
األهداف العامة للربامج التدريبية
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األهداف العامة للربامج التدريبية:

اإلسهام يف تلبية االحتياجات األكادميية التخصصية التدريبية الفردية للمتدربني. 	•
بهدف  أدائهم  وحتسني  واإلداريني  الرتبويني  العاملني  مجيع  كفاءة  مستوى  رفع  	•

الوصول إىل درجة عالية متميزة من العمل.
الكفايات  جانب  إىل  التطبيقي  اإلجناز  ومهارات  كفايات  املتدربني  إكساب  	•

األكادميية املعرفية.
مساعدة املتدربني على تعرف ما استجد من أمور وتطور يف اجملالني الرتبوي والعلمي  	•

التخصصي.
تعزيز مواطن القوة ومعاجلة نقاط الضعف يف بعض اجملاالت التطبيقية. 	•

تعميق األثر النوعي لعملية التدريب الرتبوي يف امليدان. 	•
نقل أثر التدريب إىل املواقف العملية الفعلية. 	•

البيئة  معطيات  استخدام  وتعزيز  باحلياة  ومعلومات  كاسرتاتيجيات  التعليم  ربط  	•
احمللية يف العملية الرتبوية التعليمية التعلمية.

إكساب املتدربني مهارات تصميم وتنفيذ األنشطة التعليمية التعلمية. 	•
تشجيع التعليم والتعلم املعزز لتنمية مهارات التفكري لدى الطلبة مع ضرورة مراعاة  	•

الفروق الفردية بينهم.
احلديثة  التعلمية  التعليمية  االسرتاتيجيات  استخدام  مهارات  املتدربني  إكساب  	•

بفعالية.
وتسعى إدارة التدريب والتطوير املهين إىل التجويد والتجديد يف أهدافها وتطويرها  	•

بصفة مستمرة من خالل حمتواها وآلية تنفيذها وطريقة تقييمها.
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يونيو 2008

توصيف الربامج واملقررات يف كادر املعلمني

توصيف مقررات

تقنية املعلومات واالتصال 

املقدمة يف

إدارة التدريب والتطوير املهني



القواعد العامة حلضور برنامج تدرييب
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الرتشيح: يتم ترشيح املتدرب للربامج التدريبية عن طريق إدارات الوزارة وأقسامها.
التسجيل: يتم ترشيح املتدرب للربنامج التدرييب عن طريق:

خطاب رمسي معتمد من جهة العمل.  -
التدريب  بإدارة  التسجيل  الصادرة عن قسم  التسجيل  استمارة  بتعبئة  املتدرب  قيام   -

والتطوير املهين.
ال يزيد عدد املسجلني يف اجملموعة الواحدة عن 24 متدربًا و ال يقل عن عشرة إال يف   -

احلاالت االستثنائية اخلاصة اليت تقرها اإلدارة.

االنسحاب: إذا رغب املرشح يف االنسحاب من الربنامج التدرييب فعليه كتابة خطاب رمسي 
للتدريب  املنظمة  األحكام  مع  األسباب  هذه  تتعارض  أال  على  األسباب  فيه  يوضح  بذلك 

املنصوص عليها يف نظام التدريب الرتبوي.

مواعيد الربامج واملواظبة: بعض الربامج تعقد يف الفرتة الصباحية وبعضها اآلخر يف الفرتة 
2-5 ساعات  املسائية وبعضها يف الفرتتني، ويشتمل اليوم التدرييب على معدل يرتاوح بني 
الرتبوي حبيث ال يقل معدل  التدريب  الربنامج حسب نظام  املرشح االلتزام مبواعيد  وعلى 

انتظامه عن 90 %	من عدد الساعات املقررة للربنامج.
الشهادة: مينح املتدرب شهادة تدريب بعد اجتيازه الربنامج التدرييب وفقًا لشروط الربنامج 

ومتطلباته.
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رقم الربنامج: IT 210 الرخصة الدولية املتقدمة لقيادة الحاسوب

الفئة املستهدفة: املعلمون عىل الدرجة التعليمية الرابعة

عدد الساعات املعتمدة: 1      

عدد الساعات التدريبية: 15 لكل وحدة  

ICDL :املتطلب السابق

 صمم هذا الربنامج من أجل األشخاص الذين أتقنوا املهارات الحاسوبية األساسية وحصلوا عىل الرخصة الدولية 

الربنامج   هذا  ويشمل  أعىل،  مستويات  إىل  الحاسوبية  ومعارفهم  مهاراتهم  تعزيز  ويريدون  الحاسوب،  لقيادة 

املتقدم املقررات التالية: 

AM3 برنامج معالج النصوص الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآليل املتقدم  •

 AM4 برنامج جداول بيانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآليل املتقدم  •

 AM5 برنامج قواعد بيانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآليل املتقدم  •

 AM6 برنامج العروض التقدميية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآليل املتقدم  •

مالحظة: 

ساعة   30 و  معتمدتني  ساعتني  مجموعة  مبا  أي  األربع  الربنامج  وحدات  من  فقط  وحدتني  اختيار  املعلم  عىل 

تدريبية. ويقرتح أن يدرس معلمي العلوم والرياضيات والحاسوب AM4  و AM5 وباقي التخصصات  الوحدتني 

.AM6 و  AM3

IT 210: Advanced International Driving License 
)ICDL Advanced(

ICDL Advanced is a higher-level program designed for those who have successfully 
reached ICDL skills levels and wish to further enhance their computer proficiency. 
ICDL Advanced covers the following modules: 

• ICDL Advanced Word Processing )Module AM3(
• ICDL Advanced Spreadsheets )Module AM4( 
• ICDL Advanced Database )Module AM5(
• ICDL Advanced Presentation )AM6(



التسجيل يف الربامج اإلثرائية
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القصرية  اإلثرائية  التدريبية  الربامج  العام جمموعة من  التدريبية هلذا  الربامج  دليل  يتضمن 
املوجهة للمدارس املتعاونة. ولطلب االستفادة من هذه الربامج نرجو مالحظة ما يلي:

هذه الربامج متاحة للمدارس املتعاونة، وباسم املدارس املتعاونة يقدم طلب اإلفادة من  	•
هذه الربامج إىل إدارة التدريب والتطوير املهين، وذلك بعد أن تنسق املدارس املتعاونة 

مع اإلدارة التعليمية اليت تتبعها.

تتوىل املدارس املتعاونة مهمة التنسيق والتنظيم وتسجيل املتدربني ومتابعة سجالت  	•
احلضور والغياب وتزويد إدارة التدريب والتطوير املهين بها.

تتوىل إدارة التدريب والتطوير املهين مهمة إعداد الربنامج وتنفيذه وتقوميه وقياس  	•
األثر فيه بعد فرتة كافية من انتهائه وتوفري املدرب وإعداد الشهادات وتوزيعها.
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رقم الربنامج: IT 220 برنامج مايكروسوفت لدمج تقنية 

املعلومات واالتصال يف التعلم 

الفئة املستهدفة: املعلمون عىل الدرجة التعليمية الخامسة.

عدد الساعات املعتمدة: 3  ساعات.  

عدد الساعات التدريبية: 45 + املرشوع.

.IT 210:)ICDL Advanced  ويفضل(IT 110)ICDl(:متطلب سابق

الطالب  أنشطة  يف  واالتصال  املعلومات  تقنية  دمج  عىل  املعلمني  مساعدة  إىل  التدريبي  الربنامج  هذا  يهدف 

التعليمية اليومية باستخدام أسلوب/إسرتاتيجية التعلم باملشاريع، ويشمل الربنامج املقررات الثالثة التالية :

•دمج مهارات التقنية يف التدريس والتعليم:  مقدمة يف استخدام منحى التعلم باملشاريع املبنية عىل التقنية، 

منحى التعلم املتمركز حول الطالب واملناهج املبنية عىل املعايري القياسية.

التعلم  إسرتاتيجية  باستخدام  املقدمة  للدروس  أمثلة عملية  التعليم:  أوفس ملشاريع  مايكروسوفت  •استخدام 

باملشاريع و املبنية عىل استخدام تقنية مايكروسوفت أوفس.

•جولة يف الصفوف االفرتاضية VCT: يتناول  التعاون بني املعلمني يف تبادل املشاريع أو االشرتاك يف تنفيذ مشاريع 

والكتاب  االلكرتونية  السبورة  استخدام  عىل  التدريب  يتم  كام  اإلنرتنيت.  تقنيات  باستخدام  تعليمية/تعلمية 

االلكرتوين.

IT 220: Microsoft Integrating ICT in 
Education Program 

•This training program aims at helping teachers integrate ICT into classroom daily activities 
using Project Based Learning Approaches. It consists of the following three courses.
•Integrating ICT Skills into teaching and learning: an introduction to Project–Based Learning 
with technology, Student-centered approaches to learning and standards-based curriculum.
•Using Microsoft Office for Learning Projects: Practical examples of how to use MS Office in 
Project-Based Learning Environment. 
•Virtual Class Tour: addresses the online cooperation among the learners and teachers. It includes 
exchanging/publishing learning projects and cooperating in developing and implementing 
learning projects. In addition, it covers the usage of E-Books and Electronic Board.
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  رقم املقرر: IT 322   إنتل تعلم للمستقبل  

الفئة املستهدفة: املعلمون عىل الدرجة التعليمية السادسة

عدد الساعات املعتمدة: 4 ساعات. 

عدد الساعات التدريبية: 60 ساعة.

IT 210: )ICDL Advanced (ويفضل )IT 110 ICDL( :متطلب سابق

والعرشين  عرب  الواحد  القرن  التعليم يف  تطوير ودعم  و  تقديم  املعلمني من  ليمكن  الربنامج  لقد صمم هذا 

إسرتاتيجية التعلم باملشاريع املعززة بتقنية املعلومات واالتصال.  

ويتكون الربنامج من املقررات التالية:

•املستوى األول )املقدمة(:  يتم يف هذا املقرر تعريف مجموعة من الربمجيات واألدوات املستخدمة يف الصف 

ومنحى التعلم املتمركز حول الطالب.

•املستوى الثاين )األساسيات(: يهدف هذا املقرر إىل مساعدة املعلمني عىل دمج التقنية يف املناهج املستخدمة 

حاليا يف الصف لرفع مستوى الطلبة. ويقدم هذا املقرر إما بالطرق التقليدية »وجها لوجه« أو عن طريق املامزجة 

بني التدريب االلكرتوين  باستخدام االنرتنيت  والتدريب وجها لوجه.

من  مجموعة  باستخدام  بفاعلية  التعلم  يف  التقنية  دمج  مهارات  عىل  املعلمني  تدريب  بالتكنولوجيا:  •التفكري 

أدوات التفكري االلكرتوين لتعزيز قدرات التفكري العليا لدى الطلبة.  

•املستوى الثالث )املتقدم(: تدريب املعلمني عىل بناء املجتمعات االلكرتونية )املنتديات( ملواصلة التقدم يف دمج 

التقنية يف التعليم العرصي باستخدام خليط بني التدريب وجها لوجه والتدريب عن بعد عن طريق االنرتنيت.

IT 322: Intel Teach for the Future Program 
•This program is designed to enable teachers to introduce, expand, and support 21st century 
learning with project-based approaches in the classroom. It consists of the following courses:
•Getting Started Course Introduction to classroom software productivity tools and student-
centered approaches to learning. 
•Essentials Course: delivered in Face-to-face training or through a blend of face-to-face and 
online training.  It aims at helping teachers to integrate technology into existing classroom 
curricula to promote student learning. 
•Thinking with Technology Course: Training on effective technology integration skills using 
online thinking tools to enhance students> higher-order thinking. 
•Communities to advance the integration of technology and 21st century Advanced Online 
Course: Training that enables teachers to build learning through a blend of face-to-face and 
online training.
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رقم املقرر:EDU 510   التعلم عن بعد، النظرية والتطبيق

الفئة املستهدفة: املعلمون عىل الدرجة التعليمية السابعة

عدد الساعات املعتمدة: 2  ساعة.

عدد الساعات التدريبية: 30 ساعة.

IT 110 )ICDL( متطلب سابق: يفضل

للمتدربني  الربنامج  يتيح هذا  االلكرتوين، حيث  والتعليم  التقليدية  املحارضات  أسلوب  باملزج بني  الربنامج  يقدم 

فحص مجموعة من النظريات واملامرسات املعروفة يف أدبيات التعلم عن بعد ليتعرفوا عىل التطور التاريخي الذي 

مرت به نظريات ومبادئ والطرق والوسائل املستخدمة يف هذا النوع من أنظمة التعليم. فباإلضافة إىل نظريات 

»االستقاللية وعدم االعتامد«، »نظريات التفاعلية و االتصال ثنايئ االتجاه« و » التعليم عن بعد كنتاج صناعي« 

يقدم الربنامج خلفية تاريخية للتقنيات املستخدمة يف هذا النوع من أنظمة التعليم بدا من »املراسالت« يف لقرن 

الثامن عرش وصوال إىل التقنيات املعقدة واملطورة  املستخدمة يف التعلم االلكرتوين.

 EDU 510: Distance Education Theory and Practice

Examining wide range of theories and practices through blended face-to-face and online lectures, 

trainees will explore the historical development of distance education theories and principles, 

techniques and delivery methods. In addition to »Autonomy and Independence«,« Interaction 

and Two-way Communication« and » Distance Education as Industrial Production« theories, 

the program covers the historical development of technologies used in this form of education 

starting  from the simple correspondence at the 18th century to the nowadays sophisticated 

stand-alone electronic education. 
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رقم املقرر:EDU 520  مقدمة يف إعداد وتصميم مواد/برامج تعليمية  للتعلم عن بعد

الفئة املستهدفة: املعلمون عىل الدرجة التعليمية الثامنة.

عدد الساعات املعتمدة: 3 ساعات. 

عدد الساعات التدريبية: 45 ساعة.

IT 110: )ICDL (يفضل  :EDU 510)متطلب سابق: ) التعلم عن بعد، النظرية والتطبيق

يهدف هذا املقرر إىل تعريف املتدربني بفنيات إعداد وتصميم مواد التعلم التفاعلية ملختلف الوسائط. ويتناول 

التعليمية/ األنشطة  إعداد  ثم  األهداف  صياغة  من  بدء  بعد،  عن  التعلم  مواد  إعداد  وقواعد  أسس  باختصار 

التعليمية املالمئة للوسائط املستخدمة يف التعليم عن بعد وصوال بتصميم األسئلة واالختبارات لتقويم املتعلمني.

كام يتعرض املقرر ألهمية التغذية الراجعة وأسئلة التقييم الذايت وكيفية نرش وإيصال املواد التعليمية/التعليمية 

للمتعلمني.

EDU 520: Introduction to Design and Development Learning 
Materials for Distance Education

This course introduces the techniques of designing and developing interactive learning 
materials. It presents the fundamentals and principals of good DE learning/training materials 
starting from formalizing the learning objectives, developing the associated learning activities 
and the needed exercise and exams to evaluate learners. It also covers the importance of 
feedback and self-evaluation and publishing means and media.

رقم املقرر:EDU 530  مقدمة يف تقويم املتعلمني واملتدربني عن بعد 

الفئة املستهدفة: املعلمون عىل الدرجة التعليمية الثامنة.
عدد الساعات املعتمدة:  ساعتان )2(. 

عدد الساعات التدريبية: 30 ساعة.
)IT 110: )ICDL يفضل  :??EDU 5)متطلب سابق: ) التعلم عن بعد، النظرية والتطبيق

الهدف من املقرر هو إكساب املتدربني القدرة عىل استخدام فنيات التقويم التي تتسق مع مختلف مناذج التعلم 
عن بعد. وتتناول موضوعات املقرر: التقييم البنايئ والتقييم الختامي؛ التقييم عرب االنرتنت؛ استخدام االختبارات 

التشخيصية؛ املشاريع والعمل يف مجموعات؛ دور املدرس يف بيئة االنرتنت؛ تقديم املواد بالطرق التزامنية والطرق 
الالتزامنية؛ استخدام الربيد اإللكرتوين واملؤمترات اإللكرتونية، الخ.

EDU 530: Introduction to Assessing DE Learners & trainee
This course introduces different techniques, tools and methods used in assessing and evaluation 
DE learners and trainees.  The course covers placement, formative, diagnostic, and summative 
evaluation. It also covers web-based assessments synchronies and asynchronies, learning 
projects, cooperative learning methods and the use of email and web-based conferences and 
discussion boards.
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مقرتح توصيف لبعض الربامج الرتبوية يف كادر املعلمني
N I E من جهات تدريبية غري

1. تطبيق معايري الجودة وأدواتها    )30 ساعة (

يتناول الربنامج مفهوم الجودة الشاملة واهم املبادئ التي تقوم عليها، ومتطلبات تطبيق الجودة 

الشاملة يف املدرسة، ومراحل التطبيق، وعرض ملعايري الجودة الشاملة، والتدريب عىل تطبيق معايري 

هيئة ضامن الجودة، وعرض ألدوات الجودة الشاملة، وإمكانية االستفادة منها يف تحسني وتطوير 

العمل املدريس.

2. دور الدافعية يف النمو املهني  ) 30 ساعة (

يتناول الربنامج : مفهوم الدافعية، ومكوناتها ومصادرها ، وأنواعها ، وعالقة الدافعية بالنمو املهني، 

والدافعية والتحفيز، والدافعية والسلوك، وأساليب الدافعية، ومؤرشات قياس أداء العاملني وربطها 

بنظام الحوافز، والخطوات األساسية لخلق بيئة عمل محفزة.

3. لوائح وأنظمة ديوان الخدمة املدنية ، وأخالقيات املهنة                    )30 ساعة (

يتناول الربنامج: تعريف بلوائح وأنظمة وقوانني الخدمة املدنية املتعلقة بعمل املعلمني والتي تؤثر 

يف عملهم، وأخالقيات وآداب مهنة التعليم وأهميتها يف  تجويد العمل، واملدرسة كمؤسسة أخالقية 

واألخطاء الشائعة يف أخالقيات املهنة، ويتناول الربنامج أيضا: أساليب الصحة والسالمة يف املدرسة، 

وتعزيز االنتامء واملواطنة لدى املعلمني.

4. األساليب الحديثة يف تقويم املنهج املدريس                                     )30 ساعة (                                  

املنهج، ووظائف هذا  املنهج املدريس، وأهداف تقويم هذا  الربنامج توضيحا ملفهوم  يتضمن هذا 

املدريس  املنهج  تقويم  مناذج  مجموعة  عرض  إىل  باإلضافة  خطواته،  وتحديد  وخصائصه،  التقويم 

واألبحاث الرتبوية املرتبطة به.
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5.املامرسات املهنية الناجحة إلدارة الحياة                                    )15 ساعة (

ويعرض الربنامج : مفهوم الرشاكة املجتمعية، وأهدافها ، والعالقة بني املدرسة واملجتمع املحيل، 

ومعايري الرشاكة املجتمعية من حيث » الرشاكة مع األرسة، وخدمة املجتمع، وتعبئة موارد املجتمع 

املحيل، والعمل التطوعي، والعالقات العامة واالتصال باملجتمع«.

كام يتناول الربنامج أيضا: إدارة الحياة املهنية  من حيث« التعرف عىل القدرات واملواهب، وترتيب 

األولويات، وتقييم العمل، والعمل التطوعي، والتعاون مع اآلخرين، وتنظيم الوقت وإدارته، وفن 

القيادة، واالتصال الفعال.

6. أساسيات اإلدارة املالية                                                        )30 ساعة (

 

يتناول الجداول املالية ومجامعها األساسية ومفهوم التدفقات واألرصدة  املفاهيم األساسية لإلدارة 

املالية ،  مفهوم امليزانية وتحليلها ،عرض و بيان كيفية إجراءات عمليات تحليل القوائم املالية و 

إعداد املوازنات التخطيطية يف ضوء اسرتاتيجيات و أهداف املؤسسة.

7. تحليل املشكالت الرتبوية                                                     )30 ساعة (

ويتناول الربنامج : تعريف املشكلة وأقسامها، وماهية املشكالت الرتبوية، واملدخل أالبتكاري يف 

تحليل املشكالت الرتبوية من حيث« إدراك وتعريف املشكلة عن طريق جمع وتحليل البيانات 

األفكار  توليد  املشكلة عن طريق  بدائل حل  وتحليل  البيانات،  وتحليل  وأساليب جمع  ومصادر 

واتجاهات البدائل، واختيار البديل املناسب عن طريق مواصفات ومعايري االختيار، وتطبيق البديل 

وتقييم التنفيذ، ووضع الخطة التنفيذية ومتابعتها.
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توصيف مقررات التنمية املهنية لكادر املعلمني املعدة من قبل 
)NIE( املعهد الوطني للتعليم بسنغافورة

الدرجة الرابعة
توصيف موجز للمقررعنوان املقررالرقم

1 Classroom learning
environments

بيئات التعلم الصفية

الدولية  التجارب  عىل  مبنية  ستعرض  التي  التعلم  بيئة  •أبحاث 

داخل  التعلم  مجال  يف  واملامرسني  للباحثني  واملستمرة  املتنوعة 

الصف وبيئة املدرسة.

2 Planning lessons and
teaching materials

تخطيط الدروس واملواد 

التعليمية

•تداول أهم قضيتني يف تنفيذ الحصص املدرسية العامة، وينبغي 
أن تكون هناك فلسفة تربوية ادماجية تأخذ باحتياجاتهم املعرفية 

والتعليمية.
والطرائق  االسرتاتيجيات  واقرتاح  سبق  ا  تفاصيل  •تداول 
القصوى من طاقاتهم  الحدود  إىل  الطلبة  املناسبة إليصال هؤالء 

وإمكاناتهم.

3 Creative writing in the
 collaborative learning
الكتابة اإلبداعية يف الصف 

الدرايس

•للموضوع هدفان:
•األول: التعامل مع ماقد يعد »كتابة إبداعية« العنارص األساسية 

يف كتابة قطعة متقنة باللغة االنجليزية.
•الثاين: الرتكيز عىل كيفية إدماج عنارص اإلتقان السابقة يف الكتابة 

بشكل عام.

4 Test Construction and
Analysis

بناء االختبارات وتحليله

التقويم يف الصف ، ويبدأ بالخطوات األساسية  •يركز املقرر عىل 
من  واالختبار  املقالية  االختبارات  بناء  ثم  صفي  اختبار  بناء  يف 

متعدد.
ستناقش العمليات الحسابية األساسية الرضورية ، ومعاين درجات 

االختبار وتحليل  العنارص للمعلمني.

5 Educational
Inquiry 1

البحث الرتبوي 1

•هذا مقرر متهيدي يتناول طريقة البحث يف التقيص الرتبوي.
*يف نهاية املقرر يتوقع من املشاركني أن ميتلكوا فهاًم بشان عمليات 

توليد وتفسري بيانات البحث.
*هذا املقرر صمم إلكساب املتدربني املعرفة واملهارة يف توظيف 

وتقويم البحوث.
القضايا   ، البحث  منهجيات  أساسيات  إىل  املتدربون  *سيتعرض 
املتعلقة بصياغة أسئلة البحث، مراجعة األدبيات، اختيار منهجيات 

البحث وكتابة التقارير.
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6 Class room management:
technique and issues

فن اإلدارة الصفية )القضايا والتقنيات(

بيئة  توفري  يف  األساسية  واملهارات  املعرفة  *تطبيق 
محفزة للتعلم

واالنضباط  والتعلم  التعليم  أنشطة  وتسيري  *إدارة 
الصفي

الرتكيز عىل تجريب اإلدارة الصفية املحفزة لالستجابة 
والعالقة االيجابية بني املعلم والطالب

7 Innovative pedagogy for teaching
 science

البيداغوجيا اإلبداعية يف تدريس العلوم

•تعريف املعلمني ببعض الطرق اإلبداعية يف  تدريس 
العلوم  والقضايا البحثية ذات الصلة.

واألنشطة  العروض   العروض  توظيف  عىل  •الرتكيز 
االثرائية واملواقف املتباينة لتعزيز فهم األفكار.

8 Innovative pedagogy for teaching
mathematics

البيداغوجيا اإلبداعية يف تدريس 
الرياضيات

•تعريف املعلمني ببعض الطرق اإلبداعية يف تدريس 
الرياضيات والقضايا البحثية ذات الصلة.

االثرائية  واألنشطة  العروض   توظيف  عىل  •الرتكز 
واملواقف املتباينة لتعزيز فهم األفكار.

الدرجة الخامسة
توصيف موجز للمقررعنوان املقررالرقم

1 Collaborative and
cooperative learning

التعلم التعاوين

•مناقشة مناذج مختلفة للتعلم التعاوين وبنها النظرية.
رؤية  مع  النامذج  هذه  تطبيق  حول  للبحوث  النقدية  •الدراسة 

نحو البحوث املستقبلية .

2 Individual differences in
learning

الفروق الفردية يف التعلم

•تقديم القضايا املعارصة يف مجال علم النفس الرتبوي
واملنهجيات  الفردية  الفروق  وتحديد  الذكاء  مفهوم  •الرتكيز عىل 
الدينامكية التفاعلية يف قياس االستعداد الفردي للتعلم يف املجاالت 

املعرفية واالجتامعية والوجدانية
•عرض مناذج متنوعة لربامج التدخل لتعديل الهياكل املعرفية لدى 
الطلبة يف الصف وعىل املستوى الفردي يف بيئات متعددة التنوع 

•مناقشة دراسة الحاالت والعمل التطبيقي
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3
 Issues on research in

teaching
القضايا البحثية يف التدريس

األهمية  ذات  البحوث  يف  املعارصة  الشائكة  القضايا  *بعض 
البالغة ملعلمي الصفوف والرتبويني، ومصممي املناهج وراسمي 

السياسات
طرائق  للمنهج،  املتعددة  التعريفات  بني  القضايا  تلك  *تتنوع 
توظيف  التعلم،  واسرتاتجيات  والخاصة  التقليدية  التدريس 

التكنولوجيا واملصادر
وفق  والتعمق  التوظيف  مدى  حيث  من  سبق  ما  *مناقشة 

املستوى التعليمي
السياقات  وفق  بحثية  منهجيات  لتبني  الداعية  اآلراء  *مناقشة 
املنهجيات  هذه  مثل  تطبيق  ونتائج  التعليمية،  واملحتويات 

لواضعي السياسات والتنفيذ.

 4
 Educational Inquiry II

البحث الرتبوي 2

الالزمة  بالقدرات  املتدربني  تأهيل  املقرر هو  •الهدف من هذا 
لفهم وتقويم البحوث الرتبوية.

•الطلبة سيتناولون محتوى أساسيا حول تصميم الدراسة، تقويم 
البيانات والتحليل.

•سيتم تقديم أنواع منهجيات البحث املتنوعة املصممة لتجميع 
بيانات البحوث الكمية والنوعية.

النوعية  التصاميم  يف  املختلفة  الطرق  عىل  الرتكيز  •سيكون 
وجوانب من التصاميم التجريبية وشبه التجريبية. 

5 Critical and creative
 thinking for high ability

learners
التفكري الناقد واإلبداعي 

للمتعلمني ذوي القدرات العالية

•يركز املقرر عىل إدراك عمليات التفكري اإلبداعي والناقد لدى 
املتعلمني املوهوبني عقليا و الشديدي اإلبداع.

وطريقة  الكامل  الدماغ  أبحاث  خالل  من  البيداغوجا  •يعرض 
عمله

 ،process العملية ،person 4 يف اإلبداع: اإلنسانps باإلضافة إىل•
النتيجة product، اإلعالم press، ستتم مناقشة العملية اإلبداعية 

يف حل املشكالت وعنارص اإلنتاج املبدع.
التفكري  التحلييل،  التفكري  العليا من  تنمية املستويات  •مناقشة 

املنطقي ، اإلدراك ، الخيال، االكتشاف.
وتحويل  الطلبة  لدى  التفكري  تنمية  لتحديات  املعلمني  •تأهيل 

الصفوف إىل مجتمعات تفكري.

6 Teaching Science through
Inquiry

تدريس العلوم بالتقيص

•يوفر املقرر محتوى محدثا ويدمج اسرتاتيجيات التعليم املبنية 
عىل التقيص للمعلمني.

من  التقيص  دروس  من  متعددة  أنواعا  املتدربون  •سيعايش 
شأنها مساعدتهم تنمية طرقا إبداعية لتدريس العلوم عرب منهج 

التقيص.
العلوم لجعلها مشوقة  التقيص يف صفوف  •كيفية إدماج منهج 

وبناءة يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة.

يتبع- الدرجة الخامسة
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9
 Misconceptions in

Biology

املفاهيم املغلوطة 
يف األحياء

األحياء  يف  املختلفة  املوضوعات  يف  املغلوطة  املفاهيم  •معرفة 
ستؤهل املعلم جيداً يف تدريس املادة. 

•هذا املقرر سيقدم للمعلمني التقنيات لتحديد املفاهيم املغلوطة 
يف األحياء وكذلك يف املواد األخرى. 

•سيتم بحث االسرتاتيجيات لتخيري املفاهيم لعالج تلك املفاهيم 
املغلوطة لدى الطلبة

 10 technology in
mathematics education
توظيف التقنية يف تدريس 

الرياضيات

الرياضيات،  تعليم  يف  الحديثة  بالتقنيات  املعلمني  •تأهيل 
 geometer sketchpad فيديو كليب، وال ،applets استخدام ال

الربمجيات الحاسوبية يف تعليم وتعلم الرياضيات
•ستقدم الربمجيات الحاسوبية لتقويم تعلم الرياضيات، ويتوقع 

من املتدربني اخذ ادوار أنشطة يف التطبيقات يف املقرر.

11  Using technology in
science education

توظيف التقنية يف تدريس 
العلوم

•تأهيل املعلمني بالتقنيات الحديثة يف تدريس العلوم، توظيف 
 data و  التوضيحية  والعروض   applets وال  الكليب  الفيديو 

loggers يف تعلم العلوم.
•الربامج الحاسوبية يف تقويم تعلم العلوم ، وسيشارك املعلمون 

بشكل نشط وتطبيقي يف األنشطة.

7Misconceptions in Physics
املفاهيم املغلوطة 

يف الفيزياء

الفيزياء  املختلفة يف  املوضوعات  املغلوطة يف  املفاهيم  *معرفة 
ستؤهل املعلم جيداً يف تدريس املادة.

املفاهيم  لتحديد  التقنيات  للمعلمني  سيقدم  املقرر  *هذا 
املغلوطة يف الفيزياء وكذلك يف املواد األخرى.

*سيتم بحث االسرتاتيجيات لتخيري املفاهيم لعالج تلك املفاهيم 
املغلوطة لدى الطلبة.

8 Misconceptions in
Chemistry

املفاهيم املغلوطة 
يف الكيمياء

•معرفة املفاهيم املغلوطة يف املوضوعات املختلفة يف الكيمياء 
ستؤهل املعلم جيداً يف تدريس املادة. 

املفاهيم  لتحديد  التقنيات  للمعلمني  سيقدم  املقرر  •هذا 
املغلوطة يف الكيمياء وكذلك يف املواد األخرى. 

•سيتم بحث االسرتاتيجيات لتخيري املفاهيم لعالج تلك املفاهيم 
املغلوطة لدى الطلبة. 
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الدرجة السادسة
توصيف موجز للمقررعنوان املقررالرقم

1 Curriculum design and
development

تصميم وإعداد املناهج 

وإعداد  تصميم  يف  والعمليات  املفتاحية  املفاهيم  •مراجعة 
املناهج املدرسية.

•تنشيط دور املعلم يف عمليات إعداد املناهج الخاصة بالتصميم 
واإلجراءات  املفاهيم  اعتبار  مع   ، املدارس  أو  الرتبوية  للنظم 

والقضايا.
•ورش عمل حول العنارص التطبيقية

2 Alternative / Authentic
Assessment

القياس البديل الحقيقي

القلم  اختبارات  البديلة عن  التقويم  أمناط  املقرر عىل  •سريكز 
األداء  وتقويم  واألسئلة  املنظمة  غري  املالحظة  والورقة.مثل 

والحقائب.

3 Survival and
 development in a global

environments
البقاء والنمو يف بيئة عاملية

عام،  بشكل  االقتصادية  املعرفة  تعميق  إىل  املقرر  يهدف   •
يف  والبقاء  املستدامة  بالتنمية  املتعلقة  املعرفة  خاص  وبشكل 

بيئة تنافسية عاملية.
•ستدرس حاالت بشان العوامل الداخلية والخارجية، وستشمل 

دراسة حاالت.

4 Identification of
 potentialand intervention

for talent development
الكشف املبكر للموهبة و 

كيفية تنميتها

وهذا  مخفية،  مواهب  حتام  الفردية  اإلنسانية  •االستعدادات 
املقرر يتناول مفاهيم املوهبة والقدرات واإلعاقات يف املجاالت 

املعرفية والوجدانية واملادية والروحية.
•دراسة املوهبة املبكرة وظاهرة املتعلم السابق لزمنه كمظاهر 

للقدرة اإلنسانية
املعايري   ، التعرف  طرائق  عرب  للموهوبني  املبكر  •الكشف 

واالختبارات واخذ ذلك يف االعتبار عند تصميم برامج التدخل.
بيئات  يف  للموهوبني  التدخل  وأمناط  البديلة  الكشف  •أدوات 

ثقافية قارصة، ولضعيفي التحصيل غري املالحظني.
بخدمات  ادامجية  بيئة  املوهوبني يف  لرعاية  تطويرية  •مناهج 
ومناذج  الخاصة  الربامج  مثل  بديلة  تربوية  وبرامج  متنوعة، 

الكشف عن املوهوبني وفاعليتها.

5Action Research
البحث االجرايئ 

•يف ابسط صوره، ييش البحث اإلجرايئ إىل البحث الذي ينفذه 
معلم الصف ويف بيئة املدرسة.

•سيتناول املقرر أساسيات البحث اإلجرايئ.
الخربات  ملشاطرة  حاالت(،  )لدراسة  متعددة  مناذج  •ستعرض 
الجوانب  كافة  وإدراك  البحوث  هذه  مثل  إجراء  كيفية  وبيان 

الالزمة عند تنفيذ البحوث اإلجرائية.



الكفاءة  رفع  برامج  أواًل: 
العلمية  و التخصصية

 First: Development
 of	Scientific

 and	Specialized
 Competency
Programmes

7
 Supervising project work

in Physics
كيفية االرشاف عىل أعامل 

الطلبة يف الفيزياء

•هذا املقرر يعرض عىل املعلمني تقنيات )اإلرشاف عىل مشاريع 
الطالب وأعاملهم( يف مادة الفيزياء.

•املوضوعات التي سيتم تداولها تشمل اختيار موضوع البحث، 
كيفية بحث األدبيات، إعداد املنهجيات لبحث املوضوع املختار، 
تجميع مواد املصادر، املالحظة وتجميع البيانات، تحليل البيانات، 

كتابة التقارير وعرض النتائج.
•سيتم أيضا مشاطرة عدد من دراسة الحاالت التي تعكس بحوثاً 

فعالة للمشاريع.

 8 Supervising project work
in Chemistry

كيفية االرشاف عىل أعامل 
الطلبة يف الكيمياء

•هذا املقرر يعرض عىل املعلمني تقنيات )اإلرشاف عىل مشاريع 
الطالب وأعاملهم( يف مادة الكيمياء. 

•املوضوعات التي سيتم تداولها تشمل اختيار موضوع البحث، 
كيفية بحث األدبيات، إعداد املنهجيات لبحث املوضوع املختار، 
تجميع مواد املصادر، املالحظة وتجميع البيانات، تحليل البيانات، 

كتابة التقارير وعرض النتائج. 
•سيتم أيضا مشاطرة عدد من دراسة الحاالت التي تعكس بحوثاً 

فعالة للمشاريع. 

9 Supervising project work
in Biology

كيفية االرشاف عىل أعامل 
الطلبة يف األحياء 

•هذا املقرر يعرض عىل املعلمني تقنيات )اإلرشاف عىل مشاريع 
الطالب وأعاملهم( يف مادة األحياء . 

•املوضوعات التي سيتم تداولها تشمل اختيار موضوع البحث، 
كيفية بحث األدبيات، إعداد املنهجيات لبحث املوضوع املختار، 
تجميع مواد املصادر، املالحظة وتجميع البيانات، تحليل البيانات، 

كتابة التقارير وعرض النتائج. 
•سيتم أيضا مشاطرة عدد من دراسة الحاالت التي تعكس بحوثاً 

فعالة للمشاريع. 

6 Design and development
 of innovative

 demonstrations for the
 teaching of abstract

Physics  concepts
تصميم وإعداد العروض 

االبداعية لتعليم األفكار املجردة 
يف الفيزياء

فهم  أمام  عائقا  تشكل  ما  عادة  الفيزياء  يف  املجردة  *األفكار 
الطلبة للموضوعات.

املشاهدات  توظيف  هي  التحدي  هذا  معالجة  طرق  *إحدى 
اإلبداعية أثناء التدريس.

هذه  مثل  وتركيب  تصميم  كيفية  ورشح  مناقشة  *سيتم 
املشاهدات لتدريس عدد من األفكار املجردة يف الفيزياء.
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الدرجة السابعة
توصيف موجز للمقررعنوان املقررالرقم

1 Achieving excellences in
teaching and learning
تحقيق التميز يف التعليم 

والتعلم

التعليمي  املناخ  وبناء  تصميم  عن  مسؤلون  واملعلمون  •املدراء 

والربامج التي تحفز التعلم والتعليم يف املدرسة.

يف  الرتبوي  والنظام  املفكرة  املدرسة  مفهوم  إدراك  اجل  •من 

للتساؤل  االستعداد  املعلمني  عىل  بالقدرات،  املسري  سنغافورة 

هيكلية  حيث  من  أعامقهم  يف  يحملونها  التي  فرضياتهم  حول 

وتأثريها  التقويم  ومامرسات  التعلم،   ، التعليم  املناهج،  املدرسة، 

عىل املتعلمني.

عىل  ينبغي  مجراه،  الجاد  املدريس  اإلصالح  يأخذ  أن  اجل  •من 

إىل  تحولها  ميكن  املدارس  من  أي  حول  بقناعات  القيادة  القادة 

منظامت تعلم. عليهم تعلم كيفية االستفادة من شبكات الدعم 

املعلمني،  قيادة  توسيع  طلب  وعليهم  اإلصالح  إلعامل  واملوارد 

وفهم الرشوط الراعية للتعلم الحقيقي يف املدرسة. املقرر سيزود 

املتدربني بالبنية النظرية لفهم عملية التغيري يف التعليم والتعلم، 

وكيف أنهم مبثابرتهم مهندسون، يستطيعون تطبيق بيئات التعلم 

املناسبة يف املدرسة.

2 Contemporary trends in
the learning sciences

اتجاهات معارصة يف تعلم 
العلوم

االجتامعية  العلوم  ونظريات  املعرفية  النظريات  املقرر  •يتناول 
ذات العالقة بكيف يتعلم الناس ليفهوا ، ليمنطقوا األشياء ، ويحلوا 
التعلم  بيئات  يف  النظريات  هذه  تطبيقات  وكذلك  املشكالت.. 

الصفية ويف املواقف التعليمية الواقعية .
•يتناول املقرر قضايا هامة وجوهرية يف العلوم املعرفية مثل متثيل 
املعرفة ، الخربة ، االنتقال ، امليتا معرفة ، والتعلم وفق التخصص 
) مثل الرياضيات ، العلوم ، القراءة ، والكتابة ..( وكذلك التعليل 

غري النظامي .
 



3Teacher appraisal
تقويم أداء املعلم

•العنارص األساسية يف تقويم فاعلية أداء املعلمني.
•الرتكيز عىل طرق متعددة اإلبعاد تضمن أن املعلم يضيف قيمة 
للمدرسة كمؤسسة تربوية وعىل دوره كرشيك يف مستقبل النظام 

الرتبوي ويف إعداد الوسائل واإلجراءات الخاصة بتقويم أدائه.

 4 Program evaluation:
theory and practice

تقويم الربامج نظريا وتطبيقيا

•تعرف الفلسفة واملبادئ واملنهجية لتقويم برنامج تربوي قائم 
البيانات  تحليل   ، التقويم  أداة  إعداد  تقنيات  منذ فرتة وكذلك 

وتفسري النتائج.

5 Counseling I:
 Fundamentals of

counseling
مبادئ اإلرشاد

•املقرر يؤهل املعلمني باملعرفة الالزمة ومهارات اإلرشاد للتعرف 
عىل الطلبة الذين لديهم صعوبات يف التعلم أو مشكالت عاطفية 

أو اجتامعية.
طبيعة  التكيف،  مشكالت  وتقويم  تحديد  املوضوعات  •تشمل 
املساعد  صفات  املساعدة،  يف  املعلم  دور  املساعدة،  العالقة 

الفعال، منوذج دراسة الحالة يف اإلرشاد األساسية.

6 Counseling II:Theories
 and techniques in

counseling
نظريات وتقنيات يف اإلرشاد

املنهجيات  تشمل:  واملوضوعات  كمرشد،  املعلم  دور  •فهم 
الوجدانية واملعرفية والسلوكية لإلرشاد، مراحل عمليات اإلرشاد، 
مهارات التواصل والتقنيات يف اإلرشاد، أنشطة تطبيقية للتعلم 

وتطبيق مهارات اإلرشاد.

7 Affective needs and moral
development of the gifted

االحتياجات الوجدانية واألخالقية 
للموهوبني

•يعد فهم ومعالجة الضغوط التي يعاين منها الطالب املوهوب 
نواح  من  يشمله  مبا  الذايت،  منوه  وتطوير  موهبته  تطوير  بني 
، محورا  ااالخرين  والعالقات مع  اجتامعية ووجدانية وأخالقية 

أساسيا وهاما يف تربية املوهوبني.
وفائقي  املوهوبني  للطلبة  الشخصية  السامت  املقرر  •سيناقش 

الذكاء واإلبداع.
الوجداين  والذكاء  الروحي  الذكاء  مثل  أخرى  أمورا  •ستناقش 

وكثافة مستويات الطاقة وعدم التكيف االيجايب.
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الدرجة الثامنة
توصيف موجز للمقررعنوان املقررالرقم

1 Dealing with slow ability
learners

التعامل مع فئة املتأخرين 
دراسيا

•املتعلمون ذوو القدرات البطيئة جزء من بيئة املدرسة العامة، و 

ينبغي أن تكون هناك فلسفة تربوية ادامجية تأخذ احتياجاتهم 

املعرفية والتعليمة

•تداول تفاصيل ما سبق واقرتاح االسرتاتيجيات والطرائق املناسبة 

إليصال الطلبة إىل الحدود القصوى من طاقاتهم وإمكاناتهم 

2 Comparative Studies in
Education

الدراسات املقارنة يف الرتبية 

•يتناول املقرر الدراسات الرتبوية ضمن سياقات دولية، وكيف أن 
املقارنة توفر منتدى للحوار والتأمل مع اعتبار املؤرشات يف فهم 

النظام الرتبوي املحيل. 
•دراسات املقارنة يف الرتبية محورية وهامة لصانعي السياسات إذا 

ما أرادوا إصالح النظام املدريس.

3 Evaluating teaching and
learning strategies

تقويم اسرتاتيجيات التعليم 
والتعلم

اسرتاتجيات  عىل  كبرية  لدرجة  املعريف  االنتقال  فعالية  •تتوقف 
التعليم والتعلم. 

التعليم  يف  املختلفة  االسرتاتيجيات  تقويم  يتناول  املقرر  •هذا 
والتعلم. 

4 School and
 organizational
 effectiveness

التفكري الناقد واإلبداعي 
للمتعلمني ذوي القدرات 

العالية

والتطوير، مدارس  للتنمية  التخطيط  املدرسة،  الفاعلية  •اكتشاف 
الجودة، تقويم املدارس من منظور تاريخي واالستفادة من البحث 

امليداين
املقرر  يف  مايطرح  قيمة  ومناقشة  العاملية  األدبيات  •مراجعة 

واألهداف والقضايا املتناولة واملامرسات البحثية
مختلفة،  بلدان  يف  والتطوير  املدرسية  الفاعلية  ومناقشة  •عرض 

ومناقشة االتجاهات الحديثة
•مناقشة نظام التقويم يف سنغافورة يف ضوء كل التغيريات.
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5 Mentoring and teacher
induction

التوجيه وحفز املعلمني

املتعلقة  والبحوث  األدبيات  نقدية  برؤية  سرياجع  املقرر  •هذا 
سياقات  يف  املسائل  بحث  يجب  كيف  وسيبحث  بالتوجيه 

محددة.
•سرتاجع املوضوعات التالية: املفاهيم املتغرية للمهنة واملامرس 
التعلم  املهني،  االحرتايف  التعلم  امليدانية،  الخربات  االحرتافية، 
املهني  االجتامعي  التعاطي  إىل  باإلضافة  املعلم،  االحرتايف، حفز 

للمعلمني ومفهوم التعلم مدى الحياة.
•املقرر سيبحث البحث املعارص، النظريات والتطبيقات العملية 
واملعلمني  املبتدئني  املعلمني  واحتياجات  باهتاممات  املتعلقة 

األكرث خربة.

 6 Ethics and leadership in
education

القيم والقيادة يف الرتبية

•تم اعتبار مهنة التعليم منذ فرتة طويلة بأنها مهنة نبيلة وهي 
فعال كذلك، وبالتايل يرتبط بالتعليم التزاما أخالقيا وروحيا. ولكن 
ليس واضحا إذا ما كانت القيادة سيتتبعها نفس االلتزام حتى يف 
الحقل الرتبوي، قد ينظر للقيادة أنها استخدام ذيك أو منطقي 
للصالحية الستغالل عالقات اإلنسانية من اجل االنجاز يف عنارص 
املنظور  هذا  ومن  وشخصية.  ذاتية  لطموحات  الرئيسية  األداء 
أداة النجاز  أو قد تصبح  للقيادة،  األخالق محورا  قد ال تشكل 

أهداف أخرى غري أخالقية.
•بطريقة أخرى، الدور الذي تلعبه األخالق يف املامرسة الفعلية 
يف القيادة املدرسية هي مبثابة سؤال مفتوح، ويف املقابل، حتى 
لو مل تكن األخالق محورية يف القيادة، فانه يقع عىل عاتق القائد 
أن يعالج مواقف حساسة أخالقيا. ولهذا السبب فقد يكون من 
مصلحة القادة أن يتعرفوا ويواجهوا القضايا األخالقية ويتفحصوا 

منظورهم الخاص.
املحتملني  أو  الحاليني  املدارس  قادة  إىل  دعوة  يوجه  •املقرر 
لتوضيح العالقة بني األخالق والقيادة يف بيئة املامرسات الرتبوية 

واملدرسية يف سنغافورة .


