
األسئلة املتعلقة بتنفيذ برامج كادر املعلمني

س1: من أي رتبة يسمح للمعلم أن يتمهن يف درجته؟

ج1 : مل تحدد أي رتب لتمهني املعلم.

س2: إذا كان املعلم يف الدرجة الرابعة الرتبة )5( وأكمل متهنه يف أربع سنوات وصل خاللها إىل 

الرتبة التاسعة، فهل ينتقل إىل الدرجة الخامسة؟

ج2 : نعم، ينتقل إىل الدرجة الخامسة التعليمية بعد إكامله برنامج التمهن، باإلضافة إىل مرور 

أربع سنوات من آخر ترقية حصل عليها املوظف.

هل   ، سنوات  أربع  يف  متهنه  أكمل   )12( الرتبة  التعليمية  السادسة  الدرجة  يف  معلمة  س3: 

سيحصل عىل السابعة بعد نهاية املربوط لدرجته دون أن يصيح معلاًم أول؟

مربوط  عىل  وقوفه  بعد  التعليمية  السابعة  الدرجة  عىل  سيحصل  التمهن،  بدون  نعم   : ج3 

الدرجة السادسة التعليمية سنة، وان تكون خدمته خمسة عرش سنة محسوبة يف التقاعد.

س4: ما هي امتيازات املعلم األول يف الدرجة السابعة إذا تساوى مع زميله املعلم بدون مهام 

وظيفية؟

ج4 : املعلم األول ميكن أن يصل إىل الدرجة الثامنة التعليمية بعد وقوفه عىل مربوط الدرجة 

السابعة التعليمية، باإلضافة إىل نصاب الحصص لديه مخفض، أما املعلم فإنه يصل فقط للدرجة 

السابعة التعليمية بعد وقوفه عىل مربوط الدرجة السادسة التعليمية ولديه نصاب كامل من 

الحصص.

س5: املعلم األول عىل الدرجة السابعة، هل يسمح له باالنتقال إىل الدرجة الثامنة بعد استكامل 

برامجه؟

ج5 : ال ينتقل املعلم إىل الدرجة الثامنة التعليمية بالتمهن ولكن ميكن أن مينح الدرجة الثامنة 

التعليمية يف حالة وصوله لنهاية مربوط الدرجة السابعة التعليمية، وأن تكون خدمته خمسة 

عرش سنة محسوبة يف التقاعد.
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الدرجة  مربوط  لنهاية  الوصول  بعد  التمهن  بدون  التعليمية  الرابعة  الدرجة  تفتح  متى  س6: 

الرابعة؟

ج6: ال ميكن منحها حالياً إال بالتمهن حسب الكادر.

الدرجة  مربوط  لنهاية  الوصول  بعد  التمهن  بدون  التعليمية  الخامسة  الدرجة  تفتح  متى   :7 س 

الخامسة؟

ج7: ال ميكن منحها حالياً إال بالتمهن حسب الكادر.

الدرجة  مربوط  لنهاية  الوصول  بعد  التمهن  بدون  التعليمية  السادسة  الدرجة  تفتح  متى  س8: 

السادسة؟

ج8: يمكن أن مينح املعلم الدرجة السابعة التعليمية بعد وصوله ملربوط الدرجة السادسة التعليمية 

وميض سنه من وصوله عىل مربوط السادسة باإلضافة إىل خدمة )15( سنة محسوبة يف التقاعد.

س9: إذا غري املتدرب وظيفته من معلم إىل اختصايص فكيف سيكون متهنه؟

ج9: سيكون التمهن وفق الوظيفة الجديدة.

س10: كيف سيعامل املعلم ممن ال تسمح له ظروفه الصحية اجتياز الربامج التدريبية للتمهن؟ ج 

10: يبقى يف درجته حسب الكادر.

ج 10: يبقى يف درجته حسب الكادر.

س10: كيف سيعامل املعلم ممن ال تسمح له ظروفه الصحية اجتياز الربامج التدريبية للتمهن؟

ج 10: يبقى يف درجته حسب الكادر.

س11: هل سينطبق الربنامج التدريبي وفق كادر املعلمني عىل املعلمني غري البحرينيني؟

ج 11: كادر املعلمني سيطبق حالياً عىل املعلمني البحرينيني فقط.
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س12: بالنسبة إىل املعلم املتمهن الذي سعى إىل الحصول عىل عدد الساعات اإلضافية، هل سيتاح 

له الرتقي إىل الدرجة املتقدمة متجاوزاً النظام املعمول به؟

ج12: سريقى فقط بعد استيفائه لرشوط التمهن ووجود الشاغر للدرجة السابعة التعليمية كمعلم 

أول.

س13: ما هي معايري اختيار املعلمني الذين سيخضعون لربامج التمهن؟

ج 13: تم اقرتاح معايري للفرتة الحالية وذلك حسب اآليت:

1.أن يكون بحريني الجنسية.

2.أن يكون مصنفاً عىل الجدول التعليمي باملدارس فقط.

3.أن تكون لديه الرغبة واالستعداد للدراسة.

4.أن يكون حاصاًل عىل البكالوريوس الرتبوي أو بكالوريوس مع دبلوم تربية.

5.أن يلم باللغة االنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة.

6.أن تكون لديه خدمة ال تقل عن أربع سنوات يف مجال التدريس داخل الوزارة 

)تحسب الخدمة داخل الوزارة فقط وحتى تاريخ اإلعالن(
7.أال يقل تقرير األداء الوظيفي يف السنتني األخريتني عن جيد جدا.

8.أن يتمتع باللياقة الصحية.

9.أن ال يكون لديه نصاب مخفض من الحصص بسبب عذر طبي.                  

10 .أن يجتاز مراحل التقييم املطلوبة.

التدريبية  الربامج  أنهى بعض  إذا  التالية  التعليمية  الدرجة  إىل  املتدرب  انتقال  س14: هل ميكن 

خارج الكلية يف فرتة تقل عن األربع سنوات املحددة لدرجته التعليمية؟

ج 14: حسب التعليامت التي لدينا أن التمهن سيكون من خالل كلية البحرين للمعلمني وإدارة 

التدريب والتطوير املهني أما عن الربامج األخرى ليس لدينا أي توجيه يف قبولها حتى اآلن.
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س15: من سيحدد للمعلم مساره التدريبي يف درجته؟

ج15: تقرتح كلية البحرين للمعلمني برامج تدريبية بحسب الدرجات املختلفة التي تتناسب مع 

كفايات املعلمني، وتقوم بطرح هذه الربامج ومن ثم يقوم املعلم بالتسجيل فيها مبا يضمن اجتياز 

360 ساعــة زمنيــة خــــالل 4سنوات كحد أدىن.

، فهل ستحتسب ساعات  التدريبي أجزاء سبق وان اجتازها املتدرب  الربنامج  إذا احتوى  س16: 

التدريب له ضمن برامج التمهن للكادر؟

ج 16: ستحتسب الربامج التدريبية التي اجتازها املعلم  مسبقا يف حال اعتامدها من قبل الجهة 

املعنية بكلية البحرين للمعلمني.

رصد  سيكون  وكيف  املختلفة،  الدرجات  يف  املعلمني  لخطط  املتابعة  نظام  سيكون  س17:كيف 

درجاته وتوثيق مساره التدريبي؟

ج17: شكل فريق عمل العداد وتطوير برنامج حوسبي للتسجيل مع إدارة نظم املعلومات بوزارة 

الرتبية والتعليم يتم من خالله متابعة مسار املعلم التدريبي والتنسيق بني كلية البحرين للمعلمني 

التعليمية أو اإلدارات  بيانات املوظفني مع إطالع اإلدارات  البرشية وذلك لتحديث  املوارد  وإدارة 

املعنية األخرى.

س18:من هي الجهة املخولة مبعادلة الربامج واحتساب الساعات املعتمدة؟

ج18: كلية البحرين للمعلمني هي الجهة املخولة ملعادلة الربامج.

س19:إذا غري املتدرب تخصصه، فام آلية تغري التخصص ومعادلة الربامج التدريبية التي تم اجتيازها 

يف التخصص السابق؟

ج19: تحتاج تحديد آليات االنتقال من تخصص آلخر والساعات املشرتطة لذلك أوال ومن ثم تحديد 

كيفية احتساب الدورات التدريبية.
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س22:هل تحتسب الربامج التدريبية القدمية التي اجتازها املعلم قبل تنفيذ الكادر وكيف سيتم 

احتسابها؟

ج22: من املمكن احتساب بعض الربامـج القدمية التي أنجزت يف العام األكاديـمي السابـق )العامني 

السابقني( والذي اجتازها املعلم قبل تنفيذ الكادر. رشيطة أن يتم اعتامدها من قبل كلية البحرين 

للمعلمني وان توافق وزارة الرتبية والتعليم عىل ذلك.

س23:كيف سيقوم املتدرب بعد االنتهاء من حضوره الربنامج التدريبي؟ وما هي أدوات تقويم 

املعلم يف برامج التمهن؟

ج23: يخضع املتدرب ألساليب تقويم مختلفة منها انجاز املشاريع املتكاملة وتقديم أوراق العمل، 

املدرب  يراها  التي  التقويم  أساليب  من  وغريها  العروض  وتقديم  املحارضات  الفعالة يف  املشاركة 

مناسبة وتكون معتمدة من قبل كلية البحرين للمعلمني.

س24: هل يدرج اسم املعلم يف برنامج التمهني الذي يتوافق مع ميوله واهتامماته أو يعتمد عىل 

احتياجاته بناًء عىل نتائج تقويم أدائه؟

ج24: هناك عدة خيارات للمعلم مبنية عىل الربامج املطروحة الحتياجات املعلم وميوله واهتامماته 

املعدة بحسب درجته  الكفايات  الساعات وفق  إنهاء عدد معني من  املعلم  يتوجب عىل  ، حيث 

الوظيفية وكذلك بحسب تقويم أدائه ومن ثم ميوله واهتامماته.

س20:الربامج التدريبية التي توفر من قبل الدارس أو من قبل جهات خارجية أخرى، كيف سيتم 

احتساب ساعات التدريب ضمن كادر املعلمني؟

التي ستعتمدها يف  البحرين للمعلمني بإطالع وزارة الرتبية والتعليم عىل اآللية  تقوم كلية  ج20: 

اعتامد الساعات التدريبية بحسب الكفايات املحددة وتقوم الجهة التي تنسق للكادر مبطابقة هذه 

الساعات مع احتياجات املعلمني للرتقي.

س21:لو تعرث املتدرب يف بعض الربامج التدريبية هل سيعيدها وكيف ستحتسب ساعاتها؟

ج21: يخضع ذلك للقوانني التي تسنها كلية البحرين للمعلمني حول تقييم الربامج وإعادتها.
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س25: هل توجد جهة خارجية تتابع مدى دقة توزيع املعلمني عىل الربامج التمهنية ومعلن عنها 

بامليدان؟

ج25: من املؤمل أن تكون هناك جهة تنسيقية يف الوزارة تقوم بالتنسيق بني إدارات التعليم واملوارد 

البرشية وإدارة التدريب والتطوير املهني وكافة اإلدارات املعنية من جهة وكلية البحرين للمعلمني 

من جهة أخرى.
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س26: متى سيفَعل الكادر بصورة فعلية؟

،وقد  م  عام 2004  أربع سنوات مضت خالل  منذ  الكادر  تطبيق  األوىل من  املرحلة  بدأت  ج26: 

التي  واملعلمني  املساعدين  واملديرين  املدارس   ملدراء  التمهني  برامج  مثل  التمهني  برامج  لحقتها 

  NIE أقيمت يف إدارة التدريب والتطوير املهني وتقوم اآلن كلية البحرين للمعلمني بالتعامل مع

بطرح العديد من برامج التمهني املختلفة ملختلف الدرجات التعليمية.

امتحانات  القدرة عىل اجتياز  الذي ليس لديه  املعلم  التي تتخذ تجاه  س27: ما هي اإلجراءات 

التمهن لعدة مرات؟

ج27: يجب تحديد اإلجراءات املناسبة بصورة توافقية بني كلية البحرين للمعلمني والجهة املعنية 

بوزارة الرتبية والتعليم .

س28: ما هي آليات تقويم أداء املعلم يف ظل متهنه؟

)االستطالعية،  بأنواعها  االستامرات  توظيف  يتم  والتي  أنواعها  مبختلف  الصفية  الزيارات   - ج28: 

التكوينية، تقويم أداء املعلم(.

        - اللقاءات الفردية والجامعية التي تتم بني املعلم واملرشف الرتبوي.

        - االجتامعات )التي يتم فيها املحاورات القبلية والبعدية مع املعلمني حول أدائهم قبل الزيارة 

الصفية وبعدها(.



40

س30: ما هو دور املعلم األول واإلدارة املدرسية يف تقديم أداء املعلم؟

ج30: يقوم املعلم األول بزيارة املعلمني خالل املواقف التعلمية التعليمية، ومتابعة جميع األعامل 

الخاصة باملعلم وذلك تنفيذاً ملهامه ومسئولياته وتعزيزا لكفاياته اإلرشافية كمرشف مقيم باملدرسة 

ومنها: تقويم أداء املعلمني ، والتنمية املهنية لهم، وتجويد تعلم الطلبة، والتواصل مع اآلخرين.

كام يقوم مدير املدرسة أو املدير املساعد بكتابة تقرير تقويم األداء الوظيفي الذي يعتمده مدير 

املدرسة مستعيناً باملعلم األول.

س29: ما دور املرشف الرتبوي يف تقويم أداء املعلم؟

ج29: يقوم املرشف الرتبوي بتقويم أداء املعلم املستجد من خالل الزيارات الصفية )كام هو موضح 

أعاله يف أنواع االستامرات املستخدمة يف الزيارات الصفية( ، وعقد اللقاءات مبشاركة مدير املدرسة 

واملدير املساعد.

أنواع  يف  أعاله  موضح  هو  كام   ( الصفية  الزيارات  خالل  من  املثبتني  املعلمني  بتقويم  يقوم  كام 

االستامرات املستخدمة يف الزيارات الصفية( ، ومتابعة املشاريع التي يقومون بتنفيذها ، واللقاء بهم 

لتزويدهم باملالحظات من أجل االرتقاء بأعاملهم.



األسئلة الواردة من قبل اللجنة االستشارية للمعلمني واالجابات عليها

س1: هل الرتقية مرشوطة بالشاغر؟

ج1: بالنسبة للمعلمني فإن الرتقية غري مربوطة بالشاغر.

 

س2: مدرس أخذ دورات تدريبية من قبل إدارة املناهج، ودورات تدريبية من قبل إدارة التعليم 

الفني واملهني. ما مدى تأثري هذه الساعات التدريبية؟ وهل لها مثة مكان؟

الجهة  قبل  من  اعتامدها  حال  يف  مسبقا  املعلم  اجتازها  التي  التدريبية  الربامج  ستحتسب   : ج2 

املعنية بكلية البحرين للمعلمني ولكن ذلك ضمن رشوط محددة .

س3: تقدم كثرٌي من املعلمني لاللتحاق بالدبلوم الرتبوي يف إدارة التدريب والتطوير، لكنهم بعد مل 

يتحدد مصريهم... فإىل أين يتوجهون؟

ج3 : يعد الدبلوم الرتبوي مطلبا أساسيا قبل االلتحاق بربامج التمهن،و اذا استوىف املعلم متطلبات 

الدبلوم الرتبوي ، فيحق له التمهن ضمن برامج كادر املعلمني .

س4: إذا أنهى املعلم مقررات الدرجة الرابعة عىل سبيل املثال. فكيف ستتم ترقيته إىل الدرجة 

للرتقي إىل  آلية أخرى  أّن هناك  أم  نتائجه  للمقررات وظهور  انتهائه مبارشة  الخامسة؟ هل عند 

الدرجة الخامسة؟

 ج4: للرتقي يف كادر املعلمني هناك رشطان أولهام مرور أربع سنوات من آخر ترقية حصل عليها 

املوظف والثاين عند إنهائه لربامج التمهني الخاصة بالدرجة الخامسة التعليمية، هذا باإلضافة إىل 

رضورة انعكاس هذا  التدريب يف أدائه الوظيفي.

 

س5: ماذا عن املدارس التي مل يصل إليها تعميم بشأن التسجيل للربامج خالل هذا الفصل ملرشوع 

الّتمهني؟

ج5: لقد تم التأكد من املختصني بإدارة املوارد البرشية بأن إعالن التسجيل لربامج التمهني قد تم 

إرساله لجميع مدارس مملكة البحرين، واملعلمني الذين مل يسجلوا لربامج التمهني عليهم التسجيل 

مرة أخرى عند صدرو إعالن آخر.
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س6: كيف يخدم الكادر املعلمني الذين لديهم سنوات خربة طويلة وال ميكنهم االنضامم لربامج 

لهم  يضمن  بنٌد  هناك  أم  الكادر  يف  نصيبهم  من  حرمانهم  سيتم  هل  ظروفهم؟  بسبب  الكادر 

حقوقهم؟

ج6: عند صدور رشوط كادر املعلمني يف 2007/1/11م وضعت رشوط الرتقي دون متييز أو استثناء 

ألي فئة من املعلمني سواًء من الجدد أم قدامى املوظفني أي أن عليهم الخضوع لنفس الرشوط.

 

الحّد  املتقدمني  عدد  فاق  إذا  )املقررات(  الدورات  لهذه  تقدم  من  جميع  قبول  سيتم  س7:هل 

األقىص؟ وما هي املعايري التي سيتم احتسابها للقبول؟

ج7: يتم قبول جميع من تقدم ملقررات برامج كادر املعلمني وفق املعايري التالية للمرحلة الحالية : 

1. أن يكون بحريني الجنسية.

2. أن يكون مصنفاً عىل الجدول التعليمي باملدارس فقط.

3. أن تكون لديه الرغبة واالستعداد للدراسة.

4. أن يكون حاصاًل عىل البكالوريوس الرتبوي أو بكالوريوس مع دبلوم تربية.

5. أن يلم باللغة االنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة.

6. أن تكون لديه خدمة ال تقل عن أربع سنوات يف مجال التدريس داخل الوزارة ) تحسب الخدمة 

داخل الوزارة فقط وحتى تاريخ اإلعالن(

7. أال يقل تقرير األداء الوظيفي يف السنتني األخريتني عن جيد جدا.

8. أن يتمتع باللياقة الصحية.

9. أن ال يكون لديه نصاب مخفض من الحصص بسبب عذر طبي.

10 .أن يجتاز مراحل التقييم املطلوبة.

 

ِط يف املتقدم إىل برنامج التمهني أن يجيد اللغة اإلنجليزية وذلك ما تضمنه التعميم الوارد  س8: اشرترُ

إىل املدارس، ما مصري الفئة التي ليس له هذا التوجه اللغوي؟

 ج8: سيتم مساندة الفئة غري املتمكنة من اللغة االنجليزية قدر املستطاع ، وسيوضع يف االعتبار 

تذليل هذه الصعاب بشتى الوسائل. 
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س9: لو اجتاز معلٌم ما دورة تدريبية تعادل أكرث من )30( ساعة، كيف يتم التنسيق بشأن ما بقي 

من ساعات؟

 ج9: الجهة املعنية مبعادلة الربامج واملقررات التدريبية لكلية البحرين للمعلمني لها صالحية اتخاذ 

القرار املناسب.

س10: لو أراد املعلم إنهاء الدورة التدريبية يف أقل من )4( سنوات. هل يحق له ذلك؟

ج10: وفق نظام الكادر الحايل يكون الرتقي بعد استكامل متطلبات التمهن يف الكادر يف أربع سنوات 

أو أكرث ، ولكن ليس يف فرتة أقل ، حيث يتمهن املعلم عىل مدى 90 ساعة زمنية سنويا مبعدل 360 

ساعة خالل السنوات األربع. 

 

س11: كيف سيخدم مرشوع التمهني أولئك املعلمني الذين أوشكوا عىل بلوغ مرحلة التقاعد؟

ج11: تدرس حالياً الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة املدنية تعديل أوضاع املعلمني.

 

س12: أصحاب الوظائف املساندة )اختصايص مصادر تعلم، اإلرشاد االجتامعي، اإلرشاد املهني، 

وفنيي التسجيل( ما هو موقعهم يف كادر الّتمهني ؟

ج12: يصلون إىل الدرجة السادسة التعليمية بالتمهن وكذلك ميكنهم الحصول عىل الدرجة السابعة 

س13:هل يوجد مثة حيز يف مضمون الكادر لعالوة بدل طبيعة عمل للعاملني مع ذوي االحتياجات 

الخاصة؟

ج13: تدرس الوزارة حالياً ذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة املدنية.

س14:هل يجدي انتظام َمْن هم عىل وشك التقاعد يف برنامج الّتمهني؟

ج14: يرجع ذلك الختيار املعلم نفسه، ال سيام أن التقاعد ال يعني التوقف عن التعلم.
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س15:مثة الكثري من التساؤالت حول فرتة الدراسة، هل ستكون صباحية أم مسائية؟ وإذا كانت 

مسائية فكيف ميكن التنسيق مع أوضاع البعض ممن متثل لهم الفرتة املسائية ضغطاً إضافياً السيام 

املعلامت/ األمهات؟

ج15: سيكون التدريب يف الفرتة املسائية حاليا الرتباط املعلم بأعباء تدريسية يف الصباح ، و قد تم 

إصدار توجيهات اىل املدارس برضورة التعاون مع املعلمني املسجلني يف برامج التمهن . 

س16:املعلمون الوافدون، هل يحق لهم االستفادة من مرشوع الّتمهن؟

ج16:  مرشوع التمهن للمعلمني البحرينيني فقط.

 

س17:ملاذا تّم اشرتاط  خوض املعلم لربنامج التمهني للحصول عىل الدرجة أو الرتقية يف حني مل يتم 

تطبيق هذا النظام يف الوزارات األخرى، مثل الطبيب أو املهندس أو الدكتور يف الجامعة؟

ج17:  جميع املهن تحتاج اىل برامج متهن مستدامة لالطالع عىل املستجدات يف مجال املهنة وتحسني 

وتطوير األداء وبالتايل البد لتطوير التعليم أن يتم من خالل رفع كفاءة املعلمني، والعلم ال يقف عند 

حد معني ، فمن خالل برامج التمهن ميكن للمعلم متابعة املستجدات عىل الساحة الرتبوية ومن ثم 

ينعكس ذلك عىل مستوى أداءه و عىل التعليم بعمومه . 

إىل  تلقائياً  سينتقل  هل  إلخ(.   .. الخامسة،  الرابعة،  )سواء  الدرجة  مربوط  إىل  يصل  َمْن  س18: 

الدرجة التي تليها؟ أم إنه سيكون مرهوناً مبرشوع التمهني؟ 

ج18: ال ميكن أن مينح الدرجة التي تيل درجته الحالية إال يف حالة إنهائه لربامج التمهني الخاصة 

بكل درجة، وذلك حسب رشوط كادر املعلمني، إال يف حالة أنه وصل املعلم إىل نهاية مربوط الدرجة 

السادسة التعليمية ميكنهم الحصول عىل الدرجة السابعة التعليمية دون اشرتاط التمهن.

 

س19:مدرس أنهى )360( ساعة وانتقل إىل الدرجة التالية. ماهي املدة الزمنية التي عليه انتظارها 

للحصول عىل الدرجة؟ وهل مثة متطلبات أخرى يك يضمن االنتقال؟

ج19: حسب رشوط الرتقي يف كادر املعلمني عليه مواصلة التدريب ألربع سنوات أخرى من آخر 

ترقية حصل عليها ومن ثم يحصل عىل الرتقية التي تليها وهكذا.
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س20: هل سيدخل جميع املعلمني نفس الدورات دون مراعاة لتخصصاتهم األكادميية؟

ج20: يتضمن الكادر برامج تربوية عامة ، وبرامج أكادميية تخصصية .

 

س21: ما هو وضع معلمي الرتبية الرياضية بالنسبة لربنامج الّتمهني؟

ج21: كام ذكرنا من قبل يتضمن الكادر برامج تربوية عامة ، وبرامج أكادميية تخصصية و التمهن 

يف الربامج الرتبوية العامة يسبق التمهن يف الربامج الرتبوية التخصصية .
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