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التقرير السنوي للمركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية عن  يديكمأيطيب لي ان أضع بني 

م، فمنذ موافقة خادم احلرمني الشريفني رئيس جملس 2015/2016هـ املوافق 1436/1437العام اجلامعي 

بإنشاء املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية –حفظه اهلل  –الوزراء رئيس جملس التعليم العالي 

وهو يعمل عود، وتولي وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية اإلشراف عليه؛ جبامعة امللك س

على تطوير أداء املمارسني الرتبويني، وتقديم االستشارات الرتبوية وعقد الربامج التدريبية اليت ختدم 

التعاون عقد الشراكات وبوالقيادات الرتبوية بشكل خاص، كما يقوم املركز  ،قطاع التعليم بشكل عام

 مع اجلهات املتخصصة وبيوت اخلربة اليت تساعد على حتقيق أهداف املركز.

وتسخري كل إمكانياتها  ،واالهتمام بتطوير العملية التعليمية 2030ويف ضوء رؤية اململكة 

 وتعاونه مع ،للنهوض باملنظومة التعليمية ومكوناتها؛ يأتي دور املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية

وتقديم  ،فادة من خربة كوادر اجلامعة وإمكانياتها يف النهوض باملؤسسات التعليمية، واإلجهات اجلامعة

ومرجعيات عاملية  ،ة املهنية على أسس علميةياخلدمات االستشارية والبحثية والتدريبية، وتقديم التنم

 معتمدة.

على جهودهم املوفقة يف  ومبناسبة صدور تقرير املركز أشكر الزمالء العاملني يف املركز

 تأسيس املركز، راجيًا من اهلل تعاىل أن يوفقهم ويسدد على طريق اخلري خطاهم.

 

 واهلل ولي التوفيق،،،
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التعليم إىل تطوير إميانًا من جامعة امللك سعود ومسؤوليتها جتاه العمل الرتبوي، وحاجة وزارة 

أداء املمارسني الرتبويني، دعت احلاجة إىل ضرورة إنشاء مركز وطين تربوي للتنمية املهنية وتطوير 

وتدريب القيادات الرتبوية  ،التعليم، يركز على تأهيل وتدريب املمارسني الرتبويني على رأس العمل

 ،لتعليم العام باململكة العربية السعوديةبالقطاعني: احلكومي واألهلي، مبا يؤدي إىل تطوير منظومة ا

وبناء  ،تطوير التعليم، وسعيًا إىل حتقيق أهداف الرتبيةلتوافقًا مع مشروع خادم احلرمني الشريفني 

 .ومواكبة للعصر ،نظم تعليمية متطورة

هـ املوافق 1436/1437التقرير السنوي األول للمركز للعام اجلامعي يديكم أوها حنن نضع بني 

م، حيث كان االهتمام بتأسيس البنية التحتية، و تشكيل اللجان وفرق العمل إلعداد تصور 2015/2016

واملالية، والذي مت اعتماده من قبل جملس إدارة  اإلداريةحول اهليكل التنظيمي للمركز والئحته 

ورصد  ،وبدأ التوجه حنو استقطاب بيوت اخلربة ،يه الوحدات لعمل خططها التنفيذيةاملركز، ومت توج

والبدء يف حتقيق أهداف املركز وفق رؤية اجلامعة   ،وعمل املبادرات والشراكات ،التجارب العاملية

 .   2030ورسالتها، ويف إطار النهوض مبنظومة التعليم وحتقيق ما نصبو إليه مجيعًا يف ضوء رؤية 

خبالص شكري وتقدير لزمالئي العاملني يف املركز على تقدم أن أويف هذا املقام ال يسعين إال 

 جهودهم املوفقة يف تأسيس املركز، متمنيًا استمرار روح الفريق الواحد اليت ملستها بينهم.

 

 واهلل ولي التوفيق،،،
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 وإقليميًا. ،حمليًا ،ةوالتنمية املهني ،بيت خربة رائد يف التطوير الرتبوي

لإلسهام يف تطوير عمليات التعلم  ؛تقديم تنمية مهنية وتطوير تربوي باحرتافية وفعالية عالية اجلودة

 والتعليم باململكة العربية السعودية.

 إعداد وتقديم برامج التنمية املهنية والتدريب الرتبوي املستمر للممارسني الرتبويني. .1

إمداد املمارسني الرتبويني والقيادات الرتبوية باملعرفة واخلربة املهنية الالزمة ملواجهة متطلبات  .2

 القرن احلادي والعشرين.

والقيادات الرتبوية بعد مواءمتها للبيئة  ،توظيف املعايري املهنية يف تدريب املمارسني الرتبويني .3

 السعودية.

 ؛تقديم برامج التنمية املهنية املستدامة وفقًا للنماذج املعيارية املرتكزة على التطوير الرتبوي .4

 ألخرى املستفيدة.واجلهات ا ،لتحقيق متطلبات وزارة التعليم

 تقديم االستشارات الرتبوية ذات العالقة بأنشطة املركز. .5

 إجراء البحوث والدراسات الرتبوية يف جمالي التنمية املهنية وتطوير التعليم. .6

تفعيل الشراكة بني املركز والقطاعات األخرى ذات العالقة بتقديم التطوير الرتبوي والتنمية  .7

 املهنية.
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 تتمثل مهامها يف:

 املدربني، والتنسيق معهم.من  املركزتوفري احتياجات  .1

 إعداد قاعدة بيانات خاصة باملدربني وفق التخصصات بالتنسيق مع وحدة تقنية املعلومات. .2

 ترشيح املدربني للربامج التدريبية وفق اخلربة والتخصص. .3

  مع املدربني املتعاونني مع املركز، داخليًا، وخارجيًا.التعاقد  القيام بإجراءات .4

 خيص تيسري عمل املدربني. فيماالتواصل مع وحدات املركز  .5

 متابعة جتهيز احلقيبة التدريبية لدى املدربني. .6

 تقييم وتطوير أداء املدربني من خالل املعايري املعدة من قبل وحدة التنمية املهنية. .7

 .تدرييب فصل أو برنامجبداية كل  للمتدربني يفرشادية لقاءات إ تنظيم  .8

 عمليات القبول والتسجيل للمتدربني يف الربامج التدريبية.  .9

 املركز.التأكد من استيفاء شروط الرتشيح للتدريب والدراسة وفق ضوابط  .10

 .املختصنيوتوزيعها على  ، أو كل برنامج،كل فصلاملتدربني بداية قوائم بأمساء  إعداد .11

 متابعة عملية انتظام املتدربني يف القاعات التدريبية. .12

 .اخلاصة باملتدربنيإعداد اإلحصائيات والبيانات  .13

 املركز،لوائح وفق  ،وجلان املراقبة ،وإعداد النماذج الالزمة ،شراف على تنظيم االختباراتاإل .14

ونسب  ،ضورواحل ،من حيث الغياب ،فيما خيص مشاكل املتدربني واختاذ اإلجراءات الالزمة

 املرضية. واإلجازات ،التسرب

 وفق املواعيد احملددة. املدربنيكشوف الدرجات من  ىتلق   .15

 .االختباراتنتائج رصد ومراجعة   .16

والكشوف اخلاصة  ،املطلوبة والتقارير ،مرشهادات ملن يهمه األالكشوف الدرجات و إصدار  .17

 .املركزمن مدير  باخلرجيني وذلك بعد اعتمادها

 مع اجلهات ذات العالقة يف املركز فيما خيص سالمة وجودة بيئة التدريب.التنسيق  .18

 املهام اليت تكلف بها من مساعد املدير للتطوير والتنمية املهنية. .19



 

  17 

 .اإللكرتونيطرحها من خالل املوقع ، والتدريبيةربامج حتضري عدد من ال -1
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ومت العمل عليه  ،وهو مشروع متخصص لتعليم اللغة العربية ،شروع اللغة العربيةملالتحضري  -2

 ومنها دار الطباعة والنشر جبامعة امللك سعود. ،مع عدد من اجلهات

 

 
 جتهيز مقر ومكاتب االستقبال للمركز. -3

 

 
 ومقر الضيافة للمتدربني. ،جتهيز القاعات التدريبية -4
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 ماسرت.القاعات التدريبية مبفاتيح جتهيز  -5

 إصالح سنرتال املركز هلاتف االستقبال. -6

 ختبارات التعليم عن بعد التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود.على ااإلشراف واملتابعة  -7

 

 

 اإلشراف واملتابعة الختبارات املركز الوطين للقياس والتقويم. -8
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 يف:تتمثل مهامها 

 .متابعة وتطوير أداء شؤون املوظفني وعالقاتهم -1

 .اإلداريةمتابعة أعمال االتصاالت  -2

 متابعة أعمال التشغيل والصيانة. -3

  تيسري العمل.متابعة تطبيق أنظمة وإجراءات  -4

 تنظيم أعمال السكرتارية لوحدات املركز. -5

 عمل تقارير دورية عن سري العمل بالوحدة. -6

 مساعد املدير للعمليات.املهام اليت تكلف بها من  -7

طبيعة عمل الشؤون  حسبمكاتبهم وتسكني املوظفني يف  اإلداريةون تنظيم العمل داخل الشؤ -1

 .اإلدارية

 

 
 خماطبة اجلهات ذات العالقة برتميم وصيانة املباني والقاعات يف املركز. -2

 .اعماهلأمتابعة إنشاء شعبة الصادر والوارد و -3

 .تشكيل فرق املتابعة للموظفني ومنسوبي املركز -4

 .اإلداريةتزويد الوحدات جبميع متطلباتهم  -5

 .لكرتونيًاإرشفة املعامالت أ -6
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 شراف على أعمال السكرتارية لدى الوحدات.اإل -7

 

 
 املشاركة يف إعداد الئحة املركز. -8

 نقل املستودع إىل وحدة الشؤون املالية. -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير 
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26% 

 وحدة الشؤون املالية

11% 
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11% 

 عدد املوظفني
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 تتمثل مهامها يف:

 واملالية. اإلداريةإعداد مشروع املوازنة للسنة املالية وعرضه على مساعد مدير املركز للشؤون  -1

 قيد املستندات املالية يف السجالت والدفاتر احملاسبية. -2

 متابعة حسابات املركز لدى مؤسسة النقد والبنوك احمللية. -3

 وإعداد احلساب اخلتامي ألعمال املركز.حتصيل اإليرادات، وإيداعها،  -4

 جتهيز سندات الصرف والشيكات اخلاصة باملستفيدين، وتسليمها هلم، أو من ينوب عنهم رمسيا. -5

 متابعة الصرف من البنود املخصصة لكل نشاط من أنشطة املركز. -6

 متابعة مشرتيات املركز حسب النظام. -7

 .وأوامر الشراء ،اءخبصوص طلبات الشر ملدير املركز شهري ريرتق رفع -8

 .ملراجعة الداخليةا  -9

 جتهيز وتنظيم املستودع بكافة االحتياجات الالزمة للمركز. -10

 

 ومتابعتها. ،حصر العهد -11

 مراجعة حسابات املركز من قبل مكتب حماسبة قانوني مرخص له.  -12

 تقديم تقرير دوري موضحًا فيه الوضع املالي للمركز. -13

 املدير للعمليات.املهام اليت تكلف بها من مساعد  -14

 وتوزيع العمل على منسوبيها. ،تأسيس مكاتب خاصة بالوحدة -1

 فتح حساب مصريف خاص باملركز. -2

 متابعة عمليات صرف األصناف من وإىل املستودع. -3

 املشاركة يف إعداد الئحة املركز. -4
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 تتمثل مهامها يف:

 .لتقنية املعلومات وتطبيقاتها توفري بنية حتتية -1

؛ لتعرف باملركز، (ةجنليزيواإل ة)العربي للمركز بنسختيها اإللكرتونيةبوابة بناء وحتديث ال -2

 .اإللكرتونية دماتخمتلف اخلتقدم و

 اإلشراف على البوابة اإلخبارية، وحتديثها بشكل دائم. -3

 واإلشراف عليها. ،إعداد قاعدة بيانات للمركز -4

 واإلشراف عليها. ،بيانات للبحوث، والتجارب الوطنية، واإلقليمية، والعامليةإعداد قاعدة  -5

 باملركز.وقواعد املعلومات  ،والشبكات ،ألجهزةتقديم الدعم الفين ل -6

 .اإللكرتونياإلسهام يف توفري ودعم بيئة إلكرتونية للتدريب  -7

 ملعلومات.خيص تقنية افيما باجلامعة  اإللكرتونيةالتواصل مع عمادة التعامالت  -8

 واألنظمة.من احلاسبات اآللية والربامج  املركزحتديد احتياجات  -9

 توثيق مجيع أنشطة وفعاليات املركز. -10

 سري العمل بالوحدة. دورية عنتقديم تقارير  -11

 املهام اليت تكلف بها من مساعد املدير للعمليات. -12

 

 شبكة املركز السلكية. -أ 

 ( الكشف عن مواقع كبائن املبدالتSwitches اخلاصة باملركز، والتأكد من مناسبة )

 الغرف اليت تقع فيها الكبائن من الناحية الفنية واألمنية.

  التأكد من سالمة توصيل نقاط الشبكة يف املكاتب واملقرات اليت يتطلبها العمل

 خمتلف وحدات املركز. باملركز بالتنسيق مع

  حل مشكلة االتصال يف بعض نقاط الشبكة السلكية بعد تقديم طلب بذلك لوحدة

 تقنية املعلومات.

  حلني  -بشكل مؤقت–مد بعض املكاتب اجلديدة يف املركز بنقاط شبكة سلكية

 باجلامعة. اإللكرتونيةمتديدها بشكل دائم باملفاهمة والتنسيق مع عمادة التعامالت 
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 شبكة املركز الالسلكية. -ب 

  جتهيزات خلدمة االتصال  ةأيبعد الكشف الفين من قبل الوحدة تبني عدم توفر

 الالسلكي بشبكة اجلامعة.

  وبشكل مؤقت، وبسبب احلاجة امللحة–مت- ( تركيب نقاط وصولAccess points )

 على حساب املركز للوصول خلدمة الشبكة الالسلكية.

 الكشف عن مواقع كبائن امل( بدالتSwitches اخلاصة باملركز، والتأكد من مناسبة )

 الغرف اليت تقع فيها الكبائن من الناحية الفنية واألمنية.

  باجلامعة بإرسال فريق فين لدراسة متطلبات توفري  اإللكرتونيةقامت عمادة التعامالت

يني خدمة االتصال الالسلكي يف خمتلف مرافق املركز، وقامت الوحدة باطالع الفن

بالعمادة باألماكن املطلوب توفري اخلدمة فيها وأماكن وجود كبائن االتصال 

 الرئيسة باملركز.

 املسؤول يف العمادة بأن هناك طلبات كثرية مطلوبة يف اجلامعة للحصول على  إفادة

 هذه اخلدمة وأن علينا انتظار دورنا فيه.

 القاعات الذكية. -ج 

 ن بالشكل ال تعمال اكانتاملوجودتني باملركز بعد أن ذكيتني القاعتني تفعيل ال

االت إلجراء واالتص اإللكرتونيةقامت الوحدة مبخاطبة عمادة التعامالت املطلوب؛ حيث 

 .الصيانة الالزمة هلا

 قاعات االجتماعات باملركز. -د 

 والتأكد من عمل  ،جتهيز قاعات االجتماعات باملركز بأجهزة العرض الضرورية

 .اإللكرتونيةوتوفري حاسبات إلجراء العروض  ،السلكية فيهانقاط الشبكة 

 معامل احلاسب اآللي. -ه 

 متصلني بشبكة املركز السلكية، وهما غري ، يلاآلحاسب لل يوجد يف املركز معمالن

 فقامت وحدة تقنية املعلومات بوصلهما بشكل مؤقت لضرورة ومتطلبات العمل.
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وذلك من خالل نطاق  ،(ةجنليزيواإل ة)العربي كرتونية للمركز بنسختيهالإإنشاء بوابة  -أ 

 .http://ecpd.ksu.edu.sa :فرعي جلامعة امللك سعود بعنوان

 

 ورسالة وأهداف املركز.التعريف باملركز من خالل إبراز رؤية  -أ 

 هيئة التدريس واملوظفني. أعضاءمبنسوبي املركز من  اإللكرتونيةتعرف البوابة  -ب 

من خالل قاعدة بيانات  اإللكرتونيةالتسجيل بالربامج التدريبية يتم عن طريق البوابة  -ج 

 حتتفظ ببيانات مجيع املتدربني باملركز.

ويتم إدارته بشكل  ecpd@ksu.edu.saلكرتوني خاص باملركز بعنوان إنشاء بريد إ -د 

 كامل من وحدة تقنية املعلومات.

 للمركز. اإللكرتونيبالربيد  اإللكرتونيةربط مجيع مناذج وتقارير البوابة  -ه 

 يف النسختني العربية واالجنليزية. اإللكرتونيةالتحديث الدائم حملتوى البوابة  -و 

 .اإللكرتونيةر الدورية واخلتامية للمركز على البوابة نشر التقاري -ز 

 .اإللكرتونيةتصميم صفحات الوسائط املتعددة للمركز على البوابة  -ح 

 نشر مطويات تعريفية عن برامج املركز وأهدافها. -ط 

 

 

 

http://ecpd.ksu.edu.sa/
mailto:ecpd@ksu.edu.sa
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 فتح حساب للمركز على تويرت بعنوان: -ي 

https://twitter.com/ECPD_KSU_EDU_SA 

 ويتم إدارته بشكل كامل من وحدة تقنية املعلومات. -ك 

 

  

 خبارية للجامعة.إنشاء حساب للمركز على البوابة اإل -أ 

 خبارية.خبار املركز على البوابة اإلنشر أ -ب 

 .خبارية للمركزاإلجنليزية من البوابة اإلاعتماد النسخة  -ج 

 .اإللكرتونيخبارية للمركز مبوقع املركز ربط البوابة اإل -د 

 ربط أخبار املركز بوسائل التواصل االجتماعي الرمسية للمركز. -ه 

 

  

للمركز،  ونيةاإللكرتتصميم قاعدة بيانات لتسجيل املتدربني من خالل البوابة 

حصر وحدات اجلامعة املعنية و ،ويتم إدارتها بشكل كامل من وحدة تقنية املعلومات

 .قاعدة بيانات حتتوي بياناتهمإنشاء هيئة التدريس، و أعضاءوكذلك  ،بأهداف املركز

 

https://twitter.com/ECPD_KSU_EDU_SA/
https://twitter.com/ECPD_KSU_EDU_SA/
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املميزة يف جمال قامت الوحدة بتوثيق جمموعة من التقارير عن التجارب العاملية 

الوطين للتعليم بسنغافورة،  التطوير الرتبوي والتنمية املهنية، منها على سبيل املثال املعهد

 هم اجلهات الرتبوية العاملية )مرفق صورة من التقارير يف املالحق(.أحد أوهو 

 

 .ومعامل احلاسب ،على إعادة تأهيل البنية كاملة لعدد من القاعاتإلشراف ا -أ 

  املستمرة بالقاعاتالكهربائي  انقطاع التيارإصالح مشاكل. 

  واالتصال باإلنرتنت، وإصالح أعطال كابينة املعمل املركز، إصالح مشاكل شبكة

 الداخلية.

 .إصالح مشاكل املكيفات 

 بشاشات عرض. صيانة أجهزة العرض باملعامل، وتزويدها 

  .تركيب ثالثة سبورات 

 ( 52( طاولة و)52تزويد املعامل بطاوالت كمبيوتر وكراسي متحركة بإمجالي )

 .ًامتحرك ًاكرسي

 مت مجعها من أجهزة املكاتب  ازًا( جه52ة احلاسب اآللي بإمجالي )تزويد املعامل بأجهز

 هي: ، ومواصفتهاDellالقدمية، واألجهزة مجيعها من نوع 

  املوديلDell OptiPlex 755. 

  :املعاجلIntel(R)CORE (TM)2Duo CPU E4700 2.59GHZ. 

   جيجابايت. 150القرص الصلب: سعة 

  جيجابايت. 4الذاكرة العشوائية: سعة 

  :نظام التشغيلWindows7 Professional service pack1. 

 :الربامج املثبتة على األجهزة هي 

  حزمة أوفيسMicrosoft Office 2010. 

  نظام إدارة الفصلNet Op School. 

  :جمموعة برامج خدمية مثلWinRAR – Skype - winzip7 -Google 

chrome - yahoo messenger - VLC media player – real player - 

Mozilla Firefox -adobe reader x - free download. 
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 أعداد األجهزة وملحقاتها اليت مت حصرها باملركز

 املاسحات الضوئية  الطابعات  HPاألجهزة   DELLاألجهزة  

28 

35 

24 

33 
37 

40 39 

20 

15 
18 

52 

23 

36 

41 

14 
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 عدد األجهزة

 أعداد األجهزة اليت متت صيانتها باملركز

 تنظيف  الفريوسات تثبيت نظام تشغيل 

 تثبيت برنامج إدارة الفصل  ربط على الشبكة احمللية واالنرتنت

 حتديث تطبيقات مستعرضات االنرتنت إصالح حزمة ميكروسوفت أفيس وحتديثها

 تغيري القرص الصلب التالف تغيري البطارية

 تغيري مزود الطاقة التالف استبدال كارت الشبكة التالف

 تغيري الشاشة التالفة حتديث تعريفات اجلهاز
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قامت الوحدة باإلشراف واملتابعة مع الدعم الفين باجلامعة على عمل صيانة شاملة  -أ 

والتأكد من  ،اجلهاز بالشبكة واإلنرتنت وتوصيل ،(117للجهاز الذكي يف قاعة رقم )

 عمل النظام والربامج.

(، وذلك باملتابعة مع 310)تغيري جهاز عرض البيانات جبهاز آخر جديد يف قاعة رقم  -ب 

وتوصيله  ،وعمل صيانة شاملة للجهاز ،وتغيري لوحة التحكم ،الدعم الفين باجلامعة

 والتأكد من عمل النظام والربامج.  ،بالشبكة واإلنرتنت

مت فحص أجهزة القاعات التدريبية )قاعات التعليم اإللكرتوني(، والتأكد من عملها  -ج 

 HPكمبيوتر القدمية املوجودة بها بأخرى من نوع  بشكل جيد، ومت تغيري أجهزة ال

Compaq 6005    وجهزت بنظام تشغيلWindows7 Professional service pack1 

 .Microsoft Office 2010حزمة أوفيس و

 

اإللكرتونية باجلامعة لتمديد وإضافة نقاط جديدة ملكاتب خماطبة عمادة التعامالت  -أ 

 وقاعات تدريب يف املركز. ،إدارية جديدة

خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية باجلامعة لتجهيز عدد من معامل احلاسب  -ب 

بنقاط شبكة سلكية، وربطها مع شبكة املركز، كما مت عمل كروكي مقرتح 

 لتصميم النقاط يف املعامل.

بة عمادة التعامالت اإللكرتونية باجلامعة لتوفري خدمة االتصال الالسلكي يف خماط -ج 

 مبنى املركز.

خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت إلجراء الصيانة الالزمة ألجهزة  -د 

 والسبورة الذكية يف القاعات الذكية باملركز. ،ووالداتا ش ،مالبوديو

ونية واالتصاالت لتجهيز عدد جديد من القاعات خماطبة عمادة التعامالت اإللكرت -ه 

 الذكية باملركز.

خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت لنقل جتهيزات قاعات ذكية من  -و 

 موقع إىل موقع جديد وفق احتياجات املركز اجلديدة.

خماطبة عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت لربط معملي احلاسب اآللي بشبكة  -ز 

 املركز بشكل صحيح ودائم.
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 ، ويظهر ذلك من خاللقامت الوحدة بعمل مسح شامل جلميع القاعات واملعامل باملركز

املركز من األجهزة املكتبية  احتياجاتالتالي الذي يوضح  تفصيليالبيان استعراض ال

والربامج التدريبية النوعية وخاصة احلاسوبية، واليت تستهدف  ،إلقامة املشاريعاملطلوبة 

 هـ.1437/1438فئات متخصصة من املمارسني الرتبويني مع بداية العام اجلامعي 

 احلاجة هلا الصنف الكمية

 جهاز حاسب آلي مكتيب 100
، مكاتب املوظفني، قاعة االجتماعات، قاعات التدريب

 .االستقبالو

 .االستقبال، مكاتب املوظفني، مكاتب اإلدارة طابعات 50

 .االستقبال، مكاتب  املوظفني، مكاتب اإلدارة طابعات )ملونة( 20

 .مكاتب اإلدارة فاكس 5

  جهاز حاسب آلي )البتوب( 6

 .املسرح، االستقبال، املمرات، قاعة االجتماعات شاشات عرض 14

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

100 

50 

20 
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6 
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 احتياجات املركز من األجهزة وملحقاتها

 جهاز حاسب آلي مكتيب

 طابعات

 (ملونه ) طابعات 

 فاكس

 (البتوب )جهاز حاسب آلي 

 شاشات عرض
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 أنشطة تتعلق بالشراكات -أ 

والعديد املركز مت توثيق جمموعة من األنشطة وخاصة ما يتعلق بالشراكات بني 

مانة لطلب أ األمانة العامة جلائزة التعليم للتميزمنها على سبيل املثال:  ،من اجلهات

اجلائزة، وإضافة املركز على تطوير معايري فئات  إمكانية إشرافاجلائزة حبث مدى 

معايري لفئات جديدة مقرتحة، وإدارة عمليات الفرز والتحكيم، وعمليات مسح ألثر 

 .اجلائزة يف امليدان الرتبوي

 أنشطة تتعلق بالربامج التدريبية -ب 

حسبما اخلاصة بالربامج التدريبية  والدعايةعالنات اإلثيق ونشر قامت الوحدة بتو

لف الفرتات، ومنها على سبيل املثال: طرح برامج يردها من الوحدات املعنية على خمت

طرائق التدريس الفاعلة، القيادة اإلبداعية،  ، مثل:هـ1437 شهر شعبانتدريبية يف 

تطبيقات احلوسبة السحابية التعليمية، تطبيقات الشبكات االجتماعية يف التعليم، 

توظيف تطبيقات جوجل اجلديدة لبناء االختبارات اإللكرتونية، اإلجنليزية للمواقف 

 .احلياتية
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 اتاجتماعات ولقاء -ج 

  أو اللجنة  ،اجتماعات املركز سواًء ما يتعلق مبجلس اإلدارةقامت الوحدة بتوثيق

اإلشرافية باملركز، أو أي جلان فرعية مت تشكيلها من قبل مدير املركز، ومنها على 

قام ث ـــ: حيالعثمان/سبيل املثال توثيق االجتماع األول جمللس إدارة املركز برئاسة د

باملركز، ومت عرض اهليكل حممد النذير بتقديم عرض خمتصر للتعريف /د

واملالية املقرتحة للمركز، وتناول احلضور  اإلداريةوالالئحة  ،التنظيمي املقرتح

 .والربامج التدريبية األخرى ،مقرتحات تطوير وتنفيذ برامج الدبلومات الرتبوية
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 املركزمنها على سبيل املثال: مشاركة  ،وقامت الوحدة بتوثيق جمموعة من اللقاءات 

املركز الرتبوي  مدير سعادةشارك حيث  ،ةيف اللقاء الرتبوي للتطوير والتنمية املهني

وأبرز أهدافه وأنشطته يف التنمية  ،للتطوير والتنمية بتقديم كلمة حول املركز

وذلك يف اللقاء الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية الذي عقد بإدارة تعليم  ،املهنية

 ة.بهذه املناسب ًاتذكاري ًاودرع ،اب شكرالشفا، وتلقى املركز خطتعليم كتب مبالرياض 

 

 

 

 توثيق تقرير عن التنمية املهنية من وجهة نظر عاملية: -د 

 :وقد اشتمل التقرير على النقاط االتية 

 .ماهية التنمية املهنية 

 .أهداف التنمية املهنية 

 التنمية املهنية. خصائص 

 .جماالت التنمية املهنية 

 التقرير يف املالحق()مرفق 

 املعهد الوطين للتعليم بسنغافورة: توثيق تقرير عن -ه 

 :تناول التقرير النقاط اآلتية 

 .التعريف باملعهد 

 .أنشطة املعهد 

 .الربامج اليت يقدمها املعهد 

 )مرفق التقرير يف املالحق(
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 دول أجنبية: 4بآلية تطبيقه يف  ًاتوثيق تقرير عن الدبلوم العام يف الرتبية مدعوم -و 

 :وقد تضمن التقرير النقاط اآلتية 

 .وصف الربنامج 

 .مكونات الربنامج 

 .متطلبات القبول 

 )مرفق التقرير يف املالحق(

وعروض املشاريع  ،والعروض التقدميية ،تقوم وحدة تقنية املعلومات بتنفيذ التصاميم -ز 

 ومنها على سبيل املثال: والربامج التدريبية املقدمة، ،اخلاصة باملركز

  روول أب  –كتيبات  –تصميم املواد الدعائية للتعريف باملركز )عروض تقدميية– 

ملصقات.... اخل(، واإلشراف على طباعتها وإخراجها  –مطويات  –لوحات جدارية 

 بالشكل املطلوب.

 .تصميم بروشورات ومطويات الربامج التدريبية اليت يقدمها املركز 

  جتهيز( وتصميم اجمللدFolder.اخلاص باالجتماعات الدورية جمللس إدارة املركز ) 

  جتهيز وتصميم عروض مشاريع االستشارات اليت يقدمها املركز ملختلف القطاعات

 الراغبة بالتعاون مع املركز.

  

 العمل على منسوبيها.وتوزيع  ،تأسيس مكاتب خاصة بالوحدة -أ 

املشاركة مع وحدة ريادة األعمال يف إعداد تصور مقرتح عن عقد شراكة مع جائزة  -ب 

 التعليم للتميز.

املشاركة مع وحدة ريادة األعمال يف إعداد تصور مقرتح عن عقد شراكة مع شركة  -ج 

 تطوير للخدمات التعليمية.

عن عقد شراكة مع وزارة  املشاركة مع وحدة ريادة األعمال يف إعداد تصور مقرتح -د 

 التعليم.

مشاركة مجيع أعضاء وحدة تقنية املعلومات يف جلان فرز وحتكيم جائزة التعليم  -ه 

 للتميز يف دورتها السادسة.

مشاركة بعض أعضاء وحدة تقنية املعلومات يف جلان فرز وحتكيم جائزة كيانات  -و 

 تطوير للتميز يف دورتها األوىل.
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وإبرام الشراكات  ،والتعريف مبجاالت عمل املركز ،بتسويق الربامج التدريبيةتعنى 

 اجملتمعية، وتتمثل مهامها يف:

 باملركز. الشراكة اجملتمعيةو ،التسويق إعداد سياسة -1

 اجملتمعية.األطراف اجملتمعية خللق مبادرات للشراكة مع املستمر  التواصل -2

  تنفيذها. ، وحتديد آلياتالشراكة اجملتمعية وبرامج خططوتفعيل إعداد  -3

 تسويق الربامج التدريبية يف القطاعات التعليمية وخمتلف القطاعات األخرى. -4

ومتابعة  ،واإلنسانية ،للمشاركة يف األنشطة التطوعية االجتماعية املركزتشجيع منسوبي  -5

  تفعيلها.

 واملالية والفنية والقانونية للتعاقدات مع الشركاء. اإلداريةإعداد دليل حول اإلجراءات  -6

 .املركزلعرض جتاربهم يف  ؛دعوة اخلرباء واملهتمني يف جمال الشراكة اجملتمعية -7

  جبهات الشراكة اجملتمعية. خاصة قاعدة بيانات بناء -8

تصال والعمل على نشرها يف وسائل اال ،متابعة وإعداد املواد اإلعالمية والتسويقية عن املركز -9

 املختلفة.

 دورية عن سري العمل بالوحدة.تقديم تقارير  -10

 املهام اليت تكلف بها من مدير املركز. -11

 

، حيث مت إعداد ملف خاص باملشروع بالتعاون عقد شراكة مع جائزة التعليمإعداد تصور ل -1

 مع وحدة تقنية املعلومات.

 

 



 

36 

، ومت إعداد ملف خاص بذلك بالتعاون تعليم الرياضيات عقد شراكة جلائزةإعداد تصور ل -2

 .مع وحدة تقنية املعلومات

 

 
 .يف قطاعات التعليم املختلفة لدورات التدريبيةالتسويق ل -3

ومت العمل عليه  ،، وهو مشروع متخصص لتعليم اللغة العربيةشروع اللغة العربيةالتسويق مل -4

 ومنها دار الطباعة والنشر جبامعة امللك سعود. ،مع عدد من اجلهات



 

37 



 

38 

 

 
  

  



 

  39 

 

  

 

  



 

40 

 

 

  

 



 

  41 

 

  

 

 

  



 

42 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

  43 

 

 

(، وحتسني جودة املعلمني يف 9: 2014جودة معلميه" )اليونسكو، جودة نظام التعليم من 

مجيع مراحل املعلم املهنية هو بالتالي عامل أساسي يف حتسني نوعية التعلم الذي يتلقاه 

 ة:ويقدم "داي" هذا التعريف الشائع االستخدام للتنمية املهني .الطالب

 

ة واملخطط هلا اليت "....كل خربات التعلم الطبيعية وتلك األنشطة الواعي

تهدف إىل أن تكون ذات فائدة مباشرة أو غري مباشرة للفرد أو اجلماعة أو 

املدرسة واليت تساهم من خالهلا يف جودة التعليم داخل الفصول الدراسية. إنها 

العملية اليت متَكن املعلمني وبشكل ملحوظ من اكتساب وتطوير املعارف 

ري للتفكري والتخطيط واملمارسة املهنية واملهارات والذكاء العاطفي الضرو

 .)1999: 4اجليدة ." )داي، 

 

 هذا التعريف يربز عدة عناصر مهمة للتنمية املهنية:

 .األوجه )فهي ختاطب السلوكيات، واملعرفة، والعواطف، والتفكري( ةنها متعددإ .1

أو من خالل األنشطة ، قد حتدث بصورة طبيعية )أي من خالل جتربة العمل( .2

 .املخططة

فوائدها متتد من األفراد إىل اجلماعات واملؤسسات، وكذلك إىل نوعية التعليم يف  .3

ختاطب فقط النمو ال أ حول فوائد التنمية املهنية جيب هذه النقطة ،الفصول الدراسية

جناز الفردي للمعلمني، فأهداف التطوير للمؤسسات حتتاج أيضا للتنمية املهنية اإلو

وبالتالي تعترب التنمية املهنية عنصرا حامسا يف  ،تائج الطالبكما هو احلال مع ن

النظم التعليمية الناجحة، ويف حتسني جودة املعلم والفعالية التنظيمية ونتائج 

 الطالب.

يف املمارسة العملية، يتضمن التطوير املهين للمعلمني جمموعة واسعة جدا من املواضيع 

برنامج شهادة  يوم واحد إىل ورشة عمل ملدة أسبوعني إىلوهو يرتاوح ما بني مؤمتر ل ،واألشكال

، الدراسيأو عرب اإلنرتنت، خالل اليوم  ،وتكون وسيلة التقديم إما شخصيا ،متقدمة لعدة سنوات
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 ويتم، جمموعاتخارج ساعات الدراسة املعتادة، ومن خالل تواصل فردي وجها لوجه أو يف  أو

أو عن طريق   ،من خالل خرباء استشاريني من اخلارج أو، املدرسةالتدريب من قبل معلمني داخل 

 مؤسسات تتعاقد معهم املدرسة.

 staffوغالبا ما يستخدم الناس أمساء أخرى للتنمية املهنية، مبا يف ذلك تطوير املوظفني 

development  التدريب أثناء اخلدمة ،inservice training  والتعلم املهينprofessional 

learning  ،أو التعليم املستمر .continuing education مهما كان املسمى فالغرض واحد وهو

 حتسني التعلم للمعلمني والطالب.

ال ميكن أن توفر برامج الكليات واجلامعات جمموعة واسعة من خربات التعلم الالزمة 

توفوا أن يتخرج الطالب، ويس فبمجرد، العامةاملدارس  يفأكفاء للخرجيني ليصبحوا معلمني 

، التجربةطريق  التعلم عنيف نوع آخر من  ننهم يبدأوإفلبات الشهادة، ويستلموا العمل، متط

هو احلال يف مجيع املهن، يستغرق املعلمون ومديرو املدارس اجلدد سنوات الكتساب  كما

التدريس معقدة جدا لدرجة أن مهنة ف  ،حتى يصبحوا أكفاء يف عملهم ؛املهارات اليت حيتاجونها

تركها يف غضون مخس سنوات  ٪50و   ،ثلث املعلمني ترك املهنة يف غضون ثالث سنوات

(Ingersoll, 2003) ،   ذوي اخلربة حتديات كبرية يف كل عام، مبا يف ن واملعلمكذلك يواجه

ذلك التغريات يف حمتوى املادة الدراسية، وأساليب التدريس اجلديدة، والتقدم يف جمال 

 املعلمنين إفوعلى هذا   ،القوانني واإلجراءات واحتياجات الطالب التعليمية التكنولوجيا، وتغري

الذين ال يسعون للتطوير املهين الفعال لن تتحسن مهاراتهم، وبالتالي لن يتحسن مستوى تعلم 

 الطالب.

إدارة الصف،  مثل، لديهممن املواضيع الغري مألوفة  عدد هائلمع  يتعامل املعلمون اجلدد

والتعليم، واملناهج، والثقافة املدرسية، وإعداد اختبار واإلدارة، ومعايري الوالية، العالقات مع 

سلوكياتهم قد  ما تركوا إىل أنفسهم، فإن وإذا، اآلخرينأولياء االمور، والتواصل مع املعلمني 

دد ممارسات أكثر فعالية اجلن واملعلمهؤالء يتعلم فبالدعم اإلضايف،  أما، عكسيةتؤتي نتائج 

العديد من األنظمة املدرسية مرشدين وبرامج  وتوفر، اليوميةلتطبيقها على التحديات 

يف العديد من الدول للحصول  ااساسي امتطلبوتعترب هذه الربامج   ،تعريفية للمعلمني املبتدئني

 اجلدد الذين حصلوا األحباث أن املعلمنيذلك تظهر واألهم من   ،على الرخصة املهنية للمعلمني

من سنتني قل أ على التحصيل العلمي للطالب يف على توجيه مكثف أصبح هلم تأثري كبري

(Strong, Fletcher, & Villar, 2004; Serpell & Bozeman, 1999).. 

  ،تكون التنمية املهنية أكثر فعالية عندما حتدث يف سياق العمل اليومي للمعلمني

فالتطوير املهين داخل املدرسة يساعد املعلمني على حتليل بيانات التحصيل العلمي للطالب 

خالل العام الدراسي للتعرف بشكل مباشر على مشاكل التعلم، وإجياد احللول، وتطبيق تلك 
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 احللول بشكل سريع لتلبية احتياجات الطالب.

 قد حيدث التطوير املهين:

 .خالل اليوم الدراسي العادي •

 .يف املدرسة، ولكن قبل أو بعد اليوم الدراسي •

 .بعد املدرسة يف الوقت اخلاص باملعلم •

 .خالل أيام ختصص يف النظام املدرسي فقط من أجل التنمية املهنية •

 .خالل فصل الصيف والعطل املدرسية األخرى •

 ومع ذلك، قد حتدث التنمية املهنية ايضا يف:

 .مركز التنمية املهنية •

 .تعليم، شركة خدمات تعليمية، أو مركز التعلممركز خدمة ال •

 .أو يف بلد أجنيب  ،خرىأ مدرسة أخرى، والية •

 .كلية أو جامعة )دورات صيفية أو مسائية، أو معاهد( •

 .املؤمترات والندوات، أو ورش العمل •

 على االنرتنت. •

 

تعلم نظريات علمية جديدة، حتسني التعليم واملعرفة فيما خيص مادة املعلم، مثل  •

وتوسيع املعرفة اخلاصة بفرتات تارخيية خمتلفة، أو تعلم كيفية تدريس حمتوى 

 ومفاهيم مادة معينة بطريقة أكثر فعالية.

التدريب أو التوجيه فيما خيص أساليب التدريس املتخصصة اليت ميكن استخدامها يف  •

يب تدريس متنوعة تقوم على أساس العديد من اجملاالت املختلفة، مثل التمايز )أسال

االحتياجات واالهتمامات التعليمية للطالب( أو اسرتاتيجيات حمو األمية )أساليب 

 لتحسني مهارات القراءة والكتابة(.

احلصول على شهادة لربنامج تعليمي معني، وعادة ما يكون من جامعة أو مؤسسة  •

الربامج املهنية والتقنية اليت  أخرى، مثل تدريس مقررات املستوى املتقدم أو اعتماد

 متكََّن الطالب من احلصول على شهادة يف صناعة حمددة.

تطوير املهارات التقنية والكمَّية والتحليلية اليت ميكن استخدامها لتحليل بيانات أداء  •

الطالب، ومن ثم استخدام النتائج إلجراء تعديالت على الربامج األكادميية وأساليب 

 س.التدري
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، التعلمنظم إدارة  أو، التفاعليةاستخدام السبورة  :مهارات تكنولوجية جديدة، مثلتعلم  •

 ب.الطال وأداء، التدريسبهدف حتسني فعالية  وذلك

 ووضع، فعالإدارة الفصول الدراسية بشكل  :حتسني أساليب التدريس األساسية، مثل •

إجابات أكثر موضوعية من  واستخالص، العميقالتفكري ثارة إسئلة بهدف أطر لأل

 ب.الطال

العمل مع الزمالء، كما هو احلال يف جمتمعات التعلم املهنية، لتطوير مهارات التدريس  •

إنشاء دورات جديدة متعددة التخصصات يتم تدريسها من قبل فرق  أو، تعاونيبشكل 

 .أكثر من املعلمني أو، اثننيمن 

 :نة من الطالب بشكل أفضل، مثلتنمية مهارات متخصصة لتعليم ودعم فئات معي •

 ة.الطالب الذين ال جييدون اللغة اإلجنليزي أو، التعلمصعوبات  وذوالطالب 

املهارات اليت ميكن استخدامها لتطوير مبادرة تطوير  :اكتساب مهارات القيادة، مثل •

 أو برنامج املتطوعني خلدمة اجملتمع.  ،املدارس

"املدرب  أو، "ولاألذوي اخلربة "املدرس علمني امل واملبتدئني معاقرتان املعلمني اجلدد  •

التعليمي" للتدريب على اسرتاتيجيات التدريس الفعال، وتعريض املعلمني األقل خربة 

 .ألفكار ومهارات جديدة، وتوفري التغذية الراجعة البناءة والتوجيه املهين

كذلك يف جرائية للحصول على فهم أفضل ملا هو فعال وما ليس إالقيام ببحوث  •

الربنامج األكادميي للمدرسة، ثم استخدام النتائج لتحسني نوعية التعليم ونتائج 

 ب.الطال

شهادة اجمللس الوطين ملعايري التدريس  :احلصول على شهادات رمسية إضافية، مثل •

االحرتايف، األمر الذي يتطلب من املعلمني قضاء وقت كبري من تسجيل يف التسجيل 

يف ممارساتهم التعليمية )تقدم العديد من الواليات حوافز للمعلمني والتحليل والتفكري 

 .للحصول على شهادة اجمللس الوطين(

للحصول على درجة علمية  Graduate Schoolحضور كلية الدراسات العليا  •

والقيادة الرتبوية، أو يف  الدكتوراه يف جمال التعليم، أو، املاجستريدرجة  :متقدمة، مثل

 متخصص مثل تعليم القراءة والكتابة والتكنولوجيا.جمال تعليمي 

 

إجيابية ومستدامة على املعلمني،  ًاآثار(، ميكن أن حتقق التنمية املهنية 2015) Borgووفقا 

 يف احلاالت التالية: واملؤسسات، واملتعلمني

 .طالبهم واحتياجات، الحتياجاتهممناسبة نها أينظر إليها من قبل املعلمني على  •
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 .التنمية املهنيةسلوب أويف اختاذ القرارات حول مضمون  مركزيًااملعلمني شراك إيتم  •

 .وتبادل اخلربات بني املعلمني  ،تعزيز التعاون •

يتم دعم التنمية املهنية على نطاق أوسع كمشروع مجاعي من قبل املدارس والنظم  •

 .التعليمية

 .اخلرباء للمعلمنياتاحة دعم داخلي وخارجي من  •

 .حتدث التنمية املهنية يف املدارس والفصول الدراسية •

 .ينظر للتنمية املهنية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من عمل املعلمني •

 .االهتمام باالستقصاء والتفكري التأملي باعتبارهما من عمليات التعلم املهين املركزية •

 .املعلمني يف فحص ومراجعة معتقداتهمشراك إ •

 .يوفر تعلم الطالب الدافع للتعلم املهين •

 .ًادوري ًاحدث وليست، مستمرةينظر للتنمية املهنية على أنها عملية  •

 .هناك قيادة اسرتاتيجية داخل املدارس •

 

جرائي اإلحبوث املعلم، والبحث  :مثل self-studyأشكال خمتلفة من الدراسة الذاتية  •

action research،  واملمارسة االستكشافية اليت من خالهلا يدرس املعلمون بشكل

 .منهجي التعليم والتعلم داخل الفصول الدراسية

يف التخطيط  امتكرر اتعاوني عمال، واليت تتضمن  lesson studyدراسة الدرس  •

 .والتدريس والتفكري التأملي للدرس

وه أبانتظام ملناقشة ما قر، حيث يلتقي املعلمون  reading groupsجمموعات القراءة  •

وكان له صلة مبجموعات التفكري التأملي يف التدريس، واليت يلتقي من خالهلا 

املعلمون لتبادل اخلربات يف التدريس وفحص بعض الشواهد من دروسهم )مثل 

 .تسجيالت الفيديو التدريسية أو مناذج من أعمال الطالب(

املعلمون يف ثنائيات، ويقومون بزيارة  حيث يعمل peer observationمالحظة األقران  •

فصول بعضهم البعض، وبعد ذلك تتم مناقشة الدروس اليت قدمت )بطريقة بناءة 

 .وبدون تقييم رمسي(

، واليت من خالهلا  professional learning communitiesجمتمعات التعلم املهنية  •

يف مدارسهم وداخل تلتقي جمموعات من املعلمني بانتظام لدراسة القضايا اهلامة 

 .الفصول الدراسية

ن واملعلم، حيث يتعاون curriculum study groupsجمموعة دراسة املناهج الدراسية  •
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ولتعزيز هـذا   ،للتأكد بالتفصيل من فهمهم جلزء معني من املناهج اليت يدرسونها

 .الفهم

، حيث يعمل collaborative materials writingالكتابة التعاونية للمواد التعليمية  •

 .املدرسون معا لتصميم وحدات دراسية لفئات معينة من املتعلمني

، واليت من خالهلا يقوم املعلمون املهرة من ذوي mentoring schemesخطط التوجيه  •

 .اخلربة بدعم وتطوير املعلمون األقل خربة

التطور ، حيث يتم متابعة personal learning networksشبكات التعلم الشخصي  •

 .املهين من خالل التفاعل عرب وسائل التواصل االجتماعي

 .Online coursesدروس مباشرة على اإلنرتنت  •

 .College/university coursesدورات يف كلية / جامعة  •

 .Workshopsورش عمل  •

للتعلم من جمموعة متنوعة من اخلربات من مجيع أحناء  Conferencesاملؤمترات  •

 .الدولة

 .Whole-school improvement programsسني كامل املدرسة برامج حت •

 .من قبل الشركات الراعية Proprietary programsالربامج االحتكارية  •
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، العاملمن النظم التعليمية األكثر جناحا يف  ًاواحدسنغافورة ب ينظام التعليمال يعد

أنظمة يف تشكيل املناهج و اليت ساهمت والبحوث، السليمةبسبب السياسات التعليمية  وذلك

أحد املؤسسات التابعة جلامعة  سنغافورةب (NIE) املعهد الوطين للتعليم ويعترب، باملدارسدارة اإل

املعهد  ويسعى، سنغافورةتدريب املعلمني يف ل معهد وطين باألساس هوونانيانج التكنولوجية. 

 .الرتبوية والبحوث، املعلمنيإعداد للتميز يف جمال 

 ٪14الدكتوراه،  من محلة منهم ٪84، هيئة تدريسو عض 354ما يقرب من  يضم املعهد

احلاصلني على درجة البكالوريوس أو حاملي املؤهالت من  ٪2 ،حاملي درجة املاجستريمن 

عدد الطالب  ويبلغ، املغرتبني منسوبي املعهد منمن تقريبا  ٪11 نبالذكر أ وجدير، املهنية

 ٪30و  ،إناث ٪70طالب،  4011العليا وبرامج القيادة  اساتللمرحلة اجلامعية، والدر املسجلني

  .ربامج التطوير املهينلطالب خيضعون  11500وهناك أيضا أكثر من ذكور، 

Education and Undergraduate StudiesTeacher :ويشمل ، 

 .برنامج الدراسة اجلامعية .1

 . أكفاءلكي يصبحوا معلمني  ؛ومهنيا أكادمييايهدف إلعداد الدارسني 

  اآلداب.البكالوريوس يف 

 البكالوريوس يف العلوم. 

 )البكالوريوس يف الرتبية )دوام جزئي. 

 دبلوم الدراسات العليا يف الرتبية .2

الثانوية االبتدائية و باملرحلة معلمني واصبحيإلعداد خرجيي اجلامعات ل يهدف

 .اجلامعة( لاللتحاق)نظام مدته عامان بديل لربنامج الثالث سنوات املؤهل  junior collegeو

 برامج الدبلومات .3

 لربامج دبلوم الرتبية:ن مساراهناك 

 .املدارس االبتدائيةليصبحوا معلمني يف ن واملعلم/يعد الطالباملسار العام:  
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للتخصص يف تدريس اللغات األم والرتبية ن واملعلم يعد الطالب/ :تخصصاملسار امل

وسيقى أو االقتصاد املنزلي يف امل، الرسمالبدنية يف املرحلة االبتدائية أو الثانوية، و

 املرحلة الثانوية.

 مل.وهو برنامج ملدة سنة بدوام كا ،دبلوم الرتبية اخلاصةيضا أوهناك 

 برنامج املعلمني القادة: .4

 التدريس يف جمالتطوير القادة لبرامج  3عبارة عن سلسلة من  

 Senior teacher. 

 Lead teacher. 

 Master teacher. 

 

Graduate Studies and Professional Learning  ،:ويشمل 

 برامج الدراسات العليا: .1

 الدراسية ) قرراتامل شهادة عليا بنظامM.A., M. Sc, M. Ed and Master of 

Teaching). 

 شهادة عليا بنظام ( البحثPh.D., M.A. and M.Sc).. 

 بيةيف الرت دكتوراه (Ed.D.) 

 برامج القيادة:  .2

 برنامج قادة الرتبية. 

  وقيادة املدارسدارة إبرنامج. 

 بناء جسور للرتبية: االبتكار لقادة املدارس. 

 برامج ومقررات التنمية املهنية: .3

 :ساسيةأ نقاط 6على وهي تركز 

 املعلمني لدى عريفاملاحملتوى  حتديث. 

 تدريساليف مبا يستحدث املعلمني  اطالع. 

  واملطالب ،االحتياجات ات جديدة استجابة لتغرييكفابتزويد املعلمني 

 .اجملتمعية

  التطورات واملبادرات اجلديدة يف التعليمبإبقاء املعلمني على اطالع. 

  واإلدارة ،هارات البحثمب وتزويدهم ،املعلمنيتثقيف. 

  تدريس من خالل التعلم مدى احلياةالتعزيز فعالية. 
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 برامج الدبلوم املتقدم. 

 Malay Language Education. 

 Primary Art Education. 

 Primary English Language Education. 

 Primary Mathematics Education. 

 Primary Music Education. 

 Primary Science Education. 

 Special Education. 

 Special Learning and Behavioural Needs. 

 Teaching Early Primary School Years. 

 Teaching. 

 

 Diploma in Educational Psychology. 

 Diploma in Physical Education (In-Service). 

 

 Certificate in Educational Support. 

 Certificate in Primary English Language Education. 

 Certificate in Primary Mathematics Education. 

 Certificate in Primary Science Education. 

 Certificate in Special Needs Support. 

Office of Education Research 

ترتكز على اليت ربامج اللقيادة  2008( يف عام OER) مت تأسيس مكتب البحوث الرتبوية

يوفر اخلربات  وهو ،بسنغافورة (NIE) املعهد الوطين للتعليمبتعزيز البحوث والتنمية واالبتكار 

تأثري على ال من شأنها يكون ،اجلودةعالية  يةواملوارد ونظم الدعم الالزمة إلنتاج حبوث تعليم

 يةوضمان جودة ونشر البحوث التعليم متابعةم ويكحتتشرف على  وهي ،واملمارساتالسياسات 

أيضا خمصص خلدمة مصاحل أعضاء هيئة  وهو ،بسنغافورة (NIE) املعهد الوطين للتعليمب

 منح ألعضاء هيئة التدريس.  تقديمالتدريس من خالل 
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 االستفادة من خرباتمن أجل لمدارس ل االنضمام يتم فيهافرتة  التدريب العملي هو

 ةمرحل منمن برنامج آلخر، و التدريب العمليمدة  وختتلف ،التدريس يف واملساعدة ،املدرسة

إجراء ترتيبات مع املدارس يتم والعملي،  وعند بداية التدريبإعداد املعلم. مراحل من  ألخرى

 باملدارس وفقاريس لتدلملعلمني للطالب/اوزارة الرتبية والتعليم( لتوفري فرص  بالتنسيق مع)

 هم.اتتخصصل

 يف الربامج التالية:ساسي أويدخل التدريب العملي كمكون 

 Undergraduate Programmes. 

 Diploma Programmes. 

 PGDE (PE)(Pri) Programme. 

 PGDE (PE)(Sec) Programme. 

 PGDE (Pri/Sec/JC) Programme. 

 Professional Practice and Inquiry. 

 ،ملعلمنيللطالب/االتخصصات  ة( مناهج متعددNIEاملعهد الوطين للتعليم )يقدم 

 جامعات مشهورة شاملة معولتعليم عاملية ل ًافرص، نقدم ومتاشيا مع التنوع الثقايف لطالبنا

ل دراسي حيث تتاح الفرصة للطالب لدراسة فص األمريكية، وأوروبا، وآسيابالواليات املتحدة 

 تلك اجلامعات: وتشمل ،جديدةللتعرف على دولة جديدة وثقافة  باإلضافة ،واحد

 Cambridge University, UK. 

 VIA College, Denmark. 

 Stockholm University, Sweden. 

 Linköping University, Sweden. 

 Helsinki University, Finland. 

 PH Zürich, Switzerland. 

 University of Sydney, Australia. 

 Hong Kong Institute of Education, Hong Kong SAR. 
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 Generalجنليزية اإلهومها الشائع واملعروف باللغة الدبلوم العام يف الرتبية مبف

Diploma in Education   إال أن املسمى تغري اىل   ،الزال يدَرس يف بعض دول العامل

. والشهادة  Alternative certification\licenseجنليزية دة/الرخصة البديلة واملعروفة باإلالشها

البديلة هو مصطلح يستخدم لوصف طريقة جديدة نسبيًا للحصول على شهادات التدريس 

عندما بدأت املدارس تعاني نقصًا كبريًا يف  1980بها يف عام وقد بدأ العمل  ،املمنوحة من الدولة

أعداد املدرسني، ومنت لتصبح وسيلة جيدة لتأهيل خرجيي اجلامعات الغري حاصلني على شهادة 

 تدريس.

أو  على شهادةهي وسيلة للحصول  -متاما مثل الشهادة التقليدية  -والشهادة البديلة 

برنامج هذه الشهادة مقررات دراسية  ويتضمن ،بالدولةية رخصة التدريس متنحها أقسام الرتب

موثقة من  منح شهاداتوخربات تعليمية واختبار مقنن ومتابعة حكومية ثم يف النهاية يتم 

 الدولة.

 واخلربات الصفيةوجتمع برامج الشهادة البديلة بشكل عام بني املقررات الدراسية 

 ،املؤسساتاكز اخلدمات التعليمية وغريها من والتوجيه، وعادة ما تقدم يف اجلامعات، ومر

 على ذلك، فقد مت تصميم برامج هذه الشهادات حلاملي درجة البكالوريوس.  وعالوة

ولكي حيصل الطالب على الشهادة البديلة يف التدريس، جيب عليه أن جيتاز اختبار شهادة 

ذا كان الطالب ينقصه شيء حال ما إ ويف ،فيهااملعلم للمنطقة اليت يرغب أن يعمل بالتدريس 

ضمن ضافية إمواد إعطاؤه قة اليت يرغب بالتدريس بها، يتم من املتطلبات الدراسية للمنط

وحني يستكمل الطالب كل متطلبات الشهادة البديلة متنح له شهادة  ،برنامج الشهادة البديلة

 اعتماد للعمل بالتدريس.

أما   ،حلاملها التدريس يف املدارس العامةومن اجلدير بالذكر أن الشهادة البديلة تتيح 

 املدارس اخلاصة فبعضها يتيح لغري حاملي هذه الشهادة العمل بها.
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  جامعة جنوب كوينز الندUniversity of Southern Queensland    

  جامعة ال تروبLa Trobe University    

  جامعة غرب اسرتالياUniversity of Western Australia     

   الشهادة البديلة بتكساسTexas Teachers Alternative Certification    

7073http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id= 

 املسار البديل لشهادة التدريس بكونيكت كت 

Alternate Route to Teacher Certification 

http://www.ctohe.org/arc 

     برنامج املعلمني البديل بكولريادو  Alternative Teacher program 

http://www.cde.state.co.us/cdeprof/licensure_alt1_info 

     رخصة املعلم البديل بأوهايوAlternative Resident Educator License 

-Licensure/Resident-http://education.ohio.gov/Topics/Teaching/Educator

icensesL-Educator-Resident-Options/Alternative-License 

   املسار البديل بنيو جريسيAlternate Route  

http://www.state.nj.us/education/educators/license/alternate.htm 

    رخصة املعلم البديل بكلية اجملتمعAlternative Teacher licensure 

Central New Mexico Community College 

-teacher-z/alternative-a-programs-study/all-of-http://www.cnm.edu/programs

licensure  

 وغريها من الواليات....

     University of Aucklandجامعة اوكالند                    

      University of Edinburghدميربا إجامعة                              

حتتـل   كمـا  ،العـامل الـنظم التعليميـة يف   قوى أ النظام التعليمي يف فنلندا من يعترب 

ضـيات والعلـوم. ويعـزو الـبعض ذلـك      فنلندا صدارة الرتتيب يف االختبارات العامليـة خاصـة يف الريا  

 ألسباب التالية:ل

http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7073
http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7073
http://www.ctohe.org/arc
http://www.ctohe.org/arc
http://www.cde.state.co.us/cdeprof/licensure_alt1_info
http://www.cde.state.co.us/cdeprof/licensure_alt1_info
http://education.ohio.gov/Topics/Teaching/Educator-Licensure/Resident-License-Options/Alternative-Resident-Educator-Licenses
http://education.ohio.gov/Topics/Teaching/Educator-Licensure/Resident-License-Options/Alternative-Resident-Educator-Licenses
http://www.state.nj.us/education/educators/license/alternate.htm
http://www.state.nj.us/education/educators/license/alternate.htm
http://www.cnm.edu/programs-of-study/all-programs-a-z/alternative-teacher-licensure
http://www.cnm.edu/programs-of-study/all-programs-a-z/alternative-teacher-licensure
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  16:30يرتاوح ما بني  والذي ،الدراسيقلة عدد الطالب بالفصل  . 

 .ضرورة حصول كل املعلمني على شهادة املاجستري بدعم من الدولة 

 لمني.االرتفاع النسيب لرواتب املع 

  للمعلمني للتخطيط املشرتك وتطوير املناهج.سبوعي األاالجتماع 

 .الرعاية الصحية للطالب 

 ....وغريها 

وهذا ما دفع بعض  بفنلندا،ال يوجد برامج للشهادات البديلة وعلى الرغم من ذلك فإنه 

النظر يف نظام عادة إىل إمن النظام التعليمي بفنلندا الستفادة بااليت تنادي مريكا أيف صوات األ

 الشهادات البديلة.

  

–

http://www.usq.edu.au/handbook/current/education/GDTL.html 

: 

 :لديهم معلمني ختريج ىلإ الدبلوم يهدف

  .املهنية املعايري يف املتأصلة والقيم، واملمارسات، واملهارات،  املعرفة-  

 . الند كوينز جنوب جامعة خريج من املطلوبة واملهارات السمات- 

  .واملهنية الشخصية جبدياتاأل مع التعامل يف السهولة من عالية مستويات- 

  .الطالب لدى الضعف نقاط تصحيح حنو إجيابي وتوجه وتفهم خاص وعي- 

  : 

 أو  )سنوات ثالث نظام (البكالوريوس درجة على احلصول يف للقبول األدنى احلد يتمثل

  .التعليم غري آخر ختصص يف يعادهلا ما

 اليت الرئيسة التعلم مبجاالت الكايف اإلملام إظهار االبتدائي للمسار املتقدمني على جيب 

 املتوسط للمسار املتقدمني على وجيب، األخرى دراساتهم أو ، األوىل العلمية درجتهم تضمنتها

 يف االنضباط أساليب معرفة إىل باإلضافة الرئيسة، التعلم مبجاالت الكايف اإلملام إظهار

 املعرفة إثبات الثانوي للمسار املتقدمني على جيب كما ،التدريس جماالت من جمالني

http://www.usq.edu.au/handbook/current/education/GDTL.html
http://www.usq.edu.au/handbook/current/education/GDTL.html
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  .األخرى الدراسات أو،  األوىل درجتهم ضمن للتدريس جمالني يف االنضباط بأساليب

 من املتطلبات لتلك السابقة دراستهم تلبية كيفية توضيح املتقدمني مجيع على جيب

 .التقديم طلب مع التدريس جماالت استمارة رفاقإ خالل

   : 

 أن عليه فإن) الثانوي املتوسط، ،االبتدائي (الطالب اختاره الذي املسار عن النظر بغض

 .الدراسة من حمددة وحدات يمثان يكمل

 املدارس يف اإلشراف حتت التدريب امليداني إكمال الطالب مجيع على : 

  .الثانويةو واملتوسطة االبتدائية

 ،اإلجنليزية اللغة يف اللغوية الكفاية إثبات الطالب مجيع على جيب :  

 مهارات يف 7.0 من أقل على حيصل وأال IELTS (اختبار أعلى يف أو 7.5 على باحلصول وذلك

 ) واالستماع التحدث مهارتي يف 8.0 عن تقل ال درجة وعلىاألربعة،  اللغة

 جماالت ختصصية: 3وعلى مجيع الطالب االختيار ما بني  

 12-5مارهم ما بني عأاص بإعداد مدرسني ألطفال ترتاوح االبتدائي: واخل. 

  14-10ما بني مارهم أعاملتوسط: خاص بإعداد مدرسني ألطفال ترتاوح. 

  18-13ما بني مارهم أعالثانوي: خاص بإعداد مدرسني ألطفال ترتاوح. 

وحدات على فصلني  8مدة برنامج دبلوم التدريس للخرجيني سنة يدرس فيها الطالب 

 قل كاآلتي:دراسيني على األ

  :4  املقررات الرئيسة  

  :4 مقررات التخصص 

 75 يوم من التدريب امليدانية 

  

education-in-diploma-graduate-http://www.studyat.uwa.edu.au/courses/31400 

املدارس ب امتهان التدريسللخرجيني الراغبني يف  (سنة واحدة) مت تصميم هذا الربنامج

 يتاليف املادة  ًاومتخصص ،البكالوريوسدرجة على  حاصاًل أن يكون املرشح يشرتط ،الثانوية

http://www.studyat.uwa.edu.au/courses/31400-graduate-diploma-in-education
http://www.studyat.uwa.edu.au/courses/31400-graduate-diploma-in-education
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إىل ختريج  دبلومهدف اليو ،يف املناهج الدراسية تندرج مقرراتهاواليت  ،هايف تدريسيرغب 

وفقا  ،فعالالللتعليم الثانوي  لالزمةلديهم املهارات العملية األساسية ا مدرسني حمرتفني

 والبحوث. اتنظريال حدثأل

درس الطالـب كـل الوحـدات    ذا إ ،نقـاط  6يعطى لكـل منهـا   و ،وحدات 5يتكون الربنامج من 

 وهي كاآلتي: ،نقطة 30يعطى 

 صلينياألتعليم السكان  : 1فصل الدراسي ال 

  :1تدريب ميداني  فرتة تدريس غري قياسية  

  :2تدريب ميداني  فرتة تدريس غري قياسية 

  التطوير، التدريس، التعلم: النظرية والتطبيق : 1الفصل الدراسي 

  التعلمدارة وإالعالقات  : 2الفصل الدراسي 

 واحد على األقل. ختصص على الطالب اختيار  ( جيب1)

لديهم  توفرتإذا  ثان بتخصص(، 3)الفقرة يف  مح للطالب، غري املشار إليهاسمالللكلية  ق( حي2)

 الشروط الالزمة. 

 هلــم باختيــارأو الرتبيــة البدنيــة ال يســمح املدرســي يف علــم الــنفس  وا( الطــالب الــذين ختصصــ3)

 . ختصصني

 . ً آخر فرعيا ًاختصصخيتاروا فقط أن  ًاواحد ًاختصصخيتارون الذين  على الطالب ( جيب4)

 ملعلم اللغة.الكفايات جتياز اختبار امجيع الطالب  يلزم( 5)

ــبة  ــنهج الواحـــد للطـــالب بالنسـ ــا يلـــي: اليف أي  املســـجلني يف ختصـــص املـ ــة رســـمممـ ، اللغـ

 الرياضـــيات، اإلجنليزيـــة،خـــرى غـــري األلغـــات التكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت،  اإلجنليزيـــة،

 .اجملتمع والبيئة أو العلوم

 

 واحد مما يلي: املسجلني يف ختصص بالنسبة للطالب 

تـــدريس االجنليزيـــة لغـــري  )د( يدرســـامل)ب( الرتبيـــة الرياضـــية )ج( علـــم الـــنفس  املوســـيقى)أ( 

 .TESOLالناطقني بها 

 

 .ختصصني اثنني خيتارون املزدوج يف التخصصن املسجلولطالب ا
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-study-postgraduates/fp-http://www.education.auckland.ac.nz/en/for/future

secondary.html-teaching-/gdipcourses-and-programmes-options/pg 

 :واحدة سنة مدة الربنامج 

  نقطة 120الربنامج: نقاط 

   تعلـيم  عليم الثـانوي و بـالت الرتبويـة اخلاصـة    اتنظريـ طبيعة الدراسة: يـدرس الطـالب ال

املـواد الـيت   و همملـؤهالت  وفقـا ة يدراس مقرراتىل إوكيفية تطبيقها، باإلضافة  ،املراهقني

عملي يف الفصول الدراسية الثانوية، والعمل جنبـا إىل   ونها، كما يقومون بتدريبدرسي

 .همجنب مع املعلمني ذوي اخلربة لتطوير ممارسة التدريس اخلاص ب

 دبلوم الثانوي: بال للقبولط رتشي

  على  7ستوى املدرجة البكالوريوس يفNZQF  سـاعة معتمـدة علـى     360تتـألف مـن   واليت

 .األقل

  على  7ستوى امل يفخلرجيني ادبلومNZQF ساعة معتمدة.  120تألف من واليت ت 

       علـى   8 يف املسـتوى درجـة البكـالوريوس مـع مرتبـة الشـرفNZQF  480تـألف مــن  والـيت ت 

 ساعة معتمدة على األقل. 

  على  8ستوى املدبلوم الدراسات العليا يفNZQF ساعة معتمدة على  120تألف من والذي ي

 األقل. 

  على  9ستوى امل يفدرجة املاجستريNZQF  نقطة. 240تتألف من واليت 

ــن خيــارات   أييف  ــدريسم ــاله، جيــب أن     الت ــالثــانوي املــذكورة أع  ة املــدرسرتبط شــهادت

كـن أن  ، ميفمـثال  ،وباملقررات اليت يدرسـها  اليت يرغب يف تدريسهااملدرسة الثانوية  مبادةالسابقة 

ــوم بهــدف أن تصــبح مــدرس علــوم إذا كنــ    ختتــار أن تــدرس  شــهادة علــى بالفعــل  حاصــال تالعل

أو  رســمال ختتــاركــان لــديك شــهادة يف الفنــون اجلميلــة، ميكــن أن   إذا و ،البكــالوريوس يف العلــوم

 . رسمتاريخ ال

http://www.education.auckland.ac.nz/en/for/future-postgraduates/fp-study-options/pg-programmes-and-courses/gdip-teaching-secondary.html
http://www.education.auckland.ac.nz/en/for/future-postgraduates/fp-study-options/pg-programmes-and-courses/gdip-teaching-secondary.html
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 يف نيخــرجي والغــة إضــافية وليســ بالنســبة هلــم اإلجنليزيــة  تعتــرباملتقــدمني الــذين علــى 

 IELTS أن جيتازوا اختبارنيوزيلندا أو أسرتاليا بأو أعلى( من مؤسسات التعليم العالي  7)املستوى 

، IELTS اختبـار جـزاء  أيف كل  7.0درجة تقل عن  املتقدم علىحيصل  الجيب أحبيث  ،األكادميي

علـى األقـل، وهلـا     تنيدرس يف املدرسة الثانوية يف نيوزيلندا ملدة سـن  من IELTSشرط  من ويعفى

 .الكتابة( وأربع نقاط يف ،)أربع نقاط يف القراءة نقاط مثان

  

-undergraduate-education-nie/admissions/teacher-http://www.nie.edu.sg/study

grammespro-education-diploma-studies/postgraduate 

نح دبلــوم الدراســات ملــ للخــرجينيبرنــامج إعــداد معلــم   NIE املعهــد الــوطين للرتبيــة  قــدمي

ــة )  ــا يف الرتبيـ ــات ل     ، (PGDEالعليـ ــي اجلامعـ ــداد خرجيـ ــامج إىل إعـ ــذا الربنـ ــدف هـ ــبحيويهـ  واصـ

ســنة  ربنــامجال مــدةو ،كليــةطــالب الفرقــة الثانيــة بالأو  ،ثانويــةالبتدائيــة ومدرســني باملــدارس اال

 . نعامافإن برناجمهم  الرتبية البدنية املسجلني يف ختصصباستثناء  (نفصالن دراسياواحدة )

 مرضــيةحبيــث يصــبح التــدريس بالنســبة هلــم مهنــة   إعــداد اخلــرجيني والربنــامج يقــوم ب

يف  عـالني يزود املعلمني باملعارف واملهـارات الالزمـة ليكونـوا أعضـاء ف     وهلذا فإن الربنامج ،وحمفزة

 اجملتمع املدرسي.

 امج املسارات التعليمية التالية:ويقدم الربن

 .التدريس يف املدارس االبتدائية

 .التدريس يف املدارس الثانوية

 .كليةتدريس طالب الفرقة الثانية بال

 .تدريس الرتبية البدنية

 يشمل الربنامج املكونات التالية:

 .دراسات التعليم .1

 .املناهجدراسات  .2

 .التدريب امليداني .3

 .كادمييتعزيز اللغة ومهارات اخلطاب األ .4

http://www.nie.edu.sg/study-nie/admissions/teacher-education-undergraduate-studies/postgraduate-diploma-education-programmes
http://www.nie.edu.sg/study-nie/admissions/teacher-education-undergraduate-studies/postgraduate-diploma-education-programmes
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ألنها الوسيلة اليت من خالهلا يثق الناس أن  ؛كايرأميف  ًاضروري ًامرأرخصة التدريس  تعد

فـال يكفـي أن    ،املعلمني ميتلكون املعرفة واملهارات الالزمـة ألداء وظيفـتهم التعليميـة بشـكل فعـال     

يكــون ملمــا بأســاليب  نأيضـا أ بــل جيــب  ،يكـون املعلــم علــى معرفـة بــاحملتوى الــذي يقــدم للطـالب   

ورخصة التدريس تضمن أن املعلم قد حقق املعايري الالزمة  ،وطرق تقديم ذلك احملتوى للطالب

 للعمل مبهنة التدريس.

املتقدم  يرغباليت  واليةا على الاعتمادالتدريس اخليارات املتاحة للحصول على شهادة ومن أهم 

 بها: لتدريسل

حتى هي العملية اليت من خالهلا يتم منح الشخص رخصة التدريس  البديل املعلمشهادة 

ــو و ــم التقليديــ   قــد أمتالشــخص  يكــن هــذا مل ل ــامج شــهادة املعل ــتم  يف الواليــات املتحــدة، و ،ةبرن ي

درجــة البكــالوريوس أو درجــة  حلصــول علــى ل علــى شــهادة املعلــم التقليديــة مــن خــالل ا  وصــاحل

والذي يقـيس معرفـة    Praxis)عادة ما يكون اختبار  وحداالختبار امل واجتيازاملاجستري يف الرتبية، 

وعادة ما  ،واخلاصة بكل واليةضافية اإلتطلبات املالوفاء بكذلك (، وومهارات املتقدمني لالختبار

يســـعى و ،يوس مـــن كليـــة أو جامعـــة معتمـــدة درجـــة البكـــالور يكـــون املعلـــم البـــديل مـــن محلـــة 

 ،كامـل  عملـه بـدوام  أثنـاء  وذلـك   ،ةبديلـ التـدريس ال ( برنامج شهادة بالفعل ستكمال )أو أكملال

ممارســـة  مـــدة ، مثـــل نـــوع الـــدورات التعليميـــة أوالرخصـــة واخلاصـــة بكـــل واليـــةمتطلبـــات أمـــا 

ــهالتــدريس،  ــن  فإن ــام عفــاءإلأو ا هاتعديلــميك ــهادة  هــذا  ،نه ــان  التــدريس الوتقــدم ش ــة يف مث بديل

 مقاطعة كولومبيا. إضافة إىل ،وأربعني والية يف الواليات املتحدة

اخنفــاض عــدد الثمانينيــات عنــدما أدى ظهــر بــرامج الشــهادات البديلــة ألول مــرة يف   لقــد 

ــالب  ــراغبني الط ــيم    يف احلصــولال ــى شــهادة يف التعل ــود إىلعل ــني يف املــدارس  عجــز وج  يف املعلم

وتـدريب   وظيـف لبحـث عـن وسـيلة لت   ا واليـات يف بـدأت ال وهكـذا  االبتدائية والثانوية األمريكيـة.  

 ومـع أن يصبحوا معلمني. يف  غبونملدة أربع سنوات وير شهادةبالفعل على  نيصلااحلاألشخاص 

هنـاك بعـض القواسـم    إال أن إىل أخرى،  واليةختتلف من للتدريس بديلة اللشهادة اأن متطلبات 

 ، كثـف كمل برنامج اجلامعة املأن يعلم احملتمل امل ا يلزمعادة مف ،تلك الواليات املشرتكة يف برامج

جيب أن كما  ،الشخصية لسلسلة من املقابالت أن خيضعة، ويتاز اختبار الرتخيص للوالوأن جي

مـل  معلـم أك  حتت اشـراف  املعلم"برنامج "شارك يف أن يوسائل التعليم، وطرق و من هثبت متكني

 .شهادة التعليم التقليدية
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شخص  250,000( أن أكثر من NCEIوتشري تقديرات املركز الوطين ملعلومات التعليم )

 .الثمانينات منذ منتصف بديلةهذه الشهادة الللتدريس من خالل مت اعتمادهم 

شـهادة  للحصـول علـى   بـديل  ال املسار أن(  NCEIات التعليم )ماملركز الوطين ملعلو ؤكديو

املهنية من ذوي اخلربة  غري البيض الرجال عددد ازفلقد  ،هنةاملله أثر كبري على التدريس كان 

وذلـك   باملراحل املختلفة )من الروضة وحتـى الثـانوي(   صبحوا معلمنيأالذين امتهنوا التدريس و

 الطالب غري التقليديني. اعتمادتهدف إىل اليت بديلة التدريس النتيجة لربامج 

الفصــول الدراســية وتــدريس   اىلاألفــراد مباشــرة توصــل هــذه العمليــة غــري التقليديــة  إن 

 متطلبات االعتماد. بالتزامن مع سعيهم الستكمالالطالب 

 الواليات اليت تقدم برامج للحصول على شهادة التدريس البديلة: 

Alaska Maine Oklahoma 

Arizona Maryland Oregon 

Arkansas Massachusetts Pennsylvania 

California Michigan Island Rhode 

Colorado Minnesota Carolina South 

Connecticut Mississippi Dakota South 

Delaware Missouri Tennessee 

Florida Montana Texas 

Georgia Nebraska Utah 

Hawaii Nevada Vermont 

Idaho Hampshire New Virginia 

Illinois Jersey New Washington 

Indiana Mexico New CD Washington 

Iowa York New Virginia West 

Kansas Carolina North Wisconsin 

Kentucky Dakota North Wyoming 

حتـــدد  واليـــةكـــل و البديلـــة، ة التـــدريسشـــهادللحصـــول علـــى  املتاحـــة املســـاراتتتعـــدد 

تشرتك يف بعـض أو كـل    والياتومع ذلك، فإن العديد من ال ،هلذه املساراتبها املتطلبات اخلاصة 

 بديلة:التدريس الالتالية للحصول على شهادة  تطلباتامل

  غالبا مهن يف جمـاالت  لديهم درجة البكالوريوس و من محلةاستهداف األفراد املوهوبني

 أخرى غري التعليم.

http://www.teaching-certification.com/teaching/alaska-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/alaska-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/maine-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/maine-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/oklahoma-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/oklahoma-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/arizona-alternative-teaching-certification.html
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http://www.teaching-certification.com/teaching/arkansas-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/massachusetts-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/massachusetts-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/pennsylvania-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/pennsylvania-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/california-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/california-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/michigan-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/michigan-alternative-teaching-certification.html
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http://www.teaching-certification.com/teaching/colorado-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/minnesota-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/minnesota-alternative-teaching-certification.html
http://www.teaching-certification.com/teaching/south-carolina-alternative-teaching-certification.html
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        والــتمكن مــن  ،الشخصــيةإجــراءات صــارمة خبصــوص القبــول، مبــا يف ذلــك املقــابالت 

إلثبـات  الدراسية  ادةامل يفختبار ا هناك كون، يوالياتيف بعض ال ادة الدراسيةحمتويات امل

 .التدريسية ةيالكفا

  إصــدار قبيــل و ،لربنــامجلالنهــائي  الربنــامج، ويف التقيــيم خــالل فــرتةمعــايري أداء عاليــة

 الشهادات.

  ،عين العمل مباشرة مع الطالب يف الفصول الدراسية.مبالربامج امليدانية 

   الــدعم  مسـؤولي و ،مثـل املدرسـني اآلخـرين    ،حتـت مشــرفني  تـدريس للاملعلمـني  ممارسـة

 الرتبوي.

  ورش عمــل وخــربات يف جمــال الدراســات     مــا يعادهلــا مــن    دورات أو يف املعلمــني   إشــراك

 الرتبوية قبل وأثناء التدريس.

البعض فــ ،العديــد مــن األمســاء لقــد اختــذ املســار البــديل للحصــول علــى شــهادة التــدريس    

الـبعض  أمـا  ، "غـري تقليـدي  ال ر"املسا، والبعض يطلق عليه "ؤقت"املسار املأو  "رئواط"مسار اليسميه 

 -داللــة هلــا نفــس ال كــل هــذه األمســاء   ،"بــديلال التــدريس "مســاريطلــق عليــه ببســاطة  فاآلخــر 

 األفراد للتدريس. العتمادمسارات بديلة 

 ميــنح، يف املعلمــني "ة"طارئــحالــة عجــز يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا  نــه أوجــدير بالــذكر 

 يتلقـى ولكـن يف نفـس الوقـت جيـب أن      ،إشـراف  بـدون  للتـدريس  لـه سـمح  تشـهادة طـوارئ    تقدمامل

 الشهادات القياسية الكاملة. للحصول علىدورات املدرسني التقليدية الالزمة 

صـنف علـى   ت ال هـا ولكن على املعلمـني  ارتفاع يف الطلب عندما يكون هناكيف حاالت أخرى و

البديلـة   ةامج الشـهاد نـ بر تكمالمـع اسـ   فإنـه يـتم العمـل حتـت مشـرفني     ، يـة فور ةأنها حالـة طارئـ  

 .وتنمية مهنية ،وورش العمل ،دراسية فصوالوالذي يتضمن 

  ،ــط ــذين  ٪97يف املتوس ــدريس  تهنــونمي مــن ال ــالل ال الت ــة يشــعر الطــرق مــن خ  ونبديل

 لتدريس.اة يف جماالت يدرجة عالية من الكفاب

 70٪  سـنة،   30تتجـاوز أعمـارهم   بديلـة  الطـرق  مـن خـالل ال  التـدريس   تهنـون ميمن الذين

 .منهم من غري البيض ٪30ومنهم ذكور،  ٪38و

 46٪  كبرية.الدن امليف  يعملون بديلةالطرق من خالل الالتدريس  تهنونميمن الذين 

 بديلـة كـانوا يعملـون    الطـرق  مـن خـالل ال  التدريس  تهنونما يقرب من نصف الذين مي
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 .ةبديلال الشهادةربنامج ب التحاقهمقبل  يةغري تعليم وظيفةيف 

  لـوال   هأنـ  ؤكـدون بديلـة ي الطـرق  من خالل الالتدريس  تهنونميمن ما يقرب من نصف

 جمال التدريس. ولدخما متكنوا من البديلة  شهادةال توفر برامج

 احلصـول علـى  " و "البديلـة  شـهادة ال أثناء التحاقك بربنامجتدريس العلى  ًا"أن تكون قادر 

 بديلـة الشـهادة ال ق يـ يف اختيـار طر  لعوامـل أهـم ا  يعتـرب مـن  " التقليـدي  ملعلماراتب ومزايا 

 لتدريس.للعمل با

  عظـم  أكان له " الشهادة البديلة برنامجفرتة تدريس بدوام كامل خالل ال"كذلك فإن

 .للملتحقني بالربنامج يةتدريسالة ييف تطوير الكفاثر األ

   لتعليمالمركز الوطين ملعلومات للكرتوني اإلاملوقع ن مأخوذة مهذه املعلومات (NCEI )

 على شبكة اإلنرتنت.
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