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 رافاإلش

 

 *فريق انعمم

 

 

 انتحرير 

 *تم ترتيب أسماٌ فريق العمل أبجديًا .

  

 

  

  

 يشأ . ذلُد بٔ عايد ايعٓ 

  

  

  

 

 ي  شذلُد بٔ عايد ايعٓأ. 
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 خطوات العمل في المشروع  :

 شمم اًمعؿل ذم منموع رائدات من ظمالل اخلطوات اًمتوًمقي :

  شمشؽقل ومريق اًمعؿل. 

 . قمؼد ورؿمي قمؿل ًمؾؿختصلم واعمفتؿلم 

  وشموزيعفو قمغم قمدد من اعمفتؿلم واعمفتامت وحتؾقل كتوئجفو. اؾمتْوكيشمصؿقم 

 قمغم سمعض اًمتجورب اًمعرسمقي ذم صقوهمي اعمعويػم واعممذات اًمؽمسمويي. االـمالع 

 .شمرمجي سمعض اًمتجورب األضمـْقي ذم صقوهمي اعمعويػم واعممذات اًمؽمسمويي 

  اعمعويػم .إقمداد مصػوومي 

 . إقمداد اعممذات 

 ،أؾموًمقى اًمتؼويم ( إقمداد اعمحتوى ) اًمؼمامٍ، اًمّوقموت، اعمراضمع، اؾمؽماشمقجقوت اًمتدريس 

 .اًمتحؽقم 

 .اًمتصؿقم واًمطْوقمي 
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َ  عاوًّاا  إطاازاا  اخلطٛ ِرٓ ٔتػهن تطٕٖسٓ، أٔ( بٍاؤٓ) تصىٗىْ املساد املٍّج عمّٗا ٖكًٕ وهتٕبٛ خطٛ: بّا ادَسُٖ املٍّج ٔثٗكٛ ٞ  أضاظ  ٖتضاى  املاٍّج  بٍاا
َ  نىاا  تطإٖسٓ،  أٔ بٍاْٟ ٔدٔاع٘ ،ٔوستهصاتْ ْ  تٍفٗارٓ  ٔوعااٖ   وٍّاا،  نان  ٔوعااٖ   املاٍّج  عٍاصاس  تتضاى ٛ  ٔوٕاصافا   ،ٔتكٕميا ٛ  األٔعٗا  ٔاملإاد  املٍّجٗا
 .ٔأدٔاتْ التكٕٖي ٔٔضاٟن التعمٗىٗٛ،

 :ٖم٘ وا ٖٔتضىَ ٔاملؤغسا ،  املعاٖ  أضاع عمٜ الٕثٗكٛ بٍاٞ منٕذج ٖكًٕ
  رتبٕٙ.البٍاٞ الذا  الصمٛ ب املتعمىٛ،املتعمكٛ بػدصٗٛ احملأز السٟٗطٛ ِٔ٘ ، اجملاال 

 ِٕ بعد وسٔزِا خبربا  املٍّج، ٔتػط٘ دلىٕعٛ املعاٖ  داخن نن دلااه واا ٍٖبػا٘ أُ ٖتخكال      تعمىٛعبازٚ عاوٛ تصف أداٞ امل :املعاٖ ، ٔاملعٗاز
 يف ِرا اجملاه. تعمىٛلدٝ امل

     املؤغسا ، ِٔ٘ عبازا  ذلددٚ ٔإجساٟٗٛ تٍتى٘ لمىعٗاز ٔتتٍٕع وا بني وعسفٗٛ ٔٔجداٌٗٛ ٔوّازٖٛ، ٔتصف دلىٕعٛ املؤغسا  داخان نان وعٗااز
 يف ِرا املعٗاز. تعمىٛوا ٍٖبػ٘ أُ ٖتخكل لدٝ امل
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 رسم تىضيحي نهمجاالت واملعايري واملؤشرات:

  

 

 (1) املؤغس (2) املؤغس (3) املؤغس (4) املؤغس

 (1) املعٗاز (3) املعٗاز (2) املعٗاز

 (1) اجملاه (4اجملاه ) (3اجملاه ) (2) اجملاه



 155من  7الصفحة 
 

 معايري انىثيقة

 :اآلتٗٛ املعاٖ  الٕثٗكٛ بٍاٞ يف ٔعُ٘ز

 .تطّي يف حتكٗل أِداف املٍّج 

 عمٜ أضظ ٔاضخٛ ٔذلددٚ.بٍَُت ٜ 

 .تٍطمل وَ فمطفٛ والٟىٛ هلدف املػسٔع 

 .ٛتطتددً املصطمخا  العمىٗٛ بصٕزٚ صخٗخ 

 .ًتتطي عٍاصسِا باالتطام ٔاالٌطجا 

  ٛٗاملسب٘تطتٕعب دلاال  بٍاٞ غدص. 
 .قابمٛ لمتٍفٗر 

 ٔعىمٗا  التعمٗي ٔالتعمي ٔالتكٕٖي. ،تعني عمٜ املٕاٞوٛ بني ذلتٕٝ املٍّج 

 عمٜ حتكٗل أِداف املٍّج. ا عمىتتعني عمٜ تدزٖب امل 

 تربش بػهن ٔاضح واذا ٔنٗف تتعمي املتعمىٛ؟ 
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 :ٖم٘ فٗىا ٔتتىثن الٕثٗكٛ، لعٍاصس وعاٖ  ٍِاك لمٕثٗكٛ، العاوٛ املعاٖ  إىل إضافٛ

 

  ٛٗىتعمىٛلم الرتبٕٖٛتطتٕعب دلاال  بٍاٞ الػدص. 
 .ٌٛٗتتٍٕع يف دلاالتّا بني وعسفٗٛ ٔوّازٖٛ ٔٔجدا 

 .تتطي باالٌطجاً ٔاالتطام 

 . تالٟي طبٗعٛ املتعمىا 

 .ٛٗجتىع بني الطىٕح ٔالٕاقع 

 .ٛضمٗىٛ الصٗاغ 

  

 .ٌٛٗتتٍٕع يف دلاالتّا بني وعسفٗٛ ٔوّازٖٛ ٔٔجدا 

 .تساع٘ املطتٕٖا  العمٗا داخن نن دلاه 

  ٔاإلجساٟٗٛ.تتطي بالتخدٖد 

 . ٖتطّي يف حتكٗل املعا 

 .ْٗتطتٕعب املعٗاز الرٙ تٍتى٘ إل 

 .ٛٗتتطي بالٕاقع 

 تعمىٛتطّي يف االزتكاٞ بػدصٗٛ امل. 

 ًّا.صخٗح عمى 

 . حدٖث ٔوٕانب لمىطتجدا 

 .ٖٛتطي بالعىل املالٟي لمىتعمى 

 .ٖٕاشُ بني العىل ٔاالتطاع 

 .ْتتٍٕع ٔضاٟن عسضْ ٔتكدمي 

 الٌطجاً ٔاالتطام.ٖتطي با 

 . ٖطّي يف حتكٗل املعاٖ  ٔاملؤغسا 

 .قابن لمتعمي 

 .ميهَ تعمىْ خاله ودٚ الربٌاوج 

 .تطّي يف حتكٗل أِداف املٍّج 

 .ٕٝتطّي يف تعمي احملت 

 .ٛتستهص عمٜ جّد املتعمى 

  ٛٗاملتعمىٛتطّي يف تٍىٗٛ جٕاٌب غدص. 
 بٍٜ عمٜ ٌظسٖا  التعمي.  ُت 
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 .تساع٘ غسٔط التعمي 

 .تتطي بالتٍٕع ٔالتهاون 

 .ٛتساع٘ االجتاِا  احلدٖث 

 وّازا  التفه .تتٗح ب٠ٗٛ تعمي فاعمٛ تٍّى ٘ 

 تكٗظ ودٝ حتكل أِداف املٍّج.

 تتطي بالصدم ٔالثبا .

 تتطي باملٕضٕعٗٛ.

 تتالًٞ وع احملتٕٝ.

 ٕٝ املتعمىٛ.تالٟي وطت

 تسنص عمٜ أداٞ املتعمىٛ.  
 تتطي بالػىٕه ٔالتٍٕع.
 تتطي باالضتىسازٖٛ.

 تتطي بالػفافٗٛ ٔالٕضٕح.

 لمتٍىٗٛ ٔالتطٕٖس. اتتٗح فسصا
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 انذارسات اختيار معايري
 

 يشتهدف المشروع فئتين :

 اًمؽمسمويي ويؼصد هبن اًمصف األول من اًمؼوئامت قمغم اًمعؿل اًمؽمسموي .اًمػئي األومم : اًمؼقودات 

 اًمػئي اًمثوكقي : اعمرسمقوت ويؼصد هبن من يامرؾمن اًمعؿل اعمقداين اًمؽمسموي .

 ّتفدف ذم هذه اعمعويػم مو يمون مدظمال ومتطؾًْو أؾموؾمقًو ذم اًمدارؾموت.ومل ك

 

 ٛٗحاصمٛ عمٜ املسحمٛ اجلاوع 

 ٘لدّٖا الكدز الهايف وَ التأصٗن الػسع 

 ٕٙاملػازنٛ يف ذلضَ تسب 

 تتطي بالفاعمٗٛ ٔالٍػاط 

 تتطي باالٌضباط 

 ٘تكدز أِىٗٛ العىن اجلىاع 

 املكابال  ٔاالختبازا  الػدصٗٛ اجتٗاش 

  الهايف لاللتخام بالربٌاوجلدّٖا الٕقت 

 ُٕٙتكدز العىن الرتب 

 
 

 ٛٗحاصمٛ عمٜ املسحمٛ اجلاوع. 

 ٘لدّٖا الكدز الهايف وَ التأصٗن الػسع. 

   أٔ متهٍّا وَ وعاٖ 1ٓاجتٗاش زاٟدا ،. 

 ٕٙخربٚ ال تكن عَ ضٍتني يف العىن الرتب. 

 تتطي بالفاعمٗٛ ٔالٍػاط 

 تتطي باالٌضباط 

 أِىٗٛ العىن اجلىاع٘ تكدز 

 املكابال  ٔاالختبازا  الػدصٗٛ اجتٗاش 

 لدّٖا الٕقت الهايف لاللتخام بالربٌاوج 

 ُٕٙتكدز العىن الرتب 
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 مجاالت املنهج
 يتضمن المنهج المجاالت اآلتية:

 

 ٌ٘اجملاه اإلميا. 
 ٘دلاه العمي الػسع. 
 ٘اجملاه الطمٕن. 
 العكم٘ اجملاه. 
 .ٙاجملاه الكٗاد 
 .٘دلاه الٍىٕ الػدص 
 .ٕٙاجملاه الرتب 
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 مصطهحات 
 ؾموف يتم ذم هذا اجلزء قمرض سمعض اعمػوهقم  واعمصطؾحوت ، واآلًمقوت اًمتي يتم من ظمالهلو اًمتعومل مع اًموصمقؼي، ويتضؿن مويكم :

 اعمعوين اعمدوكي ىمرين يمل مـفو:شمدل اعمصطؾحوت اًمتوًمقي طمقثام وردت ذم اًموصمقؼي قمغم 

 ظمطي مؽتوسمي يؼوم قمؾقفو اعمـفٍ اعمراد شمصؿقؿه )سمـوؤه( أو شمطويره.

 األؾمؾوب اًمعؾؿي اعمتْع ذم إقمداد اًموصمقؼي. 

و ًمؾؿـفٍ، ويـطؾق مـفو  سمـوء اعمـفٍ وشمـػقذه وشمؼويؿه.  األصول اًمتي شمشؽل إـموًرا كظريًّ

 اعمحددات واًمضواسمط اًمعؾؿقي اًمتي يـطؾق مـفو سمـوء اًموصمقؼي، وشمتضؿن معويػم  قمومي، ومعويػم ظموصي ًمؽل ضمزء من اًموصمقؼي.

 اجلواكى اًمتي يتم من ظمالهلو سمـوء ؿمخصقي اعمتعؾؿي.

 معقور. شمـظقم عمعويػم اعمـفٍ يصف اًمـؿو األومؼي واًمرأد ًمؽل
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 هو اعمودة اًمعؾؿقي اعمؼدمي ًمؾؿتعؾؿي، من ظمالل ـمرق اًمتعؾقم اعمختؾػي، أو مو شمتعؾؿه ذاشمًقو.

 هي جمؿوقمي اًمدارؾموت اعمّتفدوموت سمتطْقق اعمـفٍ.

 ًمقحؼق أهداف اعمـفٍ. يمل مو يؼدم ًمؾؿتعؾؿي أصمـوء شمـػقذ اًمؼمكومٍ أو ظمورضمه،  سمطريؼي خمطط هلو8

ىمْدل مددرب  هي قمْورة قمن سمركومٍ شمددريْي ،ُيؼددم ًمؾؿتعؾؿدي اعمفدورات واعمعدورف اًمالزمدي ذم موَدوع مدو، يشدورك ومقده جمؿوقمدي مدن اعمدتعؾامت ،يدتم شمؼديؿده مدن

 متخصص ذم هذا اعمجول.

     موَوع مو، يتم حتديد أهداومفو وقمـوسهو مّْؼًو، وذًمك من ظمالل اًمرضموع إمم اعمصودر اًمعؾؿقي.ورىمي مؽتوسمي شمؼدمفو اعمتعؾؿي، أو جمؿوقمي من اعمتعؾامت قمن 

 ، وشمْودل اآلراء واخلؼمات واخلروج سمتوصقوت.اىمؽماطموت ومقه شمؼدم اعمتعؾامت رم موَوع مو. يّتؿر ًمّوقموت ، سملم هي قمْوره قمن ًمؼوء 

 ومريق من اعمتعؾامت طمول ىمضقي مو، يتم شمْودل اآلراء طموهلو ، وشمؼديم اىمؽماطموت واخلروج سمـتوئٍ وشموصقوت.هي قمْورة قمن كؼوش يدور سملم 

 .حتديد اعموَوع واألهداف 

 .اظمتقور مديرة طمؾؼي اًمـؼوش 

 .حتديد حموور اًمـؼوش 

 .شمدوين األومؽور واعمؼؽمطموت 

 .شمؾخقص اًمـتوئٍ واًمتوصقوت 
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 هو قمْورة قمن ىمقوم اعمتعؾؿي سمنقمداد وشمصؿقم سمركومٍ قمؿكم، يتضؿن أهداف اًمؼمكومٍ، وومريق اًمتـػقذ، وآًمقي شمـػقذه، واخلطي اعمؼؽمطمي.

 ويتضؿن:

 اظمتقور ومريق اًمؼمكوم.ٍ 

 .ٍحتديد أهداف اًمؼمكوم 

 .ٍآًمقي شمـػقذ اًمؼمكوم 

  اًمؼمكومٍ.ظمطي شمـػقذ 

 هو قمْورة قمن ىمقوم اعمتعؾؿي سمنصدار طمؽم قمغم  سمركومٍ شمرسموي من ظمالل اؾمتخدام أدوات قمؾؿقي ُمعدة مّْؼًو .

 هو قمْورة قمن ىمقوم اعمتعؾؿي سمنقمداد ظمطي شمـػقذيي أو زمـقي ًمؼمكومٍ شمرسموي، من ظمالل آًمقي إقمداد اخلطط اًمتي شمم دراؾمتفو .

 و .هو قمْورة قمن ىمقوم اعمتعؾؿي سمنقمداد وشمصؿقم أداة من أدوات شمؼويم اًمؼمامٍ اًمؽمسمويي، مّتخدمي آًمقي إقمداد أدوات اًمتؼويم اًمتي شمم دراؾمتف

 هو قمْورة قمن اؾمتضوومي ألطمد اخلؼماء اعمتخصصلم ذم موَوقموت معقـي ،هبدف إصمراء سمعض اعموَوقموت اعمتخصصي .

ًْو من ضمواكى اعمـفٍ، شُمؽؾف اعمتعؾؿي سمؼراءشمه ، صمم يتم اًمـؼوش طموًمه.ه  ي قمْورة قمن اظمتقور يمتوب أو ومصل من يمتوب يـؿي ضموك
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 ده مّْؼو هلذا اًمغرض. هو قمْورة قمن اؾمتخدام اعمتعؾامت ـمريؼي اًمتؿثقل عموىمف شمعؾقؿي، شمؼدمه أيمثر من متعؾؿي، وشمؼوم يمل متعؾؿي سملداء اًمدور وومؼًو عمو شمم إقمدا

 هو قمْورة قمن مشوريمي اعمتعؾؿي ذم سمركومٍ يؼدم  االؾمتشورات اًمؽمسمويي واالضمتامقمقي .

مفدورة ْورة قمن موىمف شمدريز مصغر شمؼوم سمه اعمتعؾؿي يؼل ذم مدة اًمعرض وذم قمدد اعمتعؾؿلم قمن اًمدرس احلؼقؼدي ،ويريمدز ذم ذطمده قمدغم هددف واطمدد أو هو قم

 واطمدة صمم شمؽون هـوك شمغذيي راضمعي من ىمْل اعمتعؾامت .

 اعمـفٍ.هي اخلطوات اًمتي يّؾؽفو اعمعؾم ذم قمرَه ًمؾدرس8 ًمتحؼقق أهداف 

 جمؿوقمي من اإلضمراءات واًمعؿؾقوت اعمّتعؿؾي ألدوات حمددة من أضمل اختوذ ىمرار حتديد مدى مو سمؾغـوه من كجوح ذم حتؼقق أهداف اعمـفٍ.

 جمؿوع اًمّوقموت اًمتي يّتغرىمفو شمـػقذ اًمؼمكومٍ، وشمـؼّم إمم ىمّؿلم:

 ر اًمطوًمْوت ذم اًمؼمكومٍ من ظمالل : حمورضة، أو دورة شمدريْقي....إًمخ.طمضور، ويؼصد سمه مو يتم شمـػقذه وىمً طمضو 

  .كشوط، ويؼصد سمه مو يتم شمـػقذه من ىمْل اعمتعؾؿي ظمورج وىمً اًمؼمكومٍ اًمرؾمؿي 

 هو اعمدة اًمدراؾمقي اًمذي شمؼضقفو اًمدارؾمي، ويؼّدر سمػصل دراد. 
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 أسس املنهج
 كْي سمعده، أمو سمعد: واًمصالة واًمّالم قمغم من الاحلؿد هلل وطمده، 

أو سمـوئه، أو شمصؿقؿه، أو أؾمس اعمـفٍ هي اعمؼوموت أو اًمريموئز اًمػؾّػقي واالضمتامقمقي، واًمـػّقي، واعمعرومقي، اًمتي يـْغي مراقموهتو قمـد اًمنموع ذم ختطقط اعمـفٍ، 

 (.76هد. ص 5241هـدؾمته )ؾمعودة، وإسمراهقم.

 .(5)شمـوول أؾمس اعمـفٍ، ومفو موَوع شمـوىمشه اعمراضمع اعمتخصصي سموعمـوهٍ سمتػوصقؾه وًمقس هذا مؼوم اًمتوؾمع ذم

 وإكام كتـوول هـو سمنجيوز مو يتصل سمتطْقؼوت أؾمس اعمـفٍ ذم مـفٍ رائدات.

 شمشؿل أؾمس اعمـفٍ ذم مـفٍ رائدات مو يكم:

 األسس انشرعية و املنهجية: -1

شملصمػًما ذم هويي اعمـفٍ، ويؿتد شملصمػمهو إمم يموومي قمـوس اعمـفٍ )األهداف، ـمرق اًمتعؾقم، اًمـشوـموت، اًمتؼـقوت  شمعد األؾمس اًمػؾّػقي من أهم أؾمس اعمـفٍ، واسمرزهو

 اًمتعؾقؿقي، اًمتؼويم( يمام شممصمر ذم األكظؿي اًمؽمسمويي، وذم شمصؿقم اعموىمف اًمتعؾقؿي، ومواد اًمتعؾم.

وس ويموومي جموالت طمقوهتم، ًمذا ومفي متثل اعمرضمعقي ًمؾؿّؾؿلم، سمام يغـقفم قمن اًمػؾّػوت وذم اإلؾمالم متثل اًمعؼقدة اإلؾمالمقي واًمنميعي هقؿـي قمغم ؿممون اًمـ

 اًمْنميي ىمديؿي أو معوسة. 

 وشمشؿل: ويؼصد سموألؾمس اًمنمقمقي واعمـفجقي هي األؾمس اًمتي شمـطؾق من اًمعؼقدة اإلؾمالمقي واألصول اًمنمقمقي، واًمتي جيى مراقموهتو قمـد إقمداد اعمـفٍ،

                                                           

 .411إلى ص  45هـ(. المنهج المدرسي المعاصر، الباب الثاني من ص 1243(  انظر: سعادي، جودت أحمد، وإبراهيم، عبداهلل محمد )1)
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  ًمؾؽوناًمتصور اإلؾمالمي 

 اًمتصور اإلؾمالمي ًمؾحقوة 

 .اًمتصور اإلؾمالمي ًمإلكّون، وممو يتضؿـه :اعمرأة: ـمْقعتفو، ووفمقػتفو ذم احلقوة 

 .اعمرضمعقي اًمنمقمقي ومصدر اًمتؾؼي 

و من مؽوكوت اعمتعؾؿلم ذم هذه اًمؼمكومٍ، ويمثػم من ضمواكْه يػؽمض أن  ًّ شمؽون متحؼؼي أصوًمي ويؿثل اًمتصور اإلؾمالمي ًمؾؽون واإلكّون واحلقوة مؽوًكو رئق

 هو وشمرسمقي اًمـوس قمؾقفو.ذم اًمدارؾموت سموقمتْور أن هذا اًمؼمكومٍ يوضمه ًمػئي متديـي متثل اعمرضمعقي اًمنمقمقي معقوريي هلو، وهي ممن يوىمن هبذه األؾمس، ويّعى ًمتـػقذ

دف سمـوء اًمرائدات اًماليت يامرؾمن اًمعؿل اًمؽمسموي سموظمتالف وكميمد هـو قمغم أمهقي اًمتصور اإلؾمالمي ًمإلكّون سموقمتْوره قمـرًصا ممصمًرا ذم اعمـف8ٍ وموعمـفٍ يّتف

 مّتويوشمه، وهن يتعومؾن مع اإلكّون، ومن صمم ومالسمد من اؾمتحضور ـمْقعي اإلكّون اًمذي شمتعومل معه اًمؽمسمقي، ومن ذًمك مو يكم:

 

واًمعْودة شمشؿل: قمالىمي اإلكّون سمخوًمؼه ؾمْحوكه، وقمالىمته سموآلظمرين، وقمالىمته سموًمؽون، (  17) اًمذاريوت :  َّرئزئمئنئىئ ّٰ ُّٱ  يمام ىمول ؾمْحوكه 

 ومؽل ذًمك حمؽوم سملصل هذه اًموفمقػي.

 ومن شمطْقؼوت هذه األصل ذم اعمـفٍ مو يكم:

 .اًمعـويي سمتعؿقق معوين اًمعْوديي هلل قمز وضمل 

 .حموريي اًمعْوديي وهقؿـتفو قمغم يموومي اجلواكى 

 وًمقػفو.اإليامن سمؼدرشمه قمغم شمؽ 
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 مدن قمْوديدي همدػم اهلل  شمرسمقي كػّه سمام يعقـه قمغم أداء اًمعْودة، ويتضؿن ذًمك سمـوء اإلرادة، واًمعزيؿي، واالؾمتؼالل ذم اًمشخصقي.... وهمػم ذًمدك ممدو ردرر اعمدؽمي

 سمؽل صورهو وأؿمؽوهلو.

 ٢امللك: َّ خنمنىنينجهمه حن جنُّٱلم اهلل قمز وضمل أن ظمؾق اعموت واحلقوة هو من أضمل االسمتالء اإلكّون ذم هذه احلقوة ذم دار اسمتالء، وىمد سم

 ٢اإلنسان:  َّخف حف مضحطمظجعمعجغمغجفُّٱوىمول ؾمْحوكه  

 ٥٣األنبياء:  َّحنخنجنجمحمخمممُّٱوشمتّع جموالت االسمتالء ًمتّتوقمى اخلػم واًمنم، يؼول ؾمْحوكه 

 ٠٤انلمل:  َّمينيىيييجئحئخئ زي ننىنينٰىريُّٱيمام يتحؼق االسمتالء ذم طمول االؾمتضعوف، وذم طمول اًمتؿؽلم واًمؼوة، يمام ىمول ؾمؾقامن قمؾقه اًمّالم 

 ٤٠املائدة:  َّممرنزنمنننىنين ام اكلكمكىكيكملىليلُّٱواالسمتالء سمتقٌ أسمواب اعمعصقي 

 ٤٢٠ابلقرة:  َّهئجبحبخبمبمئخئ حئ نيىيييجئُّٱ يمام يؽون االسمتالء ذم محل أقمْوء اًمدقموة واًمرؾموًمي 
 ومن شمطْقؼوت هذا األصل ذم اعمـفٍ مو يكم:

 .شملؾمقس معـى االسمتالء، ووفمقػته اًمنمقمقي 

 )شملؾمقس أن اًمتؿققز سملم اًمـوس اسمتالء )ورومع سمعضؽم وموق سمعض درضموت ًمقْؾويمم ومقام آشمويمم 

 .شموفمقف مواىمف االسمتالء ذم شمرسمقي اًمـػوس وإصالطمفو 

 .شمعريف اعمؽمي سمواضمْه دموه االسمتالء 

 .شمزويد اعمؽمي سمعوامل اًمتعومل مع االسمتالء 
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 مظ جضحضخضمضحطمصخص حص خسمسحسمججحمحجخمخجسحجمث هت ختمتُّٱأظمؼم اهلل شمْورك وشمعومم أكه ىمد ومطر قمْوده قمغم اخلػم، ومؼول 

 ٥٤ - ٥٤الروم:  َّمقجكحكخكلك حق جفحفخفمفمغجعمعجغ
وإين ظمؾؼً قمْودي طمـػوء يمؾفم، وإهنم أشمتفم اًمشقوـملم وموضمتوًمتفم قمن  :»قمن هذا اعمعـى ذم احلديٌ اًمؼدد اًمذي يرويه قمن رسمه شمْورك وشمعومم وومقه  وأظمؼم 

 (. 4671)أظمرضمه مّؾم ش ديـفم، وطمرمً قمؾقفم مو أطمؾؾً هلم، وأمرهتم أن ينميموا ي مو مل أكزل سمه ؾمؾطوكو

 ـفٍ مو يكم:ومن شمطْقؼوت هذا األصل ذم اعم

 .اًمـظرة اإلجيوسمقي ًمؾؿؽمي ومفو مػطور قمغم اخلػم 

  ش.وملسمواه هيوداكه أو يـرصاكه»مراقموة أصمر اًمْقئي ذم اًمتلصمػم قمغم ؿمخصقي اعمؽمي 

  ش.وملسمواه هيودكوه، أو يـرصاكهش. »ومجوءهتم اًمشقوـملم»طموضمي اإلكّون إمم مو يثْته قمغم اًمػطرة، وموًمْقئي ىمد شمؼوده خلالف ذًمك 

 سس املعرفية:األ -2

 ويؼصد هبو مـفجقي اًمتعومل مع اعمعرومي ذم اعمـفٍ، وشمشؿل أهم اجلواكى ذم ذًمك مو يكم:

 ص اًمؼرآن مصودر اعمعرومي8 وموعمصدر األول واًمرئقس ًمؾؿعرومي8 ومفو يّتؼل ذم جموالت اًمغقى واًمتنميع، يمام يشورك اعمصودر األظمرى وهيقؿن قمؾقفو8 ومـصو

و اًمـوس، ًمؽن مو ورد مـفو ذم ذًمك ومفو طمق مطؾق ًمه مهقـته8 وموصف اهلل قمز وضمل اًمعّل سملكه ؿمػوء ًمؾـوس، ووصف واًمّـي مل شملت إلصالح أمور دكق

ومفو ال احلْي اًمّوداء سملهنو ؿمػوء، وقمؾقه ال يؿؽن ىمْول أي كتقجي قمؾؿقي شمؼرر أهنام ًمقّو ؿمػوء وقمالضًمو، وىمد راقمى مـفٍ رائدات هذا االقمتْور،  اًمـْي 
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 ضمعقته اًمنمقمقي شمػرض قمؾقه ىمطقعي من اعمصودر األظمرى.يرى أن شموضمفه ومر

 اعموديي  جموالت اعمعرومي8 شمتػووت جموالت اعمعرومي8 ومؿـفو مو يتصل سموًموطمي واًمتنميع، ومـفو مو يتصل سملمور اًمدكقو، وهذا ًمقس ىموًسا قمغم اجلواكى

ًْو يتصل سموعمعرومي اًمْنميي8 يمورشمْوط اًمتجريْقي، سمل يشؿل اجلواكى االضمتامقمقي واإلكّوكقي، وىمد شمتضؿن سمعض اعمجوالت  ًْو يتصل سموعمعرومي اًمْنميي، وضموك ضموك

هبذا اجلوكى  مّوئل اًمزواج سملسمعود ذقمقي، وأسمعود كػّقي واضمتامقمقي، ممو يتطؾى اًمتعومل مع يمل ضموكى ذم اعموَوع سمام يتـوؾمى معه، واقمتـى مـفٍ رائدات

 ًمذًمك إمم اًمتجرسمي واخلؼمة اًمْنميي. ومعوًمٍ سمعض اعمجوالت معوجلي ذقمقي، وشمرك مو ال يػتؼر

  ،ومـفو اًمقؼقـي، ومـفو ـمْقعي اعمعرومي: اعمعرومي اًمتي شُمؼدم ًمؾؿؽمسملم شمتـوع جموالهتو ومقوديـفو، وختتؾف ـمْقعتفو ذم َوء ذًمك8 ومؿـفو اًمثوسمً، ومـفو اعمتحول

 اعمتعؾم، وومتح اعمجول واؾمًعو ومقام يؼْل اًمتـوع ومو يـدرج َؿن اعمتغػمات.اًمظـي، وىمد راقمى اعمـفٍ هذا االقمتْور ومرؾّمخ اجلواكى اًمنمقمقي اًمتي رتوج إًمقفو 

  ودمرسمي سمنميي، اعموىمف من اًمتجورب اًمْنميي ذم اًمتعومل مع اعمعرومي8 وموعمعرومي اًمنمقمقي مصدرهو اًموطمي، إال أن ايمتشوومفو وشمطْقؼفو قمغم اًمواىمع قمؿل سمنمي

هي قمؿل سمنمي ذم جمؿؾفو، ومن شمطْقؼوت ذًمك ذم اعمـفٍ االقمتـوء سمدراؾمي اًمتجورب اًمْنميي واإلومودة ممو واعمعرومي اعمتصؾي سموعمجوالت اعموديي واالضمتامقمقي 

أن اًمػئي ال يتعورض مع اًمنميعي مـفو8 ومؼد اقمتـى اعمـفٍ سمذًمك، ورسمام اؾمتػود من مراضمع ال يتػق مع أصحوهبو ذم مو ىمدموه ذم مواـمن أظمرى، وسمخوصي 

 ض أن متؾك ىمدرة قمغم اًمتؿققز واًمػرز.اًمتي يّتفدومفو اعمـفٍ ومئي يػؽم

 اًمـػس، ومـفٍ  اًمتلصقل اإلؾمالمي ًمعؾم اًمـػس واًمؽمسمقي، ومفـوك ادموه واؾمع معوس ًمالقمتـوء سموًمتلصقل اإلؾمالمي ًمؾعؾوم االضمتامقمقي، ومـفو اًمؽمسمقي وقمؾم

األمر سمؿوَوقمقي، ومؽثػم من اعمامرؾموت اعمـتّْي ًمؾتلصقل ومقفو رائدات يتْـى هذا االدموه، ويعـى سموًمتلصقل اإلؾمالمي عمو يتطؾى ذًمك، ًمؽـه يتعومل مع 

 دمووز، وومقفو شمـوول ؾمطحي ًمْعض اًمؼضويو، أو اومتؼود ًمؾؿـفجقي اًمنمقمقي ذم اًمػفم واالؾمتدالل.
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 األسس االجتماعية وانثقافية: -3

ؾم واًمذي جيى أظمذهو سموحلّْون قمـد إقمداد اعمـفٍ ، وذًمك الظمتالف يؼصد سموألؾموس االضمتامقمي اعمؼوموت واًمريموئز ذات اًمعالىمي سموعمجتؿع اًمذي يعقش ومقه اعمتع 

 فمروف يمل جمتؿع ذم ظمصوصقوشمه وقموداشمه وشمعوًمقؿه وىمقؿه ومشؽالشمه قمن أي جمتؿع آظمر، ومن هذه األؾمس االضمتامقمقي اًمتي جيى مراقموهتو اآليت :

 .اًمتغػمات االضمتامقمقي 

  .اًمثؼوومي: مؽوكوهتو، ظمصوئصفو 

 امقمقي.األؾمس واألكظؿي االضمت 

 .اعممؾمّوت االضمتامقمقي 

 .مشؽالت اعمجتؿع 

 . اًمتػوقمل االضمتامقمي 

ذم إـمور اهتاممه وألن مـفٍ رائدات يريمز قمغم جمول معرذم حمدد يتصل سموًمتلهقل اًمؽمسموي واًمؼقودي ًمؾؿّتفدوموت سموًمؼمكومٍ ومنن اشمصوًمه سموًمشلن االضمتامقمي هو 

 وختصصه.

إال ومقام يتصل سمؿجول  -رهمم أمهقي ذًمك–ي، وال قمالج مشؽالت اعمجتؿع، ومتغػمات اًمثؼوومي ومو يتصل هبو ال يّتفدف مـفٍ رائدات حتؼقق اًمْـوء االضمتامقم

 اهتاممه.

يوفمػفو اعمري ذم قمؿؾه  يتـوول مـفٍ رائدات شمعريف اعمتعؾؿي سموعمـفٍ اًمؽمسموي ذم اًمتعومل مع مشؽالت اعمجتؿع، واًمتعومل مع اعمتغػمات اًمثؼوومقي اعمعوسة، ويمقف

 وي واًمؼقودي.اًمؽمسم



 155من  22الصفحة 
 

 قمغم واىمع اعمؽمسملم، ومـفجقي شمعومل اعمري معفو. اكعؽوؾمفو يمام يعتـي اعمـفٍ سموؾمتنماف اعمتغػمات االضمتامقمقي واًمثؼوومقي و

 األسس اننفسية وانرتبىية: -4

ه ومقوًمه ومتطؾْوشمه اًمـػّقي واًمؽمسمويي ، واًمتي يؼصد سموألؾموس اًمـػز واًمؽمسموي اعمؼوموت واًمريموئز ذات اًمعالىمي سموعمتعؾم ، من طمقٌ طموضموشمه واهتامموشمه وىمدراشم

 جيى مراقموهتو قمـد إقمداد اعمـفٍ ومن هذه األؾمس اًمتي شمتصل سمؿـفٍ رائدات مو يكم:

 اًمـؿو ومقام يكم: مْودئوشمتؿثل أهم 

 .اًمـؿو قمؿؾقي مّتؿرة ال شمتوىمف، وشمطْقؼه ذم اعمـفٍ يظفر ذم اًمرسمط األومؼي واًمرأد 

  قمؿؾقي ومرديي، وشمطْقؼه ذم اعمـفٍ يظفر ذم مراقموة اًمػروق اًمػرديي ذم سمـوء اعمحتوى وـمرق اًمتدريس واًمـشوـموت واًمتؼويم.اًمـؿو 

 .ضمواكى اًمـؿو يمصمر سمعضفو ذم سمعض، وشمطْقؼه ذم اعمـفٍ يظفر ذم االهتامم سمؽوومي ضمواكى اعمتعؾم اإليامكقي واًمعؼؾقي واًمـػّقي 

اطمل اًمـؿو مطوًمى ختتؾف قمن همػمهو، واعمتعؾؿي ذم مـفٍ رائدات ىمد دمووزت مرطمؾي اعمراهؼي سمام ومقفو من شمغػمات طمودة وصورمي، وادمفً ًمؽل مرطمؾي من مر

ءم مع مروكي شمتال عمرطمؾي اًمشْوب سمام حتؿؾه من كضٍ واؾمتؼرار، وىمد راقمى اعمـفٍ هذا االقمتْور ذم حمتوى مو يؼدم، وذم ـمرق اًمتعؾقم وكشوـموت اًمتعؾم، وأقمطى

 اعمرطمؾي اًمعؿريي ًمؾؿتعؾؿي.
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يـظر إًمقه قمغم أكه شمذيمر  يمصمر مػفوم اًمتعؾم ذم سمـوء أي مـفٍ، ويوضمه يمثػًما من قمـوس اًمعؿؾقي اًمؽمسمويي، وشمتـوع اعمدارس واًمـظريوت ذم مػفوم اًمتعؾم مو سملم من

ًءا ذم اًمدموغ مّموال قمن اًمػفم، وضمزًءا مّموال قمن احلػظ....إًمخ وشمدريى يمل ضمزء يّفم وحتصقل ًمؾؿعورف، أو شمدريى عمؾؽوت اًمعؼل قمغم أؾموس أن هـوك ضمز

 ذم كؿو مؾؽوت اعمتعؾم اعمتصؾي سمذًمك.

 ومصودرهو. وكتْـى ذم رائدات أن مػفوم اًمتعؾم أؿمؿل، وأكه يتضؿن اًمتغقػم ذم ؾمؾوك اعمتعؾم، وـمريؼي شمػؽػمه ذم َوء شموفمقف اعمعرومي اًمعؾؿقي سملدواشمه

 ًمؾتعؾم اًمػوقمل شمّفم ذم حتؼقق أهداف اًمتعؾم سمصورة أومضل، ومن االقمتْورات اًمتي راقموهو مـفٍ رائدات مو يكم: مْودئصمؿً 

 االؾمتعداد ًمؾتعؾم يزيد من وموقمؾقي اعمتعؾم 

 .اًمداومعقي ذط رئقس ًمتحؼق اًمتعؾم اًمػوقمل 

 شموؾمط اعموىمف اًمتعؾقؿي سملم اًمغؿوض واًموَوح8 وموًمغؿوض اًمعوزم يمدي إلطمْوط اعمتعؾم، واًموَوح واًمّفوًمي ال دمعؾده أمدوم حتددي اإلكجدوز، وال 

 شمشعره سمؼقؿي مو يتعؾؿه. 

 .أن يْدأ سمػفم اعموىمف يمؽل، صمم يدظمل ذم اًمتػوصقل 

 قمتْور سمشؽل واَح ذم اؾمؽماشمقجقوت اًمتعؾقم وكشوـموت اًمتعؾم.أن يْذل اعمتعؾم ضمفًدا ذم اًمتعؾم، وىمد راقمى مـفٍ رائدات هذا اال 

 .رضورة أن يْذل اعمتعؾم ضمفًدا ذم اًمتعؾم، ومـفٍ رائدات يرشمؽز قمغم ذًمك سمشؽل واَح 



 155من  24الصفحة 
 

 قدز قمدغم رسمدط مدو اعمواد اًمتعؾقؿقي ذات اعمعـى يتعؾؿفو اًمطوًمى أٍع من اعمواد اًمتي ال معـى هلو، وىمد راقمى مـفٍ رائدات هذا االقمتْور مدن ظمدالل اًمؽميم

 شمتعؾؿه اًمدارؾمي سمواىمعفو اًمؽمسموي ممو يرؾمخ ًمدهيو أمهقي مو شمتعؾؿه.

سمام يّفم ؾم اًمػردي راقمى مـفٍ رائدات اجلؿع سملم اًمتعؾم اجلامقمي سمام يتضؿـه من شمػوقمل، وحتػقز، واكتؼول ًمؾخؼمات، وشموفمقف ًمتـوع مّتويوت اعمتعؾامت. واًمتع

 ومقه من شمليمقد مّموًمقي اعمتعؾؿي قمن أدائفو، ويؼؾل من مّويرة اعمجؿوقمي.

ت اًمتدريْقي، وشمضؿـً ـمرق اًمتعؾقم واؾمؽماشمقجقوشمه، ويمذا كشوـموت اًمتعؾم ذم مـفٍ رائدات مو يراقمي اًمتعؾم اجلؿعي، يمورش اًمعؿل، واًمعص اًمذهـي، واًمدروا

 واعمفوم واًمـشوـموت اعمشؽميمي. 

 و مو يراقمي اًمتعؾم اًمػردي من كشوـموت ومفوم ومرديي، وـمرف شمدريس شمؼوم قمغم شمػريد اًمتعؾم. يمام شمضؿـً أيًض 

اقمتْور أن مـفٍ اقمتـى مـفٍ رائدات سموًمتعؾم اًمـشط سمشؽل واَح، سمل هو يؿثل معؾاًم سمورًزا من معومل اعمـفٍ، قمغم اقمتْور مّتوى اعمتعؾامت وكضجفن، وقمغم 

 رز.ف جمرد اًمـؿو اًمشخيص ًمؾؿتعؾؿي إكام هتقئتفو عمفوم قمؿؾقي شمرسمويي وىمقوديي، ودور اًمتعؾم اًمـشط ذم هتقئي اعمتعؾؿي هلذه األدوار دور سمورائدات ال يّتفد

 مو مه شمؾخقص مريمز ألؾمس مـفٍ رائدات، كلمل أن يؽون معقـًو قمغم ومفم اًموصمقؼي وطمّن اًمتعومل معفو.
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 مصفىفة املعايري
 

  ٛاملعاٖ  أضاضاا وّىاا ملا ضٗتي تٍألْ الحًكا يف الٕثاٟل التفصٗمٗٛ لمىٍّج.متثن وصفٕف 

 :٘مت تٍظٗي املصفٕفٛ ٔفًكا ملا ٖم 

o  بتٍىٗتْ. املعتيناجملاال  السٟٗطٛ: ٔتعين اجملاه السٟٗظ 

o .ٛاجملاال  الفسعٗٛ: ٔتعين دلاال  أنثس تفصٗاًل تٍتى٘ لمىجاال  السٟٗط 

o ج التعمي املتٕقع حتككْ لدٝ املتعمىٛ بعد إنىاه الربٌاوجاملعٗاز: ِٕٔ عبازٚ تصف ٌات. 
 .ٛٗضٕف ٖرتجي نن وعٗاز يف وؤغسا  تفصٗم 

 :٘زٔع٘ التٍٕع يف املعاٖ  ٔفًكا ملا ٖم 

o   ( دُٔ األخسٝ، ٔفّٗا ٖرتك احلكن فازًغا.2، أٔ زاٟدا  1وعاٖ  ُتطتّدف يف إحدٝ املسحمتني )زاٟدا 

o ٛٔاحدٚ يف نال املسحمتني، ٔضٗهُٕ الفسم بٍّٗىا يف املؤغسا  التفصٗمٗٛ. وعاٖ  مت التعب  عٍّا بصٗاغ 

o .ٛوعاٖ  مت التعب  عٍّا بصٗاغٛ رلتمفٛ لهن وسحم 

 .ٍِٛٗاك وتطمبا  ضسٔزٖٛ يف بٍاٞ غدصٗٛ املتعمىٛ مل تدزج يف املعاٖ  باعتبازِا وتطمبا  قبم  
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 عٓوإ املعيار
 تعظم اهلل تعالى تعظم اهلل تعالى تععيِ اهلل

 تجتهد في تحقيق منازل العبودية ُتعنى بتحقيق منازل العبودية ايعبودية

 ُتعنى بأعمال القلوب ُتعنى بأعمال القلوب أعُاٍ ايكًوب

 تجتهد في تزكية نفشها ُتعنى بتزكية نفشها تشنية ايٓفط

 تمثل قدوي في الورع وتجتنب الشبهات تلتزم الورع وتجتنب الشبهات ايغبٗاتايورع واجتٓاب 

 تمتلك دافعية في تعلم العلم الشرعي تكدز أ١ُٖٝ ايعًِ ايػسعٞ ذلبة ايعًِ ايغزعي

 تعنى بتأسيص المنهجية العلمية ُتع٢ٓ بايتصاّ املٓٗج١ٝ ايع١ًُٝ املٓٗجية ايعًُية

 تعنى بتأسيص منهجية التعامل مع الخالف متتًو َٓٗج١ٝ ايتعاٌَ َع ارت٬ف اخلالفايتعاٌَ َع 

 والصالحين األنبياٌ سمت تمثلت والصالحين األنبياٌ بأخالق تأسىت أخالم األْبياء وايصاحلني

 الخلقي والشلوكي بالذوق تشمت واألخالقية الذوقية األمور راعيت آداب ايذوم وايضًوى

 اسلوكه تزكيةتجتهد في  تعتنى بتقويم سلوكها ايُٓو اخلًكي

 تربيةال نجاح على والشلوك األخالق أثر تقدر تقدر أهمية األخالق للمربي عالقة األخالم بايرتبية

 الخلقية للتربية وبرامج مشروعات طورت الخلقية التربية تمارس ايتعاٌَ َع اخلًٌ ايضًوني

 الخلقية التربية مهارات من ةمتمكن  ايرتبية اخلًكية

  تقدر أهمية التفكير تكديز أُٖية ايتفهري

 وحياد بموضوعية فكرُت ُتفرق بين التفكير الذاتي والموضوعي ايتفهري املوضوعي

 اإليجابية العقلية اعاداته طورت إيجابية عقلية بعادات تشمت ايعادات ايعكًية

 العقلي واالنفتاح بالمرونة تشمت مداخل متعددي للتفكير توظف املزوْة يف ايتفهري

 الشخصية احياته في فاعلة تفكير أدوات طورت الشخصية احياته في بفاعلية  التفكير مهارات وظفت توظيف ايتفهري
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 عٓوإ املعيار
 تربويةوال واألسرية تربويةوال

 ومعوقاته التفكير أخطاٌ تجنبت ومعوقاته التفكير أخطاٌ تجنبت أخطاء ايتفهري

 تبرر االعتناٌ بتعليم التفكير المتعلم تفكير تنمية على يقادر تعًيِ ايتفهري

 

 كل  نظرًا لكون المجال التربوى والمجال القيادى يمثالن مجاالن رئيشيان في المنهج تم إضافة مجاالت فرعية لهما ليشهل تنظيم المعايير تحت

 مجال. 

 

 
ايتُهٔ َٔ صفات املزبي 

 وصفات٘

  تتشم بصحة نفشية عالية

 تتحكم وتوجه عواطفها وعواطف اآلخرين تتحكم بعواطفها وانفعاالتها

  تتشم بالتفاؤل واإليجابية

 تتمثل خصائص القائد التربوى وسماته تتمثل خصائص المربي وسماته

  تتمكن من مهارات المربي

 تتمثل أخالقيات القائد التربوى تتمثل أخالقيات المربي

  

 املعزفة بأصوٍ ايرتبية

 ُترس ِّخ االعتناٌ بالعمل التربوى تقدر دور التربية في اإلصالح

 ُتنم ِّي االعتناٌ بمنهج القرآن في التربية معالم التربية في القرآن الكريم تشرح

 بالمنهج النبوى في التربية تتأسى
 ًترس ِّخ االعتناٌ بالمنهج النبوى في

 التربية

 توظف مقومات نجاح العمل التربوى تشرح مقومات نجاح العمل التربوى

 تلخص أهم أصول التربية تشرح خصائص التربية اإلسالمية

  تشرح خصائص نمو المتعلمين املعزفة باملتعًِ وايتعاٌَ َع٘
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  أنماط المتعلمين وتعزز تعلمهمتفهم 

  تشرح أهم مجاالت بناٌ الشخصية اإلسالمية

 تطور أداٌ المعلمة في التعامل مع المشكالت التربوية تتمكن من مهارات التعامل مع المشكالت التربوية

 تتواصل مع المعلمات بفاعلية تتواصل مع المتعلمات بفاعلية

  المتعلمةتقيم عالقة إيجابية مع 

 ايتعًيِ بفاعًية

 تقدم حلوًلا لتطوير بيئة التعلم تهيٌ بيئة آمنة وداعمة للتعلم

  تلخص مفاهيم التعلم ونظرياته

 تطو ر مواقف تعلم فاعلة تتمكن من مهارات تصميم الموقف التعليمي

  تتمكن من مهارات التعلم الفاعل

 تطو ر أداٌ المعلمات في أساليب التعليم والتعلم التعليميتعزز دور المتعلمة في الموقف 

أهم االتجاهات الحديثة في أساليب التعليم  توظف

 والتعلم
 تطور أساليب وتقنيات لتنشيط دور المتعلمة

 تطو ر نشاطات تعلم فاعلة تصمم نشاطات تعلم فاعلة

  تدير الموقف التعليمي بكفاٌي

  تقويم المتعلمةتتمكن من مهارات 

  الذاتيتطور من قدري المتعلمات على التعلم 

  قادري على اكتشاف الطاقات وتعزيزها

 تحلل نتائج التقويم وتوظفها 

ايوعي باملضتجدات واملتغريات 
 ايرتبوية

 تطو ر تعامل المعلمة مع التقنية توظ ف التقنية في مواقف التعلم

 تشتشرف أثر متغيرات التقنية تشرح خصائص جيل التقنية

 التربوية واالجتماعية توظف المتغيرات المعاصري تلخص أهم المتغيرات المعاصري

 تشتثمر المشتجدات التربوية تتابع المشتجدات التربوية
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 تطور أداٌ المؤسشات التربوية تقدر أدوار المؤسشات التربوية

 
 

ايكيادة ايتُهٔ َٔ َٗارات 
 ايرتبوية
 
 
 
 

 

 تتمكن من مهارات القائد التربوى 

 ُتعد برامج للتطوير التربوى 

 تتمكن من مهارات اإلشراف التربوى 

 تتمكن من مهارات التخطيط التربوى 

 تقدم أفكاًرا في استشراف المشتقبل التربوى 

 تتمكن من مهارات الذكاٌ العاطفي 

 التعامل مع صراع األدوارمتمكنة من  

 تطور أداٌ المعلمة في الموقف التعليمي 

 تقيم عالقة إيجابية مع المعلمة 

 املعزفة بايضُات ايكيادية

 ومواقفهم القادي شخصيات حللت قيادية مواقف من الدروس تشتنبط

 ومعاصري تاريخية قيادية مواقفتحلل  

 اإلقناع مهارات من ةمتمكن ابأفكاره اآلخرين إقناع على يقادر

 
 ايتُهٔ َٔ املٗارات ايكيادية

 قادري على توظيف الطاقات المختلفة تشارك في فرق العمل بفاعلية

 بفاعلية التحفيز مارست واآلخرين انفشه بتحفيز عتنيت

 التفاوض مهارات من ةمتمكن اآلخرين مع التفاوض جيدت

 ا التربوىلعمله قيادية أدوات طورت تدير وقتها بفاعلية

 
 املُارصة ملٗارات اإلدارة

 متمكنة من ممارسة وظائف اإلداري األساسية ومهاراتها األساسية اإلداري مهارات أهمتطبق 

 تتعامل مع مشكالت العمل بفاعلية تتعامل مع مشكالت العمل بفاعلية

 التفويض مهارات من ةمتمكن اآلخرين تفويضتمارس 

  بتنمية الموارد الماليةتعتني 

 الفاعلة القيادي مهارات من ةمتمكن 
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 ايزؤية ايطُوحة

 التغيير صناعة على يقادر وأدواته التغيير مراحل دركت

 تطبق معايير الجودي تعتني بالجودي واإلتقان

 تتشم باإلنجاز العالي تتشم باإلنجاز العالي

 تتجه للنتائج تتجه للنتائج

 تعتني بالتجديد والتطوير على التجديد والتطوير قادري

 تنمي كوادر تالية 

  تعتني بالقراٌي ايكزاءة

 بكفاٌيالعلمية  المصادر مع تعاملت العلمية المصادر مع التعامل جيدت ايتعاٌَ َع املصادر ايغزعية

 تعتني بتطوير نفشها في تخصصها ُتقدر أهمية تطوير نفشها في تخصصها االعتٓاء بايتدصص
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 املحتىي 
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 يتـوول هذا اجلزء اجلوكى اًمتػصقكم ًمؾؿـفٍ ويؼصد سمه :

من ظمالل ـمرق اًمتعؾقم اعمختؾػي، أو مو شمتعؾؿه ذاشمًقو ويتوىمع أن شمّفم ذم حتؼقق اعمعويػم ،  اعمودة اًمعؾؿقي اعمؼدمي ًمؾؿتعؾؿي واعمتضؿن اعموَوقموت اًمتي ؾمقتم شمـووهلو

 يكم: وىمد ؿمؿل هذا اجلزء مو

  : سمـوء ؿمخصقي اعمتعؾؿي. اجلوكى اًمذي يتم من ظمالًمهاعمجول 

  داظمل يمل جمول مو يـْغي أن يتحؼق ًمدى اعمتعؾؿي ذم هذا اعمعقور: قمْورة قمومي شمصف أداء اعمتعؾؿي سمعد مرورهو سمخؼمات اعمـفٍ، وشمغطي جمؿوقمي اعمعويػم

 اعمجول

  مدو يـْغدي اعممذات : وهي قمْورات حمددة وإضمرائقي شمـتؿي ًمؾؿعقور وشمتـوع مو سملم معرومقي ووضمداكقي ومفوريي، وشمصف جمؿوقمي اعممذات داظمدل يمدل معقدور

 أن يتحؼق ًمدى اعمتعؾؿي ذم هذا اعمعقور.

 :ٍؿي أصمـوء شمـػقذ اًمؼمكومٍ أو ظمورضمه،  سمطريؼي خمطط هلو8 ًمقحؼق أهداف اعمـفٍيمل مو يؼدم ًمؾؿتعؾ اًمؼمام 

 : اًمطريؼي واآلًمقي اًمتي يتم من ظمالهلو شمؼديم اعمحتوى ًمؾؿتعؾؿي أؾمؾوب اًمتـػقذ 

 : شمعـي قمدد اًمّوقموت اًمالزمي ًمتـػقذ اعمحتوى. اًمّوقموت 
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 املجال اإليماني

 ْغاط حضور ايضاعات أصًوب ايتٓفيذ ايرباَج املؤعزات املعيار

تععِ اهلل 
 تعاىل

 تطتػعس تععِٝ اهلل تعاىل

 ُتععِ ْؿٛف ايٛحٝني

 ُتععِ حسَات اإلض٬ّ

  2 2 ستاقس٠ تععِٝ اهلل تعاىل

 3 1 4 ٚزق١ عٌُ مناذج َٔ تععِٝ ايطًف يٓؿٛف ايٛحٝني

ُتعٓى بتحكيل 
 َٓاسٍ ايعبودية

 تكدز َط٪ٚيٝتٗا يف حتكٝل ايعبٛد١ٜ

 ايرتقٞ يف َساتب ايعبٛد١ٜجتتٗد يف 

١ َٔ نتاب ايعبٛد١ٜ يػٝذ ٗقسا٠٤ َٛج

 اإلض٬ّ
 2 1 3 قسا٠٤ َٛج١ٗ

  2 2 ستاقس٠ ايرتقٞ يف َساتب ايعبٛد١ٜ

ُتعٓى بأعُاٍ 
 ايكًوب

 تكدز َٓصي١ أعُاٍ ايكًٛب 

 تعتين بتخكٝل أعُاٍ ايكًٛب 

 تعتين بايرتب١ٝ ع٢ً أعُاٍ ايكًٛب 

 2 1 3 ٚزق١ عٌُ ايعٓا١ٜ بأعُاٍ ايكًٛب

ُتعٓى بتشنية 
 ْفضٗا

 تكدز َط٪ٚيٝتٗا عٔ تصن١ٝ ْفطٗا

 تكدز أ١ُٖٝ املدا١َٚ ع٢ً تصن١ٝ ايٓفظ

 تعتين  بتصن١ٝ ْفطٗا

 2 1 3 قسا٠٤ َٛج١ٗ قسا٠٤ يهتاب تصن١ٝ ايٓفٛع يػٝذ اإلض٬ّ

  2 2 ستاقس٠ تصن١ٝ ايٓفظ

تًتشّ ايورع 
وجتتٓب 
 ايغبٗات

 تبني أ١ُٖٝ ايٛزع

أثس ايٛزع ٚاجتٓاب ايػبٗات ع٢ً ُتكدز 

 غدؿ١ٝ املسبٞ

 4  4 قسا٠٤ َٛج١ٗ قسا٠٤ ملٓصي١ ايٛزع يف َدازج ايطايهني

  2 2 ستاقس٠ ايٛزع ٚاجتٓاب ايػبٗات
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 املجال انعهمي

 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات املعيار

تكدر أُٖية ايعًِ 
 ايغزعي

 ُتكدز َٓصي١ ايعًِ ايػسعٞ 

 ُتكدز أثس ايعًِ ايػسعٞ ع٢ً إؾ٬ح ايٓفظ

  2 2 ستاقس٠ حاج١ املسبني يًعًِ ايػسعٞ

  4 4 حًك١ ْكاؽ أثس ايعًِ ايػسعٞ ع٢ً إؾ٬ح ايٓفظ

ُتعٓى بايتشاّ 
 املٓٗجية ايعًُية

 تكدز خطٛز٠ غٝاب املٓٗج١ٝ ايع١ًُٝ

 ايع١ًُُٝتُجٌ ع٢ً عٓا١ٜ ايطًف باملٓٗج١ٝ 

 متجٌ ع٢ً ؾٛز تازخي١ٝ َٔ غٝاب املٓٗج١ٝ

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ املٓٗج١ٝ ايع١ًُٝ

متتًو َٓٗجية 
 ايتعاٌَ َع اخلالف

 تبني ايٛاجب ايػسعٞ يف ايتعاٌَ َع ارت٬ف

 تتطِ باملس١ْٚ يف ايتعاٌَ َع ارت٬ف

 تػسح قٛاعد ايتعاٌَ َع ارت٬ف

 4 2 6 قسا٠٤ َٛج١ٗ قسا٠٤ يهتاب زفع امل٬ّ

  2 2 متجٌٝ دٚز تطبٝل عًُٞ ع٢ً ارت٬ف

 2  2 ٚزق١ عٌُ َٓٗج١ٝ ايتعاٌَ َع ارت٬ف
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 املجال انسهىكي

 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات املعيار

 بأخالم تأصىت
 األْبياء

 وايصاحلني

 تػسح أخ٬م ا٭ْبٝا٤ ٚايؿاذتني

 حتب مست ا٭ْبٝا٤ ٚايؿاذتني ٖٚدِٜٗ

 تطع٢ يًتأضٞ بأخ٬م ا٭ْبٝا٤ ٚايؿاذتني

  4 4 حًك١ ْكاؽ أخ٬م ا٭ْبٝا٤ يف ايكسإٓ

 األَور زاعيت
 ايذوقية

 واألخالقية

 تكدز حاجتٗا إىل ا٫عتٓا٤ با٭َٛز ايرٚق١ٝ

 تعتين بتػٝري عاداتٗا غري اي٥٬ك١ ذٚقًٝا
 2 1 3 ٚزق١ عٌُ آداب ايرٚم ٚا٭خ٬م

تعتٓى بتكويِ 
 صًونٗا

 َط٪ٚيٝتٗا عٔ تكِٜٛ ضًٛنٗاتكدز 

قادز٠ ع٢ً انتػاف جٛاْب ارتًٌ ايطًٛنٞ يف 

 ْفطٗا

 ُتعد بساَج ع٬ج١ٝ ذات١ٝ

  2 2 ستاقس٠ تكِٜٛ ايطًٛى

 4  4 تؿُِٝ بسْاَج بسْاَج ٜعاجل جٛاْب ارتًٌ يف ايطًٛى

تكدر أُٖية 
 األخالم يًُزبي

 ت٪َٔ مبط٪ٚي١ٝ املسبٞ عٔ صتاح تسبٝت٘

تبني أثس جٛاْب ايتُٝص ارتًكٞ ع٢ً صتاح مناذج 

 َٔ املسبني 

 تربز ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بني صتاح املسبٞ ٚأخ٬ق٘

  3 3 يكا٤ خبري ع٬ق١ ا٭خ٬م بايرتب١ٝ

 ايرتبية متارظ
 اخلًكية

 ُتكدز دٚز ايرتب١ٝ يف ايبٓا٤ ارتًكٞ

 تكرتح ٚضا٥ٌ ٚأضايٝب َباغس٠ يًرتب١ٝ ارتًك١ٝ 

 يًُرتبني حٍٛ ادتاْب ارتًكٞتكدّ اضتػازات 

 تكدّ ح٫ًًٛ ملعاٖس ارتًٌ ايطًٛنٞ

  2 2 حًك١ ْكاؽ ايرتب١ٝ ارتًك١ٝ

 اضتػازات يف اجملاٍ ارتًكٞ
تكدِٜ بسْاَج 

 اضتػازٟ
2  2 

 4  4 ٚزق١ عٌُ حًٍٛ ملعاٖس ارتًٌ ايطًٛنٞ
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 املجال انعقهي

 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات املعيار

 تكدر أُٖية ايتفهري
 ُتكدز حاجتٗا إىل ت١ُٝٓ ايتفهري

 ُتكدز دٚز ت١ُٝٓ ايتفهري يف حتطني ايتعًِ

 ُتكدز دٚز ت١ُٝٓ ايتفهري يف تطٜٛس ا٭دا٤ ايرتبٟٛ 

  2 2 اضتكاف١ خبري أ١ُٖٝ ايتفهري

ُتفزم بني ايتفهري 
 ايذاتي واملوضوعي

 تفؿٌ بني أحهاَٗا َٚػاعسٖا ٚعٛاطفٗا

 بني ايتفهري ايراتٞ ٚايتفهري املٛقٛعٞتكازٕ 

 تطبل أدٚات ايتفهري املٛقٛعٞ يف َٛاقف ع١ًُٝ

قسا٠٤ يف نتاب "فؿٍٛ يف ايتفهري 

 املٛقٛعٞ"
 4  4 قسا٠٤ َٛج١ٗ

  2 2 حًك١ ْكاؽ ايتفهري املٛقٛعٞتطبٝكات يف 

 عكًية بعادات تضِت
 إجيابية

 تجابس يف عًُٝات ايتفهري

 ممازض١ ايٓػاطات ايعك١ًٝتتطِ بايدق١ عٓد 

 حترتّ آزا٤ اآلخسٜٔ ٚأفهازِٖ

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ عادات ايتفهري

توظف َداخٌ 
 َتعددة يًتفهري

 ت٪َٔ بتعدد َداخٌ ايتفهري

 تٛظف أنجس َٔ َدخٌ يًتفهري يف قك١ٝ ٚاحد٠
 4  4 ٚزغ١ عٌُ َٛاقف تسب١ٜٛ

 َٗارات وظفت
 يف بفاعًية  ايتفهري
 ايغدصية احياتٗ
 رتبويةواي

 تطبل َٗازات ايتفهري يف حٝاتٗا ا٭ضس١ٜ

 تطبل َٗازات ايتفهري يف َػه٬تٗا ا٫جتُاع١ٝ 

 تطبل َٗازات ايتفهري يف َٛاقف تسب١ٜٛ
 4  4 عٌُ ٚزغ١ تطبٝكات يف َٗازات ايتفهري

 أخطاء تجٓبت
 وَعوقات٘ ايتفهري

 تسؾد زتُٛع١ َٔ أخطا٤ ايتفهري َٚعٛقات٘

 ايطا٥د٠ يف ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛتٓاقؼ أخطا٤ ايتفهري 

أخطا٤ ايتفهري َٚعٛقات٘ يف ايب١٦ٝ 

 ايرتب١ٜٛ
  4 4 حًك١ ْكاؽ

 تُٓية عًى ةقادر
 املتعًِ تفهري

 تػسح خؿا٥ـ ايب١٦ٝ امل١ُ٥٬ يت١ُٝٓ ايتفهري 

 تػسح طسم ت١ُٝٓ ايتفهري

 تطبل عددًا َٔ اضرتاتٝجٝات ت١ُٝٓ ايتفهري

  6 6 دٚز٠ تدزٜب١ٝ تعًِٝ ايتفهري
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 املجال انرتبىي واننفسي

 اجملاٍ ايفزعي:  ايتُهٔ َٔ صفات املزبي وصفات٘

تتضِ بصحة ْفضية 
 عايية

 تقدر أهمية الصحة النفشية

 تتوافق مع نفشها واآلخرين من حولها

 تمتلك اتجاهات إيجابية حول نفشها واآلخرين

 متزنة في اشباع حاجاتها

  2 2 يكا٤ خبري ايؿخ١ ايٓفط١ٝ

تتحهِ بعواطفٗا 
 واْفعاالتٗا

 تتشم باالتزان العاطفي

 تتوازن في االستجابة النفعاالتها

 تتشم بالحلم واألناي

 تملك نفشها عند الغضب

ايتعاٌَ َع ايعٛاطف 

 ٚاإلْفعا٫ت
  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ

تتضِ بايتفاؤٍ 
 واإلجيابية

 تقدر أهمية التفاؤل واإليجابية

 تنظر إلى المشتقبل بإيجابية

 تمتلك نفشًا تفاؤلية

 تلم بالفرص اإليجابية وتوظفها

ايتفا٩ٍ ٚاإلجياب١ٝ يف 

 ايطري٠ ايٓب١ٜٛ
 4  4 ٚزق١ عٌُ

أثس ايتفا٩ٍ ع٢ً إْتاج١ٝ 

 املسبٞ
  2 2 حًك١ ْكاؽ

تتُثٌ خصائص املزبي 
 ومسات٘

 تشرح خصائص المربي وسماته

 تقو ِّم نفشها في ضوٌ سمات المربي

 تطو ِّر أداٌها في ضوٌ سمات المربي

  2 2 ستاقس٠ خؿا٥ـ املسبٞ

تتُهٔ َٔ َٗارات 
 املزبي

 االتصالمتمكنة من مهاري 

 اإلقناعمتمكنة من مهاري 

 متمكنة من مهاري الحوار

 متمكنة من مهارات اتحاذ القرار

  3 3 حًك١ ْكاؽ َٗازات املسبٞ

تتُثٌ أخالقيات 
 املزبي

 تقدر أهمية األخالق والقيم للمربي

 تشرح أخالقيات المربي

 في ضوٌ أخالقيات المربيتقو م نفشها 

  1 1 ستاقس٠ أخ٬قٝات املسبٞ
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 ة المربييما يقدح في شخصتترفع عما 

 املعزفة بأصوٍ ايرتبيةاجملاٍ ايفزعي:  

تكدر دور ايرتبية يف 
 اإلصالح

 تبين أهمية دور المربي في اإلصالح

 تقدر أولولية العمل التربوى

 ُتشهم في نشر الوعي التربوى اإلصالحي

  4 4 حًك١ ْكاؽ دٚز ايرتب١ٝ يف اإلؾ٬ح

َعامل ايرتبية  تغزح
 يف ايكزإٓ ايهزيِ

 أهمية االعتناٌ بمنهج القرآن في التربيةتقدر 

 معالم التربية في القرآن الكريمتناقش أهم 

 توظف معالم التربية في القرآن الكريم

 4  4 ٚزق١ عٌُ ايرتب١ٝ يف ايكسإٓ

تتأصى باملٓٗج ايٓبوي 
 يف ايرتبية

 تبرر حاجة المربي للمنهج النبوى في التربية

 التربيةتشرح أهم معالم المنهج النبوى في 

تتمثل اإلقتداٌ بالنبي صلى اهلل عليه وسلم في 

 التربية

 لمنهج النبوى في التربيةتقترح تطبيقات ل

 4  4 ٚزق١ عٌُ املٓٗج ايٓبٟٛ يف ايرتب١ٝ

تغزح َكوَات جناح 
 ايعٌُ ايرتبوي

 تقدر مشؤوليتها عن نجاح العمل التربوى

 تشرح عالقة المنهج بنجاح العمل التربوى

 المربي بنجاح العمل التربوىتشرح عالقة 

َكَٛات صتاح ايعٌُ 

 ايرتبٟٛ
 4  4 ٚزق١ عٌُ

تغزح خصائص 
 ايرتبية اإلصالَية

 خصائص التربية اإلسالميةتشتنتج 

 خصائص التربية اإلسالميةتطبيقات على تمث ل 

تربط بين خصائص التربية اإلسالمية وواقع 

 المتربي.

خؿا٥ـ ايرتب١ٝ 

 اإلض١َٝ٬
  2 2 ستاقس٠

 املعزفة باملتعًِ وايتعاٌَ َع٘اجملاٍ ايفزعي:   

تغزح خصائص منو 
 املتعًُني
 

 تشرح أهم خصائص نمو مرحلة الطفولة

 تشرح أهم خصائص نمو مرحلة المراهقة

 توظف خصائص نمو المتعلمين  في عملها التربوى

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ خؿا٥ـ ايُٓٛ
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تفِٗ أمناط املتعًُني 
 وتعشس تعًُِٗ

 اتأنماط المتعلمتشرح 

 على التعلم. اتأثر أنماط المتعلمتوضح 

 تعلم.الفي تعزيز  اتتوظف أنماط المتعلم

وعالقتها  اتالفروق الفردية بين المتعلمتوضح 

 نبأنماطه

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ أمناط املتعًُني

تغزح أِٖ دلاالت 
بٓاء ايغدصية 

 اإلصالَية

 المجال اإليمانيمتطلبات بناٌ تشرح 

 مجال العلم الشرعيمتطلبات بناٌ تشرح 

 المجال الشلوكيمتطلبات بناٌ تشرح 

 المجال العقليمتطلبات بناٌ تشرح 

 3  3 حًك١ ْكاؽ بٓا٤ ايػدؿ١ٝ اإلض١َٝ٬

تتُهٔ َٔ َٗارات 
ايتعاٌَ َع املغهالت 

 ايرتبوية

 تقدر أهمية االعتناٌ بالمشكالت التربوية

 تشرح أهم المشكالت التربوية

 للتعامل مع المشكالت التربوية تقدم حلوال

 تعد تصورا مقترحا لحل مشكلة تربوية

  2 2 ستاقس٠ املػه٬ت ايرتب١ٜٛ

  3 3 حًك١ ْكاؽ ايتعاٌَ َع املػه٬ت ايرتب١ٜٛ

 3  3 دزاض١ حاي١ َكرتح ذتٌ َػه١ً

تتواصٌ َع املتعًُات 
 بفاعًية

 تحدد أهم مهارات التواصل الفاعل مع المتعلمات

 مع المتعلماتالفاعل تتقن مهارات التواصل 

 تطور أداٌها في التواصل

 تشجع المتعلمات على التواصل الفع ال

قسا٠٤ َٛج١ٗ يف نتاب " 

أْت ٚأْا َكد١َ يف َٗازات 

ايتٛاؾٌ اإلْطاْٞ" د. 

 ستُد ادتٝٛضٞ

 4  4 قسا٠٤ َٛج١ٗ
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تكيِ عالقة إجيابية 
 َع املتعًُة

 

 اإليجابية مع المتعلمةتقد ر أهمية العالقات 
 تتعامل مع المتعلمة بمحبة واحترام 

 مع المتعلمةتطور عالقات إيجابية 
 عالقات إيجابية بين المتعلماتتبني 

 تتعامل مع المتعلمة بعدل وإنصاف 

ايع٬ق١ اإلجياب١ٝ َع 

 املتع١ًُ
 4  4 ٚزق١ عٌُ

 ايتعًيِ بفاعًيةاجملاٍ ايفزعي:     

تٗيء بيئة آَٓة 
 يًتعًِ وداعُة

 تعزز الثقة لدً المتعلمات في بيئة التعلم
توفر األمان والشالمة النفشي والجشدى في بيئة 

 التعلم
 تنمي المشاركة والتواصل اإليجابي في بيئة التعلم

لية في بيئة وتشجع المتعلمات على تحمل المشؤ
 التعلم

  2 2 يكا٤ خبري ب١٦ٝ ايتعًِ اآل١َٓ

تًدص َفاٖيِ ايتعًِ 
 وْعزيات٘

 تشرح مفاهيم التعلم
 تقارن بين نظريات التعلم 

 تقترح تطبيقات لنظريات التعلم

َفاِٖٝ ايتعًِ ْٚعسٜات٘ 

 ٚتطبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛ
  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ

تتُهٔ َٔ َٗارات 
تصُيِ املوقف 

 ايتعًيُي

 تشرح مهارات تصميم الموقف التعليمي
 بكفاٌيتشتخدم مهارات تصميم الموقف التعليمي 

 تخطط لموقف تعلمي ناجح
تقو م مواقف تعليمية في ضوٌ مهارات تصميم 

 الموقف التعليمي

َفّٗٛ تؿُِٝ املٛقف 

 ايتعًُٝٞ
  2 2 ستاقس٠

 4  4 تؿُِٝ بسْاَج تؿُِٝ َٛقف تعًُٝٞ

تتُهٔ َٔ َٗارات 
 ايتعًِ ايفاعٌ

 تشرح أهم مهارات التعلم الفاعل
 بكفاٌيتطبق مهارات التعلم الفاعل 

 التعلم تعزز فاعلية أساليب تقدم 

َٗازات ايتعًِ ايفاعٌ 

 ٚايٓػط
 8  8 دٚز٠ تدزٜب١ٝ

تعشس دور املتعًُة يف 
 املوقف ايتعًيُي

تشجع المتعلمة على المشاركة الفاعلة في الموقف 
 التعليمي

 تشرك المتعلمة في إعداد الموقف التعليمي
 لمتعلماتبين اتعزز الحوار والمناقشة 

  2 2 دزع َؿػس تكدِٜ َٛقف تعًُٝٞ
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أِٖ االجتاٖات  توظف
احلديثة يف أصاييب 

 ايتعًيِ وايتعًِ

تشرح  أهم االتجاهات الحديثة في أساليب التعليم 

 والتعلم

أهم االتجاهات الحديثة في أساليب التعليم  تطبق

 والتعلم

تصمم الموقف التعليمي بناٌ على االتجاهات الحديثة 

 التعليم والتعلمفي أساليب 

  8 8 دٚز٠ تدزٜب١ٝ أضايٝب ايتعًِٝ ٚايتعًِ

تصُِ ْغاطات تعًِ 
 فاعًة

 تشرح معايير تصميم نشاطات التعلم

 تقترح نموذًجا لتصميم نشاط تعلمي

 لنشاطات تعلم فاعلةتخطط 

  2 2 ستاقس٠ ْػاطات ايتعًِ

تؿُِٝ ْػاطات تعًِ 

 فاع١ً
  4 4 تؿُِٝ بسْاَج

تديز املوقف 
 ايتعًيُي بهفاءة

 تخطط للموقف التعليمي بكفاٌي

تتعامل مع المتعلمات على اختالف أنماطهن 

 وسماتهن الشخصية

 تعزز الدافعية للتعلم.

 بفاعليةالتعلم تدير وقت 

 تجيد التعامل مع مشكالت الموقف التعليمي

  2 2 دزع َؿػس إداز٠ املٛقف ايتعًُٝٞ

إعداد َٗازات املٛقف 

 ايتعًُٝٞ
  2 2 عٌُ ٚزغ١

تطبٝل عًُٞ إلداز٠ َٛقف 

 تعًُٝٞ
 4  4 أدا٤ َٛقف تعًُٝٞ

تتُهٔ َٔ َٗارات 
 تكويِ املتعًُة

 تشرح شروط التقويم الجيد

 تنوع في أساليب تقويم المتعلمة

 توظف المعلومات بفاعلية في تطوير المتعلمة

 تخطط لعملية تقويم المتعلمة

 تصمم أدوات تقويم متنوعة

  6 6 دٚز٠ تدزٜب١ٝ املتع١ًَُٗازات تكِٜٛ 

تطور َٔ قدرة 
املتعًُات عًى ايتعًِ 

 ايذاتي

 تقدر أهمية التعلم الذاتي

 تنمي دافعية المتعلمات للتعلم الذاتي

 تنمي مهارات التعلم الذاتي لدً المتعلمات

 تشاعد المتعلمات على التعامل مع مصادر المعرفة 

  2 2 ستاقس٠ ايتعًِ ايراتٞ
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انتغاف قادرة عًى 
 ايطاقات وتعشيشٖا

 تكدز أ١ُٖٝ انتػاف ايطاقات

 حتدد ايطاقات املتُٝص٠ 

 تكرتح ْػاطات تعصش ايطاقات ٚتُٓٝٗا

انتػاف ايطاقات 

 ٚتعصٜصٖا
  4 4 دٚز٠ تسب١ٜٛ

 ايوعي باملضتجدات واملتغريات ايرتبويةاجملاٍ ايفزعي:    

توّظف ايتكٓية يف 
 َواقف ايتعًِ

 

 التخطيط لمواقف التعلمتوظف التقنية في 

 تتواصل مع المتعلمات من خالل التقنية

 توظ ِّف التقنية في تطبيقات نشاطات التعلم

 تشجع المتعلمات على التعامل مع التقنية

 تهيئ البيئة التقنية المناسبة للمتعلمات

تٛظٝف ايتك١ٝٓ يف َٛاقف 

 ايتعًِ
  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ

تغزح خصائص جيٌ 
 ايتكٓية

 يل التقنية لجخصائص الشخصية تشرح ال

 يل التقنية االجتماعية لجخصائص تشرح ال

 جيل التقنيةالتعلم لدً خصائص تشرح 

 تلخص مشكالت جيل التقنية

  2 2 ستاقس٠ خؿا٥ـ جٌٝ ايتك١ٝٓ

تًدص أِٖ املتغريات 
 املعاصزة

 تقارن بين المتغيرات المعاصري

 أثر  المتغيرات المعاصري على التربية تشرح

 مع المتغيرات المعاصريمنهجية التعامل توضح 

 تتفاعل بإيجابية مع المتغيرات المعاصري

 مشكالت المتغيرات المعاصريتشرح 

  2 2 يكا٤ خبري املتػريات املتعاؾس٠

تتابع املضتجدات 
 ايرتبوية

 تقدر أهمية االعتناٌ بالمشتجدات التربوية

 تحدد مصادر المشتجدات التربوية

 المشتجدات التربويةتلخص أهم 

  2 2 يكا٤ خبري املطتجدات ايرتب١ٜٛ

تكدر أدوار املؤصضات 
 ايرتبوية

 تبرر الحاجة للعمل المؤسشي

 تشرح أدوار المؤسشات التربوية

 تبدى اهتماًما بالمشاركة المؤسشية

 4  4 ٚزق١ عٌُ دٚز امل٪ضطات ايرتب١ٜٛ

 2  2 شٜاز٠ َٝدا١ْٝ املػازن١ يف امل٪ضطات ايرتب١ٜٛ
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 املجال انقيادي

 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات املعيار

 اجملاٍ ايفزعي:  املعزفة بايضُات ايكيادية

 َٔ ايدروظ تضتٓبط
 قيادية َواقف

 تطتدسج ايدزٚع ايكٝاد١ٜ َٔ ضري٠ ايسضٍٛ 

 تطتدسج ايدزٚع ايكٝاد١ٜ َٔ ضري قاد٠ املطًُني

 ايكٝاد١ٜ َٔ ضري قٝادات َعاؾس٠تطتدسج ايدزٚع 

 3 1 4 ٚزق١ عٌُ دزٚع َٔ َٛاقف قٝاد١ٜ

 إقٓاع عًى ةقادر
 ابأفهارٖ اآلخزئ

 تكدز أ١ُٖٝ اإلقٓاع يًُسبٞ

 تػسح أمناط املتعًُني ٚأضايٝب تفهريِٖ

 تٛظف َٗازات اإلقٓاع 

 تًدـ َعٛقات اإلقٓاع

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ َٗازات اإلقٓاع

 ايتُهٔ َٔ املٗارات ايكياديةاجملاٍ ايفزعي:   

تغارى يف فزم ايعٌُ 
 بفاعًية

 تكدز أ١ُٖٝ ايعٌُ ادتُاعٞ

 تػازى يف أعُاٍ مجاع١ٝ

 تتهٝف َع تٓٛع ايػدؿٝات ٚاخت٬ف ا٭مناط

  4 4 دٚز٠ َٔ خ٬ٍ فسٜلايعٌُ 

 اْفضٗ بتحفيش عتينت
 واآلخزئ

 ُتكدز حاجتٗا يتخفٝص ْفطٗا

 ُتكدز حاج١ اآلخسٜٔ يًتخفٝص 

 تًدـ أضايٝب ايتخفٝص ٚأْٛاع٘

 تػسح خؿا٥ـ ايتخفٝص 

 2 1 3 قسا٠٤ َٛج١ٗ قسا٠٤ َٛج١ٗ يف ايتخفٝص

نٝف صتعٌ ب٦ٝتٓا ايرتب١ٜٛ 

 ستفص٠
  2 2 ٚزغ١ عٌُ
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 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات املعيار

 َع ايتفاوض يدجت
 اآلخزئ

 تػسح َفّٗٛ ايتفاٚض 

 تطبل ؾفات املفاٚض ايٓاجح

 تٛقح َساحٌ ايتفاٚض ٚاضرتاتٝجٝات٘

 ايتفاٚضحتدد َباد٨ 

  2 2 دٚز٠ تدزٜب١ٝ ايتفاٚض

 تديز وقتٗا بفاعًية
 تكدز أ١ُٖٝ ايٛقت

 تًدـ أِٖ أضايٝب إداز٠ ايٛقت

 تطبل أضايٝب إداز٠ ايٛقت

  3 3 دٚز٠ تدزٜب١ٝ إداز٠ ايٛقت

 املُارصة ملٗارات اإلدارةاجملاٍ ايفزعي:  

 َٗارات أِٖتطبل 
 األصاصية اإلدارة

 اإلداز١ٜتٛقح َفّٗٛ ٚخؿا٥ـ ايعًُٝات 

 حتدد ٚظا٥ف اإلداز٠

 تطبل أِٖ  ايعًُٝات اإلداز١ٜ 

 متازع املٗازات اإلداز١ٜ يف ب٦ٝتٗا ايرتب١ٜٛ 

  8 8 دٚز٠ تدزٜب١ٝ َٗازات اإلداز٠ ا٭ضاض١ٝ

تتعاٌَ َع َغهالت 
 ايعٌُ بفاعًية

 قادز٠ ع٢ً حتدٜد َػه٬ت ايعٌُ ٚأضبابٗا

 تكرتح ح٫ًٛ َٓاضب١ يًُػه٬ت 

 ايع١ًُٝ ذتٌ املػه٬تتتبع ارتطٛات 

ايتعاٌَ َع َػه٬ت ايعٌُ 

 بفاع١ًٝ
  4 4 ٚزغ١ عٌُ

 تفويضمتارظ 
 اآلخزئ

 تػسح َفّٗٛ ايتفٜٛض اإلجيابٞ 

 تبني اآلثاز اإلجياب١ٝ يًتفٜٛض 

 تبني َساحٌ ايتفٜٛض ايٓاجح 

 تًدـ أخطا٤ ايتفٜٛض

 2 1 3 قسا٠٤ َٛج١ٗ قسا٠٤ َٛج١ٗ يف ايتفٜٛض ايفاعٌ

ايتفٜٛض يف ايب١٦ٝ نٝف منازع 

 ايرتب١ٜٛ
  2 2 ٚزغ١ عٌُ
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 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات املعيار

تعتين بتُٓية املوارد 
 املايية

 تكدز َط٪ٚيٝتٗا عٔ حتكٝل َٛازد َاي١ٝ

 تعد عسًقا َٓاضًبا ملػسٚعٗا ايرتبٟٛ

 تتٛاؾٌ بفاع١ًٝ َع ايداعُني

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ

 ايزؤية ايطُوحةاجملاٍ ايفزعي:   

 ايتغيري َزاحٌ درىت
 وأدوات٘

 تًدـ َساحٌ ايتػٝري

 حتدد أِٖ أدٚات ايتػٝري
  2 2 يكا٤ خبري َساحٌ ايتػٝري ٚأدٚات٘

تعتين باجلودة 
 واإلتكإ

 تكدز أ١ُٖٝ جتٜٛد ايعٌُ

 تطتدٍ ع٢ً أ١ُٖٝ اإلتكإ

 حتكل اإلتكإ يف ايعٌُ ايرتبٟٛ

  2 2 حًك١ ْكاؽ نٝف ضتكل اإلتكإ يف أعُايٓا

 ايعاييتتضِ باإلجناس 
 تكدز املط٪ٚي١ٝ ٚا٫يتصاّ

 تٓجص املٗاّ دٕٚ تأخري

 تٛفل بني ادتٛد٠ ٚاإلصتاش

 2  2 ٚزق١ عٌُ اإلصتاش يد٣ املسبٞ

 تتج٘ يًٓتائج
 حتدد ا٭ٖداف بٛقٛح

 

إعداد أٖداف َتها١ًَ يعٌُ 

 تسبٟٛ
 6  6 ٚزق١ عٌُ

قادرة عًى ايتجديد 
 وايتطويز

 تكدز أ١ُٖٝ ايتجدٜد ٚايتطٜٛس

 أفهاًزا جدٜد٠ يف عًُٗا ايرتبٟٛتكدّ 
 4  4 عٌُ ٚزغ١ أفهاز جدٜد٠ يف ايعٌُ ايرتبٟٛ
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 مجال اننمى انشخصي

 املؤعزات املعيار
 ْػاط حكٛز ايطاعات أضًٛب ايتٓفٝر ايرباَج

 تعتين بايكزاءة
 تكدز حاج١ املسبٞ يًكسا٠٤

 غدؿ١ٝ يًكسا٠٤تعد خط١ 

 تٓٛع يف قسا٤تٗا

  1 1 ستاقس٠ ايعٓا١ٜ بايكسا٠٤

 2 1 3 إعداد خط١ خط١ غدؿ١ٝ يًكسا٠٤

 َع ايتعاٌَ يدجت
 ايعًُية املصادر

 حتدد أِٖ َؿادز املعًَٛات ايع١ًُٝ اإليهرت١ْٝٚ

تتُهٔ َٔ َٗازات ايبخح يف املؿادز ايع١ًُٝ 

 اإليهرت١ْٝٚ

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ ايتعاٌَ َع املؿادز ايع١ًُٝ

ُتكدر أُٖية تطويز 
 ْفضٗا يف ختصصٗا

 تربز أ١ُٖٝ اعتٓا٤ املسبٞ بتدؿؿ٘

 تػسح أثس تطٜٛس ايٓفظ ع٢ً ا٭دا٤ ايرتبٟٛ 
  2 2 يكا٤ خبري ا٫عتٓا٤ بايتدؿـ
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 2محتىي رائذات 
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 التفصٗم٘ لمىٍّج ٖٔكصد بْ :ٖتٍأه ِرا اجلصٞ اجلاٌب 

ٗاااملادٚ العمىٗٛ املكدوٛ لمىتعمىٛ ٔاملتضىَ املٕضٕعا  اليت ضٗتي تٍأهلا وَ  ٖٔتٕقع أُ تطّي يف حتكٗل  خاله طسم التعمٗي املدتمفٛ، أٔ وا تتعمىْ ذات
 ٖم٘: املعاٖ  ، ٔقد مشن ِرا اجلصٞ وا

  : عمىٛ.ٖتي وَ خاللْ بٍاٞ غدصٗٛ املت اٌب الرٙاجلاجملاه 

 :يف  تعمىٛبعد وسٔزِا خبربا  املٍّج، ٔتػط٘ دلىٕعٛ املعاٖ  داخن نن دلاه وا ٍٖبػ٘ أُ ٖتخكل لدٝ امل تعمىٛعبازٚ عاوٛ تصف أداٞ امل املعٗاز
 ِرا اجملاه

 :  غسا  داخن نان وعٗااز واا    ِٔ٘ عبازا  ذلددٚ ٔإجساٟٗٛ تٍتى٘ لمىعٗاز ٔتتٍٕع وا بني وعسفٗٛ ٔٔجداٌٗٛ ٔوّازٖٛ، ٔتصف دلىٕعٛ املؤ املؤغسا
 يف ِرا املعٗاز. تعمىٍٖٛبػ٘ أُ ٖتخكل لدٝ امل

 :ٍيمل مو يؼدم ًمؾؿتعؾؿي أصمـوء شمـػقذ اًمؼمكومٍ أو ظمورضمه،  سمطريؼي خمطط هلو8 ًمقحؼق أهداف اعمـفٍ اًمؼمام 

 أؾمؾوب اًمتـػقذ : اًمطريؼي واآلًمقي اًمتي يتم من ظمالهلو شمؼديم اعمحتوى ًمؾؿتعؾؿي 

  اًمّوقموت اًمالزمي ًمتـػقذ اعمحتوى.اًمّوقموت : شمعـي قمدد 
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 املجال اإليماني

 تػسح َعاٖس عع١ُ اهلل يف خًك١

 تدافع عٔ حسَات اإلض٬ّ

 تسبط بني َعاٖس ارتًل ٚعع١ُ ارتايل

  2 2 ستاقس٠ تععِٝ اهلل تعاىل

 تػسح َٓاشٍ ايعبٛد١ٜ َٚساتبٗا

 جتتٗد يف ايرتقٞ يف َساتب ايعبٛد١ٜ
 4  4 ٚزق١ عٌُ حتكٝل َٓاشٍ ايعبٛد١ٜ

 ٜصداد اعتٓا٩ٖا بأعُاٍ ايكًٛب

 تٓتكد ا٭َساض ايكًب١ٝ ارتف١ٝ

تٓتكد املٓاٖج املٓخسف١ يف ايتعاٌَ َع أعُاٍ 

 ايكًٛب

 أعُاٍ ايكًٛب ٚايطًٛى ايعاٖس تسبط بني

حاج١ املسبٞ ي٬عتٓا٤ بأعُاٍ 

 ايكًٛب
  2 2 ستاقس٠

املٓاٖج املٓخسف١ يف ايتعاٌَ َع 

 أعُاٍ ايكًٛب
 2 1 3 ٚزق١ عٌُ

  2 2 ستاقس٠ أعُاٍ ايكًٛب ٚايطًٛى ايعاٖس

 تػسح املٓٗج ايػسعٞ يف تصن١ٝ ايٓفظ

 يف تصن١ٝ ايٓفظتكرتح ٚضا٥ٌ غسع١ٝ 

 ُتعد بسْازتا يتصن١ٝ ايٓفظ

 حاج١ املسبٞ يتصن١ٝ ايٓفظ 
تؿُِٝ 

 بسْاَج
3 1 2 

  2 2 ستاقس٠ إعداد بسْاَج يتصن١ٝ ايٓفظ

تكدز أثس ايٛزع ٚاجتٓاب ايػبٗات ع٢ً 

 غدؿ١ٝ املسبٞ

 تكرتح أفهازا ملٛاج١ٗ ايػبٗات

 َٛاج١ٗ ايػبٗاتتعني اآلخسٜٔ ع٢ً 

 2 1 3 ٚزق١ عٌُ أ١ُٖٝ ايٛزع يف ايرتب١ٝ

  2 2 عٌُ ٚزغ١ أفهاز ملٛاج١ٗ ايػبٗات



 155من  51الصفحة 
 

 املجال انعهمي

 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 تتخٌُ املػام يف ضبٌٝ تعًِ ايعًِ ايػسعٞ 

 تطتُتع يف تعًِ ايعًِ ايػسعٞ 

 تكخٞ بايٛقت ٚاملاٍ يف ضبٌٝ ايعًِ ايػسعٞ

قسا٠٤ يف نتاب ؾفخات َٔ 

ؾرب ايعًُا٤ ع٢ً غدا٥د ايعًِ 

 ٚايتخؿٌٝ

 2 1 3 قسا٠٤ َٛج١ٗ

 تكدّ أفهازًا يف تأضٝظ املٓٗج١ٝ ايع١ًُٝ

تكدز أ١ُٖٝ ا٫عتٓا٤ بتأضٝظ املٓٗج١ٝ 

 ايع١ًُٝ

ت١ُٝٓ دافع١ٝ ايتعًِ ايػسعٞ يف 

 ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ
  4 4 ٚزغ١ عٌُ

أفهاز يتأضٝظ املٓٗج١ٝ ايع١ًُٝ 

 يف اجملاٍ ايرتبٟٛ
  4 4 ٚزغ١ عٌُ

 تطٛز أدٚات يف ايتعاٌَ َع ارت٬ف

 حتًٌ ٚاقع ايتعاٌَ َع ارت٬ف

ايتعاٌَ َع تسبٞ اآلخسٜٔ ع٢ً َٓٗج١ٝ 

 ارت٬ف

حًك١ ْكاؽ عٔ تطٜٛس أدٚات 

 يًتعاٌَ َع ارت٬ف
  3 3 حًك١ ْكاؽ

 6  6 ٚزق١ عٌُ ٚاقع ايتعاٌَ َع ارت٬ف
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 املجال انسهىكي

 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 

 ٚايؿاذتنيتتعُل يف فك٘ مست ا٭ْبٝا٤ 

 تصداد تعًكًا بطُت ا٭ْبٝا٤ ٚايؿاذتني

ايتأضٞ بطُت ا٭ْبٝا٤  متجٌ قد٠ٚ يف 

 ٚايؿاذتني

يف ضري ا٭ْبٝا٤ مناذج َٔ ايكد٠ٚ 

 ٚايؿاذتني
 4  4 ٚزق١ عٌُ

 

 تٓتكد َعاٖس اإلخ٬ٍ با٭َٛز ايرٚق١ٝ 

 تكرتح بساَج يت١ُٝٓ ادتاْب ايرٚقٞ

أ١ُٖٝ ا٫عتٓا٤ بت١ُٝٓ ايرٚم ارتًكٞ تكدز 

 ٚايطًٛنٞ

ادتاْب ايرٚقٞ ٚايطًٛنٞ يف 

 ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ
  2 2 حًك١ ْكاؽ

بسْاَج َكرتح يت١ُٝٓ ادتاْب 

 ايرٚقٞ

تؿُِٝ 

 بسْاَج
4  4 

 

 ت٪َٔ باذتاج١ املطتُس٠ يتصن١ٝ ايطًٛى 

تتعُل يف حتًٌٝ َعاٖس ايكؿٛز ايطًٛنٞ 

 يدٜٗا

 ٜصداد اعتٓا٩ٖا بت١ُٝٓ ضًٛنٗا ظاٖسًا ٚباطًٓا

  4 4 حًك١ ْكاؽ تصن١ٝ ايطًٛى يد٣ ايكدٚات

 

 تربز ع٬ق١ ارتًٌ ارتًكٞ بايفػٌ ايرتبٟٛ 

حتًٌ جٛاْب ايٓجاح ٚاإلخفام ايرتبٟٛ 

 املستبط١ بادتاْب ارتًكٞ يف مناذج تسب١ٜٛ

ا٭خ٬م ٚايطًٛى ع٢ً عٔ أثس 

 صتاح املسبٞ
  2 2 ستاقس٠
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 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 ُتعد بسْازتًا َتها٬ًَ يًرتب١ٝ ارتًك١ٝ 

ّّٛ بسْازتًا َتها٬ًَ يًرتب١ٝ ارتًك١ٝ   ُتك

 تطٛز بسْازتا يًرتب١ٝ ارتًك١ٝ

إعداد بسْاَج َتهاٌَ عٔ ايرتب١ٝ 

 ارتًك١ٝ

تؿُِٝ 

 بسْاَج
4  4 

تكِٜٛ بسْاَج عٔ ايرتب١ٝ 

 ارتًك١ٝ ٚتطٜٛسٙ
 4  4 تكِٜٛ بسْاَج

 

 ت٪ثس ع٢ً املسبٝات بفاع١ًٝ

 حتًٌ ع٬ق١ ايعٛاٖس ايرتب١ٜٛ بايبٓا٤ ارتًكٞ 

تطتهػف ع٬ق١ املٓٗج ارتًكٞ بايرتب١ٝ 

 ارتًك١ٝ

  2 2 حًك١ ْكاؽ َٗازات ايرتب١ٝ ارتًك١ٝ
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 انعقهياملجال 

 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 

 ُتكدز ق١ُٝ بٓا٤ املٛقٛع١ٝ يف ايتفهري

تكّ٪ّ َٛاقف ٚاقع١ٝ يف ق٤ٛ ايتفهري 

 املٛقٛعٞ

قٛاعد َٚعاٜري يف ايتفهري 

 ٞاملٛقٛع
  1 1 حًك١ ْكاؽ

قسا٠٤ يف ايٛاقع ايرتبٟٛ يف ق٤ٛ 

 ٞايتفهري املٛقٛعقٛاعد 
  2 2 حًك١ ْكاؽ

 

 تكّ٪ّ أدا٤ٖا يف عًُٝات ايتفهري

 ُتكدز حاجاتٗا يتطٜٛس عاداتٗا ايعك١ًٝ

 ُتٓعِ بساَج ذات١ٝ يتطٜٛس عاداتٗا ايعك١ًٝ

إعداد بسْاَج ذاتٞ يتطٜٛس 

 ايعادات ايعك١ًٝ
 4  4 ٚزق١ عٌُ

 ُتكدز أ١ُٖٝ املس١ْٚ ٚا٫ْفتاح 

 ُت٪َٔ بٓطب١ٝ اآلزا٤ ايػدؿ١ٝ

 متتًو َس١ْٚ عاي١ٝ يف ايتعاٌَ َع ا٭فهاز 

 َٓفتخ١ ع٢ً ا٭فهاز ادتدٜد٠

 تتهٝف َع املطتجدات ٚاملٛاقف

  4 4 ٚزغ١ عٌُ املس١ْٚ ٚا٫ْفتاح ايعكًٞ

 

ُتكدّ َػسٚعُا َتها٬ًَ تٛظف فٝ٘ َٗازات 

ايتفهري ٚعًُٝات٘ يف تطٜٛس حٝاتٗا ايػدؿ١ٝ 

 ٚا٭ضس١ٜ ٚايرتب١ٜٛ

َٗازات  ٘إعداد َػسٚع تٛظف فٝ

ايتفهري ٚعًُٝات٘ يف تطٜٛس 

اذتٝا٠ ايػدؿ١ٝ ٚا٭ضس١ٜ 

 ٚايرتب١ٜٛ

تؿُِٝ 

 بسْاَج
4  4 

 

عًًُٝا يع٬ج أخطا٤ ايتفهري ُتكدّ منٛذجًا 

 َٚعٛقات٘

إعداد منٛذج عًُٞ يع٬ج أخطا٤ 

 ايتفهري

تؿُِٝ 

 بسْاَج
4  4 
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 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 

 ُتكدز أ١ُٖٝ ا٫عتٓا٤ بتعًِٝ ايتفهري

ُتطبل اضرتاتٝجٝات ايتعًِٝ اييت تُٓٞ 

 ايتفهري

 ُتعد ٚتكدّ بسْازتًا تدزٜبًٝا يتعًِٝ ايتفهري

بسْاَج تدزٜيب يتعًِٝ إعداد 

 ايتفهري

تؿُِٝ 

 بسْاَج
8  8 

تكدِٜ بسْاَج تدزٜيب يتعًِٝ 

 ايتفهري
 4  4 تكدِٜ بسْاَج
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 املجال انرتبىي واننفسي

 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 

 إجيابٝاتٛظف اْفعا٫تٗا تٛظٝفا 

 تطٛز أضايٝب إداز٠ اْفعا٫تٗا

تطاعد املتعًُات ع٢ً ايتعاٌَ َع ايعٛاطف 

 ٚا٫ْفعا٫ت

تٛظٝف ا٫ْفعا٫ت 

 ٚايعٛاطف ٚايتخهِ فٝٗا
  4 4 حًك١ ْكاؽ

 تػسح أِٖ مسات ايكا٥د ايرتبٟٛ ايٓاجح

ّّٛ  أدا٤ٖا يف ق٤ٛ مسات ايكا٥د ايرتبٟٛ ايٓاجح تك

ّٛز أدا٤ٖا يف ق٤ٛ مسات ايكا٥د ايرتبٟٛ ايٓاجح  تط

 3  3 ٚزق١ عٌُ خؿا٥ـ ايكا٥د ايرتبٟٛ

 تػسح أخ٬قٝات ايكا٥د ايرتبٟٛ

 متجٌ قد٠ٚ يف ا٭خ٬م ٚايكِٝ

 املعًُاتتكدز َط٪يٝاتٗا ا٭خ٬ق١ٝ أَاّ 

 اإلجياب١ٝخ٬قٝات ا٭ُتعصش 

ّّٛ أخ٬قٝات املع١ًُ  تك

  1 1 ستاقس٠ أخ٬قٝات ايكا٥د ايرتبٟٛ

 تػسح أِٖ مسات ايكا٥د ايرتبٟٛ ايٓاجح

ّّٛ أدا٤ٖا يف ق٤ٛ مسات ايكا٥د ايرتبٟٛ ايٓاجح  تك

ّٛز أدا٤ٖا يف ق٤ٛ مسات ايكا٥د ايرتبٟٛ ايٓاجح  تط

 3  3 ٚزق١ عٌُ ايكا٥د ايرتبٟٛ خؿا٥ـ

 2 1 3 ٚزق١ عٌُأ١ُٖٝ اإلعتٓا٤ بايعٌُ  تػازى يف بساَج تسب١ٜٛ إؾ٬ح١ٝ
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 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 حتفص ايعاًَني يف اجملاٍ ايرتبٟٛ

 تربز أ١ُٖٝ ا٫عتٓا٤ بايعٌُ ايرتبٟٛ

 ايرتبٟٛ

 تكدز أ١ُٖٝ ا٫عتٓا٤ بدزاض١ أؾٍٛ ايرتب١ٝ

 تًدـ ا٭ؾٍٛ ايعكد١ٜ ٚايفًطف١ٝ يًرتب١ٝ

 تًدـ ا٭ؾٍٛ ا٫جتُاع١ٝ يًرتب١ٝ

 تًدـ ا٭ؾٍٛ ايٓفط١ٝ يًرتب١ٝ

 تٛظف َعسفتٗا بأؾٍٛ ايرتب١ٝ 

  4 4 ستاقس٠ أؾٍٛ ايرتب١ٝ

 ا٫عتٓا٤ مبٓٗج ايكسإٓ ايهسِٜ يف ايرتب١ٝ تربز

َٓٗج ايكسإٓ ايهسِٜ ا٫عتٓا٤ ت١ُٝٓ ٚضا٥ٌ يتكرتح 

 يف ايرتب١ٝ

َٓٗج ايكسإٓ ايهسِٜ ا٫عتٓا٤ تطٛز أفهازا يف ت١ُٝٓ 

 يف ايرتب١ٝ

ٚضا٥ٌ ٚأفهاز يت١ُٝٓ 

ا٫عتٓا٤ َٓٗج ايكسإٓ 

 ايهسِٜ يف ايرتب١ٝ

  3 3 ٚزق١ عٌُ

 باملٓٗج ايٓبٟٛ يف ايرتب١ٝ ا٫عتٓا٤ تربز

تُٓٞ َٓٗج١ٝ ايتعاٌَ َع املٓٗج  ايٓبٟٛ يف 

 ايرتب١ٝ

 باملٓٗج ايٓبٟٛ يف ايرتب١ٝ ي٬عتٓا٤أفهازًا  تطٛز

تسضٝذ ا٫عتٓا٤ باملٓٗج 

 ايٓبٟٛ يف ايرتب١ٝ
  2 2 ستاقس٠

باملٓٗج أفهاز ي٬عتٓا٤ 

 ايٓبٟٛ يف ايرتب١ٜٛ
  2 2 ٚزغ١ عٌُ
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 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 حتدد َتطًبات صتاح ايعٌُ ايرتبٟٛ يف ب١٦ٝ عًُٗا

ًُا ع٢ً  َد٣ حتكل َكَٛات صتاح  تؿدز حه

 ايعٌُ ايرتبٟٛ

 تكرتح ح٫ًٛ ع١ًُٝ يتعصٜص صتاح ايعٌُ ايرتبٟٛ

ٚاقع ايعٌُ ايرتبٟٛ يف ق٤ٛ 

ايرتبٟٛ َكَٛات ايعٌُ 

 ايٓاجح

  4 4 حًك١ ْكاؽ

 

 حتدد أِٖ َٗازات ايتٛاؾٌ ايفاعٌ َع املتعًُات

 َع املعًُاتايفاعٌ تتكٔ َٗازات ايتٛاؾٌ 

 تطٛز أدا٤ٖا يف ايتٛاؾٌ

 تػجع املعًُات ع٢ً ايتٛاؾٌ ايفّعاٍ

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ ايفاعٌ َع املع١ًُايتٛاؾٌ 

حتدد احتٝاجات املع١ًُ يًتعاٌَ َع املػه٬ت 

 ايرتب١ٜٛ

تعد بسْازتا يتطٜٛس أدا٤ املع١ًُ يف ايتعاٌَ َع 

 املػه٬ت ايرتب١ٜٛ

يف ايتعاٌَ َع املػه٬ت بساَج ْٚػاطات تكدّ 

 ايرتب١ٜٛ

تطٜٛس أدا٤ املع١ًُ يف 

ايتعاٌَ َع املػه٬ت 

 ايرتب١ٜٛ

  4 4 حًك١ ْكاؽ

 

 ب١٦ٝ ايتعًِ تطٜٛسيُتعد بساَج 

 ب١٦ٝ ايتعًِيًتعاٌَ َع َػه٬ت تكدّ ح٫ًٛ 

 تؿُِ بساَج ستفص٠ ع٢ً ايتفهري ٚاذتٛاز ايبٓا٤

 3 1 4 تؿُِٝ بسْاَج بسْاَج يتطٜٛس ب١٦ٝ ايتعًِ
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 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 بني املتعًُات أفهازًا تعصش املػازن١ ٚايتعإٚتكرتح 

 ختطط ملٛاقف تعًِ فاع١ً

 يتطٜٛس َٛقف ايتعًِ اتكرتح أفهاًز

 يف تطٜٛس َٛاقف ايتعًِاملعًُات ُتػسى 

 تػجع ايتفاعٌ اإلجيابٞ بني املعًُات

ٚأضايٝب َتٓٛع١ تعصش َٛقف ايتعًِ تٛفس طسم 

 ايفعاٍ

 4  4 إعداد خط١ خط١ ملٛقف تعًِ فاعٌ

ٚزغ١ عٌُ يتطٜٛس َٛاقف 

 تعًِ فاع١ً
  4 4 ٚزغ١ عٌُ

 تكرتح أضايٝب جدٜد٠ يتٓػٝط دٚز املتع١ًُ

 تؿُِ أْػط١ تع١ًُٝٝ ْػط١

 دٚز املتع١ًُ تطٛز بساَج تع١ًُٝٝ يف تٓػٝط

تطتددّ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ يف تطٜٛس أضايٝب 

 تٓػط دٚز املتع١ًُ

تطٜٛس أضايٝب ٚتكٓٝات 

 يتٓػٝط دٚز املتع١ًُ
  4 4 حًك١ ْكاؽ

تكدّ أفهازا يتطٜٛس أدا٤ املعًُات يف اضايٝب 

 ايتعًِٝ ٚايتعًِ

 تطٜٛس أضايٝب ايتعًِٝ ٚايتعًِتػازى املعًُات يف 

ّٛز أضايٝب تعًِٝ ٚتعًِ فاع١ً.  تط

بسْاَج يتطٜٛس أدا٤ املعًُات 

 يف أضايٝب ايتعًِٝ ٚايتعًِ
 6  6 تؿُِٝ بسْاَج

 تكّدز أ١ُٖٝ تطٜٛس ْػاطات ايتعًِ

 تكدّ أفهازا يتطٜٛس ْػاطات تعًِ فاع١ً

 تكرتح أْػط١ تعًِ فاع١ً

 يٓػاطات ايتعًِ بدا٥ٌ غري تكًٝد١ٜ تكرتح

 تٓعِ بساَج ذات١ٝ يتطٜٛس ْػاطات ايتعًِ

 6  6 دٚز٠ تدزٜب١ٝ ْػاطات تعًِ فاع١ً تطٜٛس
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 تٛثل ْتا٥ج ٚشتسجات ايتكِٜٛ

 تٛظف أدٚات تكِٜٛ َتعدد٠

 ايرباَج ايرتب١ٜٛ تطٜٛستٛظف ْتا٥ج ايتكِٜٛ يف 

 يٓتا٥ج ايتكِٜٛتكدّ تػر١ٜ زاجع١ 

 تسبط بني ايٓتا٥ج ٚا٭ٖداف

َفاِٖٝ ٚاجتاٖات حدٜج١ 

 يف ايتكِٜٛ
  2 2 اضتكاف١ خبري

 2  2 تكِٜٛ بسْاَج تكِٜٛ َٓتج تسبٟٛ

 2  2 تؿُِٝ أدا٠ إعداد أدا٠ تكِٜٛ

 

 تعصش تٛظٝف املعًُات يًتك١ٝٓ

 ايتٛظٝف ايفاعٌ يًتك١ٝٓتدزب املع١ًُ ع٢ً 

 تطٛز أدا٤ املع١ًُ يف تطٜٛس ٚضا٥ٌ تك١ٝٓ َتٓٛع١

 تٛظِّف ايتك١ٝٓ يف تطٜٛس أدا٤ املع١ًُ

تطٜٛس تعاٌَ املع١ًُ َع 

 ايتك١ٝٓ
  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ

 ع٢ً املتعًِتطتػسف أثس َتػريات ايتك١ٝٓ 

 ع٢ً املعًِتطتػسف أثس َتػريات ايتك١ٝٓ 

ع٢ً املٓٗج ٚايب١٦ٝ تطتػسف أثس َتػريات ايتك١ٝٓ 

 ايرتب١ٜٛ

 َتػريات ايتك١ٝٓ يًتعاٌَ َع تكدّ ح٫ًًٛ 

اضتػساف أثس َتػريات 

 ايتك١ٝٓ
  2 2 اضتكاف١ خبري

 َع املتػريات املعاؾس٠تطٛز آيٝات يًتعاٌَ 

 تكدّ ح٫ًٛ يًتعاٌَ َع املتػريات املعاؾس٠

 تكرتح ع٬جا ملػه٬ت املتػريات املعاؾس٠

 ّ َع املتػريات املعاؾس٠ا٤تعد بساَج تسب١ٜٛ تتٛ

  2 2 حًك١ ْكاؽ تٛظٝف املتػريات املعاؾس٠

  2 2 اضتكاف١ خبري اضتجُاز املطتجدات ايرتب١ٜٛ تكدِّز أ١ُٖٝ تٛظٝف املطتجدات ايرتب١ٜٛ
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 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 تّٛظف املطتجدات ايرتب١ٜٛ يف تطٜٛس املٓٗج

 تٛظف املطتجدات ايرتب١ٜٛ يف تطٜٛس املع١ًُ

 تكدز دٚز امل٪ضطات ايرتب١ٜٛ

ّّٛ أدا٤ امل٪ضطات ايرتب١ٜٛ   تك

 ا يتطٜٛس أدا٤ امل٪ضطات ايرتب١ٜٛتكدّ أفهاَز

  4 4 ٚزغ١ عٌُ تطٜٛس أدا٤ امل٪ضطات ايرتب١ٜٛ
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 املجال انقيادي

 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

 

 تػسح َٗازات ايكا٥د ايرتبٟٛ

 بهفا٠٤تدٜس حًكات حٛاز ْٚكاؽ 

 قادز٠ ع٢ً إقٓاع اآلخسٜٔ

 قادز٠ ع٢ً ايتأثري يف اآلخسٜٔ

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ َٗازات ايكا٥د ايرتبٟٛ

 تكدز أ١ُٖٝ ايتطٜٛس ايرتبٟٛ

 حتدد احتٝاجات ايتطٜٛس ايرتبٟٛ

ّٛز خط١ يًتطٜٛس ايرتبٟٛ  تط

  2 2 ستاقس٠ ايتطٜٛس ايرتبٟٛ

يًتطٜٛس إعداد بسْاَج 

 ايرتبٟٛ
 4  4 تؿُِٝ بسْاَج

 حتدد َٗازات اإلغساف ايرتبٟٛ ايفّعاٍ

تٛظف ا٫جتاٖات اذتدٜج١ يف اإلغساف 

 ايرتبٟٛ

 تٓٛع يف ا٭ضايٝب اإلغساف١ٝ

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ اإلغساف ايرتبٟٛ ايفاعٌ

 ايتدطٝط ايرتبٟٛ تكدز أ١ُٖٝ

 تػسح عٓاؾس ارتط١ ايرتب١ٜٛ

 تعد خط١ تسب١ٜٛ َتها١ًَ 

 تطٛز خط١ تسب١ٜٛ

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ ايتدطٝط ايرتبٟٛ

 تًدـ أِٖ أدٚات اضتػساف املطتكبٌ

 تًدـ أِٖ املتػريات املطتكب١ًٝ

  2 2 اضتكاف١ خبري اضتػساف املطتكبٌ ايرتبٟٛ

 4  4 ٚزق١ عٌُأفهاز يف اضتػساف املطتكبٌ 
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 نشاط حضور الساعات أسلوب التنفيذ الربامج املؤشزات

تكرتح آيٝات يًتعاٌَ َع املتػريات 

 املطتكب١ًٝ

 ايرتبٟٛ

 تػسح َٗازات ايرنا٤ ايعاطفٞ

 تٛظف َٗازات ايرنا٤ ايعاطفٞ
  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ ايرنا٤ ايعاطفٞ

 قادز٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚقتٗا بهفا٠٤

 تعد خط١ ش١َٝٓ ملٗاَٗا 

 تستب أٚيٜٛاتٗا حطب ا٭ِٖ

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ ؾساع ا٭دٚاز يد٣ املسبني

تكدز احتٝاجات تطٜٛس أدا٤ املع١ًُ يف إداز٠ 

 املٛقف ايتعًُٝٞ

تكرتح ْػاطات ٚبساَج يتطٜٛس أدا٤ املع١ًُ 

 يف إداز٠ املٛقف ايتعًُٝٞ

تعصش ايدافع١ٝ ايراتٞ يد٣ املع١ًُ يتطٜٛس 

 أدا٥ٗا يف إداز٠ املٛقف ايتعًُٝٞ

تطٜٛس أدا٤ املع١ًُ يف املٛقف 

 ايتعًُٝٞ
  2 2 اضتكاف١ خبري

 َع املع١ًُتكّدز أ١ُٖٝ ايع٬قات اإلجياب١ٝ 

 تتعاٌَ َع املع١ًُ مبخب١ ٚاحرتاّ 

 َع املع١ًُاإلجياب١ٝ  اتع٬قتطٛز 

 ع٬قات إجياب١ٝ بني املعًُاتتبين 

 تتعاٌَ َع املع١ًُ بعدٍ ٚإْؿاف 

  2 2 حًك١ ْكاؽ ايع٬ق١ اإلجياب١ٝ َع املع١ًُ

 

  2 2 يكا٤ خبري مسات ايكاد٠ تًدـ مسات ايكا٥د ايٓاجح
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 تطبل مسات ايكا٥د ع٢ً مناذج َٔ ايكاد٠

 تػسح عٛاٌَ ايٓجاح يف غدؿ١ٝ قٝاد١ٜ

 

 تكدّ دزاض١ حت١ًًٝٝ ملٛاقف قٝاد١ٜ تازخي١ٝ 

 تكدّ دزاض١ حت١ًًٝٝ ملٛاقف قٝاد١ٜ َعاؾس٠ 

تازخي١ٝ َٛاقف قٝاد١ٜ 

 َٚعاؾس٠
 4  4 ٚزق١ عٌُ

 

 تكدز حاجتٗا إىل ت١ُٝٓ َٗازاتٗا يف اإلقٓاع

 تطٛز َٗازاتٗا يف اإلقٓاع

ِّٝ قدزاتٗا ع٢ً إقٓاع اآلخسٜٔ  ُتك

 تكرتح ح٫ًٛ ملعٛقات اإلقٓاع

  2 2 يكا٤ خبري َٗازات َتكد١َ يف اإلقٓاع 

 

 تؿٓف ايطاقات حطب َطتٜٛاتٗا 

 تطٛز آيٝات ٫نتػاف ايطاقات

 تطٛز آيٝات يتٛظٝف ايطاقات املدتًف١

 تػسى املع١ًُ يف تٛظٝف ايطاقات املدتًف١  

إعداد بسْاَج ٫نتػاف 

 ايطاقات ٚتٛظٝفٗا
 4  4 تؿُِٝ بسْاَج

انتػاف ايطاقات جتازب يف 

 ٚتٛظٝفٗا
  2 2 اؽك١ ْكحً

 

 تكدز دٚز ايتخفٝص يف حتطني ايفاع١ًٝ

 ُت٧ٝٗ ب١٦ٝ عٌُ ستفص٠ 

 متازع أضايٝب َتعدد٠ يًتخفٝص

  2 2 ٚزغ١ عٌُ ازب يف ايتخفٝص جت

 

 تطٛز َٗازاتٗا يف ايتفاٚض

 ٚايرتنٝص ع٢ً اهلدفتتطِ باملس١ْٚ ايعاي١ٝ 

 حتدد َت٢ تتٓاشٍ

ّّٛ املٛاقف ايتفاٚق١ٝ  تك

 تتهٝف َع املٛاقف ايتفاٚق١ٝ 

  2 2 يكا٤ خبري َٗازات يف ايتفاٚض
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ِّز أضايٝبٗا يف حتكٝل ا٭ٖداف ٚتكٛميٗا  تط

 تكرتح أدٚات فاع١ً يكٝاد٠ ايعٌُ ايرتبٟٛ 

ا٭دٚات ايكٝاد١ٜ يف  ُتعد بسْازًتا يتطٜٛس

 ايعٌُ ايرتبٟٛ

تطٜٛس أدٚات إعداد بسْاَج ي

 قٝاد١ٜ يًعٌُ ايرتبٟٛ
  4 4 إعداد بسْاَج

 

 

 تطبل َٗازات ايكٝاد٠ يف َػسٚعات تسب١ٜٛ

تكٛد فسم ايعٌُ يف َػسعات ٚبساَج تسب١ٜٛ 

 بهفا٠٤

ٚقٝاد٠  َٗازات ايكٝاد٠ ايفاع١ً

 فسم ايعٌُ
  8 8 دٚز٠ تدزٜب١ٝ

 

 تٛظف املٗازات اإلداز١ٜ بػهٌ فاعٌ

 تعد خط١ يتطٜٛس َٗازاتٗا اإلداز١ٜ

تسؾد بعض املُازضات ارتاط١٦ يف ا٭دا٤ 

 اإلدازٟ

ٚظا٥ف اإلداز٠ ا٭ضاض١ٝ 

 َٚٗازاتٗا
 2  2 حًك١ ْكاؽ

 

 تكدِّز أ١ُٖٝ ايتفٜٛض

 تطٛز َٗازاتٗا يف ايتفٜٛض

 تكرتح أضايٝب ٚخطٛات يًتفٜٛض ايفّعاٍ

 تفسم بني ايتفٜٛض ٚايتطٝب

 2 1 3 ٚزق١ عٌُ َٗازات ايتفٜٛض ايفّعاٍ

 حتًٌ َػه٬ت ايعٌُ 

ِّٛز َٔ  أضايٝبٗا يف حٌ املػه٬ت تط

 تٛظِّف ارتربات ٚاملعًَٛات يف حٌ املػه٬ت

 تػسى املع١ًُ يف َساحٌ حٌ املػه٬ت

 تٛظف املػه٬ت إجيابًٝا

ايتعاٌَ ايفاعٌ َع َػه٬ت 

 ايعٌُ
  4 4 ٚزغ١ عٌُ
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 تػسح أضظ إداز٠ املػازٜع 

 ختطط يًُػازٜع بفاع١ًٝ

ّّٛ َػسًٚعا يف ق٤ٛ أضظ إداز٠ املػازٜع   تك

 تطٛز َٗازات املعًُات يف إداز٠ املػازٜع

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ إداز٠ املػسٚعات

تكدز أ١ُٖٝ املٛازد ايجابت١ يًُػسٚعات 

 ارتري١ٜ

 تكرتح خط١ يتطٜٛس املٛازد املاي١ٝ

 حتّفص املعًُات ع٢ً تطٜٛس املٛازد املاي١ٝ

إعداد خط١ يتطٜٛس املٛازد 

 املاي١ٝ
 4  4 إعداد خط١

 

 

 تكدز اذتاج١ يًتػٝري اإلجيابٞ

 تربز ع١ًُٝ ايتػٝري

 تكرتح خطٛات ع١ًُٝ يًتػٝري

  2 2 اضتكاف١ خبري ؾٓاع١ ايتػٝري

 تًدـ َعاٜري ادتٛد٠

 ّّٛ  ايعٌُ ايرتبٟٛ يف ق٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠تك

 تكرتح ح٫ًٛ تطٜٛس١ٜ يتخكٝل ادتٛد٠

  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ تطبٝل َعاٜري ادتٛد٠

 تكدز أ١ُٖٝ اإلصتاش

ّّٛ أدا٤ٖا يف اإلصتاش  تك

 تطٛز عاداتٗا يف اإلصتاش

 متجٌ قد٠ٚ يف اإلصتاش

 4  4 ٚزق١ عٌُ اإلصتاش يد٣ قٝادات ْاجخ١

 تسنص ع٢ً املدسجات

 تكّٛ ايعًُٝات يف ق٤ٛ ايٓتا٥ج
  4 4 ٚزغ١ عٌُ ايرتنٝص ع٢ً ايٓتا٥ج
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 تػري يف إجسا٤ات ايعٌُ يتجٜٛد ايٓتا٥ج

 تكدز ق١ُٝ ايتجدٜد ٚايتطٜٛس

 تُٓٞ زٚح ايتجدٜد ٚايتطٜٛس يد٣ املعًُات

 تطٛز ح٫ًًٛ يًتجدٜد ٚاإلبداع

ٚضا٥ٌ ت١ُٝٓ ايتجدٜد يد٣ 

 املسبني
 2 1 3 ٚزق١ عٌُ

 تكدز أ١ُٖٝ ت١ُٝٓ ايهٛادز

 تهتػف ايؿف ايجاْٞ بفاع١ًٝ

 تكرتح بساَج يت١ُٝٓ ايؿف ايجاْٞ

  2 2 ستاقس٠ إعداد ايؿف ايجاْٞ

إعداد بسْاَج ٫نتػاف 

 ايؿف ايجاْٞ ٚتُٓٝت٘
 4  4 تؿُِٝ بسْاَج
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 اننمى انشخصيمجال 

 ْػاط حكٛز  ايطاعات أضًٛب ايتٓفٝر ايرباَج 

 

تطٛز َٗازاتٗا يف ايبخح يف املؿادز ايع١ًُٝ 

 اإليهرت١ْٝٚ

تطٛز َٗازات املعًُات يف ايتعاٌَ َع املؿادز 

 ايع١ًُٝ اإليهرت١ْٝٚ

َٗازات ايتعاٌَ َع املؿادز 

 ايع١ًُٝ
  4 4 دٚز٠ تدزٜب١ٝ

 حتدد احتٝاجاتٗا يف ختؿؿٗا

 تٓعِ بساَج يتطٜٛس ْفطٗا يف ختؿؿٗا

 تتابع ادتدٜد يف ختؿؿٗا

 تعتين بانتطاب َٗازات ختؿؿٗا

  2 2 ٚزغ١ عٌُ تطٜٛس ايٓفظ يف ايتدؿـ
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 املراجع
وإكام هي  شمّفقل قمغم مـػذ اًمؼمكومٍ ًمؾوصول هبو،  االيمتػوءهي اعمصودر اعمطْوقمي أو اعمرئقي اًمتي شمعوًمٍ ضموكًْو من ضمواكى موَوقموت اًمؼمكومٍ، وال يعـي ذًمك 

سمرامٍ ألن ـمْقعتفو شمتطؾى ذًمك ًمؾامدة اًمعؾؿقي ، ويػؽمض سمؿـػذ اًمؼمكومٍ أن ًمديه اًمؼدرة قمغم اًموصول ًمؾؿصودر اعمـوؾمْي ،وىمد شُمريمً سمعض اعموَوقموت سمدون 

 فو إال من خمتص ذم اعمجول ومفو أىمدر قمغم اظمتقور اعمراضمع اعمـوؾمْي.ؿ،أو ذم سمعض اعموَوقموت اًمتي ال يؿؽن شمؼدي

 وىمد وَعً اعمراضمع ذم مؾف مّتؼل وشمم رسمطفو سموًمؼمامٍ مْوذة ومل شُمدرج ذم ضمدول اعمحتوى وذًمك ًمؽؼم طمجؿفو وقمدم مالئؿتفو مع اجلدول . 

 العناية بأعمال القلوب
 ظموًمد اًمًّْ ،أقمامل اًمؼؾوب 

 حمؿد موؾمى اًمنميف ، اًمعْودات اًمؼؾْقي
 

 تزكية النفص
 قمْداًمعزيز اًمعْد اًمؾطقف ، شمزيمقي اًمـػوس

 اسمن اًمؼقم ، هتذيى مدارج اًمّوًمؽلم
 

حاجة المربين للعلم 

 الشرعي

 .5761اعمجتؿع ًمؾدين، اًمؼوهرة : اعممؾمّي اعمرصيي ًمألكْور واًمـنم، حمؿد أمحد ومرج، طموضمي 

 قمْد اًمرمحن اًمعويد، شمرسمقي األوالد قمغم اآلداب اًمنمقمقي، اًمّعوديي: دار اًموـمن ًمؾـنم.

 اسمن قمثقؿلم ، ذح طمؾقي ـموًمى اًمعؾم

 حمؿد ؾمعقد رؾمالن ، آوموت ـموًمى اًمعؾم

 سمؽر أسمو زيد ، اًمتعومل
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أثر العلم الشرعي على 

 صالح النفصإ

 هد.5246حمؿد طمّن ؾمْتون، آصمور شمعؾقم اًمؼرآن اًمؽريم قمغم اًمػرد واعمجتؿع )األصمر اًمؽمسموي واألظمالىمي(، 

 م.5775أم طمّن، أصمر اًمعؾم اًمنمقمي ذم طمقوة اعمرأة اعمّؾؿي ، اًمريوض: دار اًمصؿقعي، 
 

 المنهجية العلمية

اعمـفٍ اًمعؾؿي وأؾموًمقى يمتوسمي اًمْحوث واًمرؾموئل اًمعؾؿقي ، أمحد قمْد اعمـعم طمّن، أصول اًمْحٌ اًمعؾؿي اجلزء األول 

 م.5777اًمؼوهرة : اعمؽتْي األيموديؿقي، 

اًمػتوح قمطقػه، مـفجقي اًمْحٌ اًمعؾؿقي وشمطْقؼوهتو ذم اًمدراؾموت اًمؽمسمويي واًمـػّقي، اًمؼوهرة: دار اًمـنم  محدي اسمو

 م.4114ًمؾجومعوت ، 

 .4117ة : دار اعمّػمة، مـذر اًمضومن ، أؾموؾمقوت اًمْحٌ اًمعؾؿي، اًمؼوهر

 4151حمؿود اخلطقى ، اصول اعمـفجقي اًمعؾؿقي ذم سمحوث اًمعؾوم االداريي ، ؾمؾّؾي اعمعرومي االداريي ، 

 

تطبيق عملي "تمثيل دور" 

 على الخالف

 4111اسمراهقم اًمديى ،اعمحوور اعمحؽمف : آداب ومفورات ،ام اًمؼرى ،

 4116ول امم اًمذات ، دار االٍة ، ايؿن اًمعريؿي ، احلوار مع اًمـػس ويمقػقي اًموص

 4111امحد اًمؼماء االمػمي ، اهيو االصدىموء شمعوًموا كختؾف ، مؽتْي اًمعْقؽون ، 

  4152ذيوب اسمو ؾمورة ، ومن ادارة اخلالف ، دار وضموه ًمؾـنم واًمتوزيع ، 

 4116ريك يمػمؿمقـر، ريؽؼمكؽامن ، اًمتعومل مع ذوي اًمطْوع اًمصعْي ، ضمرير ،

 

مع  منهجية التعامل

 الخالف

اسمراهقم اعمزيـي ،اًمتعومل مع االظمر ؿمواهد شمورخيقي من احلضورة االؾمالمقي ،مريمز اعمؾك قمْداًمعزيز ًمؾحوار اًموـمـي 

،4117 
 



 155من  71الصفحة 
 

 4117اًمصؼفون واًمشويعر ، احلوار اًمػعول ، مريمز اعمؾك قمْداًمعزيز ًمؾحوار اًموـمـي ،

 4112دار قمومل اًمؽتى ، مؼداد يوجلن ، شمرسمقي االوالد قمغم اظمالىمقوت وآداب اعمـوىمشي ، 

 5246موؾمى اًمػقػي ، احلوار اصوًمه وآداسمه ويمقف كري اسمـوءكو قمؾقه ،دار اخلِي ،

 4112ومقصل احلوؿمدي ، ومن احلوار واًمتعومل مع اعمخوًمف ، دار االيامن ،

 4111شمقّػم اًمػتقوين ، يمقف كحوور االظمرين ، سمقً االومؽور اًمدوًمقي ، 

 4111صدىموء شمعوًموا كختؾف ، مؽتْي اًمعْقؽون ، امحد اًمؼماء االمػمي ، اهيو اال

 4116احلّلم زروق ، احلوار مـفٍ طمقوة ، دار اًمّالم ، 

 4116ؾمعقد اؾمامقمقل قمكم ، احلوار : مـفجو وصمؼوومي ، دار اًمّالم ، 

 أخالق األنبياٌ في القرآن

 م.4117االؾمالمقي، قمْداًمعزيز سمن حمؿد، من اظمالق األكْقوء قمؾقفم اًمّالم، اًمريوض: اًمؽتقْوت 

 حمؿد قمْداًمعزيز يمامل ، أظمْور اًمؼرآن ذم أظمالق األكْقوء

 قمْداًمعزيز اجلؾقل ، ومْفداهم اىمتده .

 

 آداب الذوق واألخالق

 حمؿد مْقيض، اظمالق اعمّؾم 

 4154قمكم اًمؼرـمْي ، مداواة اًمـػس وهتذيى االظمالق ، دار اًمؼؾم ، 

 4111، دار اًمـنم اًمدوزم ،  امحد قمؾقون ، االظمالق ذم اًمنميعي االؾمالمقي

 قمْداًمعزيز اجلؾقل ، األظمالق اًمػوَؾي
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 تقويم الشلوك

 م.4155حمؿد اسمو اًمػتوح طمومد، اًمتؼويم اًمؽمسموي سملم اًمواىمع واعملمول، اًمريوض، مؽتْي اًمشؼري، 

 5771مجول اخلطقى ،شمعديل اًمّؾوك ،

 قمودل قمْداهلل ، شمعديل اًمّؾوك 

 4151شمعديل اًمّؾوك ، مؽتْي اًمرؿمد ، حمؿود املم كوس وكوئل اظمرس ، 

  4152قمصوم اًمـؿر ، شمعديل اًمّؾوك ، دار اًمقوزوري ، 

 

 عالقة األخالق بالتربية

ـموهر قمْداًمؽريم، حمؿد ضمفود مجل، اًمؽمسمقي األظمالىمقي: اًمؼقم مـوهجفو وـمرائق شمدريّفو، ومؾّطلم: دار اًمؽتوب 

 م.4117اجلومعي، 

 م.5711اًمؼوهرة : دار مرص ًمؾطْوقمي،  امقل دور يمويم، اًمؽمسمقي األظمالىمقي،

 م.4116اًمّقد حمؿد سمدوي، قمكم قمْد اًمواطمد ، ايامن قمْداهلل، اًمؽمسمقي األظمالىمقي ًمؾطػل، اًمؼوهرة : قمومل اًمؽتى، 

 4112مؼداد يوجلن ، قمؾم االظمالق االؾمالمقي ، دار قمومل اًمؽتى ، 

  4155ظمدجيي اًمشومز ، اًمؼقم االظمالىمقي واجلامًمقي ذم اًمتعؾقم اخلؾقجي : دراؾمي حتؾقؾقي، دار اـمؾس ،

 

 التربية الخلقية

ـموهر قمْداًمؽريم، حمؿد ضمفود مجل، اًمؽمسمقي األظمالىمقي: اًمؼقم مـوهجفو وـمرائق شمدريّفو، ومؾّطلم: دار اًمؽتوب 

 م.4117اجلومعي، 

 م.5711ىمقي، اًمؼوهرة : دار مرص ًمؾطْوقمي، امقل دور يمويم، اًمؽمسمقي األظمال

 م.4116اًمّقد حمؿد سمدوي، قمكم قمْد اًمواطمد ، ايامن قمْداهلل، اًمؽمسمقي األظمالىمقي ًمؾطػل، اًمؼوهرة : قمومل اًمؽتى، 
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 مؼداد يوجلن، اًمؽمسمقي االظمالىمقي االؾمالمقي 

 4116قمْداهلل قمؾوان ، شمرسمقي االوالد ذم االؾمالم ، دار اًمّالم ، 

 كوس، اًمؽمسمقي االظمالىمقي االؾمالمقياسمراهقم 

 4112مؼداد يوجلن ، قمؾم االظمالق االؾمالمقي ، دار قمومل اًمؽتى ، 

 التفكير الموضوعي
 5246صالح حمؿود ، شمػؽػم سمال طمدود ، قمومل اًمؽتى ، 

  4151قمْداًمؽريم سمؽور ، ومصول ذم اًمتػؽػم اعموَوقمي ، دار اًمؼؾم دمشق ، 
 

  5222نم واًمتوزيع،ـدار ىمرـمْي ًمؾ ، اؾمؽماشمقجقوت اًمتػؽػم اًمػعول، اًمعْد وؿمفوان عادات التفكير

 مهارات التفكير

 4115إدوارد دي سموكو :ىمْعوت اًمتػؽػم اًمًّ، شمرمجي ظمؾقل اجلقود ،اعمجؿع اًمثؼوذم ،أسمو فمْي ،

 4116يمورل اًمؼمظمً: اًمذيموء االضمتامقمي ، قمؾم اًمـجوح اجلديد ،مؽتْي ضمرير ،

 م4116مفورات اًمتػؽػم ،دار اًمـنم اًمدوزم ،قمْداًمّالم ومـدور ،شمـؿقي 

 5221ؾمومل اًمغرايْي ، مفورات اًمتػؽػم واؾموًمقى اًمتعؾم ،دار اًمزهراء ،

 م.4117مصطػى دقمؿس، مفورات اًمتػؽػم، األردن : دار همقداء، 

 م.4117صموئر طمّلم ، اًمشومل ذم مفورات اًمتػؽػم ، مريمز ديْوكو ًمتعؾقم اًمتػؽػم، اًمطْعي اًمثوكقي، 

 4114حلقؾي ، شمؽـوًموضمقو اًمتعؾقم من اضمل شمـؿقي اًمتػؽػم سملم اًمؼول واعمامرؾمي ،دار اعمّػمة ،حمؿد ا

 4151قمْداهلل اًمؼحطوين ، مفورات اًمتػؽػم ، مؽتْي اعمتـْي ، 
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 4155امحد اًمؼماء االمػمي ، ومن اًمتػؽػم ، مؽتْي اًمعْقؽون ، 

 4152اًمتػؽػم  ، مؽتْي اًمرؿمد ، مصطػى قمْداًمؼودر زيودة وآظمرون ، اعمعؾم وشمـؿقي مفورات 

 4152قمثامن اخلِ ، اًمتػؽػم:  مفورات وأؾموًمقى ، مؽتْي آوموق ، 

جمؾدات( ، مريمز ديْوكو ًمتعؾقم اًمتػؽػم  2صموئر هموزي طمّلم ، صوًمح اًمزهراين ، دالل طمّلم ، مـفٍ مفورات اًمتػؽػم )

 4151، االردن ،

 4152ار ديْوكو ًمؾطْوقمي واًمـنم ، صموئر طمّلم ، اًمدًمقل اًمشومل ذم مفورات اًمتػؽػم ، د

 4155ضمودت ؾمعودات ،شمدريس مفورات اًمتػؽػم  مع امثؾي شمطْقؼقي ، دار اًمنموق سمعامن ، 

 إسمراهقم احلورصمي ، مفورات اًمتػؽػم

أخطاٌ التفكير ومعوقاته 

 في البيئة التربوية

  5244رؿمقد اًمْؽر ، شمـؿقي اًمتػؽػم من ظمالل اعمـفٍ اًمدراد، مؽتْي اًمرؿمد ،

 5257شمرمجي اًمْوسمطلم ،اًمتدريس من اضمل اًمتػؽػم، مؽتى اًمؽمسمقي اًمعري ،

 4151ضمون الكجرر ، قمؾم شمؾؿقذك مفورات اًمتػؽػم  ، مؽتْي ضمرير ، 

 4152مصطػى قمْداًمؼودر زيودة وآظمرون ، اعمعؾم وشمـؿقي مفورات اًمتػؽػم  ، مؽتْي اًمرؿمد ، 

 

 تعليم التفكير

 4152مػوهقم وشمطْقؼوت، دار اًمػؽر االردن ،ومتحي ضمروان، شمعؾقم اًمتػؽػم : 

  4115دي سموكو ،شمعؾقم اًمتػؽػم ،دار اًمرَو ،

 4117طمّن زيتون ،شمعؾقم اًمتػؽػم رؤيي شمطْقؼقي ، قمومل اًمؽتى ،
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 4155ؾمـوء ؾمؾقامن ،اًمتػؽػم)أؾموؾمقوشمه واكواقمه وشمعؾقؿه ومفوراشمه (، قمومل اًمؽتى ،

 قق، دار اعمّػمةاسمو ضمودو وسمؽر ،شمعؾقم اًمتػؽػم اًمـظريي واًمتطْ

 5777طمّـي قمرص ،مداظمل شمعؾقم اًمتػؽػم واصمراؤه ذم اعمـفٍ ،اعمؽتى اًمعري احلديٌ ،

 4151ضمودت ؾمعودة ، شمدريس مفورات اًمتػؽػم مع مئوت األمثؾي ، دار اًمنموق ،

 5777اسمراهقم احلورصمي، شمعؾقم اًمتػؽػم، مـشورات مدارس اًمرواد ،

 م.4111ومفوراشمه، اًمؼوهرة: قمومل اًمؽتى،  شمعؾقم اًمتػؽػموًمقد رومقق اًمعْوسة، اؾمؽماشمقجقوت 

 4114حمؿد احلقؾي ، شمؽـوًموضمقو اًمتعؾقم من اضمل شمـؿقي اًمتػؽػم سملم اًمؼول واعمامرؾمي ،دار اعمّػمة ،

 4151ضمون الكجرر ، قمؾم شمؾؿقذك مفورات اًمتػؽػم  ، مؽتْي ضمرير ، 

 الصحة النفشية

 د االـمػول زيمريو اًمنمسمقـي ، اعمشؽالت اًمـػّقي قمـ

 م.4116ؾمومي حمّن ، مؼدمي ذم اًمصحي اًمـػّقي، قمامن: دار احلومد، 

 م.4112طمومد قمْداًمّالم زهران، دراؾموت ذم اًمصحي اًمـػّقي واالرؿمود اًمـػز، اًمؼوهرة: قمومل اًمؽتى، 

 قمكم مصطػى وآظمرون ، اًمصحي اًمـػّقي واًمعالج اًمـػز ،دار اًمزهراء 

 م.4117اًمـػّقي، قمامن: دار يمـوز اعمعرومي، كوزك قمْداحلؾقم، ىمضويو ذم اًمصحي 

 م4114أديى اخلوًمدي، اعمرضمع ذم اًمصحي اًمـػّقي، اًمؼوهرة: اًمدار اًمعرسمقي ًمؾـنم، اًمطْعي اًمثوكقي، 

 4155حمؿد مـدورة ، اًمصحي اًمـػّقي ، مؽتْي اًمرؿمد ، 
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 4154همزوان كوصقف ، اًمصحي اًمـػّقي واًمعالج اًمـػز ، دار اًمؽتوب اًمعري ، 

التعامل مع العواطف 

 واالنفعاالت

 4111راكجقً ؾمقـٍ، روسمرت دسمؾقو ريزكر:شمعزيز شمؼدير اًمذات ،مؽتْي ضمرير ، اًمريوض ،

 م.4117كوزك قمْداحلؾقم، ىمضويو ذم اًمصحي اًمـػّقي، قمامن: دار يمـوز اعمعرومي، 

 4115ومالح اًمعـزي ، قمؾم اًمـػس االضمتامقمي ، 

 4152، اكجوز اًمعوعمقي ًمؾـنم واًمتوزيع ، يوؾمف اعمحؿد ، اًمّقطرة قمغم االكػعوالت 

 اسمراهقم اًمػؼي ، يمقف شمتحؽم ذم ؿمعورك وأطموؾمقّك ، )مودة شمدريْقي(

 

 دور التربية في اإلصالح

 م4115اًمرايض اسمراهقم،  شمعؾقم سمغػم أهداف ،مؽتْي األكجؾو اعمرصيي، شمرمجي قمْد هـري ج .سمريمـّون،

االصالح اعمدرد .حتديوت وـمؿوطموت اًمذي أىمومته يمؾقي اًمؽمسمقي سمجومعي حمؿد وطمقد صقوم :شمؼرير قمؾؿي طمول مممتر 

 م4116اسمريل 57-56االمورات اًمعرسمقي اعمتحدة سموًمتعوون مع وزارة اًمؽمسمقي واًمتعؾقم ،دي 

 

 التربية في القرآن

 5777قمؿر محزة ، معومل اًمؽمسمقي ذم اًمؼرآن واًمّـي ، دار اؾمومي ًمؾـنم واًمتوزيع ، 

  4115قمثامن ىمدري ، من أؾموًمقى اًمؽمسمقي ذم اًمؼرآن ، دار اسمن طمزم ، 

 4115حمؿد ؿمديد ، مـفٍ اًمؼرآن ذم اًمؽمسمقي ، اًمنميمي اعمتحدة ًمؾـنم واًمتوزيع 

 4116سمالل كعقم ، اًمؽمسمقي ذم اًمؼرآن اًمؽريم ، دار اهلودي ًمؾـنم واًمتوزيع ، 

 م.4111يو: دار اعمؽتْي ًمؾـنم، قمؿر أمحد قمؿر، ومؾّػي اًمؽمسمقي ذم اًمؼرآن اًمؽريم، ؾمور

 م4154كعامن قمْداًمّؿقع، أصول اًمؽمسمقي ذم اًمؼرآن اًمؽريم، اًمؼوهرة : دار اًمعؾم واإليامن، 
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 وهْي اًمزطمقكم ، مـفٍ اًمؽمسمقي ذم اًمؼرآن ، دار اعمعرومي ، دمشق 

 المنهج النبوى في التربية

 5777ؾـنم واًمتوزيع ، قمؿر محزة ، معومل اًمؽمسمقي ذم اًمؼرآن واًمّـي ، دار اؾمومي ًم

 حمؿد كور ؾمويد ، مـفٍ اًمؽمسمقي اًمـْويي 

 م.4111حمؿد كور قمْداحلػقظ، مـفٍ اًمؽمسمقي اًمـْويي ًمؾطػل، ؾموريو: دار سمن يمثػم، 

 م4117قمكم سمن اسمراهقم سمن ؾمعود، شمطْقؼوت شمرسمويي ذم اًمّـي اًمـْويي، مريمز ديْوكو ًمتعؾقم اًمتػؽػم، 

  ، ظمصوئص اًمؽمسمقي اًمـْويي ، دار اعمؽتْي قمؿر اًمزطمقكم

 

خصائص التربية 

 اإلسالمية

 4112ؾمعقد اًمؼويض ، اًمؽمسمقي االؾمالمقي سملم االصوًمي واعمعوسة ، قمؾم اًمؽتى ،

 4114ؾمعقد اًمؼويض ، اصول اًمؽمسمقي االؾمالمقي ، قمؾم اًمؽتى ،

 4111اعمػفوم واًمتطْقؼوت ( ، مؽتْي اًمرؿمد ،اًمرايض اسمراهقم ، اًمؽمسمقي االؾمالمقي ) ؾمعقد قمكم وحمؿد احلومد وقمْد

  5212قمْداًمرمحن اًمـحالوي ، اصول اًمؽمسمقي االؾمالمقي واؾموًمقْفو ذم اًمْقً واعمدرؾمي واعمجتؿع ، دار اًمػؽر ،

 حمؿد ىمطى ، مـفٍ اًمؽمسمقي االؾمالمقي 

 م.4112اإلؾمالمقي، قمكم قمْداحلؾقم حمؿود، اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي ذم اعمدرؾمي، اًمؼوهرة: دار اًمتوزيع واًمـنم 

  قمؿر اًمزطمقكم ، ظمصوئص اًمؽمسمقي اًمـْويي ، دار اعمؽتْي

 

 خصائص النمو
  5246قمؿر اعمػدى ، قمؾم كػس اعمراطمل اًمعؿريي ، دار ـمقْي ، 

 م.4117هـد قمْداًمؽريم، مصطػى طمّلم، مـوهٍ اًمْحٌ ذم قمؾم كػس اًمـؿو، اًمؼوهرة : دار ومرطمي، 
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 م.4116االمورات: دار اًمؽتوب اجلومعي،  قمكم وموًمح اهلـداوي، قمؾم كػس اًمـؿو،

 4111طمومد زهران ، قمؾم كػس اًمـؿو اًمطػوًمي واعمراهؼي ، قمومل اًمؽتى سمؿرص ، 

 4155هشوم خمقؿر ، قمؾم كػس اًمـؿو اًمطػوًمي واعمراهؼي ، دار يمـوز اؿمْقؾقو ًمؾـنم ، 

 أنماط المتعلمين
ـمفم وؾمؾويمفم وأدوارهم، اًمؼوهرة : مؽتْي اًمدار اًمعرسمقي، اًمـور، اعمعؾؿون واعمتعؾؿون: أكام طمّن ؿمحوشمه، حمْوت أسمو

 م.4111
 

 بيئة التعلم اآلمنة

 م.4116دددددددددد ، إجيود مدرؾمي آمـي حمْْي ًمألـمػول، اًمدموم : دار اًمؽتوب اًمؽمسموي، 

 4117طمّلم سمو كْقؾي ، اصول اًمؽمسمقي اًموىموئقي ًمؾطػوًمي ذم االؾمالم ، مؽتْي اًمرؿمد ،

 4154سمقئي اًمعؿل االجيوسمقي ، يوؾمف اًمؼْالن ، 

 

مفاهيم التعلم ونظرياته 

 وتطبيقاتها التربوية

 4152قمامد اًمزهمول ، كظريوت اًمتعؾم ،دار اًمنموق سموألردن ،  

 ووموء كصور وحمؿد اًمشوذم ، كظريوت اًمتعؾم وشمطْقؼوهتو 

 4155صوًمح اًمدهراوي ، اؾموؾمقوت قمؾم اًمـػس اًمؽمسموي وكظريوت اًمتعؾم ،

  5214هقوز شمرمجي طمّن اًمدضمقل ، اًمتعؾم واًمتعؾقم ، مطوسمع ضمومعي اعمؾك ؾمعود ، أرصمر ضمورج 

 حمؿد اًمدريٍ ، حتؾقل اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي وشمؽوين اعمدرؾملم اؾمس وكامذج وشمؼـقوت ، ؾمؾّؾي اعمعرومي ًمؾجؿقع ، اًمرسموط 

 م.4117أمل يوؾمف اًمتل، اًمتعؾم واًمتعؾقم، قمامن: دار يمـوز اعمعرومي، 

 4155واظمرون : كظريوت ذم اًمؽمسمقي ، دار صػوء ، حمؿد اخلزاقمؾي 
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 4111ضمودت قمْداهلودي ، كظريوت اًمتعؾم وشمطْقؼوهتو اًمؽمسمويي ،

 4152ايامن اخلػوف ، كظريوت اًمتعؾم واًمتعؾقم ، دار اعمـوهٍ ، 

 ممدوح اًمؽـوين وامحد اًمؽـوين : ؾمقؽوًموضمقي اًمتعؾم واكامط اًمتعؾقم ، مؽتْي اًمػالح 

 4116ًمتعؾم : كظريوت وشمطْقؼوت ، مؽتْي االكجؾو ،اكور اًمنمىمووي ، ا

 حمؿود مـدورة : كظريوت اًمتعؾم : مؽتْي اًمرؿمد اًمعوعمقي 

 4155رضموء اسمو قمالم ، اًمتعؾم اؾمّه وشمطْقؼوشمه ، دار اعمّػمة ، 

 ؾمتقػن يمالين ، اًمتعؾم مْودئه وشمطْقؼوشمه ، درمجي رسموب هوؿمم ، معفد االدارة اًمعومي  

 ظريوت اًمتعؾم حمؿد ضموؾمم حمؿد ، ك

مفهوم تصميم الموقف 

 التعليمي

  4115طمّن زيتون ، شمصؿقم اًمتدريس رؤيي مـظومقي ، قمومل اًمؽتى ، 

قمودل ٍايو ،اًمتصؿقم اًمتعؾقؿي واًمتعؾم ذو اعمعـى :رؤيي اسمّتؿوًموضمقي شمطْقؼقي ذم َوء كظريي دمفقز اعمعؾوموت 

 4116سموًمذايمرة اًمْنميي ، 

 م.4154راهمن، اًمتصؿقم اًمتعؾقؿي، شمرمجي: جموب االموم، اًمريوض: اًمعْقؽون، سموشمريشول. ؾمؿقٌ، شمقؾؿن ج. 

 

مهارات التعلم الفاعل 

 والنشط

تصميم نشاطات تعلم 

 فاعلة

 4152زسمقدة ىمرين ،اًمتعؾم اًمـشط اعمتؿريمز طمول اًمطوًمى، اعمؽتْي اًمعرصيي ،

 4151ؾمؾقم وقموض، اًمتعؾم اًمـشط وضمودة اًمتعؾقم ،دار اًمؽتوب احلديٌ ، 

 4154،دار اجلومعي اجلديدة ،"اعمػفوم واالؾمؽماشمقجقوت  "ؼقل روموقمي ، اًمتعؾم اًمـشط قم
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 4154اؾمؽماشمقجقي ذم اًمتعؾم اًمـشط، مؽتْي اًمعْقؽون،  515مور اًمشؿري ، 

  4151رمضون سمدوي ، اًمتعؾم اًمـشط ، دار اًمػؽر، 

 4116يمريامن سمدير ، اًمتعؾم اًمـشط ، دار اعمّػمة، 

 4117م اًمـشط سملم اًمـظريي واًمتطْقق ،دار اًمنموق ،ضمودت ؾمعودات ، اًمتعؾ

 م.4154أؾمومه حمؿد ؾمقد، قمْوس طمؾؿي اجلؿل، أؾموًمقى اًمتعؾقم واًمتعؾم اًمـشط، اًمؼوهرة ، دار اًمعؾم واإليامن، 

 م4151يوؾمف قمواد، جمدي زامل، اًمتعؾم اًمـشط، قمامن: دار اعمـوهٍ، 

 حمؿد ظمؾقل ، مفورات اًمتعؾم واًمتػؽػم ، دار اًمزهراء 

 4151رقى اخلوًمدي ، اًمتعؾم اًمـشط وشمطْقؼوشمه اًمؽمسمويي ، 

 أساليب التعليم والتعلم

 5211حمؿد زيود محدان ، ظمرائط اؾموًمقى اًمتعؾم ، دار اًمؽمسمقي احلديثي ، 

 م.4117دار اًمقوزوري، رقى حمؿد كْفون، األؾموًمقى احلديثي ذم اًمتعؾقم واًمتعؾم، قمامن: 

 4117حمّن قمطقي ، اعمـوهٍ احلديثي وـمرق اًمتدريس ، دار اعمـوهٍ ، 

 ممدوح اًمؽـوين وامحد اًمؽـوين : ؾمقؽوًموضمقي اًمتعؾم واكامط اًمتعؾقم ، مؽتْي اًمػالح

 5221ؾمومل اًمغرايْي ، مفورات اًمتػؽػم واؾموًمقى اًمتعؾم ،دار اًمزهراء ،

 

  م.4117موؾمى قمْداًمؽريم، األكشطي واعمفورات اًمتعؾقؿقي، قمامن: دار يمـوز اعمعرومي، هودي أمحد ،  نشاطات التعلم

  شمصؿقم واكتوج اًموؾموئل اًمتعؾقؿقي، اعمؽتْي األيموديؿقي. -زاهر أمحد، شمؽـوًموضمقو اًمتعؾقمتصميم نشاطات تعلم 
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 فاعلة

  م.4151متغػم، اًمؼوهرة: دار اًمػجر، أمحد يمومل اًمرؿمقدي، إدارة اًمػصل اًمدراد ذم قمومل  إداري الموقف التعليمي

العالقة اإليجابية مع 

 المتعلم
  م.4154وموـمؿي قمْداًمرطمقم اًمـوايّه، االشمصول االكّوين سملم اعمعؾم واًمطوًمى، قمامن: دار احلومد، 

 مهارات تقويم المتعلم

 4116واًمتوزيع ، اكور قمؼل ، دورة شمدريْقي ًمؾؿعؾامت ذم اؾموًمقى اًمتؼويم احلديثي ، دار اًمـفضي ًمؾـنم 

 4115اكور قمؼل ، كحو شمؼويم أومضل ، دار اًمـفضي ًمؾـنم واًمتوزيع ، 

  4151حمؿد قمثامن ، اؾموًمقى اًمتؼويم اًمؽمسموي ، دار اؾمومي ًمؾـنم واًمتوزيع ، 

 م.4114حمؿد أسموؾمل، ىمقوس وشمؼويم شمعؾم اًمطؾْي، قمامن : دار اًمػرىمون، 

 م.4154دار اًمـفضي اًمعرسمقي، أكورقمؼل، شمطوير شمؼويم أداء اًمطوًمى، اًمؼوهرة : 

 4151كْقل اًمـجور ، اًمؼقوس واًمتؼويم : مـظور شمطْقؼي ، ضمومعي ممشمي ، 

 ؾموؾمن ؿمويمر جمقد ، اؾمس سمـوء االظمتْورات واعمؼويقس اًمـػّقي واًمؽمسمويي 

وظمصوئصفو ، دار صالح مراد و املم ؾمؾقامن ، االظمتْورات واعمؼويقس ذم اًمعؾوم اًمـػّقي واًمؽمسمويي : ظمطوات اقمدادهو 

 4111اًمؽتى احلديثي ، 

 4115ممدوح اًمؽـوين و قمقّى ضموسمر ، اًمؼقوس واًمتؼويم اًمـػز واًمؽمسموي ، مؽتْي اًمػالح ،

 4152موهر اؾمامقمقل صؼمي ، اًمتؼويم اًمؽمسموي : اؾمّه واضمراءاشمه ، مؽتْي اًمرؿمد ،

  4152رؿمو شمدمري ، ـمرائق اًمتعؾقم وادوات اًمتؼويم اًمؽمسموي، اعمؽتْي اًمعرصيي ًمْـون ، 
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 خصائص المربي
 م.4112قمكم راؿمد، ظمصوئص اعمعؾم اًمعرصي وأدواره، اًمؼوهرة: دار اًمػؽر اًمعري،

 4116قمْداهلل قمؾوان ، شمرسمقي االوالد ذم االؾمالم ، دار اًمّالم ، 
 

 مهارات المربي

،مطْعي ضمرير 2ـمػول من اجلـي .مفورات شمرسمويي إجيوسمقي ًمتـشئي أـمػول متعووكلم واصمؼلم ،متعوـمػلم ،طضمون ضمراي :األ

 م4116،

 م.4112قمكم راؿمد، ظمصوئص اعمعؾم اًمعرصي وأدواره، اًمؼوهرة: دار اًمػؽر اًمعري،

 4152مجول مويض ، اعمري اعممصمر ، دار اًمدقموة ، 

 

 أخالقيات المربي

 م.5771موًمك حمؿد، شمرسمقي اعمعؾم ًمؾؼرن احلودي واًمعنمين، اًمريوض: اًمعْقؽون، حمؿود أمحد ؿموق، حمؿد 

 م.4155ىمدريي حمؿد، موضمدة أمحد، أظمالىمقوت مفـي اًمتعؾقم، قمامن : دار اخلؾقٍ، 

 4116قمْداهلل قمؾوان ، شمرسمقي االوالد ذم االؾمالم ، دار اًمّالم ، 

  4151، دار اًموـمن ًمؾـنم ، قمْداهلل اًمديرؿموي ، االظمالق االؾمالمقي وآداب اعمفـي 

 

 بناٌ الشخصية اإلسالمية
 م.4154قمكم قمْداحلؾقم حمؿود، اًمشخصقي اإلؾمالمقي اًمعوعمقي ذم مواضمفي اعمتغػمات، اًمؼوهرة: دار اًمتوزيع واًمـنم، 

 حمؿد اهلودي ، من اضمل سمـوء اًمشخصقي االؾمالمقي ، دار االقمتصور 
 

 التعلم الذاتي

 اًمذايت اعمّتؼل، اًمؼوهرة: دار اًمػجر.أمحد اعمغري، اًمتعؾم 

اًمتعووين، اًمؼوهرة: دار اًمعؾم  -اإلًمؽؽموين –ظموًمد قمْداًمؾطقف قمؿران، طمّلم ـمه قمطو، أؾموًمقى اًمتعؾم اًمذايت 

 م.4116واإليامن، 
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 ـمؾعً مـصور ، اًمتعؾم اًمذايت ، مؽتْي االكجؾو 

توظيف التقنية في مواقف 

 التعلم

شمؽـوًموضمقو اًمتعؾقم ذم قمرص اعمعؾوموت واالشمصوالت، اًمؼوهرة: قمومل اًمؽتى، اًمطْعي اًمثوكقي، يمامل قمْداحلؿقد زيتون، 

 م.4112

 4155اكتوين سمتشقوكو ،اًمؼقودة اًمؽمسمويي واًمتخطقط ًمؾتؼـقي ، شمرمجي قمجالن اًمشفري ، معفد االدارة اًمعومي ،

  4152دار اًمنموق اسمراهقم اًمْؾطون ، اًمتؽـوًموضمقو اًمرىمؿقي وشمطْقؼوهتو ذم شمعؾقم اًمعؾوم ،

 4155وموـمؿي اًمعـزي ، اًمتجديد اًمؽمسموي واًمتعؾم االًمؽؽموين ، دار اًمرايي ، 

 4114حمؿد احلقؾي ، شمؽـوًموضمقو اًمتعؾقم من اضمل شمـؿقي اًمتػؽػم سملم اًمؼول واعمامرؾمي ،دار اعمّػمة ،

 

 المشكالت التربوية

 م.4151اًمثؼوومقي ًمؾـنم، قمْداعمـعم ومفؿي ؾمعد، إؿمؽوالت شمرسمويي، اًمؼوهرة: اًمدار 

 م.4116وموزي أمحد محدان، ىمضويو شمرسمويي معوسة، قمامن: دار اًمطريق، 

 م.4111ؾمـوء حمؿد ؾمؾقامن، مشؽؾي اًمتلظمر اًمدراد ذم اعمدرؾمي واجلومعي، اًمؼوهرة: قمومل اًمؽتى، 

  4154ضمقفون ، اًمْحٌ االضمرائي حلل اعمشؽالت اًمؽمسمويي ، دار اًمزهراء ، 

 

مشكالت التعامل مع ال

 التربوية

 م.4151قمْداعمـعم ومفؿي ؾمعد، إؿمؽوالت شمرسمويي، اًمؼوهرة: اًمدار اًمثؼوومقي ًمؾـنم، 

 وموديي محوم ، اعمشؽالت اًمؽمسمويي واًمـػّقي وقمالضمفو ، دار اًمزهراء 
 

  م.4116وموزي أمحد محدان، ىمضويو شمرسمويي معوسة، قمامن: دار اًمطريق،  المتغيرات المتعاصري

  م.4151ؾمعقد إؾمامقمقل قمكم، أصول اًمؽمسمقي اًمعومي، اًمؼوهرة : دار اعمّػمة،  التربويةدور المؤسشات 
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 م.5776حمؿد موهر اجلامل، اًمتػؽػم اًمعؾؿي ودور اعممؾمّوت اًمؽمسمويي ذم شمـؿقته، االؾمؽـدريي: دار اًمووموء، 

 المشتجدات التربوية

 4116دالل مؾحس ، اًمتجديدات اًمؽمسمويي ، 

 4155ذم االدارة اًمؽمسمويي ذم َوء االدموهوت اعمعوسة ، دار احلومد ، حمؿد اًمػوَل ، دمديدات

 4111موضمد اًمؽقالين ، اًمؽمسمقي واًمتجديد ، دار اًمؼؾم ،

 4155وموـمؿي اًمعـزي ، اًمتجديد اًمؽمسموي واًمتعؾم االًمؽؽموين ، دار اًمرايي ، 

 

 مهارات اإلداري األساسية

ممؾمّي أم اًمؼرى  1مدير اعمّتؼْل .مدير اًمؼرن اًمواطمد واًمعنمون، ط  اسمراهقم اًمديى :

 م 5221/4117،اعمـصورة)مرص(،

 هد5245حمؿد أيمرم اًمعدًموين: اًمؼوئد اًمػعول ،ىمرـمْي ًمإلكتوج اًمػـي ،اًمريوض ،

 4151هـوء اًمؼقز ، االدارة اًمؽمسمويي : مْودئ كظريوت ادموهوت طمديثي، دار اعمـوهٍ ، 

إلدارة اعمدرؾمقي احلديثي: مػوهقؿفو اًمـظريي وشمطْقؼوهتو اًمعؿؾقي، اًمؼوهرة: اًمدار اًمثؼوومقي، ضمودت قمزت قمطوي، ا

 م.4152

 واصل اعمومـي ، اعمـوخ اًمتـظقؿي وادارة اًمرصاع ذم اعممؾمّوت اًمؽمسمويي ، دار احلومد

 4155حمؿد اًمػوَل ، دمديدات ذم االدارة اًمؽمسمويي ذم َوء االدموهوت اعمعوسة ، دار احلومد ،

 4151حمؿد اًمعجؿي ، االدارة واًمتخطقط اًمؽمسموي ، دار اعمّػمة ،

 اعمداظمل االداريي احلديثي ذم اًمتعؾقم 
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مْودئ اجلودة االداريي ذم االؾمالم : اعمـظور االؾمالمي واًمـظريوت اعمعوسة : اًمدًمقل اعمرؿمد ًمؼودة اًمعؿل ًمتطْقق كظوم 

 ادارة اجلودة اًمشومؾي سمرؤيي اؾمالمقي 

قش وقمْداًمرمحن اًمشالش  وؾمومي رَوان : االدارة واًمتخطقط اًمؽمسموي : اؾمس كظريي وشمطْقؼوت قمؿؾقي ، ظموًمد اًمده

 4114مؽتْي اًمرؿمد ، 

، دار اجلـودريي  45ىموؾمم احلري ، االدارة اعمدرؾمقي اًمػوقمؾي عمدرؾمي اعمّتؼْل : مداظمل ضمديدة ًمعومل ضمديد ذم اًمؼرن 

،4155 

 4155واًمتخطقط ًمؾتؼـقي ، شمرمجي قمجالن اًمشفري ، معفد االدارة اًمعومي ،اكتوين سمتشقوكو ،اًمؼقودة اًمؽمسمويي 

 يمومل اعمغري، اإلدارة أصوًمي اعمْودئ ووفموئف اعمـشلة .

 حمؿد قمْداًمغـي ، مفورات ىمقودة اآلظمرين.

 ـمورق اًمّويدان، صـوقمي اًمؼوئد

 مهارات اإلقناع

 أكدرؾمون : اًمتػووض اًمػعول .مفورات اًمتػووض اًمتػوقمكم، مؽتْي اهلالل ،اًمؼوهرة  سمورسموكو

 4151ضمػمارد آي كػمكؼمج،هـري إشمش يموًمػمو:اًمػن اجلديد ًمؾتػووض ،مؽتْي ضمرير، اًمريوض،

 4117روزازم موضمقو :ومن احلوار واحلديٌ مع أي ؿمخص،مؽتْي ضمرير ،اًمريوض، 

 5227،ممؾمّي اجلريز ،اًمريوض ،52ـمورق سمن قمكم احلْقى :يمقف شمتحوور ،ط

 م5777شمؼـقي ًمؾتدريى واإلًمؼوء اعممصمر،سمػموت، دار اسمن طمزم ،  22قمكم احلامدي:
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 التحفيز

  4155ؾمتقف شمشوًمـدًمر ، شمرمجي قمْداحلؽقم اخلزامي ، حتػقز اًمذات )حتدي اًمطوىمي اًمْنميي (،اًمدار االيموديؿقي ًمؾعؾوم ، 

 4155اًمذات ، دار اؾمومي ًمؾـنم واًمتوزيع ،  ومويز اًمـوـمور ، اًمتحػقز ومفورات شمطوير

 5777آين سمقدوس وضمقؿس سمقتون ، ومن حتػقز اًمعومؾلم ، سمقً االومؽور اًمدوًمقي ، 

 قمكم قمْداًموهوب، اؾمؽماشمقجقوت اًمتحػقز اًمػعول، اًمؼوهرة : دار اًمتوزيع واًمـنم

 حمؿد مرقمي ، دًمقل اًمتحػقز ، دار اًمرَو 

 

  م.4151اًمػعول ظمطي قمؿل اعمدير اًمـوضمح، شمرمجي: شمومر قمْد اهلودي، اًمريوض: دار اعمعرومي،  روسمرت ب.، اًمتػويض التفويض الفاعل

التفويض في البيئة 

 التربوية

 م.4151اعمعامر حمؿد إسمراهقم، إدارة اًمتػويض، ؾموريو: اًمدرا اًمؼقؿي، 

 م.4151دار اعمعرومي،  روسمرت ب.، اًمتػويض اًمػعول ظمطي قمؿل اعمدير اًمـوضمح، شمرمجي: شمومر قمْد اهلودي، اًمريوض:
 

 التفاوض
 م.4154طموومظ ومرج أمحد، مفورات اًمتػووض اًمػعول ذم اعممؾمّوت اًمؽمسمويي، اًمؼوهرة : دار اًمطوئف، 

 حمؿد اًمشوومعي ، ومـون اًمتػووض 
 

التعامل مع مشكالت العمل 

 بفاعلية

ادارة االزموت ، –ادارة اًموىمً  –ادارة االضمتامقموت  -اختوذ اًمؼرارات –سموؾمم احلؿػمي ، مفورات اداريي : اًمتػووض 

4151 

طموومظ ومرج أمحد ، األؾموًمقى احلديثي ذم ًمتعومل مع َغوط اًمعؿل، ظمؼماء اعمجؿوقمي اًمعرسمقي ًمؾتدريى واًمـنم، 

 م.4154

 م.4154طموومظ ومرج أمحد ، مفورات اًمتؽقف مع فمروف اًمعؿل، ظمؼماء اعمجؿوقمي اًمعرسمقي ًمؾتدريى واًمـنم، 
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اكتشاف الطاقات 

 وتعزيزها
  م.4151قمْداًمؽريم سمؽور، ايمتشوف اًمذات، قمامن: دار اإلقمالم ، 

 مراحل التغيير وأدواته

 4155ادارة اًمتغقػم :اًمتحديوت واالؾمؽماشمقجقوت ًمؾؿدراء اعمعوسين ، ظمِ مصْوح اًمطقطي ،

 م.4116هوًمه قمْداعمـعم أمحد، إدارة اًمتغقػم اًمؽمسموي، اًمؼوهرة: مؽتْي اًمـفضي اعمرصيي، 

 م.4155احلريري، إدارة اًمتغقػم ذم اعممؾمّوت اًمؽمسمويي، اًمؼوهرة: اًمدار اًمثؼوومقي، راومدة قمؿر 

 م.4155ؾمؾامن زيدان، اؾمؽماشمقجقوت إدارة اًموىمً واًمتغقػم، قمامن : دار اعمـوهٍ، 

 

كيف نحقق اإلتقان في 

 أعمالنا

 م.4152يع، رَو اًمْشػم، أظمالق اإلكّون: ىمقؿي االشمؼون ذم اًمعؿل، اًمؼوهرة: هال ًمؾـنم واًمتوز

مْودئ اجلودة االداريي ذم االؾمالم : اعمـظور االؾمالمي واًمـظريوت اعمعوسة : اًمدًمقل اعمرؿمد ًمؼودة اًمعؿل ًمتطْقق كظوم 

 ادارة اجلودة اًمشومؾي سمرؤيي اؾمالمقي 

 

أفكار جديدي في العمل 

 التربوى

 ضموسمر حمؿود ـمؾْه، اًمتجديد اًمؽمسموي، اًمؼوهرة: دار اًمّحوب، 

 م.4152ؾمعقد إسمراهقم ـمعقؿي، اًمتجديد اًمؽمسموي ذم َوء حتديوت اًمعرص، اًمؼوهرة: اًمدار اعمرصيي اًمؾْـوكقي، 
 

 العمل الجماعي

 4117يوٍ طمّلم وموروق ، متعي اًمعؿل معًو : دروس ذم اًمعؿل اجلامقمي ، 

 م.4155غقػم، قمدزم حمؿد، اًمؽمسمقي قمغم اًمعؿل اجلامقمي ذم َوء اًمؼرآن واًمّـي، قمامن: دار صـوع اًمت

 م.4154زيد مـػم، يوؾمف ذيى، االدموهوت اإلداريي احلديثي ذم اًمعؿل اجلامقمي، قمامن: دار اخلؾقٍ، 

 قمغم حمؿد ، سمـوء ومرق اًمعؿل.
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 إداري الوقت

 4114كودر اسمو ؿمقخي ، ادارة اًموىمً ، 

 4154مدطمً اسمو اًمـرص ، ادارة اًموىمً :اعمػفوم واًمؼواقمد واعمفورات ،

 4155اخلزامي ، ادارة اًموىمً من اًمتشخقص امم اًمعالج ، قمْداحلؽقم 

ادارة االزموت ، –ادارة اًموىمً  –ادارة االضمتامقموت  -اختوذ اًمؼرارات –سموؾمم احلؿػمي ، مفورات اداريي : اًمتػووض 

4151 

 م.4116وًمقد ؿمحودة =، إدارة اًموىمً: طمؾول من اخلؼماء ًمتحديوت يومقي، اًمريوض: اًمعْقؽون، 

 م.4155اؾمؽماشمقجقوت إدارة اًموىمً واًمتغقػم، قمامن : دار اعمـوهٍ،  ؾمؾامن زيدان،

 

  م.4151، ومفد ظمؾقل زايد، ومن اًمتعومل مع اًمؼراءة واعمفورات اعمؽتْقي، قمامن: دار اًمـػوئس العناية بالقراٌي
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 انتىزيع انفصهي نهربامج
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 : اخلطي اًمدراؾمقي 

 المجموع خالل الفصل ساعات األسابيع ساعات األيام األيام األسابيع الفصول

2 52 4 
 كشوط طمضور كشوط طمضور كشوط طمضور

2 2 6 6 512 512 

 مجموع الشاعات الكلي    

 كشوط طمضور    

    254 254 

 5ًمرائدات  اعمـفٍ جمؿل كّى اعمجوالت : وشمعـي كّْي يمل جمول من . 

 1نشب رائدات  المجال

 51 اإليامين

 6 اًمعؾم اًمنمقمي

 6 اًمّؾويمي

 51 اًمعؼكم

 21 اًمؽمسموي واًمـػز

 41 اإلداري واًمؼقودي

 2 اًمـؿو اًمذايت

 511 اعمجؿوع
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 : ؾموقموت اًمػصول اًمدراؾمقي سموًمـّْي ًمؾؿجوالت 

 األيماني الفصل
العلم 

 الشرعي
 العقلي الشلوكي

التربوى 

 والنفشي

اإلدارى 

 والقيادى

النمو 

 الذاتي
 المجموع

 515 2 41 27 51 7 7 52 األول

 77 2 41 24 54 6 2 7 الثاني

 512 4 42 22 51 7 6 7 الثالث

 212 51 72 542 24 47 56 25 المجموع
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 1برامج رائذات 
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 بزامج الفصل األول

 المجال اإليماني

 4 حمورضة شمعظقم اهلل شمعومم

 4 حمورضة شمعظقم كصوص اًموطمقلم

 7 ورىمي قمؿل كامذج من شمعظقم اًمّؾف ًمـصوص اًموطمقلم

 2 ىمراءة موضمفي ىمراءة موضمي من يمتوب اًمعْوديي ًمشقخ اإلؾمالم

 مجال العلم الشرعي

 4 حمورضة طموضمي اعمرسملم ًمؾعؾم اًمنمقمي

 2 طمؾؼي كؼوش أصمر اًمعؾم اًمنمقمي قمغم إصالح اًمـػس

 المجال الشلوكي

 4 حمورضة األظمالق سمؿـفٍ أهل اًمّـيارشمْوط 

 2 ورؿمي قمؿل أظمالق األكْقوء ذم اًمؼرآن

 2 ورىمي قمؿل آداب اًمذوق واألظمالق

 المجال العقلي

 7 دورة شمدريْقي مفورات اًمتػؽػم األؾموؾمقي
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 2 ىمراءة موضمفي "ومصول ذم اًمتػؽػم اعموَوقمي"ىمراءة ذم يمتوب 

 المجال التربوى

 4 ًمؼوء ظمْػم اًمصحي اًمـػّقي

 2 دورة شمدريْقي اًمتعومل مع اًمعواـمف واإلكػعوالت

 2 ورىمي قمؿل اًمتػوؤل واإلجيوسمقي ذم اًمّػمة اًمـْويي

 2 ورىمي قمؿل اًمؽمسمقي ذم اًمؼرآن

 2 ورىمي قمؿل اعمـفٍ اًمـْوي ذم اًمؽمسمقي

 4 حمورضة ظمصوئص اعمري

 2 طمؾؼي كؼوش مفورات اعمري

 5 حمورضة أظمالىمقوت اعمري 

 2 دورة شمدريْقي ظمصوئص اًمـؿو

 2 دورة شمدريْقي أكامط اعمتعؾؿلم

 4 حمورضة ظمصوئص اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي 

 2 طمؾؼي كؼوش سمـوء اًمشخصقي اإلؾمالمقي

 4 حمورضة اعمشؽالت اًمؽمسمويي
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 المجال القيادى

 7 ورىمي قمؿل دروس من مواىمف ىمقوديي

 2 دورة شمدريْقي مفورات اإلدارة األؾموؾمقي

 2 ىمراءة موضمفي اًمتحػقزىمراءة موضمفي ذم 

 4 طمؾؼي كؼوش يمقف كحؼق اإلشمؼون ذم أقمامًمـو 

 4 ورىمي قمؿل اإلكجوز ًمدى اعمري 

 4 حمورضة اًمعؿل اجلامقمي

   جمول اًمـؿو اًمشخيص

 5 حمورضة اًمعـويي سموًمؼراءة

 2 إقمداد ظمطي ظمطي ؿمخصقي ًمؾؼراءة 
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       :بزنامج الفصل الثاني

 المجال اإليماني

 1 ىمراءة موضمفي موضمي من يمتوب مدارج اًمّوًمؽلم السمن اًمؼقمىمراءة 

 4 حمورضة شمزيمقي اًمـػس

 4 ورىمي قمؿل اًمعـويي سملقمامل اًمؼؾوب

 مجال العلم الشرعي

 2 دورة شمدريْقي اعمـفجقي اًمعؾؿقي

 المجال الشلوكي

 4 حمورضة شمؼويم اًمّؾوك

 4 طمؾؼي كؼوش اًمؽمسمقي اخلؾؼقي

 2 شمصؿقم سمركومٍ ذم اًمّؾوكسمركومٍ يعوًمٍ ضمواكى اخلؾل 

 المجال العقلي

 4 طمؾؼي كؼوش اًمتػؽػم اعموَوقمي

 2 دورة شمدريْقي قمودات اًمتػؽػم

 7 ورىمي قمؿل شمطْقؼوت ذم مفورات اًمتػؽػم
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 المجال القيادى

 7 دورة شمدريْقي مفورات اإلىمـوع

 4 ورؿمي قمؿل يمقف كجعل سمقئتـو اًمؽمسمويي حمػزة 

 2 ىمراءة موضمفي اًمػوقملىمراءة موضمفي ذم اًمتػويض 

 4 ورؿمي قمؿل يمقف كامرس اًمتػويض ذم اًمْقئي اًمؽمسمويي 

 7 ورىمي قمؿل إقمداد أهداف متؽومؾي ًمعؿل شمرسموي

 مجال النمو الشخصي

 2 دورة شمدريْقي اًمتعومل مع اعمصودر اًمعؾؿقي  
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      بزنامج الفصل الثالث

 المجال اإليماني

 2 ىمراءة موضمفي اإلؾمالمىمراءة ًمؽتوب شمزيمقي اًمـػوس ًمشقخ 

 4 حمورضة اًمورع واضمتـوب اًمشْفوت

 2 ىمراءة موضمفي ىمراءة عمـزًمي اًمورع ذم مدارج اًمّوًمؽلم

 مجال العلم الشرعي

 7 ىمراءة موضمفي ىمراءة ًمؽتوب رومع اعمالم

 4 ورىمي قمؿل مـفجقي اًمتعومل مع اخلالف

 المجال الشلوكي

 2 ًمؼوء ظمْػم قمالىمي األظمالق سموًمؽمسمقي

 2 ورىمي قمؿل سمدائل وموقمؾي ًمعالج اخلؾل اًمّؾويمي

 4 شمؼديم سمركومٍ اؾمتشوري اؾمتشورات ذم اعمجول اخلؾؼي

 المجال العقلي

 7 دورة شمدريْقي شمعؾقم اًمتػؽػم

 2 طمؾؼي كؼوش أظمطوء اًمتػؽػم ومعوىموشمه ذم اًمْقئي اًمؽمسمويي 
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 المجال التربوى

 2 طمؾؼي كؼوش دور اًمؽمسمقي ذم اإلصالح 

 2 ورىمي قمؿل كجوح اًمعؿل اًمؽمسمويمؼوموت 

 4 ًمؼوء ظمْػم سمقئي اًمتعؾم اآلمـي

 2 دورة شمدريْقي مػوهقم اًمتعؾم وكظريوشمه وشمطْقؼوهتو اًمؽمسمويي

 4 طمؾؼي كؼوش أصمر اًمتػوؤل قمغم إكتوضمقي اعمري 

 4 حمورضة مػفوم شمصؿقم اعموىمف اًمتعؾقؿي

 2 شمصؿقم سمركومٍ شمصؿقم موىمف شمعؾقؿي

 2 ىمراءة موضمفي مؼدمي ذم مفورات اًمتواصل اإلكّوين 

 7 دورة شمدريْقي أؾموًمقى اًمتعؾقم واًمتعؾم

 4 حمورضة اًمتعؾم اًمذايت

 6 دورة شمدريْقي مفورات اًمتعؾم اًمػوقمل واًمـشط

 المجال القيادى

 4 دورة شمدريْقي اًمتػووض

 2 ورؿمي قمؿل اًمتعومل مع مشؽالت اًمعؿل سمػوقمؾقي
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 2 طمؾؼي كؼوش وشمعزيزهوايمتشوف اًمطوىموت 

 4 ًمؼوء ظمْػم مراطمل اًمتغقػم وأدواشمه 

 2 ورىمي قمؿل أومؽور ضمديدة ذم اًمعؿل اًمؽمسموي

 2 دورة شمدريْقي إدارة اًموىمً

 2 دورة شمدريْقي شمـؿقي اعموارد اعموًمقي

 مجال النمو الشخصي

 4 ًمؼوء ظمْػم االقمتـوء سموًمتخصص 

 المجال التربوى

 4 حمورضة كشوـموت اًمتعؾم 

 2 شمصؿقم سمركومٍ شمصؿقم كشوـموت شمعؾم وموقمؾي

 4 حمورضة إدارة اعموىمف اًمتعؾقؿي

 4 ورؿمي قمؿل إقمداد مفورات اعموىمف اًمتعؾقؿي

 2 أداء موىمف شمعؾقؿي شمطْقق قمؿكم إلدارة موىمف شمعؾقؿي 

 2 ورىمي قمؿل اًمعالىمي اإلجيوسمقي مع اعمتعؾؿي

 7 دورة شمدريْقي مفورات شمؼويم اعمتعؾؿي
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 2 طمؾؼي كؼوش اًمتؼـقي ذم مواىمف اًمتعؾمشموفمقف 

 4 حمورضة ظمصوئص ضمقل اًمتؼـقي

 2 طمؾؼي كؼوش اًمتعومل مع اعمشؽالت اًمؽمسمويي

 2 ورىمي قمؿل شمصور مؼؽمح حلل مشؽؾي

 4 ًمؼوء ظمْػم اعمتغػمات اعمتعوسة

 4 ًمؼوء ظمْػم اعمّتجدات اًمؽمسمويي

 2 ورىمي قمؿل دور اعممؾمّوت اًمؽمسمويي
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 : اخلطي اًمدراؾمقي 

 المجموع خالل الفصل ساعات األسابيع ساعات األيام األيام األسابيع الفصول

 كشوط طمضور كشوط طمضور كشوط طمضور 4 52 2

   2 2 6 6 512 512 

 جمؿوع اًمّوقموت اًمؽكم    

 كشوط طمضور    

    254 254 

  ٍكّى اعمجوالت : وشمعـي كّْي يمل جمول من اعمـف 

 4رائدات نشب  المجال

 51 اإليامين

 6 اًمعؾم اًمنمقمي

 6 اًمّؾويمي

 51 اًمعؼكم

 41 اًمؽمسموي واًمـػز

 21 اإلداري واًمؼقودي

 2 اًمـؿو اًمذايت

 511 اعمجؿوع
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 : ؾموقموت اًمػصول اًمدراؾمقي سموًمـّْي ًمؾؿجوالت 

 األيماني الفصل
العلم 

 الشرعي
 العقلي الشلوكي

التربوى 

 والنفشي

اإلدارى 

 والقيادى

النمو 

 الذاتي
 المجموع

 511 2 47 21 7 51 6 6 األول

 76 1 47 22 54 51 7 51 الثاني

 516 7 27 57 52 51 6 6 الثالث

 211 51 76 67 21 21 45 47 المجموع
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         بزامج الفصل األول

 المجال اإليماني

 4 حمورضة شمعظقم اهلل شمعومم

 2 ورىمي قمؿل حتؼقق مـوزل اًمعْوديي

 4 حمورضة اعمري ًمالقمتـوء سملقمامل اًمؼؾوبطموضمي 

 مجال العلم الشرعي

 2 ىمراءة موضمفي ىمراءة ذم يمتوب صػحوت من صؼم اًمعؾامء قمغم ؿمدائد اًمعؾم واًمتحصقل

 2 ورؿمي قمؿل شمـؿقي داومعقي اًمتعؾم اًمنمقمي ذم اًمْقئي اًمؽمسمويي

 المجال الشلوكي

 2 طمؾؼي كؼوش وؾموئل شمعزيز اجلوكى اخلؾؼي ًمدى اعمؽمسملم

 2 ورىمي قمؿل كامذج من اًمؼدوة ذم ؾمػم األئؿي

 4 طمؾؼي كؼوش اجلوكى اًمذوىمي واًمّؾويمي ذم اًمْقئي اًمؽمسمويي

 المجال العقلي

 2 ورىمي قمؿل شموفمقف مفورات اًمتػؽػم ذم شمطوير اًمعؿل اًمؽمسموي

 5 طمؾؼي كؼوش ىمواقمد ومعويػم ذم اًمتػؽػم اعموَوع

 2 ورؿمي قمؿل اعمروكي واالكػتوح اًمعؼكم 
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 المجال القيادى

 4 ًمؼوء ظمْػم ؾمامت اًمؼودة 

 2 ورىمي قمؿل مواىمف ىمقوديي شمورخيقي ومعوسة 

 2 دورة شمدريْقي مفورات اإلدارة واًمؼقودة اًمػوقمؾي

 2 ورؿمي قمؿل كجورب ذم اًمتحػقز واًمتػويض

 2 ورؿمي قمؿل اًمتعومل اًمػوقمل مع مشؽالت اًمعؿل 

 2 ورىمي قمؿل اإلكجوز ًمدى ىمقودات كوضمحي

 2 دورة شمدريْقي مفورات اًمؼوئد اًمؽمسموي

 مجال النمو الشخصي

 2 دورة شمدريْقي مفورات اًمتعومل مع اعمصودر اًمعؾؿقي

 المجال التربوى

 2 طمؾؼي كؼوش شموفمقف االكػعوالت واًمعواـمف واًمتحؽم ومقفو

 2 ورىمي قمؿل أمهقي اإلقمتـوء سموًمعؿل اًمؽمسموي

 2 حمورضة أصول اًمؽمسمقي

 2 ورىمي قمؿل ًمتـؿقي االقمتـوء مـفٍ اًمؼرآن اًمؽريم ذم اًمؽمسمقيوؾموئل وأومؽور 

 4 حمورضة شمرؾمقخ االقمتـوء سموعمـفٍ اًمـْوي ذم اًمؽمسمقي
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 2 ورؿمي قمؿل أومؽور ًمالقمتـوء سموعمـفٍ اًمـْوي ذم اًمؽمسمويي

 2 دورة شمدريْقي اًمتواصل اًمػوقمل مع اعمعؾؿي

 2 ورىمي قمؿل ظمصوئص اًمؼوئد اًمؽمسموي

 7 شمصؿقم سمركومٍ اًمتعؾم سمركومٍ ًمتطوير سمقئي

 5 حمورضة أظمالىمقوت اًمؼوئد اًمؽمسموي
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       :بزنامج الفصل الثاني

 المجال اإليماني

 4 حمورضة طموضمي اعمري ًمتزيمقي اًمـػس

 7 شمصؿقم سمركومٍ إقمداد سمركومٍ ًمتزيمقي اًمـػس

 4 حمورضة أقمامل اًمؼؾوب واًمّؾوك اًمظوهر

 مجال العلم الشرعي

 7 ورىمي قمؿل اخلالفواىمع اًمتعومل مع 

 المجال الشلوكي

 2 طمؾؼي كؼوش شمزيمقي اًمّؾوك ًمدى اًمؼدوات

 4 حمورضة حمورضة قمن أصمر األظمالق واًمّؾوك قمغم كجوح اعمري

 2 شمصؿقم سمركومٍ سمركومٍ مؼؽمح ًمتـؿقي اجلوكى اًمذوىمي 

 المجال العقلي

 2 شمصؿقم سمركومٍ إقمداد سمركومٍ ذايت ًمتطوير اًمعودات اًمعؼؾقي

إقمداد منموع شموفمف ذم مفورات اًمتػؽػم وقمؿؾقوشمه ذم شمطوير 

 احلقوة اًمشخصقي واألٍيي واًمؽمسمويي
 2 شمصؿقم سمركومٍ

 2 شمؼديم سمركومٍ شمؼديم سمركومٍ شمدريْي ًمتعؾقم اًمتػؽػم
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 المجال التربوى

 2 طمؾؼي كؼوش واىمع اًمعؿل اًمؽمسموي ذم َوء مؼوموت اًمعؿل اًمؽمسموي اًمـوضمح

 2 ورؿمي قمؿل مواىمف شمعؾم وموقمؾيورؿمي قمؿل ًمتطوير 

 4 إقمداد ظمطي ظمطي عموىمف شمعؾم وموقمل

 7 شمصؿقم سمركومٍ سمركومٍ ًمتطوير أداء اعمعؾامت ذم أؾموًمقى اًمتعؾقم واًمتعؾم 

 4 اؾمتضوومي ظمْػم مػوهقم وادموهوت طمديثي ذم اًمتؼويم

 4 شمصؿقم أداة إقمداد أداة شمؼويم

 4 شمؼويم سمركومٍ شمؼويم مـتٍ شمرسموي

 2 دورة شمدريْقي شمعومل اعمعؾؿي مع اًمتؼـقيشمطوير 

 2 ورؿمي قمؿل شمطوير أداء اعمعؾؿي ذم اًمتعومل مع اعمشؽالت اًمؽمسمويي

 2 طمؾؼي كؼوش شمطوير أؾموًمقى وشمؼـقوت ًمتـشقط دور اعمتعؾؿي

 المجال القيادى

 2 ورؿمي قمؿل شمطوير أدوات ىمقوديي ًمؾعؿل اًمؽمسموي

 4 ًمؼوء ظمْػم مفورات متؼدمي ذم اإلىمـوع واًمتػووض

 2 ورؿمي قمؿل اًمؽميمقز قمغم اًمـتوئٍ 
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 2 دورة شمدريْقي إدارة اعمنموقموت

 4 طمؾؼي كؼوش اًمعالىمي اإلجيوسمقي مع اعمعؾؿي

 4 اؾمتضوومي ظمْػم شمطوير أداء اعمعؾؿي ذم اعموىمف اًمتعؾقؿي

 2 شمصؿقم سمركومٍ إقمداد سمركومٍ اليمتشوف اًمصف اًمثوين وشمـؿقته

 2 شمدريْقيدورة  اًمذيموء اًمعوـمػي
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      بزنامج الفصل الثالث

 المجال اإليماني

 4 حمورضة اعمـوهٍ اعمـحرومي ذم اًمتعومل مع أقمامل اًمؼؾوب

 7 ورىمي قمؿل أومؽور عمواضمفي اًمشْفوت

 مجال العلم الشرعي

 2 ورىمي قمؿل أومؽور ًمتلؾمقس اعمـفجقي اًمعؾؿقي ذم اعمجول اًمؽمسموي

 2 طمؾؼي كؼوش طمؾؼي كؼوش قمن شمطوير أدوات ًمؾتعومل مع اخلالف 

 المجال الشلوكي

 2 شمصؿقم سمركومٍ إقمداد سمركومٍ متؽومل قمن اًمؽمسمقي اخلؾؼقي 

 2 شمؼويم سمركومٍ شمؼويم سمركومٍ قمن اًمؽمسمقي اخلؾؼقي وشمطويره

 4 طمؾؼي كؼوش طمؾؼي كؼوش قمن مفورات اًمؽمسمقي اخلؾؼقي

 المجال العقلي

 4 طمؾؼي كؼوش ذم اًمواىمع اًمؽمسموي ذم َوء ىمواقمد اًمتػؽػم اعموَوعىمراءة 

 2 شمؼويم سمركومٍ إقمداد كؿوذج قمؿكم ًمعالج أظمطوء اًمتػؽػم

 6 شمؼويم سمركومٍ إقمداد سمركومٍ شمدريْي ًمتعؾقم اًمتػؽػم
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 المجال التربوى

 7 شمصؿقم سمركومٍ شمصؿقم كشوـموت شمعؾم وموقمؾي

 4 اؾمتضوومي ظمْػم اؾمتنماف أصمر متغػمات اًمتؼـقي 

 4 طمؾؼي كؼوش شموفمقف اعمتغػمات اعمعوسة 

 4 اؾمتضوومي ظمْػم اؾمتثامر اعمّتجدات اًمؽمسمويي 

 2 ورؿمي قمؿل شمطوير أداء اعممؾمّوت اًمؽمسمويي

 المجال القيادى

 2 شمصؿقم سمركومٍ إقمداد سمركومٍ اليمتشوف اًمطوىموت وشموفمقػفو

 2 طمؾػي كػوش دمورب ذم ايمتشوف اًمطوىموت وشموفمقػفو

 4 اؾمتضوومي ظمْػم صـوقمي اًمتغقػم

 2 دورة شمدريْقي شمطْقق معويػم اجلودة 

 2 ورىمي قمؿل وؾموئل شمـؿقي اًمتجديد ًمدى اعمرسملم

 4 حمورضة اًمتطوير اًمؽمسموي 

 2 شمصؿقم سمركومٍ إقمداد سمركومٍ ًمؾتطوير اًمؽمسموي

 2 دورة شمدريْقي اإلذاف اًمؽمسموي اًمػوقمل
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 2 دورة شمدريْقي اًمتخطقط اًمؽمسموي

 4 اؾمتضوومي ظمْػم اؾمتنماف اعمّتؼْل اًمؽمسموي

 2 ورىمي قمؿل أومؽور ذم اؾمتنماف اعمّتؼْل اًمؽمسموي

 2 ورؿمي قمؿل ساع األدوار ًمدى اعمرسملم

 2 إقمداد ظمطي إقمداد ظمطي ًمتطوير اعموارد اعموًمقي

 مجال النمو الشخصي

 7 ورؿمي قمؿل شمطوير اًمـػس ذم اًمتخصص
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 اسرتاتيجيات انتعهم

 كتـوول أهم اؾمؽماشمقجقوت و ـمرق اًمتعؾم احلديثي، وىمد دمووزكو سمعضفو ًمؽوهنو معروومي ومتداوًمي يمثػمًا، ومفي ال ختػى قمغم اًمؽثػم.ؾموف 

 مفهوم الطريقة : –أ 

حتضػما جيعل يمل ؾممال ُيْـى قمغم اجلواب اعملظموذ من اعمتعؾم هي ـمريؼي شمرمي إمم شمعؾقم اعمتعؾم قمن ـمريق ) اًمتجووب ( معه ، سمعد حتضػم األؾمئؾي د من ىمْل اعمعؾم د 

دون قمـوء يمْػم ، ودون أن ، قمغم كحو جيعؾه يشعر ذم كػّه سملن اًمـتوئٍ اًمتي شموصل إًمقفو ًمقًّ ضمديدة قمؾقه .. ومقصل اعمتعؾم إمم اعمعؾوموت اًمتي ُيراد إىمـوقمه هبو 

 يشعر أهنو مػروَي قمؾقه .

 مزايا هذه الطريقة :  –ب 

 شمعلم اعمعؾم قمغم معرومي مؼدار اعمعؾوموت واحلؼوئق قمـد اًمطالب . – 5

 شمّوقمد اعمعؾم قمغم ايمتشوف مو ذم أذهون اعمتعؾؿلم من شمّوؤالت وأومؽور . – 4

 يتحؼق هبو اعمعؾم من مدى ومفم اًمطالب ًمؾدروس اًمّوسمؼي . – 2

 شمعلم اعمعؾم قمغم إقمامل ومؽر اًمطالب ورسمطفم سموخلؼمات اًمّوسمؼي . – 2

 علم اعمعؾم قمغم إصمورة مشوريمي اًمطالب وإكتْوهفم ويؼظتفم .شم – 1

 شمعود اًمطالب قمغم اًمتواَع واخلضوع ًمؾحق وآداب االؾمتامع . – 7

 شمقٌ ًمؾطوًمى معرومي احلؼقؼي ذم ذات كػّه . – 6
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 شمتدرج سموًمطوًمى من اعمجفول إمم اعمعؾوم همتعتؿد قمغم شمصحقح اعمعؾومي . – 6

 سلبيات هذه الطريقة :  –ج 

 سمطء قمؿؾقي اًمتدريس من ظمالل هذه اًمطريؼي ، ومرسمام أظمذ اعمعؾم وىمتو ـمويال ذم ذح ومؽرة سمّقطي .  – 5

 شمّوقمد هذه اًمطريؼي قمغم شمرؾمقخ سمعض األظمطوء اًمتي ىمد اليتـْه هلو اعمعؾم أصمـوء األؾمئؾي واألضموسمي اًمؽثػمة .  – 4

 عموم يمومل سمنضموسموت اًمدرس . ال شمصؾح هذه اًمطريؼي مع اًمطالب اًمذين راضمعوا اًمدرس وًمدهيم إ – 2

 شمّوقمد هذه اًمطريؼي قمغم إؿموقمي اًمػوُ داظمل اًمػصل .  – 2

 رسمام شممدى هذه اًمطريؼي إمم شمشتقً أومؽور اًمدرس ، وىمطع أوصوًمه من ظمالل األؾمئؾي اًمؽثػمة . – 1

 إرشادات لتطبيق الطريقة الحوارية :  -د 

 ًمؾطريؼي احلواريي صمالصمي مراطمل أؾموؾمقي هي : 

 وء أؾمئؾي همويتفو معرومي مو قمـد اًمطوًمى من معؾوموت طمول اًمتدريس اجلديد من همػم أن كصححفو ألول وهؾي .إًمؼ – 5

 إًمؼوء أؾمئؾي مرشمْطي سموألومم شمشعر اًمطالب سموخلطل أو اًمـؼص . – 4

 اؾمتدراج اًمطالب ًمؾوصول إمم اعمعؾومي اًمصوئْي أو االقمؽماف سموًمعجز ًمالكتْوه ًمؾنمح . – 2

 يرضمى مراقموة مو يكم قمـد األظمذ سمتطْقق اًمطريؼي احلواريي : وقمالوة قمغم مو ؾمْق

 قمدم اؾمتخدام هذه اًمطريؼي ذم شمدريس اعمجؿوقموت اًمؽْػمة .  – 5

 اإلقمداد اجلقد ًمألؾمئؾي اًمتي ؾمتؾؼى أصمـوء اًمنمح .  – 4

 إعموم اعمعؾم سمعوامل َْط اًمػصل .  -2
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 ال شمعؾق ذم أذهوهنم . شمصحقح األظمطوء اًمتي يؼع ومقفو اًمطالب أصمـوء احلوار طمتى -2

 شموَقح األومؽور وشمدويـفو قمغم اًمّْورة سمعد االكتفوء من يمل مـوىمشي . – 1

 أن شمؽون اعمودة اًمعؾؿقي ىموسمؾي ًمؾحوار واًمـؼوش سمخالف اعمواد اًمتي حتتوج إمم ٍد يموًمتوريخ مثال .  -7

 

 مفهوم طريقة العصف الذهني: –أ 

االدموهوت ًمتوًمقد  يؼصد هبو شموًمقد وإكتوج أومؽور وآراء إسمداقمقي من اًمطالب حلل مشؽؾي معقـي ، أي وَع اًمذهن ذم طموًمي من اإلصمورة واجلوهزيي ًمؾتػؽػم ذم يمل

 . أيمؼم ىمدر من األومؽور طمول اعمشؽؾي أو اعموَوع اعمطروح ، سمحقٌ يتوح ًمؾطالب ضمو من احلريي يّؿح سمظفور يمل اآلراء واألومؽور 

 إرشادات لتطبيق أسلوب العصف الذهني : –ب 

 ومقام يكم جمؿوقمي ن اخلطوات اًمتي يؿؽن من ظمالهلو شمطْقق اًمعصف اًمذهـي ذم اًمؼمامٍ اًمتدريْقي :

ذا األؾمؾوب ذم ورئقًّو أو مؼررًا هلو يدير احلوار ، ويػضل أن يؽون ظمْػمًا سمؽقػقي شمطْقق ىمواقمد ه أومراد 51 – 1ختتور جمؿوقمي اًمتدريى ) وقمددهو من -5

 اًمتدريى .. ، يمام ختتور اعمجؿوقمي أمقـًو ًمؾٌ يؼوم سمتّجقل مو يعرض ذم اجلؾّي . 

 يتوزم اًمرئقس شمعريف أؾمؾوب اًمعصف اًمذهـي قمـد شمطْقؼه ألول مره ًمْؼقي أومراد جمؿوقمي اًمتدريى . -4

 يؼوم اًمرئقس سمطرح اعمشؽؾي وذح أسمعودهو قمغم سمؼقي أومراد اعمجؿوقمي.-2

 : هلم ومقؼول – اعمجؿوقمي أموم شمعرض ًموطمي قمغم يؽتْفو وىمد –رئقس أقمضوء اعمجؿوقمي سموًمؼواقمد األؾموؾمقي ًمؾعصف اًمذهـي اًمتي قمؾقفم األظمذ هبو يذيمر اًم -2

 . يموكً مفام ومؽرة أيي من شمّخروا وال همػميمم أومؽور كؼد دمـْوا - أ

 مّتواهو أو واىمعقتفو مو دامً متصؾي سموعمشؽؾي موَوع احلوار .أومصحوا قمن أومؽوريمم سمحريي وقمػويي ودون شمردد مفام يؽن كوقمفو أو  -ب
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 من األومؽور .  ممؽـي يمؿقي أيمؼم اـمرطموا –ج 

 .  هلو كؼد سمدون اآلظمرين أومؽور قمغم إَووموت ىمدموا –د 

 أوالً  – اًمعرض أدوات من همػمهو أو –ورهم طمول اعمشؽؾي ويؽتى أملم اًمٌ هذه األومؽور قمغم اًمّْورة أومؽ ًمطرح اعمجؿوقمي ألومراد اًمْوب اًمرئقس يػتح-2

 .  يطرطمفو من أؾمامء شمّجقل سمدون سملول

اًمْوب مرة  يػتح صمم ، وشملمؾفو ، ؾمؾػوً  اعمطروطمي األومؽور وىمراءة ضمديدة أومؽور ـمرح ذم ًمؾتػؽػم دىمقؼي عمدة اجلؾّي اًمرئقس يوىمف األومؽور ؾمقل شموىمف قمـد-1

سمحريي وشمتم يمتوسمتفو أوالً سملول .. وذم طموًمي ىمؾي األومؽور اعمطروطمي ومنكه روول اؾمتثورهتم سمعْورات أو يمؾامت شموًمد ًمدهيم مزيدًا من  أظمرى ًمألومؽور اجلديدة ًمؾتدىمق

 هذه األومؽور ، يمام يؼدم هو مو ًمديه من أومؽور . 

 سمعدا شمـتفي اعمجؿوقمي من ـمرح أيمؼم يمؿقي من األومؽور . يتم شمؼققم األومؽور سمنطمدي ـمريؼتلم :-7

 اًمتؼققم قمن ـمريق اًمػريق اعمصغر :  - أ

 :وهو يتؽون ن اًمرئقس وصمالصمي من أومراد اعمجؿوقمي يتم اظمتقورهم من ىمْل اعمجؿوقمي أو من ىمْل اًمرئقس ويتم اًمتؼققم ذم َوء اًمـؼوط اًمتوًمقي 

 سمداقمقي . إضمراء ومحص ، أو مراضمعي ٍيعي ًمؼوائم األومؽور ) احلؾول ( ، ًمؾتليمد من قمدم إهمػول أي من األومؽور اإل-

وك معويػم ظموصي شمْعًو ًمـوع اؾمتْعود األومؽور قمغم أؾموس اعمعويػم اًمتوًمقي: اجلدة ، واألصوًمي واعمـػعي ومـطؼقي احلل واًمتؽؾػي ، واجلدول اًمزمـى ًمؾتـػقذ يمام أن هـ-

 اعمشؽؾي . 

 اؾمتْعود األومؽور اًمتي ال شمّوير اعمعويػم اًمّوسمؼي.-

 ن اًمرزم اًمّوسمؼي ، ويطْق قمؾقفو كػس اعمعويػم اًمّوسمؼي مرة صموكقي طمتى يتم اًموصول إزم أومضل األومؽور . شمصـقف األومؽور اعمتْؼقي ذم رزمي م-
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 اًمتؼققم قمن ـمريق مجقع أومراد اعمجؿوقمي:  -ب

عتؼمهو أومضل احلؾول صمم % ( من األومؽور اًمتي ي 51يزود يمل ومرد سمؼوئؿي من األومؽور اًمتي شمم اًمتوصل إًمقفو قمن ـمريق ضمؾّي اًمعصف اًمذهـي ، ويؼوم سموظمتقور ) 

 شمّؾم إزم ىموئد اجلؾّي . 

قى اإلطمصوئقي اعمـوؾمْي وهـو شمؽون األومؽور اًمتي وىمع قمؾقفو االظمتقور من ىمْل مجقع أومراد اعمجؿوقمي هي األومؽور اعمؿقزه ذم هذه احلوًمي يمام يؿؽن اؾمتخدام األؾموًم

 ًمؾتوصل إزم هذه اًمـتقجي ) شمرشمقى األومؽور اعمتؿقزة ( 

 لعصف الذهني :مميزات ا -ج 

 يوضمد اًمعديد من مزايو اًمتي ختص اؾمتخدام اًمعصف اًمذهـي ذم جمول اًمتدريس كشػم إزم أمهفو سمنجيوز :

 ؾمفل اًمتطْقق : ومال رتوج إزم شمدريى ـمويل من ىمْل مّتخدمقه ذم سمرامٍ اًمتدريى . -5

 واألىمالم .اىمتصودي : ال يتطؾى قمودة أيمثر من مؽون مـوؾمى وؾمْورة وـمْوؿمػم وسمعض األوراق  -4

 مّكم ومْفٍ . -2

 . االسمتؽورييـؿى اًمتػؽػم اإلسمداقمي /  -2

 يـؿى قمودات اًمتػؽػم اعمػقدة .  -1

 يـؿى اًمثؼي سموًمـػس من ظمالل ـمرح اًمػرد آراءه سمحريي دون ختوف من كؼد اآلظمرين هلو. -7

 يـؿى اًمؼدرة قمغم اًمتعْػم سمحريي . -6

 اعمشؽالت .يمدي إزم فمفور أومؽور إسمداقمقي حلل  -6
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 عيوب العصف الذهني : -د 

اد ًمؾْحٌ قمن ىمد يمظمذ قمغم هذا األؾمؾوب أكه يعتؿد قمغم ىمقوم األومراد سمطرح أومؽورهم حلل اعمشؽؾي سمٌقمي وقمػويي ، ومن صمم ومنن ذًمك رد من ومعوًمقي األومر

 طمؾول أيمثر أصوًمي ) اسمتؽوريه ( ومتقزًا سموًمتوزم شمؽون احلؾول قموديي ومتواَعي . 

 مفهوم طريقة التعلم التعاوني :  –أ 

و إمم أىمىص طمد ـمريؼي شمدريس شمتضؿن وضمود جمؿوقموت صغػمة من اًمطالب اعمتْويـلم ذم ىمدراهتم يعؿؾون ؾمويو ..  هبدف  شمطوير اخلؼمة اًمتعؾقؿقي ًمؽل قمضو ومقف

 م اًمْعض ويتخذون ىمرارهم سموإلمجوع ًمتحؼقق هدف شمعؾقؿي مشؽمك . ممؽن .. وشمتؿحور طمول اًمطوًمى طمقٌ يعؿل اًمطالب ويـشدون اعمّوقمدة مع سمعضف

 إرشادات لتطبيق طريقة التعلم التعاوني :  –ب 

 اًمتخطقط ًمؾؿواد اًمتعؾقؿقي اًمالزمي وشموومػمهو . – 5

 اًمتؼّقم اًمػروق اًمػرديي .، ويؽون هذا اًمتؼّقم سمشؽل همػم متجوكس متجوكس ، مراقمقو ذم  7—2يؼوم اعمعؾم سمتؼّقم اًمطؾْي إمم جمؿوقموت  من  - 4

 يؽؾف اعمعؾم يمل جمؿوقمي سمنكجوز مفؿي حمددة .   - 2

 شموزيع األدوار سملم أقمضوء اعمجؿوقمي اًمواطمدة ) ىموئد ، ىمورئ يموشمى ، مؼرر . . . (  - 2

جمؿوقمي َامن أن يمل قمضو يتؼن ويّتوقمى سمعد أن شمؽؿل اعمجؿوقموت دراؾمتفو ، يؼوم يمل قمضو ومقفو سمنًمؼوء مو ايمتّْه أموم جمؿوقمته األصؾقي وقمغم يمل  - 1

 اعمعؾوموت واعمػوهقم واًمؼدرات اعمتضؿـي اخلوصي سموعمفؿي اًمتعؾقؿقي اعمحددة  .

 يطؾى اعمعؾم من يمل جمؿوقمي شمؼديم شمؼرير قمام شمم إكجوزه ، صمم ُيؼرأ وُيـوىمش ) اًمتؼرير ( أموم اًمطالب .  - 7
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ـموًمى هو اعمّئول ؿمخصقو قمن إكجوزه .. صمم حتّى قمالمي اعمجؿوقمي من طمّوب اعمتوؾمط احلّوي ظمضوع مجقع اًمطؾْي الظمتْور ومردي ، طمقٌ أن يمل  - 6

 ًمعالموت األقمضوء طمقٌ شمؽون أومضل جمؿوقمي هي اعمجؿوقمي اًمتي حتصل قمغم أقمكم متوؾمط طمّوي .

 مميزات هذه الطريقة : -ج 

 يعتؼم اًمطالب من ظمالل هذه اًمطريؼي مريمز اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي . – 5

 تدرب اًمطالب من ظمالل هذه اًمطريؼي قمغم مفورات اًمـؼوش واحلوار اًمْـوء .ي – 4

 شمعويد اًمطالب قمغم حتؿل اعمّموًمقي . – 2

 شمدريى اًمطالب قمغم اًمتعْػم اجلقد قمن أومؽورهم وآرائفم . – 2

 شمـؿي روح اًمعؿل اجلامقمي .  – 1

 شمعؿل قمغم زيودة اًمتحصقل اًمعؾؿي . – 7

 ؽػم اًمـوىمد .شمّوقمد ذم شمطوير يمػويوت اًمتػ -6

 شمعؿل قمغم شمطوير اًمعالىمي سملم اًمطالب وسمعضفم اًمْعض . – 6

 شمزيد من داومعقي اًمطالب كحو اًمتعؾم .  – 7

 عيوب هذه الطريقة :  -د 

 إذا مل يطؾى اعمعؾم من اًمطالب أن يؼرؤوا طمول موَوع اعمـوىمشي ومنن درؾمه ؾموف يتحول إمم جمؿوقمي من اعمفوشمرات اًمػورهمي .  – 5

 قمدم ضمديي سمعض اًمطالب .  – 4

 َعف ظمؼمات سمعض اًمطالب ال يؿؽـفم من مشوريمي زمالئفم سمشؽل ومعول . – 2
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 رسمام اكحرف سمعض اًمطالب قمن اعموَوع اعمراد مـوىمشته إمم مواَقع ظمورضمقي .  – 2

 ال شمصؾح هذه اًمطريؼي إال سمعد شمدريى يموف . – 1

 يمْػمة من اًمطالب . ال شمصؾح هذه اًمطريؼي ذم اًمػصول اًمتي شمضم أقمدادا  – 7

 اعمعؾوموت .اعمتعؾؿلم مرشمػعي اعمّتوى يعوكون سموَعفم ذم جمؿوقموت اًمتعؾم اًمتعووين خمتؾػي اعمّتويوت من ذوي اعمّتويلم األدكى واعمتوؾمط ذم حتصقل  - 6

 مفهوم تفريد التعليم : –أ 

ديي سمحقٌ جيد مجؾي من اإلضمراءات اعمـفجقي واًمتي شمتغػم معفو أدوار اعمعؾم مؼوركي سموًمتدريس اجلؿعي ًمتؼديم شمعؾقم ًمؾطالب يراقمي مو سمقـفم من ومروق ومر

 وىمدراشمه اًمشخصقي ، مع اًمّامح ًمه سموًمتؼدم ذم اعمؼرر وومق ظمطوه اًمذايت وىمدراشمه وصوال عمّتوى االشمؼون . يتالءميمل متعؾم مو 

 أدوار المعلم في تفريد التعليم :  -ب 

،   .S. A. Aيعقد صقوهمي اعمؼرر اًمدراد ويمل درس قمغم طمدة ذم َوء مدظمل حتؾقل اًمـظم  Designer  Instructionalدوره يمؿصؿم شمعؾقؿي - 5

 سمحقٌ يصْح يمل درس ويملكه وطمدة شمعؾقؿقي ىموئؿي سمذاهتو ، ومؽتػقي من طمقٌ مؽوكوهتو اًمتعؾقؿقي .

ذم إكجوز   Self – pacing  يّوقمد اًمطالب قمغم اًمتعؾم وشمؼديم اًمـصح واإلرؿمود ومتوسمعي اخلطو اًمذايت ًمؾؿتعؾم  Facilator  يمؿقٌدوره  - 4

 األهداف اًمتعؾقؿقي ًمؾؿؼرر .

من شمؼدمه ذم يعؿل قمغم شمشخقص صعوسموت اًمتعؾم ًمؽل متعؾم قمغم طمدة .. واَعو ًمه احلؾول واًمْدائل اًمتي شمّفل   Diagnosis دوره يمؿشخص - 2

 . اًمتغؾى قمغم شمؾك اًمصعوسموت
 ارشادات لتطبيق تفريد التعليم :  -ج 
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 يؿؽن شمطْقق شمػريد اًمتعؾقم من ظمالل اشمْوع اإلضمراءات اًمتوًمقي : 

..   "وأهداومو شمّتثػم ىمدراشمهسمحقٌ شمتوومر ومقفو مروكي يموومقي شمّؿح ًمؽل متعؾم سملن جيد أهداومو يّتطقع إكجوزهو .. "شمػريد األهداف اًمتعؾقؿقي ًمؾؿؼرر اًمدراد :  - 5

  "وذم صقغي اًمتػريد السمد من شمزويد اعمتعؾم سموألهداف اًمتعؾقؿقي اعمرضمو حتؼقؼفو طمتى يتؿؽن من اًمؼقوم سمعؿل شمؼويم ذايت عمؼدار شمعؾؿه 

، سمحقٌ جيد اًمطؾْي اعمتػوىملم مودة شمّتثػم أي السمد من أن يشؿل اعمـفٍ اًمتعؾقؿي قمغم مّتويوت قمؾؿقي شمتـوع ذم قمؿؼفو وصعوسمتفو "شمػريد حمتوى اًمتعؾقم :  - 4

 "ىمدراهتم اعمتػوىمي ، وجيد اًمطؾْي اًمعوديلم مودة شمّتثػم ىمدراهتم أيضو. 

سمؿعـى اًمّامح ًمؾؿتعؾم أن يتؼدم كحو حتؼقق أهداف يمل وطمده وومق معدًمه ذم اًمتعؾم، وسموًمتوزم ال يتم شمثْقً زمن شمعؾم يمل "   Self – Pacingاخلطو اًمذايت   - 2

 "، وًمؽن قمغم اعمتعؾم االكتفوء من دراؾمي وطمدات اعمؼرر ذم اًمػصل اًمدراد أو اًمعوم اًمدراد . وطمدة

وضمود جمؿوقمي من اًمْدائل واخلقورات اًمتعؾقؿقي وقمغم اعمتعؾم أن خيتور من سمقـفو مو يالئؿه ، ".. واحلريي ذم صقغي اًمتػريد شموضمى  "Freedomالحرية "  - 2

راومقي شطي اًمتعؾقؿقي ) ىمراءة ، اؾمتامع ، مشوهدة ، مـوىمشي ، ... اًمخ ( ، وذم اعمواد اًمتعؾقؿقي ) أومالم متحريمي ، أومالم صموسمتي، ذائح وموشموهموشمتؿثل هذه اخلقورات ذم األك

يوت اعمحتوى ، وشمعدد أمويمن ، سمرامٍ يمومْقوشمر ، سمرامٍ ومقديو ، مواد مطْوقمي، أؿمقوء طمؼقؼقي ... اًمخ (، يمام شمتؿثل ذم االظمتْورات ومواقمقد اًمتؼدم هلو ، وشمعدد مّتو

 اًمتعؾم وهمػم ذًمك من ضمواكى اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي . 

د .. وًمؽـفو ىمد شمؽون اظمتقوريي ، أو ىمد شمؽون إضمْوريي ذم مـوؾمْوت معقـي ، "شمـوع أؾموًمقى اًمتعؾم :   - 1 ال شمؾغى أؾموًمقى اًمتدريس اجلؿعي ذم صقغي اًمتعؾم اعُمَػرَّ

 اعمّتؼؾي ، أو من ظمالل جمؿوقموت صغػمة أو اًمتواضمد ذم اعمجؿوقموت اًمؽْػمة.  ًمؾعؿل واًمدراؾمي وجيد اعمتعؾم اًمػرصي

ىمد شمؽون داظمل شمعدد أمويمن اًمتعؾم : السمد من شمعدد أمويمن اًمتعؾم ًمتشؿل اعمؽتْوت، مريمز مصودر اًمتعؾم سموعمدرؾمي، اًمورش، اًمزيورات احلؼؾقي، اعمعومل، و  - 7

 "طمجرات اًمدراؾمي اًمعوديي.
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 لتعليم :مميزات تفريد ا -د 

 شمممن سموًمذيموء اإلكّوين ًمؾؿتعؾم . – 5

 شمممن سملن اًمتعؾم قمؿؾقي جيى أن يؼوم هبو اعمتعؾم . – 4

 شمراقمي مو سملم اعمتعؾؿلم من ومروق ومرديي . – 2

 شمصل سمجؿقع اعمتعؾؿلم عمّتوى االشمؼون . – 2

 شمصى اعمعورف ذم ىموًمى اًموؾموئل اًمتعؾقؿقي . – 1

 عيوب تفريد التعليم :  -هـ 

 حتتوج عمعؾم ذو مواصػوت إقمداديي وقمؼؾقي راىمقي . – 5

 حتتوج ًمتؽؾػي موديي يمْػمة . – 4

 رضورة حتول اعممؾمّي اًمؽمسمويي إمم مو يعرف سمؿريمز عمصودر اًمتعؾم . – 2
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 طريقة حم املشكالت: 
 المفهوم :  –أ 

اًمتغؾى قمغم موىمف مشؽل  اًمتي ؾمْق ًمه شمعؾؿفو ، واعمفورات اًمتي ايمتّْفو ذماعمتعؾم مّتخدمًو اعمعؾوموت واعمعورف  يؼصد سمه جمؿوقمي اًمعؿؾقوت اًمتي يؼوم هبو

 ضمديد ، وهمػم ملًموف ًمه ذم اًمّقطرة قمؾقه ، واًموصول إمم طمل ًمه.

 إرشادات لتطبيق طريقة حل المشكالت : –ب 

 م سموًمػعوًمقوت اعمطؾوسمي حلؾفو . مرطمؾي اًمشعور سموعمشؽؾي : أول ظمطوة هي اًمشعور سملن هـوك مشؽؾي شمواضمه اًمطالب وشمدومعفم إمم اًمؼقو -5

 حتديد اعمشؽؾي : مالطمظي اعمشؽؾي صمم حتديدهو حتديدا دىمقؼو وشموَقحفو ًمؾطالب . – 4

 شمعقلم احلؾول : سمعد أن يتم مجع اعمعؾوموت يؼوم اًمطالب سموَع احلؾول اعمْدئقي  ودور اعمعؾم هـو اًمتوضمقه واإلرؿمود .  – 2

 اًمتليمد من صحي احلؾول : سمؿشوريمي اعمعؾم يتم حتديد احلؾول اًمصوئْي ومن صمم االؾمتدالل قمغم صحتفو وإصمْوهتو سمؿعؾوموت أظمرى .  – 2

 اًموصول إمم احلؼوئق اًمعومي : اًموصول إمم اًمـتوئٍ األيمقدة وصقوهمتفو سملؾموًمقى واَحي ومػفومي . – 1

 مميزات هذه الطريقة :  –ج 

 قمغم إصمورة شمػؽػم اًمطالب ودومعفم إمم االؾمتطالع .شمعؿل هذه اًمطريؼي  – 5

 حتؼق مْدأ اًمتعؾم اًمذايت . – 4

 شمـؿي ادموه اًمتػؽػم اًمعؾؿي ًمدى اًمطالب .  – 2

 شمـؿي روح اًمعؿل اجلامقمي ًمدى اًمطالب . – 2

 اًمطالب من ظمالل هذه اًمطريؼي كشطون ويعؿؾون سمشؽل إجيوي .  – 1
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 هتقئ اًمطوًمى ألن يواضمه مشؽالت احلقوة ويتدرب قمغم ـمريؼي طمؾفو .  – 7

 ىمً .دمؿع ذم إـمور واطمد سملم ؿمؼي اًمعؾم سمامدشمه وـمريؼته .. وموعمعرومي اًمعؾؿقي ذم هذه اًمطريؼي ، وؾمقؾي ًمؾتػؽػم اًمعؾؿي وكتقجي ًمه ذم كػس اًمو – 6

 عيوب هذه الطريقة :  -د 

 فو اًمطالب ذم وىمً ـمويل شمّتغرىمه دراؾمي اعمشؽؾي . ىمؾي اعمودة اًمعؾؿقي اًمتي رصل قمؾق – 5

 ـمريؼي معؼدة ، ألهنو شمدومع اعمتعؾم إمم اعمحووًمي واخلطل إمم أن يتعؾم . – 4

 إذا أؾمـد حتديد اعمشؽؾي ًمؾطالب رسمام رددون مشؽؾي شموومفي ، وإذا ىموم اعمعؾم سمتحديدهو رسمام شمصعى قمغم اًمطالب .  – 2

 اعمواد اًمتي شمّؿح ـمْقعتفو سمذًمك .ال يؿؽن شمطْقؼفو إال قمغم  – 2

 ال شمصؾح جلؿقع ًمطالب حلوضمتفو إمم اًمتػؽػم اًمعؾؿي اعمجرد .  – 1



 155من  124الصفحة 
 

 

اًمتخؿلم ، ويؼوم َوع سمعد اًمػؽرة : دقموة اعمتعؾم إمم اًمؼقوم سمتخؿقـوت طمقول موَوع مو ، ومن صمم اًمتليمد من صحتفو أصمـوء اًمؼراءة وسمعدهو ،طمقٌ أكه يتم ىمراءة اعمو

 اعمتعؾم سمطرح االؾمتػّورات

 الخطوات :

 .  يْدأ اًمدرس سمؿـوىمشي موَوع اًمؼراءة، واحلديٌ قمن قمـوان اًمؽتوب 

 .ـمرح أؾمئؾي قمغم اعمتعؾؿلم ، وطمثفم قمغم اًمتـْم قمن ومؽرة اعموَوع ، أو ـمريؼي قمرَه .ـمريؼي اعممًمف ذم شمـووًمه 

  من اًمطالب أن يػصحوا ويراضمعوا شمـْماهتم، ويؼوركوهو سمام شمم ىمراءشمه ، وأكه سمنمؽوهنم شمغقػم مو رتوج يتم ىمراءة ضمزء من اعموَوع ، صمم اًموىموف واًمطؾى

 شمغقػم .

  . سمعد االكتفوء من اًمؼراءة يتم اًمـؼوش مع اًمطالب طمول مو شمم شمـْمه وطمول اًمـص اعمؼروء 

 مناقشات حوض الشمكة :

صغػمة شمم اظمتقورهو شمشقه ذم متوسمعتفو مشوهدة األؾمامك ذم طموَفو اعموئي  من ظمالل زضموضمفو اًمشػوف،  اًمػؽرة:  طمقٌ يقتوسمع جمؿوقمي من اعمتعؾؿلم جمؿوقمي أظمرى

األظمرى من اعمتعؾؿلم واًمتي متثل سمؼقي اعمتعؾؿلم يمؽل  يشمؼوم هذه اعمجؿوقمي اًمصغػمة سمندارة كؼوش طمول ىمضقي أو موَوع مو ومقام سمقـفو ، وسمؼقي اًمطالب ذم اعمجؿوقم

، وحتضػم األؾمئؾي واًمتعؾقؼوت قمغم اعموَوع ، ويتعوىمى اعمتعؾؿون يمؾفم ذم شمـووب األدوار من مـوىمشلم إمم مّتؿعلم ومن مّتؿعلم إمم  شؾـؼويؼومون سموالؾمتامع ًم

 مـوىمشلم .

 خطوات التطبيق :

 ؼوش .ـضقي اًمحتديد موَوع أو ىم 
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 . اًمتوَقح ًمؾؿتعؾؿلم ـمريؼي وآًمقي ومؽرة  هذه االؾمؽماشمقجقي 

 ي شمؼوم سمندارة اًمـؼوش ومقام سمقـفو.اظمتقور اعمجؿوقمي اًمت 

 . اًمْدء سمعؿؾقي اًمـؼوش من اعمجؿوقمي اعمختورة ًمؾـؼوش 

 وش.يؼوم سمؼقي اعمتعؾؿلم سموإلكصوت إمم زمالئفم ، وشمدوين مالطمظوهتم واؾمتػّوراهتم ، وشمدوين األؾمئؾي اًمتي شُمطرح قمغم زمالئفم ذم طمؾؼي اًمـؼ 

 ك وىمته ذم اعمشوريمي سموحلوار واًمـؼوش مع اعمجؿوقمي.حتديد وىمً حمدد حلؾؼي اًمـؼوش وأن يلظمذ يمل مشور 

  قمـد هنويي وىمً اًمـؼوش ، شمؼوم اعمجؿوقمي اعمّتؿعي سموًمتعؾقق قمغم اعمـوىمشي ، وـمرح األؾمئؾي قمغم اعمـوىمشلم 

 استدعاٌ الضيوف :

قئي شمعؾؿفم ، وذًمك عمو ذم اطمتؽوك اعمتعؾؿلم اًمػؽرة : هو اؾمتدقموء اًمضقوف )اعمتخصصلم( من اعمجتؿع  ًمتؼديم موَوقموت مفؿي ومتخصصي ًمؾؿتعؾؿلم ذم سم

 سمؿتخصصلم من طمؼول قمؾؿقي خمتؾػي  من رومع اهتاممفم هبذه اًمتخصصوت ، وشمؼديم مودة قمؾؿقي من متخصص .

 خطوات التطبيق :

 تفم اعمعرومقي.شمـّقق اًمزيورة مع اًمضقف سمتخطقط مّْق ، يتم شمزويده  سمؿعؾوموت شمػصقؾقي قمن اعمتعؾؿلم من طمقٌ قمددهم وأقمامرهم وظمؾػق 

 هتقئي اًمطالب واؾمتعدادهم ًمؾؼوء مع اًمزائر، وذًمك سمنظمْورهم قمن اًمزيورة ، وقمن موَوع االؾمتضوومي ، واًمتعريف سموًمضقف وظمؼماشمه ، واًمطؾى من 

 اعمتعؾؿلم دمفقز سمعض األؾمئؾي ًمطرطمفو قمغم اًمضقف.

 البروفيشور الخبير :

زمالئه سموإلضموسموت قمغم األؾمئؾي واالؾمتػّورات اًمتي يطرطموهنو قمؾقه ، وشمتطؾى إـمالع اعمتعؾم )اخلْػم ( قمغم  اًمػؽرة : أن اعمتعؾؿلم يتؼؿصون دور اخلْػم اًمذي يزود

 اعمحتوى اًمذي يتعؾؿوكه سمشؽل ضمقد .
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 خطوات التطبيق :

 .شُمطْق اؾمؽماشمقجقي اخلْػم سمعد شمؼديم وذح اعمحتوى ًمؾؿتعؾؿلم من ىمْل اعمعؾم 

 وإقمطوؤهم اًموىمً اًمؽوذم عمراضمعي اعمحتوى ، صمم ُيؼدمون سمشؽل قمشوائي أموم زمالئفم ًمقلظمذوا دور اخلْػم  شمؽوين جمؿوقمي من صمالصمي إمم أرسمعي ـمالب ،

 وجيقْون قمغم أؾمئؾتفم.

 .اًمطؾى من اعمتعؾؿلم صقوهمي قمدة أؾمئؾي قمغم اعمحتوى يؼومون سموالؾمتػّور قمـفو من اخلْػم 

 هتم.يتؼدم اخلؼماء أموم زمالئفم اؾمتعدادا ًمإلضموسمي قمغم اؾمتػّورا 

 . يؼوم اًمطالب سمطرح أؾمئؾتفم قمغم اخلؼماء 

 طمد أقمضوء يتم شموَقح آًمقي اًمؼقوم سمدور اخلْػم واًمطريؼي اًمـؿوذضمقي ذم ذًمك ، واًمتػؽػم اجلقد ذم ومفم اًمّمال وكؼوؿمه مع سمؼقي اعمجؿوقمي ، وشمػويض أ

 .االؾمتػّوراعمجؿوقمي ًمقؼوم سمدور اخلْػم اعمجقى قمغم 

 مشاٌلة المؤلف :

قمؾقي ، صمم ـمرح األؾمئؾي واًمـؼوش طمول اًمؽتوب ،وإن يمون سموإلمؽون اؾمتضوومي ممًمف  واالـمالعور يمتوب أو موَوع يمؿؼول وشموضمقه اعمتعؾؿلم ًمؼراءشمه اًمػؽرة : اظمتْ

 اًمؽتوب أو يموشمى اعمؼول واحلوار معه ، وإن مل يؿؽن ذًمك ىموم اعمعؾم سمدور اعممًمف .

 خطوات التطبيق :

 ذي خيدم أهداف اًمتعؾم ، ويػيض إمم حموور ضمقدة شمثري ـمرح األؾمئؾي واًمـؼوش طمول اعموَوع،اظمتقور اًمؽتوب أو اعمؼول اعمـوؾمى اًم 

 ،وـمريؼي كؼوش وحموورة اعممًمف. شمعريف اعمتعؾؿلم سمآًمقي االؾمؽماشمقجقي ،ومو هي اجلواكى اًمتي ُيريمز قمؾقفو ، ويمقػقي اظمتقور وصقوهمي األؾمئؾي 

 ؾي قمؾقه.اًمطؾى من اعمتعؾؿلم ىمراءة اًمؽتوب ، وصقوهمي األؾمئ 
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 .اؾمتضوومي اعممًمف أو من يؼوم مؽوكه ،وكؼوؿمه طمول اًمؽتوب وموَوقموشمه 

 التحدث عن الكتب :

ٍ اعمؼدم اًمػؽرة: يواضمه اعمتعؾم مشؽؾي اظمتقور اًمؽتوب اعمـوؾمى ، وضموءت هذه االؾمؽماشمقجقي ذم حتديد وىمً ًمؾحديٌ وقمرض سمعض اًمؽتى اًمتي ختدم اعمـف

 اًمؽتوب واًمتشويق إًمقه ًمقم اىمتـوئه وىمرائته.ًمؾؿتعؾؿلم ،وذًمك من ظمالل قمرض ومؽرة 

 خطوات التطبيق:

 .اطمضور اعمعؾم معه اًمؽتوب اًمذي شمم حتديده ًمؾحديٌ قمـه 

 ،إقمطوء اعمتعؾؿلم سمعض اعمعؾوموت قمن اًمؽتوب واًمتي شمدقمو إمم شمشويؼفم إًمقه دون إقمطوئفم يمل اعمعؾوموت قمـه 

 توب يمؼصي، أو ومؽرة طمواهو اًمؽتوب.يتم احلديٌ قمن اعموَوع ، وضموكى قمن مالمح مفؿي ذم اًمؽ 

 .ممؽن شمؼديم مؼطع ىمصػم من اًمؽتوب يمتشويق ًمؼراءشمه 

 . ىمورن اًمؽتوب سمؽتى أظمرى مشوهبي ًمه 

 تحقيقات المجموعة:

 اًمػؽرة : يتشورك اًمطالب ويتعووكون ًمتؼديم قمرض عمـتجفم سمعد اًمتحؼق واًمْحٌ ذم موَوع معلم .

 خطوات التطبيق:

  صغػمة .يؼّم اًمطالب إمم جمؿوقموت 

 .خيتور اًمطالب موَوع اًمتحؼقق أو ردده اعمعؾم 

 .يؼّم اًمطالب موَوع اًمتحؼقق إمم أضمزاء أصغر 
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 . يمل ـموًمى مّمول قمن اًمْحٌ طمول اجلزء اعمؽؾف سمه 

 .يتـوىمش اًمطالب ومقام سمقـفم ًمقتشوريموا ذم اعمعؾوموت اًمتي طمصؾوا قمؾقفو 

 .يْـي اًمطالب معؾوموت ًمقؼدموا مـتجًو هنوئقًو 

 ل ـموًمى ذم اًمعرض اًمتؼدمي ذم مـتٍ اعمجؿوقمي اًمواطمدة.يشورك يم 

 المراسل المتنقل :

 ، وشمصؿقم اًمـامذج. اًمػؽرة : اؾمؽماشمقجقي شمؼوم قمغم اعمجؿوقموت وشمـؼل مراؾمل ومقام سمقـفو ًمـؼل اًمتجورب واخلؼمات ، وهي شمـوؾمى قمؿل اعمشوريع واًمتجورب اًمعؾؿقي

 خطوات التطبيق :

 وت صغػمة رسموقمقي ، شمتلًمف يمل جمؿوقمي من أرسمعي ـمالب.يؼّم اعمعؾم اًمطالب إمم جمؿوقم 

 .يؽؾف اعمجؿوقموت سمنضمراء كشوط أو دمرسمي شمتطؾى قمدة قمؿؾقوت متتوًمقي 

 .شمْدأ اعمجؿوقموت سموًمعؿل 

 .يتػق أقمضوء اعمجؿوقمي اًمواطمدة سمتعقلم أطمد اًمطالب سملن يؼوم سمدور اعمراؾمل اعمتـؼل 

 يّطؾع قمغم قمؿل يمل جمؿوقمي.يتـؼل مراؾمل اعمجؿوقمي سملم اعمجؿوقموت األظمرى سمحق ٌ 

  يعود اعمراؾمل مرة أظمرى إمم جمؿوقمته األصؾقي ًمقـؼل هلم اعمعؾوموت واألومؽور واًمعؿؾقوت اًمتي الطمظفو ظمالل شمـؼؾه سملم اعمجؿوقموت األظمرى ،

 ويتـوىمشون سمعد ذًمك طمول هذه األومؽور اجلديدة ويّتؿرون ذم منموقمفم.
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 التغذية الراجعة الدائرية :

د اعمنموقموت من اًمػؽرة: اؾمؽماشمقجقي شمـؿي مفورات اإلشمصول واعمشوريمي ذم اعمعؾوموت ، وشمؼدم شمغذيي راضمعي ًمؽل اًمطالب ، طمقٌ شمؼوم قمغم اعمجؿوقموت ذم إقمدا

 ظمالل شمـؼؾفم من ذوع إمم آظمر.

 خطوات التطبيق:

  ( ـمالب ذم يمل جمؿوقمي . 7 – 2يؼّم اًمطالب إمم جمؿوقموت من ) 

 شمى ( ًمؽل جمؿوقمي .ُيعلم مّجل ) يمو 

 . شمؼوم يمل جمؿوقمي سمتـػقذ منموع أو كشوط يضؿن مشوريمي مجقع أومراد اعمجؿوقمي 

 .شمؼف يمل جمؿوقمي ظمؾف منموقمفو سمعد أن شمـتفي اعمجؿوقموت من إكجوز مفومفو 

 .شمتحرك اعمجؿوقموت سمودموه قمؼورب اًمّوقمي كحو جمؿوقمي ضمديدة 

 شمدوين أو يمتوسمي اعمالطمظوت. شمْدأ اعمجؿوقمي سمؿـوىمشي منموع اعمجؿوقمي األظمرى سمدون 

 .يؼوم اًمطوًمى اعمؽؾف سمؽتوسمي اعمالطمظوت ذم كؿوج معد ؾمؾػًو سمعد اعمـوىمشي 

 وىمً شمدور اعمجؿوقموت من ضمديد ) يالطمظون، ويـوىمشون، ويؼدمون شمغذيي راضمعي ًمؾؿنموع اًمتوزم، واعمّجل يدون ذم يمل مرة سموًمـؿوذج سمعد اكتفوء اًم

 اًمذي خيصصه اعمعؾم.

  اًمدوران طمتى شمصل يمل جمؿوقمي إمم جمؿوقمتفو األصؾقي طمّى اًمزمن اعمحدد.شمّتؿر قمؿؾقي 

 ٍيْدأ يمل ومريق سمؿراضمعي اعمالطمظوت اعمدوكي ذم اًمػرق األظمرى وشمتم مـوىمشي مجوقمقي طمول اعمشوهدات واًمـتوئ 
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 أسانيب وأدوات انتقىيم انحذيثة 
 مفهوم التقويم:

ت صودىمي من مصودر متعددة سموؾمتخدام أدوات ىمقوس متـوقمي ذم َوء أهداف حمددة سمغرض اًمتوصل إمم قمؿؾقي مـفجقي شمتطؾى مجع سمقوكوت موَوقمقي ومعؾومو "

 رضمي اًمؽػوءة ذم اًمؼقوم سملقمامل شمؼديرات يمؿقي وأدًمي يمقػقي ُيّتـد إًمقفو ذم إصدار أطمؽوم أو اختوذ ىمرارات مـوؾمْي شمتعؾق سموألومراد ) اعمتعؾؿلم ( سمشلن مّتوى األداء ود

 4".أو مفوم معقـي 

 الفرق بين التقويم والقياس: 

ر ؾمؿي معقـي أو ويمثػما مو ردث ظمؾط سملم مػفومي اًمؼقوس واًمتؼويم ، وًمذا من األمهقي سمؿؽون اإلؿمورة إمم أن اًمؼقوس يصف اًمّؾوك وصػو يمؿقو ، وردد مؼدا"

د مثال د شُمعد ىمقوؾمو ًمّؿي  521ول ـموًمى ذم اظمتْور مو قمغم درضمي أيمثر ًمدى اًمػرد ، وال يتخطى ذًمك إمم إصدار طمؽم معلم قمغم اًمّؾوك أو اًمّؿي اعمؼوؾمي .. ومحص

غم هذه اًمدرضمي اؾمتـودا معقـي يؼقّفو االظمتْور ، أي حتدد يمم اًمّؿي ، وًمؽن إذا أصدركو طمؽام ىمقؿقو قمغم هذه اًمدرضمي ، أو اختذكو ىمرارا سمشلن اًمطوًمى اًمذي طمصل قم

مثال ، ومنن  541طقـو وصف اًمدرضمي إمم شمؼويؿفو واحلؽم قمغم مّتوى األداء .. ومنذا يمون حمك األداء اعمؼْول إمم معقور أو حمك أداء معلم ، ومنكـو سمذًمك كؽون ىمد خت

شمـوفمر شمؼدير أداء ضمقد مثال ، ومنكـو سمذًمك كؽون ىمد أصدركو طمؽام يمقػقو  521شمػوق اعمحك وكجؽم قمؾقفو سملهنو درضمي مؼْوًمي ، أمو إذا ىمرركو أن اًمدرضمي  521اًمدرضمي 

 أو األداء اًمذي متثؾه .قمغم اًمدرضمي 

ومفو احلؽم اًمؽقػي اًموصػي قمغم اًمدرضمي ممثال ذم اًمتؼدير  Evaluationإذن هو اًموصف اًمؽؿي اعموَوقمي ًمألداء ، أمو اًمتؼويم   Measurementوموًمؼقوس 

 اًمـوقمي ًمألداء ، وهذا احلؽم يػقد ذم اختوذ ىمرار معلم سمشلن اًمػرد اًمذي طمصل قمغم اًمدرضمي ، أو اىمؽماح إضمراء مـوؾمى ًمه .

 أنواع التقويم : 

                                                           

 . 14 – 11، ص ص  4222أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصري ، القاهري : دار الفكر العربي ،  –صالح الدين محمود عالم : القياس والتقويم التربوى والنفشي   -  4
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 ًمألهداف اعمرضمو حتؼقؼفو :ومن اجلدير سموًمذيمر اإلؿمورة إمم أن اًمتؼويم يصـف إمم األكواع اًمتوًمقي ـمْؼًو 

 Initial or Pre-Evaluation)التقويم المبدئى أو القبلى ) - 1

َوع اًمتعؾم هبدف ويتم ىمْل شمعؾم اًمطالب عمحتوى مـظومي شمدريّقي ) أو مؼرر ، وطمدة ( ًمتحديد مو يتواومر ًمدى اعمتعؾم من ظمصوئص ، معورف ... إًمخ شمرشمْط سمؿو

 فورات أو متطؾْوت ىمْل اًمْدء ذم دراؾمي موَوع مو ومن أكواقمه االظمتْورات اًمتشخقصقي ، اًمؼْؾقي ... إًمخ . اًمؽشف قمن طموضمي اعمتعؾم إمم شمعؾم م

 :  Formative Evaluationالتقويم التكوينى ) البنائى (  - 4

ًمؾؿعؾم  Feedbackة وشمؼديم شمغذيي راضمعي ويعـى اؾمتخدام اًمتؼويم أصمـوء قمؿؾقي اًمتدريس ويّتفدف حتديد مدى شمؼدم اًمطالب كحو االهداف اًمتعؾقؿقي اعمـشود

اضمعي واًمتـؼقح ظمالل قمن ؾمػم شمعؾم اًمطالب هبدف إقمطوء مزيد من االهتامم إمم شمعديل ذم أداء اعمتعؾم ويضم صمالصمي مراطمل هى : مجع سمقوكوت ، حتؾقؾفو ، صمم اعمر

 اًمتغذيي اًمراضمعي . 

 : Summative Evaluationالتقويم التجميعى  - 1

قؿى أو ذم قمغم إطمراز كواشمٍ اًمتعؾم هبدف اختوذ ىمرارات مثل كؼل اعمتعؾم إمم مّتوى أقمغم أو خترضمه ويتم قمودة ذم هنويي شمدريس حمتوى أو سمركومٍ شمعؾ ويعـى احلؽم 

 Final Exam هنويي مرطمؾي ومن أهم أدواشمه اعمّتخدمي مو يعرف سموالظمتْورات اخلتومقي

  Post Evaluationالتقويم البعدً : - 2

و طمصل قمؾقه من عد اكتفوء اًمؼمكومٍ اًمتعؾقؿى واكؼضوء ومؽمة زمـقي ، ىمد شمطول أو شمؼرص قمغم اكتفوئه وهيدف إمم اًمتحؼق من مدى اطمتػوظ اعمتعؾم وشمطْقؼه عمويتم سم

 شمعؾم وشمتْع يمػوئته واًمتعرف قمغم مدى اطمتقوضمه إمم سمرامٍ دمديديي أو قمالضمقي وشمـؿويي ... إًمخ . 

 وومقام يكم قمرض ألهم أؾموًمقى وأدوات اًمتؼويم احلديثي : 

 Portfoliosحقائب العمل  :  -أوال 
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 مفهوم حقائب العمل : -أ 

ى ذم اظمتقور هي دمؿقع هودف ومؼصود ألقمامل اًمطالب ، اًمتي شمزودكو سمصورة مػصؾي قمن شمؼدم اًمطالب وحتصقؾفم وجيى أن شمشؿل طمؼوئى اًمعؿل مشوريمي اًمطوًم

 حمتويوت احلؼقْي ومعويػم االظمتقور واحلؽم قمغم احلؼقْي واًمدًمقل شمػؽػم وومفم اًمطوًمى وإدرايمه . 

 محتوً حقائب العمل : -ب 

ؼد يمتوب ، أو إسمداء ، أو كيؽود يوضمد إمجوع سملم اًمعؾامء أن طمؼوئى اًمعؿل شمتـوول شموصمقؼو ًمْعض األقمامل اًمتي يؼوم هبو اعمتعؾم مثل إكتوج منموع ، أو يمتوسمي ىمصقدة 

أطمرزه ضمراء اًمرأي طمول موَوع معلم .. يمام شمتضؿن ىمدرة اًمطوًمى قمغم إسمداء رأيه ووصف اجلواكى اعمؿقزة ًمؾعؿل اًمذي ىموم سمه وشموَقح كواطمي اًمتؼدم اًمذي 

 اًمؼقوم هبذا اًمعؿل.

 إرشادات لتطبيق حقائب العمل في عملية التقويم :  –ج 

 عؿل وحتديد اعمعؾوموت اًمالزمي واًمِوريي إلضمراء قمؿؾقي اًمتؼويم .حتديد أهداف وحمتوى طمؼوئى اًم – 5

 سمـوء اعمعويػم اخلوصي سموحلؽم قمغم مّتويوت األداء ووَع اًمعالموت اخلوصي سمؽل أداء وشمؼويم اعمتعؾم ذم َوء األداء اًمذي ىموم سمه . – 4

 حتديد اعمفوم واًموفموئف اعمحددة وومؼو ًمؾؿعويػم اعمحددة ؾموسمؼو . – 2

 وحتديد راء اًمدراؾموت االؾمتطالقمقي من أضمل شمدريى اعمعؾؿلم قمغم اؾمتخدام طمؼوئى اًمعؿل وشمدريْفم قمغم حتؾقل اًمـتوئٍ ووَع اًمدرضموت وشمطْقق اعمعويػمإضم – 2

 اًمدرضموت ووموقمؾقي اًمؼمكومٍ .

 شمطْقق اًمؼمكومٍ قمغم مجقع اًمطالب . – 1

 شمدريى اعمعؾؿلم قمغم وَع اًمدراؾموت وشمطْقق اعمعويػم . – 7

 وَع سمعض اخلطوط اًمعريضي الظمتقور قمقـي من أقمامل اًمطالب ظمالل ومؽمة معقـي . – 6
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 رصد اًمعالموت وضمعؾفو ذات معـى ًمؽل من اعمعؾؿلم واًمطالب . – 6

 . شمؼويم اًمؼمكومٍ سمعد مرور ومؽمة زمـقي معقـي وذًمك ًمؾتليمد من وموقمؾقته واختوذ أطمؽوم وىمرارات رضوريي ومفؿي ًمتحؼقق وموقمؾقي قمؿؾقي اًمتؼويم – 7

 مميزات استخدام البرتفوليو في عملية التقويم : -د 

  : يعد وؾمقؾي شمؼويم مػقدة ًمؾطالب طمقٌ يّفم ذم 

 . مؼوركي اًمطوًمى سمـػّه وًمقس سملىمراكه 

 . اًمرسمط سملم مواـمن اًمػشل ًمدى اعمتعؾم واألداء اًمذي ىموم سمه 

 . اًمتؽومل سملم اًمتدريس واًمتؼويم واًمْحٌ واًمتطوير 

 . شمـؿي حتؿل اعمّموًمقي ًمدى اعمتعؾم 

  شمشخقص طموضموت اًمطالب واهتامموهتم واًمتعرف قمغم كواطمي اًمؼوة واًمضعف ًمدهيم 

 خصقي اعمتعؾم .إقمطوء اًمدًمقل قمغم كؿو وشمؼدم اًمطالب ذم مجقع ضمواكى ؿم 

 . شمـؿقي مفورات اًمتػؽػم اًمـوىمد واإلسمداقمي ومفورات اًمتـظقم واالؾمتؼالل اًمذايت ًمدى اًمطالب 

 ، وهدذا اًمتوصمقدق يؿؽدن  دمٍ اًمطالب ذم شمؼويم شمؼدمفم ذم قمؿؾقي اًمتعؾم ومثول ذًمك ، ومنن قمقـوت اًمؽتوسمي يؿؽن أن شموصمق اًمتغػمات اًمتي حتدث قمؼم ومصدل دراد يمومدل

 وس عمّوقمدة اًمطالب قمغم مالطمظي شمؼدمفم وشمؼويم أدائفم ذاشمقو .اؾمتخدامه يملؾم

  قمغم اًمعديد من االؾمئؾي اًمتي ممورؾمي اًمطالب قمؿؾقوت اًمتلمل ومقام يؼومون سمه من أقمامل ، طمقٌ يّجل اًمطوًمى شمعؾقؼوشمه قمغم األقمامل اعمتضؿـي ذم اعمؾف ويمذًمك اؾمتجوسموشمه

 وري دموه هذا اًمعؿل ؟ يمقف أـمورر هذا اًمعؿل ؟ مو ضمواكى اًمتؿقز ذم أدائي ؟ من سمقـفو : مو اًمذي شمعؾؿته من هذا اًمعؿل ؟ مو ؿمع

 سلبيات استخدام البرتفوليو في عملية التقويم : -هـ 

 . صعوسمي ىمقوس مفورات اًمطالب سموًمشؽل اًمصحقح واًمّؾقم 
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 . صعوسمي اًمتّجقل اًمصحقح ًمؼقوس اعمفورات 

  اًمعؿل .صعوسمي حتديد األدوات واًموؾموئل اعمّتخدمي ذم طمؼوئى 

 . صعوسمي َامن ذوط االمتحوكوت اعمؼــي 

 . االشمػوع شمؽؾػي اؾمتخدام طمؼوئى اًمعؿل 

 . وَع اًمدرضموت خيتؾف من معؾم آلظمر 

 . قمدم وضمود معويػم مؼــي الؾمتخدام طمؼوئى اًمعؿل 

 . صعوسمي حتديد اًمصدق واًمثْوت ًمألدوات اعمّتخدمي ذم طمؼوئى اًمعؿل 

    peer Evaluationثانيا : تقويم األقران

 مفهوم تقويم األقران : –أ 

ى سمدور اًمؼرين / ورؾمي اًمطوًمى ألدوار وموقمؾي يؽون من ؿملهنو إصدار طمؽم قمغم مدى شمؼدم أىمراكه كحو حتؼقق األهداف اًمتعؾقؿقي اعمرضموة .. وطمقٌ يؼوم يمل ـموًممم

 اعمؼًوم ، و اًمؼرين / اعمؼٍوم .

 إرشادات لتطبيق أسلوب تقويم األقران :  –ب 

 . شمدريى اًمطالب قمغم يمقػقي اعمالطمظي ، وشمّجقل إكطْوقموهتم قمن اًمشئ اعمالطمظ 

  شمزويد اًمطالب سموعمعويػم أو اعممذات وىمواقمد اًمتؼديرRubrics  . اًمتى يّتـدون إًمقفو رم شمؼويم أقمامهلم ، وأقمامل زمالئفم 

 فم رم أكػّفم . شمشجقع اًمتعوون سملم اًمطالب ودقمم صمؼت 

 . شموومػم األدوات واًموؾموئل واعمصودر اًمتى ىمد شمتطؾْفو مواىمف شمؼويم األىمران 
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  . مواضمفي أكامط اًمّؾوك همػم اعمرهموب اًمذى ال يدقمم اًمتعوون وكجوح شمؼويم األىمران 

 مميزات تقويم األقران :  –ج 

 جوزات األظمرين .يزيد من ىمدرة اًمطوًمى قمغم مالطمظي وشململ وشمؼويم أومؽوره وإكجوزاشمه ، وإك 

 . يؽّى اًمطوًمى اًمثؼي سموًمـػس 

  . يـؿي وقمي اعمتعؾم دموه حتقزه اًمشخىص ، وأصمره رم احلؽم قمغم اآلظمرين قمـدمو يؼوم سمتؼويؿفم وشمؼويم كػّه 

 . يتقح اًمػرصي أموم اعمتعؾم ًمؾتعرف قمغم وضمفوت كظر وأؾموًمقى متـوقمي رم اعمالطمظي 

 وسمقئي شمشجع اًمديؿؼراـمقي وشمدقمؿفو.  يّوقمد شمؼويم األىمران يمذًمك قمغم شمشؽقل مـوخ 

 عيوب تقويم األقران :  –د 

 اًموىمً اعمّتفؾك ًمتدريى األىمران يؽون قمغم طمّوب شمدريس اعمحتوى . .5

اًمؼدرات  سمعض اًمطالب ًمقس ًمدهيم اعمفورات اًمتعووكقي اعمالئؿي ًمؾعؿل سمشؽل ومعول وًمقس ًمدهيو اخلؼمة رم قمؿؾقي اًمتعؾم ، وموًمطالب خيتؾػون رم .4

 واعمّتويوت وسموًمتوزم رم اعمتوسمعي واًمتؼويم .

 صعوسمي شمؼققم األىمران ًمْعضفم اًمْعض ألن األىمران يؼقؿون سمعضفم سملقمغم اًمدرضموت طمتى ال يّتفون هبم رم اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي . .2

 اإلؾمؽماشمقجقوت اًمتي يّتخدمفو اعمعؾؿون ًمتدريى األىمران مو زاًمً همػم يموومقي وهمػم متطورة ًمؾتدريى. .2

 ال شموضمد مـوهٍ دموريي متوطمي ومتوومرة ًمتدريى األىمران.  .1

 اًمتؽؾػي اًمعوًمقي ًمتدريى األىمران . .7

 رم هذه اًمعؿؾقي. إطمتامل صعوسمي اإلؾمتؿرار   .6
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 يؿقل أؾمؾوب شمدريى األىمران إمم اًمؽميمقز قمغم شمعزيز اًمـوقمقي سمدالً من شمغقػم اًمّؾوك . .6

 األىمران حلّن اإلصغوء ًمًظمرين . امتالكصعوسمي   .7

  Performance – based Assessmentالقائم على األداٌ  : التقويمثالثا 

 مفهوم التقويم القائم على األداٌ :  –أ 

ومه سمعروض قمؿؾقي يظفر ويؼصد سمه : ىمقوم اعمتعؾم سمتوَقح شمعؾؿه ، من ظمالل شموفمقف مفوراشمه ذم مواىمف طمقوشمقي طمؼقؼقي ، أو مواىمف حتويمي اعمواىمف احلؼقؼقي ، أو ىمق

 دى اشمؼوكه عمو ايمتّى من مفورات ، ذم َوء اًمـتوضموت اًمتعؾقؿقي اعمراد اكجوزهو .من ظمالهلو م

 طمقٌ يؿؽن ًمؾؿعؾم أن يطؾى من اعمتعؾم اًمؼقوم سمام يكم :

عمفورات حمددة ،  اًمتؼديم : وهو قمرض خمطط ًمه ومـظم ، ويؼوم سمه اعمتعؾم ، أو جمؿوقمي من اعمتعؾؿلم عموَوع حمدد ، وذم موقمد حمدد ، إلفمفور مدى امتاليمفم – 5

 يملن يؼدم اعمعؾم / اعمتعؾؿلم ذطمو عموَوع مو مدقمام سموًمصور واًمرؾموموت .

قص ، ورسمط احلديٌ : ويعـي حتدث اعمتعؾم أو جمؿوقمي من اعمتعؾؿلم قمن موَوع معلم ظمالل ومؽمة حمددة وىمصػمة ، هبدف إفمفور ىمدرشمه قمغم اًمتعْػم واًمتؾخ – 4

 ؼي وًمغي واَحي .وهقم سمطريػاألومؽور وإقمودة قمرض اعم

ْه موىمػو طمقوشمقو اعمحويموة / ًمعى األدوار : طمقٌ يـػذ اعمتعؾم / اعمتعؾؿون طموارا أو كؼوؿمو سمؽل مو يراومؼه من طمريموت وإيامءات يتطؾْفو اًمدور ذم موىمف يش – 2

 اطموت وصـع اًمؼرارات من ظمالل مفؿي أو طمل مشؽؾي .طمؼقؼقو إلفمفور مفوراهتم اعمعرومقي واألدائقي ومدى ىمدرهتم قمغم اشمْوع اًمتعؾقامت واًمتواصل وشمؼديم االىمؽم

حمؽم ) أطمد  / اعمـوفمرة : وهي ًمؼوء سملم ومريؼلم من اعمتعؾؿلم ًمؾؿحوورة واًمـؼوش طمول ىمضقي مو ، طمقٌ يتْـى يمل ومريق وضمفي كظر خمتؾػي ، سموإلَوومي إمم 2

 ًمػعول وشمؼديم احلجٍ واعمؼمرات اعمميدة ًموضمفوت اًمـظر .اعمتعؾؿلم ( إلفمفور مدى ىمدرة اعمتعؾؿلم قمغم اإلىمـوع واًمتواصل واالؾمتامع ا

 إرؿمودات ًمتطْقق اًمتؼويم اًمؼوئم قمغم األداء : –ب 
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 حتديد اًمغرض من اًمتؼويم سمشؽل واَح . – 5

 حتديد اًمـتوضموت اخلوصي اعمراد شمؼويؿفو . – 4

 . حتديد مو يراد شمؼويؿه سمشؽل واَح من مفورات معرومقي ، ووضمداكقي ، واضمتامقمقي ، وأدائقي ، زكزع اعمشؽالت اعمراد طمؾفو من ىمْل اعمتعؾؿلم – 2

 شمرشمقى اًمـتوضموت طمّى األوًمويي واألمهقي . – 2

 يمتوسمي اًمؼوئؿي اًمـفوئقي ًمؾؿفورات واًمعؿؾقوت اًمطؾوب شمؼويؿفو . – 1

 تؼويؿقي اعمـوؾمْي واعمـّجؿي مع اًمـتوضموت .اكتؼوء اعمفامت اًم – 7

 حتديد وىمً اإلكجوز . – 6

 حتديد اعمعويػم ومّتويوت األداء . – 6

 حتديد ـمروف وذوط األداء . – 7

مثل سمطوىمي اًمتواصل  –اكتؼوء األداة : ىموئؿي رصد ] قمْورة قمن ىموئؿي األومعول اًمتي يرصدهو اعمعؾم أو اًمطوًمى أصمـوء شمـػقذ مفؿي أو مفورة شمعؾقؿقي [  – 51

مدي إمم معـى مػفوم اًمؾػظي] وومقفو يعؼم اًمطوًمى ؿمػويو وسمؾغته اخلوصي قمن األومؽور سموؾمتخدام اًمؽؾامت واعمػوهقم واألؿمؽول اًمتي شمرشمى وومؼو ًمـظوم معلم سمحقٌ ي

 ًمؽل من اًمؽؾامت واجلؿل واًمعْورات وذًمك سمشؽل يمالمي من ىمْل اًمطوًمى .

 األداء : ممقزات اًمتؼويم اًمؼوئم قمغم -ج 

 يتصف اًمتؼويم اًمؼوئم قمغم األداء سمؿجؿوقمي من اعمؿقزات مـفو :

 وصدىمه . شمؼويم مْوذ ًمألدوار يمام هو ذم واىمع احلقوة أو رويمقفو طمقٌ شمؼوم ومقه اعمفورات اعمعرومقي واألدائقي واًموضمداكقي وسمذًمك يّتؿد مصداىمقته – 5
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 .شمؼويم متؽومل يريمز قمغم شمؼويم اًمعؿؾقوت واًمـواشمٍ  – 4

 يتقح ًمؾؿتعؾم دورا إجيوسمقو وومعوال ذم اًمْحٌ قمن اعمعؾوموت من قمدة مصودر ومعوجلتفو . – 2

 يؿؽن اعمتعؾم من اًمؼقوم سمعؿؾقي اًمتؼويم اًمذايت أصمـوء شمـػقذ مفؿي أو قمؿل أو منموع . – 2

  .يشؽمك اعمتعؾم مع اعمعؾم ذم وَع معويػم شمؼويم األداء ومّتويوت األداء قمغم هذه اعمعويػم – 1

ول إمم مّتوى قمول يعطي اعمتعؾم واعمعؾم ومرصي شمعديل إضمراءات ، ومفوم اًمتؼويم ، سمـوًء قمغم اًمتغذيي اًمراضمعي من أي مـفام ، وسمذًمك شمشجع اعمتعؾم قمغم اًموص – 7

 من اجلودة .

 يعطي اعمتعؾم جموال ًمؾدوموع قمن أدائه سموحلجٍ ، واًمؼماهلم ًمتؼميرهو مـطؼقو وقمؿؾقو . – 6

 تؼويم اًمؼوئم قمغم األداء :قمقوب اًم –د 

 اومتؼور اعمعؾم ًمؾؽػويوت واعمفورات اًمالزمي عمامرؾمي هذا اًمـوع من اًمتؼويم . – 5

 يتطؾى وىمتو وضمفودا وشمؽؾػي موًمقي مرشمػعي . – 4

 سمعض اعمتعؾؿلم ىمد ال يتجووسمون سمػوقمؾقي مع هذا اًمـوع من اًمتؼويم . – 2

 راسمعو : اًمتؼويم اًمؼوئم قمغم اعمالطمظي :

 مفهوم التقويم القائم على المالحظة : –أ 

شمػقد ذم احلؽم  هي قمؿؾقي يتوضمه ومقفو اعمعؾم أو اعمالطمظ سمحواؾمه اعمختؾػي كحو اعمتعؾم ، سمؼصد مراىمْته ذم موىمف كشط ، وذًمك من أضمل احلصول قمغم معؾوموت

 قمؾقه ، وذم شمؼويم مفوراشمه وىمقؿه وؾمؾويمه وـمريؼي شمػؽػمه .



 155من  139الصفحة 
 

 التقويم القائم على المالحظة :إرشادات لتطبيق أسلوب  -ب 

 حتديد كواشمٍ اًمتعؾم اًمتي يـْغي مالطمظتفو سموَوح . -5

 أو اًمّؾويمقوت موَوع اعمالطمظي . Actionsحتديد األومعول  -4

 حتديد اعموىمع اًمذي شمتم ومقه قمؿؾقي اعمالطمظي . -2

 ال ختتؾف كتوئٍ اعمالطمظي سموظمتالف اعمؼوم . -2

 هو متوىمع أدائه . اشمّوق إضمراءات اعمالطمظي مع مو -1

 وَوح صقوهمي اخلطوات طمتى ال خيتؾف ومفؿفو من مؼوم آلظمر . -7

 شمّجقل كتوئٍ اعمالطمظوت يمتوسمي . -6

 سمـوء ىموائم اعمالطمظي وومق اخلطوات اًمتوًمقي : -6

 . شمؼّقم اعمفورة اًمّؾويمقي اعمراد اظمتْورهو إمم ظمطوات مػصؾي يتػق قمؾقفواعمتخصصون 

  ىموئؿي .شمؽتى هذه اخلطوات ذم ؿمؽل 

 . يوَع أموم يمل ظمطوة من ظمطوات اًمؼوئؿي مرسمعلم خيصص أطمدمهو ًمتّجقل األداء اًمصواب واآلظمر ًمألداء اخلطل 

 . يمذ اعمؼوم سموًمصواب أو اخلطو اموم يمل ظمطوة يمدهيو اعمتعؾم 

 . حتّى اًمدرضمي اًمـفوئقي قمـد االكتفوء من اًمعؿل وذًمك سمجؿع قمدد اخلطوات اًمصواب 

  قمغم اًمؼوئؿي يمام يتػق قمؾقفو اخلؼماء وذًمك ىمْل شمطْقؼفو .حتديد درضمي اًمـجوح 
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 مميزات استخدام أسلوب التقويم القائم على المالحظة :  -ج 

 شمؼويم كواشمٍ اًمتعؾم اعمتؿثؾي ذم خمتؾف معويػم ضمودة واقمتامد أداء اعمتعؾم ، مـفو : – 5

 . اًمْـقي اعمعرومقي يمتطْقق اعمعورف واعمعؾوموت ذم مواىمف ضمديدة 

 ورات االؾموؾمقي يمؿامرؾمي مفورات اًمتػؽػم وطمل اعمشؽالت .اعمف 

 . مفورات اًمتحدث واالؾمتامع 

 . اجلواكى اًموضمداكقي يموالدموهوت واًمؼقم 

 شمدوين اًمّؾوك يمام ردث ومعال . – 4

 اًمتليمد من صحي مو يؼرره اًمػرد قمن كػّه سمخصوص أدائه . – 2

 شمّوقمد اعمالطمظي قمغم موَوقمقي وصدق وصمْوت شمؼويم اًمّؾوك اعمّتفدف . – 2

قم ، ومن صمم شمزود اعمالطمظي اعمعؾم سمتغذيي راضمعه طمول ضمواكى اًمؼوة ، وكواطمى اًمصعف رم أداء اًمطالب ممو يػّح اًمطريق أمومه ًمتوضمقففم ، وحتّلم اًمتعؾ - 1

 ضموده اًمتعؾم .

 على المالحظة : عيوب استخدام أسلوب التقويم القائم  -د 

 صعوسمي َْط اًموىمً اًمالزم ًمؾؿالطمظي . - 5

 يصعى إظمضوع مو يػعؾه اًمطالب ظمورج اعممؾمّي اًمتعؾقؿقي ًمؾؿالطمظي . - 4

 صعوسمي اؾمتخدامفو مع األقمداد اًمؽْػمة من اًمطالب ، طمقٌ جيى مالطمظي أداء يمل متعؾم قمغم طمدة . - 2
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 خامشا : التقويم القائم على المقابلة : 

 مفهوم التقويم القائم على المقابلة : –أ 

ألهداف شمعؾقؿقي حمددة  هي حمودصمي شمػوقمؾقي سملم اًمؼوئم سموعمؼوسمؾي ) اعمعؾم ( ومّتجقى ) اعمتعؾم ( سمغرض احلصول قمغم معؾوموت معقـي مـه سمغقي شمؼويم أدائه وومؼو

 ؾمؾػو.

 إرشادات لتطبيق أسلوب التقويم القائم على المقابلة :  –ب 

 هدف اعمؼوسمؾي .حتديد  – 5

 حتديد األومراد اعمطؾوب مؼوسمالهتم ، وإقمالمفم سمؿوقمد ومؽون اعمؼوسمؾي . - 4

 حتديد أؾمئؾي اعمؼوسمؾي وشمرشمقْفو . – 2

 حتديد أؾمؾوب شمّجقل اإلضموسموت ) ذم وضمود اعمتعؾم أم سمعد االكتفوء من اعمؼوسمؾي ( .  – 2

 عمعؾم واعمتعؾم .اًمْدء ذم اعمؼوسمؾي سموًمؽمطمقى وظمؾق ضمو من االًمي سملم ا – 1

 قمرض اؾمئؾي اعمؼوسمؾي مع اًمؽميمقز قمغم موَوع اعمؼوسمؾي واالكتْوه اًمدائم ًمؾؿتعؾم . – 7

 اًمتؿفقد إلهنوء اعمؼوسمؾي وشمؾخقص مودار ومقفو . – 6

 أنواع المقابالت : -ج 

 شموضمد قمدة أكواع ًمؾؿؼوسمؾي مـفو :

وقمغم اعمّتجى أن يتخػم أىمرهبو اًمتي شمعؼم قمن رأيه وؾمؾويمه .. ويتؿقز هذا اًمـوع من اعمؼوسمؾي سمّفوًمي  اعمؼوسمؾي اعمؼقدة : شمتضؿن اؾمئؾي ًمؽل مـفو إضموسموت حمددة ، – 5

 شمصـقف اًمْقوكوت وحتؾقؾفو .
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اء .. ويتؿقز هذا سموت وآراعمؼوسمؾي اعمػتوطمي : ويطرح ومقفو اًمؼوئم سموعمؼوسمؾي أؾمئؾي مػتوطمي همػم حمددة اإلضموسمي ، وقمغم اعمّتجقى أن خيؼمه سمام يراه مـوؾمى من إضمو – 4

 اًمـوع من اعمؼوسمؾي سموحلصول قمغم يمم يمْػم من اًمْقوكوت ، وًمؽن يؼوسمل اعمعؾم اًمؼوئم سموعمؼوسمؾي صعوسمي شمصـقف إضموسموت اًمطالب وحتؾقؾفو .

 اعمػتوطمي : وجيؿع هذا ااًمـوع سملم اًمـوقملم اًمّوسمؼلم ًمؾؿؼوسمؾي . –اعمؼوسمؾي اعمؼقدة  – 2

 م :دور المقابلة في عملية التقوي –د 

 ىمد يّتخدم اعمعؾم اعمؼوسمالت ألهمراض شمؼويؿقي متعددة مـفو :

 اؾمتطالع آراء ـمالسمه طمول موَوع معلم . - 5

 دراؾمي وشمشخقص مّتوى كواشمٍ شمعؾم معقـي ًمدى اًمطالب . - 4

 قمالج سمعض ضمواكى اًمشخصقي ًمدى اًمطالب ، يموًمثؼي سموًمـػس ، وومفم اًمذات . - 2

 مميزات أسلوب التقويم القائم على المقابلة :  -هـ 

 أهم مزايو اؾمتخدام اعمعؾم الؾمؾوب اعمؼوسمؾي :

 شمقّػم احلصول قمغم االؾمتجوسموت سموًمتحدث مع اًمطالب . - 5

 شمّتخدم سمػوقمؾقي مع اًمطالب اًمذين ًمقس ًمدهيم اًمداومعقي ًمإلضموسمي يمتوسمي . - 4

حو اًمؽشف قمن اجلواكى اًموضمداكقي اعمثػمة ًمالكػعول ، يملن يعرف اعمعؾم من ـمالسمه أؾمْوب شمدهور ىمقم معقـي أو أؾمْوب ؿمقوع شمؼوًمقد معقـي قمغم ك - 2

 مػوضميء.

 عيوب أسلوب التقويم القائم على المقابلة :  -و 

 وضمفدا من اعمعؾم . شمتطؾى اعمؼوسمؾي د قمودة د اًمؾؼوء مع يمل ـموًمى سمؿػرده ، وهذا يتطؾى وىمتو - 5
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 أطمقوكو خيشى اًمطوًمى من اًمتعْػم قمن رأيه سمرصاطمي . - 4

 شمتلصمر درضمتفو إمم طمد مو سمذاشمقي اًمػوطمص ) اعمعؾم ( . - 2

 سادسا : التقويم القائم على األسئلة الشفهية : 

 مفهوم التقويم القائم على األسئلة الشفهية :  –أ 

 –اًمتحؾقل  –اًمتطْقق  –اًمػفم  –قمؾقفو سمطريؼي ؿمػفقي .. قمغم أن شمغطي هذه األؾمئؾي مجقع اعمّتويوت اعمعرومقي ] اًمتذيمر اؾمئؾي يطرطمفو اعمعؾم قمغم اعمتعؾم ًمقجقى 

 اًمتؼويم [ . –اًمؽميمقى 

 إرشادات لتطبيق التقويم القائم على األسئلة الشفهية :  –ب 

 شموومػم مـوخ آمن قمـد شموضمقه اًمّمال ًمؾؿتعؾم . - 5

 ، وإقمودة صقوهمته إذا مل يتضح ًمؾؿتعؾم .وَوح صقوهمي اًمّمال  - 4

 إقمطوء وىمتو ًمؾؿتعؾم ًمؾتػؽػم ىمْل ـمؾى اإلضموسمي . - 2

 قمدم مؼوـمعي اعمتعؾم أصمـوء اإلضموسمي إال إذا اسمتعد قمن موَوع اًمّمال . - 2

 اًمّامح ًمؾؿتعؾم سموالؾمؽمؾمول ذم اإلضموسمي إذا رهمى ذم ذًمك . - 1

 أذيمر اعمػقد .. ( . –يمػى  –من ىمْقل ) ظمطل قمدم اًمتعؾقق قمغم اإلضموسموت سمؽؾامت حمْطي  - 7

 هل من أؾمْوب أظمرى .. (  –ـمرح مزيد من األؾمئؾي كؼود ًمّؼم أهموار اإلضموسمي من ىمْقل ) موذا شمؼصد  - 6

 مميزات التقويم القائم على األسئلة الشفهية :  -ج 

 ؾمفوًمي شمطْقؼفو . - 5
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 همػم مؽؾػي موديو مؼوركي سموالظمتْورات اًمتحريريي . - 4

 شمّؿح ًمؾطوًمى سمتعديل إضموسمته . - 2

 شمؽّى اعمتعؾم مفورات اًمتحدث واالؾمتامع . - 2

 عيوب التقويم القائم على األسئلة الشفهية :  -د 

 يغؾى قمؾقفو اًمذاشمقي ذم شمؼدير إضموسموت اعمتعؾم . - 5

 صعوسمي اؾمتخدامفو مع األقمداد اًمؽْػمة ًمؾطالب . - 4

 يموخلجل واًمؽمدد .شملصمر إضموسموت اًمطوًمى سمخصوئصه اًمشخصقي  - 2

– 

دائفم اعمفامت ًمتؼويم مدى حتؼق كتوضموت اًمتعؾم من ظمالل أؾموًمقى اًمتؼويم اعمختؾػي ، السمد من أدوات مصؿؿي سمشؽل مـوؾمى ًمرصد ومالطمظي اعمتعؾؿلم أصمـوء أ

 واعمفورات ومن هذه األدوات كّتعرض مو يكم : 

  check Listأوال : قائمة الرصد / الشطب 

 المفهوم : -أ 

ظمتقور إطمدى يمؾؿتلم من قمْورة قمن ىموئؿي األومعول / اًمّؾويمقوت اًمتي يرصدهو اعمعؾم ، أو اًمطوًمى أصمـوء شمـػقذ مفؿي أو مفورة شمعؾقؿقي .. ويّتجوب قمغم ومؼراهتو سمو

  –) مواومق أو همػم مواومق (  –األزواج اًمتوًمقي ) صح أو ظمطل ( 

 ػم مـوؾمى ( .) مـوؾمى أو هم –) كعم أو ال ( 

 خطوات تصميم قوائم الرصد / الشطب :  –ب 
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 حتؾقل اعمحتوى ًمؾحصول قمغم كتوضموت اًمتعؾم . – 5

 اظمتقور اعمعويػم اعمـوؾمْي ًمؾتؼويم . – 4

 ختصقص قمالمي مـوؾمْي ًمؽل ومؼرة طمّى أمهقتفو . – 2

 مـوىمشي هذه اًمؼوائم مع اًمطالب واالشمػوق قمؾقفو . – 2

 مثال تطبيقي : قائمة رصد مقترحة لتقويم اتقان المتعلم لمهارات التفكير اإلبداعي :  -ج 
 

 

 نتاجات التعلم المتوقعة م
 التقدير

 ال نعم

   يّتطقع اًمـػوذ إمم مو وراء اعمْوذ واعملًموف من األومؽور . 5

   يعطي أومطور قمديدة ًمػظقي وقمؿؾقي عمشؽؾي هنويتفو طمرة ومػتوطمي . 4

   يـتٍ أيمؼم قمدد ممؽن من اًمؽؾامت ذات اًمدالًمي اًمواطمدة . 2

   يّتدقمي قمدد يمْػم من األومؽور ذم زمن حمدد .  2

   شمتغػم طموًمته اًمذهـقي سمتغػم اعموىمف .  1

   يعطي قمدد من األومؽور اعمتـوقمي اًمتي شمرشمْط سمؿوىمف حمدد .  7

   اًمتي شمليت من ذًمك اعموىمف .يتوصل إمم طمل مشؽؾي أو موىمف ذم َوء اًمتغذيي اًمراضمعي  6
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 مميزات قوائم الرصد / الشطب : –ج 

 وؾمقؾي ومعوًمي ًمؾحصول قمغم اعمعؾوموت سمصقغي خمترصة . – 5

 شمّوقمد اًمطوًمى واعمعؾم قمغم حتديد مواـمن اًمؼوة واًمضعف ذم األداء سمٌقمي . -4

 شمّوقمد قمغم حتديد اخلطوات اًمِوريي ًمرومع يمػوءة اًمعؾم سموؾمتؿرار . – 2

 قمقوب ىموائم اًمرصد / اًمشطى :  –د 

 حتتوج إمم كوقمقي حمؽمومي من اعمعؾؿلم شمّطقع اًمتحؾقل اًمدىمقق عمحتوى اعمـفٍ . - 5

 شمطؾى وىمتو يمْػما ذم اإلقمداد سموًمـّْي ًمؾؿـفٍ يمؽل . – 4

  Rating Scaleثانيا : سلم التقدير 

 المفهوم : –أ 

متدكقي أو مرشمػعي ، طمقٌ ختضع يمل ومؼرة ًمتدريٍ من قمدة ومئوت أو مّتويوت ، طمقٌ يؿثل أطمد ـمرومقه اكعدام أو هو أداة سمّقطي شمظفر ومقام إذا يموكً مفورات اعمتعؾم 

 وضمود اًمصػي اًمتي كؼدرهو سمشؽل َئقل ، ويؿثل اًمطرف اآلظمر متوم أو يمامل وضمودهو ، ومو سملم اًمطروملم يؿثل درضموت متػووشمي من وضمودهو .

 خطوات إعداد سلم التقدير :  –ب 

 زئي اعمفورة أو اعمفؿي إمم جمؿوقمي من اعمفوم األصغر ، أو إمم جمؿوقمي من اًمّؾويمقوت اعمؽوكي ًمؾؿفورة اعمطؾويي .دم – 5

 شمرشمقى اًمّؾويمقوت اعمؽوكي ًمؾؿفورة اعمؼوؾمي طمّى شمّؾّل طمدوصمفو أو سمحّى شمـػقذهو من ىمْل اعمتعؾؿلم. – 4

كجوز اعمفؿي ، وذًمك وومؼو ًمطْقعي اعمفورة وجمؿوقمي اًمّؾويمقوت اعمتضؿـي ومقفو .. ويؿؽن اؾمتخدام قمدة اظمتقور اًمتدريٍ اعمـوؾمى قمغم ؾمؾم اًمتؼدير ًمتؼدير مدى ا – 2

 أؿمؽول من ؾمالمل اًمتؼدير مـفو : 
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  .. ؾمؾم اًمتؼدير اًمعددي : ويدرج ومقه وضمود اًمصػي رىمؿقو 

 مثول : يامرس ظمطوات اعمـفٍ اًمتجريْي سمؽػوءة 

 

  5               4              2               2                 1 

  ؾمؾم اًمتؼدير اًمؾػظي : ويدرج ومقه وضمود اًمصػي ًمػظقو : –ب 

 مثول : يامرس اًمـؼد اًمْـوء ويؽشف اًمتـوىمضوت ذم اعمواىمف واآلراء :

                               

 

 أطمقوكو                                 كودرا              دائام                       هموًمْو                  

 

 مميزات سلم التقدير :  –ج 

 يؿؽن اؾمتخدامه سمصورة ومعوًمي واىمتصوديي شموومر ضمفد اعمعؾم ووىمته . – 5

 يتصف سمدرضمي من اعموَوقمقي واًمثْوت أقمغم ممو ممو هو متوومر ذم أؾموًمقى اًمتؼويم اًمؼوئؿي قمغم اعمالضمظي اًمعوديي . – 4

 يّتخدم ذم شمؼويم أكواع خمتؾػي ومتعددة من أداء اعمتعؾؿلم . – 2

 ردد سمشؽل واَح مواـمن اًمؼوة واًمضعف ذم أداء اعمتعؾم ومدى مو أطمرزه من شمؼدم . – 2
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 سلم تقدير مقترح لتقويم مهاري المتعلم في حل المشكالت : –د 

 

 الدرجة التقدير عناصر األداٌ م

 ممتوز                      5   طمؾفو وردد أهم اًمـؼوط ًمْحثفو .يعلم اعمشؽؾي اعمراد  5

 ضمقد ضمدا                     4  

 ضمقد                    2   

 مؼْول                   2    

 

 َعقف                   1    

 

......... 

 ......... اعمشؽؾي .جيؿع ورؾل اًمْقوكوت اًمالزمي الختوذ ىمرار سمشلن طمل   4

 ......... خيطط ويدير أكشطي ًمتطوير احلل . 2

 ......... يوَح اًمعالىموت سملم األؾمْوب واًمـتوئٍ .  2

 ......... يّتخدم وضمفوت اًمـظر اعمختؾػي اليمتشوف طمؾول سمديؾي .  1

 ......... يطْق اعمعؾوموت اًمتي ًمديه ًمتوًمقد مـتجوت وأومؽور ضمديدة . 7

 ......... يتـْل سموألطمداث اعمتوىمعي ذم َوء مو ًمديه من معطقوت .  6

 اًمتغذيي اًمراضمعي : 
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 Learning Logثالثا : سجل وصف سير التعلم 

 المفهوم :  –أ 

سموًمتعْػم سمحريي قمن آراءه  ؾمجل مـظم يؽتى ومقه اًمطوًمى قمؼم اًموىمً قمْورات طمول أؿمقوء ىمرأهو أو ؿموهدهو أو مر هبو شمتعؾق سمؿوَوع اًمتعؾم ، طمقٌ يّؿح ًمه

 اخلوصي واؾمتجوسموشمه طمول مو شمعؾؿه .

 إرشادات التطبيق : –ب 

 رتػظ اًمطؾْي سمّجل ؾمػم شمعؾؿفم . – 5

 جيؿع اعمعؾم ؾمجالت اًمطؾْي دوريو ًمؼراءهتو واًمتعؾقق قمؾقفو . – 4

 و .يّتطقع اًمطوًمى ذم سمعض األوىموت مراضمعي مو أكجزه من أقمامل سمؼصد حتّقـفو أو إيمامهل – 2

 مميزات سجل وصف سير التعلم : –ج 

 رّن من ـمالىمي اًمطؾْي ذم اًمؽتوسمي ويطور إسمداقموهتم . – 5

 يعود اًمطالب قمغم طمريي اًمتعْػم قمن اًمرأي . – 4

 يتقح ًمؾطؾْي رسمط ظمؼماهتم اجلديدة مع أكواع اخلؼمة اًمّوسمؼي ًمدهيم . – 2

 عيوب سجل وصف سير التعلم :  –د 

 عمعؾم طمّوس ، وسمقئي آمـي حتؽمم طمريي اًمرأي . رتوج شمطْقؼي – 5

 رتوج شمـظقام ظموصو من اإلدارة يؼر هذا اًمـوع من اًمتؼويم ويعتؼمه ضمزءا من قمؿؾقي اًمتعؾم . – 4

 سمعض اًمطالب ىمد ال يؽوكوا قمغم درضمي يموومقي من األموكي اًمعؾؿقي سمحقٌ يدوكوا مو مروا سمه ومؼط دون اومتعول أو يمذب . – 2
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 نماذج لجمل مفتاحية لكتابة فقري في سجل وصف سير التعلم :  - 1مثال  -هـ 

 ...................................................................................... أومضل أن 

 ...................................................................................... أقمتؼد أن 

 ؽون اعممًمف .....................................................................ًمو يمـً م..... 

 .......................................................................... ًمو أشمقحً زم اًمػرصي 

  أؾمتغرب...................................................................................... 

 .................................................................................. وضمدت..... 

 ...................................................................... أالطمظ.................. 

 ...................................................................................... أؿمعر سملن 

 ................................................................................... شملصمرت..... 

 ............................. من اًمصعى أن أصدق............................................ 

 ................................................................................ مل أومفم........ 

 .......................................................................هذا مشوسمه ًمد............ 

 ة هي ..............................................................ذم هذا اًمػصل اًمػؽر........ 

 ء اًمذي ؿموش أومؽوري .....................................................................اجلز 

 ................................................................. أود أن أهمػم أو أقمدل ذم........ 

 ........................................................................... هذا اجلزء يذيمرين 
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 : 4مثال 

 

 ؾمجل ؾمػم اًمتعؾم 

 حتؾقل كوىمد عموَوع طمريي اًمرأي ذم اإلؾمالم مؼوركي سموعمواصمقق اًموَعقي 

 

 / ..............................  االؾمم

 

 

 مالطمظويت

....................................................... 

مالطمظوت اعمعؾم 

.............................................. 

 

 أومودين هذا اًمـشوط ذم حتّلم مفورايت ذم

.......................................................... 

شمعؾؿً من 

 ................................................اًمـشوط 
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 Anecdotal Recordsرابعا : الشجل القصصي : 

 مفهوم الشجل القصصي :  –أ 

 قمْورة قمن وصف ىمصػم من اعمعؾم ، ًمقّجل مو يػعؾه اعمتعؾم ، واحلوًمي اًمتي متً قمـدهو اعمالطمظي .

 إرشادات لتطبيق الشجل القصصي :  –ب 

 مالطمظي ؾمؾوك اعمتعؾم . – 5

 شمّجقل األطمداث سمطريؼي وصػقي . – 4

 حتديد اًمتوريخ واعمؽون . – 2
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 ىمد شمتدظمل ذاشمقي اعمعؾم شمػّػم ؾمؾوك اعمتعؾم . – 4
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 خاتمة 
 ًمعؾـو كتػق ذم َوء اًمعرض اًمّوسمق ألؾموًمقى وأدوات اًمتؼويم احلديثي قمغم األؾمس واعمْودئ اًمتوًمقي ًمعؿؾقي اًمتؼويم : 

  . أهنو وؾمقؾي وًمقًّ همويي ذم طمد ذاهتو 

  . ال شمؼويم سمدون معؾوموت أو سمقوكوت أو طمؼوئق 

  . هى قمؿؾقي خمططي وًمقًّ قمؿؾقي قمشوائقي 

  ًمؾشئ ذم َوء معويػم . ال سمد من حتديد ىمقؿي 

  . أهنو قمؿؾقي ؾمقتم من ظمالهلو إصدار طمؽم قمغم ؿمئ مو 

  . وؾمقؾي إمم اًمتطوير وحتّلم االداء 

 . قمؿؾقي مّتؿرة ـموال اًمعوم اًمدراد 

  . شمتوىمف اًمـتوئٍ قمغم ضمودة ودىمي األدوات اعمّتخدمي 

  . يتـوول يموومي االكشطي اًمتي يزاوهلو اعمتعؾم ذم اعمدرؾمي 

 اكى اًمـؿو اعمختؾػي ًمؾؿتعؾم . اًمشؿوًمقي جلو 

  . شمعدد األؾموًمقى وشمـوع األدوات اعمّتخدمي 

  . قمؿؾقي ومـقي يـْغى أن يؼوم هبو معؾؿلم مدرسملم هلم ظمؼماهتم اًمؽوومقي 

 . ال سمد أن شمؽون االدوات مؾتزمي سمخصوئص اًمصدق واًمثْوت واعموَوقمقي 
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 املراجع 
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