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سطور هادفة
تواجھنا الحیاة یومیا بمفھومات ومصطلحات متنوعة تأخذ حیزا كبیرا في البناء المعرفي لألمم واألفراد 

وكثیرا ما یلعب ،مسار وسلوك یأخذ الطابع التطبیقي بعیدا عن مفھومھ النظريإلىویتحول بعضھا 
دورا في ،الجھل وعدم التقدیر ألھمیة بعض ھذه المفاھیم في ضبط الحراك العام والنتاج المطلوب

ذاك المصطلح في حیاة الشعوب ونھضتھا وتطورھا أویلعبھ ھذا المفھومأنإغفال وتحجیم ما یمكن 
.وتوابعھ من تنمیة اقتصادیة وتعلیمیة وسیاسیة ومجتمعیة،الفكري والمعرفي

فكر الشعوب وتطورھا الطبیعي ودیمومة نتاجھا وم التعلیم المستمر عنوانا كبیرا فيویظھر مفھ
قیما أصیلة تدیم الصلة بین أبناء فضال عن ضمان التراث األصیل وانتقالھ عبر األجیال،المعرفي

وتوفر القاعدة السلیمة للتواصل الحضاري بین المجتمعات على أساس المشتركات ،المجتمع الواحد
.عة والموحدة ألبناء الجنس البشريالقیم اإلنسانیة الجامو

وتحصیلالتواصلواضحا في بیان أھمیتھ ودوره الفاعل في ویعاني مفھوم التعلیم المستمر قصورا
ومن أھم مالمح القصور ،حدود النھائیةإلىالفردیة والجماعیة تاإلمكانیاالمعرفة المستمر وتطویر 

جامعات ھو ذلك الفھم القاصر لمفھوم التعلیم المستمر وأھدافھ ووظائفھ في ال،نؤشر لھاأنالتي یمكن 
في ینجو منھ احد حتى المشتغلین وھذا الفھم الخاطئ لمفھوم التعلیم المستمر ال یكاد،العراقیة عموما

ان ومن ھنا اقتضت الضرورة بتعریف ھذا المفھوم وبی،والمكلفین بانجاز مھامھمجال التعلیم المستمر
ضمانا إلعادة ،أھمیتھ للمعنیین بالعمل التربوي والتعلیمي السیما القادة اإلداریین لمؤسستنا التعلیمیة

أوالذي یعد ركیزة أساس في العمل الجامعي ال یمكن االستغناء عنھ ولتعلیم المستمرالدور الحقیقي ل
ما والمؤسسات التعلیمیة على وجھ یقدمھ في الحیاة اإلنسانیة عموأنإغفال ما یمكن أوتحجیم أدواره 

.التحدید
للتعامل مع الظروف السلبیة للتعلم والتعلیم حتعلیم المستمر یمثل السبیل الناجالإن،خالصة القول

وصللتعلیم التقلیدي لم ولن ینجح في فا،الحالي في مؤسساتنا التعلیمیة السیما مؤسسة التعلیم الجامعي
التعلم مدى الحیاة ھو أووالتعلیم المستمر ،الشعوب المتنورة والمتمدنةبیننا وبین الفجوة الحضاریة

أمام التحدیات المعاصرة التي تواجھنا خالل الحیاة الیومیة وفي إلیھنلجأ أناألسلوب الذي یمكن 
.مجاالتھا المتنوعة

ور المھم الدحیستوضأنیمكن ،"أتعلم فانا موجودأنا": ول المأثور الدجار فورومن خالل الق
یفھمھ جمیع أنیلعبھ التعلیم المستمر في الجامعات العراقیة والذي یجب أنواألساس الذي یجب 

تحقیق أفضل الظروف وتسھیل إلىوان یسعوا ،المعنیین بالعمل اإلداري والتعلیمي في جامعتنا
اإلجراءات واإلیمان باألدوار التكاملیة التي تؤدیھا كل مؤسسات الجامعة وتشكیالتھا من كلیات وأقسام 

النجاز مھامھ ووظائفھ المتمثلة بزیادة الحصیلة ،علمیة وإداریة ومراكز تخصصیة ووحدات بحثیة
ھنیة لمنتسبي الجامعات من تدریسیین وإداریین، المعرفیة المكتسبة على نحو متواصل طوال الحیاة الم

وتمكین األفراد من االرتقاء الوظیفي، على طریق تحسین ،مما ینعكس إیجابا على حیاة المجتمع
مستویاتھملھم من تطویر قدراتھم، ورفع ظروفھم االقتصادیة واالجتماعیة والتربویة، وذلك بما یتیحھ 

ات التقنیة والتجربة الشخصیة والمكتسبة على نحو متجدد ونتائج وإدخال مخرج،في المجاالت المختلفة
فضال عن ترسیخ ،مع استشراء الثورة العلمیة وطغیان التقنیةطردیا،التقویم في العملیة التربویة

المعارف والمھارات المكتسبة بوساطة أنماط التعلیم التقلیدیة، وإسنادھا بما یستجد في عالم المعرفة، 
.من األغراض التي یمكن أن تتشعب في ھذه األھدافإلى غیر ذلك
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  مقدمة عن قسم الفيزياء
یمتلك قسم الفیزیاء بنایة أرضیة منعزلة تقع على یمین بنایة عمادة كلیة العلوم فضال عن إشغال القسم 
لقاعات دراسیة تقع في الطابق األرضي والطابق الرابع لبنایة عمادة كلیة العلوم وقاعات ومختبرات 

علم الفیزیاء ھو علم الطبیعة وھو العلم الذي إن  .لبنایة علوم الجووغرف أساتذة في الطابق الثالث 
یدرس كل ما یتعلق بالمادة وطبیعتھا معتمدا المنھج النظري والتجریبي، وللفیزیاء دور مھم في تطور 

التطور في  أدىفعلى سبیل المثال  ،األحیاءكالریاضیات والكیمیاء وعلم  األخرىالعلوم 
الكھربائیة وااللكترونیة مثل الحاسوب  األجھزةظھور  إلىوائر االلكترونیة الكھرومغناطیسیة والد

. إلى ظھور المحركات ووسائل النقل الحدیثة االمیكانیكالتطور في علم  أدىوالمعدات الطبیة، وكذلك 
في  أخرىتطبیقات مھمة  إلى إضافةعلم الكیمیاء  الھائل في تطور أثرهكما كان لتطور علم الذرة 

ومع ازدیاء الطلب على الطاقة والنمو السكاني . في المجال البیولوجي األمراضتشخیص عالج و
الطاقة النوویة في تولید الكھرباء وبدأ العلماء ینظرون إلى الطاقة النوویة  إلىالمضطرد تم اللجوء 

  .كمصدر حقیقي ال ینضب للطاقة
لمسیرة الكلیة  األولىیا وكان اللبنة ویعد قسم الفیزیاء في الجامعة المستنصریة صرحا علمیا وتربو

م لمنح 1984القسم ھي استحداث الدراسات العلیا عام  أنجزھاومن الخطوات المھمة التي . العلمیة
في التدریس  األساسيتوفیر مالك جامعي جدید ومتمیز یعود لھ الفضل  إلى أدىدرجة الماجستیر، مما 

دورھم المھم  إلى أضف ،داخل وخارج كلیة العلوم خرىاألالعلمیة  األقساموكذلك في  أخرىفي كلیات 
 األمرفي رفد الوزارات بالكفاءات العلمیة كوزارة الكھرباء والنفط والصناعة والصحة وقد تجلى ھذا 

ففي كل عام یتخرج  ،اآلن أما . م في القسم1992بوضوح مع الشروع في دراسة الدكتوراه عام 
في الفیزیاء العامة والتي یھدف القسم  سلوریوالبكعلى درجة عشرات الطلبة من ھذا القسم حاصلین 

بالجوانب الفیزیائیة فضال عن تھیئتھم  واإللمامالتفكیر العلمي لدى الطلبة  أسلوبتطویر  إلىمن خاللھا 
تخصصا في علم الفیزیاء كالصلبة  أكثرتشمل مجاالت  أصبحتالدراسات العلیا، والتي  إلكمال

اختصاصات  إلى إضافة ،لذریة والبصریات والمعالجة الصوریة وتقنیة النانووالنوویة وا والجریئة
نظریة بھدف توفیر الكفاءات العلمیة المتخصصة من اجل تطویر البحث العلمي والذي كان لھ  أخرى

  .في مختلف التخصصات واإلبداعیةالمھم في رفد البلد بالطاقات العلمیة  أثره

  نشأة قسم الفيزياء
امعة بالتوسع النور وبادرت الج قسم الفیزیاء أبصر 1963جامعة المستنصریة في عام تأسیس المنذ 

وتھیئة البیئة التعلیمیة الغنیة بالمصادر  ،ھیئة التدریس المتمیزین أعضاء في القبول واستقطاب
 أعلىللعمل وفق منظومة دعم تم تأسیسھا بشكل فعال لتطویر الكفاءات الوطنیة على  ،المتنوعة

 ،مختبر الصلبة ،مختبر الذریة ھي فقط القسم سبعة مختبرات ضم ففي بدایة التأسیس. یاتالمستو
  .مختبر الثرموداینمك ومختبر الكھربائیة ،مختبر البصریات ،مختبر االلكترونكس ،مختبر النوویة

ة من حمل األولىكلیة العلوم وتخرجت الدفعة  لتأسیسالدعامتین االساستین  إحدىیعد قسم الفیزیاء 
والدة قسم  إنعلى الرغم من و .1967- 1966شھادة البكلوریوس في الفیزیاء في العام الدراسي 
ھذا القسم مازال یعاني الكثیر من المعوقات  إن إالالفیزیاء في كلیة العلوم قد تزامنت مع والدة الجامعة 

میة الحدیثة وعدم توفیر قلة المصادر العل أبرزھاومشاكل سببھا الحروب التي مر بھا البلد والتي كان 
والمعدات الالزمة للطلبة حیث یتبنى ھذا القسم العلوم الصرفة بمالكھ من عمید الكلیة ورئاسة  األجھزة

یتمیز قسم الفیزیاء بتنوع فروع  .القسم والمالك التدریسي والفني بالمحاضرات النظریة والعملیة
بما یوفر بیئة جامعیة تنمي وعي  ،اختصاصاتومصادر التعلم والتعلیم التي تشمل المختبرات وبعدة 

تعبیرا عن متطلباتھم  وأكثر إبداعا أكثرویجعلھم  ،الطالب وانفتاحھم على المجتمع والعالم من حولھم
لذاتھم ودورھم في تناول القضایا التي تطرأ في حیاتھم على المستوى الشخصي  إدراكا وأكثر ،وأرائھم
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 حقول في متخصصین إعداد إلى القسم ویھدف ى النھوض بوطنھم،اعي بما یساعد علوالمھني واالجتم
 في الھائل التطور ومواكبة البحث لمواصلة الالزمة باإلمكانیات وتزویدھم والتقنیات والمعرفة العلم

 واالنفتاح األساسیة العلوم مجال في اإلبداع ثقافة نشر فضال عن والتكنولوجي، العلمي البحث مجال
 الخطط بأعداد المتعددة اختصاصاتھ خالل من القسم ویقوم .ھاحتیاجات وسد معالمجت متطلبات على

 وتبادل تعاون عالقات إقامة فضال عن اإلستراتیجیة المشاریع وتشجیع العلمیة نشاطاتھ عن البحثیة
 والندوات المؤتمرات في المشاركة طریق عن وخارجھ البلد داخل العلمیة المؤسسات مع معرفي
 وإلقاء الندوات عقد عن فضال التجارب واألبحاث ونتائج الخبرات لتبادل فرص لخلق لیةوالدو المحلیة

  .النقاشیة والحلقات العلمیة المحاضرات
 القسم أخبار آخر معرفة على والطلبة التدریسیین یساعد لھ الكتروني موقع بإنشاء القسم أھتم

 ودوراتھ، واختصاصاتھ وشعبھ ووحداتھ القسم عن معلومات فضال عن المستقبلیة، العلمیة والنشاطات
والداخل  الخارج في المنشورة وبحوثھم التدریسیین وأسماء فیھ تدرس التي الدراسیة المناھج ومعرفة
 أصحاب من طالب تخریج ھو لقسم الفیزیاء األساسي الھدف إن .المتخرجین الطلبة وأسماء

 الحبیب عراقنا بناء في بدورھم یسھمونس والذین المتمیز األكادیمي التأھیل ذوي ومن االختصاص
 الكلیة في العلمیة األقسام أھم من القسم ویعتبر .ممیزة بخطوات والتقني العلمي التطور عجلة ودفع
 علمیة كبیرة سمعة لھم أصبحت الذین المتمیزین والباحثین المبدعین من الكثیر وخرج قدم لكونھ وذلك

  .وخارجھ البلد داخل في
وفي الجدول أدناه لخصنا  العلمیة الفذة لرئاستھ توافد عدد من الشخصیات ،م الفیزیاءقس افتتاح منذو

  :وحسب التسلسل الزمنيالقسم في  والحالیین أسماء رؤساء األقسام القدامى
  

 رؤساء األقسام القدامى والحالیین في قسم الفیزیاء وحسب التسلسل الزمني
 الزمنیة فترةال االسم الثالثي ت

 سم محمد الحسیني جا. د 1
 تقارب الزمن من لفترة شغلحیث  الستیناتفترة 

 في الفیزیاء قسم رئیس منصب سنوات العشر
 وبغداد المستنصریة جامعتي

 1972-1971 سعدي الدبوني. د 2
 1976-1972 محي الدین عباس عنتر. د 3
 1978-1976 محمد احمد عبود. د 4
 1981-1978 عبد الستار محمد جواد. د 5
 1982-1981 صبري جاسم لفتة. د 6
 1983-1982 مؤید محمد محمود. د 7
 1986-1983 حكمت داود سمعان. د 8
 1993-1986 مؤید محمد محمود. د 9

 )بضعة اشھر( 1993 رشید حمود صالح. د 10
 1994-1993 یاسین نجم عبید. د 11
 2004-1994 ھاشم حمید جواد. د 12
 2006-2004 كاظم حسن حسین. د 13
 2012-2006 عبد هللا احمد رشید. د 14
 2016 -2012 علي عبد داود سلمان. د  15
 . . . .  -2016 وسام جعفر عزیز. د 16
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 رؤية القسم
في  األقسام أوائلفي مجاالت القسم كافة لیكون من  األداءرؤیة القسم تصب باالرتقاء بمستوى 

ویسعى  واإلقلیميیز ونموذجي على المستوى المحلي وان یكون قسم الفیزیاء متم. التحصیل العلمي
 ،المستویات العالمیة أعلىوالتمیز ویساھم في تحسین نوعیة التعلیم والبحث العلمي وفق  اإلبداع إلى

والتمیز بالمعرفة والمشاریع البحثیة المتطورة القادرة على تزوید المجتمع بالمعارف والمالكات 
 األمثلوبجودة مستمرة تضمن التوظیف  ،والبحث العلمي واإلبداعلتعلیم المدربة من خالل بیئة محفزة ل

وتطبیقاتھا وثقافتھا للمساھمة في تنمیة المجتمع  األساسیةفي العلوم  والریادةللتقنیة والشراكة العامة 
 ةاألساسییكون رائدا في مجال التعلیم والبحث في العلوم  أن إلىویتطلع قسم الفیزیاء  .وبناء المعرفة

ودة عالیة من خالل تطویر برامجھ التعلیمیة وبج واإلبداعوالتطبیقیة لخدمة المجتمع ومركزا لالبتكار 
مستویات التعلیم والتدریب في  أفضلوان تكون للقسم قدرة عالیة على تقدیم  وضمن المعاییر الدولیة،

والعملیة في توطین وتدریب الطالب وتطویر مھاراتھم وقدراتھم العلمیة . شتى مجاالت الفیزیاء
 واإلسھامالتقنیات الحدیثة في مجال التعلیم العالي لمواكبة التطورات الحدیثة في العلوم والتكنولوجیا 

تمیزا من خالل  أكثرالقسم  خریجووان یكون  ،في تقدیم الحلول المناسبة لتحدیات المجتمع والبیئة
دیم منھج دراسي متطور وفق المقاییس متخصصة ماھرة ومساھمة في المجتمع وذلك بتق فئاتتأھیل 

ومركزا ریادیا عالمیا في  ،وان یكون محل احترام عالمي على صعید جودة التعلیم العالي. العالمیة
 األساسیةوجعلھ قسما تعلیمیا متمیزا في العلوم  ،وقاعدة فاعلة لخدمة المجتمع وقیادتھ ،البحث العلمي

والسعي من اجل جعل القسم مؤسسة معتمدة في  ،العراق داعما للبرامج التنمویة في ،والتطبیقیة
  .مجاالت التعلیم والبحث العلمي والخدمة المجتمعیة محلیا ودولیا

  

 رسالة القسم
مجال التعلیمي واألكادیمي والبحثي بما یساھم في تطویر یسعي قسم الفیزیاء أن یكون رائدا في ال

المجتمع المحلي من خالل خریجین ذوي كفاءات عالیة قادرة على تطویر المؤسسات المختلفة التي 
مختلف المجاالت، العلمي والتقني والدراسات واألبحاث التطبیقیة الالزمة اعتمادا  فيتخدم المجتمع 

  .عملیة حدیثة ومتخصصة أسالیبالعلمیة باستخدام  على فریق عمل متنوع الخبرات
خریجین قادرین على المنافسة  إلعدادرسالة قسم الفیزیاء قائمة على تقدیم برامج دراسیة متطورة  إن

بحوث علمیة متمیزة لخدمة المجتمع  إجراءوتلبیة احتیاجات سوق العمل وباحثین ذوي كفاءة عالیة في 
الكلیة من  أقسامتحقیق مكانة متمیزة فیھا خصوصیة بین  إلىالفیزیاء حیث یسعى قسم . محلیا ودولیا

توفیر تعلیم وبرامج متمیزة حیث تركز على البحث العلمي  إلىایجابیة تھدف  أكادیمیةخالل توفیر بیئة 
تنمیة مھارات الطلبة وقدراتھم التحلیلیة  إلى أیضاویسعى . الملتزم بالعملیة التعلیمیة وخدمة المجتمع

یمنح قسم الفیزیاء تعلیما عالي الجودة یمكن الطالب عند التخرج من مواجھة  .والعلمیة إلبداعیةوا
فضال عن تأھیل الطالب للعمل . االلتحاق ببرامج الدراسات العلیا أوالمستجدات ومتطلبات سوق العمل 

كنولوجیة ومؤسسات في المصانع والشركات البترولیة والصناعیة والمختبرات التحلیلیة والجنائیة والت
. التربیة والتعلیم إلى إضافة ،والعسكریة واالتصاالت األمنیةالبیئة والطاقة والمستشفیات والمراكز 

ذي خبرات عالیة متینة في مجال  ،من ھیئة التدریس أكفاءویتولى تنفیذ برامج القسم متخصصون 
ین المجتمع ومؤسساتھ العلمیة وتحرص الكلیة على بناء جسور التعاون العلمي بینھا وب .تخصصاتھم

وعقد المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات في . الرصینة األبحاثداخل الدولة وخارجھا من خالل 
بناء الشخصیة العلمیة العالیة المستوى والقادرة  إلىكما یسعى قسم الفیزیاء . المجاالت العلمیة المختلفة

عیا وذلك من خالل مناھج محكمة وتدریس متقن وفعالیات وعلمیا واجتما أكادیمیاالمتمیز  اإلنتاجعلى 
  .الباحثین القادرین على ترقیة المعرفة وتوظیفھا في حل المشكالت وإعداد. ھادفة
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یقدم قسم الفیزیاء برامج دراسیة متمیزة ولجان للبحث العلمي لتحقیق طموحات المستفیدین وتأھیل 
 أخرىالت متعددة كالتدریس والبحوث العلمیة ومجاالت الطالب تأھیال علمیا یمكنھم من العمل في مجا

 ،البشریة المؤھلة لسد حاجة البلد في مجاالت الفیزیاء الحیویة المختلفة األفرادوتوفیر  ،بكفاءة عالیة
متخرجین على درجة  إلعدادواالرتقاء بالعملیة التعلیمیة وتوفیر برامج مواكبة للتطورات العالمیة 

  .درین على المنافسة والمساھمة الفعالة في تلبیة احتیاجات الخطط التنمویة في البلدعالیة من الكفاءة قا
البشریة المھنیة المؤھلة للقیادة وتطویرھا في جمیع میادین  األفراد إعداد إلىقسم الفیزیاء یھدف  إن

على المنافسة والمھارات الفردیة التي تعزز قدرتھم  ،طالبھ المعرفة العلمیة المتمیزة وإكساب ،الحیاة
 إلى أیضاویھدف القسم . لیكون المتخرج عنصرا خالقا وفاعال ،في السوق المحلیة والعربیة والدولیة

وتلبیة حاجات المجتمع في مجاالت  ،الفاعل في تقدیم البحث العلمي على المستوى العالمي اإلسھام
والحفاظ على  ،المعرفة البشریة إثراء في واإلسھام ،والتقنیة واإلنسانیةالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

المؤسسات الحكومیة  إحدىقسم الفیزیاء ھو  إنوال ننسى  .الحضاري والدیني للشعب العراقي اإلرث
لتحقیق رسالة كلیة  الفیزیائیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقي في مجال العلوم  إلىالعائدة 

من العلماء  أجیال إعدادعن طریق  والدینیة األخالقیةقیم العلوم بما یتوافق مع التقالید وال
الخدمات التعلیمیة  أفضلوتقدیم . والمتخصصین بالمراكز العلمیة والبحثیة والتعلیمیة والصناعیة

المھارات المطلوبة في  إلكسابھملمرحلة البكلوریوس  األساسیةللطالب في مجال دراسة العلوم 
علوم والمساھمة في تقدیم ال. وفقا للمعاییر المحلیة والعالمیة التخصص من خالل برامج تعلیمیة

 وإمكانیاتھاوتوظیف مواردھا البشریة . من خالل الدراسات العلیا والبحوثالفیزیائیة بكافة تخصصاتھا 
والخدمات والعمل  اإلنتاجالبیئة وخدمة قطاعات  كلاالبحثیة وخبراتھا االستشاریة للمساھمة في حل مش

وتزوید الطالب بمعارف علمیة في شتى تخصصات علوم الفیزیاء . المجتمع العراقي على تنمیة
  .وبشكل متجدد یؤھلھم لالنخراط في سوق العمل بعد تخرجھم

 القسم أهداف
واإلداري  الفني ومالكھ التدریسیة ھیئتھ طاقات كل قسم الفیزیاء یحشد إن :نوعیة المتخرجین .1

تخریج طالب یتمتع بالكفاءة العلمیة والخلقیة والقدرة على و إعداد في األساس الكلیة ھدف لتحقیق
ومتابعة المتغیرات العالمیة وإعداده لقیادة البلد بصورة تحقق صدارتھ  ،واالبتكار تطبیق المعرفة

 بالنوعیة االھتمام في مكانیاتإلاالجھود و كل وضع وذلك عن طریق ،وریادتھ ومواكبة العصر
مھارات الطالب وتطویرھا لتحدید وصیاغة ومعالجة  تنمیةوالعمل على  .العلمي للمتخرجین والمستوى
 الموضوعیة الحلول واستنتاج ،والتحلیل االستقصاءمبادئ  على یقوم علمي بأسلوب المشكالت
. العلمیة مجاالتال في القرارات واتخاذ النقدي وتزویدھم بمھارات التفكیر .المطروحة للمشكالت

للطالب والقدرة على  العلمي البحث روح تنمیةو ،والعملیة لطالب العلمیةوالعمل على صقل شخصیة ا
في مختلف العلوم  التجارب وتحلیل البیانات بما یؤھلھ لمواصلة الدراسات العلیا وإجراءتصمیم 

 . الفیزیائیة وتطبیقاتھا
تقدیم المشورة في المجاالت الفیزیائیة وبتخصصاتھا المختلفة وعمل  :استشارات علمیة .2

المجاالت العلمیة المتعددة وتقدیم االستشارات العلمیة المعتمدة  فيلمشاكل الساعة  التوصیات العلمیة
تحقیق التمیز في القسم والمحافظة على ھذا و ،لكل ما یعرض علیھ من القضایا المعاصرة للفصل فیھا

فھم تأثیر الحلول العلمیة و العملیة البحثیة والتعلیمیة في القسم من خالل التنوع الواسع وإثراءالتمیز 
 وأخالقیةصحیة  ،اجتماعیة ،سیاسیة ،بیئیة ،االحتیاجات المطلوبة ضمن قیود واقعیة اقتصادیة لتلبیة

 .والقدرة على التواصل والدیمومة
 ،الھیئة التدریسیة في مجال التدریس والبحث العلمي أعضاءرفع كفاءات  :تطویر الكفاءات .3

خالل  من المالك التدریسي وتطویر. وربط البحث العلمي بالعملیة التعلیمیة اإلبداعیة األعمال وإنتاج
 .المتمیزة والعالمیة المحلیة الدورات والمؤتمرات في المشاركةو عمل فرق متعددة االختصاصات

وتوسیع وتنویع الموارد المتاحة للقسم  .ھیئة التدریس والموظفین أعضاءمن  األفضلواستقطاب 
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بحاجات ومشكالت المجتمع بغرض  البحوث العلمیة والتطبیقیة المرتبطة إجراءو. أھدافھلتحقیق 
 مجاالت الفیزیاء المختلفة فيوالتعریب  التألیفوتشجیع  ،التنمیة علمیا وعملیا والتواصل بشكل فعال

واالعتراف بالقدرة على  األخرىالمختصین في مجاالت العلوم  وتطویر إعداد فيالمساھمة و
 .الجامعةفي  األخرىكلیة العلوم والكلیات  ألقساموذلك بتدریس الفیزیاء  لتعلماالنخراط في ا

االھتمام بالمفاھیم والموروثات العلمیة وفھم  :الموروث العلمي وتطویر الخطط الدراسیة .4
 القسم یقومحیث . الدراسات الالزمة لتطویرھا وترقیتھا إجراءبغرض  واألخالقیةالمسؤولیة المھنیة 

 من والتي العالمیة الرصینة الجامعات في المناھج على باالطالع المتنوعة ھتصاصاتاخخالل  من
 یوفر وبما القسم تخصصات الدائم في التطور مع ینسجم بما شكال الدراسیة تطویر الخطط یتم خاللھا

 استحداث ىالعمل علو .اإلبداعي التفكیر على لیكونوا قادرین المعارف لتلقي محدثة للمتخرجین بیئة
 . تخصصات جدیدة تخدم مجاالت العمل وتعدد الخدمات العامة

 الحاسوب ومختبرات العلمیة المختبرات تطویر في المادي الدعم تقدیم :الدعم المادي .5
والقدرة على استخدام التقنیات  التطبیقي الجانب في الطلبة كفاءة لزیادة الحدیثة بالتقنیات وتجھیزھا

 خالل من الطلبة وممیز لدى جامعي رصین مناخ توفیرو .العلمیةوالمھارات في مختلف الممارسات 
 والمؤسسات المجتمع ثقة مما یكسبھا العملیة التدریسیة وضبط متابعة في القسم یتبعھ الذي النظام

 .األخرى التعلیمیة
 

  للقسم اإلداريالتنظيم 
سة القسم والمقرریة بنیة رئا أوضحنالقسم الفیزیاء حیث  اإلداريالتشكیل  عرضنفي ھذه الفقرة 
القسم  إلدارةیبین الھیكل التنظیمي  أدناهوالمخطط  من تدریسیین وإداریین وفنیین والمالك الشاغل

  :ولجانھ

  
  

وتشرف إدارة قسم الفیزیاء على عدد من اللجان الدائمة والمؤقتة ومن بین ھذه اللجان ھي لجنة التعلیم 
ھ من نشاطات تثري العملیة العلمیة وترفع من كفاءة المستمر والتي تحظى باھتمام واضح لما تقدم

سوف نتطرق إلى التفاصیل المتعلقة بلجنة التعلیم  وفي الفصل الثالث. سبي القسم كافةالطالب ومنت
  .المستمر في قسم الفیزیاء التابع لكلیة العلوم في الجامعة المستنصریة



الفصل الثاني
التعليم املستمرنبذة تعريفية عن 
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املقدمة
، ھذه المقولة "إن التعلم الحقیقي یأتي بعد أن نترك المدرسة، وال یوجد مبرر لتوقفھ قبل الموت"

وردت على لسان جون دیوي فیلسوف وعالم نفس أمریكي، لتوضح لنا أن التعلیم عملیة مستمرة ال 
متالحمة مع سیاق سیة محددة،  بل ھيصر في مرحلة دراتقتصر على مرحلة معینة من العمر، أو تنح

وھو ما یفسر لنا سبب االھتمام المتزاید بما یعرف بالتعلیم المستمر، والذي یعتبره البعض نظاما . الحیاة
ثالثا في المجتمع، فالنظام األول یشمل المدارس االبتدائیة والثانویة، والثاني یشمل مؤسسات ما بعد 

ان، في حین یشمل التعلیم جزءا من العملیة التربویة التي یمر بھا اإلنسالمرحلة الثانویة، وھما یمثالن 
كل المؤسسات التربویة التي یحصل الفرد من خاللھا على فرص تعلیمیة سواء ،النظام الثالثالمستمر

كانت قبل االلتحاق بالتعلیم النظامي أو خاللھ أو بعد التخرج منھ، ومن ھنا نستطیع القول أن التعلیم 
إال تمدید للنظام التربوي في الزمان والمكان، وتنظیم للخبرات والنشاطات التربویة، ستمر ما ھوالم

فھو ینادي بالتحول والتغیر الكیفي والنوعي للنظام كل من یرغب فیھا على مدى الحیاة، وجعلھا متاحة ل
ا إیجابیا لنفسھ رالتعلیمي الحالي، ویھدف إلى مساعدة الفرد على تحقیق ذاتھ، مما یجعلھ عنص

.ولمجتمعھ
یُعرف باسم التعلیم مدى الحیاة، وھو عبارةٌ عن أسلوٍب تعلیمٍي یحرُص فیھ اإلنسان فالتعلیم المستمر 

على تعلِم أشیاء جدیدٍة طیلة سنوات حیاتھ، وأیضاً یُعرُف التعلیم المستمر بأنھ االستمرار في تحصیِل 
، أو مھنٍي، أوعلى دافع شخصيت المعرفیة سواًء باالعتمادِ العلوم الُمختلفة في مجموعٍة ِمن المجاال

یھدُف التعلیُم المستمر إلى الحصوِل على خبراٍت تعلیمیٍة، ومجموعٍة ِمن المعارف دون ربطھا. تدریبي
ُمحدٍد، أو فترٍة زمنیّة معینٍة، أو مرحلٍة دراسیة، أو مكان ُمخصٍص للتعلیم، وأیضاً ِمن الممكن بعمر

لتعلیم المستمر ِمن خالل المشاركةُ في دوراٍت دراسیة، أو قراءِة مجموعٍة ِمن الُكتِب في تطبیُق ا
.ةالمجاالت المعرفیُمختلفِ 

ال و)أو خاللھا(التعلیم المستمر ھو نظام تعلیمي أو تدریبي یبدأ بعد انتھاء مرحلة التعلیم الرسمي إن 
تماشیاً مع التطور متلقية معارف ومھارات الیقتصر على فئة عمریة محددة، بل ویضمن تحدیث وتنمی

ظھر التعلیم المستمر بسبب التغیر المستمر وفقاً لمنظور العولمة الذي یُعد من أبرز سمات و. العلمي
الذي یحتاج إلى نظراً للتطور المستمر ھذا العصر مما یستدعي عدم الوقوف عند حد معین من العلم 

.التي ال تنتھيالمستمرة ورة لدعم عجلة التنمیة مواكبة مستم

التعليموالفرق بني التعلم
التعلّم ھو المحور الرئیسّي في العملیّة التعلیمیّة، لكن المشكلة التي یواجھھا الكثیرین ھي الخلط بین 
مفھومي التعلیم والتعلّم، والمشكلة األخرى ھي كثرة التعریفات للتعلّم والتعلیم، فھي أحیاناً تتعارض مع 

.ست التربویّة األخرى كالتدریصطلحاالم
تحقیق خبرات إلىلغةً یعّرف بأنّھ تحصیل المعرفة باألشیاء، أّما اصطالحاً فھو نشاط یھدف كالتعلّم إن 

مھارات ومعارف جدیدة، فاإلنسان والحیوان كالھما یتعلّم لكن الفرق بینھما أّن اإلنسان یقصد التعلّم 
وكیاتھ وأفكاره وقیمھ وتوجھاتھ وفھمھ لألمور، لكن ھناك تغیّر ویحقّقھ إذا كان ما تعلّمھ سیغیّر سل

تلقائي یحدث لإلنسان محض الصدفة وتغیّر یستحدثھ التعلّم، وھذا التغییر ال یكون وقتیاً وإنّما یستمر 
مع اإلنسان ونحكم علیھ إذا كان صحیحاً في حال تكّرر معنا عّدة مرات، ومن ھنا یعرف التعلّم الذاتي 

ھ تعلّم یمارسھ المتعلّم بنفسھ باالعتماد على بعض المواد التعلیمیّة التي تكون مصّممة بشكل على أنّ 
معیّن تساعده على التعلّم، حیث یختلف عن التعلیم في كون التعلیم عملیّة یتّم فیھا تحفیز القوى 

ن مناسبة والمھارات العقلیّة، بممارسة نشاط ذاتي عن طریق تھیئة مجموعة من الظروف حتّى تكو
انتقال المعلومات وتمّكنھ من الحصول على المعلومات، وھنا یمكننا القول بأّن الھدف من ذلك كلھ ھو

.رمن شخص إلى آخ
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من العملیات الدینامیكیة والحیویة، الملخصة في األنماط السلوكیة والعملیات المعرفیة فھو التعلیم أما 
ة واالجتماعیة، وھو عملیةٌ تكمیلیةٌ لحیاة الفرد، بحیث تكّمل عند اإلنسان؛ بسبب تفاعلھ مع البیئة المادی

ما تربى علیھ صغیراً لتنمي القدرات العقلیة وتفتح آفاقاً جدیدةً وتوسع المدارك عند الشخص، ویعّد 
الطعام والشراب؛ ألّن األمم بال تعلیٍم ال تتقدم وال تترفع وال : التعلیم من متطلبات الحیاة األساسیة، مثل

على التعلیم وأھمیتھ في الحیاة، وُذكر في ) صلى هللا علیھ وسلم(افس بعضھا، وقد حث ّالرسول تن
:يما یلنذكرالتعلّم والتعلیم نبیالواضحة تقاالفرومن وبیرة، القرآن لما لھ من أھمیٍة ك

التعلیم التعلّم یكون في كل وقت وفي كل مكان، بینما التعلیم یكون محّدداً بالمكان والزمان مثل .1
.ةمدرسة أو الجامعفي ال

.تعیّنة ویتوقّف في فترة من الفتراالتعلّم مستمر لمدى الحیاة، أّما التعلیم فقد یكون لمراحل م.2
إّال إذا وجود طرفین وال یصلح التعلیم یشترط التعلّم فقط للمتعلّم فال یوجد معلّم، أّما التعلیم ف.3

.متواجد المعلّم والمتعلّ 
.تیكون فیھ أسئلة وأنشطة واختبارالّم أسئلة أو أنشطة على عكس التعلیم الذيال یكون في التع.4
التعلّم یتغیّر بشكل مستمر تبعاً لموقف معین أو ظروف معینة أو خبرات، أّما التعلیم فال یوجد .5

.تتغییر مستمر ألنّھ حقائق ومسلّمافیھ 
یكون غیر ذاتي ألنّھ یستمّد المعلومات التعلّم قد یكون ذاتیاً أو غیر ذاتي، أّما التعلیم فغالباً .6

.ممن غیره وغالباً ما یكون المعلّ والعلم
.طسن، بینما التعلیم یكون للحسن فقالتعلّم للسیّئ والح.7

أنواع التعلّم والتعليم
یوجد لكٍل من التعلّم والتعلیم أنواع مختلفة یختار منھا اإلنسان ما یناسبھ، باالعتماد على الطریقة التي 

:مأنواع التعلّم والتعلینذكرراھا مالئمة لھ في زمانھ ومكانھ، وفیما یلي ی
.يالتعلّم الذات.1
.يالتعلّم التعاون.2
.يالتعلّم التنافس.3
.يالتعلّم الجماع.4
.يالتعلیم اإللكترون.5
.مالتعلیم العا.6
.يالتعلیم المھني أو الفن.7

یعد أحد ،ما یطلق علیھ النظامي أو المدرسيي أ،لیم التقلیديوھناك أشكال عدیدة للتعلیم المستمر، فالتع
أشكال التعلیم المستمر، ومن أبرز أشكالھ التعلیم غیر النظامي، ویقصد بھ كل ما یقدم للكبار من برامج 
توازي في طبیعتھا ما یقدم للدارسین في المراحل النظامیة المختلفة من إبتدائي وإعدادي وثانوي 

. مراكز محو األمیة والجامعات المفتوحةوجامعي، ومن مؤسسات ھذا النمط
نطلق علیھ التعلیم الحر غیر المحدود، وھو التعلیم الذي یكتسب ومن أنماط التعلیم المستمر أیضا، ما

المكتبات، والمساجد، والنوادي، ووسائل االتصال : بالتجربة ومعاركة الحیاة، ومن مؤسسات ھذا النمط
. الجماھیري



13

خصائص التعليم
ینطوي على تغیٍر شبھ دائم في سلوك وخبرة اإلنسان، ولھ ثالثة :نییر سلوكیات اإلنساتغ.1

:يأشكال، ھ
.ةأخذ خبراٍت وسلوكیاٍت جدید-أ

.ةترك بعض السلوكیات والخبرات القدیم-ب
.تإدخال تعدیالٍت في بعض السلوكیات والخبرا-ت

المادیة واالجتماعیة بكّل مكوناتھا یعتبر التعلیم عملیةً تفاعلیةً بین اإلنسان وبیئتھ : التفاعلیة.2
وشروطھا، ویكون التفاعل بینھم عملیاً، أو حركیاً، أو حسیاً، أو كالمیاً، أو لغویاً، أو تأملیاً 

.ااستداللیاً، وتفكیری
ال یرتبط التعلیم ال بالسّن وال المكان وال الزمان، حیث یبدأ من طفولة الفرد :ةاالستمراری.3

تھ، فال یوجد حدوٌد عمریةٌ للتعلیم، وال حدوٌد زمانیةٌ وال حدوٌد مكانیةٌ، ویكمل معھ إلى آخر حیا
.تفقد تكون في الشوارع، والمقاھي، والمنازل، والمدارس ودور العبادة، والجامعا

یبدأ اإلنسان في العملیة التعلیمیة من المراحل العمریة الصغیرة ویزید :التراكمیة والتدریج.4
ما تقدم بسن والتعلیم، فھو یراكم خبراٍت فوق خبراٍت، ویزید معلوماٍت فوق علیھا شیئاً فشیئاً كلّ 

.تمعلوماٍت، ومھاراٍت فوق المھارا
حیث أن التعلیم المستمر یشمل بدوره جمیع فئات المراحل العمریة لإلنسان، كما :الشمولیة.5

.یستطیع أي متقدم لھ بالحصول على القبول بدون أي شروط أو قیود
یعد التعلیم من العملیات التي تكسب اإلنسان الكثیر من :كل السلوكیات والخبراتالشمولیة ل.6

السلوكیات والخبرات بنوعیھا المرغوب وغیر المرغوب، فقد یتحول الشخص أثناء التعلیم إلى 
شخٍص عدوانٍي وقد یكون غیر أخالقٍي، وقد یكتسب بعض السلوكیات المرغوبة كالتعاون 

.ماوالحب، والصالة، والصی
فقد یكون التعلیم بطریٍق موجٍھ مقصوٍد لتحقیق ھدٍف ما، أو غیر :احتمالیة القصد أو عدمھ.7

مقصوٍد وجاء بشكٍل عرضٍي، ومثالھا ما قد یتعلمھ الفرد من خالل تجربٍة مر بھا أو حالٍة 
.اعاشھ

، نعني بھذا التغیرات التي تحدث بسبب الخبرة:عملیة شمولیة للتغیرات الثابتة نسبیاً .8
والمھارة، والتدریب، والممارسة المستمرة، وال یأتي تحت ھذه التغیرات ما ینتج عن مرٍض 

.اأو تعٍب، أو تعاطي مخدٍر أو نوٍم؛ ألّن كل ھذه تغیرات مؤقتة ولیست ثابتة نسبی
ال ینحصر التعلیم في مجاالٍت دون األخرى، أو خبراٍت دون غیرھا، ولكنھ :تعدد المظاھر.9

رات السلوكیة، والمظاھر العقلیة واالجتماعیة، واالنفعالیة، واألخالقیة، یشمل كّل التغی
والحركیة، والحسیة، واللغویة، فالفرد من خالل كّل ما سبق یطور مھاراتھ وقدراتھ على 

.ھالتفكیر السلیم، ویطور لغتھ وأسالیب حیات
لكثیر من التغیرات والتطورات یبقى التعلیم مجاالً قابالً للنمو والتطور، فكّل یوٍم نجد ا:التطور.10

في العملیة التعلیمیة، من حیث األسالیب، والمعلومات، والطرق واإلمكانیات وبعض األمور 
.مالتي تتطور مع تطور التعلی

التعلیم وما یؤثره في نفس الفرد یكون لھ ردة فعٍل تعرف :الربط بین المؤثرات واالستجابات.11
یتعلمھ اإلنسان یؤثر فیھ وفي حیاتھ وأسلوب تفكیره، ونجد ذلك باالستجابة لھذا التعلیم، فكّل ما 

.جلیاً من خالل استجابتھ وتغیره وتغیر طریقتھ في الحیاة أو أسلوبھ أو تفكیره وحتى آرائھ
حیث یوفر التعلیم المستمر عنصر التكامل بین مختلف طرائق و أسالیب المعرفة :التكاملیة.12

.لمعرفة من خاللھاالتي یستطیع أي فرد الحصول على ا
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حیث یتمتع نظام التعلیم المستمر بمرونة تُیسر سبل الحصول على المعرفة و العلم و :المرونة.13
تزیل العراقیل التي قد یتعرض لھا المتعلمین سواء كانت متعلقة بالوقت أو الجھد أو الحقل 

.العلمي أو حتى التكلفة المادیة
یطبق قاعدة أحقیة كافة الفئات من البشر في الحصول حیث أن التعلیم المستمر :الدیموقراطیة.14

على العلم بغض النظر عن الفروق اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و الثقافیة، ذلك حیث أنھ یُطبق 
".التعلیم للجمیع"قاعدة 

یضمن التعلیم المستمر لكل األفراد فرصة التطور و تحقیق الذات بشكل :تحقیق الذات.15
تمع و العصر، مما یتیح لھ فرص التكیف مع التطور المستمر متناسب مع ما یفرضھ المج

.للعلوم و مھارات اآلداء المھني و یفتح المجال لھ لإلبداع
بالتالي ر الحیاة لتنمیة الذات الفردیة ومما ذكرنا سابقاً سوف نالحظ أن التعلیم سوف یستمر باستمرا

م للفرد وتسھم في إطالق قدراتھ الخاصة ص جدیة تضمن حریة التعلتنمیة المجتمع من خالل إتاحة فر
معارفھ بدون انقطاع أقصى ما یستطیع بتجدید خبراتھ وتنمیة مداركھ والوصول إلىفردیة ومواھبھ الو

في یساھم التعلیم المستمرو.سواء كان ذلك بشكل فردي ُحر أو ضمن مؤسسات تعلیمیة أو اجتماعیة
حلقات دراسیة مصممة عمل وورشرامج مدروسة وممیزة وتقدیم الخدمات التعلیمیة والتدریبیة وفق ب

.بعنایة للتنمیة المھنیة مما یلبي احتیاجات سوق العمل ألعلى مستوى من الجودة

التعليــم املستمــر
ضارات وقد أطلق علیھ عدة مصطلحاتإن مفھوم التعلیم المستمر مفھوما لیس جدیدا فھو قدیم قدم الح

Lifelongاةالتربیة مدى الحی: ومنھا Educationالتربیة المستمرة ،Continuing Education ،
وكل ،Continuous Learning، والتعلیم المستمرL'Education-Permanenteالتربیة الدائمة

تقتصر على مرحلة معینة من ھذه المصطلحات تتفق على أن التربیة والتعلیم ھي عملیة مستمرة ال
ھو الحیاة بمعناھا الكامل والجمود ھو الموت، ولكي نطور المجتمع ال بد العمر، وأن التجدد لإلنسان

، وأي تطویر ال یكون إال ھ ومواھبھ وتجدید خبراتھ ومعارفھوإطالق قدراتأن نبدأ بتطویر الفرد،
بالتعلم والخبرة والتربیة التي تستھدف الفئات المھنیة، والطبقات االجتماعیة، بحیث ال نفرق بین رجل 

وتزید من إنسانیتھ التي تنمو أة أو غني وفقیر، ألن التربیة تحرر اإلنسان من سلبیاتھ ونقائصھوامر
.بالعقل والفكر والعمل

أما في الوقت الحاضر فقد نضجت فكرة التعلیم المستمر واتضحت معالمھ وتطورت مفاھیمھ إلى مبدأ 
ھي الدول تسعى إلیجاد اإلمكانیات تربوي ھام ینظم كل أنواع ومستویات التربیة في المجتمع، وھا 

المناسبة التي تخدم ھذا التعلیم وتلبي متطلباتھ لمواجھة االنفجار المعرفي والتكنولوجي ومواكبة التنمیة 
والتطور السریع، وقد قطعت الدول المتقدمة أشواط جیدة في مجال تجدید المعلومات والتناسق مع 

ول أشكال التعلیم البدیل دأت في وضع القوانین بحیث یسمح بدخالعصر ومواكبتھ أما الدول النامیة فقد ب
ولعل الھدف األسمى للتعلیم المستمر ھو خدمة المجتمع واألخذ بھ لمصاف المجتمعات . اتدریجی

المتقدمة ومواكبة مراحل التنمیة البشریة الشاملة والمستدامة وھذا االتجاه نادت بھ منظمة الیونسكو، 
.1972التربیة المعاصرة والمستمرة لعام واعتبرتھ من أولویات

) كومنیوس(فأنھ یعود بجذوره إلى المفكـر بمفاھیمھ وخصائصھ ومحدداتھ التشریعیةفالتعلیم المستمر
Didacticamagneوقد حدد في كتابھ.متكاملة لكل الناسم الذي طالب بتربیة مستمرة1592-1670

تربیة جماھیریة عامة لكل إلىخالصة فلسفتھ التي تنادي) التعلیم األكبرفن(م والذي یعني 1621عام
والطبقات االجتماعیة بحیث ال یفرق فیھا بین رجل وامرأة، وغني وفقیر، ألن الفئات المھنیة

وقد نادى تحرر الناس من سلبیاتھم ونقائصھم، وتزید إنسانیتھم التي تنمو بالعقل والفكر والعملالتربیة
."للكل بشكل كليتعلیم الكل": م ال زال التربویون یرددونھ وھوھذا العالم بشعار عظی

تمتد جذوره في التاریخ، والذي لم فالتعلیم المستمر بھذا االتجاه یختلط مع مفھوم تعلیم الكبار الذي
القرن الثامن عشر لدواعي النھضة یتأصل في تشریعات وممارسات إال في النصف الثاني من
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ومع ظھور التحوالت . المبادئ الدیمقراطیةة العلمیة والفنیة وانتشارالصناعیة واتساع الحرك
أن مفھوم التعلیم المستمر في الوقت الحاضر یشمل تعلیم العلماالجتماعیة في دول أوروبا الغربیة، مع

بتعلیم الكبار یزداد نمواً في القرن التاسع عشر حیث ترعى الدول الكبار فیھا الكبار أیضا واالھتمام
.وتدرب العاملین منھم لیعملوا على تحسین حیاتھم في العیش والحیاةتعلمھمو

تجعلنا نقول إن فإذا تكلمنا عن تعلیم الكبار كجزء أساسي من مكونات التعلیم المستمر، فأن ھذه النظرة
األمیة والمدارس الصیفیة بعض الدول الغربیة شھدت مولد الجامعات الشعبیة وفتح صفوف لمحو

العمالیة إلى آخر ھذه الصیغ التعلیمیة األحد، وقاعات الدروس المسائیة ومراكز الثقافةومدارس
م أربعة 1869المثال ال الحصر كان یوجد في فرنسا عام م فعلى سبیل1860عام الموجھة للكبار منذ 

من )اكسفورد(وفي إنكلترا وسعت جامعة .یستفید منھا ثمانمائة عاملوثالثون ألف برنامج دراسي
عام أنشئ فیھا قسم تعلیم الكبار University Extensionالجامعة المتحدةوظائفھا تحت اسم

.م1845
بشكل مباشر في العصر الحدیث ھو باشــــالرد) التربیة المستمرة(ولعل أول فیلسوف یقترب من فكرة 

Bachelard 1884-1962والشباب بأنھا حیث یعبر عن الثقافة التي تتوقف عند مدرسة الطفولة
.ینبغي متابعتھویرى أن الفكر العلمي ینمو تربویاً بصفة مستمرة، وبالتالي،جامدة

أقرتھ المنظمة م حدد المؤتمر العام للیونسكو اثني عشر ھدفاً لعام التربیة الدولي الذي1968وفي عام 
.م كان من بینھا ھدف التربیة المستمرة1970أن یكون عام

راكیة فأن سیاستھا التعلیمیة تؤكد على ضرورة تجاوب النظم التعلیمیة فیھا االشتأما الدول
اإلنتاج التطورات والمتغیرات الحاصلة في حجم ونوع مستوى المعارف والمھارات وفي وسائلمع

الالزمة الستیعاب مثل ، وعلى ذلك فأنھا تدعوا إلى اتخاذ اإلجراءاتیؤدي ذلك في تطویر المھنوما 
اإلجراءات تطویر أنظمة التعلیم عن بعد ات والتغیرات في المجاالت المختلفة، ومن تلكھذه التطور

النظامي، ولذلك نجد أن القوانین التربویة التعلیمیة في وغیرھا من المؤسسات التي تھتم بالتعلیم غیر
مرالتعلیم النظامیة بشكل یخدم غرض التعلیم المستتنظیم مؤسساتھذه الدول تنص على ضرورة

مثل التعلیم بالمراسلة والتعلیم الجزئي في التعلیم عن بعدإنشاء مؤسسات أخرى تخدم أغراضو
الجامعي أو بعد التعلیم الجامعي والتعلیم بعد الجامعي یعطي أھمیة كبیرة فمثال المستوى الثانوي أو

الجزء السادس -ع السابالفصل م في 1965نظام التعلیم الموحد االشتراكي في ألمانیا الدیمقراطیة یؤكد
.التعلیمعلى ضرورة إیجاد وسائل جدیدة الستمرار خریجي التعلیم العالي في

استحداث على ضرورة) 194(5یؤكد في مادتھ م 1968لعامقانون التعلیم فیھا فأنفي رومانیاو
جین ولتعریفھم رخمتللدراسات تعلیمیة بعد إنھاء التعلیم العالي، في سبیل تطویر اإلمكانات المھنیة

.الغریبة منھابالجدید من العلم والتكنولوجیا في مجال التخصص أو المجاالت
م یؤكد نظامھم على ضرورة التنسیق بین مؤسسات التعلیم 1973في بولونیا عام ،

إعادة والالمدرسي في تطویر معارف وإمكانات األفراد العاملین في المھن المختلفة في سبیلالمدرسي
.وتجدید وتوسیع مھاراتھم وخبراتھمتدریبھم

مفاھیمھ وآل من كل ما تقدم نستخلص أن التعلیم المستمر في الوقت الحاضر نضجت فكرتھ و تبلورت
المتقدمة إذا كانت قد ینظم كل أنواع ومستویات التربیة في المجتمع، فالدولإلى مبدأ تربوي ھام،

فأن الدول النامیة بدأت في تعدیل جدید المعلوماتقطعت في تنفیذه أشواطا طیبة وخاصةً في مجال ت
.التعلیم تدریجیاً قوانینھا بحیث تسمح بدخول األشكال البدیلة في

خصائص التعليم املستمر
:ومنھالمستمُر بمجموعٍة من الخصائص، یتمیُز التعلیم ا

علمیة، واالقتصادیة، یساھُم في تعلیِم األفراد العدید ِمن المعلومات حول الكثیر ِمن المجاالت ال.1
یزیُد ِمن الثقة الشخصیة عند األفراد، ویساعدھم حیث .اافیة، والسیاسیة، والفنیة، وغیرھوالثق

إن التعلیم المستمر ـ مدى الحیاة ـ ھو عملیة .يفي الُمحافظِة على االستمراِر بالتطوِر التعلیم
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یة ومعرفیة، إلى جسمیة تنمیة، موضوعھا شخصیة اإلنسان من جوانبھا المختلفة من عقل
.وانفعالیة وجمالیة

الشخصیة یساعُد في تعزیِز قدرة الدماغ على التحلیِل المنطقي، من خالل دعم مھارات األفراد .2
.مالُمرتبطة بالحفِظ والفھ

حصول یشمُل التعلیم المستمر كافة أنواع التعلیم الرسمي، وغیر الرسمي، لذلك ِمن الممكن ال.3
إن التعلیم المستمر ال ینتھي مع نھایة الدراسة النظامیة أو حیث . ةسیة بسھولعلى المواِد الدرا

.المدرسیة، ولكنھ عملیة مستمرة مدى الحیاة، وتشمل كل فترات حیاة الفرد
یشّجُع على تعزیِز دور المشاركة االجتماعیة عند المتعلم، وجعلھ یتواصُل مع العدید ِمن .4

.ةمجاالت التعلیمیین في ُمختلِف الالمتعلّمین اآلخر
لفرد من تآكل الكفاءة الذي یسببھالتعلیم المستمر على العكس من التعلیم النظامي؛ یخلص ا.5

عفھ بما یستجد في مجال وظیفتھ أوویسالتقادم المھني والثقافي في الفترات الالحقة من حیاتھ،
غیرات مھنتھ من ضرورات عصریة، بحیث یغدو قادرا على التأقلم والتكیف مع المت

.الحضاریة والتقنیة
التعلیم النظامي ال یعدو أن یكون جزءا من التعلیم المستمر، وبھذا یكون التعلیم المستمر أشمل .6

التعلیم المستمر أكثر انسجاما في طبیعتھ مع الحیاة من التعلیم التقلیدي، وذلك حیث إن ،وأعم
.تھبما یتصف بھ من المرونة والتنوع في مواده وأسالیبھ وأوقا

التعلیم المستمر لیس نظریا وحسب، ولكنھ إلى جانب ذلك عملي ومھني، ولما كانت المھن في .7
تغیر مستمر، نظرا الرتباطھا بآخر التطورات في المجاالت العلمیة والتقنیة ـ فإن الحاجة 

.تكون ضروریة الكتساب علم جدید ومعرفة جدیدة للمحافظة على الفعالیة المھنیة لألفراد
التعلیم المستمر مع دور اإلنسان المثالي في المجتمع، وھو أنجح من التعلیم التقلیدي في ینسجم .8

تحقیق ھذا االنسجام، ألن التعلیم التقلیدي ال یستطیع مواجھة متطلبات التكیف من خالل 
مراحل حیاة الفرد المختلفة، ذلك لجمود مناھجھ وتخلف خططھ عن متابعة المستجدات في 

وبھذا فإن التعلیم المستمر یسھم في سّد الثغرات التي یخلقھا التعلیم التقلیدي، .الوقت المناسب
، إضافة إلى ما یمثلھ من واكبة التطورات العملیة والتقنیةویعالج الخلل الكامن في تخلفھ عن م

ذلك تركیزه على االمتحانات المدرسیة دون الخبرات المكتسبة من مدرسة الحیاة خارج 
.المدرسة

التعلیم التقلیدي على المدرس والكتاب وحسب، بینما تنساب مدخالت التعلیم المستمر إلى یتكئ .9
المتلقي عبر وسائط ال حصر لھا، حیث یكون للبیت والمجتمع ووسائل االتصال الجماھیري 

.والمؤسسات المختلفة دور بارز في تحقیقھ

:ستمر، ھيإلى خمس خصائص رئیسة للتعلیم المCropleyوDaveوقد توصل 
إذ ). كل أنواع التعلیم-كل مراحل التعلیم-كل حیاة اإلنسان(:Totalityوالشمولیةالكلیة.1

تغطي التربیة المستمرة كل فترة حیاة اإلنسان وتشمل كل المراحل التعلیمیة بما في ذلك ما قبل 
لرسمي الذي یتم في المدرسیة وتعلیم الكبار، وتشتمل على كل أنواع التعلیم بما في ذلك التعلیم ا

مؤسسات التعلیم، والتعلیم غیر الرسمي الذي یتم في مؤسسات غیر تعلیمیة بطبیعتھا، والتعلیم 
.غیر النظامي یحدث في مواقف الحیاة المختلفة

تتضافر في التعلیم المستمر أنظمة التعلیم المختلفة وحیث تشترك :Integrationالتكامل.2
.تلفة من البیت إلى المدرسة إلى المجتمع المحلي وغیرھافیھ المؤسسات التربویة المخ

إن التعلیم المستمر یتیح الفرصة لـتلقي المواد التعلیمیة المناسبة :Flexibilityالمرونة.3
للحاجات المتغیرة باستمرار، واستخدام األنماط البدیلة للتعلیم التقلیدیة، تعدد أنماط محتویات 

مھ وتوقیتھ، تغیر نمط حیاة الفرد ومستواھا من خالل عملیات التعلیم وأدواتھ ووسائل تقوی
.التعلیم الجدیدة بعد فترة التعلیم التقلیدي

إن التعلیم المستمر یمّكن جمیع :Democratization)دیمقراطیة التعلیم(الدیمقراطیة .4
.الناس من االستفادة من فرص التعلیم، بغض النظر عن مستویاتھم وظروفھم



17

Self)رضا النفس(ذاتي اإلشباع ال.5 – Fulfillment: وذلك بما یمّكن الفرد من القدرة على
وعلى اإلفادة العملیة من القدرات التكیف مع مستجدات الحیاة في الظروف المختلفة،

اإلبداعیة، مما یسھم في تحقیق الذات، ویمّكن الفرد من تطویر خصوصیاتھ واإلبراز عن 
.ھ، مما یجھلھ اآلخرون ولم تتمكن المدرسة من اكتشافھا وتنمیتھاالمواھب التي یؤنسھا في نفس

ونستطیع أن نضیف إلى الخصائص المتقدمة بعدا جدیدا یمتاز بھ التعلیم المستمر، وینبغي أن یُصار 
إلى التركیز علیھ من قبل المخططین للعملیة التربویة وبرمجة التعلیم، وھو أن التعلیم المستمر تعلُّم 

مر، ومناھج مكتسبة، ومعارف تتولد یوما بعد یوم، بل ساعة فساعة، بفضل التفاعالت أیضا مست
ما یضاعف العبء على المتسارعة في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة وعالم التقنیة على حد سواء، م

التربویین وموجھي العملیة االجتماعیة، إذا كانوا حریصین على جسر الھوة بین مجتمعاتنا والدول 
ففي كل یوم تشھد دنیا المعرفة والتقنیة والدة أكثر من أربعین اصطالحا جدیدا یعكس كل . المتقدمة

حاجة إلى جھود مركزة، وإصرار على منھا أبعادا علمیة جدیدة، وفي ھذا ما یكفي لبیان ما بنا من 
.اللحاق بالركب

اسرتاتيجيات التعليم املستمر
یَعتمُد تطبیق التّعلیم المستمّر على مجموعٍة من االستراتیجیات، والتي یَجب أن تسعى المؤسسات 

خمس مُل التعلیمیة العامة والخاّصة على توفیرھا لألفراِد الُمھتمین في ھذا النوع ِمن التعلیم، وتش
:ياستراتیجیاٍت رئیسیة، وھ

.ةیم الموجود في الَمناھِج الدراسیاالھتماُم بكافِة أنواع التعلیم، ولیس فقط التعل.1
یدي في كافِة الحرُص على تطبیِق أدوات التعلیم الحدیثة، والتقلیل ِمن االعتماد على التعلیِم التقل.2

.ةالمؤّسسات التعلیمی
ام األفراد المھتمین في التعلیم المستمر، والحرص على عدم وضع أي عوائق، أو حواجز أم.3

.ةھم الحصول على فرص التعلیم بعدالتوفیر كافة الوسائل التي تضمُن ل
.رداف المطلوبة ِمن التعلیم المستمتوفیُر كافّة الَموارد التعلیمیّة التي تساھُم في تحقیِق األھ.4
تعلیم في الُدول، ومؤسسات القطاع الخاص ضماُن وجود تعاوٍن فّعاٍل بین كلٍّ ِمن وزارات ال.5

.رمتطلبات األساسیة للتعلیم المستمالتي تھتُم بتوفیر كافة ال

مراحل التعليم املستمر
من بناًء على الدراساِت واألبحاث التربویة التي اھتّمت بفكرِة التعلیم المستمر، تم تقسیم ھذا النوع

:يالتعلیم إلى أربِع مراحل، وھ
ھي من المراحل التعلیمیّة المستمّرة :سنوات5علیم المستمر ِمن الطفولة حتى عمر مرحلة الت.1

اإلجباریة، والتي یلتحُق فیھا كافة األطفال ِمن أجِل تعلم المھارات الدراسیة األولى، واكتساب 
.دبِط الكلمات معاً، وتحلیل األعداالقُدرة على ر

ھي المرحلة التعلیمیّة األكادیمیة :سنة24إلى عمر 6مرحلة التعلیم المستمر من عمر .2
المستمرة التي یتعلّم فیھا الطالب من خالل التحاقھم في المدارس العامة، والخاصة ولُكِل 

.ائةٌ دراسیةٌ تختلُف عن التي قبلھمرحلٍة عمریٍة ِمن ھذه المراحل بی
ستمر غیر ھي مرحلة التعلیم الم: سنة60إلى عمر 25مرحلة التعلیم المستمر من عمر .3

اإلجباریة، والّتي ال تعتبُر امتداداً للمراحل السابقة، ومن الممكن أن یحصل فیھا المتعلم على 
.ةتسبة من الحیاتعلیٍم أكادیمي، أو أن یكتفي بالخبرِة الُمك

ھي مرحلة التعلیم المستمر التي تعتمُد على :سنة60مرحلة التعلیم المستمر فوق عمر .4
.ھا یحرص الشخص على الحصول على الكثیر من العلوم والمعارفالمرحلة السابقة، وفی
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أهداف التعليم املستمر
أن التعلیم المستمر یُعد أقرب أنواع التعلیم لنظام التعلم عن بعد، فھما یتشابھان في تعدد الوسائط

ر و غیو مسموعة أو مرئیة مسموعة أالتعلیمیة التي یستعین بھا كل منھما سواء كانت مادة مطبوعة أ
ر كما یجعل التعلیم المستم. لتعلماإكسابذلك من األنماط التعلیمیة أو قنوات التدریس المستخدمة في 

د نوع من التعلیم في تطویر الفرحیث یسھم ھذا ال. أي فرد قادراً على التكیف مع مستجدات العصر
ر یعمل على دعم استثماة، كما أنھ الحقیقیة من قدراتھ اإلبداعیاالستفادةتحقیق ذاتھ من خالل و

تقاء الوظیفي بشكل أكثرالحصیلة المعرفیة التي یكتسبھا الفرد طوال حیاتھ مما یمكن األفراد من االر
ت من خالل رفع كفاءاتھم في القدرایُسراً مما یدعم تحسین ظروفھم االقتصادیة واالجتماعیة تمیزاً و

فرصاً أفضل للعمل في مھناً جدیدةیجعل لھم وما یمنحھم مھارات جدیدة مختلفةاإلنتاجیة المھنیة، ك
.المفاجئة المتغیرةالتكیف مع ظروف الحیاة الطارئة وتمكنھم من 

إن أھداف التعلیم المستمر واسعة جدا سعة المفھوم وممتدة امتداد الفترة التي یغطیھا من حیاة الفرد، 
:یة للتعلیم المستمرومع ھذه السعة والشمول واالمتداد، یمكن تأشیر األھداف األساس

اصة موظفي مؤسسات القطاع خستمرة لفئات المجتمع بإختالفھا والمھاریة المالتنمیة المھنیة و.1
.الخاصالعام و

إثراء معلومات اإلنسان ومعارفھ على امتداد حیاتھ، وزیادتھا وتطویرھا بحیث یؤدي ذلك إلى .2
والمھنیة على خیر وجھ، بما یؤدي تعزیز كفاءة الفرد وتمكینھ من تأدیة واجباتھ االجتماعیة

تدریب األفراد وكذلك و.وتحسین نوعیتھ، واإلسھام في تقدم المجتمعاإلنتاجإلى زیادة 
المؤسسات بإختالف أنواعھا وإتاحة الفرصة لھم لتحصیل أحدث المعارف والمھارات الالزمة 

.وذلك بغرض إحداث التطور نحو األفضل
تطویر القدرات لدى و.منحھم فرصة لیصبحوا قادة ناجحینن وانتخاب وإعداد فئة من المؤھلی.3

األفراد إلنجاز ادوار مطلوبة في حیاتھم، سواء كانت ھذه األدوار تتغیر وتتبدل ضمن المھنة 
الواحدة أو التخصص الواحد أو ضمن مھنة أخرى أو تخصص آخر جدید یتطلب من األفراد 

.مزاولتھ أو إنجازه
ضوء مطالب العصر، إذ ان المجتمع العصري في أخذه بأسباب التغیر تطویر نظام التعلیم في .4

وعوامل التطور، یتطلب نظرة شاملة إلى التعلیم تمكنھ من إحداث التغییرات المطلوبة والوفاء 
بحاجات المجتمع فضال عن اإلیفاء بحاجات الفرد وتحقیق آمالھ وتمكینھ من مواجھة مطالب 

.التغیر
.البشري من خالل تعزیز وإطالق الطاقات البشریة الكامنةداءاألتحقیق أعلى مستویات .5

على مستوى كل ) التعلم(التعلیم المستمر یقوم بمھمة تعزیز التعلم الذاتي وھو ما یطلق علیھ ف
فالتعلم الذاتي الیوم یحظى باھتمام كبیر من قبل التربویین، إذ انھ یسھم في . من الفرد والجماعة

د الفكریة والعملیة، خاصة في ظروف التدفق الكبیر من الطلبة على تطویر إمكانیة األفرا
التعلیم بكل مراحلھ، وما یترتب على ذلك من قصور في األنظمة التعلیمیة الستیعاب الضغط 

.الحاصل علیھا منھم
تقدم أرقى سبل ومؤھل تأھیالً علمیاً راقیاً حسب أرقى المعاییر المتعارف علیھا مالكتوفیر .6

یعمل التعلیم المستمر على حیث .تساھم في تقدیم حلول استشاریة متطورةلوالتدریب التعلیم 
فشخصیة اإلنسان تتكون من . تطویر شخصیة اإلنسان من جمیع جوانبھا ومن خالل حیاتھ كلھا

فالتنمیة العقلیة المعرفیة مھمة جدا لإلنسان . عدة أوجھ أو جوانب تنمو وتتطور بتكامل وتناسق
وعلیھ فان التعلیم المستمر یدعم ویثري ویعزز معلومات الفرد . ال تقف عند حدألن المعرفة
.دون توقف

إمكاناتیحقق التعلیم المستمر دیمقراطیة التعلیم بتحقیقھ مبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة وفق .7
اقتصادي أوالفرص للجمیع دون تفریق عنصري أو اجتماعي بإتاحةاألفراد وطموحاتھم 
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حیث یتمكن كل فرد في مختلف مراحل العمر من التعلیم الذي یساعده على وغیر ذلك، ب
التكیف والقدرة على مواكبة التغیر واإلفادة من المستحدثات العلمیة والتكنولوجیة الدائمة 

.التحقق

الدين اإلسالمي والتعليم املستمر
التعلیم المستمر وأھمیتھ في قد حثنا دیننا الحنیف على ضرورةألھمیة ھذا النوع من التعلیم، فنظرا

حیاة المسلم، لمواجھة تحدیات الزمان، والوصول إلى أرقى مراحل اإلیمان، وھو ما أوضحتھ لنا 
وما أوتیتم من العلم (، )من عباده العلماءُ إنما یخشى هللاَ : (الكثیر من اآلیات القرآنیة ومنھا،  قولھ تعالى

. )كل ذي علم علیموفوق (، )وقل رب زدني علما(، )إال قلیال
طلب العلم فریضة على كل ":، لقول الرسول صلى هللا علیھ وسلموكذلك األحادیث النبویة الشریفة

عندما نتأمل ھذه ، و"من سلك طریقاً یلتمس بھ علماً سھل هللا لھ بھ طریقا إلى الجنة"، "مسلم ومسلمة
یدل على ضرورة استمراریة التعلیم، لما نجد أنھا غیر محدودة بزمان أو مكان، مما األحادیث الشریفة

یحققھ من تمكین للفرد في حفظ دینھ ودنیاه، ألن في استمرار التربیة والتعلیم ضمان الستمراریة 
ولم تغفل التربیة اإلسالمیة نصیب المرأة من العلم والتعلم، یقول الرسول صلى هللا علھ . القیادیة والتقدم

".ھمارجعوا إلى أھلیكم فعلمو":وسلم

التعليم املستمر عرب التاريخ 
المجتمعات البدائیة یھدف لقد نادت الحضارات القدیمة إلى فكرة التعلیم المستمر، فقد كان التعلیم في

بشكل أساسي إلى تنمیة القابلیة لمعطیات العصر إذ كانت تعیش على نمط معین من التعلیم في المراحل 
سیة في مواجھة الحیاة والتغلب على مصاعبھا والبحث عن األولى من العمر تكمن أھدافھ األسا

.المطالب األساسیة للعیش
المدارس لم یختلف التعلیم كثیرا عن الحیاة البدائیة لإلنسان من حیث المنھج الذي كان توفرتوبعد أن 

م المستمر یھدف إلى نقل التراث من قیم وعادات ومھارات من األجداد إلى األحفاد، وھكذا یستمر التعلی
.في المسیرة عبر التاریخ مرتدیة ثوب الزمان الذي تعاصره، حتى نصل إلى فجر الحضارة اإلسالمیة

التراث من وعندما ظھرت مجتمعات الحضارات األولى ظھرت المدارس كمؤسسات ھادفة إلى نقل
إعداد المحارب إعدادا قیم وعادات ومھارات من األجداد إلى األحفاد، فنجد أنھ في التربیة الیونانیة یتم

.خاصا بعد الدراسة األولیة وذلك بتدریبھ على عدة أمور في مجالھ
أما عند الصینیین فقد كان لزاما على من یروم ارتقاء المناصب العلیا أن یجتاز جملة من المراحل 

فوشیة، وقد التعلیمیة والتربویة البالغة الدقة والصعوبة، فیما یتعلق بالتاریخ الصیني وخاصة الكون
یستغرق مروره بھذه المراحل جزءا لیس بالیسیر من مراحل حیاتھ، وعلى الموظف االستمراریة في 

إن ": ومن األقوال المأثورة والمأخوذة من بعض الكتابات القدیمة في القرن الثاني المیالدي. التعلم
فضل كأنھم یحصلون على الالعقالء یبحثون عن المعرفة كأنھم لن یموتوا أبدا، ولن یشیخوا، وكأنھم

."سوف یموتون غدا
المتمثلة بآیات القرآن الكریم، وما أكدت علیھ اإلسالمیةوإذا ألقینا نظرة شمولیة على مالمح التربیة 

األحادیث النبویة الشریفة، في صدر اإلسالم فیما یخص استمراریة التعلیم وتطبیقھ نجد أن التربیة 
:اإلسالمیة امتازت باآلتي

ھي تربیة مطلقة من حیث الزمان والمكان، فلم یحدد اإلسالم زمنا معینا اإلسالمیةالتربیة أن .1
وھذا األمر ھو ما تدعو إلیھ التربیة المعاصرة . بل جعلھ ممتدا طول حیاة الفرد.لطلب العلم

.وتضعھ ضمن أولویاتھا، والمكان المطلق
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ففي تربیة . ات نمو األفراد وأعمارھمتتالءم وتتوافق مع مجمل متغیراإلسالمیةالتربیة إن.2
األطفال حذر اإلسالم من تربیتھم على نفس األسالیب والمفاھیم التي تربى علیھا آباؤھم، وفي 

ال تقسروا أوالدكم على عاداتكم (": علیھ السالم"ذلك یؤكد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
وفي ذلك . سلم أن یتعلم ما یسایر حیاتھوعلیھ فان على الم،)فانھم ُخلِقوا لزمان غیر زمانكم

إشارات واضحة للتالؤم واالنسجام مع الحیاة، والتعلم منھا ما یناسب المرحلة العمریة التي 
.یصلھا الفرد مع الحیطة للمستقبل المتغیر، ألن التغییر سمة الحیاة

یة في حد ذاتھ بل تستھدف التربیة اإلسالمیة تكوین المجتمع، فطلب التعلیم في اإلسالم لیس غا.3
دة الناس بھدیھ، فالرسول الكریم صلى هللا علیھ وسیلة لنیل مرضاة هللا عن طریق العمل بھ وإفا

إن من الصدقة أن نتعلم العلم ثم نعلمھ ابتغاء وجھ هللا : "التعلیم والتعلم صدقة بقولھ اعتبروآلھ
ھ ألجمھ هللا تعالى یوم القیامة من كان عنده علم وكتم:"وقولھ علیھ الصالة والسالم ،"عز وجل

، وال یفوتنا التأكید على أن التعلم یشمل المعلم "بلجام من نار، وشر الناس عالم ال ینتفع بعلمھ
.والمتعلم على حد سواء كي تتحقق القدرة على مواكبة التغییر، وبناء المجتمع المتقدم

سن والجنس وال سالمة األعضاء التربیة اإلسالمیة تربیة شاملة، فھي ال تفرق بین عامل ال.4
، بل أكدت أن طلب العلم قضیة مطلقة لیس لھا أو عدمھا أو بین الصغار والكباروالحواس

ال یكلف هللا : (قال تعالى.حدود إال من حیث القابلیة على التعلم والقدرة على االستیعاب والفھم
.)ھا لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبتنفسا إال وسع

ة اإلسالمیة قیمة العلم والعلماء، ألنھم أكثر درایة وتبصرا في أمور الدین والدنیا تؤكد التربی.5
ا منكم والذین أوتوا العلم یرفع هللا الذین آمنو(:وفي ذلك یقول هللا عز وجل. من غیرھم

إنما یخشى هللا من (:فالعلماء أول من یدرك عظمة الخالق ویخشاه كقولھ تعالى،)درجات
لم على المؤمن العابد فضل المؤمن العا(:سلموقول النبي صلى هللا علیھ و)عباده العلماء
.   كل ذلك یبین قیمة العلم والعلماء. )سبعون درجة

فالتربیة اإلسالمیة اعتمدت المعرفة العلمیة أساسا لالرتقاء ولنشر الدعوة، وما محاولة اكتشاف قوانین 
ائم والمستمر في كل رسالة اإلسالمیة التي تدعو للعمل الدالحیاة وتسخیرھا للنفع العام إال جزءا من ال

، كما انھ لم اإلسالمیةوھكذا نجد أن العلم كان مشاعا للجمیع في ظل التربیة العربیة ،مناحي الحیاة
.یقتصر على العلوم الدینیة البحتة بل كان یشمل جمیع صنوف المعرفة

فكرا اإلسالمیةواعیھ أصیل في التربیة العربیة فالتعلیم المستمر بخصائصھ وأھدافھ واتجاھاتھ ود
.وممارسة

، فقد كومینیوسفالتربیة المستمرة أو التعلیم المستمر یعود بجذوره إلى المفكر العصر الحدیث،أما في 
إلى تربیة عامة لكل المھنیین وجمیع طبقات المجتمع، ال فرق في " فن التعلیم األكبر"نادى في كتابھ 

مرأة وال غني وال فقیر، ألن في ذلك تحریر لھم من السلبیة، وزیادة إلنسانیتھم التي ذلك بین رجل وا
تعلیم الكل للكل بشكل ":وقد رفع كومینوس شعارا یردده التربویون وھو. تنمو بالعقل والفكر والعمل

أنھ وفي الوقت الحاضر نضجت فكرة التعلیم المستمر وتبلورت مفاھیمھ وأصبح النظر إلیھ على."كلي
مبدأ تربوي مھم ینظم كل أنواع التربیة ومستویاتھا في المجتمع، فعلى المستوى العالمي وھا ھي الدول 
تسعى إلى إیجاد اإلمكانات المناسبة التي تخدم ھذا التعلیم وتلبي متطلباتھ إیمانا منھا بقیمتھ في مواجھة 

عة، لذا نرى بعض نماذج ي یوصف أقل ما یوصف أنھ انفجار معرفي وعصر سرذھذا العصر، ال
یب المستمر لمن ھم على رأس الجامعات المفتوحة، والدراسة عن بعد وعن طریق المراسلة والتدر

.وما إلى ذلك من سبل تحقق أھداف ھذا التعلیم التي تسعى إلى مواكبة التنمیة والتطور السریعینالعمل

فلسفة التعليم املستمر
إذ ال توجد حقیقة مطلقة بل لتعلیم لمواجھة التغییر المستمر،بأھمیة اتتحدد فلسفة التعلیم المستمر إن

لقد تطورت فكرة المجتمع إذ .وكل ذلك یصب في خدمة المجتمعبتقدم الحیاةتتجدد ھذه الحقائق
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أصبحت تجمعات ثقافیة واقتصادیة ومعلوماتیة وفقا لمنظور العولمة التي تعد من أبرز سمات ھذا 
ي عدم الثبات نظراً للتجدد المستمر والمتسارع والذي یحتاج إلى مواكبة تحمي العصر، وھذا یستدع

ھذه التجمعات وتقویھا وتجنبھا الفجوات التي قد تحدق بھا نتیجة التأخیر في عملیة التجدید كل ذلك 
.ألن عجلة التنمیة تسیر وقد تسحق من ال یواكب خطاھایستدعي تعلیما مستمرا

یستمر باستمرار الحیاة، وذلك لتطویر الذات المستمر یقوم على فلسفة أن التعلیمیتبین لنا أن التعلیم
الفردیة والتي من خاللھا نتوصل إلى تطویر المجتمع، وذلك بمتابعة كل ما ھو جدید في مجال 
اختصاصھ، وعلیھ فأن فلسفة التعلیم المستمر تتیح للفرد حریتھ في التعلیم وتطلق قدراتھ الخاصة 

ھ في الوصول إلى أقصى ما یستطیع، وتجدد خبراتھ ومعارفھ باستمرار وال یتوقف إال بتوقف ومواھب
الحیاة، ومن ھنا فإنھ على كل فرد أن یسعى إلى تطویر ذاتھ من خالل التعلیم المستمر والتثقیف الذاتي 

یولد لنا سواًء كان ذلك فردیاً أو ضمن مؤسسات اجتماعیة معدة لھذا الغرض وكل ھذا في النھایة 
ولعل أقرب فلسفة في تحدید فلسفة التعلیم المستمر، ھي الفلسفة .مجتمعاً متناسقاً مع عصره ومواكباً لھ

یمكنھ اإلنسان الإنالبراجماتیة، إذ ركزت ھذه الفلسفة على أھمیة التربیة في المجال االجتماعي، إذ 
ولعل من الجدیر اإلشارة إلى . جتمعاالنفصال عن مجتمعھ، كذلك فان النمو الفردي ھدف لخدمة الم

.كونھا الفلسفة التي تحدد معالم ھذا النوع من التعلیمالفلسفة البراجماتیة

والتعليم املستمرالفلسفة الربامجاتية
تعود جذور ھذه الفلسفة إلى العصور القدیمة، وبالتحدید إلى الفیلسوف الیوناني ھیراقلیطس، الذي یعد 

.وھي تقوم على التغیر المستمر وأن الحقائق الثابتة ال وجود لھاالجد األعظم للجدل، 
أما البراجماتیة في العصر الحدیث فتنسب إلى الوالیات المتحدة األمیركیة، حیث تطورت ھناك في 

.النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین
والقوانین والمبادئعن األشیاء األولیة، تحویل النظر بعیداف االتجاه البراجماتي بأنھیویمكن تعر

ویطلق على ھذه . الثمرات، النتائج، اآلثار: نحو األشیاء األخیرةم بھا، وتوجیھھ النظروالحتمیات المسلَّ 
وھذه . النفعیة، األدائیة، التجریبیة، وغیرھا من التسمیات التي تحدد منھجھا: منھاتالفلسفة عدة تسمیا

:ھياألساسیة للفلسفة البراجماتیة المبادئف. ربیة ھي الحیاة ولیست اإلعداد للحیاةالفلسفة تؤمن بأن الت
.عالم نسبي غیر ثابت، وفي حالة تغیر مستمر: طبیعة العالم.1
.الحقیقة غیر مطلقة: طبیعة الحقیقة.2
.وقدراتھاإلنسان كل متكامل لھ طبیعتھ الفردیة وشخصیتھ الخاصة: طبیعة اإلنسان.3
.حافظ ومنٍم للتراث اإلنساني، یضع ثقتھ في اإلنسان لتطویره: طبیعة المجتمع.4
لمنفعتھا وكذا ال وجود لقوانین أخالقیة مطلقة، فھو ال یعنى باألخالق لذاتھا بل: طبیعة القیم.5

.العلم والجمال
.التربیة ھي الحیاة، تستمر ما دام اإلنسان حیا: طبیعة الحیاة.6

أن األصول الفلسفیة لھذا ، من حیث برجماتیة والتعلیم المستمرن اللعلنا قد أدركنا مما سبق العالقة بی
، تتحدد من خالل الفلسفة البرجماتیة التي تقوم على التغییر المستمر وأنھ ال یوجد حقیقة مطلقة التعلیم

، وحیث أن ھذه الفلسفة تنظر ل المحیطة من زمان ومكان ومؤثراتبل تتجدد ھذه الحقائق وفقا للعوام
بأنھا ھي الحیاة فكأنھا تقول أن الحیاة كلھا تربیة أي تعلیم مستمر حتى النھایة التي تتحدد بنھایة للتربیة
ولعل ھذه الفلسفة تبرز أھمیة التعلیم المستمر في مواجھة التغیر المستمر، وكل ذلك یصب في .الحیاة 

ظام یجب أن ضرورة أن النخدمة المجتمع الذي یصب ثقتھ في المتعلم بإعطائھ كامل الحریة إلیمانھ ب
.ن شعوره بالمسؤولیة الملقاة علیھ، ومنفسھطالبینبع من ال
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ومربراته يف العراق أهمية التعليم املستمر
محددات ومن .من نوع خاص ینھض بھأنسانایفتقر الى توفرالشامل في المجتمع نماءاإل.1

اإلنتاجيأولنشاط المھني متعلم یسخر علمھ وفكره لخدمة اإنسانھو توفیرذلكوقواعد
. التكالیفوالجھدالمكلف بھ بأقل

التعلیم بصورة عامة ومنھ التعلیم المستمر لیس استھالكا للموارد أو إلىالنظرة اآلن إن.2
.بل یعد استثمارا اجتماعیا واقتصادیا. استثماريعائدخدمات تقدم دون 

والخطط واالستراتیجیاتالحروب نتیجةوالسیاسي الذي مر ویمر بھ البلد األمنيالظرف .3
المنظومة تدھورالقانون وبالتاليالتشریع وغیاب نتج عنھ الفاشلة وما تعرض لھ من احتالل 

عناألبناءوبالتالي تسرب العائلةرب إلىوفقدان الكثیر من األسر .أدائھاالتربویة وضعف 
.الدراسةوالتعلیم

الفاشلة والخطط واالستراتیجیاتالحروب نتیجةدالبلالحصار االقتصادي الظالم الذي مر بھ .4
الذي شكل األمركبیرة من الشباب للمدارس، أعدادترك أنتجفي العراق في عقد التسعینیات 

تفعیل مفھوم التعلیم المستمر إلىبحاجة ماسة األمر في الوقت الراھن وھذا األمیینجیشا من 
. انتیجة لھذالمتفاقمة األمیةللتقلیل من نسبة 

العلم إنإذاالنفجار التكنولوجي والمعرفي الذي شھده العالم، إذ أضاف كثیرا من األعباء، .5
قد شھدت تطورا كبیرا في ألنھاة، تلك الفتروقت ما قد ال یفید فيفياإلنسانالذي اكتسبھ 

ر ھو ذا فان المبدأ المعاصھة، ولجدیدمجاراتھا ومتابعة التقنیات الالمجاالت والبد من مختلف
.مبدأ المتابعة الذاتیة للمعرفة عن طریق البرامج والدورات التدریبیة المتمثلة بالتعلیم المستمر

)اليافعنيمدارسقطاع(العراقيفالكبارتعليم
مختلفةوألسباب،الذینللشبابرئیسةبصورةرسمیاغیرتعلیماالعراقفيالیافعینمدارسنظامیقدم

مدارستتبعأنبالضرورةلیس،الثانویةأواالبتدائیةالدراسةمراحلفيلرسمياالتعلیمفرصةفقدوا
البلدانفيو. بوالحساالقراءةتعلمفيتركزاألنظمةمعظمومثللكنھاالوطنيالمنھجالیافعین
منوزیدمتزایداھتماماألخیرةالسنواتفيالقىقدالرسميغیرالتعلیمقطاعفانالمتقدمة

للنسبواالجتماعیةاالقتصادیةالتأثیراتلتحسنالكفاءةعالیةوسائلمنیقدمھلھاالمالیةداتعتماالا
العدیدقامتمؤخراً،و.لإلنتاجالعالیةاالبتدائیةاإلخفاقاتونسباالبتدائیةاإلجمالیةوالنسبالصافیة

فيأخفقواالذینالطلبة،مثالً تستوعبلكيالرسمیةوغیرالرسمیةلقطاعاتھاواضحبربطالبلدانمن
یكملواأنمنلیتمكنوااالبتدائیةفينھائیاً یسجلوالمالذینأواألولىالسنواتفياالبتدائیةالمرحلة

ھنا. ةالرسمیالثانویةبالمرحلةیلتحقونثمومنرسميغیرنظامفيالمختصراالبتدائيالتعلیممناھج
اشتراكحیثالفلبینفيیظھرالعامالقطاعمعوارتباطھميالرسغیرالقطاعلتطورممتازأنموذج
یعملحیثالعراق،وفينجاحھ،فيملحوظبشكلویساھمالقطاعلھذاواإلدارةالتأسیسفيالمجتمع

ھذهفيللیافعینمدرسة114وھناك. ةللتربیالعامةالمدیریاتمنمحدودعددفيفقطالیافعیننظام
ونسباالبتدائیةالمدارسفيالتسجیلتحلیلباننذكرأنالواجبمنیكونسو.العامةالمدیریات
فيیسجلوالمأماوھؤالءاالبتدائیةالمرحلةعمرفيتقریباً طالبملیونيوجودإلىتشیرالرسوب
مدارسفيالحاليالتسجیلمعالرقمھذایقارنأنویجبفیھافشلواإنھمأواالبتدائیةالمرحلة

أنجداً المحتملمنالرسميغیرالنظاممنأخرىوأنواعالیافعینمدارسأنالواضحمن. نالیافعی
كردستان،إقلیمفيالیافعینمدارسمنمدرسة562وھناك.الشبابمنكبیرلعددثانیةفرصةتوفر
.صفا198تتضمنوالتيبنایة43فيكردستانإقلیممدارسوتقعلإلناث216وللذكور346منھا
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العراقيفالرتبويةالسياسةاجتاهات
:تواجھھالتيوالمشكالتللتحدیاتالتصديمجالفيالتربويالنظاماستجابةاآلتیةاألھدافتمثل

الدراسیةالمراحلمنالمتعلمینتسربعلىوالقضاءللجمیعالتعلیمفرصإتاحة:حةاإلتا.1
.الحیاةمدىالتعلیموإشاعةكافة

الریفیةوالمناطقوالبناتالبنینبینالمتعلمینالتحاقفيالتباینعلىاءالقض:ةالمساوا.2
.المختلفةاالقتصادیةواألوضاعالمتعددةالعرقیةاألصولوبینوالحضریة

ومتطلباتالعملسوقالحتیاجاتأفضلاستجابةأجلمنالتعلیمنوعیةتحسین:النوعیة.3
واالرتقاءالتربويالمیدانفيالعالياألداءذاتنالبلدابمستوىواللحاقالمستدامةالتنمیة

.والتدریسیةالتعلیمیةالھیئةومواقفوكفایاتبقدرات
حریةواحتراماإلنسانحقوقونشرالسیاسةعنوفصلھالتعلیماستقاللیةاعتماد:المواطنة.4

.االجتماعيوالتالحمالتسامحوتعزیزوالتعبیرالفكر
معالتنسیقوتقویةالتعلیميالنظاموتقویمتخطیطفيالمجتمعمشاركةتعزیز:المشاركة.5

.وتشجیعھالخاصالقطاعمساھمةوتنمیةاألخرىوالقطاعاتالعاليالتعلیم
األداءوتقویموالبراھینالموثوقةالمعطیاتإلىالمستندالتخطیطنحوالتوجھ:ةدالجیاإلدارة.6

.يوالمالاإلداريالفسادومكافحةوالالمركزیة



لثالفصل الثا
قسم الفيزياءيفجلنة التعليم املستمر 
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املقدمة
ن اللجان الفعالة والتي مالجامعة المستنصریة -كلیة العلوم -لجنة التعلیم المستمر في قسم الفیزیاء تعد 

وأساسا لتقدمھ وازدھاره وخططھ المستقبلیة وھي في سعي القسمدافرأر یملیة تطوتسعى دائما إلى ع
یاجاتھ ومتطلباتھ ومؤسساتھ والعمل على تلبیتھا بما یحقق دائم للتواصل مع المجتمع لتتعرف على احت

امعة وبین الجالكلیة والتعلیم المستمر نقطة التواصل بین لجنةوتشكل . وتعزیز قدرات أفرادهصقل
برامج الالتدریبیة والعمل على تلبیتھا من خالل منتسبي القسمحتیاجات بتحدید الجنةالمجتمع إذ تقوم ال

إلى جانب برامج التي یطرحھا مركز التعلیم المستمر في الجامعة المستنصریةصصةمتخالتدریبیة ال
على االستفادة أفراد القسمفھي بذلك تساعد . یة دولیةتأھیل المھنیین للحصول على شھادات عملیة ومھن

.لجامعةیات والخبرات المتوفرة في امن الموارد واإلمكان
استمر قدم نشاطات تدریبیة متنوعة وھو یو2011-2010عامالتعلیم المستمرمركزس یتأسومنذ 

الجامعة المستنصریة والمجتمع، معاً تحقیق رؤیة إلىویسعى المركز . ابھذا التنوع حتى یومنا ھذ
أفرادا بالمجتمع وتحقیق رسالة تتجھ نحو تقدیم خدمات تعلیم مستمر متمیزة لالرتقاء . ينتعلم، معاً نرتق

علیمیاً وتدریبیاً من خالل تقنیات التعلیم المتقدمة وبرامج وورش عمل وجلسات ومؤسسات تثقیفیاً وت
التعلیمیة األھدافحواریة تلبي حاجات المجتمع والمساھمة في توفیر بیئة عالیة الجودة لتحقیق 

.ةلبشریة المستدامالوطنیة للتنمیة ااإلستراتیجیةإطاروالتدریبیة وتطویرھا في 
ومعاونیھا وأقسامھا العلمیة لدعم جمیع أعضاء العلومكلیةمع عمادة ستمروالمركز على تواصل م

ھیئة التدریس والموظفین بالبرامج المستمرة للتنمیة المھنیة واألنشطة التي تلبي احتیاجاتھم لتحقیق 
السمعة الطیبة وحاز على ثقة المتدربین وھذا ما یفسر القسممستوى عالي من الجودة، مما أكسب 

.ة في أعدادھم سنة تلو أخرىلزیادا

قسم الفيزياءالتعليم املستمر يف جلنة ةرؤي
.ة لجان القسمقیوقدوة تحتذي بھا بنموذجا لجنة التعلیم المستمر كون تأن .1
.التطویر والتعلیم المستمرمیدانالكلیة الصدارة في القسم والتعلیم المستمر في لجنةأن تحتل .2
.وأفراد القسمفئات مختلفلتشمل اللجنةاتمع قاعدة المستفیدین من خدیوست.3
ورشات ،الندوات،البرامج التعلیمیة،المقترحات التطویریةفي تقدیم وبجدیةاللجنةستمرتأن .4

.وحلقات النقاش الفعالالدورات التدریبیة،العمل
لمستمرالتعلیم الجنةبدور مالك القسم من تدریسیین وإداریین وفنیین شعورعمل على تقویة ال.5

.اوتحقیق أھدافھاعلى مساندتھرئاسة القسموأھمیتھا، لتشجیع الفعال في القسم

قسم الفيزياءالتعليم املستمر يف جلنة رسالة 
.أفضل الكفاءات البشریة لیكونوا قادة في المجتمعإعداد وتأھیل.1
.إطالق الطاقات البشریة الكامنة بما یؤدي إلى تحقیق أعلى مستویات األداء.2
.وفئات المجتمع المختلفةالقسمأفراد جمیع العمل على التطویر االیجابي ل.3
األفراد والمؤسسات عبر إمدادھم بالمعرفة صعیدعلى مثلاألوباالتجاهتغییر الرازإح.4

.المختلفةمن خالل التدریب واالستشاراتالضروریةوالمھارة 
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قسم الفيزياءالتعليم املستمر يف جلنة أهداف
التعلیم المستمر من حیث المحتوى العلمي لجنةس والمعاییر الصحیحة لخطة عمل وضع األس.1

أعداد خطط تدریبیة مقترحة مع بدایة مع .واألھداف والجھة المستفیدة والمحاضرین لكل نشاط
وورش العمل التي تتناسب مع والحلقاتالجدید تتضمن كافة الندوات والدورات العامإطالل 

.ة األساسیةاالحتیاجات المعرفی
المساھمة في نشر الثقافة والوعي العلمي والتقني لمختلف قطاعات المجتمع بأسالیب مختلفة .2

للنھوض بالمجتمع من سائر نواحیھ حاضراتقات الدراسیة والندوات والمشاملة من الحل
.المحافظة على المعرفة العلمیة وتطویرھاھ بھدف لمواجھة مختلف حاجاتھ ومتطلبات

ة المؤسسات لتبادل الخبرات العلمیالتفاعل بین وزارة التعلیم العالي ومختلفالتواصل و.3
.اكتساب المھارات والممارسات الحدیثة والصحیحةلغرض 

النشرات الدوریة الخاصة بالمستجدات في حقول المعرفة المتنوعة وأسالیب تطویر إصدار.4
متابعة كل ما ھو و.واإلداریةة ومعالجة المشكالت وتقدیم الحلول واالستشارات الفنیاألداء

.جدید في مجال التخصص لضمان التطور السریع والمستمر
ة عن العلمیتقدیم المساعدات المھنیة والمساندةة ووحلول استشاریة متطورمؤھلمالكتوفیر .5

أناالطالع على أسالیب العمل في المؤسسات والدوائر الرسمیة المختلفة وما یمكن طریق 
.وتطویر برامجھا التدریبیةأدائھاھا العلمیة والتربویة ورفع مستوى اتطاویر نشیفیدھا في تط

إدخال البرامجوالعمل على التعلیمل التعلیمیة المستخدمة في المساھمة في تطویر الوسائ.6
.الدورات التدریبیة كالدورات االلكترونیةالندوات و ورشات العمل وفي الحدیثة والمواضیع 

.الرسمیة وغیرھا لغرض المشاركة في تلك الدوراتمفاتحة الجھاتو
واألخذ بھ إلى مَصاف المجتمعات هأفرادخدمةوتلبیةالمساھمة فيالتفاعل مع المجتمع و.7

المجتمع من خالل مع ككلالجامعةالقسم والكلیة وتعمیق الصلة بین عن طریق ،المتقدمة
في العاملةباألطرلومات والمعرفة أقامة الدورات التدریبیة الخاصة بتحدیث وتنمیة المع

ة لضمان رقي على وفق الحاجة وبالیة عمل متجددي مؤسسات ودوائر المجتمع المحل
ة مطلوبة إلقامة الدورات التدریبیالعمل على توفیر المستلزمات الو. ةالمھارات التدریبی

.ھاالمتابعة المیدانیة في تنفیذو
تضمن الدورات التدریبیة تي توالوالنشرات التعریفیةللقسمدلیل التعلیم المستمر إصدار.8

.والمؤسسات المعنیة األخرىومرفقات كلیة العلومأقسامإلى االمقترحة والمنفذة وتعمیمھ
.األفراد للمشاركة في الدورات والندوات وورش العمل المالئمة لتخصصھموتشجیعترشیح.9

الخطط التنفیذیة لألھداف لوضع التعلیم المستمر وبشكل دوريلجنةاجتماع أعضاء .10
.إعداد تقاریر بصفة دوریة حول الدورات التدریبیة القائمة والخطط المستقبلیةة والموضوع

.متابعة لجنة التعلیم المستمر للنشاطات الداخلیة والخارجیة وتوثیقھامع 

التعليم املستمرجلنةدعميف رئاسة القسمدور 
،التعلیم المستمرلجنةبكافة لجان القسم ومن ضمنھا وواسعا ما كبیرااھتماتھتم رئاسة قسم الفیزیاء 

والندوات المحاضرات التعلیم المستمر من لجنةوذلك من خالل المتابعة الدائمة والدوریة ألنشطة 
والدورات التدریبیة وورش العمل ومساھمتھا في طرح خطط تدریبیة تعمل على تطویر المسارات 

أعضاء الھیئة كافة الكبیر على مشاركة حرصالالكلیة، مع القسم وتحقیق أھداف الوظیفیة للعمل على 
یم المستمر التعلمركزقیمھا یات التدریبیة الھادفة التي رلدوفي االقسمالتدریسیة والموظفین من منتسبي 

لكل ما ھو بأھمیة التعلیم المستمر في تطویر المعرفة العلمیة الالزمة ونشر الوعي إیمانا ،الجامعةفي 
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وبالتالي دوره في تلبیة احتیاجات ،مؤھلمالكجدید لكافة العاملین في المیادین المختلفة لتوفیر 
التعلیم لجنةودعم الدور الكبیر في تفعیل قسم الفیزیاءرئاسةوعلیھ كان ل. النھوض بھوجتمع الم

: لالمستمر وذلك من خال
.لجنةالبمتابعة التقاریر الخاصة والمستمر م اء لجنة التعلیعضأراختیالحرص والعنایة في ا.1
إبداء و.أعضائھاكافةبالتعاون بیناللجنةل وتنظیم الخطط التنفیذیة ألنشطة اعماألمتابعة .2

.المساعدات الالزمة عند الحاجة
الحتیاجات التدریبیة واالستشاریة التقییم والتحلیل الدقیق للنشاطات المقدمة وكافة االمتابعة و.3

نتائج ن لضمان الحصول على الوالموظفیأعضاء الھیئة التدریسیةمستوىالءم مع وبما یت
.وتقییم أعضاء اللجنةاالیجابیة

.طرح خطط تدریبیة تعمل على تطویر المسارات الوظیفیة للمساھمة في تحقیق أھداف الكلیة.4
المتنوعة لكي تقدم توفیر وتھیئة البیئة المالئمة لعقد العدید من البرامج والدورات التدریبیة .5

.مساھمتھا للسعي إلى تطویر المعرفة العلمیة الالزمة للعاملین في المیادین المختلفة

جنة التعليم املستمرللاإلداريشكيلالت
- 2018للعام الدراسي الفیزیاء لجنة التعلیم المستمر في قسملاإلداريالتشكیل عرضنفي ھذه الفقرة 

2019:

بذة تعریفیة عن أعضاء لجنة التعلیم المستمر في قسم الفیزیاء الذین تنسب لھم القیام وفي الجدول أدناه ن
.1/10/2018الصادر بتاریخ 262بمھام اللجنة اعتمادا على أمر قسم عدد 
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2019-2018جدول بأمساء أعضاء جلنة التعليم املستمر للعام 
مھام المكلف بھاالالشھادات واالختصاصاللقب العلميأعضاء اللجنةت

1

أسیل مصطفى عبد المجید

أستاذ مساعد
)رئیس اللجنة(

فیزیاء الحالة : دكتوراه
الصلبة

:ماجستیر
علوم : بكلوریوس

فیزیاء

متابعة والتبلیغات-
مركز التعلیم المستمر 

في رئاسة الجامعة
ممثل عن القسم في -

حضور نشاطات الكلیة
توثیق أسماء الراغبین -

كة اإللقاءفي مشار

2

إلھام جاسم محمد

أستاذ مساعد
)عضو(

بصریات : دكتوراه
الكترونیة
معالجة : ماجستیر

صور
علوم : بكلوریوس

فیزیاء

مؤلفات-
:إعداد مواضیع-

وندوات ورشات عمل
محاضراتو
طباعة صیاغة و-

الشھادات التقدیریة
نشاط فني-

3

ولید جبار مھنا

مدرس
)عضو(

زیاء نوویةفی: دكتوراه
فیزیاء نوویة: ماجستیر

علوم : بكلوریوس
فیزیاء

جمع وطباعة حضور -
المشاركین

مشتریات-
تصویر-

4

فرح جواد كاظم

أستاذ مساعد
)عضو(

فیزیاء اللیزر: ماجستیر
علوم : بكلوریوس

فیزیاء

متابعة استمارات -
والمشاركاتالترشیح

طباعة أسماء -
المرشحین ومتابعة 

الترشیحكتاب 
تصویر-

5

میسم طارق صادق

أستاذ مساعد
)عضو(

فیزیاء اللیزر: ماجستیر
علوم : بكلوریوس

فیزیاء

االرشیف-
الصادر والوارد-
تصویر-
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6

صفاء فرھود مدلول

مدرس
)عضو(

فیزیاء المواد: ماجستیر
علوم : بكلوریوس

فیزیاء

متابعة عامة لكافة 
عضاء اللجنةواجبات أ

7

أسماء ضیاء محمد

مدرس
)عضو(

فیزیاء أغشیة : ماجستیر
رقیقة

علوم :بكلوریوس
فیزیاء

االرشیف-
الصادر والوارد-
تصویر-

8

علي محمد جبار

مدرس
)عضو(

فیزیاء الحالة : ماجستیر
الصلبة

علوم : بكلوریوس
فیزیاء

احصاء-
مشتریات-
تصویر-

9

عبدالسالم عبدالكریمروناك 

مدرس مساعد
)عضو(

مواد متقدمة:ماجستیر
علوم :بكلوریوس

فیزیاء

متابعة استمارات -
والمشاركاتالترشیح

طباعة أسماء -
المرشحین ومتابعة 

كتاب الترشیح
تصویر-



 

 


