
جداول الربامج واملقررات التدريبية وفق الدرجات التعليمية

  برامج املسار التدريبي للوظائف التعليمية  ) املعلم املجاز 1( 

  املؤهل: بكالوريوس تربوي أو بكالوريوس + دبلوم تربية.الدرجة الوظيفية:4

خدمة فعلية سنتان يف الدرجة الوظيفية + اجتياز كافة الربامج التدريبية املقررة بنجاح + رشوط الرتقية

استيفاء رشوط الرتقية وفق املعايري املعتمدة يف الوزارة )امتحانات مقالية خطية وفحوص 

ميدانية وامتحانات أخرى حسبام يلزم مع تقويم األداء الوظيفي(.

الرزم التدريبية التمهينية التقنية والفنية مجاالت التدريبالجهة املنفذة
اإلدارية

عدد 
الساعات 

الزمنية

NIE30بيئات التعلم الصفيةاملنهج30ساعة

NIE

البيداغوجيا 

90 ساعة

30تخطيط الدروس واملواد التعليمية

الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL متقدم إدارة التدريب

وحدتان ملقرر حاسوب210
30

NIEالكتابة اإلبداعية يف غرفة الصف
30

NIEالتقويم

90 ساعة

30إسرتاتيجية بناء االختبارات

NIE)1( 30البحث الرتبوي

30تطبيق معايري الجودة وأدواتها*

مهارات *

متهني املعلمني

 60 ساعة

30دور الدافعية يف النمو املهني

NIE30إدارة الصف

القيم*

30 ساعة

أخالقيات املهنة+إجراءات الصحة 

والسالمة+املواطنة وقيم االنتامء+لوائح وأنظمة 

ديوان الخدمة املدنية

30

NIE وكلية البحرين 

للمعلمني
مساندة يف 

التخصص 30ساعة

تحدد الربامج املساندة يف التخصص للمعلم وفقا 

لحاجته أو عند ظهور قصور عىل أدائه وتنفذ يف 

كلية البحرين للمعلمني.

30

تخصيص 30ساعة NIE يف مادة التخصص
البيداغوجيا اإلبداعية يف العلوم والرياضيات 

فقط)60 ساعة( توفر من قبل NIE وباقي 

التخصصات توفرها كلية البحرين للمعلمني

30
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برامج املسار التدريبي للوظائف التعليمية) املعلم املجاز 2(
املؤهل: بكالوريوس تربوي أو بكالوريوس+دبلوم تربيةالدرجة الوظيفية: 5

خدمة فعلية سنتان يف الدرجة الوظيفية + اجتياز كافة الربامج التدريبية املقررة بنجاح + رشوط الرتقية

استيفاء رشوط الرتقية وفق املعايري املعتمدة يف الوزارة )امتحانات مقالية خطية وفحوص 

ميدانية وامتحانات أخرى حسبام يلزم مع تقويم األداء الوظيفي(.

الجهة املنفذة
مجاالت 
الرزم التدريبية التمهينية التقنية والفنية التدريب

اإلدارية

عدد 
الساعات 

الزمنية

املنهج *

30ساعة
30األساليب الحديثة يف تقويم املنهج املدريس

NIE

البيداغوجيا

135 ساعة

30اسرتاتيجيات التعليم والتعلم الحديثة) التعلم التعاوين(

NIE30الفروق الفردية يف التعلم

NIE30قضايا حول البحث يف التعليم

إدارة التدريب
مهارات )ICT ( يف التدريس والتعلم مقرر حاسوب 

220 وتفعيل التعليم االلكرتوين) السبورة الذكية، 
الكتاب االلكرتوين(ج1

45

NIEالتقويم

30 ساعة
30البحث الرتبوي)2(

NIE مهارات

متهني املعلمني

 60 ساعة

30التفكري الناقد واإلبداعي للمتعلمني ذوي القدرات العالية

املامرسات املهنية الناجحة إلدارة الحياة*
)التواصل والرشاكة املجتمعية وإدارة الحياة املهنية(

15

NIE وكلية البحرين 

للمعلمني

مساندة يف 

التخصص 
30ساعة

تحدد الربامج املساندة يف التخصص للمعلم وفقا 

لحاجته أو عند ظهور قصور عىل أدائه وتنفذ يف كلية 

البحرين للمعلمني.
30

NIE وكلية البحرين 

للمعلمني
تخصيص 

90 ساعة

فقط(يوفره  العلوم  بالتقيص)ملعلمي  العلوم  تدريس 
كلية  قبل  من  توفريها  يتم  التخصصات  وباقي   NIE

البحرين للمعلمني(.
+ استخدام التقنية يف تدريس املواد)NIE توفر مقررين 
قبل  من  توفر  املواد  فقط،وباقي  والرياضيات  للعلوم 

كلية البحرين للمعلمني(.
توفر   NIE(الطلبة لدى  الشائعة  األخطاء  تحديد   +
والباقي  فقط،  والفيزياء  والكيمياء  البيولوجيا  مقررات 

يوفر من قبل كلية البحرين للمعلمني(. 

90
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برامج املسار التدريبي للوظائف التعليمية) املعلم املتمهن(
املؤهل: بكالوريوس تربوي أو بكالوريوس+دبلوم تربيةالدرجة الوظيفية: 6

رشوط الرتقية
خدمة فعلية سنتان يف الدرجة الوظيفية + اجتياز كافة الربامج التدريبية املقررة بنجاح 

)امتحانات مقالية خطية  الوزارة  املعتمدة يف  املعايري  الرتقية وفق  استيفاء رشوط   +

وفحوص ميدانية وامتحانات أخرى حسبام يلزم مع تقويم األداء الوظيفي(.

الجهة املنفذة
مجاالت 
الرزم التدريبية التمهينية التقنية والفنية التدريب

اإلدارية

عدد 
الساعات 

الزمنية

NIE املنهج

30ساعة
30تصميم وإعداد املنهج

NIE
البيداغوجيا

90 ساعة

30البقاء والنمو يف بيئة عاملية

برنامج توظيف مهارات الحاسوب يف التعليم إدارة التدريب
باستخدام تكنولوجيا املعلومات 322 ج2

60

NIEالتقويم

60 ساعة

30القياس الحقيقي البديل
NIE30تحديد قدرات وأساليب التدخل لتنمية مواهب الطلبة

مهارات *

متهني 

املعلمني

 75 ساعة

30أساسيات اإلدارة املالية

15تحليل املشكالت الرتبوية*

NIE30البحث اإلجرايئ

القيم*

15 ساعة
15الثقافة الدستورية

NIE وكلية البحرين 

للمعلمني

مساندة يف 

التخصص 
30ساعة

تحدد الربامج املساندة يف التخصص للمعلم وفقا 

لحاجته أو عند ظهور قصور عىل أدائه وتنفذ يف كلية 

البحرين للمعلمني.
30

NIE وكلية البحرين 

للمعلمني

تخصيص 

60 ساعة

التجريدية  املفاهيم  لتعليم  اإلبداعية  العروض  وتطوير  تصميم 

باقي   ،NIE املقرر ) وسيوفر  فقط  الفيزياء  ملعلمي  الفيزياء  يف 

التخصصات يلزم توفريها من قبل كلية البحرين للمعلمني(

+اإلرشاف عىل أعامل املشاريع يف الكيمياء+ اإلرشاف عىل أعامل 

املشاريع يف األحياء+) اإلرشاف عىل أعامل املشاريع يف الفيزياء(، 

الباقي يوفر من قبل كلية البحرين للمعلمني.

60
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برامج املسار التدريبي للوظائف التعليمية) املعلم األول(
املؤهل: بكالوريوس تربوي أو بكالوريوس+دبلوم تربيةالدرجة الوظيفية: 7

رشوط الرتقية
خدمة فعلية سنتان يف الدرجة الوظيفية + اجتياز كافة الربامج التدريبية املقررة بنجاح 

)امتحانات مقالية خطية  الوزارة  املعتمدة يف  املعايري  الرتقية وفق  استيفاء رشوط   +

وفحوص ميدانية وامتحانات أخرى حسبام يلزم مع تقويم األداء الوظيفي(.

الجهة املنفذة
مجاالت 
الرزم التدريبية التمهينية التقنية والفنية التدريب

اإلدارية

عدد 
الساعات 

الزمنية

املنهج *

30ساعة
أساسيات إعداد الربامج التعليمية التدريبية وتنفيذها 

وتقوميها
30

إدارة التدريب
البيداغوجيا

90 ساعة

30التعلم عن بعد، نظرياته وتاريخه ج1

NIE)30االتجاهات الحديثة لتعلم العلوم )عام

NIE30تحقيق التميز يف التعليم والتعلم

NIEالتقويم

60 ساعة

30تقويم أداء املعلم
NIE)30تقويم الربامج )نظريا وتطبيقيا

*

مهارات 

متهني 

املعلمني

 150 ساعة

30مهام املعلم األول وأدواره ومسؤولياته

مهارات التخطيط االسرتاتيجي والتحليل *
الرباعي)SWOT( وغريه

30

NIE
30مبادئ يف اإلرشاد ) اإلرشاد 1(

NIE)2 30نظريات وتقنيات يف اإلرشاد )اإلرشاد

NIE30االحتياجات الوجدانية للموهوبني

القيم
-

-

NIE وكلية البحرين 

للمعلمني

مساندة يف 

التخصص 
30ساعة

تحدد الربامج املساندة يف التخصص للمعلم وفقا 

لحاجته أو عند ظهور قصور عىل أدائه وتنفذ يف كلية 

البحرين للمعلمني.

30
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برامج املسار التدريبي للوظائف التعليمية) املعلم االستشاري(
املؤهل: بكالوريوس تربوي أو بكالوريوس+دبلوم تربيةالدرجة الوظيفية: 8

خدمة فعلية سنتان يف الدرجة الوظيفية + اجتياز كافة الربامج التدريبية املقررة بنجاح رشوط الرتقية

)امتحانات مقالية خطية  الوزارة  املعتمدة يف  املعايري  الرتقية وفق  استيفاء رشوط   +

وفحوص ميدانية وامتحانات أخرى حسبام يلزم مع تقويم األداء الوظيفي(.

مجاالت الجهة املنفذة
التدريب

الرزم التدريبية التمهينية التقنية والفنية 
اإلدارية

عدد 
الساعات 

الزمنية

املنهج إدارة التدريب

30ساعة
30تصميم وتقويم الربامج عن بعد) الحاسوب(ج1 + ج2

NIEالبيداغوجيا

60 ساعة

30الدراسات املقارنة يف الرتبية

NIE30التعامل مع فئة بطيئي التعلم

NIEالتقويم

60 ساعة

30تقويم اسرتاتيجيات التعليم والتعلم
30إعداد االختبارات*

NIE

مهارات 

متهني 

املعلمني

 135 ساعة

30املدرسة والفاعلية التنظيمية

NIE30توجيه املعلمني وحفزهم

15قيادة فرق العمل*

30مهارات التفاوض وإدارة األزمات*

30أساليب التنمية الذاتية يف املؤسسة املدرسية وتقوميها*

NIEالقيم

45 ساعة

30القيم والقيادة يف الرتبية

15اإلملام بالجوانب القانونية الوظيفية*

NIE وكلية البحرين 

للمعلمني

مساندة يف 

التخصص 
30ساعة

تحدد الربامج املساندة يف التخصص للمعلم وفقا 

لحاجته أو عند ظهور قصور عىل أدائه وتنفذ يف كلية 

البحرين للمعلمني.
30
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