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 حمد بن محمد آل الشيخمعالي الدكتور 

وزير التعليم
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 العمر نبدران بن عبدالرحمالدكتور األستاذ  معالي

مدير جامعة الملك سعود
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 سليمان الشايعبن فهد سعادة األستاذ الدكتور 

 رئيس مجلس إدارة المركز

عميد كلية التربية
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المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنيةالمشرف على كلمة 

احلمد هلل ذي الفضل واإلنعام، والصالة والسالم عىل خري األنام من بذل وقته 

 القادة واملربني، ومن سار عىل هنجه إىل يوم الدين.وجهده للرتبية والتعليم وإعداد 

املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود  بويرس منسو

هـ، فاملركز يسعى لتقديم برامج 1440-1439طالعكم عىل إنجازات املركز خالل العام إ

ديمية نوعية يف تطوير أداء املامرسني الرتبويني بوزارة التعليم، وتقديم االستشارات الرتبوية واخلدمات البحثية واألكا

لقطاعات التعليم والتدريب، وذلك من خالل نخبة من اخلرباء واملختصني، واإلفادة من اجلهات ذات العالقة مما يسهم 

 .2030يف تنفيذ املركز للكثري من املشاريع التي ختدم قطاعات التعليم املختلفة وفق رؤية اململكة 

املهنية الريادي، تم التعاون مع عدد من اجلهات احلكومية وغري وانطالقًا من دور املركز الرتبوي للتطوير والتنمية 

 ،زارة التعليمبو املركز الوطني للتطوير املهني التعليمي احلكومية لتنفيذ بعض الربامج النوعية، ومن هذه اجلهات:

رشكة تطوير و ة،وزارة العمل والشؤون االجتامعيوجائزة التعليم للتميز، و، الرياضبمنطقة تعليم اإلدارة العامة للو

 . سائاًل املوىل أن يبارك هذه اجلهود، وأن تلبي اهلدف املنشود.لتقنيات التعليم

 واهلل ويل التوفيق ،،،

 

أنس بن إبراهيم التويجريد. 
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 المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية

 للتدريب يف كلية الرتبية.ُيعدُّ املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية الذراَع التنفيذي 

 الرؤية

 ة.بيت خربة رائد يف التطوير الرتبوي والتنمية املهني

 رسالةال

 ز.تقديم تنمية مهنية وتطوير قائم عىل البحث العلمي بأداء متمي 

 هدافاأل

 ة.نرش ثقافة التنمية املهني 

 لرفع كفاءهتم؛ تطوير مهارات املامرسني الرتبويني وتنميتها. 

  م.املعايري املهنية يف قطاعات التعليتوظيف 

 ت.واالستشارا ،قديم البحوث والدراساتت 

 تقديم الرشاكات واملبادرات وتفعيلها. 
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 هـ 1440برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 

 البرامج التربوية 

ا، ختدم كافة املعلمني برنامً  30بلغ عددها و ؛الرجايل والنسائي بقسميها يف كلية الرتبيةأقيمت الربامج الرتبوية األسبوعية 

، ومهارات التصميم وعلم النفس ،الطفولة املبكرةو ،والتعليم الرقمي ،اإلدارية واملناهج وطرق التدريسويف املجاالت الرتبوية 

 .التعليمي، واسرتاتيجيات التعليم الفعال

 احلقائب التدريبية

ب عنوان البرنامج  اسم المدرِّ

 إبراهيم بن داود الداود األداء املدريستقويم 

 ةحممد بن نارص البقي صنع القرار

 حسن بن إبراهيم الزهراين التعلم املدمج

 موسى بن سليامن الفيفي التعلم الذايت

 عبداهلل بن أمحد الغامدي االجتاهات احلديثة يف تقويم الطالب واالختبارات الدولية )التقويم كعملية تعلم(

ال اسرتاتيجيات  عبري بنت حممد العرفج التعليم الفعَّ

 ندى بنت جهاد الصالح مهارات التصميم التعليمي

 أماين بنت سلامن السلامن تصميم بيئة صفية فعالة لدعم التعليم الشامل يف رياض األطفال

 نورة بنت سعود اهلزاين استخدام الشبكات االجتامعية يف التعليم والتعليم
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 برامج اللغة اإلنجليزية 

 دورة بالتعاون مع 20)عام( وإعداد اختبار اآليلتس بثالثة مستويات تقدم يف أكثر من أقيمت برامج اللغة اإلنجليزية 

وهيدف الربنامج إىل تطوير مهارات املعلمني اللغوية من خالل الرتكيز عىل إكساهبم مهارات القراءة  عامدة السنة األوىل املشرتكة،

اجلانبية  ُتناقش فيها عدد من املوضوعاتوفرتة اسرتاحة  ،يصحبها عدد كبري من األنشطة املتنوعةواالستامع والتحدث والكتابة، و

 .وتبادل اخلربات بني املتدربني

 برامج اللغة الصينية 

ؤية قيادة اململكة والصني رومتاشيًا مع  بالتعاون مع كلية اللغات والرتمجة؛ نظًرا ألمهيتها للغة الصينية دورة 12أقيمت 

للمملكة العربية السعودية ولدورها يف العامل العريب واإلسالمي ولدولة  االسرتاتيجيةبأن يكون هناك تعاون يف مستوى األمهية 

 .الصني ودورها يف االقتصاد العاملي وعىل مستوى األمم املتحدة

 إحصائيات 

الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود برامج التدريب الصيفي املقامة باملركز شارك يف 

علم  -ق التدريسوطر املناهج –رتبوية )القيادة واإلدارة الجاالت عدد من املدورة تدريبية يف  40ومعلمة يف  معلاًم  1360

 ،(اللغة الصينية -إعداد اختبار اآليلتس -اإلنجليزية  اللغة – التقويم – اإللكرتوين التعليم – البحث – الطفولة املبكرة -النفس

 .سعود امللك جامعة منسويب من ومدربة مدرًبا 66 الربامج هذه ويقدم
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رعاية معايل مدير تكريم للمشاركني يف برامج التدريب الصيفي ب حفلوقد أقام املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية 

، وحضور سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية الدكتور بدران بن عبدالرمحن العمراألستاذ جامعة امللك سعود 

 .األستاذ الدكتور حممد بن صالح النمي

الدكتور حممد املقبل،  سعادة حرض احلفل املرشف العام عىل املركز الوطني للتطوير املهني التعليمي يف وزارة التعليم

، ووكيل عبداملجيد اجلريويالدكتور سعادة فهد الشايع، وعميد السنة األوىل املشرتكة  الدكتوراألستاذ  ةسعادوعميد كلية الرتبية 

 .الدكتور بندر احلمدانوالرتمجة سعادة كلية اللغات 
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 اليوم العالمي للمعلم

الذي العمر فعاليات اليوم العاملي للمعلم،  مدير جامعة امللك سعود الدكتور بدران بن عبدالرمحنمعايل افتتح 

هذه االحتفالية تأيت بالتزامن مع اليوم العاملي للمعلم الذي خصصته علام بأن خلامس من أكتوبر من كل عام، يوافق ا

يف  همود تسر ملا يقوم به املعلم من جهوذلك تقدي ؛أكتوبر يف كل عام لالحتفاء به 5 له منظمة اليونيسكو العاملية يوم

له، وشارك يف فعاليات  شعاراً  ”املهنة مستقبل الشباب املعلمون“رفعة املجتمعات، وخصصت اليونيسكو هذا العام 

 .ومشاركة يف القسمني الرجايل والنسائي اً شاركم 1450 أكثر مناالحتفالية 

 

. باليوم العاملي للمعلمشارك املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية باحتفالية كلية الرتبية وجامعة امللك سعود 

 معلامً  1450 ورشة عمل وبرنامًا تدريبيًا هتدف لتطوير نيومخس امخًس املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية  ندش  و

الرياض بمنطقة تعليم اإلدارة العامة للتنفيذها متخصصون من كلية الرتبية وف عىل وطالبة مهنيًا، ويرش اومعلمة وطالبً 

، ووكالة التعليم العام بوزارة التعليم باإلضافة للمركز الوطني للتطوير املهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب

امج يف املراكز التابعة لتعليم الرياض هذه الربونفذت ، 2030وذلك يف كثري من املجاالت التي تتوافق مع رؤية اململكة 

 ـ.ه1441الرابع والسابع من شهر صفر اخلميس واألحد يف يومي ويف كلية الرتبية 
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املصاحب لالحتفالية وقدم لزواره نبذة تعريفية عن املركز وإنجازاته يف املرحلة املعرض جناح يف بكام شارك املركز 

 حقائب تدريبية وورش عمل ودورات تدريبية ملنسويب امليدان التعليمي.من منتجات املركز من  اوبعًض  ،السابقة

 

  



 

18 

 تنفيذ برامج التطوير المهني التعليمي الصيفيةرير نتائج تقدراسة 

لعدد كبري من التدريب الصيفي قامت وزارة التعليم بتنفيذ 

من  ت وقادة املدارس واملرشفني واملرشفات الرتبوينيعلاماملو نيعلمامل

، ورغبة من وزارة التعليم يف تطوير خالل برامج تدريبية تربوية متنوعة

هذه الدورات لتحقق أهدافها من خالل دراسة التجربة وتقييمها 

وتقديم التوصيات املناسبة لتطويرها، تم تكليف املركز الرتبوي 

للتطوير والتنمية املهنية بإجراء دراسة فنية هلذه الربامج واخلروج 

ت عملية لتطوير برامج التدريب الصيفي وفق أفضل بتوصيا

 املامرسات العاملية.

وحتى حتقق الدراسة الغاية املنشودة منها، فقد تم تشكيل فرق 

وفق  هاالعمل من املركز الرتبوي بكلية الرتبية وتم توزيع األدوار بين

 املهام املحددة.  

 .التدريب، وتقريرًا وصفيًا، ودراسة عمليةوتضمنت الدراسة تقريرًا فنيًا لتقويم حقائب 

 فريق العمل

   د. فايز بن عبدالعزيز الفايز - د. أنس بن إبراهيم التوجيري -

 د. عبداهلل بن أمحد الغامدي - د. موسى بن سليامن الفيفي -

 د. محود بن عبداهلل الشهري - د. حممد بن نارص البقية -

 يوسف بن فراج اجلوير د. - د. حممد بن عبداهلل الشهري -

 م. وجدي بن حممد األمحد - د. عبدالرمحن بن عبدالعزيز الشعيبي -

 أ. يارس بن عبداهلل الفالح - أ. أديب بن عبداهلل الصبي -
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 جائزة التعليم للتميزوموقع إدارة وتشغيل البوابة اإللكترونية 

تشغيل م( عقد 27/8/2018هـ ) 15/12/1439وق ع املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية يوم االثنني املوافق 

 وإدارة املوقع اإللكرتوين والبوابة اإللكرتونية جلائزة التعليم للتميز.

 

لكرتوين للجائزة وكل ما يتعلق بإدارة املوقع اإلواتفق الطرفان عىل أن يقوم املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية 

بعد االعتامد من األمانة العامة للجائزة، وإدارة صالحيات املستخدمني باألمانة العامة للجائزة عىل املوقع اإللكرتوين 

رير اجلديدة بمختلف مستوياهتم.. رفع تعاميم األمانة وبرمتها يف حسابات املراكز. كام يقوم املركز أيضاً بتصميم وبرمة التقا

بحسابات املنسقني واملنسقات بمراكز التميز، ومتابعة رفع ملفات املرشحني عىل البوابة ومدى حتقيقها للمواصفات التقنية، 

وفرز البيانات اإلدارية للمرشحني قبل التحكيم النهائي، والنسخ االحتياطي الدوري للبوابة اإللكرتونية للجائزة، وأرشفة 

 ابقة.بيانات الدورات الس

جديدة بالبوابة  لكرتوين، وتصميم صفحاتبنرات الصفحة الرئيسية للموقع اإلوتضمن العقد قيام املركز بتصميم 

لكرتونية عند احلاجة عىل خمتلف مستويات املستخدمني، ورفع وإدارة ملفات الوسائط املتعددة من صور وفيديوهات عىل اإل

 املوقع اإللكرتوين للجائزة.
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)وزارة العمل  نسبة الوعي بسبل الوقاية والتصدي للعنف األسريمشروع قياس 

 والشؤون االجتماعية(

 اهلدف من املرشوع

، وقياس وعي العامة بمفهوم اإليذاء قياس ة والتصدي للعنف األرسي من خالللقياس الوعي بسبل الوقاي أداةبناء 

وعي العامة باإلجراءات  وقياس، وعي العامة بأنواع اإليذاء، وقياس لتي تعزز من احتاملية حدوث العنفعي العامة بالعوامل او

كذلك آلية التعامل مع حاالت اإليذاء ووعي العامة باإلجراءات النظامية و وقياس، التبليغ عن حاالت اإليذاء األرسيوأحكام 

 العقوبات.

 
 فريق العمل

 اجلوهرة بنت فهد آل سعودد.  - . رجاء بنت عمر باحاذقد -

 سحر بنت عىل اهلبداند.  - نورة بنت عبدالرزاق الدرع د. -

 صايل بنت أمحد العوهيلأ. أ - منرية بنت حممد السبيعيد.  -
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 في مجال توظيف التقنية في التعليم لحقائب التدريبية الموجهة للمعلمينا

املستقبل التابعة لرشكة تطوير لتقنيات التعليم  حقائب تدريبية لبوابة 4قام املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية بإعداد 

(TeTCO:وأرشف املركز عىل إعداد احلقائب التدريبية وتصميمها، وهي ،) 

 (Web Questالرحالت المعرفية عبر الويب ) -1

 اهلدف العام من الربنامج

 

أن يتمكن املتدرب من األسس النظرية واملهارات العملية لتصميم 

 ختدم موضوعات تعليمية حمددة. (Web Quest)رحالت معرفية عرب الويب 

 وصف الربنامج

هيدف الربنامج إىل تعريف املتدربني بامهية الرحالت املعرفية عرب 

( وأمهيتها يف تنمية مهارات التفكري العليا ومتكني Web Questالويب )

 .  ختدم موضوعات تعليمية حمددةاملتدربني من تصميم رحالت معرفية 

 

 تصميم الوسائط التعليمية المتعددة -2

 اهلدف العام من الربنامج

 

املتدرب من األسس النظرية واملهارات  هيدف الربنامج إىل متكني

 .اإللكرتوين العملية لتصميم الوسائط التعليمية يف بيئة التعلم

 وصف الربنامج

املتدرب من تصميم وسائط تعليمية متعددة تسهم يف تيسري متكني 

تعلم الطالب وحتسني أدائهم من خالل مراعاة طريقة عمل العقل البرشي 

ًدا من التعليمية املتعددة. يتضمن الربنامج التدريبي عديف تصميم الوسائط 

 األنشطة املتنوعة املتعلقة التي تعود بالفائدة عىل املتدربني.
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 تضمين قيم المواطنة الرقمية في التعليم -3

 اهلدف العام من الربنامج

 

أن يتمكن املتدرب من األسس النظرية واملهارات العملية لتضمني 

 املواطنة الرقمية يف التعليم.قيم 

 وصف الربنامج

املواطنة الرقمية وأمهيتها  مفهومهيدف الربنامج إىل تعريف املتدربني ب

يف التعليم ومتكني املتدربني من تضمني قيم املواطنة الرقمية يف العملية 

 التعليمية.

  

 تنمية مهارات التفكير الناقد في بيئات التعلم الرقمي -4

 العام من الربنامجاهلدف 

 

أن يتمكن املتدرب من األسس النظرية واملهارات العملية لتطبيق 

 مهارات التفكري الناقد يف التعلم الرقمي.

 وصف الربنامج

هيدف الربنامج إىل تعريف املتدربني بمفهوم التفكري الناقد وأمهيته، 

 ومتكينهم من تطبيق مهاراته يف التعليم.

 

 فريق العمل

 د. ندى بنت جهاد الصالح - د. خالد بن عبدالعزيز العصفور -

 د. داليا بنت حممد اليحيى - د. منال بنت حممد العنزي -

 األمحدحممد  م. وجدي بن - د. فايز بن عبدالعزيز الفايز -

   أ. ليىل بنت هليل الشمري -
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 المجموعات البحثية

 مجموعة األطفال الموهوبين 

طفال العاديني التي تنادي بأمهية الدمج بني األ 2030أدوار حتول كلية الرتبية وفق رؤية  ةملواكبتسعى املجموعة 

ومن خالل واقع امليدان الرتبوي يف الطفولة املبكرة وخربة التدريب امليداين تم مالحظة أن بعض  طفال املوهوبني،واأل

ل املوهوبني، فالطفل املوهوب قد يثري شكوك من حوله دن التعامل مع املشكالت التي قد تواجه األطفااملعلامت ال جُي 

ىل حلول خمتلفة عن تلك التي تناسب الطفل العادي إوقد حيتاج  ،الختالف ردات فعله عند مواجهة أي مشكلة يف حميطه

بعض . كام ترى الباحثات أمهية تثقيف املجتمع بشأن املوهبة وحسن رعايتها والوقوف عىل أسباب امتناع "غري املوهوب"

األهايل عن التعاون يف الربامج املقدمة هلم. لذا وجدت الباحثات أمهية التعرض ملوضوع املوهبة عند األطفال من جوانب 

وكيفية التعامل معهم يف ظروف تعليمية غامضة مرورا  ،خمتلفة تتعلق بتجويد مؤرشات اكتشاف األطفال املوهوبني

 جيايب.إة يف مناخ بالعوامل الثقافية التي تؤثر عىل نمو املوهب

 أهداف املجموعة

 ق بيئة بحثية حمفزة للبحث العلمي.خل 

 نرش ثقافة املجموعات البحثية يف كلية الرتبية، من خالل تشجيع ثقافة العمل اجلامعي يف إجراء البحوث العلمية. 

  النفس وتأهيلهم ليكونوا نقل املهارات البحثية للمحارضين والباحثني املبتدئني يف مال الطفولة املبكرة وعلم

 ين.باحثني متميز

 ضاء هيئة تدريس من أقسام خمتلفة.ن وأعوة البينية، التي يشارك فيها باحثدعم التوجه نحو املرشوعات البحثي 

 الطفولة املبكرة وحتسني نوعيتها.زيادة عدد البحوث املنشورة يف مايل علم النفس و 

 ن.وها األطفال املوهوبهالتي يواج وضع حلول تراعي التكامل ما أمكن للمشكالت 

 ق مع رؤية كلية الرتبية ورسالتها.تطوير مرشوع بحثي يتس 

  2030الرتبية وفق رؤية اململكة دعم مبادرة حتول أدوار كلية. 

 خمتلفة. ةجياد حلول مناسبة للمشكالت التي تواجههم كفئإوهوبني وط الضوء عىل األطفال املتسلي 

 فريق العمل

 د. البندري سلطان العتيبي - د. لينا سعيد باشطح -

 أ. رحاب عبداملحسن املديريس - د. شريين عبدالرمحن العويف -
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  تطوير المهني المستمرالمجموعة 

إىل ربط النظرية بالتطبيق يف املجال، وهي تتكون من مموعة من  البحثية مموعة )التطوير املهني املستمر(تسعى 

املتخصصني واملهتمني بالتطوير املهني املستمر باعتباره أحد املؤرشات العاملية جلودة العمل املؤسيس، كام أن هذه املجموعة تعمل 

سة الواقع ووضع اخلطط العالجية عىل بناء سياسات موائمة للجهات التي تسعي إىل تطوير كادرها البرشي من خالل درا

 والتي بدروها تعمل عىل حتسني بيئة العمل. ،والتشجيعية

 وهتدف املجموعة البحثية إىل:

  .إجراء البحوث الكمية والكيفية يف مال التطوير املهني املستمر 

 املية.التطويرية يف مال حتديد االحتياجات التدريبية بام يتوافق مع املامرسات العث إجراء البحو 

 .تقديم االستشارات واملبادرات يف مال التطوير املهني املستمر 

  .العمل مع اجلهات املعنية حول بناء سياسات التطوير املهني املستمر ملنسوبيها 

  .عقد الدورات التدريبية حول املفاهيم والكفايات املرتبطة بمجال التطوير املهني املستمر 

 لدولية واإلقليمية يف مال التطوير املهني املستمر وتوظيفها بام يالئم البيئة املحلية. توظيف نتائج التجارب والبحوث ا 

  .تقويم الربامج التجريبية وقياس أثر التدريبي والعائد عىل املؤسسات من خالل التجريب املهني ملنسوبيها 

 عملالفريق 

 د. فايز بن عبدالعزيز الفايز -  نس بن إبراهيم التوجيريد. أ -

 د. عبداهلل بن أمحد الغامدي - د. موسى بن سليامن الفيفي -

- Dr. Mohammad Noman - د. هند بنت سليامن الصليهم 

    توفيق بن صالح املدهييمأ.  -
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 اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة

العالقة، ومن هذه اجلهات اللجنة التنسيقية جلمعيات يسعى املركز إىل التعاون وتقديم خدماته مع عدد من اجلهات ذات 

 العمل معها عىل حتكيم احلقائب التدريبة، وتم بدء التعاون بتحكيم حقيبة كأنموذج. أمكافحة التدخني باململكة، والتي بد

 :قالع عن التدخنيللمساعدة يف اإل /دورة العالج املعريف السلوكي عنوان احلقيبة. 

 أمني مجعية كفاية ملكافحة التدخني. – العوينيعيل . إعداد: أ 

 :ساسية التي متكن املتدرب)املعالج( يف عيادات مكافحة التدخني من تطبيق فنيات تنمية املهارات األ هدف احلقيبة

 .العالج املعريف السلوكي يف مساعدة املدخنني لإلقالع عنه

 :حماور احلقيبة 

 .بيئة العيادة واستقبال املراجع 

 السلوكي واملعريف لعادة التدخني وخطواته. التحليل 

 .العالج املعريف السلوكي وفنياته 

 :ن يف عيادات مكافحة التدخني.وواألخصائي وناملعاجل الفئة املستهدفة 

 :قسم علم النفس. –د. غادة بنت عبداهلل اخلضري  حمكم احلقيبة 
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 الطفل العربي

حرصًا عىل حتقيق تعاون مثمر بني املركز 

الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية بجامعة امللك 

يب لالستشارات سعود ومركز الطفل العر

مارات يف املجاالت والتدريب بدولة اإل

، الثقافية، التدريبية، البحثية، العلمية، كاديمية)األ

 التطويرية( خلدمة مال الطفولة املبكرة.

تم توقيع عقد التعاون بني املركز الرتبوي 

دينة اجلامعية للطالبات هـ يف مقر املركز بامل21/5/1440للتطوير والتنمية املهنية ومركز الطفل العريب يف يوم األحد املوافق 

ماجد القايض  املرشف للبحث والتطوير والدكتورة: سامية بنت ةمن سعادة الدكتورة: لينا بنت سعيد باشطح مساعد بحضور كل

 )الرئيس التنفيذي( ملركز الطفل العريب.

 تطويرية يف مال الطفولة باململكة العربية السعودية.لتقديم خدمات تعليمية وتدريبية و دف التعاونوهي

 :يف مدينة حائل. 2يف مدينة الرياض، و  3برامج،  5 عدد الربامج املقدمة 

 :100 عدد املستفيدات. 

  التدريبية:عناوين الربامج 

 10 يف مدينة الرياض. مقرها، واسرتاتيجيات إلدارة السلوكيات الصعبة لدى األطفال 

 لرياض، ومقرها يف مدينة ادارة الصفية الفعالة يف مرحلة الطفولة املبكرةاإل. 

 الرياضيف مدينة  مقرها، واالجتامعية واالنفعالية يف مرحلة الطفولة املبكرة الكفاءات اخلمس. 

 حائليف مدينة  مقرها، والصفية الفعالة يف مرحلة الطفولة املبكرة دارةاإل. 

 10  حائليف  امقره، واألطفالاسرتاتيجيات إلدارة السلوكيات الصعبة لدى. 

 فريق العمل

 لينا املطرييأ.  - املنصور ةد. منري -

 أ. حصة بنت عبدالرمحن الربيعة - أ. مشاعل املرشدي -

 أ. هيفاء اخلثران - الشمريأ. ليىل بنت هليل  -
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 )المشروع مستمر( مشروع قيم المواطنة

وملكتب الرتبية العريب لدول ، تعليم املواطنة ومفاهيمه املنتقاة، وكيفية تعزيز مناهج التعليم هلاالعريب دول اخلليج اهتمت 

يف تعزيز دور املواطن اخلليجي يف بناء وطنه وتقدمه. كام  ااخلليج دور بارز يف التأكيد عىل تعليم املواطنة ومفاهيمها وأمهيته

وتنفيذ املشاريع التي تعزز األدوار التي تقوم هبا وزارات التعليم يف دول اخلليج يف  ،للمكتب دور بارز يف التأطري لتعليم املواطنة

 .هذا االجتاه

مكتب الرتبية العريب لدول  املهنية بجامعة امللك سعود وبنياتفاقية تعاون بني املركز الرتبوي للتطوير والتنمية وتم توقيع 

املرشف عىل املركز الدكتور/أنس بن إبراهيم التوجيري، ومعايل الدكتور/عيل بن عبد اخلالق مدير عام مكتب الرتبية ج، فقام اخللي

قدم نامذج عملية تطبيقية لعدد من يبرنامج ىل عقد إهتدف هذه االتفاقية ض. والعريب بتوقيع االتفاقية بمقر املكتب يف مدينة الريا

والتي تم حتديدها واالتفاق عىل أمهيتها بني املختصني يف الدول األعضاء، وفق التعليم املبني عىل  ،مفاهيم الرتبية عىل املواطنة

 .، وتدريب املعلمني عىل مهارة إنتاج هذه النامذج التدريسية(Project Based Learningت )املرشوعا

مفاهيم الرتبية عىل املواطنة لصالح مكتب الرتبية العريب لدول عىل تطبيقية تدريسية يقوم املرشوع عىل إعداد وبناء نامذج 

 .، وفق مبدأ التعليم املبني عىل املرشوعاتاخلليج، من خالل توظيف أحدث االجتاهات العلمية واملهنية واخلربات العاملية

 الذين ترشف عليهم وزارة الرتبية والتعليم يف دول ملس التعاون.واملرشفني الرتبويني املعلمني  يستهدف املرشوعو
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 وذلك عىل النحو التايل:  ،حتقيق العديد من األهداف إىل دف املرشوعهي

 دراسة واقع بيئة ورشحية التنفيذ وفق أسس علمية نظريًا وعمليًا بدراسته ميدانيًا. .1

وأبرز التجارب واخلربات العاملية  ،ومنطلقات العمل ،للمرشوع يتضمن املفاهيم الرئيسةبناء منهجية إطار علمي  .2

 يف مال الرتبية عىل املواطنة.

بناء قائمة باملفاهيم والقيم للرشحية املستهدفة ذات العالقة بالتدريب عىل مفاهيم الرتبية عىل املواطنة لرفع مستوى  .3

 اإلنتاج والتدريب.الكفاءة الشخصية والقدرة عىل املشاركة و

والدليل  التعليم املبني عىل املرشوعاتوفق مبدأ عىل مفاهيم الرتبية عىل املواطنة  بناء النامذج التدريسية التطبيقية .4

 ،رشادي عىل تدريسها بحيث تسهم يف توجيه املامرسات التدريسية للمعلمني واإلرشافية للمرشفني يف التعليماإل

 لتميز.وضامن حد مشرتك من األداء وا

بناء مموعة احلقائب التدريبية ومستلزماهتا لتطوير وحتسني كفاءة وفاعلية تصميم النامذج التدريسية التطبيقية عىل  .5

 .مفاهيم الرتبية عىل املواطنة

 .عىل احلقائب التدريبية  واملرشفنينيتدريب املعلم .6

 عملالفريق 

 الشمراينأ.د. سعيد بن حممد  - سليامن الشايعبن أ.د فهد  -

 يالتوجيربن إبراهيم د. أنس  - أ.د. إبراهيم بن عبداهلل احلميدان -

   بن حسني السيد د. حممد -

 

 

  



 

29 

 معهد مكة )سكن أعضاء هيئة التدريس(

رج مئات من تميزة التي ختاملهد اعامل : أحدالعامش رمحها اهلل( ةد معلامت القران الكريم )وقف نورمعهد مكة إلعدا

الرياض وخارجها. يتمتع املعهد بالعديد من املزايا التي مدينة معلامت القرآن الكريم الاليت يؤدين رسالتهن يف دور التحفيظ يف 

حتى تكون هذه  ؛اا ونفسيً مة علميا ودينيا وأخالقيً بإعداد املعل املعهد هيتمو. ومعلامت القرآن تستقطب املزيد من طالبات العلم

 .ثال املعلمة املتميزة يف مجيع امليادينة معلمامل

ثنني معلامت القران الكريم يف يوم اال تم توقيع عقد التعاون بني املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية ومعهد مكة إلعداد

ـ يف مقر املعهد بحضور كل5/4/1441املوافق  حث والتطوير املرشف للب ةلينا بنت سعيد باشطح مساعد من سعادة الدكتورة ه

 .داجلبار العيسى )مديرة معهد مكة(ندى بنت عب ستاذةاألو

اجلودة والتدريب والدراسات يف املجاالت الرتبوية كالتخطيط وتقديم خدمات تعليمية واستشارية وتدريبية يقوم املعهد ب

 القرآنية واالسالمية ورياض االطفال.

 :بني املركز واملعهد أوجه التعاون

  ة.الربامج التدريبياعتامد 

 املؤهالت التعاقد مع املدربات. 

 ة.احلقائب التدريبي داعتام 

 تصميم احلقائب التدريبية. 

 الشهادات للربامج التدريبية. داعتام 
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 المجتمعيةات الشراك .2

  وحدة تطوير المدارس 

ر والتنمية يعد التطويوالتي  ،وحدة الربنامج الوطني لتطوير املدارس/ بنات عىل تنفيذ بيئة مدرسية جاذبةتعمل 

 نشاط، ةرائد، مرشدة طالبية، معلامت، وكيالت، )قائدات التي تقدم جلميع منسوبات املدرسةاملهنية أحد حماورها 

 .للطالبات( ةباإلضاف

االستفادة من اخلدمات وهيدف التعاون بني املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية ووحدة تطوير املدارس إىل 

 التطويرية املقدمة من املركز الرتبوي لرفع الوعي لدى منسوبات املدارس املطبقة للربنامج الوطني لتطوير املدارس. الرتبوية

يف عدد من املدارس التي تطبق  بشكل متكرر الربامجمموعة من نفيذ هيدف التعاون بني املركز والوحدة إىل تكام 

مستفيدة من مجيع  300أكثر من  املستفيدينفيام بلغ عدد  ،برامج 8مج املقدمة ، ويبلغ عدد الربابرنامج بيئة مدرسية جاذبة

 ، والربامج املقدمة هي:منسوبات املدرسة

 .تنمية الثقة بالنفس .1

 .حل املشكالت باستخدام ألعاب الليغو .2

 .إثراء بيئة الطفل .3

 .دورة قياس للطالبات .4

 .املشكالت السلوكية واالنفعالية اسرتاتيجيات العالج بالفن ملكافحة التنمر والعنف عند ذوي .5

 مهارات القيادة. .6

 (.1441) حل املشكالت باستخدام ألعاب الليغواسرتاتيجيات  .7

 (.1441) غرس القيم .8

  مركز الجامعة لرعاية الطفل بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية 

هدافه يف أمركز اجلامعة لرعاية الطفل بجامعة امللك سعود للعلوم الصحية بوزارة احلرس الوطني لتحقيق يتطلع 

 .وحتقيق أعىل معايري اجلودة لديه من خالل تلقي تدريب من منسويب جامعة امللك سعود ،تطوير ورفع خمرجات املركز

االستفادة من اخلدمات مركز اجلامعة لرعاية الطفل إىل وي للتطوير والتنمية املهنية وبوهيدف التعاون بني املركز الرت

دعم السلوك اإلجيايب برنامج بعنوان:  بتدريالتي يقدمها املركز الرتبوي. حيث يقوم املركز بتطوير و الرتبوية والتدريبية

 معلمة. 20منه  املستفيدين، وبلغ عدد (SW-PBSعىل مستوى املدرسة )
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