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 ة( خطط البرامج الثالث2ملحق رقم )

 خطة برنامج الدبلوم المهني المتخصص في القيادة المدرسية

 الرقم اسم المداق  وصف المداق
ومجاالت مة عاييجف ىحا السداق الى تعخيف السمتحقيؽ بالبخنامج عمى السجرسة الف

جىا اولياء االمؾر ومعاييخ السجرسة يصفات السجرسة التي يخ تظؾيخىا  ويذسل السداق 
 الفعالة ومجاالت ومعاييخ الؾزارة. 

المدرسة الفعالة 
 ومجاالت التطهير

1- 

يتشاول ىح السداق مجسؾعة مؽ السؾضؾعات التي تدود الظالب بسجسؾعة مؽ السفاهيؼ 
وبخوتؾكؾل السقابالت وجسع  والسعارف التي تترل بالتقؾيؼ الحاتي، وخظؾاتو، وادواتو

 .البيانات وتبؾيبيا

 -2 التقهيم الذاتي

ييجف ىحا السداق الى تشسية اتجاىات السمتحقيؽ بالبخنامج وتظؾيخىؼ في مجال العسل 
كفخيق ، وقج تشاول مجسؾعة مؽ السفاهيؼ والسعارف واالتجاىات التي تحقق ىحه الغاية، 

وتشؾعيا وخرائص الفخيق الفعال  وميام  ومؽ ابخز ىحه السؾضؾعات الفخق ونذاتيا
 فخيق التظؾيخ،ودور السجيخ، وفخيق التظؾيخ السجرسي وتؾزيع االدوار.

 -3 العمل ضمن فريق

ييجف ىحا السداق الى تعخيف السمتحقيؽ بالبخنامج بخؤية السجرسة، ورسالتيا ووالتحميل 
لمسجرسة، وبشاء الخظة السجرسية، وربظيا بالخظة االستخاتيجية لمؾزارة مؽ خالل  البيئ

 الخظة التذغيمية.

التخطيط الجيد 
لمتحدين المبني عمى 
رؤية ورسالة محددة، 

والتخطيط المرتبط 
 بخطة الهزارة.

4- 

يتشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السؾضؾعات التي تترل في معغسيا، بعشاصخ الخظة 
سية ومعاييخىا، و نساذج لخظط مجرسية، وميدانية الخظة وتدؾيقيا ومتابعتيا، السجر 

 والتذبيػ مع السجارس االخخى.

تطهير الخطة 
 المدرسية

5- 

يتشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السؾضؾعات االساسية التي تتعمق ببشاء العالقات 
 دارة االجتساعات .الجاخمية والخارجية مثل، االترال التؾاصل، والتفاعل الرفي، وا

بناء عالقات داخمية 
وخارجية تداعدها 
عمى اداء واجباتها 

 بفاعمية 

6- 

تعديد العالقات الخارجية وتكامميا مع العالقات الجاخمية،  ومؽ  ييجف ىحا السداق الى
اىؼ السؾضؾعات التي تشاوليا  ىحا السداق ميارات تتعمق بذبكة االترال الخارجي 

 ومبخرتيا والعالقة مع مؤسدات السجتسع السحمي ومجالذ اولياء االمؾر واليات تفعيميا.

بناء عالقات خارجية 
تداعدها عمى اداء 

 تها بفاعميةواجبا

7- 

يتشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السؾضؾعات التي تترل بالجانب السادي 
والسالي،كادارة الؾقت ومرادر التعمؼ وادارة السؾاد السالية،وادارة مخافق السجرسة مؽ 

 مختبخات ومكتبات. 

ادارة المهارد االمالية 
والمادية بفعالية لتخدم 

 جهدة التعميم والتعمم.

8- 

ىحا السداق مجسؾعة مؽ السؾضؾعات التي تسحؾرت حؾل جؾدة  تعميؼ وتعمؼ تشاول  ادراة عممية التعميم  9- 
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الظمبة ، والشسؾ السيشي ، واالنذظة الالصفية والتي تداعج عمى ادارة عسمية التعمؼ 
 والتعميؼ بفعالية .

 والتعمم بجهدة عالية

جاىات التي تعدز القيادة تشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السعارف والسيارات واالت
 التعميسية واالرشاد التخبؾي والتخبية الخاصة. 

قيادة عممية التعميم 
 والتعمم بجهدة عالية 

11- 

تشاول ىحا السداق مجسؾعة مؽ السحاور التي تداىؼ في تؾفيخ بيئة مشاسبة وصجيقة 
ىحا السداق  لمظالب وتعديد انتساء العامميؽ والظمبة ، واىؼ الؾحجات التي اتشاوليا

السجرسة ذات بيئة صحية، ومجرسة خالية مؽ العشف، وتعميؼ متسخكد حؾل الظالب 
 واالنتساء لمسجرسة وتؾفيخ بيئة محفدة الفخاد مجتسع السجرسة . 

تهفر بيئة صديقة 
لمطالب تداعد عمى 

انتماء العاممين 
 والطمبة .

11- 

الب، والسعمؼ، والسجيخ، والتعامل ىجف ىحا السداق الى تعخيف الظالب بتقؾيؼ االداء لمظ
مع نتائج التقؾيؼ و البحؾث االجخائية التقؾيسية، بيجف تحديؽ السجرسة وتظؾيخىا مؽ 

 مختمف عشاصخىا.

التنهيع في اساليب 
وادوات التقهيم 

وتدتخدم نتائجه في 
عممية التحدين 

 المدرسي.

12- 

عسمية التحديؽ ييجف ىحا السداق الى تعخف طخق ادارة نتائج التقؾيؼ في 
السجرسي،وذلػ مؽ خالل تحميل تحريل الظمبة، والشتائج والسؤشخات، واطار متابعة 

 االداء.

ادارة نتائج التقهيم في 
عممية التحدين 

 المدرسي

13- 

ييجف ىحا السداق الى مج الظالب بسجسؾعة مؽ السعارف، والسيارات، واالتجاىات، في 
 ت،والتعميؼ السجمج .مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراال

استخدام التكنهلهجيا 
بفاعمية في عممية 

 التعميم والتعمم

14- 

ييجف ىحا السداق الى تظؾيخ الظمبة السمتحقيؽ بالبخنامج في مجال حؾسبة السعمؾماات 
االدارية  وتؾعيف تكشؾلؾجيا السعمؾمات، واالتراالت في التذبيػ والذخاكة 

 والسذخوعات. 

استخدام التكنهلهجيا 
بفعالية في االدارة 

 المدرسية.

15- 
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 9-5خطة برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم 
رقم المجمع 

 التدريبي
 العنهان:
 المهضهع:

 المخرج الرئيس:

 العنهان: مدخل إلى التطهر المهني المدتمر األول
السؾضوووووؾتط التظوووووؾر السيشوووووي السدوووووتسخ موووووؽ خوووووالل دورة االستقرووووواء، 

 ومجتسعات التعمؼ

معمسووووووووؾن يتحسمووووووووؾن مدووووووووؤولية تظووووووووؾرىؼ 
 االستقراءالسيشي مؽ خالل دورة 

 -التخطووويط   -العنوووهان: التعمووويم المتمر وووز لوووهل الموووتعمم: الن ريوووة الثاني
 (1التقهيم ) -التطبيق

تخطيط لرص ودروس مبنية عمى التعميم المتمر ز لهل السؾضوؾتط 
 المتعمم.

معمسوووؾن يخظظوووؾن لتعمووويؼ متسخكووود حوووؾل 
 الستعمؼ

 
 

 -التخطووويط   -العنوووهان: التعمووويم المتمر وووز لوووهل الموووتعمم: الن ريوووة الثالث
 (2التقهيم ) -التطبيق

المهضهع: تروميم وولودات مون النتاجوات، تراعوي الورمط موع مهوارات 
 المغة

معمسوووؾن يروووسسؾن موووؽ الشتاجوووات تعميسوووا 
الووى يحقووق الفيووؼ، يدوويؼ فووي نقوول السعخفووة 

سووياقات الحيوواة الؾاقميووة مخاليووام الووخبط مووع 
 ات المغة.ميار 

 العنهان: التعميم التكاممي بين المبالث المختمفة الخابع
المهضووووهع: تخطوووويط تنفيووووذ دروس وولوووودات مرووووممة عمووووى التعموووويم 

 التكاممي في أكثر من تخرص

معمسووووؾن تخظووووويط تشفيوووووح دروس ووحوووووجات 
مرووسسة عمووى التعموويؼ التكوواممي فووي أكثووخ 

 مؽ تخرص
 وانماط تعممهم وتمايزهم العنهان: تنهع الطمبة الداخمي  الخامذ

السؾضووووؾتط مخاعوووواة أنسوووواا تعمووووؼ وخمفيووووات الستعمسوووويؽ لتحقيووووق أىووووجاف 
 ومخخجات التعمؼ

معمسؾن يكيفوؾن التعمويؼ لويالئؼ أنسواا تعموؼ 
 الظمبة وتسايدىؼ، وخمفياتيؼ.

 العنهان: التقهيم الحكيقي. الدادس
ميسوووووات تقوووووؾيؼ أداء، ومروووووادر لمتقوووووؾيؼ الحقيقوووووي  السؾضوووووؾتط تروووووسيؼ

 السختمفة.

معمسووووووووووؾن يرووووووووووسسؾن ميسووووووووووات التقووووووووووؾيؼ 
الحقيقووووي الستسخكوووود حووووؾل الظالووووب الووووحي 
يخبط التعمؼ الروفي بوالؾاقع، ويقوؾد عسميوة 
تذووووووواركية موووووووع الظالوووووووب لتظوووووووؾيخ السوووووووؾاد 

 والسرادر التعمسية قميمة التكمفة.
(: معرفة بيداغهجيوة 1تدريس)التخرص( )العنهان: محتهى وأساليب  الدابعط

 ( PCK  1المحتهى)
المهضووووهع: بنوووواء معرفووووة المحتووووهى عنوووود الطمبووووة موووون خووووالل الفهووووم 

 لمدياقات واألخطاء المهجهدة في الفهم

معمسوووؾن يعمسوووؾن تعمووويؼ يخاعوووي مدوووتؾيات 
الظمبوووة ونوووؾت األخظووواء واألفكوووار التوووي توووؼ 

 تذخيريا ويحسميا الظمبة.

(: معرفووووووة 2محتووووووهى وأسوووووواليب توووووودريس )التخرووووووص( )العنووووووهان:  الثامؽط
  ( PCK 2بيداغهجية المحتهى)

معمسووؾن مميسووؾن يعمسووؾن مبوواحثيؼ بظووخق 
فاعمة تحقق الفيؼ داخول وخوارج السقوخرات 
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الكيفيووة التووي يدرسووهن بهووا المحتووهى موون داخوول وخووارج المهضووهع: 
  المقررات.

 الجراسية.  

 وتقهيم األنذطة الترمهية العنهان: متابعة التاسعط 
متابعووة وتقووهيم فهووم المتعممووين بطوورق متنهعووة وماسووتخدام السؾضووؾتط 

  المرادر والمهمات المرممة من قبمهم والمرادر التكنهلهجية

معمسوووووووؾن يؾعفوووووووؾن السيسوووووووات التقؾيسيوووووووة 
تمفووووة، والتعحيووووة الخاجعووووة، خوالسرووووادر الس

 والتقؾيؼ الحاتي لتقؾيؼ فيؼ طمبتيؼ. 
 العنهان: الترمية من أجل األمن اإلنداني العاشخط

 السؾضؾتط تعديد األمؽ اإلنداني في بيئات تعمؼ صجيقة لمظفل.
معمسووؾن يووؤ خون بظمبووتيؼ كقووجوة فووي ادارة 
الشداعوووات ت وتحؾيميوووا موووؽ أوضوووات سووومبية 
إلووووى أوضووووات إيجابيووووةل تدوووواعج فووووي حوووول 

 السذكالت.
 المدرسة والمجتمعالعنهان: الذراكة والتذبيك بين  الحادي عذخ

السؾضؾتطتعسيق الذوخاكة والتذوبيػ بويؽ السجرسوة والسجتسوع يقوؾد تحقيوق 
 مخخجات العسمية التعميسية التعمسية

معمسوووووووؾن يبشوووووووؾن شوووووووخاكات حقيقيوووووووة موووووووع 
السجتسوووووع واألىوووووالي يتكووووواممؾن فوووووي تخبيوووووة 

 السؾاطؽ الستفيؼ.  
 واقعية.العنهان: المعمم يقهد مجتمعات تعمم في سياقات  الثاني عذخط 

السؾضووؾتط يقووؾم السعمووؼ بالسؾاكبووة، واإلرشوواد السيشووي، والتجدوويخ، و يووادة 
 مجتسعات التعمؼ

معمسوووووؾن يقوووووؾدون مجتسعوووووات الوووووتعمؼ فوووووي 
مجارسووووويؼ ويسارسوووووؾن السؾاكبوووووة واالرشووووواد 

 السيشي بيؽ األقخان.
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 02-01خطة برنامج الدبلوم المهني المتخصص في التعليم 

رقم المجمع 
 التدريبي

 العنهان:
 المهضهع:

 المخرج الرئيس

 العنهان: مدخل إلى التطهر المهني المدتمر األول
السؾضووووؾتط التظووووؾر السيشووووي السدووووتسخ مووووؽ خووووالل دورة االستقروووواء، 

 .ومجتسعات التعمؼ

معمسوووووووؾن يتحسموووووووؾن مدوووووووؤولية تظوووووووؾرىؼ 
 السيشي مؽ خالل دورة االستقراء

 -التخطووويط   -العنووهان: التعموويم المتمر ووز لوووهل المووتعمم: الن ريووة الثاني
 (1التقهيم ) -التطبيق

تخطوويط لرووص ودروس مبنيووة عمووى التعموويم المتمر ووز السؾضووؾتط 
 لهل المتعمم.

يخظظووؾن لتعموويؼ متسخكوود حووؾل  معمسووؾن 
 الستعمؼ

 
 

 -التخطووويط   -العنووهان: التعموويم المتمر ووز لوووهل المووتعمم: الن ريووة الثالث
 (2التقهيم ) -التطبيق

 .المهضهع: ترميم وولدات من النتاجات

معمسووؾن يرووسسؾن مووؽ الشتاجووات تعميسووا 
الوى يحقق الفيؼ، يدويؼ فوي نقول السعخفوة 

 سياقات الحياة الؾاقمية.
 العنهان: التقهيم الحكيقي. الخابع

السؾضووووؾتط ترووووسيؼ ميسووووات تقووووؾيؼ أداء، ومرووووادر لمتقووووؾيؼ الحقيقووووي 
 السختمفة.

متابعوووة وتقوووؾيؼ فيوووؼ الستعمسووويؽ بظوووخق متشؾعوووة وباسوووتخجام السروووادر 
 .والسيسات السرسسة مؽ قبميؼ

معمسووووووووؾن يرووووووووسسؾن ميسووووووووات التقووووووووؾيؼ 
الحقيقوووي الستسخكووود حوووؾل الظالوووب الوووحي 

الرووووووفي بووووووالؾاقع، ويقووووووؾد  يووووووخبط الووووووتعمؼ
عسميوووووة تذووووواركية موووووع الظالوووووب لتظوووووؾيخ 

 السؾاد والسرادر التعمسية قميمة التكمفة.
معمسووووووؾن يؾعفووووووؾن السيسووووووات التقؾيسيووووووة 

تمفوووة، والتعحيوووة الخاجعوووة، خوالسروووادر الس
 والتقؾيؼ الحاتي لتقؾيؼ فيؼ طمبتيؼ.

 العنهان: التعّمم القائم عمى المذروع الخامذ
 وتشفيح وتقؾيؼ مذاريع تعمسية.تخظيط المهضهع:

تحجيج معاييخ معمسؾن قادرون عمى 
التعمؼ القائؼ عمى السذخوت، وترسيؼ 
وحجة تعميسية متكاممة باستعسال مبادئ 

 التعمؼ بالسذخوت.
 

 العنهان: تنهع الطمبة الداخمي وانماط تعممهم وتمايزهم  الدادس
وخمفيوووات الستعمسووويؽ أنوووؾات الوووحكاءات مخاعووواة أنسووواا تعموووؼ المهضوووهع: 

 لتحقيق أىجاف ومخخجات التعمؼ

معمسوووووؾن يكيفوووووؾن التعمووووويؼ لووووويالئؼ أنسووووواا 
وذكووووووووووواءتيؼ الستعووووووووووووجدة تعموووووووووووؼ الظمبووووووووووووة 

 .وتسايدىؼ، وخمفياتيؼ
المعرفة التكنهلهجية البيداغهجية في العنهان:  الدابعط

 (TPACK1)المحتهى 
 . المحتهى التكنهلهجية البيداغهجية فيمعرفة الالمهضهع: بناء 

السعخفوووووووووووة أىسيوووووووووووة  يحوووووووووووجدون معمسووووووووووؾن 
التكشؾلؾجيوووووة البيجا ؾجيوووووة فوووووي السحتوووووؾى 
ويتوولممؾن تعموويسيؼ لمسحتووؾى والبيووجا ؾجيا 
والتكشؾلؾجيووا التووي يدووتخجمؾنيا وقووادرون 
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عمووووووووووووى تحجيووووووووووووج وتقيوووووووووووويؼ التكشؾلؾجيووووووووووووا 
والبيوووووووجا ؾجيا األندوووووووب لتعمووووووويؼ محتوووووووؾى 

 محجد.
 TPACK) ية في المحتهى المعرفة التكنهلهجية البيداغهجالعنهان:  الثامؽط

2 ) 
 التخكيدعمووووىمووووع  التكشؾلؾجيووووا باسووووتخجام التووووجريذتشؾيووووع المهضووووهع: 

 ل ISTE معاييخت الظالب جسيع وقجرات احتياجات

 التجريذيعدزون تشؾيع  معمسؾن 
 مؽ االستفادةو  التكشؾلؾجيا باستخجام
 عمى التخكيد أجل مؽيا استخجام

 الظالب جسيع وقجرات احتياجات
 لجمج ISTE بسعاييخ مدتخشجةت

 بيئة ترسيؼل وقادرون عمى التكشؾلؾجيا
 الفرؾل نيج باستخجاممجمجة  تعميسية
 .بةالسقمؾ  الجراسية

 مجتمع التعمم المهني في مدرستيالعنهان:  التاسعط 
الظمبة  و وبيؽاإليجابية بيشيقؾم السعمؼ عمى تعديد العالقة  طالمهضهع

 .وبيؽ الظمبة أنفديؼ
بالسؾاكبة، واإلرشواد السيشوي، والتجدويخ، و يوادة مجتسعوات يقؾم السعمؼ 

 التعمؼ

تعديوووود العالقوووووة معمسووووؾن قووووادرون عموووووى 
الظمبة وبيؽ الظمبوة  يؼ وبيؽاإليجابية بيش

مووؽ خووالل تعديوود قؾاعووج الدوومؾك أنفدوويؼ 
 وأخال يات السيشة 

معمسووووؾن يقووووؾدون مجتسعووووات الووووتعمؼ فووووي 
مجارسوووويؼ ويسارسووووؾن السؾاكبووووة واالرشوووواد 

 ي بيؽ األقخان.السيش
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 خطة الدبمهم المهني المتخرص في االشراف الترمهي 

ييجف ىحا الفرل إلى تعسيق كفايات السذاركيؽ، ومسارسة ذلػ  أواًل: فمدفة اإلشراف التطهيري في الدياق الفمدطيني:
مؽ خالل تظبيقات ومسارسات مستعة تؤسذ لسجتسعات تعّمسية تتقبل التغحية الخاجعة مؽ األقخان، وتحقق التلمل في 

مج دبمؾم ويذسل تقجيؼ عؽ أىجاف بخناالسسارسات الحاتية، ومخاجعة األفكار والسعتقجات وتظؾيخ فمدفتيؼ في ضؾء ذلػ، 
اإلشخاف ومشيجيتو ومخخجاتو ومتظمباتو، بسا يجعؼ التعّمؼ بالخبخة،  ومداعجة السذاركيؽ في خمخمة قشاعاتيؼ عؽ مشيجية 
عسميؼ في اإلشخاف وتظؾيخ فمدفتيؼ بسا يجعؼ فمدفة اإلشخاف التظؾيخي في الدياق الفمدظيشي التي بشي عمييا البخنامج، 

ي دور السذخف التخبؾي ليكؾن أكثخ تؾجيا نحؾ تظؾيخ أداء السعمسيؽ في الدياقات الرفية ويداعج ىحا الفرل إلى تغييخ ف
السختمفة ومتابعة أ خ التجريب ودعؼ تظبيق تؾجيات الؾزارة وسياساتيا التظؾيخية وبسا يتؾافق مع الفخوق الفخدية لمسعمسيؽ 

ذظة تفاعمية تعتسج التخكيد عمى احتياجاتيؼ وبسا يجعؼ حل أو مؾاجية السذكالت التي يرادفيا السعمسيؽ. ضسؽ أن
وتؾقعاتيؼ الفعمية، والقخاءات والشقاش والحؾار والتلمل الحاتي، والسسارسة التظبيقية مع السعمسيؽ ببعض األنذظة شبيية بسا 

 تعّمسو السذخفيؽ، وبالحات نذاا التعّمؼ مؽ خالل الخبخة، وتظبيق نذاا تظؾيخ فمدفة السعمسيؽ.

تحجيج تؾجيات السذخفيؽ ورؤيتيؼ حؾل السجارس  ىحا الفرل إلى ندعى مؽيير المدرسة الفمدطينية الفّعالة: ثانيًا: معا
الفعالة ومؽ  ؼ مقارنة ذلػ بالسعاييخ الؾطشية، واقتخاح آليات لمشيؾض بالسجارس ورفع مدتؾاىا، ومؽ  ؼ تحجيج السحاور 

خبؾي الخئيدة التي يعسل عمييا السعّمؼ في ضؾء ىحه السعاييخ والتي يتابعيا السذخف التخبؾي في ضؾء رؤية اإلشخاف الت
ورسالتو وأىجافو، مع التفكيخ في بعض اآلليات التظؾيخية لخفع مدتؾى السجرسة سؾاء كانت في بيئتيا أو عالقتيا مع 
السجتسع السحمي أو كفاءة معمسييا، مع التلمل في مسارساتيؼ في ضؾء مدؤولياتيؼ كقادة تعميسييؽ. ويتؼ ذلػ مؽ خالل 

 لحؾار والشقاش، والعخوض التقجيسية.العسل الفخدي والجسعي، والعرف الحىي، وا

ييجف ىحا الفرل إلى تؾجيو السذاركيؽ نحؾ الكفايات السيشية لمسعّمؼ الفمدظيشي، والخخوج بسؤشخات  ثالثًا: التقييم لمتطهير:
لسذاركيؽ الرف الفّعال، وتشفيح تظبيقات عسمية لتقييؼ أداء السعمسيؽ في ضؾء الكفايات السيشية لمسعمؼ الفمدظيشي، وتؾلية ا

حؾل آليات استخجام السجيخ ألدوات تقييؼ السعمسيؽ لجعؼ السجيخيؽ في تقييؼ أداء السعمسيؽ بسيشية ومؾضؾلية، ومؽ  ؼ 
مشاقذة نساذج ألسئمة تؾجو لمظمبة لإلستخشاد بيا في دعؼ التعمؼ الفّعال وتظؾيخ أداء السعمسيؽ، ومؽ  ؼ اقتخاح آليات لتحجيج 

ة عؽ التقييؼ، وقج استخجمت عجة استخاتيجيات لتحقيق ذلػ تسثمت في العرف الحىشي، وحزؾر أولؾيات التظؾيخ الشاتج
 فيجيؾ بيجف التحميل والتقييؼ، ودراسة الحالة، والعسل الفخدي والجسعي، والحؾار والشقاش.

ت التؾاصل الفعال والقجرة ط ييجف ىحا الفرل إلى تعسيق كفايات السذاركيؽ القيادية بسا فييا ميارارابعَا: التخطيط لمتطهير
عمى السحاججة واالقشات، والتخظيط السبشي عمى التقييؼ، وتذخيص أداء الظمبة وبشاء السذاريع التعميسية التظؾيخية ومسارسة 
ذلػ مؽ خالل تظبيقات ومسارسات مستعة تؤسذ لسجتسعات تعّمسية تتقبل التغحية الخاجعة مؽ األقخان، وتحقق التلمل في 

الحاتية، وتعجدت االنذظة السقتخحة في ىحه الؾحجة لتذسل بشاء الخظط التظؾيخية، واقتخاح آليات واستخاتيجيات السسارسات 
لمتعامل مع الظمبة في الرفؾف  يخ الستجاندة، ودعؼ تعّمؼ الظمبة وفق تذخيص األداء وبشاء االختبارات التذخيرية، 

اقذة بخوتؾكؾالت العسل في التخظيط لجعؼ السجارس في االشخاف وإعجاد مذاريع تظؾيخية لمسباحث وفقا لمتخرص، مع مش
التظؾيخي، وقج استخجمت عجة استخاتيجيات لتحقيق ذلػ تسثمت في الحؾار والشقاش، والعسل الفخدي والجسعي، وعخوض 

 دعاية وإعالم، والعرف الحىشي والتلمل والتظبيقات العسمية.
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ييجف ىحا الفرل إلى  تعديد كفايات السعمسيؽ في مجال عسميتي التعميؼ تعّمم: خامدًا: نماذج من استراتيجيات التعميم وال
والتعّمؼ واإلشخاف عمييسا ضسؽ أسذ التعّمؼ الفّعال لجعؼ تعّمؼ متسخكد حؾل الستعمؼ بالتخكيد عمى بعض استخاتيجيات 

لدابقة واالستخاتيجيات السقتخحة تخكد عمى التعميؼ والتعّمؼ التي لؼ يتؼ التظخق إلييا في استخاتيجيات التجريب في الفرؾل ا
تعديد االنساا السختمفة لمستعمسيؽ، وعسمية التعّمؼ باالستقراء والبحث واالنخخاا في التعّمؼ وطخح األسئمة، ومسارسة ذلػ 

مشيا مؽ خالل تظبيقات عسمية عمى السشياج وباالعتساد عمى الشغخية البشائية، وقج استخجمت عجة مشيجيات في التجريب 
 العرف الحىشي، والحؾار والشقاش والعسل الفخدي والجسعي، واالستقخاء واالستكذاف والتظبيقات العسمية.

التقؾيؼ ورفع وعييؼ بإلى تؾجيو السذاركيؽ  ييجف ىحا الفرلسادسًا: التقهيم الحكيقي واستخدامه في الدياقات الرفية: 
يؼ الحقيقي بقؾة في أسذ التقؾيؼ واالمتحانات في جسيع الرفؾف الجراسية التخبؾي الحقيقي وأىسيتو، فقج تبشت الؾزارة التقؾ 

بسا فييا امتحان الثانؾية العامةتاالنجازل والحي يعكذ إنجازات الستعمؼ ويقيديا في مؾاقف حقيقية، كسا تؼ التظخق في ىحا 
سخور بالخبخة عسميام في بشاء السيسات ىحا الفرل ليذ نغخيام بل يعتسج عمى الحؾار والشقاش والالفرل إلى ممف اإلنجاز. 

االختبارية التي تتزسؽ مدتؾيات مختمفة مؽ التقؾيؼ التخبؾي وال تعتسج التقخيخ القظعي بل تتيح السجال أمام السذخف ان 
طخيقة، يشقل ىحه الخبخة لمسعمسيؽ وىؾ متدمح بلمثمة عسمية يسكؽ عخضيا والبشاء عمييا، وتؼ تشاول التقؾيؼ التخبؾي بلكثخ مؽ 

ومؽ خالل أمثمة عسمية مؽ صمب السشياج الفمدظيشي ومؽ واقع البيئة السجرسية حتى يسكؽ تظبيقيا داخل  خفة الرف 
 برؾر تجعل التعّمؼ يتسحؾر حؾل الستعمؼ وتجعل الشذاا والسذاركة والتفكيخ الدسات الدائجة في عسمية التجريذ الرفي. 

تزسؽ ىحا الفرل الستخاتيجيات مختارة لجمج التكشؾلؾجيا  لتعميم والتعّمم واإلشراف:سابعًا: إدماج التكنهلهجيا في عمميتي ا
 .في التعميؼ والتعّمؼ

عمى تعديد معخفة ىحا الفرل إلى  ييجف :ثامنًا: التنمية المهنية المدتمرة)مجتمعات التعّمم المهنية واألبحاث اإلجرائية(
وأىسيتيا، وتعديد  قافة التعّمؼ التعاوني داخل السجارس وفي مجارس متجاورة  السذاركيؽ حؾل مفيؾم التشسية السيشية السدتسخة

لجسيع العامميؽ في السجارس واستخجام التكشؾلؾجيا لجعؼ ىحا التعاون. وتحفيد السذاركيؽ عمى بشاء مجتسعات تعمؼ ميشية 
 تدعى لتحديؽ تعمؼ الظمبة.

نجاز والتقييؼ، والسداءلة، ودعؼ الشسؾ السيشي لمجسيع تحديؽ عسميتي ويتؾقع أن يشتج عؽ تعاون السعمسيؽ وتخكيدىؼ عمى اإل
تعميؼ وتعّمؼ الظمبة. ويتظمب ذلػ بشاء عالقات  قة قؾية بيؽ السعمسيؽ والقيام باالستقراء التعاوني واألبحاث اإلجخائية 

 وتؾفيخ البيئات الجاعسة لمتعمؼ. 

   Mentoring and Coachingاإلرشاد والتهجيه المهني تاسعًا:

 ماذج دولية من اإلشراف الترمهي:عاشرًا: ن

 


