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يطيب يل ان أضع بني

ويف ضوء رؤية اململكة  2131واالهتامم بتطوير العملية

أيديكم التقرير السنوي للمركز

التعليمية ،وتسخري كل إمكانياهتا للنهوض باملنظومة التعليمية

الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية عن

ومكوناهتا؛ يأيت دور املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية،

العام اجلامعي 1438/1437هـ

وتعاونه مع جهات اجلامعة ،واإلفادة من خربة كوادر اجلامعة

املوافق 2117/2116م ،فمنذ

وإمكانياهتا يف النهوض باملؤسسات التعليمية ،وتقديم اخلدمات

موافقة خادم احلرمني الرشيفني

االستشارية والبحثية والتدريبية ،وتقديم التنمية املهنية عىل أسس

رئيس جملس الوزراء رئيس جملس التعليم العايل – حفظه اهلل –
بإنشاء املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية بجامعة امللك
سعود ،وتويل وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
اإلرشاف عليه؛ وهو يعمل عىل تطوير أداء املامرسني الرتبويني،
وتقديم االستشارات الرتبوية وعقد الربامج التدريبية التي ختدم
قطاع التعليم بشكل عام ،والقيادات الرتبوية بشكل خاص ،كام
يقوم املركز بعقد الرشاكات والتعاون مع اجلهات املتخصصة
وبيوت اخلربة التي تساعد عىل حتقيق أهداف املركز.

علمية ،ومرجعيات عاملية معتمدة.
وبمناسبة صدور التقرير السنوي للمركز أشكر الزمالء
العاملني يف املركز عىل جهودهم املوفقة يف بناء جمموعة من
املشاريع التي سامهت يف تطوير بعض املؤسسات الرتبوية ،وتقديم
جمموعة من برامج التنمية املهنية للعديد من القطاعات ،راجي ًا من
اهلل تعاىل أن يوفقهم ويسدد عىل طريق اخلري خطاهم.
واهلل ويل التوفيق،،،

الدكتور /عبدالعزيز بن عبداهلل بن راشد العثامن

يعد املركز الرتبوي للتطوير

التطوير الرتبوي بوزارة التعليم منها عىل سبيل املثال حتكيم ملفات

والتنمية املهنية أحد اهم اجلهات بجامعة

املشاركني بالدورة الثامنة جلائزة التعليم للتميز ،وبناء فئة رواد التعليم

امللك سعود التي أخذت عىل عاتقها

للجائزة وتصميم األدلة اخلاصة هبا ،من خالل تشكيل فرق عمل

مهمة املسامهة يف تطوير أداء املامرسني

متخصصة واختيار جمموعة من أعضاء هيئة التدريس واخلرباء يف

الرتبويني بوزارة التعليم ،وتقديم

سواء من داخل جامعة امللك سعود أو من اجلامعات
امليدان الرتبوي
ً

االستشارات الرتبوية واخلدمات البحثية

األخرى حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.

واألكاديمية لقطاعات التعليم والتدريب ،وذلك من خالل نخبة من

وختام ًا أتوجه بالشكر والتقدير ألخي وزمييل سعادة األستاذ

اخلرباء واهليئات االستشارية باملركز ،والتعاون مع مجيع اجلهات

الدكتور حممد بن عبداهلل النذير-املدير السابق للمركز -حيث أن

املعنية باجلامعة ،واإلفادة من اجلهات ذات العالقة من خارج اجلامعة؛

اإلنجازات املرصودة يف هذا التقرير متت يف فرتة توليه إدارة املركز،

مما يسهم يف تنفيذ املركز للكثري من املشاريع التي ختدم قطاعات

راجني من اهلل أن نكون قد وفقنا يف رصد أنشطة وفعاليات املركز

التعليم املختلفة وفق رؤية اململكة .2131

خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ يف صورة مبسطة مطعمة

وانطالق ًا من دور املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية

باألرقام واإلحصاءات التي تعكس مدى اجلهد املبذول.

بجامعة امللك سعود يف تقديم االستشارات واخلدمات لقطاعات
التعليم ،قام املركز بتقديم جمموعة من برامج التنمية املهنية ملختلف
القطاعات ،كام أدار املركز جمموعة من املشاريع التي ختدم قطاع

الدكتور /أنس بن إبراهيم التوجيري

بيت خربة رائد يف التطوير الرتبوي ،والتنمية املهنية ،حملي ًا ،وإقليمي ًا.

تقديم تنمية مهنية وتطوير تربوي باحرتافية وفعالية عالية اجلودة؛ لإلسهام يف تطوير عمليات التعلم والتعليم باململكة العربية السعودية.

 .1إعداد وتقديم برامج التنمية املهنية والتدريب الرتبوي املستمر للمامرسني الرتبويني.
 .2إمداد املامرسني الرتبويني والقيادات الرتبوية باملعرفة واخلربة املهنية الالزمة ملواجهة متطلبات القرن احلادي والعرشين.
 .3توظيف املعايري املهنية يف تدريب املامرسني الرتبويني ،والقيادات الرتبوية بعد مواءمتها للبيئة السعودية.
 .4تقديم برامج التنمية املهنية املستدامة وفق ًا للنامذج املعيارية املرتكزة عىل التطوير الرتبوي؛ لتحقيق متطلبات وزارة التعليم ،واجلهات
األخرى املستفيدة.
 .5تقديم االستشارات الرتبوية ذات العالقة بأنشطة املركز.
 .6إجراء البحوث والدراسات الرتبوية يف جمايل التنمية املهنية وتطوير التعليم.
 .7تفعيل الرشاكة بني املركز والقطاعات األخرى ذات العالقة بتقديم التطوير الرتبوي والتنمية املهنية.

انطالق ًا من دور املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية بجامعة امللك سعود يف تقديم االستشارات واخلدمات لقطاعات التعليم ،قام
املركز بتقديم اخلدمات التالية:


حيث تم وضع خطة زمنية حمددة تبدأ من استالم ملفات املشاركني إلكرتونيا من البوابة اإللكرتونية للجائزة ثم فحص امللفات اإلدارية
والبدء بإجراء عمليات التحكيم املكتبي األول ،ثم ترشيح األوائل من مجيع الفئات ،والقيام بإجراء عمليات التحكيم الثاين لألوائل مرة
أخرى ،ثم إجراء الزيارات امليدانية لألوائل للمقارنة بني التحكيم املكتبي والتحكيم امليداين ثم حتليل هذه النتائج بطريقة علمية عن طريق
جمموعة من املختصني يف القياس والتقويم ،وقام املركز بتشكيل فر عمل متخصصة واختيار جمموعة من أعااء هيئة التدري
سواء من داخل جامعة امللك سعود أو من اجلامعات األخرى حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
امليدان الرتبوي
ً

واخلاراء يف
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توزيع املحكمني وفق ًا لفئة التحكيم
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توزيع املحكمني وفق ًا جلهة التعاون وفئة التحكيم
وزارة التعليم
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توزيع املحكمني وفق ًا جلهة التعاون
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جامعة األمرية نوره بنتجامعة R u tg e rs -
عبدالرمحن

أمريكا


تم إعداد الدليل التفسريي ملجاالت فئة رواد التعليم ،كفئة جديدة تام إىل فئات جائزة التعليم للتميز السبع ،حيث طلبت األمانة
العامة جلائزة التعليم للتميز من املركز إعداد ملف متكامل عن فئة رواد التعليم ،وتم تشكيل فريق عمل برئاسة األستاذ الدكتور حممد بن
عبداهلل النذير مدير املركز وعاوية نخبة من اعااء هيئة التدري

بجامعة امللك سعود ،وتم االستعانة بمجموعة من اخلاراء واملستشارين

حملي ًا وعاملي ًا ممن لدهيم اخلارة يف جمال اجلودة واالعتامد وإعداد املعايري والقياس والتقويم.
وجدير بالذكر أن جائزة التعليم للتميز منذ تأسيسها وهي تعمل عىل تكريم املبدعني املتميزين يف األداء الرتبوي عىل مستوى اململكة؛
لإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع السعودي ،وحتفيز امليدان التعليمي واإلداري نحو األداء املتميز ،وتشجيع املامرسات املتميزة
والتفو العلمي ،وتكريم املبدعني واملتميزين إداري ًا ،ونرش ثقافة التميز والعمل لإلتقان.

يعمل املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية منذ إنشائه عىل تطوير أداء املامرسني الرتبويني بوزارة التعليم ،وتقديم االستشارات
الرتبوية واخلدمات البحثية واألكاديمية لقطاعات التعليم والتدريب ،وقد أثمر ذاك اجلهد عن مشاركات وأوراق بحثية بالفعاليات الرتبوية
املحلية ،وإنشاء وحتكيم عدد من احلقائب التدريبية ،إضافة لنرش ثقافة التنمية املهنية من خالل ترمجة العديد من أدبيات املجال مما ساهم يف
خدمة قطاعات التعليم املختلفة وفق رؤية اململكة .2030

▪
امللخص :يمتاز برنامج املاجستري املهني الرتبوي يف التعلم والتعليم عن الربامج
التقليدية كونه يعنى بتطوير الفكر الرتبوي من خالل دمج اجلانب النظري باجلانب
التطبيقي العميل ،ويمثل هذا النوع من الربامج التوجه احلديث للجامعات العاملية ،حيث
يقدم يف العديد من اجلامعات القيادية يف جمال اإلدارة وبمسمى املاجستري التنفيذي يف إدارة
االعامل ،وبدأت كثري من اجلامعات املحلية والعربية تقديم هذا الربنامج يف املجال
اإلداري .وتأيت أمهية طرح هذا الربنامج يف املجال الرتبوي كونه ال يوجد مؤسسة تعليمية
حكومية أو خاصة تطرح هذا النوع من الربامج يف املجال الرتبوي رغم احلاجة إليه.
ويساهم برنامج املاجستري املهني الرتبوي يف التعلم والتعليم بتكوين قاعدة راسخة من اإلعداد املهني أثناء اخلدمة للمامرسني
الرتبويني ،وبذلك تتوفر مبادرة عملية وفعالة كحل إلصالح التعليم من جانب أكاديمي ،ومن جانب آخر عميل بدرجة فائقة من األداء.
وتأيت خطوة إعداد مقرتح برنامج املاجستري املهني الرتبوي يف التعلم والتعليم من املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية انسجاما مع
توجه اجلامعة نحو الريادة والتميز ،وخدمة املجتمع والرشاكات املجتمعية ،واملشاركة يف تطوير األفراد واملؤسسات العامة واخلاصة ،وحتقيقا
ألحد أهداف اجلامعة االسرتاتيجية الذي يرنو إىل زيادة أعداد طالب الدراسات العليا وتقليل طالب البكالوريوس ،ومن أعظم تلك
الرشاكات ما يتعلق باملعلم واملامرس الرتبوي عامة ،وذلك مع اجلهات ذات العالقة بوزارة التعليم وعىل رأسها وكالة التعليم.

▪

▪
امللخص :يشهد العامل اليوم تطور ًا متسارعا يف جماالت عدة من
جماالت احلياة كاملجال املعريف والتقني ،وملواكبة هذا التطور ال بد من العمل
عىل إعداد الفرد إعدادا يساعده عىل التعامل مع معطيات التحول الرتبوي
واملعريف والتقني .ذلك أن التعلم والتعليم يشكالن عنرص ًا أساسيا يف هذا
التطور ،إضافة لألمهية الكبرية التي حيظى هبا املعلم باعتباره الركن األساس يف
النظام الرتبوي .وهلذا ترتكز فلسفه الرتبية عىل مبدأ تكوين وهتيئه املعلمني
وإعدادهم وتطويرهم واالرتقاء بمستوى األداء التعليمي عن طريق تزويدهم
باخلربات التي تؤهلهم للعمل املتميز ،بالنظر إىل متطلبات العرص املتجددة يف
خمتلف مناحي احلياة ،بام فيها احتياجات املجتمع والفرد واملعرفة نفسها.
وإذا كان هذا شأن املعلم بعامة؛ فشأن معلم الرتبية اإلسالمية خصوصا أوىل باالهتامم متاشيا مع كونه غارس للقيم واألخالق،
وموضحا ألحكام اإلسالم يف العبادات واملعامالت وخالفه ،وهاديا إىل طريق اهلل سبحانه وتعاىل ،فمقررات الرتبية اإلسالمية هي وعاء القيم
التي تغرس يف الناشئة؛ وبخاصة أن اجليل احلايل أحوج ما يكون إىل تأسيس عقيدته اإلسالمية الصحيحة ،وتقويم سلوكه ،وتنمية قيمه
وأخالقه.

تلقى التنمية املهنية حالي ًا املزيد من االهتامم لدى العديد من اجلهات وأصحاب القرار يف املؤسسات التي تسعى لتنمية وإعداد العاملني
يف تلك املؤسسات بشكل عام ،وتنمية املامرسني الرتبويني يف مؤسسات التعليم املختلفة بشكل خاص ،وذلك أثناء عملهم ،وتظهر أمهيتها يف
أهنا السبيل األمثل لربامج إعداد املعلم أثناء اخلدمة ،وتطبيق براجمها يساعدنا عىل النمو باملعلم نموا متوازنا يف مجيع النواحي التكوينية له.
ويسعى املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية بكل جهوده للوقوف عىل جماالت االهتامم تلك ،والوقوف عىل كل ما هو جديد يف هذا
املجال ،لذلك فقد قام املركز برتمجة العديد من النرشات التوضيحية ذات العالقة بالتنمية املهنية يف عدة دول جتد التنمية املهنية عندها مزيدا من
االهتامم ،ومن تلك الدول الواليات املتحدة األمريكية ،سنغافورة.

وقد كانت املواضيع املرتمجة توضح الربامج واألنشطة التي قامت تلك الدول برتمجتها إىل واقع ملموس أكدت نتائجها لتحقيق
أهداف التنمية املهنية.
▪

حلقة  :1خلق بيئات تعليم وتعلم فعالة النتائج األولية للدراسة.

▪

حلقة  :2القيادة املدرسية للتعلم.

▪

حلقة  :3التنمية املهنية من وجهة نظر دولية.

▪

حلقة  :4دليل تطبيق مهارات القرن احلادي والعرشين.

▪

حلقة  :5استعراض كتاب ”.“Saving Higher Education

▪

املشاركــة بورقة بحثيــة ضمــن فعاليــات املؤتـمر اخلامـس لتعليـم الرياضيـات الـذي عقــد يف الفــرتة مــن
1438/8/1 – 7/29هـ بعنوان" :نموذج مقرتح لدور املركز يف إعداد معلمي الرياضيات والعلوم يف التعليمة العام
أثناء اخلدمة".

▪

تقديم طلب مشاركة بمرشوع" :االحتياجات املهنية للمامرسني الرتبويني يف التعليم العام" ضمن فعاليات مؤمتر التميز
يف تعليم العلوم والرياضيات الثاين والذي عقد بجامعة امللك سعود يف الفرتة من /15-13شعبان1438/هـ.

▪

حقيبة امليرس للمرشد الطاليب.

▪

حقيبة امليرس للمرشف الرتبوي.

▪

حقيبة امليرس للقيادة املدرسية.

▪

حقيبة معلمة رياض األطفال.

▪

حقيبة املهارات اإلعالمية الناقدة.

▪

حقيبة مسار التخصص احليايت.

▪ حقيبة اجلرائم اإللكرتونية.

▪ حقيبة املعلم املستجد
امللخص :يعترب التعليم -التدريس -عملية اتصال إنساين ،وجمال من جماالت املعرفة املنظمة ،وميدان من ميادين الدراسة التي تقدم
ضمن برامج اإلعداد للمعلمني بغرض إعدادهم ملامرسة التدريس ،عن معرفة ودراية بأصوله العلمية.

وهتدف هذه احلقيبة بمكوناهتا تزويد املعلم اجلديد باخلربات واملهارات الالزمة له للقيام بدوره عىل خري وجه ،وتقدم له العون واملعلومة املساعدة
له بعمله ،وذلك سعيا لتحقيق األهداف التي وضع التعليم من أجلها ،وتستهدف احلقيبة املعلمون واملعلامت العاملني يف التعليم العام.
وتتكون حقيبة املعلم املستجد هذه من ثامنية حماور ،باعتبار كل حمور حقيبة متخصصة بجانب معني من جوانب إعداد املعلم ،واملحاور هي:
 .1الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية.
 .2املهارات الشخصية للمعلم.
 .3إدارة الفصل (اإلدارة الصفية).
 .4اسرتاتيجيات التدريس وأساليبه.
 .5التخطيط للتدريس.
 .6بناء االختبارات.
 .7التقويم.
 .8استخدام التكنولوجيا (توظيف التكنولوجيا يف التعليم).

▪

التنمية املهنية والتدريب الرتبوي أثناء اخلدمة.

▪

التنمية املهنية للمع ّلم وآليات التعلم الذايت.

▪

مفهوم التنمية املهنية للمعلمني وأهدافها.

تتضمن مهام املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية تأهيل وتدريب املامرسني الرتبويني عىل رأس العمل وتدريب القيادات الرتبوية
بالقطاعني :احلكومي واألهيل ،بام يؤدي إىل تطوير منظومة التعليم العام باململكة العربية السعودية توافق ًا مع مرشوع خادم احلرمني الرشيفني
لتطوير التعليم ،وسعي ًا إىل حتقيق أهداف الرتبية وبناء نظم تعليمية متطورة ومواكبة للعرص.
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رشكة عبد الرمحن العثامن

منذ نشأة املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية وهو يستخدم التقنية يف تنفيذ املرشوعات والربامج التي يقوم هبا أو يرشف عليها ،ومل
يقترص األمر عىل ذلك فحسب؛ بل نفذ مشاريع تقنية متكاملة بجميع مراحلها ،مستخدم ًا أحدث أدوات حتليل وتطوير النظم وبنائها وفق أكثر
التطبيقات أمان ًا وانتشارا  ،وذلك من خالل كوادر متخصصة ومتميزة يف هذا املجال.

▪ تشغيل البوابة اإللكرتونية جلائزة التعليم للتميز
تعاقد املركز مع األمانة العامة جلائزة التعليم للتميز لإلرشاف عىل تشغيل البوابة االلكرتونية للجائزة ،وإدارة املحتوى بالكامل ،ورفع
تقارير األمانة والوسائط املتعددة ،ومشاركات املرشحني والفائزين ،وإدارة عمليات التسجيل باجلائزة عىل خمتلف مستوياهتا ااملدرسة ،مكتب
الرتبية ،إدارة التعليم ،األمانة العامة).

▪ إدارة عمليات التحكيم اإللكرتونية للجائزة يف الدورة الثامنة
قام املركز بتجهيز بيئة إلكرتونية متكاملة لتحكيم ملفات املشاركني بالدورة الثامنة جلائزة التعليم للتميز ،وبرجمة اخلطة الزمنية،
واستالم ملفات املشاركني إلكرتونيا من البوابة اإللكرتونية للجائزة ،ثم فحص امللفات اإلدارية للمرشحني ،ورصد نتائج الفحص الكرتونيا،
وإجراء عمليات التحكيم املكتبي األول والثاين ورصدها الكرتوني ًا ،ورصد نتائج الزيارات امليدانية لألوائل ،وإصدار النتائج النهائية عىل
البوابة اإللكرتونية.

▪ تقديم استشارات تقنية للمرشوع الوطني للوقاية من املخدرات "نرباس"
قدَ م املركز استشارات تقنية للمرشوع الوطني للوقاية من املخدرات "نرباس"؛ حيث تم تقييم تصميم وبرجمة البوابة اإللكرتونية
ألكاديمية "نرباس" للتدريب اإللكرتوين ،وقد عرب القائمون عىل املرشوع عن شكرهم وسعادهتم هبذا التعاون الذي كان له أبلغ األثر يف
تطوير عملهم ،وأبدوا رغبتهم يف استمرار االستفادة من خربات املركز خاصة يف جمال تقنية املعلومات.

▪ قاعدة بيانات اخلرباء
قام املركز بإنشاء قاعدة بيانات خلرباء الرتبية باملوقع اإللكرتوين للمركز بتوجيه من وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية ،فتم
توجيه الدعوة ألعضاء هيئة التدريس داخل جامعة امللك سعود وخارجها عرب املوقع اإللكرتوين للمركز مللء النموذج اإللكرتوين للزمالء
الراغبني يف التعاون مع املركز لالستفادة من خرباهتم يف جمال التطوير الرتبوي والتنمية املهنية؛ وقد ختطى عدد املسجلني  250خبري يف خمتلف
التخصصات الرتبوية وغري الرتبوية باجلامعات املحلية واإلقليمية والعاملية.

▪ أنظمة وبرامج تشغيل املركز
تصميم نظام التسجيل باملركز لتسجيل املتدربني بالربامج التدريبية وإدارة عمليات التسجيل وإصدار الشهادات ومتابعة التحضري
وإصدار التقارير.
كام تم تصميم نظام إلدارة الشؤون املالية للمركز من إعداد املسريات ومتابعتها وطباعتها وذلك وفق بنود الالئحة املعتمدة للمركز.

▪ معامل احلاسب اآليل
تم جتهيز معامل احلاسب اآليل باملركز والقاعات التدريبية واملكاتب باألجهزة املطلوبة احاسبات ،طابعات ،ماسحات ضوئية)،
وصيانة نقاط الشبكة ،والتعاون مع عامدة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت يف اجلامعة لتزويد مبنى املركز بخدمة الشبكة الالسلكية.

عدد أجهزة احلاسب اآليل وملحقاته

198

عدد نقاط الشبكة املستحدثة

100

▪ ورشة لصيانة احلاسب اآليل
قام املركز بتجهيز إحدى القاعات الستخدامها كورشة لصيانة احلاسب اآليل ،وتم جتهيزها باملعدات الالزمة للصيانة ،وكذلك يتم
استخدامها للتدريب العميل عىل برامج صيانة احلاسب اآليل.

جهاز حاسب بملحقاته

11

جهاز حاسب للصيانة

10

طاولة حاسب

11

كرايس متحركة

20

حقيبة أدوات صيانة

5

دوالب

10

قام املركز بتوثيق مجيع فعاليات وأنشطة املركز عىل املوقع االلكرتوين ،ومن خالل إعداد تقارير شهرية توضح املنجز من اخلطة
التشغيلية للمركز .كام قامت شعبة التوثيق باملركز بتصميم مجيع منتجات املركز من حقائب ومبادرات ونامذج ومطويات وجملدات وإعالنات
الربامج التدريبية.

األخبار باللغة العربية واالنجليزية

62

صفحات ونامذج وإعالنات

46

تصاميم

161

توثيق فعاليات املركز

41

وسائط متعددة وتقارير

17

منذ صدور موافقة خادم احلرمني الرشيفني بإنشاء املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية بجامعة امللك سعود ،وهو
يقوم باملسامهة يف تطوير أداء املامرسني الرتبويني ،وتقديم االستشارات الرتبوية واخلدمات البحثية واألكاديمية ،وعقد
الربامج التدريبية؛ التي ختدم قطاع التعليم بشكل عام ،والقيادات الرتبوية بشكل خاص ،وذلك من خالل عقد الرشاكات
والتعاون مع اجلهات املتخصصة وبيوت اخلربة؛ التي تساعد ع ىل حتقيق أهداف املركز  ،سواء كانت هذه الرشاكات داخل
اجلامعة او خارجها أو مع جهات إقليمية وعاملية تعنى بالتطوير والتنمية املهنية .

وقع املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية عقد تعاون مشرتك مع جمموعة املعرفة النوعية القابضة يف عدد من
املجاالت الرتبوية والتدريبية والتعليمية والفعاليات واملؤمترات هبدف املشاركة والتكامل يف اخلدمات لتقديم حلول متكاملة
للتسويق ،إدارة وتنفيذ املشاريع ،والربامج ،واملبادرات يف كافة املجاالت التدريبية ،التعليمية ،املؤمترات العلمية؛ إضافة إىل
بناء املبادرات املجتمعية الرتبوية ،التعليمية ،التسويق هلا.

وقع املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية عقد تعاون مشرتك مع جمموعة الرواد هبدف وضع خطة مشرتكة نحو توظيف اإلمكانات
والقدرات يف تنفيذ أعامل مشرتكة ،وذلك من خالل استثامر خرباهتم الرتاكمية ،وتوحيد اجلهود والكفاءات املتوافرة لدى الطرفني لتحقيق
اجلودة والوصول للتنافسية العاملية يف جمال تنفيذ املشاريع والربامج.

وقع املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية عقد اتفاق مع جائزة التعليم للتميز بوزارة التعليم ممثلة يف لتشغيل البوابة اإللكرتونية
للجائزة من قبل وحدة تقنية املعلومات باملركز نظرا ملا متتلكه الوحدة من خربات يف إنشاء وإدارة املواقع اإللكرتونية ،والتطبيقات احلاسوبية
املختلفة .كام ساهم املركز يف إعداد ملف متكامل عن فئة رواد التعليم باجلائزة.

وقع املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية عقد تعاون مشرتك مع مرشوع اختصاص هبدف تقديم االستشارات للطالب ،باعتبارهم
النواة األهم يف املجتمع واللبنة األساسية لتقدم األمم ،من أجل أن يستطيعوا اختيار التخصص األنسب هلم يف مسريهتم احلياتية ،بام يساعد يف
توفري اجلهود وتوجيهها التوجيه األمثل ،والذي يكون عائده عىل املجتمع.

وقع املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية عقد تعاون مشرتك مع رشكة عنيزة التعليمية يف جماالت التدريب واالستشارات .وملا كانت
الرشكة تقدم برامج تربوية لرفع األداء الرتبوي يف مدارس حمافظة عنيزة وتشكيل نموذج فعال متميز يف القيادة املدرسية تكامال مع دور وزارة
التعليم ،فقد جاء هذا العقد توثيقا لرغبة الطرفني يف تكامل اجلهود املبذولة فيام يتعلق بمجاالت االستشارات الرتبوية واألكاديمية والبحثية.

قام املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية ببحث سبل التعاون مع املرشف العام إلدارة مكاتب التعليم باإلدارة العامة لإلرشاف
الرتبوي بوزارة التعليم ،كام وجه وكيل الوزارة التعليم برضورة االستفادة من خربات وإمكانات املركز يف تنفيذ مبادرة "تطوير اسرتاتيجية
وطنية لرفع قيمة التعليم والتعلم وتطوير البيئة املحيطة هبا" من خالل رشكة تطوير للخدمات التعليمية.

قام املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية ببحث سبل التعاون مع إدارة مرشوع "نرباس" ،وقد عرب القائمون عن املرشوع عن
رغبتهم يف االستفادة من خربات املركز يف تقييم البوابة اإللكرتونية ألكاديمية "نرباس" للتدريب اإللكرتوين.

قام املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية ببحث سبل التعاون مع مدير عام تصميم وتطوير املناهج باملؤسسة العامة للتدريب التقني
واملهني الذي أعرب عن رغبته يف التعاون مع املركز هبدف تلبية حاجات املؤسسة يف جمال تطوير وحتكيم املناهج ،وذلك عن طريق تنفيذ عدد
من املرشوعات والربامج واألنشطة التي تنطلق من السياسات والرؤى والتوجهات املستقبلية للمركز واملؤسسة.

هيدف مرشوع تلعيب تنشيط دور املتعلم إلكسابه خربات التعلم ،وتوجيه
جهوده يف إطار التعلم البنائي؛ وذلك عرب وسيط تقني ،وحتقيق اجلذب والتشويق يف
عملية التعلم باستمرار مع استثامر التقنية وأدواهتا ،ومنهجياهتا العلمية يف تقديم تعلم
جاذب وف ّعال ومؤثر.
تأيت أمهية مرشوع "تلعيب" كوهنا فكرة جديدة عامليا ،تضمن انجذاب
الطالب لعمليات التعليم والتعلم ،واالستمرارية يف ذلك ،ورفع كفاءهتم التحصيلية
والعلمية واملهارية .ويستهدف مرشوع "تلعيب" املدرسة بكافة عنارصها :قيادة
مدرسية ،معلمون ،طالب ،أولياء أمور ،مساندون.

قدم املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية فكرة تنفيذ مرشوع "اسرتاتيجيات التدريس االحرتايف" بالرشاكة مع رشكة تطوير
للخدمات التعليمية ،والذي يعتمد بشكل أسايس عىل استخدام تقنية املعلومات يف اختيار اسرتاتيجية التدريس املناسبة وفق جمموعة من املعايري
والرشوط يتم استنتاجها بشكل الكرتوين ،وتم عرض املرشوع عىل الرشكة مع تصور آلية التنفيذ من قبل املركز بكوادره العلمية والتقنية.
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