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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


