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ا بكم 
ً
أهال ومرحب
بالقاهرة-راديسون بلو يف قاعة املؤمترات بفندق 

ةعرب القاعة اإللكرتونيمعنا هال بالسادة احلاضرين أو
للبورد الذهبي العاملي للتدريب واالستشارات

يف هال حبضراتكم مجيعا وشرفنا حضوركمأ

ملضمان جودة التعليالثالث املؤمتر العربي الدويل 
(لالواقع وآفاق املستقب... جودة التعليم)بعنوان 
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ًا من اهليئات احلكومية املصريةيقانونمسجل

مجيع القائمني على البورد الذهبي العاملي معتمدين من جامعة عني مشس
ومن العديد من االعتمادات الدولية من أمريكا وبريطانيا وكندا

البورد الذهبي العاملينبذة عن 
تدريبيةتدريب وتعليم ومؤمترات علمية واستشاراتمركز

134291سجل جتاري رقم -1

يلمسجل يف وزارة االستثمار والتعاون الدو-2

مسجل يف اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة -3

ترخيص تدريب وإعداد موارد 
بيةبشرية واالستشارات التدري

395-958-645
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لربامج متخصصون يف تنفيذ و تنظيم الربامج التدريبية يف كافة ا❑
الرتبوية وإعداد املدرس الرتبوي واإلرشاد األسري وبرامج العلوم 

اإلنسانية و التنمية البشرية

,  وتدريب املدربني, والقيادة اإلدارية, وكذلك جمال إدارة األعمال❑
, واملوارد البشرية

اخل.., والعالقات العامة وريادة األعمال, واملبيعات والتسويق وخدمة العمالء
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متدرب5467إىلاالن حىتوصلنا❑
يف خمتلف الدورات التدريبية املقدمة من البورد الذهبي العاملي
ويوجد توثيق بذلك على موقع التحقق من شهادات البورد الذهبي

www.golden-board.com/crt

مدرب حمرتف يف خمتلف الدول العربية200لدينا أكثر من ❑
يدربوا برعاية البورد الذهبي العاملي وحتت إشرافنا 

من برامج وحقائب لضمان جودة التدريب

http://www.golden-board.com/crt


واالن ندعو رئيس املؤمتر 
ورئيس جملس إدارة البورد الذهبي العاملي للتدريب واالستشارات

واملدرب الدويل املعتمد من جامعة عني مشس

حسني رمضان/ األستاذ 
إللقاء كلمة الرتحيب وافتتاح املؤمتر

7

تعلم بشكل مستمرالاإلنسان يف حاجة إىل ترقية فكره و
بشريوجيب أن نطور التعليم بشكل مستمر حىت يتطور العقل ال

الية واملستقبليةويستطيع مواكبة التغريات احل
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كلمة رئيس املؤمتر



لضمان جودة التعليمالثالث المؤتمر العربي الدولي 

(الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم)بعنوان 

محاضرة  
استراتيجيات تطوير أداء المعلم

و

القيادة التربوية
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استراتيجيات 
تطوير أداء المعلم

و
القيادة التربوية

عبير فؤاد عجمي. د



مستشار  أسري  وتربوي ❑

خبير تصميم الحقائب التدريبية التربوية ❑

مدرب ومحاضر معتمد  بجامعة عين شمس❑

االكاديمية العربية الكندية-مدرب دولي معتمد ❑

 N E Nالشبكة االهلية للتعلم -مدرب معتمد ❑

استشاري موارد بشرية  وتطوير مؤسسي❑

@trainer_abeer

www.facebook.com/abeer.fouad.75

عبير فؤاد عجمي





المعلم المتطور



21معلم القرن 
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دريسية المتطورة التH 3استراتيجية 

3H

Head
Hand

Heart

(اتجاهات ــ مهارات ـمعلومات ) 



رس استراتيجيات تطوير المد

يةالكفاءة االتصال

وسائل االتصال 
المناسبة 

ة طرق توصيل المعلوم
طبشكل سلس ومبس

لغة الجسد

نبرة الصوت

ةالكفاءة التربوي

المعرفة بالطرق 
التربوية المناسبة

طرق احتواء الطالب 
بشكل تربوي 

اساليب التعامل مع 
الطالب  خاصة 

المراهقين

ةالكفاءة العلمي

يمتلك المعلومات

حب العلم

مهارات البحث العلمي

مخزون الخبرات 

مصادر علمية 
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المبادرة 

العمل الجماعي

االبتكار

ادراك الذات

اتاستراتيجي

تطوير

أداء

المدرس 



ياض استراتيجيات  التعلم المناسبة لمرحلة ر

االطفال 







التربويةالقيادة

يه القيادة عملية تأثير متبادلة لتوج

االخرين من مدرسين وطالب 

أهداف في سبيل تحقيق وموظفين 

.تربوية

 ي االخرين فالمقدرة على توحيد سلوك

.موقف معين لتحقيق هدف معين



التربويوظائف القائد 

الجداول وتوزيعها  بشكل عادل بين المعلمين تحديد األهداف و.

ويةوالمحافظة على الروح المعنالمعلمين وتعزيز الداوفع ز يحفت

.  للمعلمين

االستماع  لشكاوي الطالب والمعلمين واالستجابة لها.

 درسة في الماصدار القرارات االدارية.

 حل سريع وناجزحل جميع الخالفات والمشكالت.

ة والبيئة الخارجيمدرسة واولياء االمور توثيق العالقات بين ال





ات استراتيجي
ادة تطوير القي

التربوية 

العمل 
الجماعي

ادراك 
الذات

المهمة  
والعمل 

تعزيز 
العالقات 

ةاالنساني

القوة 
القيادية



يمية تطوير العملية التربوية والتعل•
والتعلمية

المدرسة إلىتحويل رؤية ورسالة •
استراتيجية تربوية 

ة رفع الكفايات المعرفية والمهني•
لدى منسوبي  والشخصية 

المدرسة 

.تقويم الخطة التربوية •

.تفويض السلطات ، والصالحيات•

وير استراتيجيات تط
القيادة التربوية



نتائج استراتيجيات التطوير



عبير فؤاد عجمي
training2009training@gmail.com

whatsApp:  0021120138814

mailto:training2009training@gmail.com


لضمان جودة التعليمالثالث المؤتمر العربي الدولي 

(الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم)بعنوان 

ورقة عمل بعنوان

التعليميةتقنيات العرض الالسلكية وتوظيفها في المؤسسات

28

:اعداد األستاذ

عادل بن سعد غنايم الميلبي

ماجستير تقنيات تعليم

مشرف تقنيات تعليم

باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة



مقدمة

في تحتاجها غالب التقنيات الحديثة، تعزز عمليات التعليم والتعلم

فاعلية الفصول الدراسية، تحقق كل ذلك شريطة عدم اإلخالل بالبيئة الت

الجاذبة والمحفزة نحو التعلم؛ ومن هنا تأتي أهمية االطالع الواسع 

لخدمة للتقنيات الحديثة والنظر في إمكانية االستفادة منها وتوظيفها

عرض العمليات التعليمية، وسنستعرض معا خالل هذا المقال تقنيات ال

الالسلكية
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:أهداف ورقة العمل

يات ما الخصائص التعليمية التي تمتاز بها تقن
العرض الالسلكية؟

ما أنواع تقنيات العرض الالسلكية؟

ماهي أبرز الخصائص الفنية لتقنيات العرض
الالسلكية؟

 عرض تصور مقترح لتوظيف تقنيات العرض
الالسلكية في المؤسسات التعليمية؟
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:تقنيات العرض الالسلكية

ك تمتاز تقنيات العرض الالسلكية بعدم الحاجة ألسال
ات توصيل بين جهاز المعلم أو جهاز الطالب بعارض البيان
و مما يتيح للمعلم حرية التنقل بجهاز الحاسب اآللي أ

ال الجهاز اللوحي أو الجهاز الجوال ويكون بذلك قد وفر بدي
مناسبا للسبورة التفاعلية من خالل استثماره جهازه

كأداة تفاعل مع الطالب وبديل للكاميرا الوثائقية 
ة باالستفادة من مميزات الكاميرا المدمجة بغالب األجهز

الحديثة
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من تصنيف تقنيات العرض الالسلكية
حيث الحاجة لوجود وسيط

34
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التوصيات

قنيات العرض توجيه البحوث التجريبية لدراسة فاعلية البيئات التعليمية المعتمدة على ت
.الالسلكية على التحصيل والسلوك والتوجهات

ة تعريف الميدان التعليمي وخاصة المعلمين والمعلمات بأساليب الربط الالسلكي
.وخصائصها التعليمية من خالل المنشورات والبرامج التدريبية

استثمار أجهزة المعلمين والمعلمات الجوالة واللوحية في عمليات التعليم والتعلم
ر تقنيات يساهم في خفض التكاليف للمشاريع المعتمدة على التقنيات الحديثة وتوفي

.العرض الالسلكية يساهم في نمو معدالت هذا االستثمار

36
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ها في تقنيات العرض الالسلكية وتوظيف

المؤسسات التعليمية

عادل بن سعد الميلبي: إعداد وتقديم

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة

ماجستير تقنيات تعليم، مشرف تقنيات تعليم

المؤتمر العربي الدولي الثالث

لضمان جودة التعليم

"الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم "







منهج البحث

ار استشع
الحاجة

مقدمة



خصائصها

التعليمية

ماهي

تقنيات العرض 
الالسلكية

أنواعها

وخصائصها الفنية



ية  الخصائص التعليم
لتقنيات العرض 

الالسلكية

تعزز توظيف تطبيقات 
ة األجهزة اللوحية في األنشط

الصفية
توفر فرص ألنشطة أكثر

تعاونية من خالل 
عتمدة استراتيجيات تعليمية م

.عليها

تمكن المعلم من استخدام 
تطبيقات الواقع المعزز 
يود والواقع االفتراضي بدون ق
.داخل الفصل الدراسي

تحرر المعلم من موقعه 
عزز التقليدي في الفصل وت

.تفاعله وقربه من الطالب

من خالل ارتباطها باألجهزة 
اللوحية تمثل أداة تفاعل 
ة مناسبة بديلة عن السبور

.ائقيةالتفاعلية والكاميرا الوث

تمكن الطالب من عرض أعمالهم 
ول على شاشة العرض في الفص
ى الذكية  أو التفاعل مع المحتو

.المرئي في جهاز المعلم

تساهم في نمو فرص االستثمار 
بأجهزة المعلمين والطالب الجوالة
واللوحية وتوظيفها في األنشطة

.الصفية



كية أنواع تقنيات العرض الالسل
وخصائصها

النوع

األنظمة 
الداعمة

أشهر القطع 
الداعمة

بعض 
الخصائص

Miracast

WiDi

Windows 8,10, 

Android

Microsoft 

Wireless Display 

Adapter 

ج ربط مباشر، ال تحتا

.لبرمجيات مساندة

AirPlay

iOS, Mac

Apple TV

ربط غير مباشر، ال 
تحتاج لبرمجيات 

.مساندة

Google Cast

Windows 8,10, 

Android, iOS, Mac

Chromecast

اج ربط غير مباشر، تحت

.لبرمجيات مساندة

DLNA

غالب أنظمة 

التشغيل

غالب األجهزة

اج ربط غير مباشر، تحت

.لبرمجيات مساندة



Digital Living Network Alliance

تحالف الشبكة الرقمية الحية 



AirPlay

Google 
Cast

DLNA

Miracast

WiDi

ز ال تحتااااو لوسااايط باااين جهاااا

تار البروجك–العرض المرئي 

والجهاااااز المااااراد العاااارض –

منه

تحتااااو لوسااايط باااين جهااااز

–العاااااااااااارض المرئااااااااااااي 

والجهاااااااااز –البروجكتاااااااار 

المراد العرض منه

ض
ر
لع

 ا
ت

يا
قن
ت

ية
لك

س
ال

ال



يات تصور مقترح لتوظيف تقن

العرض الالسلكية في 

المؤسسات التعليمية



:التوصيات

قنياات العارض توجيه البحوث التجريبية لدراساة فاعلياة البيئاات التعليمياة المعتمادة علاى ت-

.الالسلكية على التحصيل والسلوك واالتجاهات

لكية تعرياااف الميااادان التعليماااي وخاصاااة المعلماااين والمعلماااات بتقنياااات العااارض الالسااا-

.وخصائصها التعليمية من خالل المنشورات والبرامج التدريبية

–انااات تضاامين تقنيااات العاارض الالساالكية فااي المواصاافات الفنيااة ألجهاازة عاارض البي-

-البروجكتر  Projector في المنافسات المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية.

لم يساهم في استثمار أجهزة المعلمين والمعلمات الجوالة واللوحية في عمليات التعليم والتع-

العرض الالسلكية خفض التكاليف للمشاريع المعتمدة على التقنيات الحديثة وتوفير تقنيات

.يزيد من فرص نمو معدالت هذا االستثمار



المالحق

المنشورات والبرامج التدريبية

















سادة كل الشكر والتقدير لل

المنظمين والحضور 

الكريم
أبو البراء، عادل بن سعد الميلبي

vipdear@Hotmail.com

@AlMeelby

youtube.com/c/Galmeelby









.





















https://moevlabs.com/

https://moevlabs.com/


https://moevlabs.com/

https://moevlabs.com/








ين شبكات التعلم المهنية مدخل لتحس" محاضرة بعنوان 
"أداءات المؤسسات التعليمية وضمان جودتها 

إعداد

حسني الهاشمي/ الدكتور

خبير هندسة المناهج الدراسية وجودة التعليم والتدريب

لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(الواقع وآفاق املستقبل... جودة التعليم)بعنوان
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حسني اهلامشي. د
حماضر ومدرب دويل ومستشار التدريب

يماملدير التنفيذي اإلقليمي للمؤسسة العاملية للتدريب وجودة التعل
رةجامعة القاه–مدرب مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئات التدريس والقيادات 

مدرب ومراجع خارجي باهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مركز تطوير املناهج بوزارة الرتبية والتعليم-خبري هندسة املناهج 

وزارة الرتبية والتعليم-مدرب باالكادميية املهنية للمعلمني 
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حماضرة
شبكات التعلم املهنية مدخل )

ية لتحسني أداءات املؤسسات التعليم
(وضمان جودتها



باملؤسسات التعليميةالتنمية املهنية املستدامة للعاملني

مدارس التنمية املهنية
Professional Development Schools (PDSs)

تقديم برامج وأنشطة التنمية املهنية

تكوين شبكة جمتمعات التعلم املهنية
Professional Learning Communities network





جمتمعات التعلم املهنية داخل املؤسسة التعليمية

(متعلمةمدرسة )مدرسة التنمية املهنية 

املهنيةالتعلمشبكاتبناء





(PLC)جمتمعات التعلم املهنية

Professional Learning Communities

جمموعااات ماان األفااراد الااذين 
ينتمااااون لاااانفس املهنااااة, 
وجيمعهاام اهتمااام مشاارت , 
ة, ويعملون معًا بصورة تعاوني

ويتبااادلون ااااربات وأفضاال
املمارسااات ماان خااالل أليااات 

0وأوعية متعددة

ماذا, ملاذا , كيف



تبادل 
ااربات 
وأفضل 
املمارسات

تنمية )
مهنية 
( مستدامة

0تغيري الثقافة املدرسية▪
بيئااة مدرسااية داعمااة وحمفاازة علااى ▪

0التعلم
0نشر ثقافة التعاون والعمل اجلماعي▪
0املعلمني اجلدد▪
0نيحتسني األداءات التدريسية للمعلم▪
0حتسني نواتج التعلم املستهدفة▪
0ةتنمية التأمل يف املمارسات املهني▪

منظومة 
اجلودة 
الداخلية 

للمؤسسات 
التعليمية

ملاذا جمتمعات التعلم املهنية 
؟



مقومات بناء 
جمتمعات 

(سينج)التعلم 

التفكري
املنظومي

اإلتقان
الشخصي

مناذج عقلية 
أفضل

رؤية 
مشرتكة

تعلم 
الفريق



عوامل جناح 
جمتمعات 
التعلم 
املهنية

القناعات

القيادة

املنظومية

بنية 
داعمة



املأسسة

الرمسنة

األمكنةالربجمة

املمارسة

التغذية

املتابعة

خطوات بناء 

جمتمعات 

التعلم املهنية



أوعية وأليات جمتمعات 
التعلم املهنية

التدريب 
املباشر حلقات 

النقاش

الربامج 
األكادميية

مؤمترات
وندوات

البحوث 
اإلجرائية

تدريب 
األقران

تؤمة 
مهنية



جمتمعات التعلم املهنية داخل املؤسسة التعليمية

(مدرسة متعلمة)مدرسة التنمية املهنية 

املهنيةالتعلمشبكاتبناء



ا
ً
مؤسسي

ا
ً
بيداجوجي

ا
ً
مهني

ا
ً
تشاركي مدرسة 

متعلمة 

ما هية مدرسة التنمية املهنية؟ 



(الرتشيحمرحلة)مرحلة الشروط األساسية .1

مرحلة املدرسة املتعلمة. 2

مرحلة مدرسة التنمية املهنية.3

مراحل حتقيق منوذج مدرسة التنمية املهنية
نيةمتر أى مدرسة بثالثة مراحل حىت تصبح مدرسة تنمية مه

Professional Development School (PDS)



(:الرتشيحمرحلة)مرحلة الشروط األساسية .1
0توافر قواعد األمن والسالمة▪
0اعتماد املدرسة كمركز للتنمية املهنية▪
جلناة تشكيل: موافقة اإلدارة التعليمية للمدرسة على▪

0يةالتنمية املهنية باملدرسة, وكمدرسة تنمية مهن
0توافر املوارد البشرية, وتوافر اإلمكانات املادية▪
0(االنرتنت)توافر شبكة املعلومات الدولية ▪



مرحلة املدرسة املتعلمة. 2
:مؤشرات أداء املدرسة املتعلمة

0(املهىنالتحسني والتطوير)التعلم املهىن املستمر للعاملني .1
رؤيااة مشاارتكة, الااتعلم التعاااوني, ثقافااة )الااتعلم اجلماااعي .2

0(االستكشاف واإلبداع
شابكة العالقاات ماع )التعلم مع ومن خاالل البيئاة ااارجياة . 3

0(املؤسسات األخرى, تبادل ااربات مع املؤسسات املناظرة
اا دعم التعلم والعمال اجلمااعي, تباىن نظا)القيادة املتعلمة . 4

ً
م

0(جلمع وتبادل املعلومات واملعارف وخربات التعلم



مرحلة مدرسة التنمية املهنية.3
:مؤشرات أداء مدرسة التنمية املهنية

0جماالت الدعم الفىن ملدرسة التنمية املهنية▪
0نظم التقويم واملتابعة ملدرسة التنمية املهنية▪
0نيةإدارة مدرسة التنمية املهاكتمال اهليكل التنظيمى لوحدة▪
0توظيف التكنولوجيا▪
0الشراكة مع كليات الرتبية وكليات رياض األطفال▪





يةتكوين شبكة جمتمعات التعلم املهن
Professional Learning Communities 

Network

(تبادل خربات–تأمل –مشاركة )



:تعريف شبكة جمتمعات التعلم املهنية
نمياة ملعرفة وااربات باني مدرساة التاشبكة تبادل 

جتوياد املهنية واملدراس احمليطة بها جغرافيًا, بهادف
ة األداء وتنفيااذ ااطاار الراميااة إىل االرتقاااء بنوعياا

.خمرجات التعلم















LOGO

مقدمة إىل البورد الذهبي العاملي للتدريب واالستشارات 
تقبلالواقع وآفاق املس... املؤمتر العربي الدويل الثالث لضمان جودة التعليم بعنوان جودة التعليم 

ه1441ربيع األول 5م املوافق 2019نوفمرب 2: بتاريخ
هـ1439-1438للعام  إعداد
منى عبده حممد الشاقي/ د

مشرفة تربوية بقسم اللغة العربية 
اململكة العربية السعودية

رؤية استشرافية لتطلعات وزارة التعليم 
إلدراج اللغة الصينية ضمن مقررات مناهج 

التعليم يف اململكة العربية السعودية



LOGO



LOGOمقدمة

لغةتعلممنيقياحلقللمعىنواعيإدراكهوالسعوديةاملدارسيفالصينيةاللغةتدريسقرارإن
.ابإلجنليزيةدثنياملتحأضعافثالثةيعادلماأوإنسان،البليونونصفالبليونحواىليتحدثها

حتريرإىلمباشرشكليفهتدفاليت2030السعوديةرؤيةمعمتناغًماأييتالذياألمروهو
منبدالًٍ-جمهودشؤونه،مجيعيفلهرمسيكراعٍ الدولةعلىاالعتمادقيودمنالسعودياملواطن

.اآلخرينينتجهملامستهلًكاالفاعالًٍمنتًجابوصفهالعمل،سوقيف-ذلك
أمامجديدةدراسيةآفاقفتحابجتاهمهمةخطوةالدراسيةاملناهجيفالصينيةاللغةإدراجوميثل

الشعبنيبنيجسًراعديٍ الصينيةاللغةتعلمأنابعتبارابململكة،املختلفةالتعليميةاملراحلطالب
الشعبيةالصنيدولةمعالثقافيةالعالقاتتعزيزهدفهوالثقافيةالتجاريةالروابطزايدةيفسيسهم

بشكلالصينيةةاللغيتقنوناملواطنني،منأجيالأتسيسيفمسوهرغبةإىليرجعوإمنافحسب،
.مستقبالًٍجملاالتامجيعيفالصينيةواملعارفاخلرباتمنالقصوىاالستفادةميكنهمحىتجيد،



LOGOمربرات الدراسة

تعلم اللغة الصينية

االهتمام املتزايد بتعليم اللغة الصينية

قرار ولي العهد األمير 

محمد بن سلمان 
إبدخالٍاللغةٍالصينيةٍ

ضمنٍمقرراتٍالتعليمٍٍيفٍ
يةاململكةٍالعربيةٍالسعود

ختوف بعض اجلهات 
غات املعنية بتعلم الل

من حدوث نوع من 
الصراع اللغوي

ينيةبني العربية والص



LOGO7أسباب لتعلّم اللغة الصينية

ليست صعبة 

ولكنها 

مختلفة

اآلفاق 

الوظيفية

التواصل مع 

عرقيات 

مختلفة

أكثر اللغات 

انتشارا

إّن وفقاً لدراسة حديثة ف
ف لغة املاندرين أتيت خل
ر اللغة اإلجنليزية كأكث
امل اللغات احملكية يف الع

% 20حيث أن حنو 
من سّكان العامل 
نية يتكّلمون اللغة الصي

كلغة أم، ابإلضافة إىل 
عّدة ماليني آخرين 
هم قادرين على حتّدث وف
لغة املاندرين الصينية

.بشكل أو آبخر

إّن معظم سّكان دول 
شرق وجنوب شرق آسيا 

ن، يتحّدثون لغة املاندري
وبذلك ستكون قادراً 
على السفر إىل تلك 
املنطقة بسهولة ودون 
.احلاجة إىل مرتجم كما 
ستكون قادراً على 

اخلوض يف واحدة من 
أضخم الثقافات القدمية 

وأكثرها عمقاً يف 
.التاريخ

متتلك الصني اثين أكرب
اقتصاد يف العامل والذي 
يسجل منّواً مستمرًا منذ 
، سبعينيات القرن املاضي
ومع انتشار الشركات 
الصينية العمالقة فإّن 
امتالكك ملهارات لغة 
ة املاندرين قد يعطيك مّيز 
التنافس على الكثري من
فرص العمل، حيث أّن 

الشركات الدولية ومتعّددة 
ف اجلنسيات تفّضل توظي

األشخاص القادرين على 
.نيةفهم وحتّدث اللغة الصي

كوهنا خمتلفة عن اللغات 
اد األوروبية فإّن االعتق

السائد أّن اللغة الصينية 
صعبة لدرجة غري قابلة 
للتعّلم، لكّن احلقيقة أهّنا 

فقط لغة خمتلفة عن 
هبا اللغات اليت نتحّدث

أو نعرفها، كما أّن 
قواعد اللغة الصينية 

اية الفصحي بسيطة للغ
مقارنة مبعظم اللغات 

األوروبية



LOGO

عالقة تعليم اللغة الصينية للطالب والطالبات برفع
.لديهم( مستوى التحصيل الدراسي)

هدفت الدراسة استطالع 
رأي اجملتمع التعليمي 

:السعودي حول

التصورات الفكرية والثقافية واللغوية
.عن مجهورية الصني الشعبية

أهداف الدراسة



LOGOإجراءات الدراسة

تباره ابعالتحليلي / املنهج الوصفياستخدمت الباحثة 
.املنهج املناسب ألهداف الدراسة احلالية 

منهج الدراسة 

عينة الدراسة 

جمتمع الدراسة 

معلم ومعلمة ومشرف (436)تكونت عينة الدراسة من 
اين ومشرفة يف قطاع التعليم خالل الفصل الدراسي الث

ه عن طريق ارسال 1439/1440: من العام الدراسي
.االستبانة اإللكرتونية للفئة املستهدفة

تكون جمتمع الدراسة من معلمني ومعلمات ومشرفني ومشرفات
.ضمن قطاع التعليم يف اململكة العربية السعودية



LOGO

ملخص النتائج
هـ1439-1438للعام 



LOGOنتائج الدراسة

تتلخص نتائج الدراسة يف
اإلجابة عن أسئلة اجملالني التاليني

:اجملال األول
اجملتمعٍالسعوديٍ

ةواللغةٍالصيني

:اجملال الثاين
تعليمٍوتعلمٍ
اللغةٍالصينية



LOGO  اجملتمع السعودي واللغة الصينية: اجملال األول

أضع هنا االستبانات:



LOGO  اجملتمع السعودي واللغة الصينية: اجملال األول



LOGO  اجملتمع السعودي واللغة الصينية : اجملال األول

أضع هنا االستبانات:



LOGOتعليم وتعلم اللغة الصينية: اجملال الثاني

أضع هنا االستبانات:



LOGOتعليم وتعلم اللغة الصينية: اجملال الثاني

أضع هنا االستبانات:



LOGOتعليم وتعلم اللغة الصينية: اجملال الثاني

أضع هنا االستبانات:



LOGOتعليم وتعلم اللغة الصينية: اجملال الثاني

أضع هنا االستبانات:



LOGOملخص النتائج:

نةعيأفراداستجاباتمتوسطاتبينإحصائيةدالةفروقتوجد❖

(ةالصينيواللغةالسعوديالمجتمع)األولالمجالحولاالستبانة

.مدارسنافيالصينية،اللغةتعليمفيصعوبةوجودتوقعإلىتعزى

رادأفاستجاباتمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال❖

فكرةتأييد)األولالمجالمناألولالمحورحولالدراسةعينة

ةالعربيالمملكةفيالتعليممناهجضمنالصينيةاللغةدخول

.(السعودية



LOGOملخص النتائج:

ينةعأفراداستجاباتمتوسطاتبينإحصائيةدالةفروقتوجد❖

تعزى(ةالصينياللغةوتعلمتعليم)الثانيالمجالحولاالستبانة

عنمعلوماتامتالكعلىالعينةأفرادغالبيةموافقةعدمإلى

.الصينيةاللغةفياللغويالنظام

استجاباتمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال❖

الثانيالمجالمنالخامسالمحورحولالدراسةعينةأفراد

أبنائهانبيالعربيةاللغةسيادةعلىسلبًاالصينيةاللغةتعليميؤثر)

(اللغويالصراع)



LOGOالتوصيات

تبعًا لنتائج التحليل اإلحصائي 

توصي الباحثة بما يلي

ي نشر ثقافة أهمية تعليم اللغة الصينية ف

المجتمع السعودي عامة 

والمجتمع التعليمي خاصة

التنويه على دور منظومة المؤسسات التعليمية

في ربط تعليم اللغة الصينية باالستفادة 

من التجارب الناجحة 

.للمجتمع الصيني في مجال التعليم

تدشين ورش عمل حول تعليم 

اللغة الصينية وتعلمها عبر 

قنوات التدريب والمنصات 

.التعليمية

االستعانة بالخبرات التعليمية من األكاديميين في 

مجال تعليم اللغات لوضع مناهج تعليمية تخدم 

تعليم اللغة الصينية بناء على نظريات التعليم الحديثة

نشر ثقافة االستثمار اللغوي 

من خالل التعليم 

والذي هو إحدى القوى الناعمة

االستثمار الجيد لعالقة التعددية اللغوية 

ودورها الفاعل في ارتفاع معدل الذكاء 

وتحقيق مستوى أفضل في التحصيل الدراسي



LOGOاملراجع

حممدٍمصطفىٍزيدان،ٍ(. 1983)نظرايتٍالتعلمٍوتطبيقاهتاٍالرتبويةٍ.1
.الديوانٍالوطينٍللمطبوعاتٍاجلامعية،ٍاجلزائر

.انيفٍخرما،ٍعلىٍحجاج,  اللغاتٍاألجنبيةٍتعليمهاٍوتعلمها.2
لكرتوينٍملركزٍالتجربةٍاالقتصاديةٍالصينية،ٍورقةٍمنشورةٍعلىٍاملوقعٍاال.3

.دراساتٍالصنيٍوآسيا
سونٍللنشرٍتعلمٍاللغةٍالصينيةٍبسهولة،ٍهديلٍعبدٍامللك،ٍمؤسسةٍحب.4

.والتوزيع
.وزوريسأاملبسطٍيفٍقواعدٍاللغةٍالصينية،ٍإبراهيمٍعكاشة،ٍمكتبةٍ.5
بدهٍع: براون،ٍترمجةدجوالسأسسٍتعلمٍاللغةٍالصينيةٍوتعلمها،ٍ.6

.الراجحي،ٍدارٍالنهضةٍالعربية



LOGO

www.themegallery.com

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني



القيادة الرتبوية
وجودة العملية التعليمية



عبري كمال عثمان/ د.م.ا
أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد 

جامعة حلوان–كلية الرتبية 
مراجع خارجي باهليئة القومية لضمان جودة

التعليم واالعتماد
مدربة باالكادميية املهنية للمعلمني



القيادة الرتبوية
سساة, يف جسام املؤالقلابالقيادة الرتبوياة مبثاباة▪

.جودتهافهى سر 
سااة, يف جساام املؤسالعقاال القيااادة الرتبويااة مبثابااة ▪

إدارة أزمااات املؤسسااة واااااذ القاارارات فهااى ساار 
.املناسبة

سة, فهى يف جسم املؤساملناعة القيادة الرتبوية مبثابة▪
. قعهاوقاية املؤسسة من املشكالت والتحديات وتوسر 

سسااة, يف كيااان املؤالعاطفااة القيااادة الرتبويااة مبثابااة ▪
حتفياااز العااااملني واملتعلماااني وحتقياااق فهاااى سااار 
. دافعيتهم



ما مفهوم القيادة الرتبوية؟



مفهوم القيادة الرتبوية

داف تهيئة بيئة داعمة تؤثر يف األخارين لتحقياق أها♦ 
0مشرتكة

فاان التااأثري يف األخاارين عاان طريااق التواصاال معهاام ♦ 
ة وتوجيههم وحفزهم ليعملوا بروح الفريق وباأعلى درجا

.من الكفاءة  للوصول إىل هدف معني

: هاية بأنرتبوتعرف القيادة ال



ويةمفهوم القيادة الرتب/تابع

ة العنصر اإلنساني الذي ياربر أفاراد اجلماعا♦ 
قيق بعضهم مع بعض وحيفزهم على حتباملؤسسة

ا فعااال وماؤثياألهداف املرجوة حيث 
ً
 عنصار

ّ
ا عد

ً
ر
يف أي منظمة تعليمياة والتاي بادورها تانعكس

.على فاعليتها



ما مهارات القائد الرتبوي الفعال ؟



مهارات القائد
الرتبوى 
الفعال

ذاتية

فنية

ةإنساني

إدراكية



مهارات 
القائد 
الرتبوى 
الفعال

ذاتية

فنية

ةإنساني

إدراكية

:يةاملهارات الذات-أوالً 
جمموعاااة الصااافات وتشااامل 

ة وااصااائص اجلساامية والعقلياا
ثر يف واإلنفعالية للقائد والاىت تاؤ

وساااالوك  , معاااااص شخصاااايت 
وتعاملاااا  مااااع ا خاااارين ويف 

.استجاباتهم ل 
, ا وهذه املهارات اليتم تعلمه

باال تعتمااد علااى االسااتعدادات 
.الفطرية للقائد



:ةاملهارات الفني-ثانيًا 
ويقصاااد بهاااا معرفاااة القائاااد 

ة ومااا املتخصصااة يف اإلدارة والرتبياا
يرتبر بهما مان حقاائق ومفااهيم

والااىت متكناا  ماان القيااام , وأسااس
وماان نقاال , بعملاا  ومساائوليات 

.يةاألفكار النظرية إىل ممارسة عمل
وميكااان للقائاااد اكتسااااب هاااذه 
, املهاااارات مااان خاااالل الدراساااة

وااااااربة , والتاااادريب, والااااتعلم
.املنتقاه

مهارات 
القائد 
الرتبوى 
الفعال

ذاتية

فنية

ةإنساني

إدراكية



مهارات 
القائد 
الرتبوى 
الفعال

ذاتية

فنية

ةإنساني

إدراكية

:انيةاملهارات اإلنس-ثالثًا 
امل الطريقة الىت يتعوتعني 

, بنجااحمرؤوسي بها القائد مع 
, ممبا يؤدى إىل تنسيق جهوده

وإشاااعة جااو التعاااون والعماال 
والتمكن من جذبهم, اجلماعى

.وحفزهم للعمل جبد وإخالص
وحتتاج هاذه املهاارة إىل كال  
ن من الدراسة والتدريب للتمك

.منها وإتقانها



مهارات 
القائد 
الرتبوى 
الفعال

ذاتية

فنية

ةإنساني

إدراكية

:وريةاملهارات اإلدراكية التص-رابعًا 
ى وتعىن كفاءة القائد وقدرتا  علا

  وفهما, رؤية التنظيم الذي يقاوده
للاارتابر بااني أجزائاا  وإدرا  أثاار 
العالقااات بااني األجاازاء والتغااريات 
الىت حتدث فيهاا علاى العالقاة ماع

ة واإلملااام بشاامولي, املؤسسااة ككاال
العمليااة الرتبوياااة والعالقاااة باااني

.املؤسسة ككل واجملتمع



ما ادوار القائد الرتبوي يف املدرسة 
؟



أدوار 
القائد 
الرتبوي

موج 
منسق

/مرسل
مستقبل

ممثل 
ةاملؤسس

املفوض
باملهام

املفاوض
معاجل 
تاملشكال

املبدع

املربي 
واملدرب

املتابع

املقيم

املطور

يات ويعاد االسارتاتيج, الذى يرسام السياسااتدور املوج  
ويشار  فى اعداد ااطر والربامج

دور املنساااق الاااذى يتواصااال ماااع 
والداخلياااة يف, البيئتاااني ااارجياااة

الىت يقودها, املنظمة
مسااااااتقبل /دور مرساااااال

اىل أعضااااء /املعلوماااات مااان
اجملموعاااااات املختلفاااااة يف 

املنظمة
, دور ممثااال املؤسساااة

واملتحاااادث الرمسااااى 
بامسهااا امااام اجلهااات 

بر الااىت تاارت,املختلفااة
باملنظمة

دور املفاااوض باملهاااام 
والصااااالحيات علااااى 
خمتلاااااااف الباااااااىن 
ن التنظيميااة واملااديري
وأصحاب املسئوليات

ع دور املفاوض الذى يعقاد االتفاقياات ما
األطراف ذات العالقة باملنظمة

ل سليمدور معاجل املشكالت الىت حتصل باملنظمة بشك
فة يف دور املبدع الذى يقدم احللول غري املألو

األوقات الصعبة 

واملاادرب الااذى , دور املربااي
ياااوفر الفااارص التدريبياااة 
,  املناساابة للعاااملني لدياا

ويطااور , وينمااى قاادراتهم
كفاااااااءاتهم الشخصااااااية 

واملهنية والسلوكية

  دور املتابع الذى يوجا
ى ويشرف علا, التنفيذ

مع سالمت  مبا يتوافق
األهاااااداف وااطااااار 

املوضوع 

دور مقاااايم األداء لاااادى 
ة ويف املنظمااا, العااااملني 

, بأكملهاااا بشاااكل دوري
ومباا يتوافااق ماع ااطاار 

والربامج احملددة

, دور املطااااور الاااادائم للمنظمااااة
وير ويساعد العاملني لدي  على تطا

ذواتهم



كيف تدعم القيادة الرتبوية منظومة 
اجلودة الشاملة يف املدرسة ؟



كيف
تدعم 
القيادة 
الرتبوية
منظومة 
اجلودة 
الشاملة 

يف 
املدرسة؟

اعتماااد اجلااودة كنظااام إداري يف املدرسااة ال
بديل عن  

حتديد معايري األداء جلميع العمليات املدرسية 

تعزيز انتماء العاملني للمدرسة 

نشاار ثقافااة اجلااودة واألداء املتميااز بااني مجيااع 
العاملني باملدرسة 

140

ة تشكيل فريق اجلودة يف املدرس



اعتماااد املشاااركة والعماال بااروح الفريااق يف
مجيع العمليات املدرسية 

اعتماد التقويم الذاتي من قبل مجيع العاملني 
باملدرسة 

رجيًا تفعيل االتصال بني املدرسة داخليًا وخا
141

هم التدريب املستمر للعاملني وفقًا الحتياجات

كيف
تدعم 
القيادة 
الرتبوية
منظومة 
اجلودة 
الشاملة 

يف 
املدرسة؟



حتسااني خمرجاااات التعلاايم مباااا يتوافاااق 
واحتياجات اجملتمع 

مياع استخدام الطرق العلمية لتحليل البياناات جل
العمليات املدرسية 

تدريب وصقل مهارات الطالب 
142

ت تعزيااز الساالوكيات اإلجيابيااة وتبنااي املبااادرا
املبتكرة واإلبداعية 

كيف
تدعم 
القيادة 
الرتبوية
اجلودة 
الشاملة 

يف 
املدرسة؟



كيف يتم اختيار القيادة الرتبوية؟



خطوات اعداد القائد

األختيار اإلعداد التدريب املتابعة
ةاملستمر

التغذية
الراجعة

التنمية
املهنية
ةاملستمر
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148



149



أهمية القيادة

ن حلقة الوصل بين تصورات المؤسسة والعاملي
فيها

ه تشكل دورا رئيسيا في السيطرة على ما يواج
سير العمل من مشكالت و إيجاد حلول لها

فيز تدريب االفراد وتقديم الرعاية والتنمية والتح
لهم

رادتزيد من المهارات االنسانية والعملية لدي االف
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اركان القيادة

جماعة من الناس لها هدف مشترك تسعي لتحقيقه وهم االتباع

القائد_ شخص يوجه الجماعه ويتعان معها لتحقيق الهدف 

مناخ تنظيمي يتفاعل فيه االفراد القائد

اتخاذ القرارات الالزمة للوصول الى الهدف باقل جهد وتكاليف ممكنة

مهام ومسؤوليات يقوم بها افراد الجماعة من اجل تحقيق اهدافهم المشتركة
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النظريات التقليدية للقيادة

نظرية الرجل العظيم

 نظرية السمات

152



النظريات السلوكية  في القيادة

دراسة لوين ولييبيب وايت : الديمقراطيالنمط .1

: نظرية هالبين او نظرية البعدين .2

 دافهبنية التنظيم وانجاز مهامه وتحقيق اه: البعد االول

م يهتم باالفراد العاملين في التنظي: البعد الثاني
.وحاجاتهم وعالقاتهم

" بالك موتون"نظرية الشبكة االدارية  .3



سلطة المركز-3

ضعيفة قوية

طبيعة المهام-2

غير محددة محددة

عالقة القائد بالعاملين -1

سيئة جيدة

154

النظريات الموقفية

فيدلر
مدي مالئمة الموقف للنمط القيادي يرجع الى ثالث عناصر



نظرية االبعاد الثالثة

االهتمام 
بالعمل

االهتمام 
بالعالقات 
االنسانية

الفاعلية 
القيادية

155



هاوس-نظرية المسار والهدف    

االنجاز المشارك المساند الموجه

156



نظرية هرسي وبالنشارد

157

االمر

قالتسوي

المشاركة

التفويض



النظرية التفاعلية 

االتباعالقائد

المواقفالجماعة
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أنماط القيادة

159

الديمقراطي 

احترام الشخصيات-

ةاالمور التربويمناقشة -

المساواة في الفرص-

احترام القواعد  -
والقوانين

االتوقراطي

عدم التقبل-

حب المظهرية-

عدم التراجع في -
القرارات

التفرقة في التعامل-



التميز المؤسسي

160

العمل من اجل التميز•
تفويض السلطات•
استمرارية التحسين والتطوير•
السعي  المستمر لتحقق اعلي•

مستوى من الجودة التربوية



161



يملضمان جودة التعلالثالث المؤتمر العربي الدولي 

(الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم)بعنوان 

ورقة عمل بعنوان  

162

دور إدارة الجودة وقياس األداء 
في قياس وتطوير عمل إلدارات والمكاتب والمدارس 

بمنطقة مكة المكرمة
اعداد 

سعدية عوض يحي الزهراني. ا
المشرفة التربوية

في إدارة الجودة وقياس األداء



ملخص الدراسة

تناولت الدراسة المفاهيم الخاصة بإدارة قياس األداء والمصطلحات التي تستخدمها
اإلدارة في عملياتها المختلفة، واألداء المؤسسي ومفهومه الذي يختص بالبيانات 

يم، والمعلومات التي تحدد بشيء من الدقة مستوي الجودة القائم في مؤسسات التعل
وتتميز مؤشراته بخصائص عدة أهمها أنها تعطى مالحظات عامة، و هي تتميز عن 

أن المتغيرات بأنها قيمة المؤشر تدل على كمية، وتعتبر قيم زمنية، وذكرت الدراسة
تصنيف المؤشرات حسب النوع، وتصنيف في ضوء مدخل تحليل النظم الى مؤشرات

سة مدخالت وعمليات ومخرجات ومؤشرات نتيجة، كما يمكن تصنيفها بداللة كفاءة المؤس
.الى مؤشرات كفاءة ومؤشرات فعالية
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مقدمة الدراسة

أسست وزارة التعليم في المملكة ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية نظام إدارة
ا وقياس وتحليل األداء والذي يعد أحد أدوات ضمان تنفيذ وزارة التعليم ألهدافه

متحققة والتي تهدف إلى رصد النتائج ال. االستراتيجية ومبادراتها المحققة للرؤية
.  مقارنة بالمستهدفة نحو تحسين جودة مخرجات التعليم

 لذا سعت إدارة الجودة وقياس األداء بمنطقة مكة المكرمة إلى تأسيس تطوير
عين العمل باإلدارات ومكاتب التعليم والمدارس، وتمكينها من خالل إعداد أدوات تست

بها للقياس الموضوعي لمدى نجاحها في إنجاز مهامها الموكلة إليها وتحقيق 
قة مع أهدافها، والتي كانت تفتقد لمثل هذه القياسات المؤسسية لألداء والمتواف

.التطور الملموس حسب النتائج السابقة

 وتحقيق 2030لذا تواجه اإلدارة تحدياً مشتركاً يتمثل في التوافق مع رؤية المملكة
لفة الطموح والتطور في مجال التعليم وحاجتها لرفع مستوى األداء باإلدارات المخت

أوجب والمكاتب والمدارس التابعة لها، لتتأقلم مع متطلبات التغير السريع، الذي
سية، وجود إدارة تلتزم بعملية التغيير والتطوير واالبداع في أنظمة اإلدارات المؤس

معرفي من لتحقق تلك االستجابات، متحديًة مجاالت التنمية والتطور التكنولوجي وال
خالل قياس األداء 
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مشكلة الدراسة 

 ما أهمية وجود إدارة الجودة وقياس األداء لإلدارات والمكاتب والمدارس بمنطقة مكة
المكرمة؟

ات ما هي المنهجية التي تتبعها إدارة الجودة وقياس األداء في متابعة وقياس أداء اإلدار
والمكاتب والمدارس بمنطقة التعليم بمكة المكرمة؟ 

كة ما هي الخدمات التي تقدمها اإلدارة لإلدارات والمكاتب والمدارس بمنطقة التعليم بم
المكرمة؟

م بمكة كيف تقيس إدارة الجودة وقياس األداء أداء خدماتها للمستفيدين بمنطقة التعلي
المكرمة؟

 ما الخطوات التي تتبعها إدارة الجودة وقياس األداء لتطوير أداء اإلدارات والمكاتب
والمدارس بتعليم مكة؟

ما معدل تكرار قياس األداء والمراجعة خالل العام؟

 ما النتائج المتوقعة من قياس األداء في اإلدارات والمكاتب والمدارس؟
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الهدف العام من الدراسة 

 هدفت الدراسة الى معرفة الدور الذي تلعبه إدارة الجودة وقياس األداء في قياس
ناء وتطوير عمل إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بمنطقة مكة المكرمة، لإلسهام في ب

.منهجية وإعداد نظام متكامل لقياس األداء

األهداف التفصيلية للدراسة:

داء تحديد المنهجية التي تستخدمها اإلدارة لمراجعة وتطوير الخطط ومؤشرات قياس األ-1
.  لإلدارات والمكاتب والمدارس خالل العام

خطيط التعريف بالطريقة التي تستخدمها اإلدارة في رصد وقياس األداء وفق ما تم من ت-2
.وبرامج ومبادرات

.المساعدة في بناء نظام متكامل لقياس األداء متضمناً البرامج الحاسوبية-3

دارس االستفادة من الدراسات المرجعية في وضع آلية لتحسين األداء بإدارات ومكاتب وم-3
.المنطقة بعد الرجوع الى نتائج الرصد والقياس

في تطوير أداء المكاتب واإلدارات وفق نتائج التحسين ومتابعة القرارات الخاصة بذلك-4
.   تعليم مكة المكرمة
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أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل تناولها لموضوع يتسم بالحداثة، أخذ يظهر في
.مؤسسات التعليم المختلفة في الدول المتقدمة؛ أال وهو نظريـة قياس األداء

كما تكتسب الدراسة أهمية إضافية من خالل تصديها لتقديم أنموذج مقترح من أجل
استخدامه كمنهجية لتطوير أحد أهم مدخالت التعليم المدرسي، أال وهو نظام اإلدارة 

.التعليمية

تعمل هذه الدراسة على توفير معلومات قد تساعد في تطوير وتحسين عناصـر إدارة
يين الجودة واألداء في أداء مؤسسات التعلـيم، لـدعم دور المـسؤولين واإلداريـين والتربو

.في تحقيق أهداف هذه المؤسسات
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إدارة الجودة وقياس األداء تهدف الى 
رامج ضمان تطبيق الجودة وكفاءة األداء واإلنتاجية في جميع ب❖

وأنشطة اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ووضع 
المقاييس الالزمة لذلك

بمراجعة وتطوير الخطط ومؤشرات قياس األداء اإلدارات والمكات❖
إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال قياس األداء بقطاعات ❖

ات العامة وإنجازات ورفعها إلى الجهباإلدارة المختلفة وإدارات 
.  المعنية
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مؤشرات األداء المؤسسي 

:تصنيف إلى أربعة أنواع أيضًا هي

169

تفيدون مان التي تترجم بما ينتظره المسا, مؤشرات النتيجة المالية-1

.المؤسسة

.  مؤشرات رضا أفراد المجتمع 2-

مح ات مرتبطاة بالمساارات الداخلياة، وهاى تلاك التاي تسارمؤشا 3-

اإلنتاااااو واإلبااااداع)للمؤسسااااة بقيااااادة جااااودة المسااااارات األساسااااية 

(والمتابعة

ظفينمؤشرات التمرن، والتي تتعلق بالكفاءة وتحفيز المو-4



 0تقديم معلومات عن طبيعة أداء المؤسسة التربوية

 0توفير إمكانية المقارنة بين المؤسسات التربوية

 0تمكين المؤسسات التربوية من قياس أداتها التعليمية

 0اإلسهام في وضع السياسات التعليمية

إبراز مصداقية األداء التعليمي والخدمات التربوية للعمالء.

تعليميةتقويم أداء النظام التعليمي في اتخاذ القرارات المتعلقة باالتجاهات واألولويات ال.

0إجراء المقارنات العالمية، وتقويم مراقبة البرامج التعليمية المحلية

توفير معلومات متجانسة عالية الجودة حول التعليم لدعم عملية.

170

أهمية وفوائد مؤشرات األداء لمؤسسات التعليم



بطاقة وصف المؤشر( 1)نموذج 

171

اإلدارة المسؤولة: اسم المؤشر:    
 وصف المؤشر 

 الهد  ا ستراتيجي التابع ل  
 تعريف المؤشر 

 المفردات األساسية للمؤشر 
 معادلة  سا  المؤشر 
 األداء المستهد  قياس  

 مصدر بيانات قياس مفردات المعادلة 
  ط األساس للمؤشر 

  يفية تحديد  ط األساس 
المدة الزمنية المستهد  األدنى المستهد  األعلى المستهد  المطلو  القيم المستهدفة 

     
 



بطاقة األداء( 2)نموذج 
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ل  ت وف    انات ل        ت         ت        ن  جة ال  اس 
    ال م   ال و  

    ال د األدنى ل م  هدف 
    ال د األ  ى ل م  هدف 

:ألداء  ال ال ل  د د اتجاه ا-إ  و د - عد ح اب ن يجة األداء، ت   م ارن ه مع الن يجة ال ا  ة 
.إذا  انت قيمة ن يجة األداء ال الية أكب  من القيمة ال ا  ة: اتجاه م صا د.1
.ال ا  ةل قيمةم اويةال اليةاألداءن يجةقيمة انتإذا:ثا تاتجاه.2
.ال ا  ةالقيمةمنأصغ ال اليةاألداءن يجةقيمة انتإذا:م نازلاتجاه.3



: طوات مراجعة األداء

تحديد توقعات األداء والمعايير
تقديم مالحظات لإلدارة والجهات ذات العالقة

قياس األداء الفعلي

مقارنة األداء الفعلي بالمعايير

ناقش نتائج التقييم

اإلجراءات التصحيحية وعملية التحسين
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نتائج الدراسة
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يات أهمية وجود منهجية واضحة ومحددة لإلدارة لتقييم ومتابعة األداء تتوافق مع المنهج•

.2016المعتمدة محلياً وعالمياً كما في دراسة ابراهيم، 
ئة دراسة توفير قواعد بيانات ومعلومات داخل اإلدارة لخدمة العملية التعليمية والبي•

المحلية
بصفة مراجعة وتقويم المؤشرات التعليمية المستخدمة في تشخيص النظام التعليمي•

مستمرة، والكشف عن مدى قدرة مكاناتها في عرض كافة جوانب النظام التعليمي 
.باإلدارات التعليمية

الى أن قياس األداء المتوازن بشكل منتظم يزيد من فعالية أداء2017اشارت دراسة ، •

لقياس جودة وتطوير األداء ( ربع سنوي)المنظمات، لذا برزت أهمية وضع برنامج دوري 
.بالمكاتب واإلدارات

اعادت النظر في مشاركة المدارس والمكاتب في مسابقات التميز المؤسسي وفق •

.م2019المعايير المؤسسية الموضوعة من متطلبات هيئة التقويم والتطوير للتعليم 



التوصيات

اعتماداً إعداد خطة شاملة لتقويم وتطوير وتحسين جودة األداء المؤسسي على كافة المستويات، وذلك-1

الح على نموذج من المعايير والمؤشرات، مع االلتزام التام لجميع فئات االدارة بتنفيذ برنامج اإلص

.والتطوير

حقيقها، مراجعة وتطوير األهداف التعليمية ومؤشرات األداء المعلنة والتي تسعى االدارة التعليمية لت-2

م مع ضرورة اإلعداد الجيد األفراد بالمدارس والمكاتب لمهمة التقويم الذاتي وبحيث يدركون المفهو

.دةالحقيقي للتعليم، من حيث إنه تعليم تتكامل فيه النظرية والتطبيق؛ مما يعطى مخرجات جي

ية وتطبيقه لمتابعة وقياس األداء، يحتوي على االستراتيج (Dashboard)تصميم نظام الكتروني-3

ومؤشرات األداء ومتابعة المهام والمبادرات التي سيتم تنفيذها من قبل اإلدارات والمكاتب والمدارس

.  والتعليمية

ألداء، التنسيق بين الجهات والمكاتب واإلدارات لتقديم برامج تطويرية عن األداء وقياس ومؤشرات ا-4

.مع إمكانية تبنى منظومة الكترونية يتم عبرها تقديم تلك البرامج والورش
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التوصيات

-إدارة الجودة وقياس األداء-تطوير منهجية عملية تستطيع من خاللها اإلدارة -5

ة ، مع توفير الكتيبات واالدلة اإلرشادي(أداء)للجهات التابعة وفقا على منهجية 

.والنماذج التي توضح تلك المنهجية

تبني سياسة تطوير إجراءات وهندسة عمليات اإلدارات والمكاتب من خالل نماذج-6

تمهيداً لتطبيق نظام الجودة ( م 2015/ 9001أيزو )الجودة المعتمدة في نظام الجودة 

.اإلداري على جميع اإلدارات

قامة بتطوير األداء ومؤشراته من خالل إواألبحاث المتعلقة اجراء وتفعيل الدراسات -7

.جوائز ومسابقات تشجيعية لمنسوبي اإلدارة

ساس تبني المنهجيات والمتطلبات الموجودة في الدراسة وتطويرها والعمل عليها كأ-8

. معرفي قابل للتعديل والتطوير
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المراجع
:  المراجع العربية

اإلدارة -اإلدارة العامة لقياس األداء -، وزارة التعليم ـ وكالة التخطيط والتطوير (م1441/ 1440)الدليل التنظيمي إلدارة الجودة وقياس األداء .1
.العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

، هيئة تقويم التعليم والتدريب، اعتماد(2019)متطلبات التأهل لالعتماد المؤسسي .2

، هيئة تقويم التعليم والتدريب، اعتماد(2018)النسخة المتطورة لمعايير االعتماد المؤسسي .3

دارية، نحو العمري، هاني عبد الرحمن، منهجية تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في المؤسسات السعودية، المؤتمر الدولي للتنمية اإل.4
.2009أداء متميز في القطاع الحكومي، معهد اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية،

دراسة مقارنة تحليلية لمشفى األسد الجامعي )قياس األداء المتوازن ودوره في زيادة فعالية أداء المنظمات (: م2017)تركمان، حنان.5
(والمشفى الوطني في مدينة الالذقية

.، منهجية قياس أداء األجهزة العامة، المركز الوطني لقيا أداء األجهزة العامة، المملكة العربية السعودية، الرياض(2017:)منهجية أداء .6

ي دور المؤشرات التعليمية في تقويم أداء المؤسسات التعليمية، ورقة منشورة في المؤتمر العرب(: م2016)إبراهيم، هناء شحات السيد.7
.  الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي، األردن

لة، انموذج مقترح لتطوير إدارة المؤسسة التعليمية في األردن في ضوء فلسفة إدارة الجودة الشام(: 2011)العساف، ليلى والصرايرة، خالد .8
.العدد الثالث-27جامعة مؤتة، دراسة منشورة في مجلة جامعة دمشق ـ المجلد 

ن فاعلية استخدام نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات األردنية الحكومية في تحسين األداء المؤسسي م(: 2010)عاشور، محمد على .9
.  6المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، ال عدد. وجهة نظر القادة األكاديميين واإلداريين

ع جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة، دراسة مقدمة في المؤتمر العلمي الراب(: م2010)شرف الدين، علي حمود محمد .10
. 2010لجامعة عدن، عدن أكتوبر 

راسات دور إدارة التميز في تطوير أداء بمؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، جامعة الخليل، كلية الد(: 2009)الجعبري، تغريد عيد .11
.العليا والبحث العلمي

وراه، الجودة الشاملة والمؤشرات في التعليم الجامعي، دارسة نظرية وتطبيقية، كلية التربية، رسالة دكت(: 2007)أحمد، أشرف السعيد .12
.كلية التربية، جامعة المنصورة

ندوة تطوير األداء في مؤسسات -يناير 6اإلبداع والتجديد واالبتكار كمدخل لجودة أداء المنظمات، ورقة عمل من (: م2005)القط، غادة عوض.13
القطاع العام، القاهرة، جمهورية مصر العربية 
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لضمان جودة الثالث المؤتمر العربي الدولي 
التعليم

(الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم)بعنوان 

ورقة عمل بعنوان  

178

السلوكلتعديلوالتحديالحوافز

فوزية عبدهللا الرفاعي/ أ
معلمة الدراسات االجتماعية والوطنية بمجمع مدارس هدبان 

بمحافظة الحناكية



179



تساؤوالت 

ما أثر استخدام استراتيجية الحوافز والتحدي لتعديل
سلوك الطالبات

هل الحافز المعنوي والمادي يودي إلى تغيير القناعات
والمفاهيم لدى الطالبات 

لهدف هل المتابعة لها دور في تشجيع الطالبات لتحقيق ا

كيف قلصت المخالفات اليومية بين الطالبات

180



أهداف البحث

 رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات

  التغلب على مشكلة الغياب

المحافظة على نظافة المدرسة والفصول

  زيادة الترابط بين طالبات الفصل الواحد

 انتشار الثقافة بين الطالبات بالقراءة واالطالع

ويةظهور المعنى الحقيقي للتنافس اإليجابي بين طالبات المرحلة المتوسطة والثان

181
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اداة الدراسة 

ير مقياس تقد
الذات 

مقياس 
ك تعديل السلو

االختبارات 
القصيرة 

سجل 
المخالفات

المالحظة 
اليومية
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التوصيات

ين أوصي بتطبيق مبدأ الحوافز والمنافسة المقننة ب

الطالبات لتعديل السلوك وحل المشكالت الدراسية 

.  والتربوية

ية قد أوصي بتطبيق هذه المسابقة ووضع لها استراتيج

تختلف من مدرسة وأخرى ولكنها تعطي نتائج مذهلة

.بإذن هللا تعالى تبقى مع الطالبة كأسلوب حياة
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لضمان جودة التعليمالثالث المؤتمر العربي الدولي 

(الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم)بعنوان 

ورقة عمل بعنوان

االرشاد الطالبي 

اساليب ومهارات

إشراف المعلمة

بدرية إبراهيم محمد هوسه. ا

مرشدة طالبية

المتوسطة الثالثون

منطقة المدينة المنورة



 :مقدمة

در سير الكثير ينظر إلى اإلرشاد الطالبي بوضعه الحالي أنه مشكلة ته
ع، العمل التعليمي؛ لكن من خالل العمل في المدارس على أرض الواق

عد تأكد لنا على أهمية تخصيص التوجيه واإلرشاد الطالبي  الذي ي
متغيرات مطلباً رئيساً في وقتنا الحاضر، نظراً لما يمر به مجتمعنا من

كالت اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة أدت إلى ظهور بعض المش
.في التعامل مع الطالبات في المرحلة المتوسطة محل البحث

 كذلك ان بعض من المرشدات غير مؤهالت بشكل كامل للتعامل مع
د نفسية الطالبات في المرحلة المتوسطة، مما جعل الحاجة الي وجو

متخصصات من المرشدات تساعد الطالبات في تلك المرحلة على 
ب تجاوز مشكالت التعامل بما  تمتلك من معرفة وخبرة ومهارة واسالي

.وخصائص شخصية تأهلها للقيام بهذا الدور
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:مشكلة  البحث

بية كثرة االعمال الكتابيه التي تقوم بها المرشدة الطال
وانصرافها عن مجموعة االنشطة التي كانت تربط بين 

المحتوى التعليمي والسلوك االجتماعي، حيث أختفى
ة دور مشرفة النشاط وأهم مافقده االرشاد هو تلك العالق

القدوة التي تعتمد علي تعليم السلوك الحسن والتربيه ب
اب حيث تحولت العالقة الي عمل مكتبي وورقيات ، والعق

.على المخالفة
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: الهدف 

 إجراء تجربة مبتكرة في المدرسة، مجموعة من المرشدات
الطالبية مع طالبات المرحلة المتوسطة، من أجل ابتكار اساليب

عة وانشطة جديدة وغير تقليدية ، تجمع بين السلوك وكذلك مت
.اكتشاف قدرات المرشدات على التعامل مع الطالبات

ي تنفيذ تلك االنشطة في حصص مخصصة كل اسبوع، وتوضع ف
الجدول واعطاء مهام تنفيذها لمرشدات مؤهالت، وكذلك إقامة 

وتصحيح . لقاءات  كل شهر، منوعة  لمراجعة التغذية المرجعية
.  االنشطة
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:مفهوم االرشاد الطالبي

يهدف اإلرشاد الطالبي في األساس إلى تحويل
لجأ المرشدة الطالبية الى ام ثانية، واخت كبري، ت

، لها الطالبة لحل مشكلتها  مهما كانت المشكلة
وعلى المرشدة تقديم المشورة اإلرشادية سواء

ح كانت بشأن اختيار التخصصات، وتقديم الُنص
ى للطالبات فيما يتعلق بمساعدة الطالبات  عل

.وضع خططهم الدراسية الخاصة بهن
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:  أهداف االرشاد الطالبي

:  اإلرشاد النفسي واالجتماعي

 يساعد اإلرشاد الطالبي على تقديم المشورة
فة، بشأن القضايا النفسية واالجتماعية المختل

فتقوم المرشدات الطالبية بتقديم معلومات 
للطالبات حول التنّمر الذي قد يتعرضوا له أو 

كل باالضافة إلي القيام بتقديم ندوات. يشاهدوه
شهر حول مهارات الدراسة الالزمة على ان 

.يحضرها اولياء االمور
190



:  أهداف االرشاد الطالبي

التدخل المبكر 

 تواجه المرشدة الطالبية  مشكلة التعامل مع طالبات
بها من لديهن مشكالت تتعلق بصعوبات التعلم، وما يصاح

مشاكل نفسية التي تظهر بشكل شائع لدى طالبات
تلك المرحلة وهي بداية مرحلة المراهقة، فيمكنهن أن 

اء االمور يقوموا بتقديم إحاالت، وتوصيات، وتعليمات  الولي
.  بشأن تلك المشكالت وكيفية التعامل معها
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:  أهداف االرشاد الطالبي

اإلرشاد الوظيفي

ة تستطيع مرشدات الطالب تقديم معلومات عامة فردية، أو جماعي
فهم لتوجيه الطالبات في الفصول الدارسية لتوفير أساس لهن ل

اهتماماتهن وقدراتهن وميلوهن، كما أنّهم يوفروا اإلرشادات التي
ؤهلن تسمح لهن بتطوير خطة التعلّم الشخصية نحو المجال الذي ي

نحو التعليم العالي ومسارهن الوظيفي، وربط مميزاتهن 
لم األكاديمية، والمساقات التعليمية العالية من أجل مرحلة التع

الالحقة، وتطوير عادات وقيم العمل واحترام المجتمع خالل حصص
.تتم في الفصل الدراسي 
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خطوات البحث

 ،تحديد اجتماع مع المعلمات المشاركات في البحث كل اسبوع

وضع خطة من اجل ضمان االستمرارية والتعاون بين جميع المعلمات
ميذة، المشاركات في االرشاد والتوجيه خالل المسار التعليمي لكل تل

ي تحديد وقت كل يوم عادة خالل البيريك، لتقديم التوجيه التربو
للتلميذات  في المرحلة المتوسطة  حيث يجب وضع إرشادات مهمة

رشدات  لتحديد مبادئ أنشطة التوجيه وتقسيم العمل بين مختلف الم
.والطالبات

س التوعية بين المعلمات والطالبات ان واجب المعلمات االساسي لي
ايضا فقط هو توجيه الطالبات في الدراسات في مواضيع مختلفة، لكن

مساعدتهن على تطوير مهارات وقدرات التعلم، والتفكير والفهم 
.لذاتهن، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لهن
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النتائج
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النتائج
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مات تبادل الخبرات وبث روح التنافس واالبداع بين المعل.1
والطالبات

.  .تطبيق بعض من اساليب التعلم النشط مثل فكر .2
.البحث العلمي ، والمعلمة الصغيرة...  تعلم.. قارن

اكتشاف وتعزيز مواهب الطالبات في العرض والتقديم.3
وتمثيل األدوار

اآليباد استعمال التقنية الحديثة والكمبيوتر وتطبيقات.4
والعروض االلكترونية



النتائج
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ابل التطبيق العملي تجسيم بعض المشاكل التي تق.5
ال الطالبات الى اشكال هندسية مثل قص و تركيب األشك

الهندسية

تعويد الطالبات على تحمل المسؤولية في الفصل .6
.وكذلك البيت

سة التواصل مع اولياء االمور، وتقليل الفجوة بين المدر.7
والبيت من خالل المرشدة الطالبية ومهارات تواصلها مع 
االم خاصة ، والتواصل من اجل مراجعة  مستوى الطالبة 

.  دراسيا واخالقيا



:التوصيات والمقترحات

تطوير اداء المرشدة الطالبية بما يتوافق مع احتياجات الطالبات•

قديم المتسارعة من حيث استخدام األساليب التقنية الحديثة في ت
الرسائل اإلرشادية 

ة بما التواصل مع أولياء األمور للطالبات،  وتفهم االحتياجات اإلرشادي•

ك يتم يتوافق مع الخصائص العمرية للمرحلة المتوسطة وبناء على ذل
.التخطيط لالساليب واالنشطة المناسبة

ناهج االستعانة باألقران في تقديم البرامج اإلرشادية، وتوظيف الم•

اليب الحديثة في إكساب المهارات الحياتية، إضافًة إلى إستخدام أس
دراسة حديثة، 
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:التوصيات والمقترحات

ة االهتمام بغرس المهارات الشخصية أكثر من البرامج التقليدي•

البية المعتاد عليها، مبينًة أنه أصبح من شروط ترشيح المرشدة الط
أن تكون متخصصة في المجاالت التي تخدم الطالبة كعلم النفس

.وعلم االجتماع وغيرها

تأهيل المرشدة الطالبية الغير متخصصة في المجال بدورات •

ط حديثة في تخصص اإلرشاد الطالبي، وإشراك الطالبات  في تخطي
وتصميم البرامج اإلرشادية، واالعتماد على البرامج الحوارية مع 

.الطالبات

تكرة التعلم من االخطاء التي قابلتنا ومواجهة التحديات بافكار مب•

.جديدة
198



المراجع

إبراهيم وجيه. د-"   صحة النفس"•

احمد زكي صالح. د-"  علم النفس التربوي"•

الطيب . ا-" توجيه الطالب وإرشادهم في المملكة"•
محمد صالح الحزامي 

إبراهيم خليل . د-"   التوجيه في المدرسة"•
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لضمان جودة التعليمالثالث المؤتمر العربي الدولي 

(الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم)بعنوان 

ورقة عمل بعنوان  
ضعف تالوة الطالبات للقرآن الكريم

(والعالج...األسباب)

هيلة إبراهيم الطويل/ األستاذة 

إدارة التعليم بمحافظة المجمعة بالمملكة العربية السعودية
200



مشكلة الدراسة

 يعاني الكثير من الطالب من عدم القدرة على تالوة

مة حيث اصبحت ظاهرة عا, القرأن الكريم بشكل سليم 

ت هذة الدراسة اءفي الكثير من المدارس و لذلك ج

ريمللوقوف على اسباب ضعف الطالب لتالوة القرأن الك
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:الدراسةأهمية

أظفارهم من تعليم األبناء القرآن الكريم تالوًة وحفظًا وفهًما وتدبًرا منذ نعومةإن
األمور الرئيسة في حياة الطفل حيث يتغذى على مائدة القرآن الكريم، 
ر من فيكتسب من المهارات والصفات والقدرات الكثير إضافة إلى األجر الوفي

:وتتأكد أهمية هذه الدارسة في اآلتي. هللا

ا وأهمية ربط أبناء المسلمين به تالوًة وحفظً تعالىصلتها الوثيقة بكتاب هللا 1–
.وفهًما وعماًل 

إبراز الحاجة الملحة لتطوير طرق تدريس القرآن الكريم وأهمية األخذ  2-
.القرآن الكريمبالتقنية الحديثة بما يناسب

لمية إن العملية التعليمية ال يتوقف دورها عند إعطاء الطالب الحقائق الع 3-
القطان، .إلى إكساب الطالب الخبرات والمهاراتوالمعلومات إنما تتجاوز ذلك

(مباحث في علوم القرآن الكريم)مناع 
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مصطلح الدراسة

قدرة الطالب على أداء قراءة القرآن الكريم أداء : التالوة
سليًما مع مراعاة الضبط الدقيق وإخراج الحروف من 

.مخارجها وتطبيق قواعد التجويد ومراعاة الوقف والوصل

203

عميرة  ابراهيم بسيوني، وفتحي الديب، ((
))تدريس العلوم والتربية العملية"



أهداف الدراسة

م تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أسباب ضعف الطالب في تالوة القرآن الكري
.والعمل على إيجاد حلول لها قدر المستطاع باذن هللا تعالى, في المدرسة 

204

:اإلطار النظري

.اسس تالوة القران الكريم-أ

:مبادئ تعليم القرآن الكريم وتعلمه-ب 

:حاجتنا الى تعلم وتعليم القرآن الكريم-ج 

:اسباب المشكلة-د 



عينة الدراسة

حيث تم توزيع االستبانة على ستة وعشرين طالبة من
.مجتمع الدراسة

أداة الدراسة:

تطيع اعتمدنا في جمع معلومات الدراسة على االستبانة حيث صممت استبانة نس
دور وقد اشتملت االستبانة على اثنى عشرة فقرة ت, من خاللها رصد آراء الطالب 

سم واالستبانة على شكل جدول مق, حول معرفة اسباب ضعف تالوة القران الكريم
:كل فقره قيها ثالث درجات وهي: إلى حقول مكونه من ورقه واحده 

دائًما 1-

أحيانًا 2-

- نادًرا3
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تحليل االستبانة

206

الموضـــــــــــــــوع

درجة التحقق

نادراً أحياناً دائماً 

%تكرار%تكرار%تكرار

تقرأ المعلمة الدرس قراءة -

نموذجية
2596%14%00

ابة تستخدم المعلمة السبورة لكت-

الكلمات الصعبة في الدرس
2077%623%00
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تحليل االستبانة

%1523%623%519تستخدم المعلمة التقنيات الحديثه -

%1454%831%415لقادمةتحضرين مسبقا لما ستدرسينه بالحصة ا-

%1557%935%28البيتتخصصين من وقتك لتالوة القران الكريم ب-
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تحليل االستبانة

كريم تستمعين لتالوة القران ال-

بالبيت
10

38

%
15

57

%
14%

25يهيةتستمعن وتتابع برامج ترف-
96

%
14%00

تشاركين بحلقات القرآن -

الكريم في دور التحفيظ
3

12

%
727%1661%



تحليل االستبانة

ن تتلقين الدعم والتشجيع م-

قبل االسرة للمشاركة 

باألنشطة الدينية

13
50

%
5

19

%
831%

تحسنين قراءة نص باللغة 

العربية بإتقان 
14%1662%934
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تحليل االستبانة

حصص باألسبوع لمادة 3تكفي 

التالوة
5

19

%
7

27

%
1454%

يوثر عدد الطالبات على مدى 

اتقانك لتالوة القران الكريم
16

62

%
623%415%



- د ا ولكنها المعلمة تحسن تالوة اآليات الكريمة وتستخدم السبورة بنسبة مرتفعة ج1
.متوسطبشكلالتقنياتتستخدم

لوحظ ان عدد الطالبات اللواتي ال يحضرن مسبقا للمادة قليل جدا حيث بلغت 2-
%54النسبة 

ث بلغت تبين ان نسبة استماع الطالب لتالوة القران الكريم بالبيت متوسطة حي 3-
واللواتي يستمعون بين الحين % 38يواظبن على االستماع نسبة الطالبات اللواتي 

.%57واالخر 

يث بلغت لوحظ ان نسبة عالية جدا من الطالبات اللواتي  يتابعن البرامج الترفيهية ح 4-
.%96النسبة 

جداً حيث تبين ان نسبه اقبال الطالبات على االلتحاق بالنشاطات الدينية متدنية 5-
.%12بلغت النسبة 

- بلغت تبين ان نسبة تشجيع االسرة لاللتحاق بالبرامج الدينية متوسطة حيث6
.%50النسبة 

– متدنية جدا تبين ان نسبة الطلبة اللذين يحسنون قراءة نص باللغة العربية بإتقان7
%4حيث بلغت النسبة 

- %54حصص في االسبوع لمادة التالوة غير كافيه حيث بلغت النسبة 3تبين ان 8

االستبانةنتائج 



تقدم مزيداً من االهتمام من قبل المعلمات باستخدام التقنيات الحديثه النها-1

د الدافعيه فعاالً حيث تدمج الصوت والصورة والحركه معاً مما يزياسلوباً تعليمياً 
.عند الطالب للتعلم

( ثالثاألول والثاني وال)الحرص على بناء الطالبة في الصفوف الثالثة االولى  2-
.للقرآن الكريملتتقن تالوتها

ول ممارسة ما يأمر به القرآن من قول أو عمل ، واالهتمام به اقتداء بفعل الرس 3-
والسالم مع صحابته الكرام الذين كانوا يتعلمون عشر آيات، ال عليه الصالة

.العلم والعملمنيتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها

وائز تشجيع الطالبات المتميزات في تالوة القرآن الكريم وذلك بتقديم الج 4-
المعنوية والمادية

إجراء دراسات ميدانية أخرى تبحث في ضعف تالوة القرآن الكريم في  5-
المدارس

212

التوصيات
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التوصيات

لوسائل التركيز على مادة اللغة العربية ومحاولة رفع مستوى الطلبة فيها با 6-
.الممكنة

- .حصص في االسبوع بدال من ثالث5زيادة حصص التالوة لتصبح 7

- تقليل عدد الطلبة في الفصل الواحد لتأخذ كل طالبة حقها في 8
.والتالوةالمتابعة

- تالوته و( سمعيا وبصريا) زيادة وعي الطلبة بأهمية االستماع للقران الكريم9
.الترغيبعن طريق

د توعية االهالي بأهمية تالوة القران الكريم وضرورة تعلم احكام التجوي 10-
ألوالدهمليكونوا قدوة

- اب توعيه الطلبه بأهمية دور التحفيظ في حياة المسلم وحثهم على الذه11
إليه



المصادر والمراجع

.القرآن الكريم ( 1

المعارف، دار( تدريس العلوم والتربية العملية)عميرة، ابراهيم بسيوني، وفتحي الديب  ( 2
.435ص،3جمصر

مكتبة الحميضي (أساليب طرق تدريس مواد التربية اإلسالمية)الفرج، عبد الرحمن بن مبارك  (3
/1الرياض، دار الهدى ط2ط .م1986

4 7مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط( مباحث في علوم القرآن الكريم)القطان، مناع  (

م1986/ 1الرياض، دار الهدى ط( أهداف التربية اإلسالمية وغاياتها)يالجن، مقداد  (5

لبنان-دار المعرفة بيروت ( عبد الرحمن السيوطي( )محمد بن احمد المحلي) تفسير الجاللين  (6

:االنترنت

((حاجتنا الى تعلم وتعليم القران الكريم)) د عوض , القرني-(1

ليم تقويم طرق تعليم القرآن الكريم في مراحل التعليم العام والتع" الخطيب د محمود بن إبراهيم - (2
"الجامعي
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الثالثالمؤتمر العربي الدولي 
لضمان جودة التعليم

(الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم)بعنوان 

ورقة عمل بعنوان  

215

سطة قاعة التعلم الرقمي للطالب املرحلة املتو 

قرشي نواف بن انيف بن محيد ال/ إعداد األستاذ 
اململكة العربية السعودية 
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222

مقدمه للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

تعليم للعرض في المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة ال
الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليمبعنوان

بعنوانورقة عمل 

ت قياس السعـادة الـوظيفية لدى منسوبا

وديةالتعليم العام في المملكة العربية السع

سارة بنت سعدي السلمي/ إعداد األستاذة 

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
م2019-هـ  1441

هـ1441ربيع األول 5م  الموافق 2019نوفمبر 2
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ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى قياس السعادة الوظيفية لدى منسوبات التعليم العام

بمحافظة جدة من خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي

,للتعرف على درجة السعادة الوظيفية في التعليم العام

,ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات

,فقرة( 20)وتكونت االستبانة من 

وتكون مجتمع الدراسة من عينة عشوائية

من معلمات منسوبات التعليم العام

( هـ1441-1440)في محافظة جدة للعام الدراسي 

معلمة( 123)وقد بلغت عينة الدراسة 



224

نتائج الدراسة
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توصيات الدراسة



لضمان جودة التعليمالثالث المؤتمر العربي الدولي 

(الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم)بعنوان 

ورقة عمل بعنوان  

226
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مقدمة

سية والبشرية جودة التعليم العام تعتمد على توفير وتسخير كافة المواد والكفاءات الح❑

.للمسيرة قدما نحو تعليم أفضل 

لية التعليمية تسعى المؤسسات التعليمية والتربوية بشكل حثيث على النهوض بالعم❑

الطرق والتربوية إلى أعلى مستوياتها وتوظف من أجل ذلك كافة االستراتيجيات و

ويتم ,لى أفضل حال والوسائل التعليمية واالساليب المختلفة لترتقي بالعملية التعليمية إ

ذلك من خالل مواكبتها التطور الحاصل على الساحة 

228



أهداف التجربة 

229



نتائج التجربة 

دريب التطوير السريع في مقدرة الطالب العقلية والمنطقية والنقدية من خالل الت( 1

االتجاه وترجمته بعبارات منطوقة أو مكتوبة ومناقشها في,على النقد والتذوق الفني 

.نحو المثالية والتفكير في التغيير إلى الكبار 

رفض القبيح التربية الفنية هي التي تسهم في تدريبيهم على حسن اختيار الجميل و( 2

لتحقيق وازدياد الخبرات المكتسبة واإلفادة منها في رسم الخطة الشخصية على األشياء

.حاجاتهم وميولهم 

االهتمام بعقد ورش عمل ودورات تدريبية لصقل الخبرات والموهبة ومتابعة ( 3

التطورات 
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مقدمة للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

تعليم للعرض في المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة ال
الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليمبعنوان

بعنوانورقة عمل 

لهندسية فاعلية كائنات التعلم لتنمية المفاهيم ا
دةلدى طالبات المرحلة االبتدائية بمحافظة ج

منيرة غزاي الحربي/ إعداد الباحثة 

وفاء مصطفى كفافي. د.أ: اشراف 

هـ1441ربيع األول 5م  الموافق 2019نوفمبر 2
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مقدمة البحث

دة تعتبر الرياضيات من اهم المجاالت المعرفية فهي تتعامل مع الكميات المجر

كالعدد والشكل والرمز وتعد الهندسة جزء مهم من الرياضيات حيث تساعد على

اكساب الطالب أساليب التفكير السليم

ضعف وللتغلب على ال, وتعتبر المفاهيم الهندسية أحد أنواع المفاهيم الرياضية

ستخدام البد من ا, الموجود في استيعاب المفاهيم الهندسية في المرحلة االبتدائية

التفاعلي المستحدثات التكنولوجية مثل التعليم المفرد والتعلم بمساعدة الفيديو

والتدريب عن بعد والتعليم القائم على الويب
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مشكلة البحث

أن الطالبات يواجهن صعوبات في تعلم الهندسة واستيعابهن لبعض المفاهيم الهندسية

الزالت الطريقة التقليدية في التدريس تشكل األسلوب المستخدم من قبل المعلمات

عدم اشتراك الطالبات في الشرح داخل الحصة مما اوجد صعوبة في استذكار المادة

:للتغلب على مشكلة البحث تم صياغة األسئلة التالية

ما التصور المقترح لتنمية بعض المفاهيم الهندسية للصف الخامس االبتدائي ؟-1

ما فاعلية التصور المقترح ؟-2
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أهداف البحث

يهدف إلى وضع تصور مقترح لكائنات التعلم لتنمية-1

بعض المفاهيم الهندسية للصف الخامس االبتدائي

الكشف عن فاعلية التصور المقترح لكائنات التعلم -2

لتنمية بعض المفاهيم الهندسية للصف الخامس االبتدائي
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أهمية البحث

توجيه اهتمام المسؤولين بأهمية-1

استخدام الكائنات التعليمية في العملية التعليمية

تقديم نموذج التعلم الذاتي حيث تقوم الطالبة باختيار ما ترغب-2

أن تتعلمه في الوقت الذي تريده وفق قدراتها وإمكانياتها

تنوع في تقديم المعلومات مما يراعي الفروق الفردية بين الطالبات-3

توجيه المعلمين والمعلمات إلي استخدام أساليب متنوعة في تقديم الدروس-4

في مقرر الرياضيات للتغلب على بعض المشكالت التي تواجههم
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حدود البحث

1434/1433يطبق خالل الفصل الدراسي الثاني : الحدود الزمنية

مدرسة البيان بمدينة جدة: الحدود المكانية

طالبات الصف الخامس االبتدائي: الحدود البشرية

يقتصر البحث على بعض المفاهيم الهندسية: الحدود الموضوعية

في وحدة تعاريف ومفاهيم هندسية للصف الخامس االبتدائي 
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منهجية البحث

تم استخدام المنهج شبه التجريبي وهو المستخدم

لمعرفة فاعلية المتغير المستقل على المتغيرات التابعة

تصور مقترح لكائنات التعلم: المتغير المستقل▪

التحصيل المرتبط بالمفاهيم الهندسية للصف الخامس االبتدائي: المتغير التابع▪

:عينة البحث

جميع طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة جدة

(فصلين منها ) وسوف يقتصر تطبيق البحث على مدرسة ما 



238

نتائج البحث

بتدائيتم االهتمام بالكائنات التعليمية الخاصة بالمفاهيم الهندسية للصف الخامس اال-1

اجراء اختبار تحصيلي -2

تطبيقالتعرف على المشكالت التي سوف تواجه المعلمين والمعلمات اثناء ال-3

إعداد بطاقة تقويم للكائنات التعليمية -4



لضمان جودة التعليمالثالث المؤتمر العربي الدولي 

(الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم)بعنوان 

ورقة عمل بعنوان

اتعلم إلصنع ذاتي

لكل فرد من افراد المجتمع

أعداد 

المدربة 

نداء خليل. أ
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مقدمة

كاتها ، موضوع تعليم الذات والتقدم بها لالستفادة من أفضل مل

وطرق واقصي امكانتها حيث تتكلم عن طريقة عيشنا لواقعنا،

يير الذي قد استهالكنا لطاقاتنا، ثم نتعلم عن كيفية واسباب التغ

ه اساسيات يحدثه الفرد على نفسه وبالتالي على العالم حوله، يلي

غيير مبسطة لالهداف التي قد تكون نقاط البداية  لكل قصة ت

.وكل شخصية ناجحة وملهمة
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التغيير
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من االن حتى  المستقبل
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مقدمة

248

كرة والمدرسة التفاعلية في ابتدائية أم عمارة كف( تفعيل التقنية ) ظهر مفهوم 

لي أو أساسية لتطوير التعليم بالمدرسة ،اعتماداً على برامج البث سواًء الداخ

لى الخارجي والعمل على االستفادة منها في جميع المجاالت المتاحة، ارتكازاً ع

وتقويمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحديث العملية التعليمية ومتابعتها

ساء عدد لتقديم التحسين والتطوير المستمرين ولقد اعتمدت هذه التجربة على إر

:  من األسس والمبادئ وهي كالتالي

.نشر ثقافة تقنية المعلومات داخل بيئة المدرسة التعليمية-1

(.اإلداريات +المعلمات )تدريب وتطوير العناصر البشرية في المدرسة -2

.رونيتوفير البيئة التقنية التحتية التي تساعد في بناء التعليم اإللكت-3
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ة لإلبداع تحسين البيئة التعليمية المحفز-
و االبتكار

ف تسخير إمكانيات المدرسة لربط أطرا-
العملية التعليمية بشكل تفاعلي

:الهدف العام
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: األهداف التفصيلية 

يةإرساء قاعدة معلوماتية تقنية لربط أطراف العملية التعليم1

اعليتأمين التواصل المستمر بين أولياء األمور و المدرسة بشكل تقني تف2

مرافقها بعضها ببعضوربط الدروس المنفذة بين فصول المدرسة 3

الدراسةبث الدروس التعليمية و النشاطات المختلفة إلى خارو حدود 4



غياب المعلمات ❖

اتالعجز في التخصص❖

مكاتب التعليم ❖

اإلدارات التعليمية ❖

خبراء التعليم ❖

ممارسة+ تدريب ❖

بصمة تقنية



مراحل التجربة 

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة 

المرحلة األولى

إنشاء قاعدة 

ة بيانات الكتروني

.للتعاميم الهامة

ما الجديد؟

إنشاء موقع 

الكتروني 

للمدرسة

Om-omarah.com

لماذا؟

إنشاء قاعدة بيانات 

شاملة لمنسوبات 

وقاعدة , المدرسة

بيانات شاملة 

خاصة بقائدة 

( .معين)المدرسة 

كيف؟

بصمة تقنية



مراحل التجربة

المرحلة الرابعة

ة توظيف التقنية داخل المدرس

بكة بشكل فعال وذلك بإنشاء ش

داخلية تربط جميع أجهزة 

ي العرض وأجهزة الالقط الصوت

بالجهاز الرئيسي لقيادة 

.المدرسة

بصمة تقنية



المرحلة الرابعة

بصمة تقنية



بصمة تقنية



المدرسة

1

23

بصمة تقنية



المدرسة

1

23

بصمة تقنية



إلى مكتب تعليم 12

الحرس
إلى مدرسة 

أخرى

بصمة تقنية

المدرسة



1

2

3

4
إلى مراكز األورام 

والمستشفيات وما 

شابهها

إلى مدرسة أخرى غير تابعة للمكتب

إلى إدارة التعليم

إلى مكاتب تعليم أخرى

بصمة تقنية

المدرسة



1

23

إلى طالبات مدارس 

الحد الجنوبي في 

الظروف الخاصة

إلى مدارس في مناطق تعليمية أخرى

إلى مؤسسات 

تعليمية ذات عالقة

بصمة تقنية

المدرسة



12

إلى جهاز طالبة 

متواجدة خارو 

الدولة

م إلى ملحقيات التعلي

خارو الدولة

بصمة تقنية

المدرسة



فوائد توظيف التقنية داخل المدرسة

يمكن قائدة المدرسة من متابعة تنفيذ الدروس
أثناء الحصص من مكتبها أو خارج المدرسة

بث الدروس لفصول أخرى داخل المدرسة لحل 
مشكلة العجز وغياب المعلمات

االستفادة من المصادر والمراجع المتوفرة على
الشبكة العنكبوتية إلثراء الدروس وقت

بصمة تقنية



فوائد توظيف التقنية داخل المدرسة

ل أو إمكانية تقديم الدروس التعليمية للمدارس األخرى داخ
( eseenet)خارج المملكة عن طريق تطبيق 

حفظ الدروس ثم رفعها كمادة علمية على موقع
المدرسة

بث اإلعالنات والتعليمات والتوجيهات لجميع
مرافق المدرسة في نفس الوقت

بصمة تقنية





بصمة تقنية

معالجة حصص االحتياط1

0
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عدد الحصص للفصل األول لعام 
هـ1437/1436

عدد الحصص للفصل األول لعام 
هـ1438/1437

470

212

عدد حصص االحتياط قبل وبعد معالجة الحصص



معالجة العجز في المعلمات  2

بصمة تقنية

تخفيض الخطة الدراسية

ضم الفصول في حصص تخصص العجز

تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين 

بأعمال غير التدريس وفق الترتيب المنصوص عليه بالتعميم

التسديد من التخصصات األقرب

حصة24إكمال أنصبة المعلمين في المدرسة 



بتقنية البث الداخلي يتم نقل الدروس وفق الجدول 

الدراسي للطالبات ومن معلمة التخصص وبدون رفع 

سقف الحصص أو اللجوء إلى المكلفين بأعمال غير 

التدريس وكذلك دون اللجوء إلى ضم الفصول أو 

.تخفيض الخطة الدراسية 

بصمة تقنية



التعليم المجود 3

بصمة تقنية



يالمكتبة التعليمية االلكترونية خالل أسبوع دراس 4

بصمة تقنية

االجتماعياتالعلومالرياضياتلغتيالدين
اللغة 

ةاالنجليزي
الفنية

التربية

األسرية

4---94468أول

22--11964ثاني

46--718108ثالث

28522242رابع

2161064444خامس

2161064444سادس

3311147348101822المجموع



بصمة تقنية

من خالل ايقونة وحدة التخزين يتم حفظ الدروس المنفذة مع العرض المرئي  ومن ثم 

تصنيفها تمهيدا لرفعها في المكتبة التعليمية االلكترونية للمدرسة كل أسبوع دراسي



قاعدة البيانات اإللكترونية5

ي الموقع اإللكترون•
للمدرسة

معين• يةملفات اإلنجاز اإللكترون•

معلمات -1

إداريات -2
طالبات 

بصمة تقنية



بصمة تقنية

التوصيات
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مقدمة للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

تعليم للعرض في المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة ال
الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليمبعنوان

بعنوانورقة عمل 

ورقة عمل عن دور خطة األداء المهنية في 
أَهلية المعلم وجدارة منظومة التعليم

عبير صالح حمود الحسن / إعداد األستاذة 
مدارس الرياض للبنين والبنات

المملكة العربية السعودية

هـ1441ربيع األول 5م  الموافق 2019نوفمبر 2
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مقدمة البحث

ة يعمل المعلم على إعداد جيل من الشباب المسلم، بتربيته التربي

ليكون اإلسالمية، وتنشئته النشأة الصالحة، وتعليمه العلوم النافعة،

قوي اإليمان، صحيح العقيدة والمنهج، حسن الخلق والسلوك، قوي

، حامالً الجسم، سليم البنية، متوازن الشخصية، مهتدياً بهدى اإلسالم

دينه ولغته رسالة خير للعالمين، واسع الثقافة، نافعاً لمجتمعه، معتزاً ب

مين العربية وتاريخ أمته وحضارتها، وخصوصية بالده في خدمة الحر
الشريفين، مقبالً على الحياة بوعي ونشاط ومسئولية 

جودة ويدرك المعلم مسئوليته نحو تقديم خدمة تربوية وتعليمية ذات

(  يةالصريحة والضمن)عالية بما يضمن تحقيق طموحات أولياء األمور 

ويرضي تطلعاتهم في حسن تربية أوالدهم وتعليمهم 
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أهمية البحث

أن مهااام المعلاام اليااوم غيرهااا باااألمس، وأن مهامااه غااداً غيرهااا اليااوم، وماان هااذا 

المنطلااق يصاابح تقااويم أداء المعلاام أمااراً فااي غايااة األهميااة وذلااك ألنااه وماان خااالل
.التقويم يمكن الكشف عن مدى إلمام المعلم بمهامه ومستوى إتقانه لها

، فهاي فاي طبيعة العصر الحالي قد فرضت أدواراً إضافية على المعلم تجااه الماتعلمو

لقياام نفس الوقت فرضات أهمياة التقاويم المساتمر ألدائاه لمعرفاة مادى نجاحاه فاي ا

حقيااق فعمليااة تقااويم أداء المعلاام تساااعد المؤسسااات التعليميااة علااى ت)بهااذه األدوار 

ير مجموعة من األهداف من بينها قياس مدى تقدم المعلم أو تخلفاه فاي عملاه بمعااي

باات أو أوزان ملموسة، وكذلك في الحكم على تحقياق التاوازن الضاروري باين متطل

(العمل ومؤهالته العلمية وخصائصه
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مفهوم تقويم أداء المعلم

اء الحكم على مستوى امتالك المعلمين لبعض كفايات األد-

بهدف رفع ذلك المستوى من خالل تجاوز أسباب وعوامل 

(.ضعف أدائهم وتعزيز أسباب وعوامل قوتهم

الحكم على مستوى امتالك المعلم للمعارف والمهارات -

واالتجاهات الضرورية ألداء مهامه داخل حجرة الدراسة 

ات لتحقيق أهداف درس محدد، ويستدل على توفرها باإلنجاز

(.األداءات)
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مجاالت تقويم المعلم

المهارات المعرفية-أ

ات وهي حصيلة ما كونه المعلم من معلومات وأفكار من خالل سنوات تأهيله كمعلم أو من خالل سنو

ائل عملااه بالتاادريس، وهااذه الحصاايلة تتصاال بخصااائص المدرسااة التااي يعماال فيهااا وأهاادافها، ووساا
.تقويمهاالتصال وقنواته، ونظام المعلومات والحقائق المتعلقة بكيفية تسيير العمل وتطويره و

المهارات اإلنسانية-ب

ة، فالمدرساة وهي تلك المهارات التي تتصل بفهم كيفية التعامل مع أنماط العالقات اإلنساانية المختلفا

رائح تمثل نسيجا اجتماعيا بما تضامه مان الازمالء، والتالمياذ وعاائالتهم التاي تنتماي بادورها إلاى شا

متعااددة ماان المجتمااع، باإلضااافة إلااى عالقااات التالميااذ مااع بعضااهم الاابعض، وكاال هااذا يمثاال الوسااط
.المدرسي

المهارات الفنية-ج

ثال مهاارات وهي تلك الخبرة التي يمتلكها المعلم وتبدو فيما يقوم به من أداء تدريسي داخل الفصل م

المدرسااية التخطاايط السااليم للاادرس، االسااتخدام األمثاال للوسااائل التعليميااة، التنظاايم الجيااد ل نشااطة

.وغيرها
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أهداف تقويم أداء المعلم

.أهداف تتعلق بالمعلمين

.أهداف تتعلق بالمتعلمين

.أهداف تتعلق بالنمو المهني للمعلمين
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قويم المعلمتمن يقوم ب

المشرف 
التربوي

مدير المدرسة

ةاإلدارة التربوي
المعلمون 
اآلخرون

ين تقويم المتعلم
لمعلميهم
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طرق تقويـم أداء المعلم

مراجعة 
الزمالء

حقائب المقابالت
العمل

تدريبات
األداء

التقويم
خالل 
العمل

التقويم
الذاتي

اختبارات
الكفاءة
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طرق تقويـم أداء المعلم

األثر الذي يحدثه في تالميذه

ديرتحليل عمل المعلم ومناسيب التق

جسمية، عناصر شخصية مثل الصفات ال: وضع خبراء التربية بطاقات لتقويم عمل المعلم تحتوي على
…التوافق االجتماعي واالستقرار االنفعالي والعالقات المهنية والقدرة على الحكم وغيرها
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دور خطة األداء في كفاءة المنظمة 

التعليمية 

أعضاء تمكين المنظمة من تقييم المعلمين والمشرفين ومدى فاعليتهم في تنمية و تطوير-1

.الفريق الذين يعملون تحت إشرافهم

.عن أداء و أوضاع المعلمين و مشكالتهمتزويد المنظمات بمؤشرات  ومعايير-2

لص من تمكين المعلمين من معرفة نقاط ضعفهم و قوتهم في أعمالهم و العمل على تفادي و التخ

.جوانب القصور و الضعف

اع معايير أسلوب تتبعه المنظمات الستخدام الموضوعية و العدالة في التعامل مع موظفيها بإتب-3

.واقعية و مقاييس محددة

و أسلوب للكشف عن نواحي الضعف في األنظمة و اإلجراءات و القوانين و أساليب العمل-4

.المعايير المتبعة ومدى صالحيتها

حقيق ما يشكل فرصة للمعلمين في تدارك أخطائهم و العمل على تجنبها و تنمية مهاراتهم و ت-5

.يصبون إليه من ترقية و الحصول على مكافآت و تعويضات مجزية
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دور خطة األداء في كفاءة المنظمة 

التعليمية 

ن الرئيس يفيد في رفع الروح المعنوية للمعلمين وتوطيد الصالت و العالقات بي-6

.و المرؤوس

ن من يفيد في خفض معدل الدوران الوظيفي و السلبيات في سلوك المعلمي-7

.غياب وإهمال وعدم الحماس للعمل

يسهم في الكشف عن الكفاءات الكامنة غير المستغلة للمعلمين-8

.يسهم في تعديل معايير األداء وزيادة أداء العاملين والمنظمة بشكل عام-9

ب في رسم خطة القوى العاملة للمنظمة وما تتطلبه من تنمية وتدرييساهم-10

.وتوفير المكافآت والحوافز للعاملين
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نموذج لخطة أداء المعلمة عبير صالح 

الحسن 
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نموذج لمستويات التقييم الذاتي للممارسات

ة التعليمية المطبقة في مدارس الرياض األهلي
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النتائج

يم، أهمية ارتباط خطة األداء باألهداف العامة للتعليم المنبثقة من سياسات وزارة التربية والتعل•

يزها ضرورة تعزيز المعلم في المجاالت التي تتضمن الهدف الذكي كجزء مهم من  دور المدارس وتعز•

ألفرادها ، 

ضرورة إلحاق المعلمين للتدريب في قطاعات األشراف وخارجها إلحاطة المعلم بطرق التقييم •

ات المعايير واألهداف لخطة األداء المهنية ،موالتطوير والوقوف على محك

وضرورة تحديد االستراتيجيات والتوسع فيها والتغيير لها سنوياً •

ضرورة اإلحاطة بتجارب المعلمين الناجحين ونقلها كواقع لتبادل الخبرات والكفاءات، •

ساحة االستفادة من الواقع التربوي التقييمي سواء كان على مجال خليجي أو عالمي ونقل واقعها ل•

التطبيق في مجال خطط األداء وتقويمها

ئد العمل على خلق خطط أداء مهنية تتسم بالنوعية  والريادية على مستوى المعلم والمشرف وقا•

ورؤية المدرسة تناسب التطور الذي تعيشه المملكة اآلن وبما يالءم مستقبلها المشرق وبما يتفق

2030
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مقدمة للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

تعليم للعرض في المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة ال
الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليمبعنوان

بعنوانورقة عمل 
ليميةالقيادة التربوية وجودة العملية التع

عبدهللا بن محمد حمود الشامخ/ إعداد األستاذ 

مدير ثانوية الملك فيصل

بمحافظة القريات

المملكة العربية السعودية

هـ1441ربيع األول 5م  الموافق 2019نوفمبر 2
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أهداف البحث

التعليمية،العمليةفيودورهاالتربويةالقيادةالبحثتناول

اإلداريالقائدوأدواراإلداريةللقيادةمفهوموضعإلىالبحثهدفوي

اإلداريالقائدتواجهالتيالمشكالتعلىوالتعرفنجاحه،وأدوات
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أهمية البحث

النابض،وقلبهااإلداريةالعمليةجوهر هيالقيادة

عمالال منظماتفياإلداري العملجوانبكليشملكبير دور ولها
دارةاإل أنويالحظخاص،بشكلالتربويةواملؤسساتعام،بشكل

التيعوقاتاملبعضمنتعانيالسعوديةالعربيةاململكةفيالتربوية
خرجاتاملعلىسلباينعكسممالهدافها،تحقيقهاطريقفيتقف

.البحثأهميةتظهر الجانبهذافمن.التعليمية
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نتائج البحث

نتحسيأجلمنللمعلمينأكبرحريةوإعطاءأكبر،جهدبذلعلىالمعلمينحث❑

.التربويةبالمؤسسةاألعمالإلنهاءمحددزمنيجدولووضعالعمل،بيئة

ارسوايمحتىهمبينالثقةوزرعودية،بطريقةالعاملينبينالخالفاتتسوية❑

.األمورعلىوالحكمالتفكيرفيحقهم
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توصيات البحث

مهيأةتكونأنالبدللمستقبلالمأمولةالتربويةالقيادةإن

:اآلتييتطلبالذياألمروفعاليةبكفاءةالقياديبدورهاللقيامومعدة

والمسؤولياتالمهامفيهاتتضحتنظيميةهياكلوجود❑

.والتطبيقللتنفيذقابلإجرائيوبشكلالمطلوبةواألدوار

ةالمدرسيالتعليميةالوظائفإلشغالعلميةوآلياتموضوعيةمعاييروضع❑

مادهاواعتالشخصيةوالسماتوالخبرةالكفاءةمعيتفقبمااإلشرافيوالجهاز

.والتقويموالتدريبالتأهيلفي
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مقدمة للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

تعليم للعرض في المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة ال
الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليمبعنوان

بعنوانورقة عمل 

التعليم اإللكتروني

شوق محمد علي المحنشي/ أ

بكالوريوس صحافة وأعالم

االجتماعيةتحرير صحيفة صوت مكة مديرة 

وسفيرة المنتدى الدولي لإلبداع 

2030وقائدة مركز الحي المتعلم باألحد لتطبيق رؤية 

ناشطة اجتماعية

هـ1441ربيع األول 5م  الموافق 2019نوفمبر 2



التيلوالوسائالطرقمناإللكترونيالتعليميعتبر

رطومنالتعليموتحولالتعليميةالعمليةتدعم

،والتفاعلالمهاراتوتنميةاإلبداعطورإلىالتلقين

علمللمتيقدمتفاعليتعليمينظامبأنّهويعرف

عتمدويواالتصال،المعلوماتتكنولوجياتباستعمال

فةكاتعرضمتكاملةرقميةإلكترونيةبيئةعلى

كمااإللكترونية،الشبكاتعبرالدراسيةالمقررات

اتاالختباروتنظيمواإلرشادالتوجيهسبليوفر

,اوتقويمهوالعملياتالمصادرإدارةإلىباإلضافة



.اإلقبال على التعليمعدم حل مشكلة كيف نـ 1

ة إلى توسيع فرص القبول في مجال التعليم، باإلضافكيفية ـ 2

.همتمكين العاملين من خالل التدريب والتعليم من غير ترك أعمال

.ـ يساعد على كسر الحواجز النفسية بين المتعلم والمعلم3

مار ـ  يشبع خصائص وحاجات المتعلم مع رفع العائد من االستث4

.بواسطة تخفيف تكلفة التعليم



والمدرسة،الطلبةبيناالتصالإمكانيةزيادةـ1

وجودلبفضللطالبوالمختلفةالمتنوعةالنظروجهاتعنالتعبير.بينهمفيماالطلبةوبينـ2

.النقاشومجالسالحوار،غرفتوفرالتيالفوريةالمنتديات

طريقةتكييفوإمكانيةبالمساواة،واإلحساسسريع،بوقتالمدرسإلىالوصولسهولةـ3

.التدريس

.وقتأيفيالتعلمأياألسبوع؛أيامجميعفيتوفرهإلىباإلضافةاليومطوالالمناهجتوفرـ4



احة وضيق ـ زيادة عدد الطاّلب الُملتحقين بالشُّعب الدراسية، مع حّل مشكلة قلّة اإلمكانيات الُمت1

.القاعات الدراسية

ّل معرفة التقّدم الذي وصل2 .إليهـ حصول الطالب على التغذية الراجعة بشكل مستمر، مما يسه 

.يطـ توفير مصادر ثرية بالمعلومات للطاّلب، يسُهل الوصول إليها خالل وقت بس3

و خارج ـ تخطي العقبات التي تمنع وصول المواد العلمية للطاّلب، سواء كانوا في أماكن نائية أ4

.حدود الدول



لتسليم وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصالة واتم ا

ولكم خالص تحياتي ،،،

شوق المحنشي/ أ

المملكة العربية السعودية
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محمد حكيم/ أعداد األستاذ 

الخبير التربوي الدولي

استشاري التدريب وجودة التعليم

مدرب معتمد من جامعة عين شمس

االستثمار التعليمي في الوطن العربي

(لةرؤية مستقبلية لجودة تعليمية متكام)
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الجودة مفهوم مقاوالتي باألساس، يرتبط باإلنتاجية و-

المردودية و انتقل إلى مجال التعليم على اعتبار أن 

برات المؤسسة التعليمية هي مؤسسة إلنتاج الكفاءات و الخ

القادرة على االبتكار و اإلبداع و اللذان بدونهما ال يمكن

للمقاوالت الصناعية أن تطور و تحسن من إنتاجها

( مار ارتباط مفهوم جودة التعليم  باالستث) 
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ألنظمة تختلف معايير الجودة باختالف المجاالت التي تطبقها وتبعا

لمواصفات التقييم التي تراقبها، إال أنها تلتقي جميعها في كثير من ا

كلها و المقاييس التي تستند إلى مبادئ و مرتكزات أساسية تهتم

ي بجودة المنتج النهائي مرورا بمختلف مراحل اإلنتاج  والجودة ف

ن التعليم ال تخرج عن هذا اإلطار، إذ تهتم بمواصفات الخريجين م

المدارس و نتائج تحصيلهم الدراسي عبر مختلف المراحل و 

قد العمليات و كذا القدرة على تجاوز كل المشاكل و المعوقات التي

تعترض مسارهم عمال بمبدأ الوقاية خير من العالج

اختالف في المعايير والتقاء في الهدف
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عجز الحكومات عن تلبية احتياجات المجتمع من المدارس الحكومية،

ر أدى وخاصة في الدول العربية ذات الزيادة السكانية الكبيرة  مثل مص

وبناء إلى توجيه اإلنفاق الحكومي بطريقة شبه كاملة إلى إنشاء مدارس

ذه فصول دراسية جديدة دون االلتفات إلى تحقيق جودة عالية داخل ه

آالف مدرسة جديدة 7تحتاج مصر سنويا إلى أكثر من : المدارس مثال 

كل عام  لمدة خمس سنوات كما صرح ذلك وزير التربية والتعليم 

فقيرة وهذه تكلفة كبيرة جدا في دولة( الهاللي الشربيني . د) السابق 

ع من مثل مصر أدى إلى توجيه الدعم الحكومي لتلبية احتياجات المجتم

مدارس جديدة دون توفير ميزانية مالئمة لخدمة الجودة التعليمية

عجز يؤدي إلى جودة أقل
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ة لما االستثمار في التعليم مطلب ال غنى داخل المجتمعات العربية، خاص

أوردناه في الشريحة السابقة من عجز حكومي عن تلبية طموحات 

ى إنشاء المواطنين في تعليم ذي جودة عالية مع ارتفاع تكاليف اإلنفاق عل

لى مدارس وفصول جديدة، وعدم وجود ميزانية مالئمة لتدريب المعلمين ع

رة أساليب التدريس الحديثة، وعدم تدريب القيادات التربوية على إدا

طبيق الخطط االستراتيجية للوزارات ببرامج تدريبية راقية تؤدي إلى ت

أساليب إدارة الجودة الشاملة داخل هذه المدارس ، فأصبحت المدارس 

ئمتها الحكومية طاردة للطالب أبناء الطبقة المتوسطة بشكل خاص لعدم مال

ألبنائهمتحقيق تعليم ذي جودة أفضلفىللمستوى الثقافي لهم ورغبتهم 

االستثمار لتعويض الفجوة
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من هنا ظهرت الحاجة الملحة الستدعاء القطاع الخاص وتحفيزه 

مل لالستثمار في المجال التعليمي ، فليس من المعقول أيضا أن تتح

الحكومة وحدها عبء انشاء المدارس والصرف على البرامج التدريبية 

والتأهيلية للمعلمين والقيادات لتحقيق جودة أفضل

الخاص في المجال التعليمي بمعوقات عديدة هددت قلةاصطدم القطاع 

شكل الفرص االستثمارية ذات األرباح المعقولة، فالقطاع الخاص يبحث ب

مباشر عن تحقيق أرباح ويبتعد دائما عما يهدد رؤوس أمواله

االتجاه للقطاع الخاص كشريك
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نع حالة تنافسية تتباين البالد العربية في تحفيز االستثمار الذي يحقق لها جودة تعليمية أفضل ويص

تجعل بين المدارس الحكومية ونظيرتها الخاصة، إال أنها تشترك في وضع بعض المعوقات التي

القطاع الخاص يقدم قدما ويؤخر أخرى نحو استثمار تعليمي يحقق الجودة،

معوقات االستثمار التعليمي

البيروقراطية التي تؤدي إلى بطء شديد في استخراج تراخيص بناء وإنشاء مدارس-1

عدم وجود معايير محددة وموحدة تحقق جودة تعليمية أفضل للراغبين في االستثمار التعليمي -2

الشركاتغالء أسعار األراضي التي تخصصها الدول للمستثمرين في المجال التعليمي وكأنها أراض إلقامة المصانع و-3

عدم وجود خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ تستفيد منها المدارس االستثمارية المزمع إنشائها-4

بتعليم أقل جودة وارتضائهمارتفاع مصروفات المدارس الخاصة مما يؤدي إلى هروب الطبقة المتوسطة منها -5

عدم تدريب خريجي كليات التربية ووجود قاعدة بيانات لهم لتستفيد منهم المدارس المزمع إنشائها-6

تعدم توافر الخبرة الالزمة لدى وزارات التعليم مع ملفات االستفادة من المدارس الدولية وغير ذلك من المعوقا-7

ومن هذه المعوقات 
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يجب على الحكومات اتخاذ خطوات جديدة وإبداعية

لتحقيق جودة التعليم بالمشاركة مع القطاع الخاص

ة أعلىنصائح لتحفيز االستثمار الذي يحقق جود

تخفيض رسوم األراضي التي يطلبها المستثمرون ولفترات سداد أطول-1

تخفيض رسوم المدارس الخاصة حتى تشجع المواطنين على إلحاق أبنائهم بها-2

تدريب خريجي كليات التربية والكليات المناظرة حتى تحقق للقطاع الخاص رغبته في التعاقد مع كوادر مدربة جيدا،-3

قادرة على تطبيق جودة أفضل

تدريب القيادات التربوية لتأهيلهم ألساليب الجودة الشاملة في اإلدارة-4

توحيد الخطة اإلستراتيجية التي تسير عليها مدارس الوزارات جنبا إلى جنب مع المدارس الخاصة-5

.تشجيع واستقطاب المدارس الدولية ذات المناهج الدولية إلنشاء فروع لها داخل دولنا بتكلفة أقل-6

تعليمية عاليةتدريب المعلمين والقيادات التربوية على تطبيق الخطة اإلستراتيجية ومتابعة معاييرها وأساليب قياسها لتحقق جودة-7

زيادة مخصصات التدريب وتوفير المدربين ذوي الكفاءة العالية-8

ومن هذه النصائح المقترحة



إعــداد 

السيد بهمن محمد. د

مدرب دولي معتمد بالعديد من الجهات 
مدرب معتمد بجامعة عين شمس 

استشاري التدريب التربوي 



:مقـــدمـة 
ليلالدوهو العربية،المةبعظميعظمحضاري رمز هو العربيالخط-

.عنهااملعبرةوالداةالعربية،اللغةعلىالناطق

وسائلمنكذلك،االتصالوسائلمنوسيلةالعربيالخطعدي  -
.بالخاطريجول عماالتعبير 

الدراس يوالتحصيلاملختلفةبالعلومالعربيالخطيرتبط-













هتماماوعدمتدن  بمرحلةالعربيالخطتعليميمر 
يراهاالتيالتدنيهذاصور ومن،الخيرةاآلونةفي

اقعخاللمنالباحث :الو

مناتالتخصصشتىفياملتواترةاملعلمينشكوى /1
.الطالبخطوطورداءةتدني

مناسبةإلستراتيجياتاملعلميناستخدامعدم/2
راعاةمعدمإلىباإلضافةالعربي،الخطمهاراتلتدريس

.الطالبنفسية



مرحلةلك لتالميذمناسبةغير العربيللخطكراساتطبع/3

.والنشطةالتدريبحيثمن

ةموزعالسبوعفيواحدةدراسيةحصةالتالميذيدرس/4

.والرقعةالنسخخطيعلى





: المعـــــــلم : أوال
لمين بمقرر إلزام الطالب املعلم بكليات التربية أو كليات املع/ 1

.للخط العربي مثل باقي مواد اللغة العربية

ة؛ بحيث إعداد الطالب املعلم علميا وتربويا بكليات التربي/ 2
.يكون مؤهال لتدريس كل فروع اللغة العربية

كذا استخدام املعلمين لطرق تدريسية حديثة ومتنوعة، و /  3

.النشاطات ، والتدريبات ، املناسبة للتالميذ 

هم مراعاة املعلم للحالة النفسية للتالميذ عند تعليم/ 4
.للمهارات الحركية في الخط العربي 



:  التلميــذ: ثانيا
.وطهم زيادة دافعية املتعلمين لتعلم الخط العربي ، وكذا تحسين خط/ 1

علم للتالميذ قبل البدء في تدريس الخط ،/ 2
 
:ومنهاأمور هامة يجب أن ت

.اختيار القلم املناسب الذي يكتب به التلميذ-

.التهيئة النفسية أثناء الكتابة -

.الجلسة الصحيحة أثناء الكتابة -

.مراعاة اتجاه الورقة أمام الطالب أثناء الكتابة -



:اومطوريهالدراسيةالمناهجمخططو: ثالثا
ة وضع مناهج ومقررات دراسية للخط تتناسب مع املرحل/ 1

.العمرية للتلميذ 

جال أن يقوم بوضع هذه املناهج متخصصون وفنيون في م/ 2
.الخط العربي وتدريسه 

زيادة عدد حصص تدريس الخط العربي لحصتين في / 3
.السبوع 

ا الرسم ، وبه: جعل مادة الخط العربي مادة مستقلة مثل / 4
.نجاح ورسوب





المعلم االنسان

محمود خليل/  الدكتور

استشاري التدريب والتطوير
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المعلم االنسان
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علم كيفية صناعة الم
اإلنسان 

محاولة إلعادة بعض 
القيم اإلنسانية 
نا المفقودة في حيات



في تربية االبناء

محمد محمد الشاذلي/ الدكتور
استشاري تدريب وتطوير التعليم
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توصيات المؤتمر

اعداد 

عبير فؤاد عجمي. د

مقرر المؤتمر

لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(الواقع وآفاق المستقبل... جودة التعليم)بعنوان 



توصيات المؤتمر

في انتظار مقترحاتكم 
goldenboard1@gmail.com

+201008876057

لضمان جودة التعليمالثالث المؤتمر العربي الدولي 

(الواقع وآفاق املستقبل... جودة التعليم)بعنوان

mailto:goldenboard1@gmail.com

