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 متهـيد:  
من املسللللللأ  ا أع التعليأ العو الدور األإع يف  عداد اللوش البشلللللراة املدر ة وتنمية املوارد املاداة واسلللللت ال  
ثروات البالد الطبيعيللة والعمللى علو تطوار فعللا  وهللقا إ اتحل   إ  اا اهتأ امتما اهتمللامللاي  ل للاي  تنميللة 

دم اعلمي وتنمية اقتصللللللاداة و تللللللالط اجتماعي وتطور سللللللياسللللللي الكوادر املؤهلة  عتبارها أسللللللاسللللللاي لكى تل
 وحضاري وثلايف.

  
وللد ت ريت امتمعات البشلللراة وتطورت تطوراي اللللامالي وسلللارت  طو واعدمم وسلللراعة ما اتطلو دا ماي  عادمم 

لللللر ضروري. ليها أمللللللللللع واإلالرافالنظر يف تطوار الرت ية والعملية التعليمية هي أساس إى الك فاإهتمام هبا 
 الرت واة.   إلالرافما جعى اللا مني أبمر الدولة افكروع يف الكادر املؤهى للليام 

 
          

ليت مل ا عملية اإلالراف الرت وي يف تطوار التعليأ  ملدارس العر ية يف تشاد من  ني املشكالتتعد معرفة دور 
حتظ  هتمام إبري من قبى الباحثني يف اللضااي الرت واة يف تشاد وإ سيما التفتيش يف املدارس اإلعداداة 

 والثانواة. ومل تعد دراسات وإ حبوث يف هقا اجلانو  إ النقر اللليى. 
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س والطالب وما د املدار وللد الهد التعليأ يف تشاد وغريها يف هقه اآلونة األخريمم تطوراي ملحوظاي،  زايدمم عد
ترتو علو الك من حاجة ماسة  ىل  عداد مشرفني تر واني أإثر إفاءمم من اي قبى. علو سبيى مثا : ورد 

 وحدها فلط أع عدد املدارس اليت حتت تصرفها  لغ: 2جنمينا رقأأعن مفتشية الرت ية الوطنية حملافظة  لداة 
 
 222 82215فصللللللللللللللال تر وايي، حيال ابلغ عدد التالميق فيها 588، هبا زايدممى لل قا مدرسلللللللللللللللة ا تدا ية 

معلملللاي، لفتل   2611(، حتلللت تصللللللللللللللرف %11،86تلميلللقمم معلللد    22162تلميلللقاي، من  ينهأ 
فصللللللللللال دراسللللللللللياي  128(، و%18،88امرأمم  معلمة( لعد    151التفصللللللللللصللللللللللات والرتو، من  ينهأ 

التفصلللللللللللصلللللللللللات.  وإقلك  إتا ي من مجيا  26626سلللللللللللبورمم و 856إرسلللللللللللياي و  116و ملعداي  5812و
 :إلعداداة والثانواة هبقا التفصيىا
 82  عداداة خاتة؛ 18 عداداة من  ينها  
 25  اثنواة عامة خاتة؛ 21اثنواة عامة من  ينها 
 8  سنعرضا إحلاي  لتفصيى.  2اثنوايت فنية خاتة 1اثنوايت فنية من  ينها . 

 :  2ما الي منها، وىلالدورمم األ م للتعليأ العريب6226وقد  لغ عدد املرتالحني يف الشهادمم الثانواة لعام 
 

 الناجحوع العدد اللسأ
 النسبة املأواة العدد  املسجلوع العريب
 25.15 2228  1816 األديب 

 21.82 525  1185 علمي أحياء
 12.65 12  11 علمي رايضيات 

 G1 93  34 46.24احملاسبة
 G2 37  17 45.95فنوع التجارمم

  3126  11046 اجلملة 
 
الرت وي يف ضللللللللوء هقه املؤالللللللللرات الرقمية من املدارس والتالميق رتا   ىل  عداد مشللللللللرفني  فاالللللللللر إلافأمهية 

سلللللب   واجبهأ حنو التالميق،  ااي من خال  ما تر واني مؤهلني الوموع لسلللللاعد املعلمني من أجى الليام أبداء
 حتدد مشكلة البحال يف السؤا  التايل:

  
                                                 

 م 2622لعام   وزارمم العليأ العايل للهيئة الوطنية للمسا لات واإمتحاانت دارمم العامة تلرار عن  2

 م.2622املكتو الوطين لالمتحاانت واملسا لات  لتعليأ العايل  حصا يات الشهادمم الثانواة لعام  2
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 ؟يف تشاد العريب الرتبوي يف تطوير التعليم اإلشرافما هو دور 

 
   تتمثى أمهية البحال من خال  ما أييت: :دراسةأمهية ال-2
 التعليأ  ملدارس يف الرت واني املشلللللللرفني دور : تكمن يف تطوارالرت وي لإلاللللللللراف لنسلللللللبة  دراسلللللللةأمهية ال -أ

لمني ومعرفة و عداد املع راءعلو العملية الرت واة ومسللللللللللللللاعدمم املد اإلالللللللللللللللرافالعر ية حيال رتا   ليهأ يف 
اخلللللى اللللقي انتد عن علللدم خعهأ وتلللدرابهأ والبحلللال عن اةلو  للللقللللك ومعرفلللة ملللدش تطبي  املنهد 

 واستيعا ا لدش التالميق.
سلللللاعدمم ل : التعاوع ما املشلللللرفني يف حسلللللن سلللللري العملية الرت واة واللياماء لنسلللللبة للمدر دراسلللللة أمهية ال -ب

لفة حسلللللللللو املفت وضلللللللللبط وتنشللللللللليط الفصلللللللللو  املعلمني يف حسلللللللللن أدا هأ وتدرابهأ علو طر  التدرا 
 .الرت وي املشرف، ومد اإلدارمم  دراسة علمية عن واقا اهأختصص

للمعلمني   وتفا مرالداي وموجهاي  اإلالراف من قبى املشرف لنسبة للمعلمني: معرفة دور دراسة أمهية ال - 
يف  ال اصلليد أخطاءهأ، لقلك  و عليهأ أع اتعاونوا معا واسللتشللريوه يف إى ما ارونا عولي  مفتشللاي ات

سللري عملهأ و و عليا النصللذ يف الك  طرالة وداة وتعاونية وليسللت تسلللطية، تسلللبهأ التعامى اةسللن 
 واإستفادمم املطلو ة وجتعلهأ خيافوع منا وارهبونا. 

التالميق هأ حمور العملية التعليمة ومن أجلهأ اتأ  عداد و  الطلبة لنسللللللللللللللبة للمتعلمني: دراسلللللللللللللللة أمهية ال -د
 واملشرفني واملناهد وإافة املدخالت التعليمية.   اءاملعلمني واملدر 

لو سلللري ع  إلاللللرافالتالميق: اسلللاعدهأ يف معرفة من الوم الطالب او ألولياء أمور  ة الدراسلللةأمهي -ه
تطلبات الدولة وامتما وف  م يها لتعلمهأ وتر يهأ تر ية تالءمالعملية التعليمية اليت أللوا أبفالا أإبادهأ  ل

   .هلاملفطط ااملنهد 
 امليداع الرت وي ومدش فاعليتا يف اإلالللللرافللسلللللطات الرت واة: تسللللاعدها علو معرفة دور  ة الدراسللللةأمهي -و

 يف تطبي  املنهد وسري العملية التعليمية. اإلالرافواملشكالت اليت تواجها ومعرفة مدش أمهية 
   

 :يف اآليت األسباب تكمن :لدراسةتيار اخأسباب ا-1
 لتعليمية؛ااملشرفني الرت واني يف العملية  اإلالراف الرت وي من قبى املسامهة يف أتإيد دور                                               
  ؛الرت وي اإلالرافاإرتلاء أبداء عملية  
  الرت وي يف جما  التعليأ العريب. اإلالراف ثراء املكتبة الرت واة التشاداة  دراسة عن  
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  التالية:فإهنا تدور حو  النلاط  :دراسةالأهداف  - 4

  املشرفني الرت واني؛اإلالراف الرت وي من قبى العمى علو معرفة دور 
  تشاد؛يف الرت وي للتعليأ العريب  اإلالرافعملية لدر اإلمكاع لتطوار  السعي 
  يف مجهوراة تشاد عامة والتعليأ العريب خصوتاي؛ اإلالرافوضا معااري للعملية 
  لية التعليمية؛ كى مكوانت العم اإلالرافعمليات الكش  عن العالقات البنا ية والوظيفية اليت تر ط 
  الرت وي يف التعليأ العريب؛ اإلالرافمعرفة واقا 
  تشاد؛يف وع يف تطوار التعليأ العريب شرفر القي الوم  ا املالكش  عن الدو 
  الرت وي؛ اإلالرافالتوتى  ىل نتا د وتوتيات ختدم عملية 
  ؛ تشاديف حتداد املشكالت اليت تواجا املشرفني الرت واني يف التعليأ العريب 
  ملننة علو واقا البيئة التشاداة استبانةتطوار.  

 
 

  :دراسةأسئلة ال -5
بط الرت وي؟ ما هي املعااري اليت توضا من أجى ض اإلالرافالرت وي؟ إي  ميكن تطوار  اإلالرافما هو 
تشاد؟ ما هو يف  الرت وي يف التعليأ العريب اإلالرافتشاد؟ ما هو واقا يف يف العليأ العريب  الرافإلاعملية 

واجا املشرفني تشاد؟ ما هي املشكالت اليت تيف الدور القي الوم  ا املشرفوع يف تطوار التعليأ العريب 
 تشاد؟يف الرت واني يف التعليأ العريب 

 
  ىل التحل  من:  دراسةاسعو ال :لدراسةفروض ا -6

  ؛علو العملية التعليمية التعلمية  إلالرافاملشرفوع الرت واوع هأ القان الوموع   
  ؛تشاد يفللمشرفني الرت واني دور يف تطوار التعليأ العريب  
 ؛تطور التعليأ العريب يف تشاد  فضى مجيا موظفي العملية التعليمية وخاتة املشرفني الرت واني   
 لو تطوار التعليأ العريب يف تشاد.ع الرت واني أبوتاف أتهلهأ عو اتص  املشرف 

 
 :دراسةمسلمات ال - 7

  مهأ جداي، خاتة  عد اإنفجار اهلا ى يف أعداد التالميق. اإلالرافعملية من املسلأ  ا أع 
 مساعدمم املشرف الرت وي للمعلمني؛ 
  التالميق؛التعاوع ما املعلمني واإلدارمم من أجى حتسني أداء املعلمني وحتصيى 
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  تطوار العملية التعلمية من خال  تدراو املعلمني وتوجيههأ؛ 
 لعملية التعليمية.التفطيط السليأ من أجى رفا مستوش اللا مني   

 
 

 :دراسةمصطلحات ال.8
اد خعاتا العلمية لتحسني أداء املعلأ  تجو  الرت واة األجهزمم الفنية اهو نشاط فين تلوم هب اإلشراف الرتبوي
اتا علو تنشيط استعدادات التلميق النفسية وتنمية قدراتا العللية، وتطوار مهار  سهرالو  والعملية واألساليو

 األإادميية لتحلي  ال اايت اللصوش من العملية التعليمية. 
 
: لإلالراف عدمم مفاهيأ متباانة جاءت نتيجة رؤش اخلعاء واملفكران الرت واني القان املقصود من اإلشراف*

 استلروا. 
ضمن  الصالحية اليت اتمتا هبا املسئو  اإلداري يف الليام لراقبة اإلعما  اعين:رت ية يف ل ة ال :املشرف*

 .2اماألعما  مال ماي ما هو خمطط هلا وملصلحة الرت ية  شكى عتكوع مساحة  دارتا فيوجا وانبا وارالد، لكي 
درتا علو الوتو  واإلنساين و لطرالة إلعداد املرء  عداداي تحيحاي وتاةاي ومتميزاي  سلوإا الفكري  الرتبية:*

 .2مشكالتا ومشكالت جمتمعاخمتل   ىل مصادر املعرفة وتوظيفها يف حى 
  1الارك  نصيو إبري يف عمى ما  دور:لعو دوراي / قام  :وهادور * 

رصى التطوار يف جما  الرت ية من خال  تطوار املناهد الرت واة وجعلها متآلفة ما التطور اةضاري  تطوار:
 . 1لتصبذ مال مة لطموط املتعلمني والعاملني يف اما  الرت وي

مم يا: اعتع التعليأ رسالة  نسانية وتر واة اعين  تدراو املرء منق نعومة أظفاره علو التعرف أبمور اةالتعليم*
وعلو إيفية التصرف  زاء اآلخران وعلو اإتساب اخلعات واملهارات هبدف تنمية مواهبا ومدرإاتا ومساعدتا 
علو ختطي املسا ى و  اد اةلو  هلا، وعلو اإل داع واإ تكار يف جماإت ختصصا، ما اؤهلا إستالم 

 .8األفضىاللياداة و ناء جمتما را  اسري حنو  تاملسؤوليا
   :دراسةحدود ال-9

 يت:  أمكن الك فإع حتداد هقه الدراسة هي إاآل عما من عمى  إ ورتى حيزاي من الزماع واملكاع.  

                                                 
   11م ، دار النهضة العر ية  ريوت لبناع. ص 2668، 2د. جرج  ميشا  جرج : معجأ مصطلحات الرت ية والتعليأ عريب فرنسي  جنليزي ط 2

 282املصدر نفسا  2

 املنظمة العر ية للرت ية والثلافة والعلوم، املعجأ العريب األساسي  1

  211املصدر السا   ص  1

 252املصدر نفسا  8
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 مدانة أجنمينا العاتمة "/2جنمينا رقأأمفتشية الرت ية الوطنية حملافظة  لداة اةدود املكانية للبحال: 
 .2622 أإتو ر  ىل م2626اةدود الزمانية: من الهر مااو  ىل أإتو ر 

 الرت وي ودوره يف تطور التعليأ العريب يف تشاد. اإلالراف اةدود املوضوعية: 
لمية أثناء الليام جبما املادمم العدارس  ع املنهد القي اتبعا ال :دراسةمنهج وأدوات مجع معلومات ال -01

   : جلما املعلومات.اإستبانةامم أد دارسال  يفيلاستعمإ اضافة. تكامليهو املنهد ال
 

 نبقمم اترخيية عن التعليأ العريب يف تشاد األول:املبحث 
 

املراحى اليت  اتراخ التعليأ العريب يف تشللللاد حسللللو نقبى أع نتطر  لتعرا  اإلالللللراف علينا أع نعر  قليال ع
 مرت هبا الل ة العر ية إما ورد يف جمل  طبلات الرت ية الوطنية. 

وتبلغ مسللللللللللللللللللاحتهللللا  .°21و °21و ني خطي الطو   °21و°5تلا دولللللة تشللللللللللللللللللاد  ني خطي العرض 
  حدش عشلللللللللللللر مليوع تلراباي( حسلللللللللللللو  280666.666وابلغ عدد سلللللللللللللكاهنا حوايل  2إلأ  2.251.666

  حصا يات عام.  
أما مناخها فتفتل  فيا الفصللللللللللو  اختالفا  يناي من حيال رطو ة مطرمم  ىل معتدلة، فحارمم منعشللللللللللة  ىل حارمم 

 حتمى معها السحو أحيااني واألتر ة أحيااني أخرش.  الدادمم، ورايحها مشالية الرقية
وحتدها دو  سللللتة: من الشللللما  ليبيا ومن الشللللر  السللللوداع ومن اجلنوب  فراليا الوسللللطو ومن ال رب نيجر 

 ونيجرياي والكمروع.  
عشللر  ي ع موقا تشللاد  ني  فراليا الشللمالية و فراليا السللوداء، جعى الل ة العر ية تدخى فيها منق اللرع اةاد

امليالدي من قبى الرعامم والبدو الرحى والتجار من العرب ومن خال  دخو  اإلسللالم يف أغلو مناط  تشللاد 
 ع أغلو الرواايت نصللللت علو أع انتشللللار اإلسللللالم يف و . والدعامم والعلماء. 2من الشللللر  وال رب والشللللما 

 .  2تشاد إاع يف اللرع اةادي عشر امليالدي
ولكن اإر الدإتور حممد تللللللا  أاوب أع دخو  اإلسللللللالم يف تشللللللاد إاع يف اللرع األو  اهلجري، السللللللا ا 

 م. 888هجراة املواف   18امليالدي و لتحداد عام 
وهو العام القي وتللللللت فيا طال ا علبة  ن انفا جبا  إوار تيبسللللليت إل انتشلللللار اإلسلللللالم  ىل مجيا املناط  

اد(  وسللللللللا ى عدادمم أمهها التبين اةر واإلقناع وجهود التجار املسلللللللللمني ودور حو  حبريمم الشللللللللط  حبريمم تشلللللللل
 .     1حجا   يت هللا اةرام

                                                 
 51م ص 2551ات الرت ية الوطنية لعام جمل  طبل 2

 262ص  2552عبد الرمحن عمر املاحي، تشاد من اإستعمار حىت اإستلال  اهليئة املصراة العام للكتاب ط عام  2
 21م مطا ا الصفا اللاهرمم، ص: 2665 2حممد تا  أاوب ، مظاهر الثلافة العر ية يف تشاد املعاترمم وحتدايت العوملة ط  1
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إما أع أإع عامى من عوامى انتشار الل ة العر ية هو وجود وانتشار البدو من العرب.  ع دولة تشاد ردها 
ن تاع إ الللللللك أع هلما أتثري يف الك ممن الشللللللر  مجهوراة السللللللوداع ومن الشللللللما  ليبيا هااتع دولتاع عر ي

جهة ومن جهة أخرش أهنا أتللللللللللللللبحت ملتلو للعمليات التجاراة ومر لكثري من اةجا  إ د من عبوره. ما 
 جعلها تعلد العالقات واملبادإت التجاراة والتعاونية ما العامل العريب واإلسالمي.

تلليداة عليأ العريب منق الك اةني يف املؤسلللسلللات الإانت الل ة العر ية تسلللري  ىل جنو اإلسلللالم وقد  دأ الت
من املسلللللللللللللللاجد واخلالوي واةللات و يوت العلماء حيال اتعلأ الطالب اللرمع الكري والعلوم اإلسللللللللللللللالمية 

 والعر ية.  
واسللللتفدمت لل ة العر ية لنشللللر ثلافة غنية ومتنوعة، ترمجت  فكر إبار الكتاب التشللللاداني مثى الشلللليخ عبد 

 سي يف أ شة يف اللرع التاسا عشر. اة  السنو 
 وارجا انتشار الل ة العر ية يف تشاد  ىل عدمم عوامى منها: 

 حسللللللاس املواطنني  ضللللللرورمم تعليأ الل ة العر ية ألهنا ل ة اللرمع الكري والسللللللنة النبواة والعلوم اإلسللللللالمية  -2
 والشعا ر الدانية؛

 اداة؛انتشار اللبا ى العر ية يف معظأ املناط  التش -2
 التفاعى والتصاهر  ني اللبا ى العر ية واللبا ى األخرش؛ -1
 تعدد اللبا ى واللهجات التشاداة ما أدش  ىل تعو ة التفاهأ والتفاطو  إ  لل ة العر ية. -1
هجرات العلماء والفلهاء من اةجاز ومصلللللللر  ىل  فراليا  صلللللللفة عامة لتثلي  املسللللللللمني وتعليمهأ أمور  -8

 دانهأ. 
 .    2تبين مجيا املمالك اإلسالمية اليت قامت يف تشاد الل ة العر ية وجعلها ل ة رمسية يف دواوانها -8

فلو تتبعنا اتراخ التعليأ العريب يف تشلللللاد لوجدان لا وجوداي فيها منق اللرع السلللللا ا امليالدي إما اإر د.أاوب 
اداة طنية األوىل ول ة التفاطو لألمة التشلللللللحيال اسلللللللتطاعت الل ة العر ية ما مرور األايم أع تكوع الل ة الو 

 داايت اللرننييف هناايت و  - ىل أع منيت البالد يف  دااة اللرع العشلللران  إسلللتعمار الفرنسلللي القي حاو 
 ميزها، وميحو وجودها واعمها  خلراب. أع اطم  معاملها وافلدها - 26و 25

 ا اآلع.     شيئاي  ىل أع  ل ت املرحلة اليت هي فيهما الك فلد  ليت الل ة العر ية تامدمم تتطور اليئا ف
م تدرس الل ة العر ية علو الللللللللللللللكى تعليأ قرمين اختياري، اهلدف منا جقب أ ناء 2586-2562ففي عام 

 املسلمني  ىل املدارس اإستعماراة.
  

                                                 
 .21م ص 2552رمحن أمحد عثماع ، اهلجرات السياسية وأثرها يف انتشار اإلسالم يف  فراليا ، املرإز اإلسالمي اإلفرالي عام عبد ال 2
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هأ العلماء  كفلد قام املسللتعمر  عدما فشللى يف سللياسللتا التعليمية يف تشللاد وتنبا أع السللبو الر يسللي يف ال
عاملاي وهدفا من  166 من أ شللللللة، حيال قتى فيها أإثر م يف مدانة2521قام  رتكاب جمزرمم الكبكو عام 

 الك هو توطيد هيمنة الثلافة الفرنسية.                 
 عض م وتدمري 2516م ومقحبة إامن عام 2521ومل التصر علو هقه اةادثة و منا قام لقحبة فااي نف  عام 

 بحر ال زا .  موسورو التشاداة أمثا   عدامل
 

و رغأ هقه اةوادث تللللللللمد التعليأ العريب فأنشللللللللأت معاهد من قبى املواطنني حفاظاي علو مسللللللللتلبى أ نا هأ 
 الثلايف والداين ضد الثلافة الفرنسية ال ازاة ومن هقه املعاهد:

 م؛2518معهد أم سوالو العلمي اإلسالمي لدانة أ شة عام  -
 م؛2588 ستاع العارفني للرت ية اإلسالمية لدانة أ شة عام معهد  -
 م2588املرإز اإلسالمي لدانة أجنمينا عام   -
 م2588معهد الثلافة اإلسالمية  جنمينا عام  -
 م2585مدرسة النهضة العر ية  جنمينا عام  -

 إما أالعلوا من نرياع اخلالوي وأالهرها يف تلك الفرتمم: 
 ؛نة أ شةخلومم الشيخ مدم  رإة لدا -
 ؛خلومم الشيخ جبى اون  لدانة أ شة -
 ؛لوين عمر لدانة أجنميناالخلومم  -
 ؛لدانة أجنميناو  حممد األلوين جتاين الخلومم  -
 2 .خلومم حممد زان لوسورو -

  ىل جانو هقا، توقد نرياع اللرمع الكري يف البوادي واللرش التشاداة الكثريمم العدد. 
نظراي لقلك، قام املسللتعمر لحاوإت منا أ ناء املسلللمني  عد التفر  من هقه املعاهد واخلالوي من القهاب 
 ىل البلداع العر ية إإتساب العلأ واملعرفة وليتمكن هو من نشر ل تا وثلافتا  ني أوساط األمة املسلمة، قام 

 انة أ شة.     م لد2581 تأسي  املدرسة اإلعداداة الفرنسية العر ية عام 
م فلد منذ مكاان 2586  راى عام  21م  عد أع اسللللللتللت البالد، فإع دسللللللتور 2516 – 2586من عام 

 .2لل ة العر ية يف التعليأ. فأدخلت وزارمم الرت ية الوطنية تعليأ هقه الل ة يف  راجمها إمادمم اختياراة
وترقية  مهمتا  عداد التعيني وتثبيت م عني أو  مفتش ر ي  قسللللللللللللللأ التعليأ العريب،2582ففي أإتو ر عام 

 املوظفني و عداد  رامد املعلمني والليام  شراء وتوزاا الكتو املدرسية وأاضا تنظيأ التدرابات الرت واة. 
                                                 

 .21م . ص 2551ية مية إلية الرت علو حممد قمر، أساليو تدرا  الل ة العر ية  ملراحى اإلعداداة يف تشاد، حبال لنيى درجة الدإتوراه يف الرت ية جبامعة أم درماع اإلسال 2

 م2586نوفمع  25اللانوع الدستوري الصادر  تاراخ  2
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م والقي ارتإا دا ما 2582اناار  2الصلللللللللللللللادر  تاراخ  221وقد جعى التعليأ العريب علمانيا لرسللللللللللللللوم رقأ 
 انية. فهو اهدف  ىل تعليأ الطفى اللراءمم والكتا ة واحملادثة ما اآلخران. اختياري يف مادتيا األوىل والث

م والقي رو   عداداة وداي  ىل اثنواة وطنية 2582اناار  2الصللللللللللللللادر  تاراخ  2885رقأ  وأاضللللللللللللللاي اللرار
لة حفرنسللللللية عر ية أب شللللللة. لتدراو العلمني املزدوجني املفصللللللصللللللني يف تدرا  الفرنسللللللية والعر ية لتالميق املر 

 .2اإ تدا ية
هقا اللانوع الضللللللللللللي أبع التعليأ العام علماين وادرس  21نص يف داباجتا يف الفلرمم  2582دسللللللللللللتور عام 

 .   2 ل ة الفرنسية. وجعلت مكانة خاتة لل ة العر ية
م جعى املدمم يف اللسلللللللأ املزدو  سلللللللتة سلللللللنوات، حيال خصلللللللصلللللللت السلللللللنتاع 2581اللرار القي مت يف عام 

 او املهين.األخرياتع للتدر 
هقه اللرارات أدت  ىل  عادمم تنظيأ التعليأ العريب يف املدارس الفرنسلللللللللللية، حىت ولو ظلت امليزمم اإختياراة  إ 
أع طرالة العمى للمعلمني  لعر ية ت ريت.  دإ من دراسلللللللللللللة تتأ خار  السلللللللللللللاعات الرمسية، اوجد او ع يف 

إما    صلللللل  الثالال اإ تداء ولي  من الثاين اإ تدا يجدو  اةصللللللص. وابدأ درس الل ة العر ية ا تداء من ال
 إاع سا لاي. 

الصللللللللللادر  تاراخ  221م أع سللللللللللبو  عاقة التعليأ العريب هو املرسللللللللللوم رقأ 2515وجاء يف تلرار نشللللللللللر عام 
م من رائسلللللللة اجلمهوراة، حيال اشلللللللمى مجيا اإلجراءات املميزمم لكبذ الل ة العر ية مثال فلنقإر 2/8/2582

 . 8واملادمم 2املرسوم ومها املادمم  مادتني من هقا
: تعليأ الل ة العر ية يف مجيا املستوايت اختياري وإ ميكن أع اتأ تدراسا  إ خار  التوقيت 2جاء يف املادمم 

 الرمسي، يف حدود اإلمكانيات املتاحة وما احتفاظ  ضرورمم العمى.
دروس الل ة العر ية ختضللللللللللللللا إلعطاء درجة إ : األعما  الشللللللللللللللفهية والتحراراة املنفقمم أثناء 8وجاء يف املادمم 

 تدخى يف اعتبار الرتتيو السنوي والشهري للتلميق.
مل اسللللللن من أجى التنظيأ و منا سللللللن من أجى اسللللللتحالة تعلأ الل ة العر ية  221لقلك فإع هقا املرسللللللوم رقأ 

 . 1وحتداثها وتكميلها لل ة الفرنسية
الصادر  211للمرحلة األوىل  لل ة العر ية لرسوم رقأ  أنشأت الشهادمم اجلامعية 2556 -2516ففي عام 
 م.2512أ راى  1 تاراخ 

                                                 
 م2582اناار  2الصادر  تاراخ  2885اللرار رقأ  2

 م2582أ راى  28اللانوع الدستوري الصادر  تاراخ  2
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ففي اللسللللأ املزدو   لثانواة الوطنية الفرنسللللية العر ية أب شللللة أنشللللأت مرحلة اثنواة تتو   شللللهادمم اثنواة أد ية 
ة أوىل أو ل ة  ة حيم،  ينما الل ة العر ية يف  عض املؤسللللللللسللللللللات الثانواة للدولة  ارس إل2511مزدوجة عام 

 حية اثنية إما هو يف غالو املدارس الثانواة واإلعداداة.
 م اطالو  لل ة العر ية إل ة رمسية اثنية للدولة.2515امليثا  األساسي للجمهوراة لعام 

  تلللالط النظام الرت وي لتكييفا ما اةلا   اإجتماعية واإقتصلللاداة  28و 21يف الفلرمم  21جاء يف املادمم 
شاد والفرنسية والعر ية هي الل تني الرمسية للبالد، وعلو إى حا ، سوف تتأ متا عة وتشجيا حبال ودراسة لت

 .2الل ات األخرش من أجى جعلها رمسية( وألو  مرمم اعلن عن رمسية الل ة العر ية مساواة للفرنسية
م فهي مكلفة 2552 داسلللمع 28م حولت مفتشلللية التعليأ العريب  ىل  دارمم  تاراخ 2556-2556يف عام 

 . 2 ملهام اإلداراة والرت واة لكافة املؤسسات اخلاتة والتعليأ العريب يف املؤسسات العامة
اتقمم  حولت  ىل املعهد العايل للعلوم الرت واة( استمر يف تدراو أس علمنياملالعليا إلعداد  منق  نشاء املدرسة

   .(CAPEL نواة املرحلة اإلعداداة. إل تدراو أساتقمم املرحلة الثا
األساسي  ثا يأتبحت الل ة العر ية رمسية مساواة لل ة الفرنسية إما نص عليها امل 2552أإتو ر  25واوم 

 . 1للجمهوراة. واعين  قلك سياسة تؤدي  ىل توظي  تدر ي وإامى هلقه الل ة يف حياها الوطنية
م نصللت التوقيت والعامد الرمسية علو سللت سللاعات يف األسللبوع من حصللص الل ة العر ية 2551ففي عام 

 يف املدارس الفرنسية العامة، ونف  هقه الساعات  و أع تدرس فيها الل ة الفرنسية يف املدارس العر ية.     
أإتو ر  2تلللادر  تاراخ  628ار رقأ ( قسلللأ الل ة العر ية  لر INSEأنشلللأ يف املعهد الوطين للعلوم الرت واة  

 م.2558
م واؤإد دسللللللتور 2551ا راى  21تللللللادر  تاراخ  86وأتسللللللسللللللت الشللللللهادمم الثانواة العر ية الرمسية  لرار رقأ 

 األساسي املتعللة  ل ات الرمسية للدولة. ثا يماإلحكام السا لة لل 8مجهوراة تشاد يف   ا األو  ومادتا 
م أل ي الدسللللللللللللللتور. أما امليثا  الوطين فلد أعاد وأإد أع 2556داسللللللللللللللمع  من أو  من ا تدأم 2556عام 

 الل تني الرمسيتني مها الفرنسية والعر ية.
م أل يت  دارمم التعليأ العريب ودجمت أقسللللللللللاما يف اإلدارات األخرش.  املرحلة األوىل والثانية( 2552منق عام 

 ريب القي مل اعط النتا د املرجومم. تمأ هقا اإلجراء فلد من أجى تنشيط وتفعيى التعليأ الع
وعالومم علو الك، أع امليثا  اإنتلايل للجمهوراة خال  املؤ ر الوطين املسللللللللللللللتلى املنعلد يف أجنمينا  تاراخ 

أع الل تني الرمسية مها الفرنسلللللللللللللية والعر ية  1م أإد يف الباب األو  من املادمم 2551  راى  61اناار  ىل  28
 لتالية:امة اإنتلالية يف فصلا الثالال حو  الرت ية الوطنية نص علو التوتيات اةكو  نفاا ينما دفرت 
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  ؛ عادمم تفعيى التعليأ العريب لنحا أس  ووسا ى مناسبة إبدخا  الكوادر املؤهلني فيا -
 تلواة التعليأ الفرنسي يف املؤسسات العر ية و لعك .  -

تني للدولة وطين املسللللللتلى املتعللة  سللللللتعما  الل تني الرمسيم تطبيلاي لتوتلللللليات املؤ ر ال2551اونيو  21اوم 
من مجيا الوزراء أع  125طلو ر ي  وزراء اإنتلالية  لرار  داري رقأ إما اليت هي الل ة الفرنسلللللللية والعر ية.  

 أ. ارتمجوا  لل تني الفرنسية والعر ية الالفتات املنصو ة أمام مكاتبهأ وخمتل  األقسام التا عة إختصاتاه
ما نصللللللللا:   ع الل تني  (5 التاسللللللللعة م يف مادتا 2558مارس  12وللد جاء يف الدسللللللللتور الصللللللللادر  تاراخ 

 . 2الرمسيتني مها الفرنسية والعر ية وردد اللانوع الروط تطوار وتنمية الل ات الوطنية(
تشللللاد. علو سللللبيى   يفإما أع للدو  العر ية واملنظمات الدولية اإلسللللالمية دور إبري يف هنضللللة التعليأ العريب

 املثا :
م وقد ختر  مإف الطالب 2512قامت مجهوراة السوداع  تأسي  مدرسة الصداقة السودانية التشاداة عام 

التشللاداني يف خمتل  التفصللصللات واملسللتوايت من خمتل  املعاهد العليا واجلامعات السللودانية وإاع للمنهد 
 السوداين تواجد إبري يف خمتل  املدارس التشاداة يف الفرتات السا لة. 

م واثنواة محداع  ن راالللد 2552جنمينا عام نظمة الدعومم اإلسللالمية الفضللى يف  نشللاء اثنواة ا ن سلليناء أبومل
 أب شة.

م واسللللتلبا  أعداد 2511إما قامت اململكة العر ية السللللعوداة إبنشللللاء املرإز اإلسللللالمي للملك فيصللللى عام 
 ها لة من الطالب يف اجلامعة اإلسالمية  ملدانة املنورمم وجامعة الرايض ويف معاهد أخرش من اململكة.   

 اومنا هقا وقامت  بناء م حىت2518وترسللللللللللى مجهوراة مصللللللللللر العر ية  عثات من األزهر الشللللللللللرا  منق عام 
 ثالث مدارس أزهراة يف العاتمة وأ شة وسار. 

 م،2552وقامت دولة الكوات عع منظمة جلنة مسلمي  فراليا  تأسي  املرإز اإلسالمي الكوايت عام 
م اوأاضلللللا املنظمة اإلسلللللالمية للرت ية والثلافة والعلوم قامت إبنشلللللاء املرإز الرت وي لتأهيى املعلمني يف تشلللللاد ع

 م. 2555
  وإ ننسو دور اجلماهرياة العر ية الليبية يف املشارإة الفعالة يف عملية تطوار التعليأ العريب يف تشاد من خال
ة مؤسساها الكعش ا تداء من املرإز الثلايف العريب اللييب وإلية الدعومم اإلسالمية العالية وإلية الرت ية فرع جامع

معلماي من قبى مجعية الدعومم اإلسلللللالمية العاملية  186و رانمد تعيني أإثر من سلللللبها يف خمتل  املواد العلمية 
واتكوع   ا منسعلو رأس( والتوجيا واملتا عة  اإلالراففرا     نشاء جهاز اسمو وهلقه اجلمعية الفضى يف 

  .معلماي  351علو   إلالرافالوموع تر وايي مشرفاي   14الفرا  من 
 خر ي خمتل  اجلامعات الليبية يف خمتل  التفصصات.  وغري الك من أساتقمم ودإاترمم

                                                 
 8. ص 5م املادمم  2558دستور مجهوراة تشاد مارس عام  2
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إما إ ننسو أاضا جهود املؤسسات غري الرت واة: إرا طة العامل اإلسالمي ومنظمة املؤ ر اإلسالمي والبنك 
اإلسالمي للتنمية والبنك العريب للتنمية يف  فراليا وغري الك من منظمات ومؤسسات دولية سامهت يف هقا 

 اما .
 د سامهت اجلامعات يف الك:ولل

م وقسللأ 2511م وفتذ قسللأ الل ة العر ية فيها عام 2512جامعة تشللاد  جامعة أجنمينا حالياي( أنشللأت عام 
 م.2555الفيزايء والكيمياء  لل ة العر ية عام

 واجلدار  لقإر: أع جامعة تشلللللللللاد ما زالت حىت اآلع أإثر جامعات العامل ختلفاي، حيال مل افتذ فيها قسلللللللللأ
  . إ يف اآلونة األخريمم للدراسات العليا: إ د لوم الدراسات املعملة وإ املاجستري وإ الدإتورمم

تنلصلللها  عض األقسلللام  لل ة العر ية إ سللليما يف إلية اآلداب والعلوم اإلنسلللانية فلأ اوجد  إ قسلللأ اآلداب 
 ية إاللانوع واإلدارمم والفلسفة.     قسام  لفرنساأل خمتل  رغأ وجود . إ يف اآلونة األخريمم والتاراخ
  م 2552جامعة امللك فيصى أنشأت عام 
  م 2555إلية الدراسات العر ية واإلسالمية أنشأت عام 
  م 2661جامعة مدم  رإة أب شة عام 
 2وهناك معاهد ومؤسسات علياي إثريمم خاتة وعامة أنشأت لكي تساهأ يف تكوار الل ة العر ية. 

 
تطوار الل ة العر ية يف تشلللللللللاد تلللللللللدر أو  مرسلللللللللوم رائسلللللللللي  لل تني الرمسيتني للدولة  العر ية وأخرياي يف جما  

إلعداد عايل التسللللليري معهد  تنظيأ و م اللاضلللللي 2622/ر /رو/وت ع/2825والفرنسلللللية( وهو املرسلللللوم رقأ 
ر ي  والوزراء ووزار و ا عليلللا من قبلللى ر ي  اجلمهورالللة يوقمت التأبجنمينلللا  قرتاط وزار التعليأ العلللايل املعلمني 

 . 2م22/22/2622التعليأ العايل  تاراخ 
 

 الرت وي.اإلالراف مفهوم عن  :املبحث الثاين
 
  :منها إثريمميف الل ة لا معاع   اإلالراف*
  اإنتصاب وأالرف الشيء وعلو الشيء، عاله وتشرف عليا وأالرفت  :اإلالراف العرب:جاء يف لساع

  فو .اطلعت عليا من  عليا:
  جاء يف خمتار الصحاط: مشرف   مشرفوع: مسؤو  عن اليء ما: إمشرف تر وي ومشرف وقد

                                                 
 هقا ما إ حظا الباحال من خال  معااشتا للواقا  2
  م22/22/2622م الصادر  تاراخ 2622/ر /رو/وت ع/2825املرسوم رقأ  2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  2اجتماعي
 .أما إلمة تر وي فهي من رىب مصدر تر ية: تنمية الوظا   اجلسمية والعللية واخلللية حىت تبلغ إماهلا 
 2رىب اريب تر ية مرب: رىب األب ا نا أي هق ا ومنو قواه اجلسمية والعللية واخلللية. 

 فلد عرفا علماء الرت ية  عدمم تعرافات منها:  أما يف االصطالح*
 متماا حاجات خال  من أهدافها تستوحي اجتماعية عملية: أنا علو اإلشراف خليل نظمي اعرف 

 اإلفراد يهاف واشرتك امتما نظأما  تتف  سليمة طر   واسطة األهداف هقه  لوغ علو وتعمى
 .1معاملها وحتداد اهاو خط رسأ يف واجلماعات

 الفعالة املسامهة لوع التالميق ملساعدمم املعلمني وتوجيا والتنظيأ التنسي  معناه اإلالراف: بريج تعريف 
 .1التعليمية العملية افأهد فتتحل  للمعلمني القايت النمو حتلي   ىل اهدف متواتى جهد وهو امتما يف
 جاء يف  8أفضى دمات  التالميق تزواد  لصد التعليمية للعملية وتلوي توجيا عملية اإلالراف: تربيين

 التعليأ عملية لتحسني خمطط  رانمد  نا: الرت واة املوسوعة
 اةداال لفهومها ويالرت  املشرف عمليةأع  لنا اتبني السا لة واآلراء السا لة التعرافات استعراض خال  من*

  الي: لا تتميز
 .للتالميق ملتكامىا النمو حتلي  هبدف واملعلمني املشرفني  ني والدميلراطي السليأ التفاعى علو تعتمد
 الشفصي نموال علو اساعدهأ عملهأ جما  يف جداد  كى وتزوادهأ و رالادهأ املعلمني توجيا  ىل هدف
  .واملهين
 املواق  إى  يف اهلام لرإنا  عتباره املعلأ  ىل ر يسية  صورمم وتتجا التعليمية اخلدمات حتسني األساسي حمورها
 . أداءه وارقو إفاءتا  لتزداد اجلهود  ليا تتجا أع وإ د الرت واة
 وطر  التعليمية ا ىوالوس إاملناهد  األطفا  تعليأ يف تؤثر اليت والظروف العوامى مجيا علو اهتمامها انصو
 فال ااة. رسياملد امتما يف السا دمم والعالقات واملعلمني التالميق ومشكالت اإمتحاانت ونظأ التدرا 
 الالزمة املساعدمم تلدي  طرا عن للتالميق املتكامى النمو حتلي  هي اةداال لفهوما الرت وي لإلالراف النها ية

 مستوش ارف علو اعمى متفصص إلا د  الرت وي واملشرف األإمى الوجا علو مهامهأ لتأداة للمعلمني
 .  متما اةيامم سواة ترتفا إما  التعليمية العملية

                                                 
 212م مكتبة لبناع ص: 2555الرازي حممد  ن أيب  كر، خمتار الصحاط ط  2
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 مخر الفصاي  عأ من للتأإد الفص هبا الوم عمليةهو  الرتبوي اإلشراف ع  التعريفات: تلخيص وميكن*
         .(اخل نوكالب املصانا الرايضة اجليش: املهن إى  يف موجودمم الوظيفة هقه  جيد حنو علو  عملا الوم

 األهداف حتل  التدرا  مهمة أع من  لتأإد خالهلا من املشرف الوم عمليةأما اليت حنن  صددها فهي 
 .هلاي  املوضوعة

عملية هو نشاط فين تلوم  ا األجهزمم الفنية لتحسني أداء املعلأ  تجواد خعاتا العلمية وال الرتبوي اإلشراف أي
واألساليو وتسهر علو تنشيط استعدادات التلميق النفسية وتنمية قدراتا العللية، وتطوار مهاراتا األإادميية 

 لتحلي  ال اايت اللصوش من العملية التعليمية. 
راف عدمم مفاهيأ متباانة جاءت نتيجة رؤش اخلعاء واملفكران الرت واني القان : لإلالاإلالرافامللصود من 

 . استلروا
 

 .2أس  اإلالراف الرت وي :لثالثااملبحث 
علو املشلللللللللللرف الرت وي أع اتحلو  لتفكري العلمي وهو سللللللللللللوك انلى الفرد من السللللللللللللبية  :التفكري العلمي

 واإتكا   ىل اللدرمم علو حتمى املسئولية إاملة  فكر وحر ورأي سليأ. 
 حساس الفرد لوق  ما اتحدش قدرتا؛ إب: يبدأ التفكري العلمي
لة هبا من املعلومات والبياانت املتصلللللللللللل والتفكري فيها ودراسللللللللللللتها عن طرا  التحليى ومجا حتديد املشـــــــــكلة:

 مصادرها األتلية؛  
 : أي اقرتاط  عض اةلو  والوسا ى املناسبة ةى املشكلة. فرض الفروض

: وهي حماولة هدف  ىل اختيار أنسو الفروض وأإثرها احتماإ ةى املشكلة اختيار أحد الفروض لتجربته
 لوضعا حمى التجر ة.   

هو عملية أسلللللللاسلللللللها البحال والعمى واثبات تلللللللحة النتا د. وهو يف اإلاللللللللراف الرت وي نشلللللللاط  التجريب:
تتصللل  نتا جا  خلل  واإ تكار. وهو اتيذ للمشلللرف واملعلأ والتلميق الفرتلللة ليجر وا واسلللتنتجوا يف إى من 

 املدرسة والبيئة ومن أساليو وطر  ونشاطات أخرش جدادمم. 
   

شلللللللرف عند الليام حبى مشلللللللاإلا لشلللللللارإة اآلخران ليكوع العمى  فكر مشلللللللرتك : راو  املالتفكري اجلماعي
ومجاعي، إع الفرد مهما  لغ إ اصى تفكريه  ىل قيمة التفكري اجلماعي وهي الشورش اليت هلا نص اث ت يف 

نَلُهأْ اللرمع قا  تعاىل:   (.2َوأَْمُرُهْأ اُلوَرش  َليلْ
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تا علو مواجهة املواق  اجلدادمم  كفاءمم ومعاجلة الظروف هي حسللللللن تكي  املشللللللرف الرت وي وقدر  املرونة:
الطار ة لا اناسللللللبها حسللللللو اإلمكانيات املتاحة. واملرونة يف السلللللللوك اإلالللللللراف تتضللللللمن حسللللللن التصللللللرف 
واملطاوعة القإية اليت إ تتعارض ما التمسللللك اةريف  للوانني وتنفيق األوامر وقبو  التعليمات دوع مناقشللللة 

 ية واجلمود. وتتنايف ما اآلل
 

: هي عملية قدرمم املشلللللرف الرت وي علو التصلللللور والتفيى والتطلا  ىل املسلللللتلبى والك  رسلللللأ اخلطوط التنبؤ
 العراضة ملستلبى عملا. و تفطيط مشروعات لتنفيق أهدافا اإلالرافية. 

 
  واطبا واخلل:  ع تنفيق املشللللللللروعات دوع فكر أو مناقشللللللللة ررم النشللللللللاط اإلالللللللللرايف من اإ تكار االبتكار

املشلللللللللللللرف أو املعلأ  لرإود واجلمود الفكري ما افلد اللدرمم علو مواجهة اةاجات اإجتماعية املتطورمم. وإ 
 اتأ الك  إ  لتفاهأ والتعاوع.

:  ع عملية اإلالللللللللراف الرت وي عملية إ هنااة هلا إرتباطها  تنشللللللللئة األجيا  املتعاقبة من األ ناء، االســــــتمرار
املشللللللرفني واملعلمني إلما اإتشللللللفوا جداداي انقشللللللوه للتأإد من سللللللالمتا عاملني علو تطوره، ألع وهقا  عى 

 غااة اإلالراف النمو.     
الشلللللللمو :  ع العملية التعليمية جزء من النشلللللللاط اللومي واإجتماعي للبالد و لتايل فإع اإلاللللللللراف الرت وي 

ى جما  علو مخر أو افضلللللى نشلللللاط علو سلللللواه،  وعملياتا وجماإتا إ  د أع تتصللللل   لشلللللمو  فال اط و 
 تتعاوع مجيعها إي تتحل  وحدمم النشاط اإلالرايف ومشولا مستمدا أهدافا من التفطيط الوطين الشامى. 

: انب ي للمشللللللللللللللرف الرت وي أع اتعاوع ما املعلمني حتلي  األهداف التعليمية اخلاتللللللللللللللة والعامة وهو التعاون
يف امتما املدرسللللللللي ألع تعاوع أ ناء املدرسللللللللة اؤدي حتما  ىل تعاوع أ ناء حباجة ماسللللللللة  ىل تعاوع العاملني 

 امتما احمللي واللراة واملدانة واحملافظة واإلقليأ حىت اصبذ عادمم سلوإية علو املستوش الوطين اللومي.    
إثر أ: هو تصللللللحيذ األسللللللاليو املتبعة وتالالللللللي األخطاء وتعداى سلللللللوك الفرد نفسللللللا لتصللللللبذ النقد الذايت

مال مة وفاعلية يف نشاط اجلماعة وجتعى املشرف الرت وي متواضا من غري ا  أمام معلميا وتنمي يف امتما 
 التعليمي الوعي واإلدراك السليأ.   

: هي سللوك هادف  ىل ترا ط اجلماعة وأسلاسلا األخق  يد الضلعي  ليصلى  ىل مسلتوش العالقات اإلنسانية
الثلة  ثر امتيازاي. فينب ي للمشللللرف الرت وي أع اهتأ  نوعية العالقات ااتأفضللللى وتشللللجيا املمتاز ليصللللبذ أإ

 لعاملني معا ما ادفعهأ  ىل  ق  اجلهود والتعاوع والتضلللللحية وقبو  املسلللللئوليات قبوإ حسلللللناي فالثلة املتبادلة 
  ينهأ تعصمهأ من اإحنراف. 
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م إال ا اإلمياع  لدراهأ علو العمى. فيحرت هو من الدر إى من اعملوع معا تلداراي أساس واملشرف الناجح
 منهأ تبعاي جلهوده ونشاطا وفاعليتا. 

 ع املشلللرف الرت وي متصلللى اتصلللاإي وثيلاي  متما، فهو متصلللى  ملعلمني والتالميق وأولياء األمور وأهى  يئتا. 
 ووظيفتا تستدعي حسن معاملتا هلؤإء مجيعاي لا اضمن العالقات اإلنسانية لفهومها السليأ. 

 
 
 

 دور اإلشراف الرتبوي يف تشادعن  :املبحث الرابع
ملية وي هو نشاط فين تلوم  ا األجهزمم الفنية يف التعليأ، لتحسني أداء املعلأ هبدف جتواد الع ع اإلالراف الرت 

هيأ التعليمية وأساليبها، ولتنشيط اإستعدادات النفسية للتالميق ولتحراك نشاط قدراهأ العللية، ولتلراو املفا
 أهداف العملية التعليمية.العلمية ، ولتنمية مهاراهأ اةرإية حىت رللوا ال ااة اللصوش من 

لإلالرا  عدمم مفاهيأ متباانة حسو رؤاة اخلعاء واملفكران الرت واني اليت جاءت من  مفهوم اإلشراف: *
 منطل  رؤاتهأ للمفاهيأ العلمية و جراءاهأ الوظيفية، حسو املعطيات الزمانية واملكانية.

فاءمم املعلمني اة تلدميها  شكى رمسي هبدف رفا إهو اخلدمات التعليمية اليت تتوىل النظأ الرت و  اإلشرافو
ث عن طرا  تراليد أدا هأ وتوجيا أنشطتهأ فيما اساعد العملية اليت هبا اتأ حتلي  التعلأ لدش املعلأ. وهبا رد

 جتدد وت يري يف تلك العملية وحتسينها  واالي ولوقى(.
 هو: التوجيا الفين  عانمد خمطط ومتا عة واعية،  اإلشراف

هدفها: حتسني العملية الرت واة، والكش  عن مواطن اإل داع واإلجادمم لدعمها، وتلم  مواطن الضع  
واللصور، والسعي لتلوي مسارها عن طرا  توجيا النمو املهين املستمر للمعلمني، وتطوار النمو الثلايف والعللي 

 واجلسمي لدش التالميق.
هو: خدمة تلدم من أجى حتسني التعليأ والتعلأ واإتساب سلوك وظيفة اإلالراف هو: حتسني  اإلشراف

 املوق  التعليمي لدش التالميق.
 وال ااة األساسية من اإلالراف هي:  تالط التعليأ والتعلأ والصالط  حماضرمم األستاا: سلماع نصر(.

لتوجيا الرت وي، وهو جيا الفين يف مصر العر ية  فاإلالراف الرت وي اعين التوجيا الفين للمعلأ، واعين التو 
 اإلرالاد النفسي للطالب ومساعدهأ علو النمو النفسي والسلوإي.

وتعين عبارمم اإلالراف الرت وي يف  راطانيا  لتوجيا الفين، ويف الوإايت املتحدمم األمراكية تعين  إلالراف 
 الرت وي، ويف  عض الوإايت تعين  لتوجيا الفين.

 لعىن أخق أي جعلا أيخق اجتاها. –إروس  –من املعجأ العريب  2251لمة وجا وردت يف تفحة وإ
 أما املوجا الرت وي فمسئولية تنحصر يف التوجيا الفين والرت وي وانوب عند املفتش  اا إاع املفتش غا با.
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يادهأ ني أدا هأ وقاهلدف من اإلالراف الرت وي هو: مساعدمم املعلمني لتحس أهداف اإلشراف الرتبوي:*
حنو اخلط املستليأ لتنظيأ عملهأ وتطبيلا وتنسي  جهودهأ و عانتهأ لرفا إفاءاهأ، وجتواد أدا هأ، ورفا 

 معنوايهأ وتعوادهأ علو اإ تكار.
فإاا إاع اهلدف من التوجيا الرت وي هو مساعدمم املعلأ للليام  دور أإع يف جتواد العملية التعليمية و طرالة 

راطية وأبسلوب أفضى حىت تظهر نتا د  جراءاها واضحة فاع  الراإا يف ختطيط التوجيا وتنفيق نشاطا دميل
 الرت وي العو دورا هاما يف أدا ا العلمي.

ولإلالراف دور مساعد يف حتسني أداء املعلأ وعندان يف تشاد أع اإلالراف ارفا من مستوش  :دور اإلشراف*
اإ تكار  سلو ا العملي، واطور إفاءاتا واعيد الثلافة يف نفسا، واساعده علواملعلأ العلمي والفين و ود من أ

 والنشاط اإل داعي، وانمي اللدرمم فيا لبناء اإلنساع الصا .
 هقا اإلرالاد اساعد املعلأ من  حداث الت يري يف نشاد املتعلأ وحتسني سلوإا.

واعية لتحسني أداء املعلأ هبدف النهوض  اا  ع اإلالراف دوره هو:  حداث فين معمد وخمطط، ومتا عة 
 لستوش املتعلأ علليا ونفسيا وروحيا وجسميا، و  ية  تالحا العاجى واآلجى.

 
 ختطط األجهزمم اإلداراة يف تشاد إى عام دورات تدرابية للمفتشني :تنظيم اإلشراف الرتبوي يف تشاد*

 سنتني. املعلمني ملدممالعايل إلعداد عهد ملواملوجهني واملشرفني  
وهناك دورات هلأ لشهر، وأخرش ألسبوعني أو أقى. إما تلام دورات تدرابية للمعلمني يف هنااة إى أسبوع 
وملدمم الهر. وتنظأ إى سنة  رامد للتدراو املتواتى ومدها حتدد حسو ظروف عمى ملشرفني واملعلمني 

الرت ية اخلاتة،  اإلالراف انصو حو املعنيني، وحسو حجأ اخلعات اليت اكتسبوهنا أو اتدر وع عليها وجى 
 واست ال  الكتاب املدرسي والوسا ى التعليمية وإيفية التوزاا السنوي والتحضري والتلوي...اخل.

واملستوش عن تنظيأ اإلالراف الرت وي هأ: ر ي  املرإز اإلقليمي لإلالراف الرت وي ر يسا واساعده املفتش، 
 ومداري املدارس واملوجهني الرت واني.

فعوع تلرارا مفصال اخل وار  عدد املدر ني، وأايم التدراو، ومدها، واملواد املفتارمم وأساليو تنفيقها... ورددوع
 ملندوب التعليأ اإلقليمي.

رحلة وإ املرحلة اإ تدا ية يف نف  امل وانفق اإلالراف يف الكى نظام أفلي إ مرإزي حيال اشرف مشرفوا
اتفطوهنا، لكنهأ اشرفوع علو مجيا املواد املدروسة، ويف إى الفصو  الدراسية، أما أع مشرفوا املرحلة الثانواة 

عدوع املرحلة اإلعداداة والثانواة. ويف هنااة اإلالراف امستوايت اشرفوع علو مادمم ختصصهأ ولكن يف إى 
 دراو لتنفيقها يف الفصى.منواجا عن مادمم الت
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يا، ومدمم إورسات لرفا مستوش املتدر ني علميا ومهنورش و أما اإلالراف عن التدراو املتواتى  ري يف الكى 
التدراو إ تتجاوز عاما دراسيا، وأقلا الهرا واحدا ارتدد املشرف يف الفصو  الدراسية واتا عهأ واحدا واحدا 

 طاء اليت ملسها أثناء أدا هأ أو الدم هلأ النصا ذ والتوجيهات.أو جمموعات، إل اوجههأ  ناء علو األخ
وأحياان اساعده يف مهمتا مدار املدرسة أو املوجا الرت وي أو أحد املعلمني القان حنكتهأ التجارب. واملشرف 

 الرت وي لي  من مهاما الشئوع اإلداراة،  ى هقا من أمر املفتش.
 
رنسية  أداء املعلأ يف تشاد  لتأهيى الرت وي منق  نشاء أو  مدرسة ف دأ حتسني اإلشراف الرتبوي يف تشاد:*

م يف مدانة  نلور لسنتني واهلدف من التأهيى هو: تكوان 2511م، و نشاء أو  مرإز أتهيلي عام 2522عام 
لنفسية امعلمني أإفاء قادران علو رفا مستواهأ العلمي وأدا هأ الفين لريفعوا  دورهأ مستوش التالميق العلمية و 

 واجلسداة.
م إاع اإستعمار اعني املعلمني لستوش الشهادمم اإ تدا ية واؤهلهأ يف  رازفيى 2585 -2522ومن عام 

 ، وسنة ملن رمى  عداداة.(2  الكن و( لستنني
إيز علو  تشاد ملدمم ثالثة أالهر والرت   سار(أما التدراو السراا إاع  ري لدانة مندو، ومدانة فور مشبو 

 املواد األساسية والرت ية اخلاتة نظراي وحلليا.
ما زاد عدد املعلمني غري املؤهلني نظرا لإلقبا  الكبري يف التعليأ من املواطنني يف الفرتمم ما  ني عام عندو 

موعة إبريمم من إما أهلت جمم رفا وزارمم الرت ية الوطنية إبنشاء مخ  مراإز للتأهيى الرت وي،  2516 –2586
 املفتشني واملوجهني واملشرفني للليام  لتأهيى املتواتى.

 
مراإز  قليمية للتدراو املتواتى وعينت  (1  أنشأت الوزارمم ثالث اإلشراف الرتبوي والتأهيل املتواصل:*

 ثالثة موجهني يف إى مرإز توجيهي للليام هبقه املهمة.
 اإلقليمي.  لتعاوع ما املفتش ومدار املدرسة،  لتنسي  ما ر ي  قسأ التأهيى الرت ويوالتدراو املتواتى  ري 
 مهيئا. 226موجها وقرا ة  28مرإزا علو مستوش اللطر، و 11ووتلت املراإز اآلع  ىل 
تدا ية ويف حى اإ اأفلي واملشرفوع اشرفوع علو جمموعات من الدارسني يف املر  ى واإلالراف إ مرإزي، 

حى اإلعداداة والثانواة فهو أفلي، وإ مرإزي، علو إى اعة من املواد املدروسة، أما اإلالراف يف املر جممو 
 حى اإلعداداة والثانواة. ألع املرحلتني عندان تسمو  ملرحلة الثانواة.افصو  املر 

 أساليب اإلشراف الرتبوي:*
 هات املفتصة.من قبى اجلمسبلا لا  اتأ اإلالراف الرت وي  عد التفطيط للمواق  التعليمية، والتنظيأ

  صورتني: يف تشاد اإلالراف الرت وي عملية اتأو 
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( ية والتعليأ، حتت رعااة مندو ية الرت الصورمم األوىل: خيطط هلا  املرإز اإلقليمي للتوجيا الرت وي 
ن املدارس عالتعليأ اإ تدا ي، وهو املسئو  املباالر  داراي وفنيا  يمفتشمفتش احملافظة و  لتنسي  ما 

 واملدرسني يف املنطلة.
واتعاوع املسئو  املرإزي ما مداري املدارس واملوجهني الرت واني واسب  التوجيا الرت وي عدمم اجتماعات  ني 

 املسئولني لتحداد عدد املدرسني املوجهني، والفرتمم الزمنية، واملواد اليت اتأ اإلالراف عليها...اخل.
ة تضأ املدرسني اجلدد والقان الوهنأ فيعلنوع جدوإ زمنيا رددوع فيا أمساء ويف األغلو األحياع أع اللا م

تشمى أ يف أواخر أو أوا ى أايم األسبوع. و نظاملشارإني، واملواد القي اوجهوع عليها. وإقلك األايم، وغالبا ت
من الهر  ألو الصفوف الستة حسو التدر  الزمين واملادمم الدراسية، مثال: يف اليوم األو  من األسبوع ا

مارس الام فيا توجيا ملعلمي الص  األو  والثاين من املرحلة اإ تدا ية يف مادمم اللراءمم، ويف األسبوع القي 
اليا أييت دور معلمي الص  الثالال والرا ا يف نف  املادمم ويف األسبوع الثالال أييت دور معلمي الص  

ها إى معلمي املادمم املعاانة من إى املدارس القان اخلام  والسادس يف نف  املادمم اوما إامال، رضر لدا
مشلهأ اجلدو ، ويف األسبوع الرا ا أييت دور معلمي الص  األو  والثاين يف مادمم اةساب ويف األسبوع 

 امللرر. نزماخلام  أييت دور معلمي الص  الثالال والرا ا يف نف  املادمم هكقا حىت هنااة اجلدو  وال
 املباالر القي ا لو فيا دور املوجا الرت وي واملشرفوع إلهأ مهرمم اشرحوع هلأ اخلطواتوا لو فيها األسلوب 

الرت واة الصحيحة املتبعة يف تدرا  املادمم، والطر  الكفيلة  تدراسها والوسا ى اليت انب ي استفدامها، 
اليو تلوميها ولكن مم وأسواإسرتاتيجيات اليت اتبعها املعلأ، واحرتام زمن اةصة احملددمم يف تدرا  هقه املاد

النموا  امللدم واملناقش استفيد منا اجلميا وانللونا ما  عض التوجيهات اليت أتيت يف الكى  رالادات 
 وتوتيات.

 
أما الصورمم الثانية: من اإلالراف الرت وي الوم هبا مدار املدرسة ما زمال ا املدرسني ويف نف  املدرسة  

 حيال الدم املدار درسا منواجا أمام املدرسني وابني فيا اخلطوات ويف اليوم األخري من هنااة األسبوع.
 التالية حىت استفيد منا املدرسوع اجلدد.

 
أو الدم النموا  أحد املدرسني املهرمم والقان حنكتهأ التجارب فيستفيد منها املدرسوع اآلخروع، إل ارتك 

نلد ملواد وعدمم مرات وخيضعوع لبعض العملية الليام  بعض الدروس النمواجية أمام زمال هأ يف خمتل  ا
 والتوجيا من زمال هأ املهرمم.

 
 الرت وي.اإلالراف تطوار  مراحىعن  املبحث اخلامس:
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 ومفهوم  ، إى لا عصره وجمتمعااإلالراف ع مفهوم التفتيش غري مفهوم التوجيا وإقلك  :مرحلة التفتيش
أع أقدمها من حيال الزمن التفتيش وأع مفهوما اتمشلللو ما عصلللر اتصللل   لتعسللل  والظلأ وما رتوي 
عليا املفتش من تعا  وتكع وهقا إ اتأ  إ يف العصلللللور اللدمية حيال اإسلللللتعمار واجتياط األمأ اللدمية 

 للضعيفة. 
ة مل اسللللللللتطا التلليداة إاع عملية تسلللللللللط واملعلأ يف ظى هقه الفلسللللللللففالتفتيش إما تنظما اللوا ذ التعليمية 

مناقشللللللللة املفتشللللللللني، ومل راو  عرض مشللللللللكالتا عليهأ، أو طلو العوع منهأ،  ى إاع خيفي حليلة املواف  
 التعليمية واتظاهر دا ما  كى ما ارضيهأ. 

 
ا الفوع خل  املعلمني فكانو وللد غاىل  عض املشلللللللللللللرفني التلليداني من نظار ومفتشلللللللللللللني يف تلم  أخطاء 

الباب أو النافقمم اسللمعوع ما ادور يف حجرمم الدراسللة. واملعلموع من جانبهأ ارسلللوع من التفي أثر املشللرف 
 ليفطرهأ  لدوما. 

 
وراف  الك ظلأ وتعسلللللللللل  مخر من قبى املتعلمني لتالميقهأ والك  سللللللللللتفدام األسللللللللللاليو غري امللبولة يف 

  واللللىت أسلللاليو اللسلللومم والعلو ت املاداة واملعنواة واسلللتعما  أدوات خمتلفة العصلللر اةايل إاسلللتفدام العن
 للتعامى ما التالميق مثى الضرب  لعصا واليد واملنا من األإى والشرب والتلييد والر ط وغري الك. 

ن موهبقا أتلللللللللبذ املفتش يف جما  الرت ية والتعليأ اللللللللللفصلللللللللا غري مرغوب فيا من املعلمني، عالقتا هبأ عالقة 
 اعملوع عنده إ معا، علو إره ورايء وخداع وخوف.          

 
 :أما مرحلة التوجيا فهي أقى تعسللللللللللللللفاي ما سللللللللللللللب  حيال ررتم املعلأ والدر، وعندما  مرحلة التوجيه

 ارتبطت الكلمة  لتوجيا املعين للطالب حيال اتأ توجيههأ للمهنة اليت تصللللذ هلأ يف املسلللتلبى اسلللاعد يف
  من مهن توجا للتفصللللللللص القي اصلللللللللذ هلأ حبسللللللللو قدراهأ و مكانياهأ القهنية أو اختيار ما اسللللللللتح

الفنية.  واملعلأ املهين أو األإادميي حبسللللللللو قدراتا القهنية أو التحصلللللللليلية وهكقا تللللللللار مفهوم التوجيا إ 
إ و  اصلللللللللللللللذ للمرحلة اليت أعلبت التفتيش لالرتباط  لطالو دوع املعلأ، فيلا  توجيا الطالو وإ الي 

 اصذ توجيا املعلأ.       
 
  فهو أإثرها تطوراي  تطوار أساليبا وأدوات منوه فصار ابعال مفاهيأ اإلالرافأما  :اإلشرافمرحلة :

جدادمم منها التحسلللني والتفاعى واإلنسلللانية والعدالة والبيئة املسلللاعدمم واملعينة، واملفتلفة حو  حتسلللني البيئة 
بيئة لقا، أتللللللبحت  يئة الصللللللفية اليوم غري البيئة الصللللللفية  ألم  والوتعداى السلللللللوك والوسللللللا ى املفتلفة. 

 املدرسية وامتما احمللي ونظام التعليأ واللوا ذ واللوانني واإتصا   متمعات األخرش إلها قد ت ريت.
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هقا يف العامل  صلللفة عامة ويف البالد العر ية  صلللفة خاتلللة وخصلللوتلللاي مصلللر اليت إانت لتشلللاد معها عالقات 
 . ن غريهاأما ابلنسبة لتشاد فإن احلالة ال ختتلف علمية و عثات تر واة منق املمالك اإلسالمية اللدمية.  ع

أنشللأت السلللطات التشللاداة مفتشللية للتعليأ العريب وعينت علو رأسللها رمسيا مفتش فرنسللي  2582ويف عام 
من أتلللللللللللللللى أف للاين واهلللدف من الللك تنظيأ التعليأ العريب يف مجيا البلللد. وللللد مر التعليأ العريب اإ تللدا ي 

اري وعبد دميراس وإيدي أك لراحى تفتيش متعددمم وأبمساء مفتشلللللني إزالت أمساؤهأ مل تندرس وإ سللللليما:
 وإاع التفتيش علو اد هؤإء نظام  داري أإثر منا تر وي.  الرمحن فوكس وجتاين صابون

م وأو  دفعة من هؤإء املفتشللللللللللني 2558نسللللللللللبة ملفتشللللللللللي ومسللللللللللتشللللللللللاري التعليأ الثانوي إانت عام لأما  
نوفمع  28تادرمم  تاراخ  121ري رقأ واملستشاران وزعت يف مندو يات الرت ية الوطنية  حملافظات  لرار  دا

م وإاع اهلدف من  رساهلأ  ىل املؤسسات هو البحال الدا أ يف حتسني األداء الرت وي من أجى تلدم 2558
وتطوار النظام الرت وي واشللمى الك زايرمم الفصللو  من أجى تلييأ أداء املعلمني ومسللاعدهأ  تلدي النصللا ذ 

 اإلاللللللرافنشلللللاء وتنظيأ قسلللللأ إب لضللللليا 616م تلللللدر قرار رقأ 2551ام الرت واة هلأ إما جاء يف املقإرمم ع
inspection  والتوجياconseil الرت وي؛ 

 .لتعليأ الثانوي العامامهام املشرفني واملوجهني  حدادالضي  ت 212م تدر قرار رقأ 2555عام ويف 
ابهأ يف اني القان مت تدر خرجت مجعية الدعومم اإلسللللللللللالمية العاملية عدد من املشللللللللللرفني الرت و  2662يف عام و 

 .اجلماهرياة الليبية
إبنشللللاء م 251(  لرار رقأ pool d’inspectionمفتشللللية التعليأ الثانوي    نشللللاءم مت 2668يف عام و 

حيال ت طي  ،جنمينا ومندو وسار وأ شة ومنلوأمخ  مفتشيات للتعليأ الثانوي يف إى من عواتأ األقاليأ: 
 .اجنمينلل ة العر ية يف املفتشية الثانواة أبمنها  1مفتش هناك  26مجيا األقاليأ الوطنية.  من  ني 

تللللدر مرسللللوم رائسللللي اللاضللللي  هليكى التنظيمي لوزارمم الرت ية الوطنية حيال نص يف مواده  2661ويف عام 
 الرت وي والفص مضللموع هقه املواد دور اإلالللرافوالتفتيش أو  عن املفتشلليات 11 ىل املادمم  11من املادمم 

 :  2ك يفاملستوش الوطين واتمثى ال علواملشرفني الرت واني يف تنفيق السياسة الرت واة احملددمم 
 تطبي  اجلدو  املدرسي للتعليأ اإ تدا ي واإلعدادي والثانوي العام والفين واملهين؛ 
  التعليأ؛متا عة تطبي   رامد وساعات  
 ت والنظأ املتعللة  تطوار التعليأ الثنا ي؛تطبي  التوجيها 
 تدراو و رالاد املعلمني؛ 
 الراف ومراقبة وتلييأ املوظفني واملؤسسات التعليمية الثانواة العامة والفنية واملهنية؛  
 تشفيص وحتليى احتياجات التدراو املبد ي واملستمر للموظفني؛ 

                                                 
  م2661مااو  21م اللاضي  تنظيأ وزارمم الرت ية الوطنية الصادر  تاراخ 2661/ر /رو/وت و/121مرسوم رقأ  2
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  ظفني؛تصميأ وتنظيأ ومتا عة التدراو املبد ي واملستمر للمو 
 تطبي  النظأ املتعللة  لتلييأ املستمر للتعليأ؛ 
 جتر ة اإ تكارات الرت واة اللا لة لألخق  عني اإعتبار يف  رامد التعليأ الثانوي العام والفين واملهين؛ 
 ،مجا ومراقبة وتلفيص املعلومات اإلحصا ية 
  .عداد التلارار حو  حالة املواد اليت تدرس  
 الرتبويوظائف اإلشراف *

  ع الدور القي الوم  ا املشرفوع الرت واوع من خال  األنشطة وجماإهأ هو:    
  كني املعلأ علو النمو القايت من خال  فهأ ونلى خعات وجتارب  عضهأ  ىل البعض؛ -
 املشارإة يف اخلطط والعامد الرت واة؛ -
 رات اجلدادمم؛ تعرا  املعلأ  لوسا ى وطر  التدرا  وسبى املسامهة يف اإ تكا -
 متا عة إافة النشاطات الرت ية والتعليأ ونشرها  ني املعلمني علو الكى حماضرات والندوات؛  -
 املشارإة يف  دارمم وتلييأ وحتسني العملية التعليمية وهيئة الظروف املناسبة؛ -
 دراسة املناهد والكتو املدرسية وتلوميها العمى علو تطوارها  ملشارإة ما املعلمني؛  -
 اسة ما استجد من حاإت وظواهر تتصى  ملنهد والطرالة وعالقة التالميق؛           در  -
 تدراو املعلمني وخاتة املستجدان ومتا عتهأ للتأإد من سالمة أدا هأ؛ -

 أما دورهأ من خال  وظا فهأ اكمن يف:    : وظائف املشرف*عن 
و التفاين  اإلخالص يف أدا ها ورملهأ علمساعدمم املدرسني علو فهأ وظيفتهأ، واإلمياع هبا ادفعهأ  ىل -

يف الليام هبا، علو خري وجا استطيعوع  ا و قلك ميكنهأ توجيا منو التلميق حنو اإالرتاك اإ ايب يف 
 حيامم امتما؛

 مساعدمم املدرسني علو فهأ األهداف الرت واة ومراجعتها وانتلاء األفضى منها؛  -
 ا مة علو أس  علمية ومناسبة للموق  القي توضا من أجلا؛املساعدمم علو وضا اخلطط السليمة الل -
 املساعدمم يف وضا العامد وأساليو النشاط الرت وي اليت تشجا ميو  املتعلمني وتستجيو ةاجاهأ؛  -
 املساعدمم علو فهأ وسا ى التعليأ وطرقا وأدواتا وتوفريها لتكوع يف خدمة املتعلمني؛ -
 التعليأ واقتباس املناسو من إى جداد؛  املعاونة يف متا عة ما  د يف أمور -
 املعاونة يف متا عة اخلطط املوضوعة والعمى علو حتسني الطر  املؤثرمم يف التعليأ؛  -
 املعاونة علو تلوي العملية التعليمية إلها تلومياي سليماي علو أس  تحيحة؛ -
لسمو لهنة إاع أو مجاعياي  ىل امساعدمم املدرسني يف تنمية مهنتهأ منوا ااتياي وتوجيا هقا النمو فردايي   -

 التدرا  واإرتفاع لستوش األداء فيها؛
  .العمى علو تنسي  جهود املدرسني ومجا مشلهأ حو  مبادئ خللية ومهنية التزموع هبا -
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 .2اإلشراف الرتبوي خدمة فنية يقوم أبدائها فنيون خمتصون
 أما من انحية التفطيط فيلوم املشرفوع الرت واوع  لتفطيط لل: 

إاع التلميق يف الرت ية اللدمية رفظ العلوم وخمتل  املعارف إ ااة يف حد ااها، أتبذ اآلع هو التلميذ: 
في طاحملور األساسي للعملية التعليمية وإى موق  تعليمي وسيلة للتحلي  النمو التلميق العللي واجلسمي والعا

 واإجتماعي فدور املشرفوع الرت واوع انصو فاإعتناء لا الي:
  .لتحصيلي فلطا صحة التلميق:  إ أننا يف تشاد هنتأ  جلانو 

ت قاة التلميق:  ع اإتساب التلميق العادات الصحية عن طرا  دراسة و عداد وجبة غقاء سليمة إ تلى الئناي 
 عن أي موق  مخر.

ه  عن عندما أراد أتحاب الكه   رسا  أحدهأ ليجلو هلأ ال قاء  فلينظر أاها وللد جاء يف سورمم الك
نعأ يف تشاد عندما يف املدارس اإ تدا ية النا ية عن املدع الكعش  وان  2أزإو طعاما فليأتكأ  رز  منا(

 علو  عداد الوجبات املعدمم للتالميق.  اإلالرافمدرسي للتالميق، فينصو دور املشرفني يف 
عتناء إبدخا  مت ريات علو املتعلأ القي اعيش يف عامل املعلومات واتفاعى معها يف الواقا، واتمكن من اإ

 . 1التكي  معها وتعلمها و دخاهلا يف البنية اإلدراإية من أجى مارستها يف واقا اةيامم اليت اعيشها يف جمتمعا
    

 غياب التلميق:
 توزاا التالميق: 

 املعلمني: 
 

اعتمد عليا امتما يف تطوره وتلدما و لوغ أهدافا  عتباره املصلذ اإجتماعي واملوجا اللومي.   ع املعلأ
 وخيتل  املعلموع حسو الفوار  الفرداة يف أداء واجباهأ. فمنهأ: 

 املعلأ اللادر علو حتمى املسئولية ومواجهة املواق  التعليمية لا اناسبها؛ 
  املعلأ اللادر علو املسامهة الفعالة يف توجيا األ ناء وتنشئتهأ التنشئة اإجتماعية؛ 
  املعلأ الشداد اةساسية والسراا التأثر؛ 
     املعلأ اجلامد يف عالقتا ما زمال ا وتالميقه؛ 
 املعلأ املنطوي القي انلصا الكثري من اخلعات اإجتماعية؛ 

                                                 
 5حممد حامد أفندي، املشرف الرت وي، الطبعة الثانية عامل الكتو اللاهرمم.  ص 2
 25سورمم الكه  اآلاة:  2

 

 .  11م عماع األردع ص 2661دار املسريمم  2د. حممد حممود خوالدمم أس   ناء املناهد الرت واة وتصميأ الكتاب التعليمي ط  1
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  وتينية إ تت ري لعجزه عن اإطالع واإ تكار؛املعلأ القي اؤدي عملا  طرالة ر 
 املعلأ املرتدد القي خيشو املسئولية وإ اث  يف قدرتا علو العمى؛ 
 ،املعلأ القي اشجا اآلراء وإ راو  العمى علو  جنازها  ع مل اعطلها 
 املعلأ القي اوجا النلد اهلدام واشوه اةلا   لعجزه عن اإلنتا ؛ 
 او  دا ماي وضا العلبات يف سبيى نتا  زمال ا؛املعلأ اةاقد القي ر 
 املعلأ القي اظهر غري ما ابطن فيلو   لسانا ما لي   للبا؛ 
 املعلأ القي اثور ألتفا األسباب؛ 
  املعلأ القي إ أثر لا علو البيئة وغري الك من الصور املفتلفة اليت رتا  إى منها  ىل رعااة خاتة

 وتوجيا معني. 
لمني  لتواطؤ ما  عض مداري املدارس إ أيتوع يف املدرسة  إ مرمم واحدمم يف األسبوع وقد وقد جند  عض املع

إ أيخقوع اجلداو   إ اخلفيفة منها مثالي ثالث أو أر ا حصص يف األسبوع فيجمعها يف اوم واحد فلط 
اع املرتو أ والتسمومنهأ من اسافر ألغراض أخرش  دوع أع خيطر اإلدارمم. ومنهأ من أييت لدرس  دإي عنا 

 و عى لا جعالي معيناي.  
أ هو التعرف علو وضا مجيا املعلمني واملسامهة يف تطوار أدا هأ املهين ومساعده دور املشرفني الرتبويني

 .2من أجى حتلي  الرسالة الرت واة
نشاء قسأ  لقلك رأت اةكومة ضرورمم  للمنهد مفاهيأ خمتلفة حسو تصورات الناس وامتما هلا: :املنهج

م وقد قا لت  عض مسئويل 26622سبتمع عام  21اهتأ  ملناهد فأنشأت املرإز الوطين للمناهد  تاراخ 
هقا املرإز قا  يل أع مجيا ملررات املرحلة اإ تدا ية  لعر ية والفرنسية  ت تياغتها وف  متطلبات الواقا 

 التشادي. 
 امتما واجتاهاتا وأهدافا ليلموا  كى ما فيا من:: فيلدم هلأ قيأ يتضمن املنهج حضارة اجملتمع

: اليت اشرتك فيها إى األفراد سواء إانت معنواة إاللراءمم والكتا ة أو ماداة إطر  املعيشة عموميات الثقافة
والزارعة والرعي والصناعة أو الدان والل ة والتلاليد والعادات فهقه ثلافة عامة  و أع ادرإها التالميق إأ ناء 

 تما.  جم
ة اليت تتعل   بعض الطوا   إاملهن واةرف وسا ر أوجا النشاط اإجتماعي وهقه ثلاف خصوصيات الثقافة:

 خاتة، انب ي اتعرف عليها مجيا التالميق إل اتعم  من الاء فيها حسو رغبتا وميولا.  
 مت ريات الثلافة: األخق منها أو رفضها حسو الفا دمم والضرر من غري مجود وإ او ع. 

                                                 
   215م  اللاهرمم مصر ص 2588د. سيد حسن حسني، دراسات يف املشرف الفين، اإجنلو املصراة  ط  2

 م 2662داسمع  21تادر  تاراخ  26لرسوم رائسي رقأ  2
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واجلدار  لقإر، أع التعليأ يف تشاد مل اراع مضموع املنهد من الناحية اإجتماعية حيال حقفت فاعلية الرت ية 
املدارس العر ية  ضعيفاي. وما أنشأتاإلسالمية، إ تعتع درجاها يف اإمتحاانت ما جعى  قبا  التالميق عليها 

 يف ر وع تشاد  إ من أجى اةفاظ علو الرت ية اإلسالمية اليت قامت املمالك وامتمعات علو أساسها.
 امتما، املتعلأ، املادمم الدراسية.  وأسس املنهج هي:

 األهداف، احملتوايت، طر  التدرا ، التلوي واملتا عة.  أركان املنهج:

حيال أع املشللللرف لي  لا عدد معني من املدرسللللني إثرمم املدرسللللني : شـــرف الرتبويمشـــكالت امل
إتا ة   عدم اةياد واماملة يف ؛ عدم حتسللني مسللتواه؛اإلالللرافعدم فهأ مهمة  ؛القان اشللرف عليهأ

تللليات م تفاعى إثري من املدرسلللني واسلللتجا تهأ لتو عد عدم  عداد املشلللرفني عند اختيارهأ؛ التلارار؛
ا ى عدم اإهتمام  تلارار املشلللرفني؛ نلص وسللل خفاء  عض األخطاء من  عض املدرسلللني؛ املشلللرفني؛
لصللري ت عدم التفرغ لإلالللراف؛ عدم وجود تلوي إلعماهلأ؛ ؛ عدم وجود حوافز للمشللرفني؛اإلالللراف

 ألسباب الظروف التالية: املشرف وعدم قياما لهاما.
 األوضاع اإقتصاداة وض ط اإلنفا  وضبطا  -2
 وسا ى املواتالت اجليدمم واملررة  -2
 قلة عنااة اإلدارات العلياي  عمى املشرف الرت وي واجنازاتا.  -1

 
 ع اإلالراف الرت وي هو التأهيى املتواتى للمعلمني القان مل  كنهأ التجارب يف العمى امليداين ومن : اخلــامتة

 يف الرت ية اخلاتة. التوجيا اكتسبوع مهارات جدادمم أو خعات  ضافية أو فنوع جدادمم
مينحا التدراو املتواتى الثلة  لنف  والنشاط يف العمى وأتإيد القات واللدرمم علو التعاوع ما املوجهني 

 واإلدارمم املدرسية، وميكنهأ من التعامى ما البيئة اإجتماعية واحمللية خاتة البيئة املدرسية.
 ا املعاش.ا  ىل نشاط املتعلمني لتوظيفها يف الواقفالتوجيا الرت وي رسن من أداء املعلأ واعك  نتا ج

أع أعاجل   كى ما وعدت  ا  إ أنين حاولتالليام والنتيجة أنين مل أستطيا  دراسةأخرياي أتى  ىل هنااة هقا ال
واتلة أعد اللراء الكرام ل لقا .الدراسة. ومل أستطا أع أتعرض لكى  لتمثيى لكى املباحال منهابعض ال
 الرتاث الليأ القي خلفا املشرفوع الرت واوع إباع هللا. عن دراسةال

وأهأ النتا د و عض التوتيات وامللرتحات إلجراء دراسة إحلة مستلبلية  دراسةى ملفص العمواتضمن هقا ال
 يف جماإت اإلالراف الرت وي وأساليبا املتبعة.

إاع اهلدف األساسي إلجراء هقه الدراسة هو التعرف علو دور اإلالراف   :دراسةملخص ال*
دامم اليت تستفدم يف أ دارسالرت وي يف تطوار الل ة العر ية يف تشاد ولتحلي  هقا اهلدف استفدم ال

مرحلتني إستطالع أراء املشرفني الرت واني لل دارسجما  الدراسات الوتفية واملسحية فاستفدمها ال
 جنمينا.اإلعداداة أبالثانواة و 
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لدمة املو اليت االتملت عل دراسةال أساسيات: يف ملدمتها تتناول ،مباحالوقد االتملت هقه الدراسة علو 
تبعا واملنهد القي ادراسة وأهدافا وفروضا وحدود الدراسة ما أمهية ال دراسةشكلة وأسباب اختيار الاملو 
 . دراسةيف هقه الدراسة ومصطلذ الدارس ال
 
 :النتائج والتوصيات واملقرتحاتأهم *
 :النتائج 
اساعدوع و  واف  املشرفوع الرت واوع علو توضيذ األهداف الرت واة العامة للمعلمني  نسبة عالية. -2

املعلمني علو تياغة األهداف التعليمية وتصنيفها وعلو حسن تتبا العانمد الدراسي و هناءه يف الوقت 
 احملدد. 

علو  رالاد املعلمني علو حتضري الدرس وعرضا  صورمم إ لة واإهتمام  أما  لنسبة للنشاطات واف  -2
 كفاءمم املعلمني يف التدرا  والتعاوع ما املعلمني يف أداء مهامهأ التعليمية والرت واة ومساعدمم املعلمني 

 علو معرفة نلاط قوتا ونلاط ضعفا.
يمية املناسبة تيار الطر  والوسا ى التعلفيما اتعل   لطر  والوسا ى اساعد املشرفوع املعلمني علو اخ -1

 للمادمم واملوق  التعليمي وارالدوهنأ  ىل استفدام الطر  الرت واة اةداثة. 
الليام أبنشطة إتنظيأ اجتماعات دوراة للعلمني والعمى علو حتسني العالقات اإجتماعية واملهنية  -1

الميق. وتشجيا وحتسني العالقات  ني املعلمني والتللمعلمني وحتسني العالقات  ني املعلمني و دارمم املدرسة 
 التجداد واإل داع يف جماإت العمى املفتلفة.

أما يف جما  اإلدارمم والتفطيط واف  أغلو املشرفوع علو اإالرتاك ما اإلدارمم يف حى مشكالت املعلمني  -8
 رالاده  ع لزم فراد لتوجيها و وتلدي اإلرالادات املكتو ة علو الزايرمم الصفية واجللوس ما املعلأ علو ان

 األمر.
اواف  املشرفوع علو الليام  عملية التلوي يف املدارس ومساعدمم املعلمني علو تلييأ أدا هأ وعلو تصميأ  -8

اإختبارات وتطبيلها وعلو اختيار أإثر األساليو التلوميية مال مة للمادمم وحتفيز املعلمني علو  ق  اجلهد 
 ومضاعفة العطاء. 

اتعل  لشكالت اإلالراف اعرتف املشرفوع  للة عدد املشرفني الرت واني يف املرحلة اإلعداداة والثانواة  فيما
و للة اخلعمم لدش املشرفني وضع  الرغبة يف مهنة التدرا  لدش  عض املعلمني واإلمكانيات املاداة املتفصصة 

 لإلالراف الرت وي.
  :التوصيات 
 علو ضوء النتا د اليت وتلت  ليها الدراسة لا الي:  لدارساوتي ا
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واللاضي  هليكى التنظيمي لوزارمم الرت ية الوطنية والقي  2661تطبي  املرسوم الرائسي الصادر عام . 2
 عن املفتشيات والتفتيش أو اإلالراف الرت وي؛ 11 ىل املادمم  11نص يف مواده من املادمم 

 متفصصني يف اإلالراف؛ نشاء إليات تر واة إلعداد . 2
توزاا املشرفني حسو اةاجة و لتساوي والك ألع عدد املؤسسات واملعلمني القان اشرف عليهأ . 1

 أزاد  كثري من عدد املشرفني، فلقلك إ اتأ اإلالراف يف السنة  إ مرمم واحدمم يف املؤسسة؛  
  تكار؛وضا خطة تر واة مفصلة اتبعها املشرف ألع  عض املشرفني انلصهأ اإ .2
 توفري املعدات املاداة واملعنواة واللانونية الالزمة لإلالراف؛    .1
 التدراو املستمر للمشرفني لكي اواإبوا مستجدات العصر ومت رياتا؛ .1
  قامة دورات تر واة وندوات أخرش للمشرفني يف خمتل  اماإت الرت واة يف الداخى واخلار ؛ .8
 ب؛الرت وي اليت  كنا من أداء عملا علو الوجا املطلو حتداد مهام واختصاتات ومسئوليات املشرف  .8
 زايدمم عدد املشرفني يف املرحلة اإلعداداة والثانواة؛ .1
 توحيد املنهد الدراسي يف إافة األراضي الوطنية؛   .5
 اإهتمام  لروط املعنواة والرضا الوظيفي وإى أنواع اةوافز املاداة واملعنواة؛  .5

 .  ملدرسية اليت تسعو لضبط العملية الرت واة يف إافة األراضي الوطنيةاللوا ذ واللوانني اإلداراة ا .26
 
 االقرتاحات لبحوث مستقبلية : 
الليام  دراسة حو  نشاطات املشرفني الرت واني يف املرحلتني اإلعداداة والثانواة يف املواد اإجتماعية  .2

 والعلمية للتعليأ العريب؛
 الرت وي  ملدارس العر ية اإ تدا ية يف تشاد؛  الليام إبجراء دراسة حو  واقا اإلالراف  .2
الليام  دراسة ملارنة  ني املهام اإلالراف لكى من مدار املدرسة واملشرف الرت وي  ملدارس اإلعداداة  .1

 والثانواة؛ 
الليام  دراسة تلوي  رامد اإلعداد للمشرفني الرت واني  ملرحلة اإلعداداة والثانواة يف تشاد و عض  .1

 ماورمم؛ الدو  ا
الليام  دراسة حو  الصالحيات اإلداراة املمنوحة للمشرف الرت وي  ملرحلة اإلعداداة والثانواة يف  .8

 تشاد و عض الدو  العر ية.  
 الليام إبجراء دراسة من أجى فهأ  نشاء معاهد عليا للرت ية فجأمم يف مجهوراة تشاد.  .8
لعدد إبري  تدراو املشرفني الرت واني  ينما حتتا  البالدالليام إبجراء دراسة حو  اإلعداد اللليلة يف  .1

مشرف يف اللسأ العريب يف الل ة فلط  ينما رتا   ليهأ يف الفنوع األخرش  1وعلو سبيى املثا  
 فلط.
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  اقرتاحات
العمى علو حتسني العمليات املرتبطة لنظومة اإلالراف الرت وي من خال  تبين األمناط اللياداة  -2

 ،الدميلراطية اليت تعتمد علو التعاوع واحرتام أراء اآلخران.  والثلة  ني املشرفني الرت واني ومداري املدارس
املشارإة اجلماعية يف حتداد األهداف العامة واخلاتة  إلالراف الرت وي وعمليات التفطيط والتنفيق  -2

يمي جلميا العاملني طوار السلوك التنظوالتلوي املستمر لألساليو اإلالراف املستفدمة واليت تساعد يف ت
 يف منظومة اإلالراف،

 تعزاز وتلواة العالقات  ني العاملني يف عملية اإلالراف،  -1
علو املشرف أع اكوع فعاإ  يد طر  التواتى ما متا عيا واراعي ظروف و مكاانت املنظومة  -1

 اإلالراف يف إافة اماإت، 
قي اعتمد علو تصيد أخطاء املعلمني واعتبارهأ أعضاء اإ تعاد عن األسلوب اللدي لإلالراف ال -8

 مشارإني هلأ دورهأ الليادي يف منظومة اإلالراف، 
 تبين أساليو  الرافية حداثة أظهرت نتا د   ا ية يف حتسني السلوك التنظيمي جلميا عناتر اإلالراف -8

 الرت وي؛
 عليا؛دارس واإلدارمم الحتسني البكة اإتصا  والتواتى  ني املشرفني الرت واني ومداري امل -1
 اعتماد طر  التلييأ علو معااري واضحة وحمددمم اعرفها املشرفوع الرت واوع؛ -5
مراقبة املشرفني الرت واني ومداري املدارس من قبى اإلدارمم علو مدش تنفيق أدوارهأ ومهامهأ والك   -5

  نوع اخللى؛  املرتبطضمن معااري حمددمم من أجى وضا اليد علو اخللى اإلداري والفين لتعداى السلوك 
استفدام التلنيات الرت واة اإلالراف اةداثة  درجة متجددمم ومناسبة تراعي تطور املفاهيأ  -26

 العلمية والتلدم العلمي يف اماإت الرت واة التعليمية؛ 
 تلدي دورات تدرابية مستمرمم تزاد من قدرات ومهارات املشرفني الرت واني الفنية واإلداراة؛ -22
علمية واضحة ألسلوب الرتقية داخى منظومة اإلالراف الرت وي ا تداء من املعلأ  وضا معااري -22

وانتهاء  لليادات واإلدارات الرت واة العليا من أجى جعى التناف  هلقه الوظا   علمياي وموضوعياي  عيدا 
 عن الصراعات الداخلية. 

 ؛الراف الرت وياإهتمام  لعوامى البيئية اخلارجية والداخلية اليت تؤثر علو اإل -21
  الباع اةاجات النفسية املفتلفة للمشرفني الرت واني  تلدي اةوافز املاداة للمبدعني منهأ؛ -21
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عدم استفدام السلطة العليا مباالرمم إحى للصراعات  ني املشرفني ومداري املدارس ومجعيات  -28
 أولياء أمور التالميق؛

ي حتسني فعالية اإلالراف الرت و اإطالع املستمر علو الدراسات والبحوث اليت حتاو   -28
         .لالستفادمم منها

 إىل اآليت ةدارسال تتوصل : 
 إثري من املشرفني الرت واني غري مؤهلني.  -2
 مل  د التعليأ العريب حظاي من املشرفني الرت واني مثى ما وجده التعليأ الفرنسي.   -2
 اعين قبى اإستلال  ومل خير  مشرف تر وي  لعر ية.  2585 دأ اإلالراف الرت وي عام  -1
قامت مجعية الدعومم اإلسالمية العاملية  تدراو عدد من املشرفني الرت واني يف ليبيا  2662يف عام  -1

 ية. ع كلية الدعومم فهأ اشرفوع يف خمتل  املدارس العر ية وغريها علو املعلمني القان وظفتهأ اجلم
 دأ اإستشارمم الرت واة للتعليأ العريب  بعثة عدد من الكوادر  ىل السوداع جبامعة أم درماع اإلسالمية  -8

 م.أإثر املستشاران املوجودان غري مؤهلني ما إع سنهأ.2585عام 
 عدم وجود دورات وندوات وحماضرات. -8
  :مهام مسئويل هيئة اإلشراف 

 السهر علو تنفيق السياسة الرت واة. .2
 تلييأ ما الي حسو اختصاتاهأ الرت واة: .2

 العمى الفردي واجلماعي للمعلمني داخى الفصى؛  -
  رامد الدراسة؛ -
 التنظيأ وتسيري املؤسسات املدرسية؛ -
  جراءات ونتا د السياسة الرت واة واخلعات والتجارب اليت تصدر عنها؛- 
 سا لات؛واملستمر للمعلمني ويف تنظيأ اإمتحاانت واملاملشارإة يف النشاط الرت وي والتدراو األويل - 
 تنفيق اإلجراءات وضبط النظام الرت وي تكمن مهام املشرفني الرت واني يف ما الي: .1

 السنوي للمفتشية علو مستوش املؤسسات التا عة للمحافظة أو التا عة لا؛ دتنفيق العانم- 
 الليام  لنشاط الرت وي داخى ختصصا؛- 
 التلارار  ثر مهمات املراقبة والتفتيش؛ عداد - 
 والالمرإزاة للرت ية. است ال  التلارار امللدمة من قبى األقسام املرإزاة- 
ا يف ل تلدي توتللليات تؤدي  ىل حتسلللني أداء املعلمني واإلدارمم الرت واة للمؤسلللسلللات العامة واخلاتلللة، -

 لألطفا  املعاقني والقان هلأ تعو ة.     لرت ية اخلاتةالك املؤسسات املكلفة 
 مراقبة مستوش ونوع الدرس القي الدما املدرس داخى الفصى. -
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  الصعوابت اليت واجهت الباحث:* 
عدم  إما  الفرتمم الدراسية امللررمم يف اخلار  ضمن هقا العانمد حيال اهبنا  ىل ليبيا إلإما  الدراسة    

ومسراطة حالت دوع  هناء التدراو وما جعلنا ن ادر سبها هو أع حل  ولكن مظاهرات قامت يف  ن ازي 
الناتو قص  معسكر جبى أ و غراو وهو قراو من السكن الطاليب املسمو لحمد الدرمم القي نليأ فيا 
 عد أع حولنا من املسكن الطاليب  كلية الزراعة. فجراء هقا اللص  سلط علينا السل  الداخلي لراوحا 

انكسر زجا  النوافق وفر الطالب وتفرقنا أادي سبأ فمنا من جاء  لصحراء ومنا من اهو  ىل ومصا يحا و 
     :تون  وجاء عع اجلو

 ؛أو  جتر ة للمؤسسة لتأهيى املشرفني الرت واني -
 ؛قلة املراجا العر ية اخلاتة  إلالراف الرت وي -
 ؛عدم وجود مراجا  لفرنسية يف جما  اإلالراف الرت وي -
  .ع  عض املشرفني الرت واني عند النزو  يف امليداععدم تعاو  -
  الشكر والتقدير:    

توجيهات  ل سةدراوأخرياي أمحد هللا عز وجى علو توفيلا وامتنانا، إل أالكر إى من ساعدين علو  خرا  هقا ال
هللا عين وعن  أهبقه الصورمم اليت هو عليها اآلع، فجزاهدراسة الحظات الدقيلة حىت خر  هقا الاملالسدادمم و 
أو  إما أقدم الكري لكى من ساعدين من قراو  ،أا يف موازان حسناهونخري اجلزاء وجعى ما الدم املشرفني

  عيد يف املسريمم العلمية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشاد -السرية الذاتية حملمد عثمان احللو من أجنمينا 
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CURICULUM VITAE 

Civil -Etat-1 

:Nom                  -MAHAMAT OUSMAN Al
HALLOU 

:Prénom     HALLOU-Al  
: Date et lieu de naissance   janvier 1969 à N’Djaména er1 

:  Situation matrimoniale   Marié et père de (27) enfants 
: Nationalité     Tchadienne 

:                            Grade Assistant d’Université de catégorie          
A2 

: Adresse               : 95280811/ 66280811; Tél. 
alhalou69@yahoo.fr             

Etudes Effectuées-2 

1980: Ecole Primaire à N’Djaména;-: 1974  Primaires 
1984: Lycée Roi Fayçal et Kabalaye à  -: 1980 Secondaires

N’Djaména; 
1986: ENI d’Abéché;-:1984 Professionnelles 

1989-1991:    ENS (CAP-CEG) à N’Djaména; 
 2003- 2004:    ISSED (CAPEL) à N’Djaména; 
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2007- 2010:    ISAT (Maîtrise Professionnel en Traduction des 
Textes)à Alger - Algérie; 
Supérieur : Université – Algérie et Cameroun (Ecole Doctorale). 

Diplomes Obtenus-3 

 Doctorat Ph.D. en littérature ; 
 Master II en littérature et didactique ; 
 Maîtrise Professionnel en Traduction des Textes ; 
 Maîtrise en science de l’éducation Bilingue ; 
 Licence ;  
 CAP-CESG Bilingue ; 
 CFEN (Certificat de Fin d’Etudes Normales) ; 
 Baccalauréat série D ; 
 Brevet d’Etude du Premier Cycle Tchadien (BEPC/T) ; 
 Certificat d’Etudes Primaire et Elémentaire (CEPE/T). 

Exercices Professionnelles-4 

- Coordinateur Général Adjoint de la Cellule de la Législation 
Bilingue etdu Conseils des Ministre par Décret N° 
203/PR/PM/SGG/ 2014 du 22 mars 2014 jusqu’à 10 Juin 2016 
;    

- Directeur de Traduction des Textes et des Documents Officiels 
par décretN°133/PR/PM/SGG/2012du20/02/2012 jusqu’à 
22mars 2014; 

- Chef de Division de traduction à la Primature, 2012-2014 ;  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- Chef de Service de traduction à la Primature, juin 2007 - 
02/2012 ;  

- Professeur à l’ENI de N’Djaména, 2006-2007 ; 

Professionnelles Expériences– 5 

- Participation à l’atelier de formation sur les Droits Humains a 
Bol 2008 ; 

- Stage de formation en Traduction des Textes et des Documents 
Officiels à Tunis en 2006 ; 

- Stage de formation en Traduction des Textes Aux Secrétariat 
Général de la Ligue des Etats Arabe /Caire-Egypte en 2005 ; 

- Stage bilan des CFC à Ati et Bongor en 2000 et 2001 ; 
- Participation à l’élaboration des matériels didactiques imprimés 

à Darda en septembre 2000 ;  
- Participation à la formation sur la lutte contre les 

IST/VIH/SIDA à N’Djaména en Août 2000 ; 
- Participation à l’atelier de validation des livrets de lecture-

écriture et de calcul pour la deuxième année d’EBNF en 2000 
à Abéché ; 

- Participation à l’atelier de formation sur les programmes et 
horaires à Bol en 2007. 

 
Divers –6 

- Attestation de fin de formation en Informatique sur le 
traitement de texte en 1994 à Moundou ; 
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- Diplôme d’Animateur d’Athlétisme, session d’Avril 1992 ; 
- Brevet de secourisme-Hygiéniste délivré le 18/06/88. 

 
Autres Connaissances-7 

- Dactylographie; 
- Secourisme; 
- Animation; 
- Informatique. 

 
Parlées Langues-8 

Français, Arabe. 
 

Loisirs-9 
Football, Volley-ball, Lecture. 

 
 

L’Intéressé 
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