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أهال ومرحبًا بكم 
في قاعة المؤتمرات بفندق نوفوتيل

هال بالسادة الحاضرين عبر القاعة اإللكترونيةأو

للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

في هال بحضراتكم جميعا وشرفنا حضوركمأ

المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم

«الرؤى المستقبلية لجودة التعليم»

ل تعلم بشكالاإلنسان في حاجة إلى ترقية فكره و
مستمر

يجب أن نطور التعليم بشكل مستمر حتى يتطور
العقل البشري

ليةحالية والمستقبويستطيع مواكبة التغيرات ال



ندعو رئيس المؤتمر 
ورئيس مجلس إدارة البورد الذهبي العالمي للتدريب 

واالستشارات

والمدرب الدولي المعتمد من جامعة عين شمس

حسين رمضان/ األستاذ 

إللقاء كلمة الترحيب وافتتاح المؤتمر



واالن مع محاضرة بعنوان

جودة التجربة الفنلندية الرائدة في
التعليم

حسني محمود شبيب/ للدكتور 

معلم لغة عربية ومدرب دولي تنمية بشرية



التعليم
معجزة

فنلندية



السيرة الذاتية 

الدراسات االسالمية–بكالريوس االداب والتربية قسم * 

م1999جامعه االزهر

معلم لغه عربية  ثم مدقق لغوي دار البيان لتحقيق التراث* 

(علي عتبات المنبر –مع هللا ) مؤلف كتابي * 

م2009مشارك في تحقيق تفسير الطبري * 

مدرب دولي معتمد في التنميه البشريه من جهات عدة* 

مدير أكاديمية دريم للتدريب بالقاهرة * 
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واالن مع مجموعة من أوراق العمل 

المشاركة في المؤتمر 

خوات عبر القاعة اإللكترونيةواألةمن األخو



ورقة العمل األولي 



ورقة عمل  

مشكلة افتقار المعلم لمهارات التواصل مع التالميذ

مقدم من األستاذة 

منى إبراهيم عبدالعزيز السعيد

للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم

الرؤى المستقبلية لجودة التعليم



:المقدمة 

إن التواصل بين المعلم والتالميذ بشتى أنواعه له أهمية كبيرة

,في سبيل تحقيق أعلى مراتب الفائدة في الموقف التعليمي الصفي 

,أن نعمقها اوسالمة العالقة بين المعلم والتلميذ هي من األهداف التي نسعى جميعً 

,وبالتالي يؤثر في زيادة األثر الذي تحدثه هذه العالقة بين شخصية التلميذ وأدائه 

وتعد عملية التواصل بين المعلم والتلميذ ذات أثر واضح

اخفقت فإنها تؤثر على التلميذ من جميع النواحيومتى ما



:ا يلي ومن أسباب افتقار المعلم لمهارات التواصل مع التالميذ م

.ين ـ عدم تمتع المعلم بطالقة لغوية تعين على التواصل الفاعل مع المتعلم1

( .النقد الجارح ) ـ عدم إجادة المعلم التعامل بلطف مع مشاعر المتعلمين 2

ـ افتقار المعلم ألسلوب التشجيع والثناء على المتعلمين3
( .  يسمع المعلم أفكار التالميذ أو تطويرها عندما ال) 

.ـ عندما يستطرد المعلم في شرحه على وتيرة واحدة 4
( .افتقاره للتنويع بما يخدم الموقف التعليمي ) 

( .  التهوية , رؤية السبورة , درجة الحرارة : ) ـ تدخل العوامل الفيزيقية مثل 5

نتائج الدراسة



:وأمام هذه األسباب الفتقار مهارة التواصل بين المعلم والتلميذ تبقى أمامنا عدة أسئلة وهي 

لمشكالت التي تحول دون التواصل بين المعلم والتلميذ ؟اما: 1س

األسباب المحددة وراء هذه المشكالت من وجهة نظر التلميذ ؟ ما: 2س

آلثار المترتبة على وجود هذه المشكالت من وجهة نظر التلميذ ؟ اما: 3س

:ل وتسعى أكثر الدراسات إلى ايجاد حلول للحد من انتشار هذه المشكالت في البيئة التعليمية مث

.ـ تطوير المعلم عن طريق الدورات التدريبية التخصصية والتربوية 1

ـ  واقع وطبيعة مشكالت التواصل بين المعلم والتلميذ في الغرفة الصفية 2
. ل التلميذ  أو اقتراح فكرة للمعلم من قبوالبيئة المدرسية بحيث تتيح مبادرات تقديم أسئلة أو وجهة نظر

.ـ تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للتلميذ 3

.ـ زيادة الفاعلية لدى المتعلمين 4



:التوصيات 

سبق فانه البد من تطوير مفهوموأخيرا وبناء على ما
االتصال التعليمي داخل الصف الدراسي

وانتقاله من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الحديث
الذي تتكامل فيه جميع عناصر العملية التعليمية 

.حتى نواكب التقدم والتطور السريع في ميدان العلم 

:المرجع 

ن رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة أسماء سالم الهاشمي م

جامعة نزوى / من كلية العلوم واآلداب 
. م 2017فبراير    8للحصول على    درجة الماجستير 



ورقة العمل الثانية 







ورقة العمل الثالثة 



التميز/ ورقة عمل بعنوان 









ورقة العمل الرابعة 





مقدمة







النتائج



التوصيات





ورقة العمل الخامسة 



الى البورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشاراتمقدم 

المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم

الرؤى المستقبلية لجودة التعليم/ بعنوان 
هـ1440جمادي األول 20

نجالء مرزوق شاهر العمري: إعداد األستاذة 

المملكة العربية السعودية 

ورقة عمل بعنوان 

الطرق اإلبداعية إلعداد الطالب المبتكبر

في الصف السادس االبتدائي



اإلنسانية المتقدمة إلى تحقيقها،أحد أهم األهداف التربوية التي تسعى المجتمعاتاإلبداعيعتبر

والتقنية وفعاال في تنمية مجتمعاتهم في جميع المجاالت التربوية واالجتماعية والفنيةفاألفراد المبدعين يلعبون دورا مهما

وتعليمية وسلوكية واجتماعية وسياسية، هو في أَمس الحاجة إلىومجتمعاتنا العربية تعاني من مشكالت تربوية

االمتهم وللعالم اجمع، فما أحوج طالبنبالطالب المبدعين ،رجال الغد ، الذين يبنون الحضارات ويصنعون التقدماإلهتمام

النواحي العقلية والمعرفية في سبيل من جانبنا لتنميةاإلهتمامإلى 

إخراج طاقات اإلبداع عندهم وتوجيها الوجهة السليمة المناسبة، 

.الجوانب ويكون واقعنا عندها، افضل واحسنلتنتج لنا بعد جهد جهيد ضروريات الحياة في مختلف

المقدمة



.ربيةيعتبر اإلبداع والتفكير اإلبداعي من أهم األهداف التربوية في الت❖

امل تربية وتعليم التالميذ المبدعين في الدول المتقدمة كان من العو❖
.ديثاألساسية التي أدت إلى التقدم العلمي واالقتصادي في العصر الح

دمة إذا كان اإلبداع واالهتمام بالمبدعين مهما بالنسبة للمجتمعات المتق❖
فوق عليها صناعيا، فإنه ينبغي أن تتزايد أهميته في الدول النامية، بل وتت

.في اهتمامها به

أهمية الدراسة



عودية،السالتعليميةالمؤسساتفيالتقليديالتدريسالتربوي؛اإلبداعمعوقاتأبرزأن❖
.اآلنالعالمفيالتكنولوجيالتغييرمعخصوصاجديدةتعليمأساليبابتكاروعدم

ةرؤيرسمفيالعاملينإشراكعمليةفيتتمثلالتربويةاإلدارةفياإلبداعمقوماتأن❖
جيد،لبشكالتعليميةالمؤسسةأهدافتحقيقيالمدرسالقائديضمنحتىالمدرسةورسالة

يفوالتوظالتعليميةالمؤسسةمنسوبيلدىالكامنةالطاقاتاستغاللالمقوماتمنأنكما
.العملسوقاحتياجاتمعتتمشىحتىالسليم

نتائج الدراسة



حولوالدراساتالبحوثمنمزيدإلجراءالسعوديةالجامعاتفيالعلياالدراساتطلبةتوجيه❖
.بالمملكةالعامالتعليممدارسفيومعوقاتهالتربوياإلبداعواقع

ةإقامخاللمنالخدمةأثناءالوظيفيةمستوياتهمبكافةبالمملكةالمدارسمديريتبني❖
اإلبداعوعناصرمهاراتتنميةكيفيةحولتطبيقيةعملورشإقامةيتضمنتدريبيمشروع

.المدرسيالعملفياإلبداعوإدخالالمدرسةفي

طقمناكافةفيوالتعليمالتربيةإلداراتالتابعةالمدارسعلىالحاليةالدراسةقتطبي❖
.السعوديةالعربيةالمملكةومحافظات

توصيات الدراسة



ورقة العمل السادسة 



ورقة عمل بعنوان

فاعلية التعلم القائم على المشروعات عبر الويب في تنمية التحصيل 

ومهارات التنظيم الذاتي في مادة الفيزياء  لدى طالبات المرحلة الثانوية

نبيلة عاتق المولد: الباحثة 

مقدم للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

لعرضه في المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم

الرؤى المستقبلية لجودة التعليم/ بعنوان 



مقدمة
تشهد األلفية الثالثة مجموعة من التغيرات والتحديات العالمية المعاصرة 

؛بسبب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما نتج عنها من تفجر معرفي

،ومن ذلك تزايد االهتمام العالمي بالجودة ومعايير األداء ومؤشراته في مجال التعليم

،ىنمما دفع المسؤولين عن وضع ومتابعة السياسة التعليمية إلى تبني هذا المنح

،وتم وضع تصور للمستويات المعيارية لكل عناصر منظومة التعليم

:ووّصفت وثيقة المستويات المعيارية خصائص خريج التعليم قبل الجامعي في أربع مجاالت رئيسة وهي

،المهارات األساسية المتمثلة في البنية المعرفية التي توفر قدراا مناسباا من المعلومات في شتى مجاالت الحياة المعاصرة-أوالا 

،باإلضافة إلى إلمامه بالمهارات الحياتية المناسبة

،استخدام مهارات التفكير العليا كالتفكير الناقد واإلبداعي-ثانياا 

،خصائص شخصية كالتمسك بتعاليم الدين واألخالق ومواصلة التعلم ودافعية اإلنجاز-ثالثاا 

ا  ،كفايات التعامل مع الموارد كتقدير قيمة الوقت وتنمية موارده الشخصية-رابعا
(.م2009، الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد ) . ومع المعلومات واالَخرين والنظم التكنولوجيا



أهداف البحث 
التعّرف على فاعلية التعلم القائم على المشروعات عبر الويب-1

. في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

التعّرف على فاعلية التعلم القائم على المشروعات  عبر الويب-2

. في تنمية  مهارات التنظيم الذاتي  للتعلم لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

أهمية البحث 
، قد يستفيد منه التربويون المهتمون بتطوير أساليب تدريس الفيزياء عبر الويب-1

.مما يجعل الدراسة الحالية مساهمة في هذا الجانب 

.إعطاء نموذج لمشروعات الفيزياء المقدمة عبر الويب-2
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العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

اختبار ليفين
قيمة

"ت " 

درجات 

الحرية
ةمستوى الدالل

الداللة 

اإلحصائية
قيمة

"ف " 
داللتها

التجريبية
3022،473،203

0،040
0،843

12،030580،000

دالة إحصائياا 

عند مستوى 

0،05داللة 
الضابطة

3012،902،952

:النتائج 

:النتائج المتعلقة بالفرضية األولى-أوالا 
. للعينات المستقلة بالتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي" ت " تم حساب اختبار 

للعينتان المستقلتان لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين( ت)اختبار (  1)جدول  
. التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

أن اختبار ليفين ُيظهر تجانس المجموعتين بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ( 1)يبين الجدول 

. بين متوسط درجات االختبار التحصيلي للمجموعتين لصالح المجموعة التجريبية

، وتأتي هذه النتيجة كنتيجة إضافية في مجال البحث التجريبي

،إذ أنها تدعم نتائج الدراسات السابقة التي أثبتت فاعلية التعلم القائم على المشروعات عبر الويب في تنمية التحصيل

Orhan) ودراسة ، (م 2012، عقل) مثل دراسة  (.Zhang et al, 2009)ودراسة ، (2008 ,



.النتائج المتعلقة بالفرض الثاني –ثانياا 
للعينات المستقلة لكال المجموعتين " ت " الختبار الفرض الثاني تم حساب اختبار 

للعينتان المستقلتان لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات" ت " اختبار (:2)جدول 

. المجموعتين التجريبية والضابطة بالتطبيق البعدي لمقياس مهارات التنظيم الذاتي للمقياس ككل

مهارات التنظيم 
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الضابطة
77،907،448

أن اختبار ليفين ُيظهر تجانس المجموعتين بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ( 2)يبين الجدول 

.بين متوسط درجات مقياس مهارات التنظيم الذاتي للمجموعتين لصالح المجموعة التجريبية 

،وتأتي هذه النتيجة كنتيجة إضافية في مجال البحث التجريبي

،إذ أنها تدعم نتائج الدراسات السابقة التي أثبتت فاعلية التعلم القائم على المشروعات عبر الويب في تنمية التحصيل

، (م2009الشين، )ودراسة ، (م2011، الصيعري)مثل دراسة 



.النتائج المتعلقة بالفرض الثالث –ثالثاا 
.الختبار الفرض الثالث تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة االرتباطية( 3)جدول 
.بين درجات التحصيل الدراسي ومهارات التنظيم الذاتي لتعلم الفيزياء لدى طالبات المجموعة التجريبية 

الداللة االحصائية قيمة معامل االرتباط العددالمتغيرات

ي التحصيل الدراسي و مهارات التنظيم الذاتي للتعلم ف

الفيزياء
300،9110،01





:التوصيات

:يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات هي ، في ضوء نتائج البحث

االهتمام بتنمية مهارات التنظيم الذاتي لدى طالب المرحلة الثانوية من خـالل اسـتخدام البرامج

. واالستراتيجيات التي تعتمد على التعلم المنظم ذاتياا بما يزيد من استقاللية الطـالب ونشاطهم

عقد دورات تدريبية للمعلمات، في كيفية توظيف استراتيجية التعلم بالمشروعات 

.وفي تحسين مهارات التنظيم الذاتي لدى المعلمين أنفسهم ولدى الطالب، عبر الويب في تعلم وتعليم العلوم 

االستفادة من المشروعات التي تم إعدادها في الدراسة الحالية
.والبحث عن اَليات تبادلها مع المدارس األخرى لنقل الخبرات الخاصة بها



ورقة العمل السابعة 





مقدمة
______________________________________________________________________

تعتبر مستحدثات مفهوم الجودة في التعليم من أحدث ما توصل إليه علماء التربية في العصر الحديث، والتي تعد بمثابة

تطور طبيعي نظرا لطبيعة العصر الذي نعيش فيه على مختلف المجاالت والجوانب الحياتية، مما جعل االهتمام التربوي

.الحديث بالجودة في طرق التعليم والتعلم سمة المؤسسات التعليمية الناجحة

وقد اهتم المربون بجودة مادة الرياضيات لجميع المراحل العمرية الدراسية المختلفة ومعايير الجودة األساسية الواجب توافرها

لتعليم وتعلم الرياضيات نظرا لما يمثله من اهمية اساسية في مناهج التعليم، مما حدا بالمعلمين والمهتمين بتدريس الرياضيات

.لتوجيه المناهج وتطويرها واالهتمام بمعايير الجودة الالزمة بما تقتضيه ظروف الحياة حالية والمستقبلية

ماهية الجودة وجوانب مفهوم الجودة الشاملة في العملية التعليمية ، وبيان اسباب وعوامل األخذوتهدف الدراسة إلى توضيح 

بمفاهيم الجودة في التربية والتعليم، مع توضيح مبادئ الجودة في التعليم و الجوانب األساسية التي تأخذ دورا في الحصول

على تعلم يحقق الكفاءة والجودة ، كذلك هدفت الدارسة لتوضيح التفكير الرياضي ، ومعايير الجمعية الوطنية لمدرسي
الرياضيات األمريكية NCTM

وبيان معايير الرياضيات المدرسية



وتكمن أهمية الدراسة في موائمة االتجاهات الحديثة 

في وضع معايير لعمليات تدريس وتعليم مادة الرياضيات من خالل االخذ بمعايير الجودة الشاملة ،

و تقديم وسائل لزيادة مهارات وقدرات الطالب من خالل تطوير المناهج 

مما يحقق الكفاءة والتطوير العلمي مما يعود بالنفع على المتعلم وعلى العملية التعليمية ككل، 

أيضا قد تفيد نتائج البحث المسئولين في وزارة التعليم في

تفعيل البرامج التكنولوجية في المناهج الدراسية وتطوير العملية التعليمية

.وبالتالي ضمان الجودة في التعليم

كما تسهم هذه الدراسة في تقديم مقترحات يمكن ان تساعد مطوري المناهج 

في تطوير مناهج الجودة وفقا لمعايير الجودة في

.تعليم وتعلم الرياضيات 

أهمية الدراسة



النتائج 

في ضوء هدف البحث والذي يرمي لتوضيح أهمية الجودة في تعليم وتعلم الرياضيات

توصلت الدراسة الى نتائج تمثلت في

تأكيد أهمية االلتزام بمعايير الجودة في الطرق واالنماط التعليمية لمادة الرياضيات

لإلسهام الفعال في تطوير العملية التعليمية

بما توفره من مالئمة لتنمية وتطوير طرق التعليم والتفكير الرياضي

والمعرفي والمهاري لدى الطالب، والتي تعمل على زيادة

تفاعل المتعلم مع كيفية تدريس المادة الكتساب المهارات الضرورية

في مجال اختصاصه الدراسي 



توصيات الدراسة

ضرورة االلتزام بمعايير الجودة التعليمية التربوية ضمن مناهج الرياضيات-

ضرورة إعادة النظر بالمناهج التعليمية وفق معطيات الجودة الحديثة من وجهة نظر المشرفين والمعلمين-

ضرورة تجريب المناهج الجديدة قبل تطبيقها -

دراسة اثر استخدام معايير الجودة الشاملة في تعليم الرياضيات على مدى تحصيل واستجابة الطالب-

تطوير كتب الرياضيات في ضوء معايير الجودة-

.معرفة مدى توافر معايير الجودة ف يكتب الرياضيات من وجهة نظر المشرفين والمعلمين-



.عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة1م ، الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية ، ط ، 2007احمد، حافظ، -

م ، معايير الجودة في تصميم وانتاج الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بمراكز االنتاج2009ابو عزيز، شادي عبدهللا، -

.بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة االسالمية، غزة

م، جودة كتب الرياضيات المقررة في المنهاج الفلسطيني، المؤتمر التربوي االول، التربية في2004دياب، سهيل، -

38-56نوفمبر ، 23-24الجامعة االسالمية، غزة ، 1فلسطين ومتغيرات العصر، الجزء ، 

.الناشر ،مجموعة النيل العربية ، القاهرة1م ، الجودة الشاملة في التعليم واسواق العمل في الوطن العربي، ط ،2003الزواوي، خالد -

.، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان1، ط( التطبيق ومقترحات التطوير) م، ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية 2004عليمات، صالح ناصر، -

.دار وائل للنشر ، عمان، االردن1م، التجديدات التربوية، ط ، 2008استيتية، دالل ملحس وسرحان ، عمر موسى ، -

م ، تصور مقترح لتوظيف مبادئ ادارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية بمحافظة غزة ،2005منصور، نعمة ، -

.رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة 

مكتبة1م ، الرياضيات المدرسية مناهجها ، تدريسها ، والتفكير الرياضي، ط ، 2009الخطيب ، خالد محمد ، -

.المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان ، االردن

.تعليم و تعلم الرياضيات في المرحلة االبتدائية ، مكتبة الفالح للنشر و التوزيع، الكويت "م، 1998عبيد ، وليم تا ضروس و آخرون ، -

م ، بناء اداة لمعايير جودة كتب الرياضيات في المرحلة االبتدائية ،كلية التربية االساسية ، جامعة ديالى2014أحمد ، فانق فاضل ، -

م ، تقويم مساقات الرياضيات واستراتيجيات تدريسها في كلية2012أبو شمالة، فرج ابراهيم ودياب ، بسام عبدالقادر، -

2العدد 14التربية جامعة األقصى بغزة ودورها في إعداد معلم المرحلة األساسية ، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية ، المجلد ، 

تقويم محتوى كتاب الرياضيات للصف السباع االساسي في الجمهورية العربية السورية2010الريحاوي ،قمر محمد خير ، -

في ضوء اهداف تدريس المادة، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة،

20،9.وثيقة المعايير و المخرجات التعليمية لمادة الرياضيات ، الجمهورية العربية السورية، وزارة التربية ، -

مجدي عزيز إبراهيم ، تصور مقترح األصول البحث العلمي في مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية القاهرة، مكتبة-

199.مناهج الرياضيات المدرسية و تدريسها ، مكتبة الفالح ، : قرية كامل أنور زينة 30.ص 1988النهضة المصرية ، ،

1998وليم عبيد ، عبد الفتاح الشرقاوي، امال رياض، يوسف العنيزي، تعليم وتعلم الرياضيات في المرحلة االبتدائية ، مكتبة الفالح، ،-

المراجع



ورقة العمل الثامنة 



:ورقة عمل بعنوان

املختربات املدرسية والتعليم
للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات مقدم 

في المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة للعرض 

التعليم

رالمقام في مص

الرؤى المستقبلية لجودة التعليم/ بعنوان 

تغريد محود أمحد آل أبوطالب/ إعداد أ 
جازان –اململكة العربية السعودية



املقدمة
جيد, ويعتبر ان الوتيرة السريعة للتنمية تجلب تقنيات متقدمة البد من مواكبتها حتى نجني ثمار التعليم ال

ن التجارب المختبر المدرسي ذلك المكان الذي يختبر فيه المعلم وطالبه فروض العلم, حيث تجرى به الكثير م

.  العلمية العملية

ية والعناية لذا تنص السياسات المتبعة في كل وزارات التعليم بمختلف دول العالم على تكوين المهارات العلم

.بالنواحي التطبيقية

لحقائق, فالتعليم عن طريق المختبر يوقظ االهتمام وينمي القدرة على المشاهدة واالستنتاج المبني على ا

ي شرح حيث يسهل على الطالب التعلم بالممارسة واستيعاب المعلومات, وعلى المعلمين األداء المتكامل ف

.دروسهم بدقة متناهية

مية والمادة تالف المرحلة التعليخلذلك البد من توفر المكان المالئم في كل مدرسة بتجهيزه التجهيز الكامل با

 في العلمية, حيث يجب ان يحتوي على كل ما يخدم العلوم بصفة عامة من مواد وأدوات وأجهزة متطورة تقنياً 

.ية فيهالعدم الخبرة الكاف( الممارسة)جميع مجاالتها والتي توجد في أغلب المدارس ولكن ينقصها التطبيق 



:  ولهقوس ينقل عن الفيلسوف كونفوشي
عدم سماع الشيء أقل جدوى من )

سماعة, سماع الشيء أقل جدوى من 
ى تختصر المقولة حديثاً عل( ممارسته

صيغة 



األهداف

االهتمــــام بمعــــايير الجــــودة •
.الخاصة بالمختبرات

س اكساب الطالب الثقة بـالنف•
اع وإعطائهم فرصة جيدة لإلبد

.واالبتكار

ــــز • ــــارة والتحفي ــــث روح اإلث ب
.والتشويق لدى الطلبة

ــد• ــر العلمــي ل ــة التفكي ى تنمي
.الطالب

ق تحقيق مبدأ التعلم عن طري•
.التطبيق العملي

اســتخدام األجهــزة والتقنيــات•
.الحديثة



النتائج

.ضمان تحقيق الجودة في التعليم•

.زيادة فرص النجاح واإلبداع واالبتكار لدى الطلبة•

.القدرة على اكتساب وبناء وتطبيق المعرفة•

.مواكبة عجلة التطور لدعم العملية التعليمية•



التوصيات

ة التدريب المستمر لمعلم العلوم ومسؤول المختبر على األجهز•

.والتقنيات الجديدة الخاصة بالمختبر لمواكبة كل جديد

.افر جميع الجهود لرفع مستوى العملية التعليميةضت•

.هاإبراز دور مختبر العلوم في تكوين المهارات العلمية والعناية ب•



ورقة العمل التاسعة 



هـ1440مقدمة الى البورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات 

نشوى عبد العزيز محمود المغربي : إعداد االستاذة

العالميد الذهبيرمعلمة فيزياء ومدربة معتمدة من البو

ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ورقة عمل بعنوان

الجودة في التعليم



تتناول ورقة العمل بعض اراء العلماء اتجاه الجودة

لجودة بكل معانيها ومفاهيمها وتطبيقاتها تدور حول تلبية وتحقيق متطلبات العميل،ا

نالجودة في أبسط معانيها تعني مطابقة المنتج او الخدمة للمواصفات التي تم تحديدها لتلبية احتياجات المستفيدي

خلو المنتج أو الخدمة من العيوب، فيتحقق بذلك رضا المستفيد،و

لتي تقلل الفاقد كما تعني الجودة أن تقوم المنشأة بالعمل الصحيح الذي يحقق القيمة المضافة للمستفيدين وبالطريقة الصحيحة ا

وتوفر الوقت والتكاليف، وتبسط اإلجراءات وتقلص الروتين، وأن يتم ذلك من أول مرة

هل قطاع التعليم في معزل عن هذه المسيرة العالمية والزخم الدولي حول الجودة : وبعد هذه المقدمة عن الجودة يأتي السؤال

وتتسابق ، لذا فإن تحقيق الجودة في التعليم مطلب وطني وهدف تسعى األمم«ال»وتطبيقاتها المختلفة؟ بالتأكيد فإن اإلجابة 

ا منها أن جودة العملية التعليمية بمفهومها الشامل تعني جودة المخرجات التعليمية، ومن أهمها تخريج األ جيال لتحقيقه إدراكا

لنمو والتقدم الشابة التي سيكون على عاتقها مسئولية عظيمة في تحقيق أهداف وخطط الدولة المستقبلية وتعزيز قدراتها على ا

.والمنافسة في مضمار السباق نحو العالمية

مقدمة الدراسة



أهمية الدراسة



نتائج الدراسة



شريناللتزام بالجودة ومعاييرها هو مفتاح النجاح ألي منظمة في القرن الحادي والعالذلك نؤكد على أن 

وعلى أي قائد معاصر أن يحرص على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في منظمته ليضمن  

.استمرارية النجاح لمنظمته وبقاءها في المنافسة 

هي وسيلة ممتدة ال تنتهى وتشمل كل مكون وكل فرد في المؤسسةنجد إن إدارة الجودة الشاملة،و

.منظومة التحسين المستمر لألداءيومشاركتهم ف

التي وادارة الجودة هي ايضا جميع االنشطة لإلدارات واالقسام المختلفة التي تديرها سياسة الجودة و

ة، مراقبة التخطيط للجود: )األهداف والمسئوليات التي يتم تنفيذها بواسطة عناصر الجودة وهى: تشمل
(.الجودة، توكيد الجودة، تحسين الجودة

توصيات الدراسة



ورقة العمل العاشرة 



ورقة عمل بعنوان
تطوير التعليم

مقدم للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

لعرضه في المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم

الرؤى المستقبلية لجودة التعليم: تحت عنوان 



م التعليم هو الحجر األساسي للتقد
في شتى المجاالت ،و لذلك تحاول 
الكثير من الدول االهتمام بتطوير 

العملية التعليمية ،

مقدمة



تعريفات مختلفة لمعنى التعليم

، جورج واشنطن كارفر–التعليم هو المفتاح لفتح الباب الذهبي للحرية 

، عالم نبات ، معلم1864-1943

. ت كجيلبر–التعليم هو ببساطة روح المجتمع ألنه ينتقل من جيل إلى آخر 

، كاتب إنجليزي ، عالم الهوت ، شاعر ، 1936-1874تشيسترتون ، 

فيلسوف

ي حياة التعليم هو مفتاح النجاح في الحياة ، والمعلمين يكون لهم تأثير دائم ف

، ممثل الواليات المتحدة السابق في تكساسأورتيزسولومون –طالبهم 

ا بين المعلمين المتفانين والطالب المت ا مشتركا حمسين يعد التعليم التزاما

، 1948، بوبرزبوب –والوالدين المتحمسين، الذين لديهم توقعات عالية 

عضو سابق في مجلس النواب بالواليات المتحدة

5

6

7

8



األهداف

يال، نيلسون ماند–التعليم هو أقوى سالح يمكنك استخدامه لتغيير العالم 

.، رئيس جنوب أفريقيا 1918-2013

اء يجب أن يكون الهدف األساسي للتعليم في المدارس هو خلق الرجال والنس

األخرى، القادرين على القيام بأشياء جديدة، وليس مجرد تكرار ما فعلته األجيال

، عالم نفساني سويسري ، وفيلسوف1980-1896، بياجيهجان 

دي، والذكاء، وظيفة التعليم هي تعليم المرء التفكير بشكل مكثف والتفكير النق

ينج مارتن لوثر ك–هذا هو هدف التعليم الحقيقي –باإلضافة إلى الشخصية 

، ناشط في مجال حقوق اإلنسان1968-1929االبن ، 

ل جيد في التعليم هو القدرة على التفكير بوضوح، والقدرة على التصرف بشك

، 1877-1801يونغ ، بريغام–أعمال العالم، والقوة على تقدير الحياة 

زعيم ديني 

1

2

3

4



رفع كفاءة المعلمين

تطوير المناهج التعليمية

االهتمام بتقييم الطالب

من خالل عقد الدورات التدريبية للمعلمين على أساليب و طرق عرض و شرح 

المعلومات للطالب ،و كذلك التواصل معهم بشكل فعال

جب االهتمام بالمنهج التعليمي ،و جودته ،و كذلك الحرص على تدريسه للطالب ي

بطريقة صحيحة

تنمية الوعي لدى الطالب و تخصيص دورات ،و أنشطة للطالب هدفها تنمية 

قدراتهم و مهاراتهم

التوصيات والنتائج


