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 110000011/   البرنامجبطاقة 

 الجددبرنامج المعلمين  اسم المشروع / البرنامج 

 وزارة التربية والتعليم  الجهة المنفذة للبرنامج 

 الجددن و المعلم الفئة المستهدفة بالتدريب

 اجباري اختياري ام اجباري المجال

: ماحووو علوووال  ووو   م، يجفووو ان يتكوووون الامجووو مك مووون مكووووجين     وووين محاور البرنامج
  ة، والتقييم.التدميب، والتطايق العملي مع اإل ج د التماوي في المدم 

: التوووودميب الجووووومي والعملووووي والدما وووو   ال اتيووووة الممحلووووة ا ولووووال .1
 : ويشم     ة مح وم ،الموجهة في ممكز التدميب

 :. التماوي   الع مة والكف ي   ا    ية -

تطايووووووق ا  وووووو  التوووووودميب علووووووال  :التماويوووووو   الت   ووووووية -
    التماوية في مج ال  الت  ص

الدما    ال اتيوة: مجموعوة مون المحو وم التماويوة م   وة  -
 للدما ة ال اتية اواقع.

تتضومن التودميب الاجو مي موون و  ،التطايوق العملويالممحلوة ال  جيوة:  .2
 ووووووو   المم م ووووووو   الميداجيوووووووة الموجهوووووووة مووووووون قاووووووو  معلوووووووم م ووووووو جد 

(Mentor ، فووووي  حوووودس الموووودام ) واإشووووماا م وووو جد تماوووووي ودعووووم
وتتضوومن   وو عة تدميايووة 185اواقووع  متوا وو  موون مووديم المدم ووة،

المشوووو هدل، الشووووماكة، اال ووووتق   الجزمووووي، التوووودمي   هوووو م الممحلووووة:
 الم تق ، والتأم  الج قد.

حيوو  يووتم تقووويم المشوو مكين موون  وو    ،التقيوويم :الممحلووة ال  ل ووة .3
جماء امتح ن.  دوا  تقويم  داء المعلمين والم  جدين  وا 

  الت لية :ويتكون الامج مك من المح وم اال   ية 
 التماية والتعليم في ا مدن -

 المه ما  الش  ية -

 الت طيط -

 اإلدامل ال فية -
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 ا تماتيجي   و   ليب التدمي  الحدي ة -

 توويا التكجولوجي  في العملية التعليمية التعلمية -

 التقويم -

 هاليوم ا و  في المدم  -

   عة تدمياية 90: التماوي   الع مة والكف ي   ا    ية - الساعاتعدد 

      عة تدمياية 35 :التماوي   الت   ية -

   عة تدمياية 45 الدما    ال اتية :  -

 

 تقويم المش مكين من      دوا  تقويم  داء المعلمين  - متطلبات اجتياز البرنامج
  جماء امتح ن. -

 معتمد اعتماد البرنامج لغايات الرتب

 االولى  الرتبة المعتمدة للبرنامج

ان يكون من المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم ولم يخضعوا للتدريب  شروط االلتحاق بالبرنامج
 خالل عامين.

  مالحظات

https://drive.google.com/open?id=191ErfB8Qbwv- رابط البرنامج 
hDN8VnZYj_to4SlIpbxO  
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