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واالن مع مجموعة من أوراق العمل 

المشاركة في المؤتمر 

خوات عبر القاعة اإللكترونيةواألةمن األخو



ورقة العمل الثامنة  عشرة 



ان المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم بعنو

الرؤى المستقبلية لجودة التعليم

ورقة عمل بعنوان



تحصيل عند الحديث عن الجودة في التعليم نعني بكل وضوح تحسين ال•

ر ممكنالدراسي  لدي الطالب واالرتقاء بمستواه التحصيلي إلى أكبر قد

فة، وبناء على الدراسات والبحوث التربوية من أجل بناء مجتمع المعر•

م بحيث قامت بعض الدول العربية المجاورة بوضع معايير قومية للتعلي

تكون شاملة، 

.تتناول جميع الجوانب المختلفة لمدخالت العملية التعليمية•

فتكون الجودة هي المعيار األساسي في كل ما تقدمه للعالم•

المقدمة



االهداف

مدرسة تمتلك رؤية ورسالة وخطة استراتيجي ❖

مدرسة تمارس األساليب الصحيحة لتحقيق أهدافها❖

منع حدوث األخطاء❖

المدرسة ذات الجودة هي مدرسة نمو مهني❖

دةمدرسة تشجع الحصول على التغذية الراجعة ومن مصادر متعد❖

مدرسة تتمتع بثقافة إيجابية❖



التوصيات
.  توفير االمان للطالب) 1

.  توفير الرعاية الصحية للطالب) 2

.  توفير مظاهر الجمال للطالب والمدرسة) 3

.  توفير النظافة والهدوء والنظام) 4

.  اصرتوفير التكنولوجيا والمعامل المختلفة لمواكبة التقدم المع) 5

.  توفير الثقافة عن طريق المكتبة االلكترونية) 6

ثة توفير اللياقة البدنية عن طريق المالعب المتنوعة والحدي) 7

.بالمدرسة



ورقة العمل التاسعة  
عشرة 



رئيسة قسم التربية الفنية 

منطقة مكة المكرمة -قسم التربية الفنية –بادارة االشراف التربوي 

فلاير عواد محمد حسن معوض/ د 

معلم العصر الرقمي 

ة في التربية الفني



واقع وأفاق المنصات المفتوحة ودورها في تطوير العملية 

التعليمية

التربية الفنية لمقررات التربية الفنية 

المقدمة



ميررة فرري انتشررر فرري ا ونررة األخيرررة مصررطلا التعلرريم اإللكترونرري والمنصررات التعلي

ات مجتمعنا العربي على الرغم من أن هذا النظرام متبرع بروروبرا وأمريكرا مرن سرنو

كان معين عديدة ولعل من أفضل نتائجه التعلم الالصفي الذي ال يرتبط بزمان وال م

.للدراسة 

اقررع حيررث أن هنرراك الكثيررر مررن المو.فررالتعليم مفترروح فرري أي وقررت وكيفمررا تشرراء 

علرريم التعليميررة الترري أثبتررت نجاحهررا مررن خررالل اعتمرراد قواعررد معينررة بعيرردة عررن الت

دمها التقليرردي ممررا أدى إلررى تطررور التعلرريم مررن خررالل البسرراطة والعصرررنة الترري يقرر

يررة التعلرريم اإللكترونرري ممررا جعررل كثيررر مررن الجامعررات العالميررة والمؤسسررات الدول

المهتمة بالتعليم، تتبنى ما يسمى بالمنصات التعليمية المفتوحة

المقدمة



هدافاأل

( .هداف النشرة والتطور والفلسفة واأل)توضيا مفهوم المنصات التعليمية •

ا، مكوناتها ومحتوياته)تقديم نظرة حول المنصات التعليمية المفتوحة •

ر مميزاتها وخصائصها، استخداماتها في التعليم ، خدماتها وأنواعها، وذك

(.بعض األمثلة

بي استعراض حركة المنصات التعليمية المفتوحة على المستويين العر•

. والعالمي 

.ذكر التحديات التي تواجه المنصات التعليمية المفتوحة•

ي التربية تقديم نموذج مقترح لتبني وانشاء المنصات التعليمية المفتوحة ف•

.الفنية 



سهولة التواصل 

توفير المادة التعليمية والعلمية في أي مكان وزمان

عدم اقتصار ذلك على قاعات الدراسة في التحصيل العلمي والمهني 

التوصل المباشر مع المعلم والطالب 

ايجابيات المنصات التعليمية



أشهر المنصات األجنبية التعليمية المفتوحة

يوداسيتيخان أكاديمي

كورسيراايديكس

12سي كي 

في ولإلشارة فقط، فبعض الدروس التي توفرها هذه المنصات تكون على شكل دورات منتظمة

تواريخ محددة ومضبوطة، فالتسجيل القبلي إذن ضروري لالستفادة منها



نموذج مقترح لمبادرة المنصات التعليمية المفتوحة

بالرياضوالمنعقدبعدعنوالتعلماإللكترونيللتعلمالرابعالدوليالمؤتمرخاللإطميزيجميلالنموذجهذااقترح

لتخطيطواالتحضيرمرحلةفيوذلك،عليهالتعديالتبعضإجراءمعالنموذجهذابتبنيالباحثةقامتوقد،2015

.جامعيةأومدرسيةكانتسواءالمختلفةالتعليميةالمراحلمعليتناسب

والتخطيطالتحضيرمرحلة

خدامهاواستوانتاجهاالمفتوحةالتعليميةالمنصاتلتبنيالتخطيطتمثلوالتيوالمهمةاألولىالمرحلةوهي

:وتضمنأخرين،معومشاركتهاونشرها

ربوي،تمعلوماتتكنولوجياخبيرإداري،مسؤول:ا تيةاألدواريمثلونأعضاءتضم:متخصصةلجنةتكوين.1

.المفتوحةالتعليميةالمنصاتفيخبير

.للمعلمينمدروسةتوعيةبحملةالقيام.2

.واستخدامهاالمفتوحةالتعليميةالمقرراتإنتاجكيفيةحولتدريبيةبدوراتالقيام.3

.المفتوحةالتعليميةلـلمقرراتالحاضنةالمنصاتأوالمنصةوتحضيراختيار.4



النتائج

ولحالكبرىالمؤسساتمنكثيرطبقتهاالتيالتجاربأنالباحثةترى

طويرتفينجاحهاأثبتتالمفتوحة،التعليميةالمنصاتمجالفيالعالم،

علىالتهرسأداءثمومنالمعلم،بكفاءةواالرتقاءجودته،وتحسينالتعليم،

وذلكالتعليم،بمهنةالنهوضفيتساهمسوفأنهاكمااألفضل،الوجه

حلواًل ونميقدنالذيالعربية،الدولفيالمعلمينمنالكبيرالعددإلىبالنظر

كلفةالتذاتالتقليدية،التدريبيةالدوراتتتجاوزوشاملة،فاعلةعلمية

كترونيةاإللالمعلوماتإلىالنفاذعصرفيالضعيفة،والمردوديةالمرتفعة،

وتغييرب،االستقطاعاليةاإلنترنتدروسمنواالستفادةوالتدريب،للتعليم

.المتعلمينعقلية



قائمة المراجع

ات،      كلية علوم واقعها ومستقبلها، قسم تقنية المعلوم: الخليفة، هند بنت سليمان، المنصات التعليمية المفتوحة

lib4arab.net/vb/uploaded/4_12954269.docالحاسب والمعلومات، جامعة الملك سعود، 
اح على مت.        أمل أمير، وآخرون/ د: ترجمة. الطريق لألمام: المنصات التعليمية المفتوحة. سوزان، دانتوني

[http://www.capetowndeclaration.org/translations/arabic-translationاإلنترنت 

http://hunasotak.comتحقق حلم الدراسة في أرقى الجامعات، مووك، برامج (2013)زيدان، أحمد 
إللكتروني رؤية مستقبلية لبيئات التعلم ا)المنصات التعليمية االلكترونية (. 2016)السيد، عبد العال عبد هللا 

.16العدد . جامعة المنصورة. مجلة التعليم االلكتروني. االجتماعية

.التوجيه التربوي: ، الرياضتقنيات التعليم(. هـ1433)محمد، عبد الرحمن بن عمر
مجلة وعولمة التعليم،  MOOCالمقررات االلكترونية المفتوحة واسعة االنتشار (. 2014)عبد المولى، السيد 

(.14)، التعليم اإللكتروني

نحو خلق : MOOCSالمقررات واسعة االنتشار المتاحة عبر االنترنت (. 2015)محمود، خالد صالح حنفي 
.العدد السابع عشر(. جامعة المنصورة)مجلة التعليم االلكتروني. فضاء عالمي للتعليم

تمر الدولي المؤ . إطار عمل مرن للتبني الموارد التعليمية المفتوحة في الجامعات العربية(. 2015)، جميل إطميزي
.2015الرياض . الرابع للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد

.



ورقة العمل العشرون



لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليمللعرض في ا

الرؤى المستقبلية لجودة التعليم/ تحت عنوان 

ورقة عمل 



مقدمة



االهداف



النتائج



التوصيات



ورقة العمل الحادي 
والعشرون 



ورقة عمل

في المرحلة الثانوية الميداني همية التدريبأ

مقدمة للبورد الذهبي للتدريب واالستشارات 

م يجودة التعللمؤتمر العربي الدولي لضمان ا

ميى المستقبلية لجودة التعلؤالر

كريمة علي احمد الحازمي / اعداد االستاذة 
وزارة التعليم

ادارة تعليم صبيا

متوسطة وثانوية ضمد االولى

م 2019/ 2/ 2هـ ـ 27/5/1440



السيرة الذاتية 

كريمة بنت علي بن احمد الحازمي/ االسم 

المملكة العربية السعودية / الدولة 

بكالوريوس في العلوم و التربية / الموهل

فيزياء / التخصص 

سنة 11/ سنوات الخبرة 

معلمة /  مسمى الوظيفة 

وزارة التعليم ـ ادارة تعليم صبيا ـ مكتب تعليم ضمد  ـ متوسطة / جهة العمل 

وثانوية ضمد االولى 



مقدمة
تقديمها يمكن تعريف التدريب الميدانّي برّنه مجموعة من المهارات، والخبرات، التي يتمّ 

سي، أو ضمن أحد مجاالت الُمماَرسة، بحيث يتّم ا كساب إلى الطاّلب ضمن إطار ُمؤسَّ

بين من ُمستوى ا لمعرفة المحدود المعرفة بشكل واٍع ومقصود؛ بهدف َنْقل الطاّلب الُمتدرِّ

نهم من مُ : من حيث ماَرسة الخدمة المهارات، واالّتجاهات، والَفْهم، إلى ُمستوًى أفضل ُيمكِّ

ل العملّيات التي تتّم من االجتماعّية بشكل ُمستقِلّ في المستقبل، كما أّن التدريب الميدانّي ُيمثِّ 

اعدة خاللها ُمماَرسة األعمال الميدانّية باستخدام مجموعة من األُُسس؛ وذلك بهدف مس

اإلضافة الطالب على اكتساب المعارف المختلفة، والخبرات الميدانّية، والمهارات الفّنية، ب

مات، والسلوكّيات الشخصّية لديه، بحيث ُيساهم ذلك بشكل كبير في النمّو إلى تعديل السِّ

ْبط بين المعرفة النظرّية، والتطبيق الَعَمليّ  ، باإلضافة إلى المهنّي للطالب، من خالل الرَّ

نة، مع سات ُمعيَّ ضرورة وجود إشراف االلتزام التاّم بمنهج تدريبّي يتمُّ تطبيقه في ُمؤسَّ

.مهنيّ 



األهداف

ما َتعلَّمه في ـ  ُيمثِّل التدريب الميدانّي مجال الخبرة األُولى للطالب، من خالل تطبيق1

.البيئة الحقيقّية، والواقع

ض لها ويتُيواجههاـ ُيعطي للطالب فرصة التعاُمل مع مختلف الضغوط التي قد 2 عرَّ

. عند االنخراط في سوق الَعَمل

.  ـ يساعد الطالب على تطوير مدى َفْهمه إلجراءات العملّية التعليمّية3

ز مهارات التعليم الفردّي لدى الطلبة4 ل، والتعاُون مع ُيتيُا الفرصة للتفاعُ . ـ ُيعزِّ

بين ذوي الخبرة في مجال الَعَمل .الُمعلِّمين، والُمدرِّ

التي ـ  َيمنُا الطلبة مستوًى عاٍل من الشعور اإليجابّي، والرضى نحو المهنة5
.[يرغبون في َتعلُّمها



ُمستخَدمة مع ـ يساعد الطالب على فَْهم احتياجات، وخصائص الفئة التي يعمل معها، ومعرفة األدوات، والوسائل التعليميّة ال6

. هذه الفِئة

وتُمكِّن هذه ـ يُعتبَر التدريب الميدانّي وسيلة فّعالة؛ لمساعدة الطالب على اكتساب قدرات ومهارات جديدة لم يكن يمتلكها،7

.  المهارات الطالب من  توسيع مفاهيمه، وتعديل اتّجاهاته، وترسيخ قدرته على االبتكار،  واإلبداع، والتجديد

م السريع والكبير في ـ يساعُد الطالب على التخلُّص من العادات السلبيّة، واالتّجاهات الضالّة التي قد تُعيقُه عن التالؤم مع الت8 قدُّ

.حجم المعرفة، وَكمِّ المعلومات الهائل، وتحقيق أفضل الطُُّرق الفنّية؛ للحصول على المعرفة

طلبة على المرور ، من خالل مساعدة ال(العمل الُمنتَج)، والجانب الَعَملّي (المعرفة الُمكتَسبة)ـ يربطُ بين الجانب النظرّي 9

.والُمبرَمجة، سواء كانت تربويّة، أو اجتماعيّة، أو ثقافيّةة بالخبرات الُمخطَّط

التفاُعل، واالرتباط يُنِشُئ التدريب الميدانّي الطالَب على حّب العمل المفيد والنافع للمجتمع، وتقدير قيمةـ 10

ف المباشر على الثقافات المختلفة ، والبيئات، التي لم الُمشتَرك مع المجتمع الذي يُوَجد فيه، وذلك من خالل التعرُّ

.ُغَرف الُمختبَرات الَعَمليّةيجد الفرد تفسيراً لها في المناهج التعليميّة، أو 

األهداف



التوصيات والنتائج

تها؛ تزويد الطاّلب بالخبرات، والمهارات، والمعارف الاّلزمة؛ لممارسة المهنة التي ينوي تعلُّمها، وممارس

:ولذلك يجب تصميم برنامج التدريب الميدانّي بما يضمن تحقيق ُجملة من األهداف، من أهّمها

بين كافّة االتّجاهات السلوكيّة التي ينبغي أن يَتَّصف بها ال-1 ُمختَّصون في مجاله؛ حتى إكساب الطاّلب الُمتدرِّ

بين الفرصةَ . يتحقَّق له النجاح في المهنة التي يرغب في تعلُّمها  لترجمة مختلف المفاهيم َمْنح الطاّلب الُمتدرِّ

ة، والَعَمليّة على النظريّة، والمعارف التي اكتسبَها خالل المرحلة الدراسيّة، إلى ُجملة من الُمماَرسات التطبيقيّ 

.  أرض الواقع

بين كافّة المهارات الفنّية الالزمة للعمل الميد ني اإكساب الطاّلب الُمتدرِّ

.



التوصيات والنتائج

بين على اكتساب قَِيم وأخالقّيات المهنة، وذلك من خالل االنخر2 اط في ـمساعدة الطلبة الُمتدرِّ

. الُمماَرسات الميدانّية، وتنمية الذات المهنّية

.  ـ خضوع الطاّلب لعادات العمل المهنّي؛ حتى يستفيدوا منها في مجال عملهم في المستقبل3

بين القدرات والمهارات المختلفة والضرورّية لتنفيذ عملّية ا4 لتسجيل، ِوْفق ـ َمْنا الطاّلب الُمتدرِّ

.  األصول الفّنية

بين الخبرات الميدانّية األساسّية الُمتَّصلة بعملّيات ا5 لُمماَرسات المهنّية، ومثال ـ َمْنا الطاّلب الُمتدرِّ

.  التشخيص، والدراسة، والعالج، والتقويم: هذه الخبرات

بين الكتساب خبرات، ومعارف، ومهارات العمل الجماعّي ع6 لى ُمستوى ـ إتاحة الفرصة للطاّلب الُمتدرِّ

ين في مجاالت الِمَهن األُخرى .الفَِرق، سواء كانت مع زمالء الفريق، أو مع الُمخَتصِّ



ورقة العمل الثانية 
والعشرون



"مفاهيم الجودة الشاملة في التعليم"

ورقة عمل

مقدمة للبورد الذهبي للتدريب واالستشارات 
م يجودة التعللمؤتمر العربي الدولي لضمان ا

ميى المستقبلية لجودة التعلؤالر

القائدة التربوية 

فوزية محمد عبد الحي الغامدي



مقدمة

 إن مصطلا الجودة هو باألساس مصطلا اقتصادي فرضته ظروف

هتمت التقدم الصناعي والثورة التكنولوجية في العصر الحديث، لقد ا

الدول الصناعية بمراقبة جودة اإلنتاج من أجل كسب السوق وثقة 

المشتري وقد أدى هذا إلى ظهور طرق جديدة إلدارة العمل، فلم تعد 

اإلدارة مجرد عملية من أعلى إلى أسفل تتمثل في إصدار األوامر 

ارة للموظفين فقط، بل هي مشاركة العاملين بفاعلية في عملية اإلد

.وتنظيم العمل ودرجة اإلتقان، أي إنجاز العمل بدرجة عالية



أهمية الجودة في التعليم

ات وفي لقد أصبا موضوع الجودة في التعليم من القضايا المطروحة على كافة المستوي

إعداد مختلف دول العالم إلى جانب تزايد أعداد الطالب المتقدمين في برنامج التعليم و

نظمات الخريجين ومدى التوافق مع متطلبات المجتمع باإلضافة إلى المنافسة بين الم

ل التعليمية في استقطاب الطالب من خالل طرح فكر الجودة الشاملة ليس كشعار، ب

يق كواقع فعلي يمارس ضمانا لما يقدم من برامج تعليمية، وال شك أن االهتمام بتطب

ى سوف يساعد كثيرا على تحول الفكر التعليمي إل( إدارة الجودة الشاملة)منهجية 

ية فحسب، األفضل من خالل التحسين والتطور المستمر ليس للعملية التعليمية والتربو

.بل كذلك للجانب اإلداري



االهداف

.  التركيز على متطلبات المستفيد. 1

.  المشاركة على كافة المستويات. 2

.  منهجية قياس النتائج المحققة باألهداف المحددة. 3

.  االقتناع والدعم من اإلدارة العليا. 4

.  التحسين المستمر. 5



التوصيات
ادة إن وضوح الهدف يعني غاية في الطرح وسهولة في التحقيق، ارتقاء باإلنتاجية، هذا ما يجب أن تتخذه القي•

بإذن -لوصولالتربوية كهدف استراتيجي لها لتحقيق الطموحات التي ينبغي أن تتبناها برسلوب علمي جيد يضمن لها ا

. إلى تلك الرؤى المستقبلية الهادفة لتضعها في مصاف الدول الراقية تربوياً وتعليمياً وإداريا-هللا

ومما قد يجعل األمر سهال في تحقيقه هو وجود أصحاب الرؤى والفكر والعلم الذين يضمن وجودهم تحقيق هذه •

ادة من أصحاب كل ذلك يجعل القيادة التربوية تفكر بشكل جدي في كيفية االستف-بإذن هللا–الطموحات االستراتيجية 

ل للتربية كل ذلك يجع. الرؤى والفكر الذين بتواجدهم ونظرتهم يجعل من مدارسنا بيتا للخبرة ومركزا لإلشعاع العلمي

جعلنا نعيد النظر والتعليم طريقاً مفتوحاً للتكامل الشامل بين مرافقها المختلفة بشيء من التنسيق العالي األمر الذي ي

ف إلى نظم اإلدارة بشكل شامل يتمشى مع احتياجات العصر، بحيث يكون أحدد أسسها السرعة والوصول إلى الهد

ة المدروس وبرقصر زمن، لذلك يجب أن ترخذ القيادة التربوية على عاتقها مبدأ الجودة الشاملة التي تضمن جود

خطى اإلنتاجية بكل عناصرها مع سرعة التنفيذ حتى ترخذ عجلة التطوير زمام األمر مستشعرة برن العالم يسير ب

لتربية متسارعة وبمنظومة شاملة ومتكاملة، األمر الذي يصل بنا إلى قناعة برن الجودة الشاملة هدف استراتيجي في ا

لتطوير والتعليم للوصول لألهداف العليا وأن الشرن التعليمي يمكن تطويره مهنياً وطرحة للقياس، آخذين بمبدأ ا

المسؤولية والتقويم ، األمر الذي يجعلنا نعيد فيه النظر للبعيد برنه البد من تكوين لجنة دائمة للجودة الشاملة تعي

فادة منه وتدرك أسباب النجاح ترخذ على عاتقها مسؤولية كيفية التعرف على هذا المفهوم وكيفية تطبيقه واالست

للوصول لألهداف العليا القريبة والبعيدة، و رسم الرؤى للعمل الجاد الذي يحقق الهدف والطموح 



واالن مع محاضرة بعنوان

أجعل مدرستك بيت الخبرة المدرسية

الستشاري التدريب والتطوير

الدكتورة عبير فؤاد عجمي



اجعل مدرستك بيت الخبرة

المدرسية 

عبير فؤاد عجمي

استشاري اسري وتربوي



مستشار  اسري  وتربوي •

ماجستير اسري وتربوي •

 TOTمدرب دولي معتمد حاصل على •

:مدرب معتمد  من •
جامعة عين شمس –

رابطة المدربات المحترفات–

جامعة ادمور االمريكية –
@trainer_abeer

www.facebook.com/abeer.fouad.75

عبير فؤاد عجمي



نشأة فكرة بيت الخبرة 



كيف تميز بيت الخبرة؟



أن تتسررررم المدرسررررة بثقافررررة فريرررردة،  وممارسررررات نوعيررررة 

.تميزها عن غيرها من المدارس

تمتلك كنز من المعرفة، وبنك الخبرات البشرية

.يهاتستطيع التطور بالموارد المادية والبشرية التي لد

المدرسةتكونبرنيقصدماذا

؟خبرةبيت



مفهوم نموذج بيت الخبرة المدرسية

اجح، بناء نموذج تعليمي مثالي، قياسي ،  ن 
م   ي يك   ون ق   ادرا عل   ى القي   ام بال   دور التعلي

تهيئ ة التربوي باحترافية على اكمل وج ،، و
المدارس االخري وتطوير خطط العمل به ا
وتص   ميم ب   رامج متط   ورة للني   ام اإلداري

وتط     وير ادوار المدرس     ين واالخص     ائين 
.والقيادة الذكية للمدرسة



هو نموذج يتميز بمميزات احترافية، 

نموذج قياسي، محترف تقلده المدارس 

االخري للوصول للمخرجات التعليمية 

الجودة العالية 

االستفادة من مميزات  بيت الخبرة 

المدرسية 

لماذا بيت الخبرة 

المدرسية؟



االهداف 

وية تقديم خدمة تعليمية ترب
على اعلي مستوى 

الحصول على مخرجات 
تعليمية  عالية الجودة 

ترهيل مدارس أخري تكون 
نموذج  فريد لبيت الخبرة 

المدرسية 



برنها الوصول إلى الهدف( : روبرت ليفنجسون)عرفها 
برحسن الوسائل وبرقل التكاليف وفي حدود الموارد 

والتسهيالت المتاحة مع حسن استخدام الموارد 
.والتسهيالت

ين برنها نشاط الترثير في ا خر( : أوردي تيد )وعرفها 
وب ليتعاونوا على تحقيق هدف ما ، اتفقوا على أنه مرغ

.فيه





بناء نموذج تعليمي واقعي 
يتضمن أفضل الممارسات 

التدريسية ، والعمليات القيادية 
والتعليمية 

تمكين المدرسة من القيام 
بأدوارها التعليمية والتربوية 

توفير فرص تعلم حقيقية 
للطالب 

دعم االبتكار والتميز والتنافس
اإليجابي في الممارسات 

التدريسية 

تعزيز الثقة في المدرسة 
كمؤسسة اجتماعية 

إعداد جيل قادر على المنافسة 
محليا ودوليا 

إيجاد مرجعية تعليمية  المخرجات الجاذبة

القيادة الجاذبة
تنمية الكفاءات العلمية، 

والمهنية للعاملين 
البحث عن التجديد واالبتكار 

اقامة البرامج االثرائية 
واالنشطة المتنوعة 



ةالمحدث الدارة بيت الخبرة المدرسيالنظام

الالئحة الداخلية للمدرسة

نظم االستقطاب واالختيار والتعيين

نظم التقيم االداء

نظم التدريب والتطوير

نظم السلوك والتوجيه واالرشاد 



الموارد البشرية المشاركة في بيت الخبرة المدرسية
المدرسين

المتميزين

الطالبات 
في مراحل 
التعليم

موظفين 

اداريين

االخصائي 
االجتماعي

مشرفين 
تربويين

القيادة 

المدرسية

الذكية



اختيار المواهب من الموارد البشرية

52استقطاب الكفاءات من الموارد البشرية    



بيت الخبرة

المدرسية 

اهداف ادارة الموارد البشرية

1 تعظيم الفائدة واالستثمار في رأس المال البشري

2 توظيف المواهب والمحافظة على أندر الموارد البشرية

3 تعظيم  مهارات وقدرات الموارد البشرية بالمدرسة

4 تحديد االجور والمكافات  والتعويضات

5 تفعيل نتائج نظام  تقييم االداء  للمدرسين واالداريين والطالب

6 السلوك التنظيمي التربوي  

53



التنفيذ



االنشطة المدرسية في بيت الخبرة المدرسية



االنشطة المدرسية في بيت الخبرة المدرسية





التقويم القيادة المدرسية الذكية

المدرسين والمدرسات

الطالب 

المشرفين

االخصائيين االجتماعيين

االداريين

اولياء االمور 

االدارات التعليمية التابع لها 

المدارس التي تتعامل مع نموذج  بيت الخبرة المدرسية



ادة هناك عدة طرق مساعدة تساعد على زيالمدرسية،بيت الخبرةنموذج جل نشر  وزيادة المعرفة بمزايا أمن 

:النشر والتوعية ، مثل

الـنـشـرات اإلرشـادّيـة •

مطويات•

.   نشرات ودوريات  بما تحقق خالل الفترة•

.بيت الخبرةنموذج في داخل المدارس محل ملصقات حائطية•

.  شكل دوري على كل العناصر في المدرسة  نموذج بيت الخبرةمنشورات بتوزع •

.  نها تصل لكل الطالب والمدرسين والتربوين والقادة المدرسيةأكيد رالت•

مل ،  ومتكامفهوم  وواضا عمل صندوق المقترحات، واستقبال  من كل العناصر من أجل التركد ان النموذج •

.المدرسيةتنفيذ وانجاح نموذج بيت الخبرةمن أجل 

تطوير ونشر نموذج  بيت الخبرة المدرسية



الدور الريادي لبيوت الخبرة المدرسية 



توظيف تقنيات -
التعليم ووسائله 

الالزمة 

معرفة احتياجات 
الطالب 

والمدرسين 
والقادة 

المدرسيين 

حصر الطالب 
الذين يعانون من 
مشكالت تعليمية 

معينة 

تقويم كل 
الخطوات 
وتوثيقها

االستفادة من 
خبرات 

المتميزين من 
المعلمين 
والطالب 

تنمية روح 
التعاون والعمل 

الجماعي 
المنظم 

كيفية وضع خطة العمل لنقل

نموذج البيت الخبرة المدرسية

الى المدارس االخري



تنمية المكتبة 
المدرسية وجعلها 

نموذجية 
ومتطورة 

بناء ثقافة 
ة تطويرية تنافسي

مدرسة داخل ال

ورش عمل 
وتدريبات من 

اجل 

نشر نموذج بيت 
الخبرة المدرسية

تكوين فريق عمل 
مترابط يعمل على 
تحقيق األهداف 

التشغيلية 

تبني فلسفة 
الجودة التربوية 

الشاملة كيفية وضع خطة العمل لنقل

نموذج البيت الخبرة المدرسية
الى المدارس االخري



في نهاية المؤتمر

تشريفكم المؤتمرعلى م ال يسعنا اال أن نشكر حضراتك

لمشاركة والحضور الجميل للجميعحسن او

واالن مع تسليم الشهادات للسادة الحضور


