء  ، سبع وحنن ع سب ه  كانوا

 قررف!!! لرره قلرر  السررخيي  مررن شرريء في ررا ونظياترره ،يصرردق مل

 علررى سرؤال  كلسرأ أ أنرا  ،لري  مصرردق غرري  وترتكل   تنظري  كنر  

 مررن وفررد  سربع  حنررنو إسربانيا  مررن وفررد  سربع  فررأنت  ،هال اولر  

 مرتعلمن  اأيض  وحنن  كاتية نومتعلم  لكك نت أ ،السعو ي 

 .عيالك  ك  ،ه كتورا

 عيالك   ك  شيحي  أنت 
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 ،واحررد عنررده واحررد ،عيررال مخسرر  عنررده  رجررال سرربع  هرر 

 عنرده   سربع   ال ما  وفي  ،واحد على وثالث  اثنن عنده وواحد

   .أطفال مخس 

 صرار  ناه  فعرد  ،نازوجتر  عنرده  نرا مع واحد رجال سبع  حنن

 !أطفررال  مخسررو رجرال  سررت  وهر   ،ومخسررن أربعر   عيالنررا عرد  

 .ستنكار وا استغيابي ح اس أنا خالص :وقال وقف فقلبه

 ،اجرررد  قرررو  سررركاني منررو  تعررري  بلررردنا ،بالتأكيرررد وهلرريا 

 ،ضرييب   فيره  يعري  ،اجرد   القرو   السركاني  النمو هيا وبالتالي

  لسر  إخروان  يا ،أموره  كل ، لك  تغ ي ،صحت   ،تعليم  

 كمرررررواطن أنرررررا ،الدولررررر  شخصررررري  أتقمرررررص اآلن الدولررررر   

 مرررررن جررررر ء  نتحمرررررل أن ،اأيض ررررر كمجتمررررر  حقنرررررا كمجتمررررر 

 حنررن ،هامليررا ق رريات جتيي ررا األر  أن قلرر  كمررا ،ولي املسررؤ

   الدولرررر  مرررر  األيررررد  تتشررررابك أن ،اأيض رررر جيرررر  كمجتمرررر 

 اهلل مرررر  الصرررردق   ،بوطننررررا الن ررررو  و  ببلرررردنا الن ررررو 

 ننتقررد جمرري  الإو ،العمررل  اءأ   اإلخررالص   وتعرراىل سرربحانه

 .آخيه إىل ..و ..و ونلوم ونعي 

 (الفاح عبدالع ي  /الدكتور  :الندوة مديي. 

 ،والتقرررديي الشررركي نقررردم املبرررار  اجلمررر  أي رررا برررامسك 

 ،الثنيران  عبرداليمحن  برن  عبردالع ي   الردكتور  أسرتا نا  لسعا ة

 سرعا ته  سر  اوب ،املنتردى  هريا    املعي  اإلثياء   إس امه على
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 حضروك   علرى  ،الشركي  املبرار   اجلمر   أي را  أنرت   لك  نقدم

 ملنترردى وأجرر ل أوفرري الشرركي نقرردر اجلميرر  باسرر و وتفرراعلك 

 بانيررره  مقدمتررره و  ،فيررره العررراملن  وجلميررر  الثقرررا  الُعمررري 

 إبرياهي   برن  عبردالع ي   الردكتور  األسرتا   سعا ة ،عليه والقا  

 .الُعمي 

 اهلل ورمحر   علريك   والسرالم  ،اخلرري  على اوأبد  ا م  ا نلتقي

 .وبيكاته

  ي عبردالع   /الردكتور  األسرتا   )املضيف : ختامي : كلم 

 .الُعمي  إبياهي  بنا

 اوشركي   ،حالفرا  عبدالع ي  الدكتور سليمان ألبي اشكي 

 ولكرررل .الثنيرران  عبرردالع ي   الرردكتور  نا،أسررتا   تيكرري  ألبرري 

 .املبارك  الليل  هيه   اهلل اك حيَّ امجيع  احلضور

 جر اه  ررر  عبردالع ي   الدكتور ولعل بسي  بتعليق لي وامسحو

 وكررأن ، اتنررا جنلررد مررا اكررثري  حنررن ،إليرره أشررار رررر خررري اهلل

 ا ور  ويررؤ    نررام  تعلرري   تعليمنررا أن واحلقيقرر   ،خمرررت  تعليمنررا

 لررره ت كيررر  ولررري  ،اخلرررري مرررن كرررثري وفيررره ،وميغرررو  اهام ررر

 ،اآلبراء  يروم    الثانويرات  ىحرد إ زرت ،شر ي  حروالي  قبل ولكن

 ،التعليمري  الكرا ر  رأير   مرا حين افيح  أرقص كدت قد هللافو

 ،اسرتثناء  برال  املنراطق  خمتلرف  من عليه ه  لي ا املستوى أي ور
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 وهلل رررر وجرره أكمررل علررى واجبررات   يررؤ ون ،العاصررم  هرريه  

 املتعصرربن علررى حمسررو  وأنررا ،برريلك سرريرت كرر  ،رررر احلمررد

 التعلررري  أصرررحا  عليررره غضررر  لرررو حترررى ،احلكرررومي للتعلررري 

 .اخلاص التعلي  نسميه حنن ،اخلاص

 ،براجلو ة  حلكرومي ا للتعلي  أش د ،كثرية جناجات ورأي 

 ،الرتبيرر  وجوانرر  التعلرري  جوانرر  غررريه مررن أكثرري االنضرربا و

 وحنررن ،التعلرري  علررى بالقررا من الظررن حنسررن أن ا ا م رر وعلينررا

 صررعب  اظيوًفرر نعرري  قليررل قبررل الرردكتور أشررار كمررا احلقيقرر 

 بفضرل  ررر  كلر ا  ،وغرريه  باإلرهرا   يتعلرق  ومرا  الفرن  وهيه ،اجد 

  ور أ  للتعلري   ولري   ،عن را  بعيردة   را أن تثب  األمور كل رر اهلل

 ،ابررد أ ال ،النوعيرر  هرريه  خيرري التعلرري  أن يرريى الرربع و ،في ررا

 هر   ،اإلرهرا   وجره    وقفروا  واليين الفن وجه   وقفوا اليين

 .بالتعلي  نوواملتنور رر احلمد وهلل رر التعلي  وخيجي

 هررؤالء نررت   إمنررا معلمينررا نررت   وال ،مناهجنررا نررت   ال وبرريلك

 أوروبرا  مرن  وجاؤا ،أمييكا من جاؤا هؤالء بع  تعيفون كما

 الررري األعمرررال هررريه مثرررل   للمشرررارك  ،غريهرررا مرررن وجررراؤوا

 رررر حنررن وأكررير أقررول وبرريلك ،واحمللرري العرراملي جملتمرر ا افرر خأ

 األسرا     للمعلمرن  والتقوي  خبري وتعليمنا خبري رر احلمد وهلل

 أشرررررري نأ أريرررررد ال ،الررررردكتور أشرررررار كمرررررا لكرررررن .خبرررررري
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 لرررري  لكررررن ،أصررررحاب ا أجرررريح ال حتررررى معينرررر  بتخصصررررات

 أشررار كمررا ،التعلرري    يعمررل جامعرر  خرريي  كررل أن ضرريور 

 احملايررررد التقيرررري    غيابرررر  ال ولرررريلك قليررررل قبررررل الرررردكتور

 .اجلان  هيا   عاملي أسلو  وهيا .واملستمي

 الشرررركي وأكررررير ،الكرررريام للحضررررور الشرررركي أكررررير

 الرداعمن  اإلخروة  أشركي  يأنر  كمرا  ،الكري ن  للدكتورين

 .بنقلرره قرراموا الرريين الفرري ولفييقنررا لرره واملشررجعن املنترردى هلرريا

   وخيري   ،إليره  املشار املنتدى موق    رر اهلل شاء إن رر وسيبقى

 املنتدى. حصا  جملدات أحد
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 الندوة: من ص  
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   للندوة الصحفية التغطية من ص: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18873 العد : رق  ،هر03/03/1436 ،اخلمي  ،املدين  صحيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15427 العد : رق  ،هر02/03/1436 ،االربعاء ،اجل يية صحيف 


