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الموضوعالٌوم

الفترة الثانٌةالفترة األولى 

تسجٌل أخطاء الطالب فً كل سؤال من خالل تحلٌل اختبار األول 

فترة 

وضع خطط انماء مهنً للمعلمٌنالثاتً

تحدٌد مستوى درجة صعوبة السؤالالثالث

وضع أسئلة مستوٌات علٌا من التفكٌرالرابع

والفائقٌنوضع خطط عالجٌة للطالب الضعاف الخامس



التشابك بٌن المفاهٌم

ترتبط نظرٌة التخطٌط االستراتٌجً بالعدٌد بٌن المفاهٌم والمصطلحات ، مما ٌزٌد من صعوبة التفرٌق

م 002بٌن تلك المفاهٌم نظًرا لتشابك 

.تسمٌة كل مجموعة •

.تنفٌذ التمرٌن وفقا لألسلوب المقترح •

.ٌراودك فً ورقة خارجٌة ... تسجٌل كل فكرة أو سؤال •

.من هو بجانبك ٌحق لنا جمٌعا سماعه  ماٌسمعه•

.قانون ...... ال •

:قوانٌن البرنامج التدرٌبً 



التشابك بٌن المفاهٌم

بٌنترتبط نظرٌة التخطٌط االستراتٌجً بالعدٌد 

:محاور البرنامج التدرٌبً
.مفهوم القٌادة•

.مستوٌات القٌادة•

. مفهوم التنمٌة المهنٌة•

.لماذا المدرسة•

.معاٌٌر الجودة للتنمٌة المهنٌة •

.أهداف برامج التنمٌة المهنٌة •

.مجاالت التنمٌة المهنٌة•

.كفاٌات مجاالت التنمٌة المهنٌة •

.أسالٌب التنمٌة المهنٌة •

.كٌف أصمم برامج التنمٌة المهنٌة •

.فك التشابك بٌن المفاهٌم •

.أهم اإلجراءات التً ٌجب مراعاتها عند وضع خطة التنمٌة المهنٌة •



هً الصفات التً ترغب أن تكون بذلك  ما     

الرئٌس ؟                       



بٌنالتشابك 

( اإلحترام) الزعامة 

(التأثٌر) تنمٌة اآلخرٌن

(النتائج ) اإلنتاج 

(العالقات ) القبول 

(الحقوق ) المنصب 

ماهً مستوٌات القٌادة ؟



تت

(1) تمرٌن 



ماذا تعلمت؟ماذا ترٌد أن تعرف؟ماذا تعرف؟

ماذا تعرف عن التنمٌة المهنٌة ؟



.المطلوبة للمهنة واالرتقاء بطاقاته بما ٌرفع من مستوى التعلٌم والتعلمالكفاٌات 

التنمٌة المهنٌة
برنامج منظم ومخطط للمعلم ٌمكنه من إتقان 

بطاقاته  واإلرتقاءالكفاٌات المطلوبة للمهنة 

بما ٌرفع مستوى التعلٌم والتعلم 



الحاجة إلى تنمٌة مهنٌة فعالة

الوضع 
الحالً 

الوضع 
المنشود

الحاجة إلى تنمٌة مهنٌة 

فعالة

التوجه نحو الممارسة داخل المدرسة كأساس للتنمٌة 

المهنٌة للمعلمٌن



هً مجموع التغٌرات المطلوب إحداثها فً الفرد 

والمتعلقة بمعارفه وخبراته وآرائه وسلوكه 

.واتجاهاته لجعله الئًقا ألداء عمله بكفاءة عالٌة 

مفهوم االحتٌاجات التدرٌبٌة 



رن القتطوٌر التعلٌم من أجل مجتمع للمعرفة ٌتطلب تغٌٌرات كبٌرة فً معارف وسلوكات وإتجاهات المعلمٌن من أجل مساعدة الطالب على النجاح فً 

21

لماذا المدرسة  ؟

تطوٌر التعلٌم من أجل مجتمع للمعرفة ٌتطلب تغٌٌرات كبٌرة فً معارف •

المعلمٌن من أجل مساعدة الطالب على النجاح فً وسلوكٌات واتجاهات 

21القرن 

لوحده أن ٌحدث تلك التغٌٌرات المعرفٌة والسلوكٌة ال ٌمكن التدرٌب التقلٌدي •

المعرفًالضرورٌة لدى معلمٌنا لمساعدة الطلبة على النجاح فً االقتصاد 

؟........لماذا 



مكونات برامج 

التنمٌة المهنٌة

نقل األثر للغرفة مهاراتمعارف

الصفٌة

0%5%10النظرٌة

0%20%30النمذجة

5%60%60التطبٌق

الدعم على 

مستوى المدرسة 

95%95%95%

  نسبة انتقال أثر التدرٌب للغرفة الصفٌة



التوجه نحو الممارسة داخل المدرسة كأساس للتنمٌة المهنٌة للمعلمٌن

كلما زادت ... الى تشوٌه للمبادرات التجدٌدٌةالهرمً  ٌؤدى تعدد الحلقات فً التدرٌب •

وبٌن المعلم كلما زاد ( اي الفرٌق المحوري)الحلقات الرابطة بٌن التدرٌب األصلً 

. احتمال تشوٌه المبادرة التجدٌدٌة

التدرٌب بحكم طبٌعته ٌركز فقط على التعلٌمً للتدرٌب فإن كانت جودة التصمٌم مهما •

المتدربٌن المعارف الصرٌحة القابلة للتدوٌن والكتابة والنقل الصرٌح من المدرب الى 

تعتمد على معارف ضمنٌة ٌصعب تدوٌنها واكتسابها و السلوكٌات  من المهارات الكثٌر 

ولكن بواسطة التجرٌب والممارسة داخل الفصل المدرسً، ومن . من خالل التدرٌب

  اإلحتكاكو معلمٌن آخرٌن، أداء خالل اإلرشاد المختص، والرعاٌة الفنٌة، ومالحظة 

المهاراتعبر الوقت ٌمكن للمعلم أن ٌكتسب بعض هذه باألقران 



فكثٌرا ما ٌعود المتدربون . التدرٌب الهرمً التقلٌدي ٌركز على تغٌٌر معارف ومهارات واتجاهات األفراد، ولكنه ٌغفل الجانب المؤسساتً لعملٌة التغٌٌر

استراتٌجٌات التنمٌة المهنٌة الفعالة ٌجب أن تأخذ بعٌن .الى مدارسهم بمعارف ومهارات جدٌدة، ولكن مؤسساتهم قد ال تكون مشجعة على عملٌة التغٌٌر

.اإلعتبار عملٌتً إدارة  وقٌادة التغٌٌر على مستوى األفراد والمؤسسات

قتصاد اإل بناء قدرات المعلمٌن حتى ٌتمكنوا من تصمٌم تجارب تعلمٌة تساعد الطالب على اكتساب المعارف والمهارات واإلتجاهات الضرورٌة للنجاح فً

.لبرامجه االمعرفً تتطلب تغٌٌرا جوهرٌا لٌس فقط فً مضامٌن برامج التنمٌة المهنٌة ولكن أٌضا فً استراتٌجٌات تخطٌط، وتطوٌر، وتنفٌذ، وتقوٌم هذ

.  الممارسة تعتبر استراتٌجٌة فعالة للتعامل مع التحدٌات التً ٌواجهها التدرٌب الهرمً التقلٌدي/التنمٌة المهنٌة القائمة على المدرسة

التدرٌب الهرمً التقلٌدي ٌركز على تغٌٌر معارف ومهارات واتجاهات األفراد، ولكنه ٌغفل الجانب •

فكثٌرا ما ٌعود المتدربون الى مدارسهم بمعارف ومهارات جدٌدة، ولكن . المؤسساتً لعملٌة التغٌٌر

التنمٌة المهنٌة الفعالة ٌجب أن تأخذ واستراتٌجٌات . التغٌٌر مؤسساتهم قد ال تكون مشجعة على عملٌة 

.عملٌتً إدارة  وقٌادة التغٌٌر على مستوى األفراد والمؤسسات اإلعتباربعٌن 

قدرات المعلمٌن حتى ٌتمكنوا من تصمٌم تجارب تعلمٌة تساعد الطالب على اكتساب المعارف بناء •

المعرفً تتطلب تغٌٌرا جوهرٌا لٌس فقط فً  اإلقتصادالضرورٌة للنجاح فً  اإلتجاهاتو  والمهارات 

.مضامٌن برامج التنمٌة المهنٌة ولكن أٌضا فً استراتٌجٌات تخطٌط، وتطوٌر، وتنفٌذ، وتقوٌم هذه البرامج

 ٌواجههاالممارسة تعتبر استراتٌجٌة فعالة للتعامل مع التحدٌات التً /التنمٌة المهنٌة القائمة على المدرسة•

.  التدرٌب الهرمً التقلٌدي

حاجة لنمط جدٌد من التنمٌة المهنٌة  هناك ..إذن 

21وفرص القرن تحدٌات  بمعاٌٌرتناسب



تنفٌذ األنشطةوأسلوب 

6( والغرض ، ولمن تقدم أنشطة وخدمات المنظمة ، ولماذا ؟ ( 

7. ( الصورة التً تأمل أن تحققها المنظمة لنفسها ، أو الوضع المرغوب الذي ٌجب أن تسعى إلٌه المنظمة: الرؤٌة( 

8.( النتائج التً تود المنظمة أن تحققها من خالل التخطٌط والرؤٌة، وفً ضوء الرسالة المحددة للمنظمة: األهداف( 

2. ( هً طرٌقة القٌاس المتبعة للتحقق من تنفٌذ األهداف ، وٌطلق علٌها معاٌٌر النجاح: مؤشرات اإلنجاز( 

)1(

)2(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)2(
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 التىالتنمٌة المهنٌة 

تقود الى التحسن فً 

اداء كل الطالب تقوم 

بتنظٌم التربوٌٌن فً 

.  الممارسةمجتمعات 

تقود  التىالتنمٌة المهنٌة 

الى التحسن فً اداء كل 

الطالب تزود التربوٌٌن 

بالمصادر الالزمة لدعم 

عملٌة التعلم

تقود  التىالتنمٌة المهنٌة 

الى التحسن فً اداء كل 

الطالب تتطلب الدعم و 

االلتزام من قبل القٌادات 

على مستوى المدرسة و 

.  المنظومة ككل

تقود  التىالتنمٌة المهنٌة 

الى التحسن فً اداء كل 

الطالب، تستخدم 

 آداءحول المعطٌات 

الطلبة لتحدٌد األولوٌات 

التعلمفً عملٌة 

تقود  التىالتنمٌة المهنٌة 

الى التحسن فً اداء كل 

الطالب، تستفٌد من 

المصادر المختلفة 

للمعلومات وذلك لتوجٌه 

التطورعملٌة 

تقود  التىالتنمٌة المهنٌة 

الطلبة فً اداء التحسن الى 

  تتطلب اختٌار التصمٌم 

االفضل  التعلمً(األسلوب)

.للمعلمٌن

تقود  التىالتنمٌة المهنٌة 

فً اداء التحسن الى 

الطلبة ، تعتمد على نتائج 

البحث التربوي فً مجال 

.تعلم الكبار

 

 التىالتنمٌة المهنٌة 

فً التحسن تقود الى 

اداء الطلبة ، تعتمد 

على فهم عمٌق 

.لعملٌة التغٌٌر

 

تقود  التىالتنمٌة المهنٌة 

الى التحسن فً اداء كل 

الطالب، تقوم ببناء 

التربوٌٌن  مهارت

.التعاونٌة 

 التىالتنمٌة المهنٌة 

تقود الى التحسن فً 

اداء كل الطالب، تقوم 

ببناء قدرات التربوٌٌن 

الفروقات  لفهم وتقدٌر 

.  الفردٌة بٌنهم 

تقود الى  التىالتنمٌة المهنٌة 

الطالب التحسن فً اداء كل 

الى تقوٌة معارف تؤدي 

بالمادة واختٌار التربوٌٌن 

التدرٌس استراتٌجٌات 

وأدوات التقوٌمالمناسبة 

معاٌٌر الجودة للتنمٌة المهنٌة 



تت

( 2)تمرٌن 



ما أهداف برامج التنمٌة المهنٌة؟



للتأهٌل

للعالج

للتجدٌد

للترقً

ما أهداف برامج التنمٌة المهنٌة؟



تت

( 3)تمرٌن 



ماهً مجاالت التنمٌة المهنٌة ؟

المعلم



ماهً مجاالت التنمٌة المهنٌة ؟

المعلم

فنً

التدرٌس

المتعلم

المنهج
تكنولوجٌا 
التعلٌم 

إداري

شخصً



تت

( 4)تمرٌن



ماهً الكفاٌات الواجب توافرها فً المعلم المهنً ؟
 

كفاٌات خاصة بعملٌة 

التدرٌس

 

كفاٌات فنٌة

 

كفاٌات خاصة بالمتعلم



ماهً الكفاٌات الواجب توافرها فً المعلم المهنً ؟
 

كفاٌات خاصة بالمنهج

 

كفاٌات خاصة بتكنولوجٌا 

التعلٌم 

كفاٌات إدارٌة 

كفاٌات شخصٌة  



ماهً الكفاٌات الواجب توافرها فً المعلم المهنً ؟
 

كفاٌات خاصة بعملٌة 

التدرٌس

معرفة األهداف التربوٌة الخاصة بالمادة الدراسٌة التً ٌقوم بتدرٌسها  -معرفة األهداف التربوٌة العامة لدولة الكوٌت  -

تحلٌل محتوى المادة العملٌة إلى مكوناتها  -والوجدانٌة  والمهارٌةصٌاغة أهداف شاملة للجوانب المعرفٌة  -

تحدٌد أسالٌب التقوٌم  -اختٌار استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة -تحدٌد الخبرات الالزمة لتحقٌق أهداف الدرس  -

تخطٌط مناشط تساعد على تنمٌة قدرات  -تنشٌط واستثارة دافعٌة المتعلمٌن  -المناسبة لقٌاس تحقٌق األهداف 

الربط بٌن مختلف خبرات التعلم السابقة  -تنوٌع إجراءات وأسالٌب التدرٌس القائمة على نشاط المتعلمٌن  -المتعلمٌن 

الوعً  -تنظٌم التعلم التعاونً  -صٌاغة وتوجٌه األسئلة الصفٌة  -إعداد واستخدام المعٌنات التربوٌة بكفاءة  -الحالٌة

استخدام العملٌات اإلحصائٌة الالزمة لتحلٌل نتائج االختبار بكفاءة  -بنقاط القوة والضعف فً التدرٌس 

 

كفاٌات فنٌة

  اإلنسان وحقوق الجارٌة واألحداث الثقافة معارف فً التعمق - االختصاص مجال فً العلمٌة المعارف من التمكن

 مجال فً الجدٌد متابعة - أعمال من إلٌه ٌسند ما تخطٌط فً المهارة -التربوي بالبحث المتعلقة المعارف اكتساب -

 تحدٌث فً اإلنترنت من االستفادة - منها واالستفادة المعرفة مصادر استخدام - المعرفة تطبٌق على القدرة -التخصص

  . النقدي العلمً التفكٌر ممارسة -المهنً واإلنماء التدرٌب برامج من االستفادة - المعلومات

 

كفاٌات خاصة بالمتعلم

  التحصٌل لمتدنً العالجً العمل تخطٌط -التحصٌل عملٌة فً المتعلمٌن بعض تواجه التً الصعوبات اكتشاف

  الفردٌة الفروق ٌخص فٌما النفس علم مبادئ تطبٌق - والتقوٌم القٌاس عملٌات نتائج ضوء فً

  . الذاتً والتعلم المشاركة على المتعلمٌن قدرات تنمٌة - -عمرٌة مرحلة كل فً المتعلمٌن وخصائص

. قدراتهم وتعزٌز الموهوبٌن اكتشاف -



ماهً الكفاٌات الواجب توافرها فً المعلم المهنً ؟
 

كفاٌات خاصة بالمنهج

 الكتب على التعرف - المدرسً النشاط تطوٌر فً المساهمة - المتعلمٌن متطلبات وفق الدراسً المنهج تكٌٌف -

 . المدرسٌة الكتب تقوٌم أسالٌب على التعرف - العامة األنشطة وتنفٌذ تنظٌم -للمقرر المساعدة الخارجٌة والمصادر

  المطورة المناهج علٌها ترتكز التً الفلسفة هٌة ما إدراك - المناهج تنظٌمات أنواع بأهم اإللمام -

 

كفاٌات خاصة بتكنولوجٌا 

التعلٌم 

 تنفٌذ فً ٌستخدمها التً الجٌدة التعلٌمٌة المواد بعض إعداد - التربوٌة األنشطة تنفٌذ فً التعلٌم تكنولوجٌا استخدام -

  . والتعلٌم التعلم مجال فً الحاسوب استخدام - األمثل االستخدام المختلفة التعلٌمٌة الوسائل اختٌار - الدرس

كفاٌات إدارٌة 

 لألدوات المسبق اإلعداد - وتفهمها للعمل المنظمة بالتعلٌمات االلتزام -التعاونً العمل وتنشٌط وتنظٌمه الفصل إدارة -

 والزمالء المتعلمٌن مع التواصل على القدرة - منه واالستفادة وتنظٌمه العمل وقت استثمار - للتدرٌس الضرورٌة

  . والمالحظة واإلصغاء التحدث مهارات إتقان - والرؤساء

كفاٌات شخصٌة  

 المختلفة المواقف فً التصرف حسن - المسئولٌة وتحمل الحسنة القدوة - المهنً والضمٌر الخلقٌة بالملكٌة التحلً-

  بروح التحلً – المشكالت مواجهة فً العلمً األسلوب واعتماد االنفعالً الضبط - العمل أوقات على المحافظة

  بروح التحلً - اآلخرٌن نظر وجهات لتقبل االستعداد المتعلمٌن عند لتنمٌتها والسعً واالستقاللٌة المبادرة

 المجتمع بقضاٌا وااللتزام المسئولة المواطنة بروح التحلً- المتعلمٌن عند لتحفٌزها والسعً واإلبداع االبتكار

بالعمل الخاصة القرارات اتخاذ فً المشاركة - الزمالء مع التعاون - وقٌمه

 



تت

( 5)تمرٌن 



ماهً أسالٌب التنمٌة المهنٌة ؟



ماهً أسالٌب التنمٌة المهنٌة ؟

المسابقات 
والبحوث 

العلمٌة

الدورات 
التدرٌبٌة

االجتماعات 
والمشاركة 
فً اللجان

الزٌارات 
المٌدانٌة 
والرحالت

النقد 
الذاتً

التدرٌب 
المٌدانً

الدروس 
التطبٌقٌة

تبادل 
الزٌارات 
ونماذج 
الدروس

الزٌارات 
الصفٌة



التشابك

:الصفٌة متطلبات المشاهدة •

التمسك باألخالقٌات المهنٌة 

اتقان األدوار المهنٌة 

استخدام أدوات 

الموضوعٌة
احترام 
المدرسة

احترام 
الزمالء

المقابالت مقاٌٌس التقدٌر 
بطاقات  

مالحظة األداء 

األهداف 
التعلٌمٌة 

استراتٌجٌات 
التعلم وطرائق 

التدرٌس

اتقان مادة 
التخصص



التشابك

:رتب مراحل إجراءات المشاهدة الصفٌة •



المفاهٌمالتشابك بٌن 

 االسترشادٌةالخطوط 

مستوى األداء

مالحظات  321

لمقٌاس تقدٌر المشاهدة الصفٌة   استرشادٌةعدد خطوطا 



)2(

3. ( زمًاإلطار العام الذي ٌرسم الرؤٌة المستقبلٌة : خطة المدرسة 

4. ( تحدٌد ما ٌجب عمله فً المستقبل ، وتحدٌد أسلوب التنفٌذ ، وٌستند كل هذا على عملٌات التنبؤ: التخطٌط ( 

تقدٌر قٌمة العناصر المؤثرة فً مستقبل المنظمة ، استناًدا على مبادئ علمٌة ، وأهم هذه المبادئ أن المستقبل هو: التنبؤ 

5. ( امتداد طبٌعً للماضً ( 

هً الغرض من وجود المنظمة ، والرسالة تشرح لماذا توجد المنظمة ، وأنشطتها ، وأسلوب تنفٌذ األنشطة: الرسالة

6( والغرض ، ولمن تقدم أنشطة وخدمات المنظمة ، ولماذا ؟ ( 

7. ( الصورة التً تأمل أن تحققها المنظمة لنفسها ، أو الوضع المرغوب الذي ٌجب أن تسعى إلٌه المنظمة: الرؤٌة( 

8.( النتائج التً تود المنظمة أن تحققها من خالل التخطٌط والرؤٌة، وفً ضوء الرسالة المحددة للمنظمة: األهداف( 

2. ( هً طرٌقة القٌاس المتبعة للتحقق من تنفٌذ األهداف ، وٌطلق علٌها معاٌٌر النجاح: مؤشرات اإلنجاز( 

)1(

)2(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)2(
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كٌف أصمم برامج التنمٌة المهنٌة ؟

التخطٌط التنفٌذ التقوٌم  التغذٌة 
الراجعة



عملٌة منظمة نتصور بها المنظمة مستقًبال من خالل تحلٌل بٌئة العمل ،: التخطٌط ال االستراتٌجً 

.

)1(

:الخطة التشغٌلٌة

إطار عمل ٌتضمن مجموعة من اإلجراءات المطلوب تنفٌذها من قبل األقسام فً

بٌن المفاهٌمالتشابك فك 
تحدٌد ما ٌجب عمله فً المستقبل ، وتحدٌد أسلوب التنفٌذ ، وٌستند كل هذا: التخطٌط 

. على عملٌات التنبؤ 

بها المنظمة مستقًبال من خالل تحلٌل بٌئة العمل تتصور منظمة عملٌة : االستراتٌجً التخطٌط 

العامة والفرعٌة  اإلستراتٌجٌةوتقوٌم قدراتها الذاتٌة ، وصٌاغة رسالتها ، وأهدافها ، واختٌار 

.والموازنات القادرة على تحقٌق أهدافها ورسالتهاالبرامج والخطط ووضع  

فًعمل ٌتضمن مجموعة من اإلجراءات المطلوب تنفٌذها من قبل األقسام إطار : التشغٌلٌةالخطة 

( سنة واحدة ) محددةخالل فترة زمنٌة  اإلستراتٌجٌةالعامة ، واألسس نطاق األهداف  

.الخطة ومجموعة البرامج المعتمدة فً واألهداف التفصٌلٌة العامة وتتضمن األهداف 



عملٌة منظمة نتصور بها المنظمة مستقًبال من خالل تحلٌل بٌئة العمل ،: التخطٌط ال االستراتٌجً 

.

)1(

:الخطة التشغٌلٌة

إطار عمل ٌتضمن مجموعة من اإلجراءات المطلوب تنفٌذها من قبل األقسام فً

بٌن المفاهٌمالتشابك فك 
وأسلوب وأنشطتها تشرح لماذا توجد المنظمة والرسالة هً الغرض من وجود المنظمة : الرسالة 

والغرض ، ولمن تقدم أنشطة وخدمات المنظمة ، ولماذا ؟ تنفٌذ األنشطة  

تسعىالوضع المرغوب الذي ٌجب أن أو الصورة التً تأمل أن تحققها المنظمة لنفسها : الرؤٌة 

.  إلٌه المنظمة 

والرؤٌةالنتائج التً تود المنظمة أن تحققها من خالل التخطٌط : األهداف 

.للمنظمة وفً ضوء الرسالة المحددة  

هً طرٌقة القٌاس المتبعة للتحقق من تنفٌذ األهداف ، وٌطلق : اإلنجازمؤشرات 

النجاحمعاٌٌر علٌها 



تت

( 6)تمرٌن 



التخطٌط: أوال 
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تت

( 7)تمرٌن 



التخطٌط: أوال 

األهداف التفصٌلٌة األهداف العامةم   

التنمٌة المهنٌة 1

للمعلمٌن 

تحدٌد األهداف– 2  



التخطٌط: أوال 
الهٌكل التنظٌمً–3  

العمل المسند إلٌه فً الفرٌقالوظٌفةالتخصصاالسمم

1

2

3

4

5

6



تت

( 8)تمرٌن 



التخطٌط: أوال 

احتٌاجات تدرٌبٌة موارد بشرٌة موارد مادٌة م   

1   

2

اإلحتٌاجاتتحدٌد –4  



تت

( 9)تمرٌن 



الخطط اإلجرائٌةالتنفٌذ: ثانٌا 
)    (الهدف العام رقم     

)    (الهدف التفصٌلً رقم 

اسلوب اسم البرنامج م

التنفٌذ

الفئة زمن التنفٌذ

المستهدفة

الجهة المتطلبات

المنفذة

الدعم 

الخارجً

مؤشر األداء



والمقابالت واإلستباناتالمالحظات التقوٌم: ثالثا 
)    (الهدف العام رقم     

)    (الهدف التفصٌلً رقم 

اسلوب اسم البرنامج م

التنفٌذ

الفئة زمن التنفٌذ

المستهدفة

الجهة المتطلبات

المنفذة

الدعم 

الخارجً

مؤشر األداء

التوصٌات

التوقٌعاسم المعلم مالتوقٌعاسم المعلم م



والمراجع العلمٌة والتربوٌة الخاصة بعملٌات التخطٌط، األبحاث على الكثٌر من  اإلطالعبعد 

:مراعاتها عند إعداد الخطةالتً ٌجب الكثٌر من األساسٌات الحظنا 

.أن ٌكون واضع الخطة أو رئٌس القسم على دراٌة بأساسٌات التخطٌط •

.الفرٌقٌتم توزٌع المهام والمسؤولٌات بٌن أعضاء أن •

.على تقارٌر البرامج  واإلطالعسٌر الخطة دوري لمتابعة ٌعقد اجتماع أن •

بوضوح ودقة وواقعٌة للقٌاس والتقوٌم التفصٌلً ٌكون قابل والهدف أن ٌنبثق منه أكثر من هدف تفصٌلً ٌمكن العام الواحد الهدف •

.أن ٌكون له أكثر من برنامجكما ٌمكن بزمن معٌن ومحدد 

.تشمل برامج الخطة جمٌع مجاالت العمل المدرسً أن •

.تراعً الخطة إمكانات المدرسة من خالل التحلٌل والتشخٌصأن •

.التقٌد بالزمن المحدد لبرامج الخطة ، حتى ٌكون للخطة أثر ملموس  •

.تحدٌد مؤشرات أداء مالئمة لقٌاس مدى نجاح األهدافٌجب •

.ٌجب أن تغطً مؤشرات اإلنجاز األهداف بالكامل ولٌس جزًءا منها •

توفر البٌانات الالزمة عدم عدم فهم عملٌة التخطٌط ، عدم إشراك فرٌق الخطة بعملٌات التخطٌط : هناك معوقات تضعف الخطة منها •

.للتخطٌط ، عدم تنفٌذ برامج الخطة فً الوقت المحدد لها ، أهداف الخطة غٌر واضحة 

.بعض العاملٌن ال ٌرغبون بالتخطٌط حتى ٌبقى الوضع كما هو علٌههناك •

ا ال ٌعتبر البرنامج التصوٌر واحد لكل برنامج مع توصٌف ٌُكتفى بتوثٌق • ًٌ .توثٌقا معزًزابل توثٌقا أساس

مستمر التنفٌذ زمن •

.لٌست بكثرة برامجها ، بل بقٌاس نجاح أهدافهاالخطة •



م 2002الدار الجامعٌة : اإلسكندرٌة . 2ط . إلى التخطٌط االستراتٌجً المدٌرٌن 

عزٌزي رئٌس القسم 

ال تدع السنٌن تمضً 

دون أن تضع بصمتك 

واترك ...على معلمك 

..اثرا 

؟ ....القٌادة تبدأ من هنا



.تذكر أٌها القائد حدٌث رسولنا الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم

”كلكم راع وكلكم مسئول عن رعٌته ”

.طبتم وطاب ٌومكم ......شاكرة لكم حضوركم 








