
 

ٔ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 الحقٌبة التدرٌبٌة لبرنامج :

 فنون ومهارات التعامل مع المتعلمٌن

 

 

 إعداد:

 رائد بن صالح النعٌم

 مٕٕٔٓهـ  ــ ٖٗٗٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة وتحكٌم :

  العبد العظٌم بن عبد هللا إبراهٌم أ. –الخمٌس عبد هللا إبراهٌم أ. –عادل عبدالرحمن البوشل  . أ

 

 

 

 تشٌر لعنوان البرنامج التدرٌبً صورة

 



 

ٕ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 الفهرس

 الصفحة الموضوع الخطوة

 

 

 مقدمات

 ٖ-ٕ رسالفه

 ٗ مقدمة

 ٘ دلٌل البرنامج

 8-ٙ منهاج البرنامج

 ٓٔ-9 والمتدربإرشادات للمدرب 

 

 الجلسة

 األولى

 

 ٔٔ عرض عام عن ) الجلسة األولى (

 ٕٔ نشاط تعارف

 ٖٔ ٖٕٓٓتعرٌف ماهٌة رؤٌة المملكة 

 ٗٔ ٖٕٓٓتطوٌر التعلٌم وفق رؤٌة 

 ٙٔ ٖٕٓٓأهداف رؤٌة السعودٌة لعام 

 ٕٓ ٖٕٓٓطموح التعلٌم وفق رؤٌة 

 ٕٗ تحسٌن جودة نظام التعلٌم بما ٌتوافق مع النظم العالمٌة

 

 الجلسة

 الثانٌة

 

 2ٕ عرض عام عن ) الجلسة الثانٌة (

 8ٕ بناء العلم للفرد والمجتمع

 ٖٔ الفرق بٌن التعلٌم المحظري والتعلٌم العصري

 ٖٖ من هم المتعلمون
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 الجلسة

 األولى

 

  الٌوم التدرٌبً الثانً :

 ٖٙ عرض عام عن ) الجلسة األولى (

 2ٖ ما هً أنواع المتعلمٌن

 ٓٗ أهمٌة الوصول للمتعلمٌن

 الجلسة

 الثانٌة

 

 ٗٗ عرض عام عن ) الجلسة الثانٌة (

 ٘ٗ أنماط المتعلمٌن

 ٖ٘ أسالٌب التعلٌم الحدٌثة وفوائده

 الصفحة الموضوع الخطوة

 

 الجلسة

 األولى

 

  : الثالثالٌوم التدرٌبً 

 ٙ٘ عرض عام عن ) الجلسة األولى (

 2٘ الذكاءات المتعددة

 ٔٙ سمات المعلم الناجح

 ٘ٙ معوقات استخدام طرق التدرٌس الحدٌثة

 

 الجلسة

 الثانٌة

 

 8ٙ عرض عام عن ) الجلسة الثانٌة (

 2ٓ واستٌعابه UDLمفهوم التصمٌم الشامل للتعلم 

 2ٕ التحدٌات والحلول للعملٌة التعلٌمٌة

 2ٕ الخاتمة

 2٘ المراجع 
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 مقدمة

 اتما طرأ على المجتمعوخصوًصا صعبة،  تحدٌاتو صعبةالتربٌة بأزمات  مرّ فً األزمنة األخٌرة ت

ٌُّرات اجتماعٌة واقتصادٌة وإعالمٌة وثقافٌة فً  وأسهمتسلًبا على التربٌة والتعلٌم،  تأثَّرف من تغ

 ومما زاد فً ذلك تخلً بعض األُسر عن دورها التربوي؛ بعض الطالب ممقوتة لدى هور سلوكٌاتظ

 .المفترض تواجده وعدم غٌابه

عتقد بعض المعلمٌن أن التعامل مع الطالب برفق وشفقة ورحمة وإحسان، وأن النزول إلى وٌ

لشدة المفرطة ، وٌرى البعض أن قوة الشخصٌة ترتبط باشخصٌة المعلممستواهم ضعٌف فً 

والعبوس والتعسف والجور، وٌزداد األمر سوًءا عندما ٌضع بعض المعلمٌن حواجز مصطنعة بٌنهم 

ٌُفرط بعض المعلمٌن فً تعاملهم مع الطالب  وبٌن الطالب، من خالل نظرتهم التشاؤمٌة، أو عندما 

بذرائع هشة وأوهام من المسؤولٌة الملقاة على عاتقهم، ومتحججٌن  فارٌنبترك الحبل على غاربه، 

 خاطئة.

ولو تساءلنا: لماذا ٌملك هذا المعلم حب الطالب واحترامهم داخل وخارج المدرسة، بٌنما نجد المعلم  

ٌَملك إال ُبغضهم وكراهٌتهم؟! إًذا ال بد من وجود خلل!  اآلخر ال 

، فقد كان ٌحسن ولنا فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أُسوة حسنة، فهو المعلم والمربً والقائد 

 ِ إلى البر والفاجر والمسلم والكافر؛ قال تعالى مخاطًبا نبٌه صلى هللا علٌه وسلم: ﴿ َفبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم َوَشاوِ  ا َغلٌَِظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ فًِ اأْلَْمِر ﴾ ْرُهْم لِْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفّظً

 [.9٘ٔ]آل عمران: 

وفً هذه الحقٌبة نتناول بإذن هللا أهم الفنون والمهارات التً ٌنبغً للمعلم اتباعها وإجادتها وإتقانها 

 تجاه طالبه.
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 دلٌل البرنامج التدرٌبً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 العام الهدف

 
ٌهدددف البرنددامج التدددرٌبً إلددى تنمٌددة مهددارات المعلمددٌن تجدداه طالبهددم 

 الٌة. بكفاءة ع
 

 

 األهداف
 التفصٌلٌة

 
 

 أن : المتدربفً نهاٌة البرنامج ٌتوقع من 
 ٌٖٕٓٓتعرف على تطوٌر التعلٌم وفق رؤٌة  -
 ٌنٌلّم بمفهوم المتعلم -
 ٌرى أنواع المتعلمٌن -
 المتعلمٌن لكلٌفهم أهمٌة الوصول  -
 ٌدرك أنماط المتعلمٌن -
 أسالٌب التعلٌم الحدٌثة وفوائدهٌذكر  -
 ءات المتعددة والمتعلمٌن لجاردنردٌتعرف على الذكا -
    UDLمفهوم التصمٌم الشامل للتعلم  ٌستوعب -
 التحدٌات والحلول ٌذكر -

 

 ساعات ( ٖ( ساعات كل ٌوم )9) مدة البرنامج

 المعلمات - المعلمون المستهدفون

 
الوسائل 
 واألدوات

 جهاز عرض - ٔ
 جهاز حاسب آلً - ٕ
 سبورة ورقٌة - ٖ
 م، ملف لكل مشارك(الأق ق،أوراقرطاسٌات ) - ٗ

 
 األنشطة

 واألسالٌب

 المحاضرة القصٌرة - ٔ
 المشغل التدرٌبً - ٕ
 حلقة النقاش - ٖ
 العصف الذهنً - ٗ
 ألعاب تدرٌبٌة – ٘



 

ٙ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 منهاج الحقٌبة :

 الٌوم التدرٌبً األول :

 العنوان

 

 الموضوعات الجلسة

 : الهدف التدرٌبً

ٌتوقع من بنهاٌة البرنامج 

 :أن المتدرب

 الزمن

جهود 

المملكة 

العربٌة 

السعودٌة 

فً التعلٌم 

من خبلل 

رإٌة 

ٕٖٓٓ 

 

 األولى

 

 الرإٌة ماهٌة ٌفهم ٖٕٓٓفهم ماهٌة رإٌة 

 د9ٓ

أهداف رإٌة السعودٌة 
 ٖٕٓٓلعام 

 الرإٌة أهداف ٌحصر

طموح التعلٌم فً رإٌة 
المملكة العربٌة 
 ٖٕٓٓالسعودٌة 

 تعلٌم فً الرإٌةٌذكر طموح ال

برامج رإٌة السعودٌة لعام 
ٕٖٓٓ 

 برامج الرإٌة ٌعرف

  المجموع

 المتعلمون

 

 الثانٌة

 

 لدى المتعلمٌن بناء العلم ٌعً المتعلمون وبناء العلم

 العلم وبناءه للفرد والمجتمع د9ٓ
ٌذكر المعلم بناء العلم للفرد 

 والمجتمع

 لمتعلمٌنٌبٌن مفهوم ا من هم المتعلمون

  المجموع

 8ٓٔ المجموع الكلً
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الٌوم التدرٌبً الثانً :

 العنوان

 

 الموضوعات الجلسة

 : الهدف التدرٌبً

 المتدرببنهاٌة البرنامج ٌتوقع من 

 أن :

 الزمن

الوصول 

 للمتعلمٌن

 األولى

 

 ٌذكر أنواع المتعلمٌن. أنواع المتعلمٌن

أهمٌة الوصول لكل  د9ٓ

 المتعلمٌن
 أهمٌة الوصول للمتعلمٌن.ٌبٌن 

  المجموع

أنماط 

المتعلمٌن 

 وأسالٌبهم

 الثانٌة

 

 ٌوضح أنماط المتعلمٌن أنماط المتعلمٌن

 د9ٓ
أسالٌب التعلٌم الحدٌثة 

 وفوابده
 ٌحصر أسالٌب التعلٌم الحدٌثة

  المجموع

 8ٓٔ المجموع الكلً



 

8 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 
 
 

 الٌوم التدرٌبً الثالث

 لموضوعاتا الجلسة العنوان

 )الهدف التدرٌبً(

بنهاٌة البرنامج ٌتوقع من 

 أن: المتدرب

 الزمن

الذكاءات 

 المتعددة

 األولى
الذكاءات المتعددة 
 والمتعلمٌن لجاردنرد

الذكاءات المتعددة ٌعدد 

 للمتعلمٌن

 ٌبٌن سمات المعلم الناجح سمات المعلم الناجح د9ٓ

معّوقات استخدام طرق 
 التدرٌس الحدٌثة

ٌعدد معوقات استخدام طرق 

 التدرٌس

  المجموع

مفهوم التصمٌم 

الشامل للتعلم 

UDL  

 الثانٌة

 

توضٌح مفهوم التصمٌم 

  UDLالشامل للتعلم 

 واستٌعابه

 ٌوضح مفهوم التصمٌم الشامل.

 د9ٓ

التحدٌات والحل كل ٌحصر  التحدٌات والحلول

 .المتعلمٌن

  المجموع

 8ٓٔ المجموع الكلً
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 إرشادات للمدرب :

التدً ستسداعدك بدإذن هللا عدز وجدل علدى تحقٌدق  نأمل منك مراعاة اإلرشدادات التالٌدة ،،أخً المدرب 

 أهداف البرنامج التدرٌبً :

 .اقرأ المادة العلمية جيدا أكثر من مرة ▪
 .تفقد األنشطة وقس زمنها ▪
 .جهز أنشطة المواد التدريبية اإلضافية ▪
 .راتاستخدم األنشطة بعد فت ▪
 .ين ملمون بهالمتدربتجاوز ما تعتقد أن  ▪
 .وزع المتدربين إلى مجموعات وفقا تخصصاهم ما أمكن لعرض المادة العلمية ▪
 .بعض المتدربين عشوائيا اختر ▪
 .احرص على العداد وحافظ على تنفيذ الخطة ▪
 .ابدأ في الوقت المحدد وتعرف على المتدربين ▪
 وضح أهداف البرنامج. ▪
 .ز على احتياجات المتدربينرك ▪
 .كن مبدعا من بداية الدورة إلى االنتهاء منها  ▪
 .اهتم بالتفاعل اللفظي وغير اللفظي ▪
 .اهتم بالعالقات اإلنسانية وكن متواضعا ▪
 .ال تدعي العلم وكن قدوة للمتدربين ▪
 .تجول بني المجموعات أثناء النشاط لإلشراف والمتابعة ▪
 .األسئلة وعلى تبادل الخبرات شجع المتدربين على ▪
 .حول المعارف إلى مهارات وركز على النقاط الهامة ▪
 .نوع األساليب والوسائل التدريبية ▪
 .تقبل النقد وكن صبورا وتصرف بذكاء في المواقف الحرجة ▪
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 
 إرشادات للمتدرب :

 : التالٌةالنقاط لتحقٌق الفائدة من الحقٌبة التدرٌبٌة أتمنى منك مراعاة ،،   المتدربأخً   

 الحضور فً الموعد المحدد لبلستفادة واإلفادة. . ٔ

 تقبل آراء وأفكار المدرب والزمبلء فً المجموعة. . ٕ

 العمل على التفاعل مع األنشطة بطرٌقة إبداعٌة. . ٖ

 التفاعل مع المجموعة عند اسناد مهمة لك. . ٗ

 ً.الحرص على التطبٌق العملً وربطه الواقع المٌدان . ٘

 علٌنا أن نصغً لآلخرٌن أثناء مداخبلتهم. . ٙ

 إثراء حلقات المناقشة والمشاركة بفاعلٌة فً ورش العمل. . 7

 أغلق الجوال أو اجعله على التشغٌل الصامت. . 8

 كن مشاركا فعال فً جناح البرنامج التدرٌب. . 9

 ال تنصرف أثناء التدرٌب باألحادٌث الجانبٌة. . ٓٔ

 ك بالحوار والنقاش بهدف الوصول إلى الفابدة.شارك زمبلء . ٔٔ

 حاول أن تلتزم باإلٌجاز فً الحدٌث حتى تتاح الفرصة للجمٌع. . ٕٔ

 فصح عن حاجاتك وآرابك وخبراتك لزمبلبك وللمدرب.ا . ٖٔ

 حفز أفراد مجموعتك على المشاركة فً األنشطة التدرٌبٌة المختلفة. . ٗٔ

 ع المدرب وزمبلبك أثناء البرنامج التدرٌب.احرص على بناء عالقات طٌبة م . ٘ٔ

 ا.اتبع تعلٌمات المدرب جٌد   . ٙٔ

 



 

ٔٔ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 ( :ٔالجلسة )       الٌوم التدرٌبً ) األول (

 دقٌقة (9ٓالزمن : )   ٖٕٓٓمن خالل رؤٌة  جهود المملكة العربٌة السعودٌة فً التعلٌم  عنوانها :

 أن : متدربالهدف الجلسة: ٌتوقع بنهاٌة الجلسة التدرٌبٌة من 

 ٖٕٓٓرإٌة  ٌعرف .ٔ

 ٖٕٓٓرإٌة  أهداف ٌذكر .ٕ

 ٖٕٓٓرإٌة ٌذكر طموح التعلٌم فً  .ٖ

 ٖٕٓٓرإٌة ٌعرف برامج  .ٗ

 األسلوب خطوات التنفٌذ م
وسٌلة 

 العرض
 األدوات

 الزمن

 بالدقٌقة

 ٘ جهاز حاسب شرٌحة الحوار ٌنالمتدربالترحٌب ب ٔ

ٕ 
 ٔ/  ٔ/ ٔنشاط 

 تعارف

 بطاقات

 التعارف
 ٓٔ لمتدربا مذكرة شرٌحة

 ٘ٔ إنترنت -جهاز الحاسب   فٌدٌو محاضرة التعرٌف بالبرنامج ٖ

 ٘ٔ شرٌحة - جهاز الحاسب شرٌحة جماعً ٔ/  ٔ/ ٕفٌدٌو   ٗ

 ٕٓ المتدربمذكرة  شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٘

 ٕ٘ المتدربمذكرة  شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٙ

 



 

ٕٔ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 تعارف الموضوع

 دٓٔ الزمن التعارف بٌن المتدربٌن الهدف :

 جماعي O ٔ/  ٔ/ ٔنشاط 

 

 عزٌزي المتدرب ،، عرفنا بنفسك :

 االسم :

 الخبرة فً التعلٌم :

 العمل الحالً

!؟ البرنامجهدفك من حضورك و ما ه  
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 الموضوع
 ٖٕٓٓرؤٌة السعودٌة لعام 

 الهدف :
 ٖٕٓٓالمملكة  رؤٌةماهٌة  تعرٌف

 د٘ٔ الزمن

 األسلوب
 ٔ/ٔ/ٕ حلقة نقاش

O ًجماع 

 

 :ومن خالل مشاهدتك للفيديوبالتعاون مع مجموعتك 

https://youtu.be/cmYQrD4AzuY 

 

 !؟  "0202السعودية المملكة العربية رؤية "عن  ذا تعرفما 
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....................................................................... . 

 

https://youtu.be/cmYQrD4AzuY


 

ٔٗ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 ٖٕٓٓتطوٌر التعلٌم وفق رؤٌة  الموضوع

 دٕٓ الزمن ٖٕٓٓرؤٌة المملكة تطوٌر فهم ماهٌة  الهدف :

 مادة معرفٌة األسلوب

 

ُتولً المملكةة العربٌةة السةعودٌة أهمٌةة كبٌةرة لتطةوٌر وتعزٌةز التعلةٌم  مةن أجةل بنةاء جٌةل واعةد ٌمتلةك 

انطبلقةة جدٌةدة  ٖٕٓٓلكةة مةن خةبلل رإٌةة ثقافات متنوعة ومرتكزة على تعلٌم راسخ. وقد رسمت المم

 إلى التمٌز والرقً فً تطوٌر التعلٌم عبر شتى مراحله ومختلف مناهجه وطرقه.

ت أو تعلةٌم مهنةًت أو تعلةٌم  وقد أولت المملكة اهتمامها بكل مراحةل التعلةٌم مةن تعلةٌم عةامت أو تعلةٌم عةالع

 هتماما ٌتناسب مع حاجٌاتها ومتطلباتها.ذوي اإلعاقةت فلم تترك مرحلة تعلٌمٌة إال وقد أعطتها ا

فعملت على تطوٌر وبناء المناهج وفق فلسفة تربوٌة رابدة تتناغم مةع دٌننةا اإلسةبلمً الحنٌةفت وُتواكةب 

إلى إعداد المعلم وتطوٌره المهنً بما ٌتناسب مةع متطلبةات  ٖٕٓٓمقتضٌات العصر. هذا وتهدف رإٌة 

اجةه مةن تطةوٌر مهةاراتت لمواكبةة مجرٌةات التطةورات الفكرٌةة معلم القرن الواحد والعشةرٌنت ومةا ٌحت

 والمعرفٌة والتكنولوجٌة والصناعٌة.

فةً تطةوٌر التعلةٌم بالعدٌةد مةن السةماتت منهةا الشةمولٌة: فةالتعلٌم متةاح لجمٌةع  ٖٕٓٓوقد اتسمت رإٌةة 

درسةةةت فهةةً علةةى زٌةةادة العناٌةةة بتطةةوٌر التعلةةٌم منهجةةا ومعلمةةا وطالبةةا وتدرٌسةةا وم ٖٕٓٓرإٌةةة  تعمةةل

تسعى إلى أن تواكب المناهج التطورات العلمٌة والحضةارٌة  كةً ٌكةون الطالةب علةى تواصةل دابةم مةع 

 أي تطورات علمٌة ومعرفٌة وأي مستجدات.

ت فقد أُعطٌت عناٌٌة خاصة بتطوٌر المعلم عبر توفٌر دورات ممٌةزةت واطبلعةه علةى كةل جدٌةد معلماأما 

المعرفةةً بالعدٌةةد مةةن األنشةةطة وورش العمةةل التربوٌةةةت ومنحةةه  فةةً المنةةاهج وطةةرق التةةدرٌس واثرابةةه

 فرص االبتعاث للحصول على الشهادات العلٌا فً مجاالت ممٌزة تخدم قطاع التعلٌم.

علةى جعةل الطالةب محةور العملٌةة التعلٌمٌةةت وصةبت اهتمامهةا علةى  ٖٕٓٓت فقد عملت رإٌةة طالباأما 

ستطٌع من واجبات ومهامت وأدت إلةى زٌةادة األنشةطة التربوٌةة تنشبته تنشبة علمٌةت وعدم تحمٌله ما ال ٌ

داخل البٌبة المدرسٌةت وذلك لتنمٌة مهارات جمٌةع طبلبهةا لمواجهةة متطلبةات الحٌةاة الحدٌثةةت باإلضةافة 

 إلى المهارات التخصصٌة لكل مهنة والتً تغطً جمٌع المجاالت المهنٌة لجٌل الشباب.
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

رق تةةدرٌس حدٌثةةةت وكةةذلك التركٌةةز فةةً التةةدرٌس علةةى اسةةتعمال فحثةةت علةةى اسةةتعمال طةة تدرٌسةةٌاأمةةا 

علةى رفةد المإسسةات التعلٌمٌةة خاصةة المةدارس بمةا  ٖٕٓٓالحاسوب وجهاز اآلٌبادت وقد عملت رإٌةة 

ٌلزم من أجهزة حاسوبٌة وأجهزة عرض للتنوع فً عملٌة التدرٌست وتجهٌز المختبرات العلمٌة بكةل مةا 

فة إلةى السةبورة الذكٌةة التةً أصةبحت ضةرورة مةن ضةرورٌات التعلةٌم ٌلزمها من أجهزة وأدواتت إضةا

 العصري.

وقد عملت الرإٌة على االرتقةاء بطةرق التةدرٌس التةً تجعةل المةتعلم هةو المحةورت بةالتركٌز علةى بنةاء  

إلى بناء بٌبة مدرسةٌة  ٖٕٓٓالمهارات وصقل الشخصٌة وزرع الثقة وبناء روح اإلبداع. وتسعى رإٌة 

 بة ومرغبة للتعلمت مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة. محفزةت وجاذ

علةى بنةاء التعلةٌم بنةاء  شةامبل تعلٌمٌةا وثقافٌةا وصةحٌا أٌضةات مةن حٌةث االهتمةام  ٖٕٓٓلذا تعمةل رإٌةة 

 بنوعٌة الطعام المقدم للطلبة من حٌث فابدته وجودته  بل وحساب السعرات لكل ما ٌقدم للطلبة.

علةةى إعةةادة مفهةةوم صةةٌاغة المدرسةةة كمإسسةةة تعلٌمٌةةة وتربوٌةةة تصةةقل  ٖٕٓٓة فتعمةةل رإٌةة إدارٌةةاأمةةا 

المواهةب وتةزود بالمهةارات وتنةتج جةٌبل مةن الناضةجٌن الطمةوحٌن المقبلةٌن علةى الحٌةاة بةروح التحةدي 

والمنافسة وحب العمل واإلنتاجت كما تحث الرإٌة على زٌادة االنضباط فً النظام التعلٌمًت والجدٌة فً 

 التعلٌمٌةت وتفعٌل األنشطة وحضور الملتقٌات والفعالٌات. الممارسة

أٌضا إلى إعادة هٌكلة قطاع التعلٌمت وصٌاغة حدٌثة لمنظومة األنظمةة والتعلٌمةات  ٖٕٓٓوتهدف رإٌة 

والقواعد التنفٌذٌة التً تحكم تطوٌر المناهج والتحاق المعلمٌن بالسلك التعلٌمًت وتنظٌم عملٌةة اإلشةراف 

 ع فاعلٌة التطوٌر والتدرٌب المهنً بشكل مستمر.التربويت ورف

وتإكةد الرإٌةةة علةةى تنةاغم التعلةةٌم مةةع مختلةةف اهتمامةات المجتمةةعت ومنهةةا تنمٌةة االقتصةةاد الةةوطنً عبةةر 

تحوٌل االقتصاد من االعتمةاد علةى مصةدر واحةد للةدخلت إلةى اقتصةاد ٌعتمةد علةى العقةول ذات المهةارة 

 والمنتجة.العالٌة والطاقات البشرٌة المبدعة 

منظومةةة التعلةةٌم عبةةر االعتمةةاد علةةى المصةةادر اآلمنةةة والموثوقةةةت والبةةرامج  ٖٕٓٓكمةةا تعةةزز رإٌةةة 

والمشروعات المعززة للفرص االستثمارٌة والمولدة للفرص الوظٌفٌةت عبر مسةاهمة التعلةٌم فةً تطةوٌر 

 رأس المال البشريت وفً تحقٌق متطلبات وحاجات سوق العمل.
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 ٖٕٓٓرؤٌة السعودٌة لعام أهداف  الموضوع

 دٕٓ الزمن ٖٕٓٓمعرفة أهداف رؤٌة السعودٌة  الهدف :

 محاضرة قصٌرة األسلوب

 

دابما  ما تكون بداٌة النجةاح هةً وضةع األهةداف وحسةن التخطةٌط لتنفٌةذها ت وهةذا مةا قامةت بةه المملكةة 

مٌةة برباسةة ولةً العهةد التً قام بإعةدادها مجلةس الشةإون االقتصةادٌة والتن ٖٕٓٓعندما وضعت رإٌة 

ت وقةد ركةزت هةذه الرإٌةة علةى تحقٌةق ثبلثةة محةاور ربٌسةٌة و هةً  حفظةه ه األمٌر محمد بةن سةلمان

اقتصاد مزدهر ومجتمع حٌوي ووطن طموح حٌث تهدف هذه المحاور لتحقٌق جمٌع أهداف الرإٌة مةن 

 :خبلل اكمال بعضها بعضا  

 قتصاد مزدهراأوال  : 

 ًعوضا  عن 7٘فً قطاع النفط و الغاز إلى نسبة  وصول المحتوى المحل %ٗٓ  % 

  عوضا  عن 7تقلٌل نسبة البطالة فً المملكة و جعلها تصل إلى %ٔٔ.ٙ. % 

  مةن إجمةالً ٙٔ% بةدال  مةن ٓ٘زٌادة الصادرات الغٌر نفطٌة بحٌةث تصةل نسةبتها بحةد أقةل إلةى %

 الناتج المحلً غٌر النفطً .

 9ٔاألولى عالمٌا  بدال  من المرتبة  ٘ٔراكز الـ تقدم االقتصاد و تحقٌقه ألحد الم . 

  إقلٌمٌةا  فةً مإشةر أداء الخةدمات اللوجسةتٌة و ذلةك بةدال   ٔعالمٌةا  و  ٕ٘وصول المملكة إلى المرتبة

 . 9ٗمن المرتبة 

  و ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص .٘ٙ% إلى ٓٗأن تزٌد نسبة إجمالً الناتج المحلً من % 

 ٌةة المباشةرة مةن إجمةالً النةاتج المحلةً إلةى المعةدل العةالمً و هةو  بجنارات األوصول نسبة االستثم

 % .8.ٖ% بدال  من 7.٘

  فً مإشر التنافسٌة العالمٌة و تحقٌقها ألحد المراكز العشر األولى . ٕ٘تخطً المملكة للمركز 

  ٓٓٙال  مةن ترٌلٌةون   بةد 7زٌادة قٌمة أصول صندوق االستثمارات العامة لٌصةل إلةى أكثةر مةن 

 ملٌار   .

  عوضا  عن ٖٓمشاركة المرأة فً سوق العمل بنسبة أكبر تصل إلى %ٕٕ. % 

  زٌادة مشاركة المنشآت الصغٌرة و المتوسطة فً اإلنتاج المحلً اإلجمالً و تقدمها من نسبة 

 % .ٖ٘% إلى ٕٓ
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 ثانٌا  : مجتمع حٌوي

  عام . 7ٗعام بدال  من  8ٓرفع متوسط عمر الفرد لٌصل إلى 

  ٕٙبدال من المركز  ٓٔالتقدم فً مإشر رأس المال االجتماعً و الوصول إلى المركز . 

 . أن تحتل ثبلثة مدن بالمملكة مراكز ضمن أفضل مبة مدٌنة فً العالم 

  بدال  من ٓٗأن تزٌد نسبة األشخاص الممارسٌن للرٌاضة بشكل أسبوعً و تصل إلى %ٖٔ. % 

  9.ٕ% بدال  من ٙو الترفٌه فً المملكة بنسبة أن تنفق األسر على الثقافة. % 

 . زٌادة المواقع األثرٌة التً ٌتم توثٌقها فً الٌونسكو لٌصل عددها إلى الضعف 

  مبلٌٌن فقط . 8ملٌون معتمر بدال  من  ٖٓرفع طاقة الحرم المكً االستٌعابٌة لكً ٌستقبل 

 ثالثا  : وطن طموح

  بدال  من ٓٔزٌادة نسبة مدخرات األسرة لتصل إلى %ٙ. % 

  ًألةف فةً الوقةت  ٔٔملٌةون بةدال  مةن  ٔأن ٌكون عدد المتطوعٌن كةل سةنة فةً القطةاع الغٌةر ربحة

 الحالً .

  بدال  من ٘أن تزٌد مشاركة القطاع الغٌر ربحً فً الناتج المحلً اإلجمالً لتصل إلى %ٔ. % 

  ركز ضمن المراكز الخمةس و تحقٌق م ٖٙالتقدم فً مإشر الحكومات اإللكترونٌة و تخطً المركز

 األولى .

  8ٓبدال  من المركز  ٕٓالتقدم فً مإشر فاعلٌة الحكومة و الحصول على المركز . 

  ترٌلٌةون   بشةكل  ٔملٌةار   لتصةل إلةى  ٖٙٔرفع نسبة اإلٌرادات الحكومٌةة الغٌةر نفطٌةة مةن

 سنوي .

 البرامج التی تساهم فی تحقٌق الرإٌة :

ت و التةً تةم  ٖٕٓٓبةرامج عدٌةدة و متنوعةة تهٌةا الطرٌةق لتحقٌةق رإٌةة  حرصت المملكة علةى وضةع

 البدء فً تنفٌذ الكثٌر منها ت و من ضمن هذه البرامج :

 برنامج إعادة هٌكلة الحكومة

ٌهدف هذا البرنامج لتحقٌق أولوٌات الدولة و قد بدء تنفٌذ هذا البرنةامج بالفعةل مةن خةبلل ضةم المجةالس 

مجلسٌن فقط و هم مجلس الشإون السٌاسٌة و األمنٌة ت ومجلس الشإون االقتصةادٌة العلٌا فً الدولة فً 

 والتنمٌة .
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 برنامج الرإى والتوجهات

ٌقوم هذا البرنامج بتولً مهمة القٌام بالدراسات و المقارنات وفرز الخطط و البةرامج المسةتقبلٌة و مةدى 

 فاعلٌتها ومبلءمتها الحتٌاجات المملكة .

 التوازن المالًبرنامج تحقٌق 

ٌتم من خبلله مراجعة كافة المشروعات المتعلقة باالقتصةاد وكٌفٌةة االسةتفادة بهةا ت وقةد نجحةت المملكةة 

 % خبلل العام الماضً .ٖٓفً رفع اإلٌرادات الغٌر نفطٌة لتصل إلى 

 برنامج إدارة المشروعات

حٌةت و قد قامت المملكة بتؤسةٌس ٌعتمد هذا البرنامج على المفهوم العلمً فً توجٌه المشروعات اإلصبل

 مكتب إلدارة المشروعات و مركز لئلنجاز و التدخل السرٌع .

 برنامج مراجعة األنظمة

ٌتةةولى هةةذا البرنةةامج مهمةةة مراجعةةة كافةةة األنظمةةة و و ضةةع أنظمةةة أخةةرى جدٌةةدة ت ومةةن بٌنهةةا نظةةام 

 الشركات و نظام رسوم األراضً البٌضاء و نظام المإسسات وغٌرها .

 نامج قٌاس األداءبر

ٌحرص هذا البرنامج على وضع تقوٌم للمسإولٌن والجهةات والبةرامج ت وقةد تةم إنشةاء المركةز الةوطنً 

 لٌقوم بتحدٌد أداء األجهزة العامة بشكل دقٌق .

 برنامج التحول االستراتٌجً لشركة أرامكو السعودٌة

فةً العدٌةد مةن القطاعةات إلةى جانةب  تعمل هذه الشركة على تنفٌذ برنامج ٌهدف إلى جعلها شركة رابدة

 قطاع النفط.

 برنامج إعادة هٌكلة صندوق االستثمارات العامة

تهتم المملكة أن تصل بصندوق االستثمارات العامة ألعلى مسةتوى و تجعلةه أحةد أهةم و أكبةر الصةنادٌق 

 على مستوى العالم كله.

 برنامج رأس المال البشري
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

وم بمعرفة مدى كفاءة العاملٌن فً القطةاع العةامت و أن ٌقةوم بتحسةٌن تعمل المملكة على إنشاء برنامج ٌق

 هذه الكفاءة و ٌوفر للناس الكوادر و االستشارات و الشركات االستراتٌجٌة .

 برنامج التحول الوطنً

ٌعمةةل برنةةامج التحةةول الةةوطنً علةةى معرفةةة األولوٌةةات التةةً تحتةةاج المملكةةة إلةةى تحقٌقهةةات و البةةدء فةةً 

 بلل التعاون مع القطاع الخاص و اتباع أسلوب إداري و مالً ممتاز.تنفٌذها من خ

 برنامج الشركات االستراتٌجٌة

ٌتم العمل على مشاركة عدة شركات اقتصادٌة فةً العةالم لتؤسةٌس مجموعةة مةن الشةركات االسةتراتٌجٌة 

 الجدٌدة التً تحقق أهداف الرإٌة.

 برنامج التوسع فً التخصٌص 

لقطاع الخةاص لةه دور أكبةر فةً المملكةة و فةتح المجةاالت أمامةهت كمةا أن رجةال ٌهدف البرنامج لجعل ا

 األعمال اعتبروا برنامج التخصٌص فرصة ذهبٌة للمستثمرٌن األجانب والمحلٌٌن .

 برنامج تعزٌز حوكمة العمل الحكومً  –

هٌكلتهةا بطرٌقةة هامة والمكةررة فةً الحكومةة والٌهدف البرنامج لعدة أشٌاء أبرزها إلغاء المناصب غٌر 

 جدٌدة ومرنةت وتحدٌد اختصاص كل جهة بطرٌقة واضحة.
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 ٖٕٓٓطموح التعلٌم وفق رؤٌة  الموضوع

 د٘ٔ الزمن ٖٕٓٓمعرفة طموح التعلٌم وفق رؤٌة  الهدف :

 محاضرة قصٌرة األسلوب

 

مةةرةت  ٕٖبلغةةت عةةدة مةةرات حٌةةث  ٖٕٓٓوردت ُمفةةرٌدةٌ التعلةةٌم فةةً رإٌةةة المملكةةة العربٌةةة السةةعودٌة 

وتمثلةةت فةةً تركٌزهةةا علةةى : تطةةوٌر أداء الطةةبلبت وتطةةوٌر التعلةةٌم برإٌةةة منظومٌةةةت وتطةةوٌر معةةاٌٌر 

 األداءت وتطوٌر المواهبت ورفع تصنٌف األداء وجودة األداء للجامعات.

والتةً هةدفت الوصةول مةن خةبلل التعلةٌم  ٖٕٓٓوتبٌن ذلك فً فهم العبارات الواردة فً محتوى رإٌة  

 : إلى

 مستقبل وطننا الذي نبنٌه معا  لن نقبل إال أن نجعله فً مقدمة دول العالمت بالتعلٌم والتؤهٌل.• 

 توفٌر التعلٌم القادر على بناء الشخصٌةت وإرساء منظومة اجتماعٌة وصحٌة ممّكنة.• 

هم حتةى إشراك أولٌاء األمةور فةً العملٌةة التعلٌمٌةةت ومسةاعدتهم فةً بنةاء شخصةٌات أطفةالهم ومةواهب• 

 ٌكونوا عناصر فاعلة فً بناء مجتمعهم.

ٌنبنً شخصٌات أبنابنات ونرسخ القٌم اإلٌجابٌةة فةً شخصةٌاتهم عةن طرٌةق تطةوٌر المنظومةة التعلٌمٌةة • 

والتربوٌة بجمٌع مكوناتهات مما ٌمّكن المدرسة بالتعاون مع األسرة من تقوٌةة نسةٌج المجتمةعت مةن خةبلل 

ات والسةةلوكٌات الحمٌةةدة لٌكةةون ذا شخصةةٌة مسةةتقلة تتصةةف بةةروح إكسةةاب الطالةةب المعةةارف والمهةةار

المبادرة والمثابرة والقٌادةت ولدٌها القدر الكافً من الةوعً الةذاتً واالجتمةاعً والثقةافًت وسةنعمل علةى 

استحداث مجموعة كبٌرة من األنشطة الثقافٌة واالجتماعٌة والتطوعٌة والرٌاضٌة عبر تمكةٌن المنظومةة 

 ثقافٌة والترفٌهٌة.التعلٌمٌة وال

من التزاماتنات )ارتقاء( دور أكبر لؤلسةرة فةً تعلةٌم أبنابهةا ٌمثةل اهتمةام األبةوٌن بتعلةٌم أبنةابهم ركٌةزة • 

أساسٌة للنجاحت وٌمكن للمدارس وأولٌاء أمور الطبلب القٌام بدور أكبر فً هذا المجال مع تةوفر المزٌةد 

%( من األسةر 8ٕالعملٌة التعلٌمٌةت وهدفنا هو إشراك )من األنشطة المدرسٌة التً تعزز مشاركتهم فً 

فً األنشةطة المدرسةٌةت وٌتضةمن برنةامج )ارتقةاء( المزمةع إطبلقةه مجموعةة مةن مإشةرات األداء التةً 



 

ٕٔ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

تقةةٌس مةةدى إشةةراك المةةدارس ألولٌةةاء األمةةور فةةً عملٌةةة تعلةةٌم أبنةةابهمت وسةةنقوم بإنشةةاء مجةةالس ألولٌةةاء 

حاتهم وٌناقشون القضةاٌا التةً تمةس تعلةٌم أبنةابهمت ونةدعم ذلةك بتةوفٌر األمور ٌطرحون من خبللها اقترا

بةرامج تدرٌبٌةة للمعلمةةٌن وتةؤهٌلهم مةن أجةةل تحقٌةق التواصةل الفّعةةال مةع أولٌةاء األمةةورت وزٌةادة الةةوعً 

بؤهمٌة مشاركتهمت كما سنعمل على التعاون مع القطاع الخاص والقطةاع غٌةر الربحةً فةً تقةدٌم المزٌةد 

 والفعالٌات المبتكرة لتعزٌز الشراكة التعلٌمٌة. من البرامج

نتعلّم لنعملت سنواصل االسةتثمار فةً التعلةٌم والتةدرٌب وتزوٌةد أبنابنةا بالمعةارف والمهةارات البلزمةة • 

علةى فةرص التعلةٌم الجٌةد  –أٌنمةا كةان–لوظابف المستقبلت وسٌكون هدفنا أن ٌحصل كل طفةل سةعودي 

ٌزنةةا أكبةةر علةةى مراحةةل التعلةةٌم المبّكةةرت وعلةةى تؤهٌةةل المدرسةةٌن وفةةق خٌةةارات متنوعةةةت وسةةٌكون ترك

والقٌةةادات التربوٌةةة وتةةدرٌبهم وتطةةوٌر المنةةاهج الدراسةةٌةت كمةةا سةةنعزز جهودنةةا فةةً مواءمةةة مخرجةةات 

 ”.طاقات“المنظومة التعلٌمٌة مع احتٌاجات سوق العملت حٌث تم إطبلق البوابة الوطنٌة للعمل 

ل قطةةاع تنمةوي تعنةى بتحدٌةةد مةا ٌحتاجةه مةةن المهةارات والمعةةارفت نإسةس مجةالس مهنٌةةة خاصةة بكة• 

وسنتوسع فً التدرٌب المهنً لدفع عجلة التنمٌة االقتصادٌةت مع تركٌز فرص االبتعةاث علةى المجةاالت 

ٌّةة المرموقةةت والتركٌةز علةى  ٌّة فً الجامعات العالم التً تخدم االقتصاد الوطنً وفً التخصصات النوع

 قنٌات المتطورة وفً رٌادة األعمال.االبتكار فً الت

من التزاماتنات تعلٌم ٌسهم فً دفع عجلة االقتصادت سنسعى إلى سد الفجوة بٌن مخرجات التعلٌم العالً • 

ومتطلبةةات سةةوق العمةةلت وتطةةوٌر التعلةةٌم العةةام وتوجٌةةه الطةةبلب نحةةو الخٌةةارات الوظٌفٌةةة والمهنٌةةة 

المرونة فً التنقةل بةٌن مختلةف المسةارات التعلٌمٌةةت سةنهدف المناسبةت وإتاحة الفرصة إلعادة تؤهٌلهم و

 جامعة. ٕٓٓ أفضلإلى أن تصبح خمس جامعات سعودٌة ضمن 

سٌتمكن طبلبنا من إحراز نتابج متقّدمة مقارنة بمتوسط النتابج الدولٌة والحصول علةى تصةنٌف متقةّدم • 

إعداد منةاهج تعلٌمٌةة متطةورة تركةز فً المإشرات العالمٌة للتحصٌل التعلٌمًت وسنحقق ذلك من خبلل 

على المهارات األساسٌة باإلضةافة إلةى تطةوٌر المواهةب وبنةاء الشخصةٌةت وسةنعزز دور المعلّةم ونرفةع 

تؤهٌلةهت ونتةابع مسةتوى التقةدم فةً هةذا الجانةبت وننشةر نتةابج المإشةرات التةً تقةٌس مسةتوى مخرجةات 

مواءمة مخرجات التعلٌم العالً مةع متطلبةات التعلٌم بشكل سنويت كما سنعمل مع المتخصصٌن لضمان 

سوق العملت وسنعقد الشراكات مع الجهات التً توفر فرص التةدرٌب للخةرٌجٌن محلٌةا  ودولٌةا ت وننشةا 

 المنصات التً تعنى بالموارد البشرٌة فً القطاعات المختلفة من أجل تعزٌز فرص التدرٌب والتؤهٌل.
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

الخاصةةة بكةةل مسةةار تعلٌمةةً مةةن أجةةل متابعةةة مخرجةةات التعلةةٌم نعمةةل علةةى تطةةوٌر المعةةاٌٌر الوظٌفٌةةة • 

وتقوٌمها وتحسٌنهات ونقوم بإنشاء قاعدة بٌانات شاملة لرصد المسٌرة الدراسٌة للطبّلب بدءا  مةن مراحةل 

 التعلٌم المبكرة إلى المراحل المتقدمة.

ب االسةتثمار مةن أجةل ُنخّصص خدماتنا الحكومٌة ونإمن بدور القطاع الخاصت ولذلك سةنفتح لةه أبةوا• 

 تشجٌع االبتكار والمنافسةت وسنزٌل كل العوابق التً تحّد من قٌامه بدور أكبر فً التنمٌة.

نواصةةل تطةةوٌر وتفعٌةةل المنظومةةة التشةةرٌعٌة المتعلقةةة باألسةةواق واألعمةةالت بمةةا ٌسةةّهل للمسةةتثمرٌن • 

ٌم وغٌرهمات وسنسعى إلى وللقطاع الخاص فرص أكبر لتملّك بعض الخدمات فً قطاعً الصحة والتعل

 تحوٌل دور الحكومة من مقدم أو مزود للخدمة إلى منّظم ومراقب للقطاعات.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ٕٖ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 كسر الجمود الهدف
O فردي 

 سؤال تدرٌبً نوع النشاط

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

ٕٗ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 تحسٌن جودة نظام التعلٌم بما ٌتوافق مع النظم العالمٌة الموضوع

 الهدف
معرفة تحسٌن جودة نظام التعلٌم بما 

 ٌتوافق مع النظم العالمٌة
 د٘ٔ الزمن

 محاضرة قصٌرة األسلوب

 

 التعلٌم العام األساسً )قبل الجامعً(:من خالل 

 عـاٌٌــر العـالمٌـــة.تفعٌل قواعـد الجـودة واالعتمـاد المســاٌــرة للم• 

 تمكـٌن المتعلـم مـن متطلبـات ومهـارات القــرن الــواحــد والعشــرٌـن.• 

 التنمٌة المهنٌة الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمٌن.• 

تطوٌر المناهج بجمٌع عناصرها بما ٌتناسب مع التطّورات العالمٌة والتحدٌث المعلومةاتً مةع مراعةاة • 

 احتٌاجاته البٌولوجٌة والنفسٌةت بحٌث تكون المناهج متكاملة وُتسهم فً بناء شخصٌته.سن المتعلّم و

تطوٌر البنٌة التنظٌمٌة للوزارة والمدٌرٌات واإلدارات التعلٌمٌة والمدارست بمةا ٌحقةق تحسةٌن الخدمةة • 

 التعلٌمٌة المقّدمة.

المسةتهدفة وتةداولها بةٌن الطةبلب  التوصل إلى الصٌغ التكنولوجٌة األكثر فعالٌةةت فةً عةرض المعرفةة• 

 والمعلمٌن.

مرافةةق لممارسةةة  –اتصةةال باإلنترنةةت  –مكتبةةات  –تةةوفٌر بنٌةةة تحتٌةةة قوٌةةة داعمةةة للةةتعلّم )معامةةل • 

 األنشطةت وخبلفه(.

تطوٌر منظومة التقٌٌم والتقوٌم فً ضوء أهداف التعلٌم وأهداف المادة العلمٌةت والتركٌةز علةى التقةوٌم • 

 وجدانٌا ( دون التركٌز على التقٌٌم التحصٌلً فقط. –مهارٌا   –فٌا  الشامل )معر

 التعلٌم الفنً والتدرٌب: -

 تفعٌل قواعـد االعتمـاد والجـودة المسـاٌرة للمعـاٌٌر العـالمٌـة.• 

 تمكـٌن المتعلـم والمتدرب مـن متطلبـات ومهـارات سوق العمل.• 
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 مخططة للمعلمٌن والمدربٌن.التنمٌة المهنٌة الشاملة والمستدامة ال• 

 التطوٌر المستمر للخطط والبرامج الدراسٌة والتدرٌبٌة.• 

تطوٌر منظومة تعلٌم )مهنً وفنً وتدرٌب(ت متكاملة ومتطورةت وفقا  الحتٌاجات خطط التنمٌة وسةوق • 

 العمل.

 التعلٌم الجامعً أو العالً: ومن خالل -

 ة للمعـاٌٌــر العـالمٌـــة.تفعٌل قواعد االعتماد والجودة المســاٌــر• 

 تمكـٌن المتعلم من متطلبـات ومهـارات القــرن الحادي والعشــرٌـن.• 

 دعم وتطوٌر قدرات هٌبة التدرٌس والقٌادات.• 

تطوٌر البرامج األكادٌمٌة واالرتقةاء بؤسةالٌب التعلةٌم والةتعلم وأنمةاط التقةوٌم مةع االبتكةار والتنةوع فةً • 

 ذلك.

 :تاحة التعلٌم للجمٌع دون تمٌٌزإوكذلك من خالل  -

ٌُراعةةً التفةةاوت فةةً االحتٌةةاج علةةى •  تةةوفٌر االحتٌاجةةات الدراسةةٌة البلزمةةة لكةةل مرحلةةة تعلٌمٌةةة بمةةا 

 المستوى المحلً )المدٌرٌات واإلدارات التعلٌمٌة(.

 تحجٌم ظاهرة التسرب فً مراحل التعلٌم المختلفة.• 

ة البسةةٌطة بمةةدارس التعلةةٌم قبةةل الجةةامعً وتطةةوٌر جةةودة تةةوفٌر بٌبةةة شةةاملة داعمةةة لةةدمج ذوي اإلعاقةة• 

 مدارس التربٌة الخاصة بالمتعلمٌن ذوي اإلعاقة الحادة والمتعّددة.
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 استراحة تدرٌبٌة
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 الٌوم التدرٌبً )األول(

 ( دقٌقة9ٓ: ) ( :  عنوان الجلسة :  المتعلمون وبناء العلم  الزمن ٕالجلسة )

 

 أن : المتدربتوقع بنهاٌة الجلسة التدرٌبٌة من هدف الجلسة: ٌُ 

 مفهوم العلم وأهمٌته للفرد والمجتمع. ٌستوعب .ٔ

 .التعلٌم المحظري والتعلٌم العصري. الفرق بٌن ٌعرف .ٕ

 .من هو المتعلم ٌعرف .ٖ

 .أهمٌة العلم فً بناء الفرد والمجتمع ٌعلم .ٗ

 األسلوب خطوات التنفٌذ م
وسٌلة 

 العرض
 األدوات

 الزمن

 بالدقٌقة

 ٓٗ المتدربمذكرة  شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٔ

 ٓٔ شرٌحة -جهاز الحاسب  شرٌحة جماعً ٔ/  ٕ/ ٔ  ٕ

 ٓٗ المتدربمذكرة  شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٖ
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

 

 

 

 

 

ا" ما أجمل هذه اآلٌة الكرٌمة وما أروع معناها  الدعاء والطلب مةن  بِّ ِزْدِنً ِعْلم  قال ه تعالى: "ٌوقُل رَّ

الةذي تضةاء بةه ه أن ٌزٌد المرء علمةا  ال مةاال  وال مٌراثةا  وال جاهةا  إّنمةا علمةا ت ألن الِعلةم هةو النبةراس 

 الظلمات الحالكةت وهو الراٌة العالٌة التً ترشد إلى ما فٌه خٌر اإلنسان فً الدنٌا واآلخرة. 

الِعلم بقول خٌةر المرسةلٌن صةلّى ه علٌةه وسةلّم فرٌضةة علةى كةل مسةلمع ومسةلمةعت وأن الةذي ٌسةلك فةً 

ةر لةه طرٌقةا  إلةى  الجنةةت وكةان صةلّى ه علٌةه وسةلّم طرٌق ٌرٌةد بةه الِعلةم ٌسةٌر وسةهل ه لةه ذلةك وٌسَّ

ٌقول: "إّنمةا ُبُعثةُت ُمٌعلِّمةا" فكةان حرٌصةا  علةى تعلةٌم أصةحابه إلدراكةه بمكانةة الِعلةم وأهمٌتةه فةً نهضةة 

األمة وتطورها على مر األزمانت فبعد غزوة بدرع الكبرى ووقوع كفار قرٌشع فً األٌِسةر فقةّرر الرسةول 

م بةؤّن ٌعلةم عشةرا  مةن أصةحاب الرسةول القةراءة والكتابةة بةدال  مةن أن الكرٌم أن ٌكون فةداء المةتعلم مةنه

 ٌُفدى بالمالت وكان ٌحث أصحابه على تعلم لغاتع أخرى ألّن من عرف لغة قومع أِمن شّرهم وأذاهم. 

ْعلٌُموٌن(  ومن فوابد الع ٌٌ ْعلٌُموٌن ٌوالَِّذٌٌن الٌ  ٌٌ ْسٌتِوي الَِّذٌٌن  ٌٌ  لم: قال ه تعالى: )قُْل ٌهْل 

  توسعة مةدارك الفةرد وقدرتةه علةى الفهةم واإلدراك واالسةتٌعاب والتحلٌةل والنظةر إلةى الموضةوع أو

 القضٌة من أكثر من زاوٌةع. 

  العلم ٌكسب الفرد االحترام الذاتً واالحترام والتقدٌر والمهابةة مةن قبةل اآلخةرٌن وٌرفةع درجتةه كمةا

 أخبر بذلك القرآن الكرٌم. 

 دي إلى الحق والصواب إذا استخدم فً الخٌر وقُِصد به النفع للنفس وللناس. العلم ٌنٌر العقل وٌه 

  .بالعلم تستطٌع كسب الرزق والحصول على الوظٌفة المبلبمة الثابتة فً القطاع الحكومً والخاص 

  ٌُطوع كل شةًءع لخدمتةه مةن الطبٌعةة والتكنولوجٌةا فٌصةبح كةل شةًءع العلم ٌسهل على الفرد الحٌاة و

 دٌه. بمتناول ٌ

 بناء العلم للفرد والمجتمع الموضوع

المتدرب مفهوم العلم  ٌستوعبأن  الهدف :

 ٌته للفرد والمجتمع.وأهم

 دٖ٘ الزمن

 عرض معرفً األسلوب
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 أما بالنسبة للمجتمعت فتظهر أهمٌة العلم فٌما ٌؤتً: 

  العلم ٌبنً المجتمعات القوٌة المتماسكة المكتفٌة ذاتٌا  المعتمدة على نفسةها فةً تعلةٌم أبنابهةا للحصةول

 على جٌلع متعلمع واعع مثقفع ٌستطٌع التقدم بالمجتمع اقتصادٌا  وصناعٌا  وحضارٌا . 

 جتمةع وهةً الوسةٌلة الوحٌةدة للتغلةب علةى المشةاكل التةً تواجةه المجتمةع العلم جزء مةن حضةارة الم

 على الصعٌد االجتماعً والبٌبً والطبٌعً. 

  بزٌادة عدد المتعلمٌن فً المجتمع تقةل الجرٌمةة والمشةاكل الناتجةة عةن قلةة التعلةٌم كالتسةول وعمالةة

 فً المجتمع.  األطفال والمراهقات والمشاكل االجتماعٌة األخرى والظواهر السلبٌة

  العلم ٌحمً المجتمع من سٌطرة أفكار وأكاذٌب مضللة على أبناء المجتمع مةن فبةات ترٌةد الشةر ألي

 مجتمعع كان. 

  العلم ٌجعل المجتمع ٌحقق الرٌادة فةً العلةوم والصةدارة فةً مراكةز القةوة والمةال واألعمةال وٌصةبح

 من الدول األكثر سٌطرة على العالم. 

ٌّته   العلم وأهم

علةةم هةةو منٌةةر الظلمةةةت وكاشةةف الغمةةةت وباعةةث النهضةةةت هةةو سةةبلح لكةةل فةةرد ولكةةل مجتمةةع ٌرٌةةد أن ال

 ٌتحصن وٌهابه العدوت وهو أساس سعادة الفردت ورفاهٌة المجتمع ورخاء الشعوبت والبشر جمٌعا.

لفردٌةة وقد حث ه سبحانه وتعالى على طلب العلم لما له من أثر فّعةالت ونفةع كبٌةر ٌعةود علةى الةذات ا 

والجماعٌةت قال ه لنبٌه صلى ه علٌه وآله وسلم: )اقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق اإلنسان مةن علةق* 

 اقرأ وربك األكرم* الذي علّم بالقلم* علّم االنسان ما لم ٌعلم(. 

ونستطٌع أن ندرك ما تحوٌه هذه اآلٌات من دلٌل واضح على فضل العلمت وعلةو منزلتةهت وأثةره العظةٌم 

ٌّتهت ومن مقدمات هذا الدلٌل أّن هذه اآلٌةات هةً أولةى آٌةات القةرآن الكةرٌم نةزوال  علةى النبةً  ومدى أهم

محمد صلى ه علٌه وسلمت وأّنها جاءت فً أول سورة نزلت على قلب النبً صلى ه علٌه وآله وسلمت 

 علٌه. بلفظ )اقرأ( الذي هو أحد وسابل إدراك العلمت والحصول  اآلٌاتوبدأت هذه 

وقد حض النبً صلى ه علٌه وآله وسلم على طلب العلمت فقال صلى ه علٌه والةه وسةلم: )طلةب العلةم 

فرٌضةةة علةةى كةةل مسةةلم(ت ومةةا نشةةاهده الٌةةوم مةةن المصةةنوعات والمخترعةةات الحدٌثةةة مةةن سةةفن فضةةاءت 

ًت وعقةل وصوارٌخ عابرة للقاراتت وطابرات أسرع مةن الصةوتت ومنهةا مةن دون قابةدت وقمةر صةناع

الكترونةًت وغٌةر ذلةك مةن المخترعةةات الحدٌثةة التةً خةدمت اإلنسةان المعاصةةرت كةل ذلةك دلٌةل ظةةاهرت 

 وبرهان ساطعت ٌشٌر إلى منزلة العلم وأثره على البشرٌة. 

قال الشاعر: العلم ٌرفع بٌوتا ال عماد لها والجهل ٌهةدم بٌةوت العةز والكةرم وقةد حةرص النبةً صةلى ه 

منهت لذا كان ٌكثر صلى ه علٌه وآله وسلم مةن الةدعاء بةه فٌقةول  واالستزادةلى العلم علٌه وآله وسلم ع
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

امتثاال  ألمةر ربةه تبةارك وتعةالى: )وقةل رب زدنةً علمةا (ت ولةم ٌكتفةً النبةً صةلى ه علٌةه وآلةه وسةلم 

ّتخةةذ بنفسةةه فةةً االعتنةةاء بةةالعلمت بةةل حةةرص علةةى أن ٌةةتعلم المسةةلمون وٌتةةزّودوا بةةهت ومةةن أجةةل ذلةةك ا

الخطوات االٌجابٌة نحو تحقٌةق هةذا الهةدفت فقةد أصةدر قةرارا  عقةب غةزوة بةدر ٌحةّدد فٌةه فةداء الرجةل 

ٌُعلّم عشرة من المسلمٌن القراءة والكتابة حّتى ٌفّك قٌده من  المشرك األسٌر الذي لدٌه قدر من التعلٌم أن 

 األسر. 

واحتةرام وعلةو  بةإجبللكةذلك ٌظفةر المةتعلم إذا كان للعلم قداسة وتعظٌم ٌحظى بةه مةن الشةعب والفةردت ف

 بٌن أفراد مجتمعه. 
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 الفرق بٌن التعلٌم المحظري والتعلٌم العصري. الموضوع

ٌعرف المتدرب الفرق بٌن التعلٌم  الهدف :

 المحظري والتعلٌم العصري.

 دٓٔ الزمن

 فردي O ٔ/ٕ/ٔ قراءة موجهة األسلوب

 

 العصري. التعلٌم المحظري والتعلٌم 

  مفهةةوم التعلةةٌم المحظةةري: هةةو مإسسةةة تعلٌمٌةةة تقةةوم بةةؤدوار جمٌةةع المإسسةةات التعلٌمٌةةة مةةن

رٌاض األطفال حتى الجامعة وترتكز على شٌخ واحد ٌتولى التدرٌس متبرعا  بدروسةه حسةبة 

 منه لوجه ه تعالى إلى جانب أنه ٌقوم بالسهر على طبلبه أخبلقٌا .

ٌُشةكل مركةز وهو ٌعتبر امتدادا  طبٌعٌة ا  للمةوروث الثقةافًت والةدٌنًت والتةارٌخًت واالجتمةاعً للقرٌةةت و

ثقل واعتزازت ومنبع إلهام وإٌمان باهلل عز وجلت ففٌه تتحّدد المكانة االجتماعٌة التارٌخٌة عبةر العصةور 

م لهةةذه المجموعةةةت وهةةو العنصةةر األسةةاس فةةً بنابهةةا تارٌخٌةةا  وحضةةارٌا ت حٌةةث ُعةةِرف األجةةداد منةةذ قةةدٌ

الزمةةان بحرصةةهم وورعهةةم وإخبلصةةهم لهةةذا الصةةنف مةةن التعلةةٌمت حٌةةث كةةانوا رجةةالهم أبمةةة وعلمةةاء 

 وفقهاءت ونساإهم عفٌفات طٌبات حافظات طاهرات مربٌات ألبنابهن. 

  أما التعلٌم العصري فهو إطبللة معاصرة على الحٌاة المعاصرةت والتً بدورها تفرض نفسةها كواقةع

مّد وجزر فً حٌن وفً أحٌان أخرىت وهو الضةروري والحتمةً لبلةو  معاش وٌجب التعاطً معه ب

شّتى مرامً الحٌاة الحدٌثةت وهو الضروري والحتمً لبلةو  شةّتى مرامةً الحٌةاة الحدٌثةة. والتركٌةز 

علٌه ٌقتضً المساٌرة لظروف المدنٌة المعاصرةت والتنبٌه على األخذ بوسابله ونتابجةه مةن اسةتقرار 

 تفهم وإقرار فً الحٌاة الٌومٌة لؤلطفال والشباب والمجتمع. و ومتابعة واستمرارت

من هنا تؤتً أهمٌة التعلٌم بشتى أنواعه اإلٌجابٌةت وضرورة األخذ بنواصً العلم والمعرفةت فمن وسةابل 

المعرفةةةة: األسةةةرةت والمدرسةةةةت والمحةةةٌط االجتمةةةاعًت والحاسةةةوبت واالنترنةةةتت والمةةةذٌاعت والشاشةةةة 

تصةةةال عمومةةةا ت وغٌرهةةةات أّمةةةا نتةةةابج الةةةتعلّم فهةةةً: الرفةةةاه الفةةةرديت األسةةةريت الصةةةغٌرةت ووسةةةابل اال

 واالجتماعًت واالقتصاديت والمبتكرات والمخترعات فً الحٌاة المختلفة. 



 

ٖٕ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

بسبب هذه الوسابل والنتابج أصبح من المهم أن نسترد ماضً األجداد العظماء المخلصةٌن لةذاك التةراث 

التبلقةً الحضةاري بةٌن الماضةً األصةٌل والحاضةر الةدلٌل مةن أجةل الدٌنً بشةهادة الغٌةرت وأن نضةمن 

المستقبل الجمٌل ألبناء مجموعتنا مةن ذوي القربةىت وأن نعمةل بجةد وإخةبلص علةى هةذا الطرٌةق ألجةل 

 النهوض بببلدنا. 

العلم نواةت والنواة جذرت والجذور تنساب فً األرض لتشةكل جةذعا ت والجةذع ٌرتفةع فةً السةماء وٌةورق 

ظبل  وارفا  ٌستظل به الجمٌع وٌؤمن به عواصف الدهر العاتٌة. والعلم كما جةاء فةً األثةر )نةورت فٌصبح 

 ونور ه ال ٌإتى لعاص(. 

والعلم شعلة خالجة ال تنطفات وهو جذوة تشعلها النخبة المتعلمة لتضًء اآلخةرٌنت ومنةارة تسةتهدي بهةا 

ك أن ترى العالم من حولك بعٌةون مستبصةرةت وبةالعلم األجٌال واألجٌال المتعاقبةت فبالعلم والمعرفة ٌمكن

ٌمكنك االستفادة من الوقت والحٌاةت وبالعلم وحده بناء الفرد والمجتمعت وبالعلم ُتصةنع الحٌةاة الراقٌةة فةً 

الملةةبس والصةةحة والمحةةٌط والبٌبةةةت وبةةه تتغٌةةر مظةةاهر األشةةٌاء نحةةو األفضةةل واألجمةةلت وبةةالعلم ٌةةزدان 

لخبلفةةة ه فةةً األرض. األمٌةةة داءت ولكةةل داء دواءت والةةدواء هةةو األخةةذ بةةالعلم اإلنسةةان لٌكةةون أهةةبل  

والمعرفةت واألمٌة أنواع وصنوف تهّدد العالم بؤسرهت فهناك أمٌةة القةراءةت وأمٌةة الكتابةةت وهنةاك األمٌةة 

علةى المثقفةٌن  الدٌنٌة  حٌث ٌسود العالم اآلن الغلو والتطرفت وهناك األمٌة الثقافٌة  حٌث تغلب األنانٌةة

دون العمةةل لمجتمعةةاتهمت وهنةةاك األمٌةةة المدنٌةةة  حٌةةث ٌعةةّم الجهةةل بةةالحقوق والواجبةةاتت وهنةةاك األمٌةةة 

االقتصادٌة  حٌث تنتشر أحزمةة الفقةر والتخلةفت وهنةاك األمٌةة الحضةارٌة  حٌةث العولمةة ومةا لهةا مةن 

ر بإذن ه تعالى ما فً الةذهن  سلبٌات. فبالعلم والمعرفة ٌتجاوز اإلنسان كل المعوقات والتحدٌاتت ٌُسخَّ ف

وما فً الٌد لتطوٌع وتةذلٌل كةل الصةعوبات التةً تعتةرض طرٌقةه مةن أجةل بنةاء حٌةاة أفضةل فةً محةٌط 

ًّ والرفاه  أجملت لخلق مجتمع متحضر ٌقوم على الرق
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 من هم المتعلمون الموضوع

 دٖ٘ الزمن ف المتدرب من هم المتعلمونعرِّ أن ٌُ  الهدف :

 معرفًض عر

 

تت هم من ٌتلقى التعلٌمت فهم الهدف األساسً الةذي تقةوم علٌةه عملٌةة التعلةٌمت وهةو مةن ٌتلقةى  المتعلمون

الخبرات والمعلومات بطرٌقة ما من المعلم وبذلك ٌتم تغٌٌر فً السلوك واكتساب لمهارات تمنحه القةدرة 

 على الدخول فً المجتمع.

مكن ألي شخص أو مإسسة تطوٌرها حٌث أنه ٌتحمل مسإولٌة هابلة ٌعد التعلٌم أحد أهم األنشطة التً ٌ

 .لتطوٌر الكلٌات الفكرٌة واألخبلقٌة للفرد بناء على طلب العملٌة التعلٌمٌة

 المدرسة والمعلمٌن واألسرة ت والجهات الفاعلة الربٌسة فً التعلٌم

ولبةك الةذٌن ٌقومةون بهةذا المدرسة كمإسسة ت والمدرس كمحترف مدرب علةى تنفٌةذ هةذه المهمةة ت هةم أ

 .النشاط البالغ األهمٌة على المستوى الرسمً ت أي فٌما ٌتعلق بالمعرفة والمواضٌع

ةةا جهةةات فاعلةةة أخةةرى تتحمةةل  اآلن ت لٌسةةوا الوحٌةةدٌن الةةذٌن ٌنفةةذون هةةذا اإلجةةراء ت ولكةةن هنةةاك أٌض 

مة البن أخٌةه ت مةن بةٌن مسإولٌة تعلٌم شخص آخر فً مرحلة ما من حٌاتهم. أب البنه ت جد لحفٌده ت ع

آخةةرٌن. فةةً هةةذه الحةةاالت ت سةةٌتم توجٌةةه اإلجةةراء التعلٌمةةً بشةةكل خةةاص لتعلةةٌم الشةةخص حةةول مةةا هةةو 

الصواب أو الخطؤ الذي ٌجب القٌام به فً ظروف معٌنةة ت والتصةرف ت واحتةرام القةٌم والمعةاٌٌر ت مةن 

 .بٌن أمور أخرى

 ٌر نشاط أو مهنة أو اتخاذ قرارتعلٌم المهارات والقٌم والمعرفة التً تسمح بتطو

أو مةا هةً عاصةمة فرنسةا وأي مةن القةارات التةً  ٕ+  ٕلذلك لٌس فقط التعلٌم هو تعلٌم الطفل كم تبلةغ 

ةا التعلةٌم ٌمكةن أن ٌكةون لتوجٌةه وتةدرٌب وإرشةاد شةخص فٌمةا ٌتعلةق بالقضةاٌا  تنتمً إلٌها ت ولكن أٌض 

العلةم ت علةى سةبٌل المثةال ت تثقٌةف شةخص حةول كٌفٌةة التً ال عبلقةة لهةا بهةا فةً مةا ٌتعلةق بالمعرفةة و

التغلب على العقبات فً الحٌاة أو حول السلوكٌات التً ترتبط بسوء السلوك وأٌهةا ٌجةب اتباعةه إذا أراد 

 .المرء أن ٌذهب فً مسار التصحٌح والعطف
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

ةةا ا معٌن  ا أو عنصةةر  ةةا ت ٌمكةةن أن ٌسةةتهدف إجةةراء التعلةةٌم عنصةةر  ت علةةى سةةبٌل  وفةةً الوقةةت نفسةةه ت أٌض 

المثال تثقٌف العٌن إذا كنت تعمل على تصمٌم األزٌاء ألنه ت بالطبع ت فً هذا المجال ت العٌن الجٌدة فةً 

 .ذلك الوقت اختٌار األقمشة واالكسسوارات سٌكون من الضروري أن تبرز فوق البقٌة

ا علةى رإٌةة نشةاطه ٌتح قةق مةن خةبلل عندما ٌقةوم شةخص مةا بعمةل تعلةٌم شةخص آخةر ت فسةٌكون قةادر 

التغٌٌرات العاطفٌةة والفكرٌةة واالجتماعٌةة ت التةً تحةدث بةبل انقطةاع فةً الموضةوع الةذي ٌتلقةى التعلةٌم 

ا على الفعالٌة والرغبة واالستراتٌجٌات المستخدمة فً هةذه العملٌةة ت فمةن  المعنً. من الواضح ت اعتماد 

هولة ت إذا لةةم ٌةةتم تعزٌةةزه فةةً الوقةةت الممكةةن أن ٌسةةتمر مةةا تةةم تعلمةةه مةةدى الحٌةةاة أو ٌمكةةن نسةةٌانه بسةة

 .المناسب

 االستراتٌجٌة التعلٌمٌة مشروطة بعمر المتلقً

هناك مسؤلة أخرى ذات صةلة عنةد تنفٌةذ تعلةٌم شةخص مةا هةً سةنه ت علةى سةبٌل المثةال ت عنةدما ٌكةون 

 تثقٌف. الشخص الذي سٌتم تعلٌمه طفبل  ت نفس األدوات والطرق التً سٌتم استخدامها إذا كان البالغ 

ا من االهتمةام والرعاٌةة ت ألنةه فةً مرحلةة الطفولةة سةٌكون هةو المكةان  ا خاص  ا نوع  سٌتطلب الطفل دابم 

الةذي سةٌتم فٌةه تكةوٌن أفكةار وأشةكال التعبٌةةر لشةخص مةا أوال  ت والتةً سةتكون األسةاس المسةتقبلً لكةةل 

زعزعةة اسةتقرار ٌضةر  شًء ت لذلك ٌجب أن ٌتم ذلك بالحكم وضةبط الةنفس حتةى ال ٌتسةبب الطفةل فةً

 .بنموه المستقبلً

 التقٌٌم أداة أساسٌة لتقٌٌم التعلٌم

من ناحٌة أخرى ت فٌما ٌتعلق بدقة بةالتعلٌم الرسةمً أو المدرسةً ت فةً هةذه الحالةة ت سةٌكون التقٌةٌم أداة 

 أساسٌة عند البحث عن التحسٌن فٌه ت حٌث سٌكون من الممكةن معرفةة ت علةى وجةه التحدٌةد ت إذا مةا تةم

تحقٌقه ت أي إذا فهم الطالب ما تم تدرٌسه. من ناحٌة أخرى ت ٌعد التقٌٌم طرٌقة ممتازة لتحدٌةد المكافةآت 

واالنتبةةاه والعقوبةةات عنةةدما ٌةةدرس الطةةبلب بشةةكل مثةةالً ت أو عنةةدما ٌكونةةون دون المسةةتوى المتوقةةع أو 

 .عندما ال ٌدرسون مباشرة وفق ا لذلك ت على التوالً

أهمٌة وتؤثٌر التعلةٌم علةى حٌةاة الشةخص. إن المثالٌةة هةً أن الشةخص ٌتلقةى تعلٌمةا  لكل ما سبق ت تؤتً 

صةةحٌحا  منةةذ الطفولةةة ألنةةه بهةةذه الطرٌقةةة ٌسةةاهم بشةةكل إٌجةةابً فةةً هٌكلةةة تفكٌةةرهم وفةةً تطةةوٌر وسةةابل 

التعبٌر. باإلضافة إلى ذلك ت ٌضٌف التعلٌم الكافً من سن مبكرة إلةى عملٌةة نضةج الحةواس والحركةات 

 .فز التعاٌش والتكامل مع البٌبةوٌح

 



 

ٖ٘ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 لعبة تدرٌبٌة الموضوع

 تنشٌط المتدربٌن الهدف :

 فردي O ع قصاصات متاهاتٌتوز النشاط
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ٖٙ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 الٌوم التدرٌبً ) الثانً (

 ( دقٌقة9ٓالزمن : )     ( : عنوانها :  الوصول للمتعلمٌن ٔالجلسة ) 

 أن : المتدربهدف الجلسة: ٌتوقع بنهاٌة الجلسة التدرٌبٌة من 

 ٌعدد أنواع المتعلمٌن .ٔ

 ٌذكر أهمٌة الوصول لكل المتعلمٌن .ٕ

 األسلوب خطوات التنفٌذ م
وسٌلة 

 العرض
 األدوات

 الزمن

 دقٌقةبال

ٔ 
 -عصف ذهنً 

ٔ /ٔ  /ٕ 
 ٕٓ شرٌحة شرٌحة جماعً

 ٖ٘ شرٌحة -جهاز الحاسب  شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٕ

 ٖ٘ شرٌحة -جهاز الحاسب  شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٖ
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 ما هً أنواع المتعلمٌن الموضوع

 دٕٓ الزمن التعرف على أنواع المتعلمٌن الهدف :

 جماعي O ٕ/ ٔ/ ٔ عصف ذهنً األسلوب

 

 بالتعاون مع مجموعتك ماذا تعرف عن أنواع المتعلمٌن !؟
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 أنواع المتعلمٌن

مهما تعلَّمنا تظل معرفتنا قاصرة  أمام بحر العلوم الشاسعت لكةن ٌواظةب كثٌةرون علةى نهةل العلةم 

بشغفت وفةً الواقةع ال تتعةدى معرفةة الكثٌةرٌن الكتةٌب التةً كانةت ضةمن منةاهجهم فةً المدرسةة 

ٌُصةٌدمون بةذهنع والجامعة  لذا عندما ٌبدإون شقَّ طرٌقهم فً الحٌاة طالِبٌن تعلُّم مهارات  جدٌدة ت 

 ٌفقٌد مرونته على اكتساب معارف جدٌدةت فلم ٌعد قادرا  على االحتفاظ بؤدنى كمٍّ ِمن المعلومات.

ٌكمةةن الحةةل فةةً معرفةةة أيِّ نةةوع مةةن المتعلمةةٌن أنةةت وتحدٌةةد أسةةلوب التعلةةٌم األنسةةب إلٌةةكت فكمةةا 

خةاص فةً الةتعلُّم  لةذا علٌةك معرفةة تبلحظت ال ٌتعلَّم الجمٌع بنفس الطرٌقةت ولكلِّ شخص نهُجه ال

 النهج األنسب إلٌك. 

ت  عندما تعرف إلى أٌة فبة من المتعلمٌن تنتمًت ٌمكنك تسةرٌع عملٌةة الةتعلُّم وجعلِهةا أكثةر فاعلٌةة 

وستتمكن حتى من اكتشةاف إمكاناتةك الكامنةة وتعزٌةز حٌاتةك المهنٌةة  حٌةث ٌةإدي تبنِّةً أسةالٌب 

 المهنً.  التعلُّم المختلفة إلى النجاح

قبل تحدٌد فبة المتعلمٌن التً تتبع إلٌهات علٌك أخذ نماذج التعلم المختلفةة بالحسةبان  فمةثبل  ٌمكنةك 

( الذي هو اختصار فً اللغة اإلنكلٌزٌة ُجمعت أحرفةه فةً أوابةل VARKاستخدام نموذج ڤارك )

 الكلمات التالٌة: 

  :بصريVisual . 

  :ًسمعAuditory  . 

  :القراءة والكتابةReading  . 

  : ًٌّ ًٌّ حرك  . Kinestheticِحس

ٌُغنً نموذج ڤارك ) ( عن باقً نماذج التعلٌم  لكنَّه نموذج مسٌتفٌض لوجةود كثٌةر مةن VARKال 

 الطرابق التً ٌمكنك تصنٌف أسالٌب التعلٌم بواسطتها. 
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 كسر الجمود الهدف

O فردي 

 سؤال تدرٌبً نوع النشاط
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ٗٓ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 أهمٌة الوصول للمتعلمٌن الموضوع

 دٖ٘ الزمن أن ٌذكر المتدرب أهمٌة الوصول لكل المتعلمٌن الهدف :

 معرفًعرض  األسلوب

 

نصةةف المعلةةم بؤنةةه: صةةاحب رسةةالة سةةامٌةت وأنةةه أمةةٌن علةةى أبنةةاء األمةةةت فهةةو ٌقةةوم بةةدور الوالةةدٌن فةةً 

 .المدرسة

  ..س والمبادئ التً تقوم علٌها العبلقات اإلنسانٌةكما أن من نافلة القول أن نإكد على أن من األس 

أن ٌسةود الجةو المدرسةً  -عبلقةة المعلةم بالطالةب  -بٌن جمٌع من ٌتصلون بالحٌاة المدرسٌةت ومن ذلةك 

احترام كل فرد من أفراد المجموعةت واحترام رأٌةه ورغباتةهت حتةى ٌعةٌش أفةراد المجموعةة فةً انسةجام 

  .تام

تربوٌٌن أن العبلقة بٌن المعلم والطالب لٌست على المستوى التً ٌجب أن تكةون وٌرى معظم الباحثٌن ال

  .علٌهت وال تتفق مع الواقع الذي ٌعٌشه كثٌر من الطبلب

فهناك فبة من المعلمٌن تنقصهم المهارات اإلنسانٌة للتعامل مع الطبلبت فبل ٌستطٌعون خلةق الجةو العةام 

لتعلٌمٌةةة والتربوٌةةةت كمةةا ال ٌسةةتطٌعون الرفةةع مةةن الةةروح الةةذي ٌسةةاعد علةةى تحسةةٌن أوضةةاع العملٌةةة ا

المعنوٌةةة للطةةبلب. وقةةد ٌكةةون ذلةةك راجعةةا  إلةةى أن كثٌةةرا  مةةن المعلمةةٌن ٌمارسةةون عملهةةم دون تةةدرٌب 

وتبصٌر لمهام عملهمت أو أن نوعٌة األسلوب الذي ٌتخذه المعلم فً مخاطبةة الطالةب غٌةر صةحٌحةت فةبل 

  .لقدرة على الحوار مع الطبلبٌملك حٌنبذ مهارات التواصل وا

ال شك أن هناك معطٌات تإكد على أهمٌة بناء عبلقةات إٌجابٌةة بةٌن المعلةم والطالةبت تتمثةل فةً تعمٌةق 

 الصبلت الودٌةت والثقة المتبادلةت ورفع الروح المعنوٌة للطبلب.

 

 



 

ٗٔ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 ومن أهم صور تطوٌر العبلقة بٌن المعلم والطالب:  

طالةةبت وفهةةم المعلةةم لمشةةكبلت طبلبةةه وسةةعٌه فةةً إٌجةةاد الحلةةول لهةةات  مراعةةاة الظةةروف الخاصةةة لكةةل

والتعامةةل الطٌةةب مةةن قبةةل المعلةةم مةةع الطةةبلبت وإشةةعارهم أنهةةم بمثابةةة أبنةةاء لةةهت فٌتمثةةل شخصةةٌة األب 

  .الواعً وٌتصرف معهم كما ٌتصرف األب مع أبنابهت مع ضرورة مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطبلب

 .رٌصا  على مصلحة طبلبه كانت العبلقات اإلنسانٌة بٌن الطرفٌن راقٌةوكلما كان المعلم ح

حٌن قال: )إذا غاب بعض الطلبةة غٌابةا  زابةدا  عةن العةادة  -رحمه ه-وما أجمل قول اإلمام ابن جماعة  

سؤل عنه معلمهت أو قصد منزله بنفسه. فإن كان مرٌضا  عادهت وإن كان فةً حاجةة أعانةهت وإن كةان فةً 

  .ف علٌهت وإن لم ٌكن شًء من ذلك تودد إلٌه ودعا له(غم خف

  :ومن صور االهتمام بالعبلقات اإلنسانٌة بٌن المعلم والطالب

: -تعةةالى  -ترسةةٌخ مبةةدأ الشةةورى لةةدى الطةةبلبت وهةةو المبةةدأ الةةذي أقةةره دٌننةةا الحنٌةةفت حٌةةث قةةال ه 

ت أنةه قةال: )لةم ٌكةن أحةد أكثةر شةورى  -ه عنةه رضةً -)ٌوٌشاِوْرُهْم ِفً األٌْمةِر(. وقةد روى أبةو هرٌةرة 

 .ألصحابه من رسول ه صلى ه علٌه وسلم(

وتطبٌةةق هةةذا المبةةدأ سةةٌرفع الةةروح المعنوٌةةة لةةدى الطةةبلب وال شةةكت وسةةٌنتج لةةدٌهم اسةةتقبللٌة التفكٌةةرت  

 .وحرٌة اإلرادة فً اتخاذ القرارات

ٌناٌحةٌك لِْلُمةْإِمِنٌٌن(ت مةع تطبٌةق سٌاسةة الرفةق واللةٌن ثم إن خفض الجناحت وهو هدي قرآنً: )ٌواْخِفْض جٌ  

والرحمة والكلمة الطٌبة مع الطبلبت هو سبٌل نحو اإلصبلح وهداٌة الجٌل وتربٌة األبناءت ألنهةا أكسةٌر 

  .العمل الناجح

 أٌضا ت من أهم االعتبارات التً ٌجب أن ٌؤخذها المعلم فً حسبانه عند تعامله مع الطالبت 

أبواب الحوار المنظمت وتنشبة أجٌال تةإمن بةالحوارت وتقبةل بوجهةة النظةر األخةرى وفةق كتةاب  هو: فتح

 .ه وسنة رسوله صلى ه علٌه وسلم

وتركز على احترام اآلخر وتحترم حقوقهت من أجل بناء فكر معتدل ٌخدم القضةاٌا اإلنسةانٌة المشةتركةت  

 .لوسابل التقلٌدٌةت كالتلقٌنوتقرب وجهات النظرت وتوضح المواقفت متجاوزٌن ا



 

ٕٗ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

السٌما وأن الحوار فرٌضةت وهو سةنة الحٌةاة ومنطةق التةارٌخت مةع التؤكٌةد علةى أهمٌةة تطةوٌر المنةاهج  

  .وفق نظرة شاملة للمتغٌرات الدولٌةت وتلبٌة االحتٌاجات التنموٌة

لكامنةة الداخلٌةة من جانب آخر فإن ضرورة التؤكٌد علةى اكتشةاف الدافعٌةة لةدى الطةبلبت وهةً الطاقةة ا

لدٌهم مطلب مهةمت مةن أجةل ضةمان تحصةٌل علمةً ٌهٌةا الطالةب لمواجهةة المتغٌةرات التةً تحةدث مةن 

حوله بطرٌقة واعٌةة ومسةإولةت عةن طرٌةق تقةدٌم الحةوافز بنةاء علةى العةدل والمسةاواة والكفةاءةت لتنمٌةة 

ة لةدٌهم باسةتمرارٌتها مةن روح االبتكار واإلبداع لدى الطبلب من جهةت وخلةق شةعور بةاألمن والطمؤنٌنة

  .جهة أخرى

أعتقد أن مهارة الوصول لكل المتعلمٌن تعتبر فنا  من الفنونت وهً أهم سمة لعبلقة ناجحةة وصةحٌة بةٌن 

 .المعلم والطالب

فبدون القدرة على التعامل اإلٌجابً مع الطبلب لن ٌنجح المعلم فةً تحقٌةق أهدافةهت وستضةعف العبلقةة  

 .بٌنهما

إلنسةةانٌة تقةةوم علةةى معرفةةة قةةدرات الطالةةب وطاقاتةةه وحاجاتةةه. والمعلةةم النةةاجح هةةو الةةذي فالعبلقةةات ا 

ٌستطٌع أن ٌنطلق بطبلبه إلى رٌاض العبلقات اإلنسةانٌة بعبٌةر الحةب والمةودةت فٌمةرر المواقةف بحكمةة 

لمحبةة وٌتغلب على المشكبلت بحنكةت ألنه ٌملك زمام المبادرة. فتصفو حٌنبذ النفوست وتمتلةا القلةوب با

والمودةت وتشحذ الهممت وتوقةد العةزابم. فمةن لةم ٌغةرز تلةك المعةانً فةً نفةوس الطةبلبت فةإن كثٌةرا  ممةا 

  .ٌقوله المعلم لن ٌؤخذ طرٌقه إلى القلوب

بقً أن أقول: إن القدوة الحسنة مطلب مهم فً تطوٌر العبلقة بٌن المعلم والطالب. فالقدوة تتمثل فً كةل 

 ت كما أنها تتمثل فً كل تصرفات المعلم السلوكٌة مع طبلبه. -والعملٌة اللفظٌة -جوانب السلوك 

ولذا روى الجاحظت أن عتبة بن أبً سفٌان حٌنما دفع ولده إلى المعلمت قال له: )لٌكن أول ما تبةدأ بةه مةن 

إصبلح بنً إصبلح نفسكت فإن أعٌنهم معقودة بعٌنك. فالحسن عندهم مةا استحسةنتت والقبةٌح عنةدهم مةا 

 .قبحت(است

 

 

 



 

ٖٗ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراحة تدرٌبٌة
 

 

 

 

 

 



 

ٗٗ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 الٌوم التدرٌبً ) الثانً (

 ( دقٌقة9ٓالزمن : )     ( : عنوانها :  المتعلمٌن وأنماطهم ٔالجلسة ) 

 أن : المتدربهدف الجلسة: ٌتوقع بنهاٌة الجلسة التدرٌبٌة من 

 ٌعدد أنماط المتعلمٌن .ٔ

 علٌم الحدٌثة وفوابدهٌذكر أسالٌب الت .ٕ

 

 األسلوب خطوات التنفٌذ م
وسٌلة 

 العرض
 األدوات

 الزمن

 بالدقٌقة

 ٕٓ شرٌحة -جهاز الحاسب  شرٌحة جماعً ٕ/  ٕ/ ٔ ٔ

 ٖٓ المتدربمذكرة  شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٕ

 ٕٓ شرٌحة -جهاز الحاسب  شرٌحة جماعً ٕ/  ٕ/ ٕ ٖ

 ٕٓ بالمتدرمذكرة  شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٗ

 

 

 

 

 

 



 

ٗ٘ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 أنماط المتعلمٌن الموضوع

 دٕٓ الزمن التعرف على أنماط المتعلمٌن الهدف 

 جماعً O ٕ/  ٕ/ ٔ ورشة عمل األسلوب

 

 بالتعاون مع مجموعتك ماذا تعرف عن أنماط المتعلمٌن !؟

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



 

ٗٙ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 أنماط المتعلمٌن

 :النمط المرئً/اللفظً

 دما تعرض علٌه المعلومات بصرٌا  أو تكتب لغوٌا  ٌمكنه أن ٌتعلم بشكل أفضل عن. 

  قبل الشرح رةللمحاض العرٌضةٌفضل أن ٌزود بالخطوط. 

  الصفٌة.ٌستفٌد بشكل كبٌر من المعلومات فً الكتاب والمبلحظات 

 ٌفضل أن ٌدرس فً غرفة هادبة. 

   ٌرى المعلومات وكؤن شرٌطا  مصورا  ٌمر أمام عٌنٌه عندما ٌحاول أن ٌتذكر شٌبا. 

 ال ٌحتاج الى الكثٌر من الشرح والتوضٌح للمعلومات المكتوبة. 

 

 :التعلم المفضلة لدى المتعلم بهذا النمط تاستراتٌجٌا

  لتسهٌل التذكرت ٌمكنه استعمال الترمٌز اللونً للمعلومات الموجودة فً الكتاب أو الدفتر المبلحظةات

 . تخدام ألوان الفلورسنتوذلك باستخدام ألوان مختفة للمعلومات المختلفة أو اس

 كتابة الجمل أو المقاطع التً تلخص المعلومات االساسٌة فً الدرس. 

 استخدام الجمل أو المقاطع التً تلخص المعلومات االساسٌة فً الدرس. 

  استخدام البطاقات لكتابة المصطلحات والمفاهٌم االساسٌة اتً ٌحاول تةذكرها لمسةاعدة الةذاكرة علةى

 .استرجاعها

 تمثل المعلومة بواسطة مخططات أو رسومات توضٌحٌة ٌفضل كتابة تفسٌر لهذه المعلومات عندما. 

  عنةةد دراسةةة المواضةةٌع الرٌاضةةٌة أو التقنٌةةة ٌفضةةل كتابةةة جمةةل أو مقةةاطع لوصةةف المةةادةت وعنةةدما

تشةةتمل المةةادة علةةى خطةةوات متتابعةةةت ٌفضةةل كتابةةة معلومةةات تفصةةٌلٌة حةةول كةةل خطةةوة مةةن هةةذه 

 .الخطوات

  المبلحظات فً الحصة تساعد على تذكر المعلوماتكتابة. 

 

 النمط المرئً غٌر اللفظً

 ٌتعلم بشكل أفضل عندما تعرض المعلومات من خبلل صور أو مخططات. 

  :االشةرطة المربٌةة  األفةبلمتٌستفٌد فً الصف من المعلومات التً تعرض باستخدام الوسابل المربٌةة

 .والخرابط والمخططات

 ات المستقاة من الصور والمخططات الموجودة فً الكتاب المدرسًٌستفٌد من المعلوم. 



 

ٗ7 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 ٌفضل الدراسة فً غرفة هادبة على الدراسة مع مجموعة من الطبلب. 

 عند تذكر معلومة معٌنة ت ٌكون عادة صوره فً ذهنه ترتبط بالمعلومة. 

 ٌستمتع بالنشاطات التً تتطلب تصمٌمات وفنونا  مربٌة. 

 

 :مفضلة لدى المتعلم بهذا النمطالتعلم الاستراتٌجٌات 

 استخدام االلوان إلبراز المعلومات األساسٌة. 

  عمل هوامش فً حاشٌة الكتاب لكتابة المصطلحات الربٌسٌةت والرموز واألشةكال التةً تسةاعد علةى

 .تذكر المعلومات. واستخدام ألوان مختلفة للمصطلحات المختلفة

 دراستها عمل مخططات لتنظٌم المعلومات الرٌاضٌة عند. 

 ترجمة المعلومات كلما أمكن الى رموز وصور ومخططات. 

  

 الحركً-النمط الحسً

  عندما ٌستخدم ٌدٌه فً االنشطة أفضلٌتعلم بشكل. 

 ٌستفٌد من القٌام بالتجارب فً المختبر لمساعدته على اكتساب المعلومات. 

  عندما ٌكون نشطا  جسمٌا  فً البٌبة التعلٌمٌة أفضلٌتعلم بشكل. 

 والعمةل المٌةدانً خةارج ت واالنشةطة الٌدوٌةةت تفٌد من المعلمةٌن الةذٌن ٌشةجعون العةروض الصةفٌةٌس

 .الصف والرحبلت

 ٌستفٌد من التعلم من خبلل لعب االدوار. 

 

 :التعلم المفضلة لدى المتعلم بهذا النمطاستراتٌجٌات 

 تمةةام بالتهجبةةة مةةع عةةدم االهت الجلةةوس فةةً مقدمةةة الصةةف واخةةذ مبلحظةةات باسةةتمرار اثنةةاء الحصةةة

 .السلٌمة للكلماتت او اكمال الجمل اثناء الكتابة

 كتابة الكلمات الربٌسٌة او رسم الصور والمخططات التً تساعد فً تذكر المعلومات. 

 اثناء الدراسة ٌمكنه السٌر وبٌده الكتاب او المبلحظات والقراءة بصوت مرتفع. 

   مل نماذج لتوضٌح المفاهٌم المختلفةمثل عت استخدام طرق تساعد على جعل تعلمه ملموسا. 

 خبةةرات  المةةتبلكاالمةةاكن التارٌخٌةةة وأمةةاكن العمةةل...( ت ) المتةةاحف قضةةاء وقةةت اكبةةر فةةً المٌةةدان

 .مباشرة حول المواضٌع المختلفة

 



 

ٗ8 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 :اللفظً-النمط السمعً

  عندما تعرض المعلومات بشكل مسموع وبلغة شفوٌة أفضلٌتعلم بشكل. 

 سجلة على اشرطةٌستفٌد من المعلومات الم. 

  عند محاولة تذكر شًء مات عادة ما ٌستمع وكؤن شخصا  ٌخبره المعلومةت او ٌسةمعها بةنفس الطرٌقةة

 .التً قرأ بها بصوت مرتفع

  عندما ٌندمج مع االخرٌن فً الحدٌث والسماع أكثرٌستفٌد. 

  

 :التعلم المفضلة لدى المتعلم بهذا النمط استراتٌجٌات

 لدراسةةةٌة للمسةةةاعدة علةةةى تعلةةةم المةةةادةت او العمةةةل مةةةع زمٌةةةل عنةةةد االعةةةداد االلتحةةةاق بالمجموعةةةات ا

 .لبلمتحان

 مراجعة المادة بصوت مرتفع للمساعدة على التذكر اثناء االمتحان. 

  اسةةتخدام التسةةجٌبلت الصةةوتٌة للكتةةبت او عمةةل تسةةجٌبلت خاصةةة ٌةةتم اعةةدادها مةةن خةةبلل قةةراءة

 .تحانالمعلمون بصوت مرتفعت واالستماع لها عند االم

 تدرٌس الطبلب اآلخرٌن. 

 مناقشة الدرس مع المعلم. 

 

 النمط الشمولً

  عندما ٌبدا الدرس بمقدمة عامة وشاملة أفضلٌتعلم بشكل. 

 ٌفضل التعلم من خبلل مجموعات استكشافٌة. 

 ٌفضل المهام الحسٌة التً ٌمكن ترجمتها الى مشارٌع عملٌة. 

 اشكالت وكتابة تقرٌرت ولعةب تعلٌمٌةةت او العمةل علةى  ٌستفٌد من االنشطة التعلٌمٌة التً تتطلب رسم

 .مشروع

  ٌتعلم من خبلل عرض المادة من خةبلل مقتطفةات ٌمكةن ان تكةون عشةوابٌةت دون الحاجةة الةى اتبةاع

 .تسلسل

 ٌقوم بحل المشكبلت المعقدة بسرعةت وربما ال ٌستطٌع توضٌح الطرٌقة التً توصل فٌها للحل. 

  

 :لة لدى المتعلم بهذا النمطالتعلم المفضاستراتٌجٌات 

 تصفح المادة قبل الدراسة ألخذ صورة كاملة عن محتوٌاتها. 



 

ٗ9 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 التعمق قدر اإلمكان فً المواضٌع المطروحة. 

  الرجةةوع الةةى مراجةةع او طلةةب مسةةاعدة المعلةةم لعمةةل تةةرابط بةةٌن المعلومةةات المعروضةةة فةةً المةةادة

 .ومعلومات معروفة مسبقا  

 لمعلومات التً ٌدرسهارسم خارطة توضح العبلقة بٌن ا. 

  

 :النمط التحلٌلً

  عندما ٌكون واضحا  لدٌه ما هو متوقع منه أفضلٌتعلم بشكل. 

 ٌفضل وجود خطة مكتوبة للمواضٌع التً ستدرس بشكل متسلسل مرفقة بالتوارٌخ. 

 ٌستفٌد عندما تكون هناك خارطة توضح العبلقة بٌن المواضٌع التً سٌتم تعلمها. 

  مكتوبة لجمٌع التعٌٌنات والمشارٌع المطلوبةٌفضل وجود تعلٌمات. 

  عندما تكون هناك اجراءات تعلٌمٌة مباشةرة مثةل: محاضةراتت ومبلحظةات علةى  أفضلٌتعلم بشكل

 .واختباراتت وتغذٌة راجعة منتظمة وعرض على شرابحت اللوحت

 سةابقة ٌستوعب المعلومات بشكل افضل عندما تدرس فً خطوات متسلسلة كل خطوة تلً الخطةوة ال

 .منطقٌا  

 ٌتبع خطوات منظمة متسلسلة عندما ٌحاول حل مشكلة معقدة. 

 

 :ات التعلم المفضلة لدى المتعلم بهذا النمطٌاستراتٌج

 ما بسإال المعلم واما بالرجوع الى المراجعأ ملء الفراغات فً المعلومات المعطاةت. 

  منطقًعند الدراسة ٌفضل اٌجاد وقت كاف لوضع ملخص للمعلومات بتسلسل. 

 دعنا نجرب هذا الشًء ونرى كٌف ٌعمل هً العبارة المحببة للمتعلم النشط. 

 ٌحب التعلم من خبلل المجموعة. 

 ٌصعب علٌه الجلوس بهدوء اثناء المحاضرة. 

 

 :جٌات التعلم المفضلة لدى المتعلم بهذا النمطٌاسترات

 ة والتمةارٌن التةً تتطلةب حةل والبحةث عةن االسةبل اثناء الدراسةة ٌفضةل مناقشةة المةادة مةع الةزمبلءت

 .المشكبلت

  ا لتفسٌر  ٌؤخذالدراسة مه مجموعة من الزمبلءت بحٌث  ٌ ا كاف  .المواضٌع للبقٌة أحدكل منهم وقت 

  باالمتحانت وكٌف ٌمكن الجابة عنها تؤتًن أالتً ٌمكن  باألسبلةمحاولة التنبإ. 

  طرق لتفعٌلها بإٌجاد أفضلاسترجاع المعلومات بشكل. 



 

٘ٓ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 :لتأملًالنمط ا

  بهدوء بالمادةضل عندما ٌفكر أفٌتعلم بشكل. 

  هً العبارة المفضلة للمتعلم التؤملً أوالدعنا نفكر بالموضوع. 

   ٌفضل التعلم منفردا. 

 ٌصعب علٌه الجلوس بشكل هادئ فً المحاضرات 

 :التعلم المفضلة لدى المتعلم بهذا النمط تاستراتٌجٌا

 ثناء الدراسةعطاء وقت كاف للتفكٌر بالمعلومات اإ. 

  المتوقعةةة  باألسةةبلةالتوقةةف اثنةةاء الدراسةةةت مةةن حةةٌن الةةى اخةةر لمراجعةةة مةةا تمةةت قراءتةةه وللتفكٌةةر

 .وبالتطبٌقات

 كتابة ملخصات قصٌرة للقراءات او المبلحظات الصفٌة باستخدام كلماتك الخاصة. 

 

 :النمط الجماعً

  عندما ٌدرس مع االخرٌن أفضلٌتعلم بشكل. 

 عندما ٌعمل مع االخرٌن أفضلل ٌكمل واجباته بشك. 

 ٌثمن النقاشات الصفٌة والعمل الصفً مع الزمبلء. 

  كثرأ أوعندما ٌتعلمها بمشاركة زمٌل  أفضلٌتذكر المعلومات بشكل. 

  من خبلل االثارة التً ٌتلقاها العمل مع مجموعة أفضلٌتعلم المعلومات الجدٌدة وٌفهمها بشكل. 

 

 :ى المتعلم بهذا النمطالتعلم المفضلة لداستراتٌجٌات 

 .مهو اتمام الواجبات الٌومٌة من خبلل مناقشة االخرٌن والعمل معأ القٌام بالدراسةت

 :النمط الفردي

  عندما ٌعمل وحده أفضلٌتعلم بشكل. 

  عندما ٌدرس وحده أفضلٌفكر بشكل. 

  ا أفضلٌفهم المادة بشكل  .عندما ٌدرسها منفرد 

  عندما ٌعمل وحده أفضلٌتقدم بشكل. 

 



 

٘ٔ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 :التعلم المفضلة لدى المتعلم بهذا النمط تاستراتٌجٌا

 .و اتمام الواجبات البٌتٌة بشكل فردي فً مكان هادئأ القٌام بالدراسةت

 :النمط الحدسً

 مكانٌات والعبلقاتٌفضل المتعلم الحدسً استكشاف اإل. 

 بداعات وٌكره التكرارٌفضل اإل. 

 فً التعامل مع الرموز والعبلقات الرٌاضٌة وٌجد راحة تةجٌد فً امتبلك المصطلحات الجدٌد. 

 بداعإٌعمل بسرعة و. 

 ٌكره المساقات التً تتطلب الكثٌر من التذكر والحسابات الروتٌنٌة. 

 

 :التعلم المفضلة لدى المتعلم بهذا النمط تاستراتٌجٌا

 ل التعوٌض عن الحصص الدراسٌة التً تركز على الحفةظ والتعةوٌض المباشةر فةً المعةادالت بسةإا

 .المعلم عن دالالت النظرٌات والربط بٌن الحقابقت او عمل الترابطات البلزمة بشكل فردي

 .اخذ الوقت الكافً فً قراءة كل سإال قبل البدء باإلجابةت والتؤكد من فحص النتابج 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٕ٘ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 أسالٌب التعلٌم الحدٌثة وفوائده الموضوع

 دٖٓ الزمن ائدهالتعرف على أسالٌب التعلٌم الحدٌثة وفو الهدف :

 جماعي O ٕ/  ٕ/ ٔ ورشة عمل األسلوب

 

 !؟ بالتعاون مع مجموعتك ماذا تعرف عن أسالٌب التعلٌم الحدٌثة وفوائده
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 

 :أسالٌب التعلٌم الحدٌثة وفوائده

 هناك أسالٌب حدٌثة للتعلٌم ولتوصٌل المعلومة بطرٌقة صحٌحةت وهً كالتالً:

 المحاضرة 

هةةً أقةةدم طةةرق التةةدرٌس وهةةً األكثةةر انتشةةارا  واسةةتخداما  بةةٌن المعلمةةٌنت وتعةةد مةةن الطةةرق التقلٌدٌةةة  

للتةةدرٌست وذلةةك إذا اسةةُتخِدمت وحةةدها خةةبلل الحصةةة الصةةفٌةت ولكةةن إذا تةةم اسةةتخدامها بشةةكل صةةحٌح 

 بمزجها بطرق تدرٌس أخرى فإنها ٌمكن أن تكون من الطرق الحدٌثة. 

تعتمد طرٌقة المحاضرة على المعلم بشكل أساسًت حٌث ٌقوم بطرح المعلومة على الطبلب وبشكل 

 .كُمستقِبل للمعلومة فقط سردي وتوضٌحًت والطالب ٌعمل

 

 المناقشة

 

هً طرٌقة حدٌثة للتعلٌمت وٌتم فٌها إٌصال المعلومة إلى الطالب من خبلل مناقشة موضوع معٌن بشكل 

جماعًت أي بمشاركة جمٌع الطبلب فً النقاشت حٌث ٌقوم المعلم فقط باإلشراف على الطبلب 

 وتوجٌههم. 

ختلفة حتى ٌّطلع علٌها الطبلب قبل المناقشةت فٌحصةلون علةى كما ٌقوم المعلم بإعطاء الطبلب مصادر م

معلومةةات ابتدابٌةةةت ثةةم ومةةن خةةبلل المناقشةةة التةةً ٌقودهةةا المعلةةم وٌشةةرف علٌهةةات ٌتوصةةل الطةةبلب إلةةى 

 المعلومة النهابٌة من خبلل التفكٌر واالستنتاج. 

حةٌن أن الطرٌقةة التقلٌدٌةة  نجد أن طرٌقة المناقشة تسةاعد علةى تنمٌةة مهةارات الةتعلم عنةد الطةبلبت فةً

 تعطً المعلومة للطبلب بشكل جاهز دون تنمٌة أٌة مهارات للتعلم.

 المشروع 

ٌقوم الطالب بتطبٌق المعلومات النظرٌة فً المنهاج علةى شةكل مشةروعت وهةذه الطرٌقةة تسةهم فةً بنةاء 

ن المعلومةةة بسةةهولة مهةةارات عقلٌةةة ُعلٌةةا للطةةبلبت والةةتعلم بالعمةةل أو بةةالتطبٌق ٌسةةاعد علةةى عةةدم نسةةٌا
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 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

وفهمها بشكل أوسع من فهمها من خبلل المعلومة النظرٌة المكتوبةة أو المسةموعة. وهةً تنمةً مهةارات 

 التفكٌر والتحلٌل عند للطبلب.

   حل المشكالت

فٌها ٌقدم المعلم للطبلب مشكلة معٌنة كؤن ٌطرح تساإال  عن شًء معٌنت وٌترك الطةبلب ٌفكةرون بحةل 

تنمً مهارات البحةث والتسةاإل والتجرٌةب وغٌرهةات حٌةث ٌقةوم المعلةم باإلشةراف  للمشكلةت وهً أٌضا  

 على العملٌةت فٌعطً لمحة عن اإلجابة أو قٌادة العملٌةت لٌفتح الطرٌق أمام الطبلب نحو الحل الصحٌح.

   الرحالت المٌدانٌة

حٌةث ٌمكةن تعلةم أٌةة ال ٌشترط الةتعلم فةً الغرفةة الصةفٌةت أو المختبةرت أو غٌةره علةى أرض المدرسةةت 

معلومةةة كانةةت بشةةكل مةةرح وتطبٌقةةً علةةى أرض الواقةةعت وفٌةةه ٌةةتم اسةةتعراض المعلومةةات بشةةكل ممٌةةز 

 ومختلف ٌشد انتباه الطبلب وٌخرجهم من الجو الدراسً الروتٌنً المعتاد.

 األناشٌد والقصص 

بلثةة األولةىت وهةً هً مناسبة لبعض المواضٌع التعلٌمٌة دون غٌرهةات وتكةون فةً العةادة للصةفوف الث 

 طرٌقة مرحة وتحبب الطبلب بالدراسة وبالتعلمت حٌث ٌتعلم الطالب وهو ٌلعب وٌستمتع.

  نظام التعلٌم الشخصً 

هةةً طرٌقةةة عةةادة مةةا تسةةتخدم للصةةفوف األكبةةر سةةنا ت وفٌهةةا ٌقةةوم الطالةةب بالبحةةث عةةن المعلومةةة بنفسةةه 

كتبةةة المدرسةةة أو مواقةةع إلكترونٌةةة أو حتةةى ُمسةةتخدما  أٌةةة مصةةادر ٌرشةةده المعلةةم إلٌهةةات مثةةل كتةةب فةةً م

الكتةةاب المدرسةةً نفسةةه وغٌةةره مةةن المصةةادرت فٌةةتعلم الطالةةب مهةةارات البحةةث واالستقصةةاء والتحلٌةةل 

 وغٌرها من المهارات العقلٌة. 

 األسئلة الصفٌة

ٌشةبه ٌلقً المعلم مجموعة من األسبلة على الطبلبت وٌبدأ الطلبة باإلجابة علٌها بشكل جمةاعً وبشةكل  

طرٌقة المناقشةت ولكن على شكل سإال وجواب بدال  من شكل الحوار المفتوحت وبالتدرج باألسبلة ٌصةل 

الطةةبلب فةةً النهاٌةةة للمعلومةةةت حٌةةث ٌصةةلون إلٌهةةا بؤنفسةةهم وباسةةتنتاجهم الخةةاص دون أن ٌلقٌهةةا علةةٌهم 

 المعلم.

   التعلم التعاونً 
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 والابتعاثإدارة التدريب  

ث ٌبحةث أفةراد كةل مجموعةة فةً مشةكلة معٌنةة أو ٌقوم المعلم بتقسٌم طبلب الصف إلى مجموعاتت حٌة

سإال معٌنت وبعةدها تتشةارك كةل مجموعةة مةا تعلمتةه مةع المجموعةات األخةرىت والمعلةم ٌةدٌر الحةوار 

وٌنظمةه ولكةةن دوره ٌبقةةى هامشةةٌا  مقارنةةة بةةدور الطالةةب نفسةةهت حٌةةث إن الطالةةب ٌةةتعلم العمةةل الجمةةاعً 

 دون أن ُتلقى علٌه.والحوار البّناء وٌصل إلى المعلومة بنفسه 

 اختٌار طرٌقة التعلٌم المناسبة

ٌعتمد المعلم فً اختٌاره على نوع المعلومة التً ٌرٌةد تعلٌمهةا للطةبلبت كمةا ٌعتمةد ذلةك علةى شخصةٌة  

 المعلم نفسه وعلى المرحلة العمرٌة التً ٌقوم بتدرٌسها.

تةى ٌنةّوع بطةرق الحصةول علةى وٌقوم المعلم الجٌد باستخدام عدة طرق فةً الحصةة الصةفٌة الواحةدة ح 

 المعلومة فبل ٌمل الطلبة. 

ٌمكن أن ٌبدأ المعلم مةثبل  بطرٌقةة المحاضةرةت فٌعطةً لمحةة عةن الةدرس وعنةوان الةدرست وبعةدها ٌبةدأ 

بطرٌقة األسبلة الصفٌة فٌطرح أسبلة تثٌر التفكٌر عند الطلبة وتوقد حماسةهم لموضةوع الةدرست وبعةدها 

ٌقة المناقشةت فٌةتم التوصةل للمعلومةات والنةواتج النهابٌةةت وذلةك عوضةا  عةن ٌنتقل فً نهاٌة الحصة لطر

اسةةتخدام الطرٌقةةة التقلٌدٌةةة للتةةدرٌست حٌةةث ٌلقةةً وٌسةةرد المعلةةم المعلومةةة علةةى الطةةبلب وال ٌهةةتم بمةةا 

 ٌفكرون وال ٌناقشهم وال ٌستمع إلٌهم.

 :فوائد أسالٌب التعلٌم الحدٌثة 

 ٌثة العدٌد من الفوابد منها:لؤلسالٌب والطرق التعلٌمٌة الحد

 .للطبلب ًّ  تقدٌم أساس اإلدراك الحس

  .التقلٌل من المفردات واأللفاظ التً ال ٌوجد لها معنى  فً قاموس الطبلب 

 .إثارة اهتمام الطبلب 

  .ترسٌخ ما ٌتعلّمه الطبلب إلى األبدت وحفره فً الذاكرة 

 ٌّةت عن طرٌق تقدٌم ٌّة. دعوة التبلمٌذ إلى األنشطة الذات  الخبرات الواقع

 .اإلسهام فً تنمٌة المعجم اللغوّي للطبلب 

 .تنمٌة التفكٌر واستمراه عند الطالب 

 .الخبرات التً ال ٌمكن الحصول علٌها من أماكن أخرى 

   تجعل ما ٌحصل علٌه الطبلب من علمع أكثٌر عمقا  وكفاٌة  وتنّوعا 
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 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 الٌوم التدرٌبً ) الثالث (

 ( دقٌقة9ٓالزمن : )     الذكاءات المتعددة  ( : عنوانها :ٔالجلسة ) 

 أن : المتدربهدف الجلسة: ٌتوقع بنهاٌة الجلسة التدرٌبٌة من 

 ٌعدد الذكاءات المتعددة .ٔ

 ٌذكر سمات المعلم الناجح .ٕ

 ٌعً معوقات استخدام طرق التدرٌس الحدٌثة .ٖ

 

 األسلوب خطوات التنفٌذ م
وسٌلة 

 العرض
 األدوات

 الزمن

 بالدقٌقة

 ٕٓ المتدربمذكرة  شرٌحة محاضرة رفًعرض مع ٔ

 شرٌحة جماعً ٖ/  ٔ/ ٕ ٕ
 -جهاز الحاسب 

 شرٌحة
ٔ٘ 

 ٕٓ المتدربمذكرة  شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٖ

 شرٌحة جماعً ٖ/  ٔ/ ٕ ٕ
 -جهاز الحاسب 

 شرٌحة
ٔ٘ 

 ٕٓ مذكرة المتدرب شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٗ
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 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 الذكاءات المتعددة الموضوع

 دٕٓ الزمن المتدرب الذكاءات المتعددة ٌعدد الهدف :

 معرفًعرض  األسلوب

 

 :نظرٌة الذكاءات المتعددة

ٌتحدث هوارد غاردنر عن مجموعة من الةذكاءات المتعةددة التةً تتةؤثر بمةا هةو وراثةً فطةري ٌولةد مةع 

اإلنسةةان مةةن جهةةةت وبمةةا هةةو مكتسةةب مةةن البٌبةةة والوسةةط )األسةةرةت والشةةارعت والمدرسةةةت والتربٌةةةت 

 …(.  المجتمعو

 :وقد صنف جاردنر هذه الذكاءات إلى ثمانٌة أنواع سنتطرق إلٌها بالتفصٌل

: وٌعنً القدرة على إنتاج وتؤوٌل مجموعة من العبلمات المساعدة علةى نقةل معلومةات الذكاء اللغويأ ـ 

فرق بةةٌن لهةةا داللةةة. ومةةن ٌتمتةةع بهةةذا النةةوع مةةن الةةذكاء ٌبةةدي السةةهولة فةةً إنتةةاج اللغةةةت واإلحسةةاس بةةال

 .الكلمات وترتٌبها وإٌقاعها

إن المتعلمٌن الذٌن ٌتفوقون فً هذا الذكاءت ٌحبون القراءة والكتابةة ورواٌةة القصةصت كمةا أن لهةم قةدرة 

 .كبٌرة على تذكر األسماء واألماكن والتوارٌخ واألشٌاء القلٌلة األهمٌة

وذلك بحكم استعمالهم الةدابم للغةةت كمةا  ٌظهر الذكاء اللغوي لدى الكتاب والخطباء والشعراء والمعلمٌنت

 .ٌظهر لدى كتاب اإلدارة وأصحاب المهن الحرة والفكاهٌٌن والممثلٌن

ـ الرٌاضً: ٌغطً هذا الذكاء مجمل القدرات الذهنٌةت التً تتٌح للشةخص مبلحظةة  الذكاء المنطقًب ـ 

الحلةةول للمشةةكبلتت وكةةذا واسةةتنباط ووضةةع العدٌةةد مةةن الفةةروض الضةةرورٌة للسةةٌرورة المتبعةةة إلٌجةةاد 

 .القدرة على قراءة وتحلٌل الرسوم البٌانٌة والعبلقات التجرٌدٌة والتصرف فٌها
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إن المتعلمةةٌن الةةذٌن ٌتفوقةةون فةةً هةةذا الةةذكاءت ٌتمتعةةون بموهبةةة حةةل المشةةاكلت ولهةةم قةةدرة عالٌةةة علةةى 

بط بةةالعلوم وبحةةل التفكٌةةرت فهةةم ٌطرحةةون أسةةبلة بشةةكل منطقةةً وٌمكةةنهم أن ٌتفوقةةوا فةةً المنطةةق المةةرت

 .المشاكل

ٌمكةةةن مبلحظةةةة هةةةذا الةةةذكاء لةةةدى العلمةةةاء والعةةةاملٌن فةةةً البنةةةوك والمهتمةةةٌن بالرٌاضةةةٌات ومبرمجةةةً 

 .اإلعبلمٌات والمحامٌن والمحاسبٌن

: ٌتمتةةع أصةةحاب هةةذا الةةذكاء بقةةدرة عالٌةةة علةةى فهةةم اآلخةةرٌنت وتحدٌةةد رغبةةاتهم الددذكاء التفدداعلًج ـ 

 .م والعمل معهمت كما أن لصاحبه القدرة على العمل بفاعلٌة مع اآلخرٌنومشارٌعهم وحوافزهم ونواٌاه

إن المتعلّمٌن الةذٌن لهةم هةذا الةذكاء ٌمٌلةون إلةى العمةل الجمةاعًت ولهةم القةدرة علةى لعةب دور الزعامةة 

 .والتنظٌم والتواصل والوساطة والمفاوضات

ن والسٌاسةٌٌن والزعمةاء الةدٌنٌٌن وأطةر ٌتجّسد هذا الذكاء لدى المدرسٌن واألطباء والتجةار والمستشةارٌ

 .المقاوالت

: ٌتمحةور حةول تؤمةل الشةخص لذاتةهت وفهمةه لهةات وحةب العمةل بمفةردهت والقةدرة علةى الذكاء الذاتًد ـ 

فهمةةه النفعاالتةةه وأهدافةةه ونواٌةةاهت إن المتعلمةةٌن الةةذٌن ٌتفوقةةون فةةً هةةذا الةةذكاء ٌتمتعةةون بإحسةةاس قةةوي 

فست وٌحبذون العمل منفردٌنت ولهم إحساسات قوٌة بقدراتهم الذاتٌة ومهةارتهم باألنات ولهم ثقة كبٌرة بالن

الشخصٌة.  ٌبرز هذا الذكاء لدى الفبلسفة واألطبةاء النفسةانٌٌن والزعمةاء الةدٌنٌٌن والبةاحثٌن فةً الةذكاء 

 .اإلنسانً

فةً مبلحظةة  ٌرى جاردنر أن هذا الذكاء تصعب مبلحظتهت والوسٌلة الوحٌدة للتعرف علٌهت ربمةا تكمةن

المتعلمٌنت وتحلٌل عاداتهم فً العملت وإنتاجهمت ومةن المهةم كةذلك أن نتجنةب الحكةم بصةفة تلقابٌةة علةى 

المتعلمةةٌن الةةذٌن ٌحبةةون العمةةل علةةى انفةةرادت أو أولبةةك المنطةةوٌن علةةى أنفسةةهم علةةى أنهةةم ٌتمتعةةون بهةةذا 

 .الذكاء

السةتعمال الجسةم لحةل المشةكبلتت والقٌةام : أصةحاب هةذا الةذكاء ٌمٌلةون الحركدًـ  الذكاء الجسمًهـ ـ 

ببعض األعمالت والتعبٌر عن األفكار واألحاسٌس. إن التبلمٌةذ الةذٌن ٌتمتعةون بهةذه القةدرة ٌتفوقةون فةً 

األنشطة البدنٌةت وفً التنسٌق بٌن المربً والحركًت وعندهم مٌوٌل للحركة ولمةس األشةٌاء. ٌتمٌةز بهةذه 

الممثلون والرٌاضٌون والجراحون والمقلدون والموسٌقٌون والراقصون  القدرة الجسمٌة الحركٌة الفابقةت

 .والراقصات والمخترعون
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: ٌسةمح هةذا الةذكاء لصةاحبه بالقٌةام بةالتعرف علةى النغمةةت وإدراك إٌقاعهةا الزمنةًت الدذكاء النغمدًو ـ 

ا الةةذكاء عنةةد واإلحسةةاس بالمقامةةات الموسةةٌقٌةت وبالتفاعةةل العةةاطفً مةةع هةةذه العناصةةر النغمٌةةة. نجةةد هةةذ

المتعلمةةٌن الةةذٌن ٌسةةتطٌعون تةةذكر نةةوع اللحةةن والتعةةرف علةةى المقامةةات واإلٌقاعةةاتت وهةةذا النةةوع مةةن 

 المتعلمٌن ٌحبون االستماع إلى النغماتت وعندهم إحساس كبٌر باألصوات المحٌطة بهم.

الفضةةاء : ٌتمحةةور حةةول القةةدرة علةةى خلةةق تمةةثبلت مربٌةةة للعةةالم فةةً الفضددائًـ  الددذكاء البصددريز ـ 

وتكٌٌفها ذهنٌا  وبطرٌقة ملموسةت ٌمّكن صاحبه مةن إدراك االتجةاهت والتعةرف علةى الوجةوه أو األمةاكنت 

 .وإبراز التفاصٌلت وإدراك المجال وتكوٌن تمثل عنه

إن المتعلمٌن الذٌن ٌتجلى لدٌهم هذا الذكاء محتاجون لصورة ذهنٌةة أو صةورة ملموسةة لفهةم المعلومةات 

لةةون إلةةى معالجةةة الخةةرابط الجغرافٌةةة واللوحةةات والجةةداول وتعجةةبهم ألعةةاب المتاهةةات الجدٌةةدةت كمةةا ٌمٌ

 .والمركبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٙٓ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 سمات المعلم الناجح الموضوع

 د٘ٔ الزمن ٌذكر المتدرب سمات المعلم الناجح الهدف :

 جماعً O ٖ/  ٔ/ ٔ ورشة عمل األسلوب

 

 بالتعاون مع مجموعتك اذكر سمات المعلم الناجح!؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

ٙٔ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 ٌتمّتع المعلّم الناجح بالسمات اآلتٌة:

 المطلقة فً اختٌار األسلوب والطرٌقة التً ٌراها ُمناسبة  للتعلٌم والتدرٌس.تمتُّع الُمعلّم بالحرٌة الّتامة و

توافةةق األسةةلوب التعلٌمةةً مةةع الخطةةة التربوٌةةة وعلةةم الةةنفس الحةةدٌث  بحٌةةث ٌةةتم دمةةج ومشةةاركة جمٌةةع  

 الطبلب فً األنشطة الصفٌة.

ٌٌسةعى لتحقٌقهةا  أفةراد المجتمةع ككةلت  تماشً األسلوب مع األهداف الموضةوعة مةن قبةل التربٌةة والتةً 

 إضافة  لتماشٌه مع أهداف المادة الدراسٌة.

مراعةةاة مسةةتوى الطةةبلب الصةةفً والخبةةرات التةةً ٌمتلكونهةةات واالنتبةةاه لمةةا كسةةبوه مةةن تطةةّورات خةةبلل  

 عملٌة التدرٌس.

 الدمج بٌن أكثر من أسلوب فً الدرس الواحد حتى تتّم مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطبلب. 

الموعد الُمحّدد والمناسةب للحّصةة خةبلل األسةبوع  حٌةث ٌكةون الطةبلب أكثةر نشةاطا  فةً بداٌةة مراعاة  

األسةبوعت وبالتةةالً فةةإّن وضةع الحصةةص فةةً تلةةك الفتةرة ٌسةةاعد الطةةبلب علةةى فهةم المةةادة بشةةكلع أسةةرع 

 وأكثر تركٌزا .

 :تدرٌسالطرٌقة  

ٌمكةةن القٌةةام بةةذلك عبةةر تةةوفر بعةةض  إّن الحكةةم علةةى أفضةةل طرٌقةةةع للتةةدرٌس لةةٌس بةةاألمر السةةهلت لكةةن 

 السمات فً طرٌقة التدرٌس المعمول بهات وهً كاآلتً:

  مة وواضحةت فآلٌة القٌام بها ُمحددةٌت وتتجنب العشوابٌةت واألهداف المرجةو تحقٌقهةا غٌةر مبهمةةع ُمنظَّ

 ومفهومة للجمٌع. 

 ةةز التنفٌةةذ علةةى أرض ا ٌّ ةةز الةةورقت إلةةى ح ٌّ لواقةةع. مرنةةٌة ٌمكةةن لجمٌةةع عملٌةةٌةت أي ٌمكةةن نقلهةةا مةةن ح

 المعلمٌن على اختبلفت خبراتهم ومهاراتهم استخدامها فً الصف. 

  .شاملٌة لجمٌع المعاٌٌر العادٌة التً تحدثنا عنها فً الفقرة السابقة 

  نابعٌة من نظرٌات التعلُم التً وضعها كبار العلمةاء والمتخصصةٌن فةً مجةال التعلةٌم. قابلةٌة للتطةوٌر

دودع ُمعٌنةت حٌث ٌمكن للمعلم إدخال التعدٌبلت علٌها بعد تجرٌبهةات أو عنةد إلهامهةا وال تبقى ضمن ح

 له بنقاطع إضافٌة لم ٌكن ٌراها إاّل بعد تطبٌقهت لطرٌقة التدرٌس بشكلع عملً.



 

ٕٙ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

  مراعةةاة جمٌةةع األعمةةارت حٌةةث ٌتجنةةب المعلةةم اسةةتخدام المفةةاهٌم التةةً تفةةوق فهةةم الطلبةةةت فةةً مراحةةل

 اإلشارة إلى موضوعاتع ٌصعب فهمها فً ِسنع صغٌرة. عمرٌةع ُمعٌنة أو 

  ٌُضةاف إلٌةةه ٌجةةب أن ٌكةون متصةةبل  بةةه أو ًّ للمةةادة الدراسةٌةت ومةةا  التركٌةز علةةى الموضةوع األساسةة

 ٌإّدي إلٌه. 

  اّتباع أسالٌب سهلةع وممتعةعت فجو الجدٌة ٌمقته الطالبت وإن كان ُمتفوقا  فبل مةانع إن اسةتطاع المعلةمت

لمةرح فةً الحصةة لةدقابق قصةٌرةت شةةرط ضةمان إعةادة دمةج الطلبةة فةً جةو الحصةةة إدخةال بعةض ا

 الدراسً بعد ذلك.

  استخدام الوسابل التعلٌمٌة الُمتاحةت وممارسة العملٌة التعلٌمٌة وفق إمكانٌةات المدرسةة دون اإلخةبلل

 بجوهر العملٌة التعلٌمٌة وأهدافها السامٌة.
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 لعبة تدرٌبٌة الموضوع

 د٘ٔ الزمن كسر الجمود لهدف :ا

 جماعً O ٖ/  ٔ/ ٔنشاط  جماعٌة حركة النشاط
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 معوقات استخدام طرق التدرٌس الحدٌثة الموضوع

معوقات استخدام طرق التعرف على  الهدف :

 التدرٌس الحدٌثة

 دٖٓ الزمن

 جماعً O ٖ/  ٔ/ ٕ ورشة عمل األسلوب

 

 :معوقات استخدام طرق التدرٌس الحدٌثةاذكر بالتعاون مع مجموعتك 
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ٙ٘ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 معوقات استخدام طرق التدرٌس الحدٌثة الموضوع

أن ٌعً المتدرب معوقات استخدام طرق  :الهدف 

 التدرٌس الحدٌثة

 دٕٓ الزمن

 معرفًعرض  األسلوب

 

 كثرة الطالب داخل الصف

ٌُعتبر عدد الطبلب المرتفع فً الغرفة الصفٌة الواحدة من أهّم وأكبر معّوقةات اسةتخدام طةرق وأسةالٌب  

المعلّةم ضةبط الغرفةة الصةفٌة وبةذلك التدرٌس الحدٌثة  فكلّما زاد عدد الطبلب أصةبح مةن الصةعب علةى 

تؤّخر فً طرح محتوى المنهاج وتثبٌته عند الطالبت وتشٌر اختصاصٌة التربٌة ومدٌرة إحةدى المةدارس 

الثانوٌة أّن انخفاض عدد الطبلب فً الصةف ٌجعةل التعلةٌم ممتعةا  أكثةرت وبالتةالً ٌمكةن للمعلةم اسةتخدام 

لمدارس الحكومٌة تقّدم أدنةى مسةتوى جٌةد مةن الخدمةة الرتفةاع استراتٌجٌة رابعة فً التعلٌمت مإكدة  أن ا

 عدد الطبلب فً صفوفها. 

  ارتفاع نصاب المعلم من الحصص

إّن ارتفاع نصاب المعلم من الحصص األسبوعٌة ٌزٌد مةن العةبء المترّتةب علٌةه  فٌصةبح مةن الواجةب 

ٌُنهً عددا  معٌنا  من الصفحات أو الدروس فً مةّدةع زمنٌةةع  محةددة دون اسةتخدام األسةالٌب التةً  علٌه أن 

 تشّجع الطالب على التحصٌل والدراسة وهذا ما ٌإّدي إلى ضعف المستوى التعلٌمً فً المدارس .

 عدم وجود مرافق وأماكن مناسبة داخل المدرسة  

ة تحتاج طرق التدرٌس الحدٌثة إلى مختبرات ومرافةق تعلٌمٌةةع مختلفةة ُتمّكةن المعلّةم مةن إٌصةال المعلومة

ٌٌحتاج مختبرا  علمٌا  مجّهةزا   إلى الطالب بؤحسن صورها وأكملها  فعلى سبٌل المثال القٌام بتجربةع علمٌةع 

بجمٌةةع األجهةةزِة المتطةةّورة لضةةمان نجةةاح هةةذه التجربةةةت وعةةدم وجةةود مثةةل هةةذه المختبةةرات واألجهةةزة 

 .ٌٌنعكس سلبا  على األداء



 

ٙٙ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 افتقاد المعلمٌن للخبرة

م على نجاحه فةً التةدرٌس وتكةرٌس التكنولوجٌةا والتطةّور فةً خدمةة الطالةبت ولكةن تساعد خبرة المعلّ  

مع ازدٌاد الحاجة إلى المعلّمٌن أصبح من الصعب اختٌار المعلمةٌن ذوي الخبةرة دون غٌةرهمت وهةذا قةد 

 ٌكون سببا  من أسباب ضعف استخدام الطرق الحدٌثة والمتطّورة فً التدرٌس.
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

 

 

 

 راحة تدرٌبٌةاست
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 

 الٌوم التدرٌبً ) الثالث (

 ( دقٌقة9ٓالزمن : )   التحدٌات والحلول للعملٌة التعلٌمٌة( : عنوانها :  ٕالجلسة ) 

 أن : المتدربهدف الجلسة: ٌتوقع بنهاٌة الجلسة التدرٌبٌة من 

 . UDLٌفهم التصمٌم الشامل للتعلم  .ٔ

 حدٌات والحلول للعملٌة التعلٌمٌة.الت ٌذكر .ٕ

 األسلوب خطوات التنفٌذ م
وسٌلة 

 العرض
 األدوات

 الزمن

 بالدقٌقة

 ٘ٔ شرٌحة -جهاز الحاسب  شرٌحة جماعً ٖ/  ٕ/ ٔ ٔ

 ٖٓ مذكرة المتدرب شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٕ

 ٕٓ شرٌحة -جهاز الحاسب  شرٌحة جماعً ٖ/  ٕ/ ٕ ٖ

 ٕ٘ ذكرة المتدربم شرٌحة محاضرة عرض معرفً ٗ
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 واستٌعابه.  UDLمفهوم التصمٌم الشامل للتعلم  الموضوع

مفهوم التصمٌم على المتدرب  تعرف الهدف :

 UDLالشامل للتعلم 

 دٕ٘ الزمن

 جماعي O ٖ/ٕ/ٔ ورشة عمل األسلوب

 

تعلم مفهددوم التصددمٌم الشددامل للددعلددى  مددن خددالل البحددث فددً اإلنترنددت تعددرفبالتعدداون مددع مجموعتددك 

UDL؟! 
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 واستٌعابه.  UDLمفهوم التصمٌم الشامل للتعلم  الموضوع

فهم المتدرب مفهوم التصمٌم الشامل ٌ الهدف :

   UDLللتعلم 

 دٖ٘ الزمن

 معرفًعرض  األسلوب

 

) والمعةةروف اختصةةارا  بةةـ Universal Design for learningٌعتبةةر التصةةمٌم الشةةامل للةةتعلم (

«UDL » جوهر الدمج لؤلفراد ذوي اإلعاقةت وٌهتم بتهٌبة البٌبة المكانٌة والتعلٌمٌة من جمٌةع النةواحًت

ٌخلق بٌبة تعلٌمٌة مرنة ومناسبة لجمٌع األفراد على حد سةواءت و ٌكفةل حقةوق جمٌةع األفةراد ذوي  حٌث

اإلعاقة فً زٌادة فرص التعلم وزٌادة فرص الوصول للخةدمات ولكافةة االحتٌاجةاتت وبالتةالً ٌزٌةد مةن 

 االستقبللٌة والثقة بالنفس لدى األفراد ذوي اإلعاقة.

األفةراد العةادٌٌنت كمةا أنةه ٌقلةل مةن الفجةوة التةً قةد تحةدث فةً بةرامج من هنا نضمن تكافإ الفرص مع 

إلةةى أن اسةةتخدام مبةةادئ  Marionو  Messinger-Willmanالةةدمج الشةةاملت حٌةةث أشةةارت دراسةةة 

«UDL » مع التقنٌةة المسةاعدة أدى لسةهولة إدراج الطةبلب مةن ذوي اإلعاقةة مةع أقةرانهم فةً الفصةول

 Access to the»فةً تحقٌةق مةا ٌعةرف بالوصةول للمةنهج العةادي  العادٌة باإلضةافة إلةى أنةه سةاهم

General Education ». فً المدارس وزٌادة نسبة الدمج بشكل كبٌر 

إال أننا نواجه بعض العوابق فً تطبٌق مبادبةه « UDL»وعلى الرغم من فاعلٌة التصمٌم الشامل للتعلم 

 بادئ التصمٌم الشامل وأهمٌته فً المٌدان.كالتكلفة المادٌة وعدم إلمام المعلمٌن والمعلمات بم

 



 

7ٔ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 التحدٌات والحلول للعملٌة التعلٌمٌة الموضوع

ٌعً المتدرب التحدٌات والحلول للعملٌة  الهدف :

 التعلٌمٌة

 دٖٓ الزمن

 جماعي O ٖ/ٕ/ٕ ورشة عمل األسلوب

 

 !؟ ماهً التحدٌات والحلول للعملٌة التعلٌمٌةبٌن بالتعاون مع مجموعتك 
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 

 :التحدٌات والحلول للعملٌة التعلٌمٌة

 :تحدٌات تتعلق بالطلبة

ات فةةً عةةدم وجةةود دافةةع واهتمةةام لةةدى الطلبةةة اتجةةاه الدراسةةةت ممةةا ٌةةإثر سةةلبا  فةةً تتمّثةةل هةةذه التحةةدٌ 

استفادتهم من المعارف والخبةرات التةً ٌطرحهةا المعلةم خةبلل العملٌةة التدرٌسةٌةت وٌنةتج عةن ذلةك عةدم 

اسةةتجابة الطلبةةة للمثٌةةرات المرتبطةةة بالعملٌةةة التدرٌسةةٌةت حٌةةث إّن ضةةعف انتبةةاه الطلبةةة ٌةةإثر سةةلبا  فةةً 

حصٌلهم الدراسًت وإدراكهم للمساقات التعلٌمٌةة المختلفةةت وبالتةالً ٌعٌةق تحقٌةق المعلةم لؤلهةداف التةً ت

 حددها.

 :تحدٌات تتعلق بالبٌئة الصفٌة

توجد هذه التحدٌات نتٌجةة عةدم وجةود ُمنةال تعلٌمةً مناسةبت وخاصةة فةً ظةل المرافةق غٌةر المناسةبة  

برٌد والتدفبة البلزمةت ومعدات التدرٌس األساسةٌة مةن لةوح للتدرٌس فً المدرسةت وعدم توفر أجهزة الت

ةةةت وأجهةةزة مسةةاندة وغٌرهةةات أو نتٌجةةة لوجةةود الصةةف ضةةمن بٌبةةة  ٌّ التةةدرٌست ومقاعةةدت ولوحةةات تعلٌم

 محٌطة تعج باإلزعاج والضوضاء وغٌرها من مشتتات التركٌز واالنتباه.

 :تحدٌات إدارٌة وتنظٌمٌة

لقدرة على إدارة وتنظٌم الصفت وعدم القدرة على السٌطرة على الطلبةةت تتمّثل هذه التحدٌات فً عدم ا 

 مما ٌإدي إلى إضاعة الوقت المخصص للتدرٌست وبالتالً ٌسبب فشل العملٌة التعلٌمٌة. 

ضةةعف اإلمكانٌةةةات المادٌةةة ٌكةةةون ذلةةةك بوجةةود المدرسةةةة ضةةةمن بٌبةةة فقٌةةةرة غٌةةةر قةةادرة علةةةى تةةةؤمٌن 

جةةاح العملٌةةة التدرٌسةةٌةت ابتةةداء  مةةن المدرسةةٌن المةةإهلٌنت انتقةةاال  إلةةى االحتٌاجةةات األساسةةٌة التةةً تكفةةل ن

الوسابل التعلٌمٌة والتقنٌات الحدٌثة التةً تختصةر الوقةت والجهةدت وتسةهل توصةٌل المعلومةات والحقةابق 

 بصورة مشوقة ومثٌرةت وبعٌدة كل الُبعد عن الملّل والضجر وبمعزل عن األسالٌب التقلٌدٌة المنفرة. 

 

 



 

7ٖ 
  

 
 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 ٌات تتعلق بالمعلمتحد

ٌكون ذلك عندما ٌفتقر المعلةم لؤلسةالٌب الحدٌثةة فةً التةدرٌست وال ٌةتقن اسةتخدام التقنٌةات التكنولوجٌةة  

العصرٌة الُمساعدةت مما ٌجعله محصورا  ضمن قابمة ضٌقة من األسةالٌب التدرٌسةٌة القدٌمةة التةً باتةت 

 غٌر قادرة على تحقٌق أهداف العملٌة التعلٌمٌة.

لمناهج بحٌث تفتقر المناهج للمعلومات البلزمة والضرورٌة لكافةة المراحةل التعلٌمٌةةت كمةا أّنهةا ضعف ا

تكون غٌر مناسبة لما توصل إلٌه العقل البشري من تطورت حٌث نجد أّن هذه المعلومات قدٌمةة وبحاجةة 

 إلى تطوٌر وتعدٌل بما ٌناسب آخر األبحاث والدراسات العلمٌة

 :ر المعلمالتحدٌات من وجهة نظ

تحقٌق التوازن بٌن تدرٌس اللغة وتدرٌس المحتوى ٌعد من أهم التحدٌات التً تواجةه أسةتاذ اللغةة عنةدما 

 وأفضةلهاٌتبنى المساق القابم على المحتةوى. وٌةرى بعةض اللغةوٌٌن أن هةذا المسةاق هةو أقصةر الطةرق 

 Krashen in Ollerه )فاعلٌةة فةً تعلةٌم اللغةة األجنبٌةة لمةا ٌمٌةزه عةن غٌةره بسةبب سةهولة تطبٌقة

 باهتمامةات(. إال أن هذا ٌتطلب أستاذ لغة مثقفا  وواعٌا  بالقضاٌا الثقافٌةة والفكرٌةة الراهنةة وملمةا  1993

طبلبه. وإذا كان تحقٌق التوازن بٌن تدرٌس اللغة والمحتوى ٌمثل تحدٌا  فإن تصةمٌم المحتةوى مةن العةدم 

ور فٌه المحتوى وبنةاء موضةوعاته لخدمةة أغةراض األسةتاذ ٌمثل التحدي األكبر. فتحدٌد اإلطار الذي ٌد

 التعلٌمٌة وتلبٌة اهتمامات واحتٌاجات طبلبه ٌعد أٌضا  تحدٌا .

 الحلول

  تبنى التصمٌم الشامل للتعلم كطرٌقة تدرٌس للمناهج التعلٌمٌة 

 إقامة ورش عمل إلكساب المعلمٌن الكفاٌات التدرٌسٌة المناسبة 

  استكشاف التنوع لدى المتعلمٌنإجراء أبحاث عملٌة حول 

 .تحرٌر المعلم من المهام اإلضافٌة وتفرٌقه للعملٌة التعلٌمٌة لمنحه مزٌدا من الوقت للمتعلمٌن 
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

 

 

 الخاتمة

لكل بداٌة نهاٌة مهما طـالت، وها نحن نخدط حدروف نهاٌتندا علدى أرصدفة هدذه 

ر تفٌدددننا فددً دٌننددا الحقٌبددة المباركددة، والددذي سددعٌنا فٌهددا السددتغالل وقتنددا بددأمو

مدع  ودنٌانا؛ آملٌن مدن هللا أن نكدون حققندا أهددافنا وغاٌاتندا التدً سدطرت لهدا،

 .خالص تحٌاتً وشكري للجمٌع وإلى اللقاء فً دورات تدرٌبٌة قادمة
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 بمحافظت ألاحساء للتعليمإلادارة العامت 

 الشؤون التعليميت )بنين(

 والابتعاثإدارة التدريب  
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