
برنامج الدبلوم المهني المتخصص 

في القيادة المدرسية:

وزارة التربية والتعليم

  مخرجات البرنامج: 

مشاركون قادرون على:

-  استخدام ال�أدوات المتنوعة في التقييم الذاتي.

-  بناء فريق فاعل للتطوير المدرسي.

- بناء خطط متنوعة )استراتيجية، تطويرية، اإجرائية(.

يجابـــي فـــي العلاقـــات الداخليـــة والخارجيـــة  - ال�ســـتثمار ال�إ

للمدرســـة.

ـــة المتاحـــة بالمدرســـة بشـــكل  - اســـتثمار المـــوارد البشـــرية والمادي

فاعـــل.

سهام في تطوير النمو المهني للعاملين في المدرسة. - ال�إ

- تشجيع ال�أنشطة اللاصفية وتوجيهها.

- استخدام نتائج التقويم لتحسين تحصيل الطلبة.

جرائـــي واأســـلوب حـــل المشـــكلات للتغلـــب  - اعتمـــاد البحـــث ال�إ

علـــى المشـــكلات التـــي تواجـــه قيـــادة المديـــر للمدرســـة.

دارية. - اعتماد التكنولوجيا لتسهيل تنفيذ ال�أعمال ال�إ



  لمحة عامة عن البرنامج:

هـو برنامـج تطويـر قـدرات يحصـل فـي نهايتـه المديـر علـى شـهادة 
دبلـوم مهنـي متخصـص فـي القيـادة المدرسـية  يمتـد البرنامـج علـى 
مـدار عـام دراسـي كامـل، يعتمـد منهجيـة التعلـم القائم علـى الخبرة 
تعلـم  البرنامـج:  تطبيـق  اثنـاء  مراحـل  بعـدة  المشـارك  يمـر  حيـث 
اأشـياء جديـدة مـرة واحـدة كل شـهر مـدة يـوم كامـل، ثـم  يكلـف 
بواجبـات مطلـوب ممارسـتها علـى اأرض الواقـع فـي الميـدان وبعـد 
ذلـك ال�نخـراط فـي حلقتـي تعلـم مدة كل منها 3 سـاعات لمناقشـة 
الواجبـات، يقـوم فيهـا المشـاركون بالتاأمـل فـي مـا تم انجـازه وتقييم 
خفاقـات كمـا ويتـم فـي هـذه الحلقـات الحديـث  النجاحـات، اأو ال�إ
عـن الخبـرة والـدروس المسـتفادة تمهيـدا لتعلـم واكتسـاب خبـرات 
اأنفسـهم  المشـاركين  بيـن  ال�لكترونـي  للتواصـل  اضافـة  جديـدة، 
وبينهـم وبيـن الميسـر وادارة البرنامـج عبـر بيئـة مـودل ومـا تحتويـه 
مـن اأنشـطة داعمـة ومهمـات مرتبطـة باللقـاءات الوجاهيـة. وتتـوج 

تمـام متطلبـات النجـاح فـي البرنامـج. بمشـروع تخـرج ل�إ

  أهداف البرنامج: 

ــن  ــوا قادري ــة للمشــاركين؛ ليكون ــة والقيادي داري ــة المهــارات ال�إ - تنمي

ــة، ومعاييرهــا، ومســتوياتها،  ــق مجــال�ت المدرســة الفعال ــى تحقي عل

ــر المدرســي.  ــي التطوي وتوظيفهــا ف

- تنمية قدرات المدير التي تركز اأكثر على قيادة التعليم في المدرسة.

دارة المدرسية. - تعزيز اتجاهات اإيجابية نحو مهنة ال�إ

جرائيــة،  - تنميــة مهــارة المديريــن والمديــرات فــي اإعــداد البحــوث ال�إ

وتوظيفهــا فــي التخطيــط للتطويــر المدرســي.

  الفئة المستهدفة:  

مديرو المدارس في الضفة الغربية موزعين على ١٧ مديرية.

  موضوعات التدريب:

- المدرسة الفعالة ومجال�ت التطوير.
- التقويم الذاتي. 

- العمل ضمن فريق.
- تطوير الخطة المدرسية.                                                        

- متابعة تنفيذ الخطة المدرسية
- بناء الخطط المدرسية – نماذج.

- التخطيط الجيد للتحسين المبني على رؤية ورسالة محددة.
- بناء علاقات داخلية وخارجية تساعدها على اأداء واجباتها بفاعلية.
- اإدارة الموارد المالية والمادية بفعالية لتخدم جودة التعليم والتعلم.

- قيادة عملية التعليم والتعلم بجودة عالية.
- توفر بيئة صديقة للطالب وتساعد على انتماء العاملين والطلبة.

- ادارة نتائج التقويم في عملية التحسين المدرسي.
- استخدام  التكنولوجيا بفاعلية في عمليات التعليم والتعلم وال�دارة.

عدد الساعات التدريبية: )360( ساعة تدريبية.

تدريب وجاهي : )٧2( ساعة تدريبية.

حلقات تعلم: )36( ساعة تدريبية .

تطبيقات ميدانية: )١92( ساعة تدريبية.

التدريب االلكتروني: )24( ساعة تدريبية.

مشروع التخرج : )36( ساعة تدريبية.


