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مقدمة :

  �إن �حلمد هلل نحمده  , ون�ستعينه , ون�ستغفره ,  ون�ستهديه , و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه ومن �سار على نهجهم و�قتفى �أثرهم 
�إىل يوم �لدين , وبعد ,,,

يف �مليد�ن �لرتبوي, هناك �ألف ق�سية وق�سية ميكن �أن يختلف حولها �لباحثون و�ملنظرون وحتى �ملربون يف �مليد�ن, لكن هناك ق�سايا قليلة   
وحمدودة تلتقي حولها خمتلف �لآر�ء و�لأفكار ووجهات �لنظر. وحتمًا فاإن "عدم �لر�سا عن �لو�قع �لرتبوي" هو �أحد تلك �لق�سايا �ملحظوظة.

�إل �أن حالة "عدم �لر�سا عن �لو�قع �لرتبوي" �سرعان ما تتحول �إىل بوؤرة خالف و�ختالف حول �لأ�سباب, �لعو�مل �ملوؤثرة, �لظروف �ملر�فقة, و�لطريق 
للخروج من تلك �حلالة. ويف كثري من �لأحيان, تفقد �لكثري من �ملحاولت �ملجتهدة زخمها يف حماولة �لتو�سيف و�لت�سخي�ص و�لتحليل, وقليل جد� منها 

ي�سل �إىل مرحلة طرح �حللول و�لتحرك خطو�ت نحو �لأمام.
ما يحويه هذ� �لكتاب هو  جزء من حماولة �أخرى – من بني كثري من �ملحاولت – للو�سول �إىل مرحلة طرح �حللول و�لتحرك خطو�ت نحو �لأمام   

بعد �ملرور مبر�حل �لتو�سيف و�لت�سخي�ص و�لتحليل, باعتماد مقاربة علمية عملية, تنطلق من �لو�قع �لرتبوي وهمومه, دون �أن تكون �أ�سرية له. ت�ستمد منه 
مو�سوعاتها وحماورها, دون �أن تنغلق عليه. تر�هن على منهجية تغيري �ساملة تبد�أ بالفرد �ملرتبي �سابا يافعا, تر�فقه متجها نحو بد�يات �لن�سج, �آخذة 
بيده )يف هذ� �جلزء حتديدً�( نحو �لتحرك من مربع �ملربي �لن�سط �إىل مربع �ملربي �لقائد �لذي يلعب دور� فاعال يف ر�سم و�إعادة ر�سم �لو�قع �لرتبوي 

بكل �أبعاده.
�إن هذ� �جلزء )بناء �ملربي �لقائد( يرتبط بجميع �لأجز�ء �ل�سابقة يف هذه �ملحاولة �رتباطا ع�سويا تر�كميا, ولكنه يرتبط �أكرث باجلزء �ل�سابق   

له )بناء �ملربي( ويت�سارك �جلزء�ن يف عدة �أ�سا�سات بنائية �أبرزها  �ملقدمات �لتو�سيحية للمنهج ومر�حل �لإعد�د وكيفية �لتعامل مع كال �ملنهجني, 
بالإ�سافة �إىل "�ملخطط �لعام للمنهج" وبع�سا من �ملالحق �لإثر�ئية و�لنماذج �لرتبوية.  

و�إحقاقا للحق, فاإن هذه �ملحاولة مدينة للكبار �لذين "وقفت على �أكتافهم": ومنهم �ملربني يف �مليد�ن �لذين قدمو� مالحظاتهم �لقيمة,   
و�ملحكمني و�خلرب�ء �لرتبويني �لذين ر�جعو� �لإ�سد�ر�ت �ملختلفة ونقدوها, و�لباحثني �لرتبويني �لذين �أثرت �أبحاثهم هذه �ملحاولة, و�لأهم: �ملرتبني �لذين 

غريو� كثري� يف هذه �ملحاولة قبل وبعد �أن تبد�أ هي يف تغيريهم نحو ما تعتقد �أنه �لأف�سل باإذن �هلل.
ن�ساأل �هلل �أن يبارك يف هذ� �جلهد وينفع به �ملعلمني و�ملربني وعموم �لقائمني على �إعد�د جيل �مل�ستقبل.

    فريق التأليف
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اسم المنهج: 
بناء �ملربي �لقائد – منهج علمي عملي لإعد�د وتاأهيل �ملربي �لقائد -.

 فكرة المنهج :
هو عبارة عن منهج علمي عملي ي�سعى لإعد�د �ملربي �لقائد ومتكينه من �أدو�ت �لتاأثري و�لتغيري؛ م�ستفيدً� من نتاج �لدر��سات �ملتخ�س�سة و�لتجارب �لعربية 

و�لعاملية �ملتميزة, وموظفًا لأبرز و�أعمق �أدو�ت �لبناء و�لتكوين.

الفئة المستهدفة :
�ملربون �لذين جتاوزو� مرحلة �لإعد�د و�لتاأهيل �لأ�سا�سية يف �ملعارف و�ملهار�ت �لرتبوية من �لرجال و�لن�ساء.

مدة التنفيذ : 
�سنتان  �ساملة لأربعة ف�سول در��سية.

أهداف المنهج: 
�لإ�سهام يف تقدمي منهجية علمية عملية لرب�مج بناء �لقياد�ت �لرتبوية. 1 .

�لرقي مبهنية �ملمار�سات �لقيادية �لرتبوية لدى �ملربني. 2 .
متكني �ملربني من �أدو�ت �لتاأثري و�لتغيري �لناجحة. 3 .

تعميق �لوعي �ملتخ�س�ص مبطالب بناء �ملربني �لقادة. 4 .
م�ساعدة �ملوؤ�س�سات �لرتبوية على �سد �لنق�ص و�لعجز يف �لقياد�ت �لرتبوية �ملوؤهلة. 5 .
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نطاق منهج بناء المربي

ملحوظــــاتالخطـــة التنفيذيـــةالبيـــــــــــان 

ƨøøøøøøøǶǲǮǩƗ ǧƘøøøøøƪǭ لتاأهيل �لأ�سا�سي و�لتخ�س�سي يف �ملجال �لرتبوي�

 ǔøøøøøøǾƛƘƽƍ ƳƴøøøøøøǕ
ƞøøǽǸǲƾǩƗ ƨøøǭƗƸƜǩƗ

14 �أ�سبـــــــــــــوع�لف�ســــــــــل �لأول
28 �أ�سبوع

14 �أ�سبـــــــــــــوع�لف�ســــــــل �لثاين

ƞǾǕǸƜƽȁƗ ƨǭƗƸƜǩƗ ƳƴǕبرناجمان يف �لأ�سبوع, كل برنامج �ساعتان تقريبًا

ƨøøøøøøøøøǶǲǮǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøƾǭمل�سار �لتخ�س�سي�مل�سار �لأ�سا�سي�ل�سنةم�

ƷƘƾǭ ǨǦǩ ƞǽǸǲƾǩƗ ƞøƜƾǲǩƗ

25 %75 %�لأوىل و�لثانية1
40 %60 %�لثالثة و�لر�بعة2
55 %45 %�خلام�سة3
70 %30 %�ل�ساد�سة4

ƞǽǸǲƾǩƗ ƨǭƗƸƜǩƗ ƳƴǕ56 برنامج يف �ل�سنة

ƨøøøøøøǶǲǮǩƗ ƟƘǱǸøøøøǦǭمل�ســـار �لتخ�س�ســـــي�مل�ســـار �لأ�سا�ســـي�

�ملجال �لإمياين
�ملجال �لعلمي
�ملجال �لعقلي
�ملجال �لفكري
�ملجال �لدعوي

�ملجال �خللقي و�ل�سلوكي
�ملجال �لجتماعي

�ملجال �ل�سحي و�لبدين 
�ملجال �لنف�سي و�لعاطفي 

جمال �إد�رة �لذ�ت

جمال �لوعي �لعام )�لتقني–�ل�سيا�سي–�لإعالمي–�لقت�سادي(
جمال علم نف�ص �لنمو 

جمال �لرتبية �لإ�سالمية
 جمال �لإد�رة �لرتبوية

جمال علم �لجتماع �لرتبوي 
جمال علم �لنف�ص �لرتبوي

جمال �ملناهج وطرق �لتدري�ص
جمال �لرتبية �لعامة
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مراحل إعداد المنهج:
مر املنهج اأثناء الإعداد بعدة مراحل حتى خرج ب�صورته النهائية وهي كالتايل:  

در��سة �مليد�ن �لرتبوي و�لتجارب �ملماثلة: 1 .
قبل �لبدء يف �إعد�د �ملنهج مت م�سح لأبرز �ملناهج و�لتجارب �مل�سابهة �لعربية و�لعاملية وحتليلها ور�سد ما ميكن �ل�ستفادة منه, وكذلك مت عمل 

لقاء�ت وور�ص عمل خمتلفة مع �ل�سر�ئح ذ�ت �لعالقة مبختلف م�ستوياتهم. 

حتديد جمالت �لكفايات: 2 .
�متالك  �إىل  يحتاج  �أي من حيث هو فرد  �ملربي كفرد   : رئي�سني  �إىل جانبني  بالنظر  �ملجالت  ور�سد مدخالت عديدة مت حتديد  بعد جمع 
�ملعارف  �إىل �متالك جمموعة من  �أي من حيث هو مربي يحتاج  و�ملربي كمهني متخ�س�ص  و�لوجد�نيات,  و�ملهار�ت  �ملعارف  جمموعة من 

و�ملهار�ت و�لوجد�نيات ذ�ت �لعالقة بدوره �ملهني كمربي؛ وعليه مت تق�سيم �ملجالت �إىل م�سارين:
�لأول: �مل�سار �لأ�سا�سي وعددها )10( جمالت.

�لثاين: �مل�سار �لتخ�س�سي وعددها )8( جمالت. 

حتكيم �ملجالت: 3 .
مت حتكيم �ملجالت و�عتمادها من طريقني:

�لأول: �أكادميني وخرب�ء ومتخ�س�سني يف �لعمل �لرتبوي.
�لثاين: �لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي.

بناء �لكفايات �لعامة يف كل جمال: 4 .
�سيغت �لكفايات �لعامة �ملنا�سبة ومن ثمَّ متت مر�جعتها وتعديلها وفق نطاق �ملنهج.
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بناء �لكفايات �خلا�سة حتت كل كفاية عامة: 5 .
ثم مر�جعتها  �لكفايات �خلا�سة  �لكفايات �خلا�سة حتت كل كفاية عامة فقد مت �سياغة  دور  لكل جمال جاء  �لعامة  �لكفايات  �عتماد  بعد 

وتعديلها وفق نطاق �ملنهج.
حتكيم �لكفايات �لعامة و�خلا�سة: 6 .

مت حتكيم �لكفايات �لعامة و�خلا�سة و�عتمادها بالطريقني �ل�سابقني, وفق �ملرحلتني �لتاليتني:
�ملرحلة �لأوىل:   -

	�نتماء �لكفاية �لعامة للمجال.
	�أهمية �لكفاية �لعامة.

	�سياغة �لكفاية �لعامة.
-�ملرحلة �لثانية:

	�نتماء �لكفاية �خلا�سة للكفاية �لعامة.
	�أهمية �لكفاية �خلا�سة.

	�سياغة �لكفاية �خلا�سة.

حتديد م�سار�ت �لتعلم: 7 .
بعد �لنتهاء من حتديد �لكفايات �خلا�سة كان ل بد من ترجمتها لرب�مج وتطبيقات عملية وكان ذلك من خالل حتديد عدة م�سار�ت تعلم 

حتقق �لكفايات �خلا�سة ثم �سنفت هذه �لكفايات �خلا�سة عرب حزم متجان�سة تن�سم حتت م�سار �أو �أكرث من م�سار�ت �لتعلم.

توزيع �جلد�ول �لت�سغيلية: 8 .
بعد ت�سنيف �لكفايات �خلا�سة �إىل م�سار�ت تعلم وزعت هذه �مل�سار�ت يف خطة تنفيذية ح�سب نطاق �ملنهج �ملحدد.

�إعد�د �ملالحق �لإثر�ئية و�لنماذج �لالزمة: 9 .
ويف هذه �ملرحلة مت �إعد�د مالحق لبع�ص �ملو�سوعات �لإثر�ئية, وكذلك بع�ص �لنماذج �لتقوميية و�لفنية �لتي قد يحتاج �إليها �ملربي يف عمله.
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المالمح األساسية للمنهج
      لقد مت ت�سميم و�إعد�د منهج بناء �لقائد �ملربي بالعتماد على  فل�سفة وخرب�ت تربوية مهنية متخ�س�سة,  ��ستفادت من و�قع �لعمل �لرتبوي و�أخذته بعني 

�لعتبار, وعملت على  �لنطالق به نحو مزيد من �ملهنية  و�لتجويد يف �ملمار�سة, و�سن�ستعر�ص �أبرز مالمح هذ� �ملنهج يف �لنقاط �لتالية:
يف بناء و�إعد�د �ملنهج, مت توظيف عدة مدخالت, من �أهمها:  1 .

•خربة تر�كمية لفريق �لبحث باملمار�سة �لرتبوية متتد ل�سنو�ت طويلة. 	
•  �آر�ء وتوجيهات �ملحكمني و�خلرب�ء يف �ملجال �لرتبوي. 	

•خ�سائ�ص و�حتياجات �لفئة �مل�ستهدفة. 	
•و�قع �لبيئة �لرتبوية وطموحاتها. 	

•ور�ص عمل مع ع�سر�ت �ملعلمني و�مل�سرفني �لرتبويني. 	
•بحوث ودر��سات علمية وميد�نية �سابقة. 	
•بر�مج ومناهج وخطط تربوية ميد�نية. 	
•مناهج وجتارب حملية وعربية وعاملية. 	

عليها �خلطط و�ملناهج وتعمل به جملة  يعد مدخل �لكفايات �ملدخل �لأ�سا�سي �لذي بني عليه �ملنهج وهو من �أحدث �لجتاهات �لرتبوية �لتي تبنى . 2
من وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم يف �لعامل. وتعرف �لكفايات باأنها : جمموعة �ملعارف, و�ملفاهيم, و�ملهار�ت, و�لجتاهات �لتي توجه �سلوك �لفرد 
وت�ساعده على �أد�ء عمله مب�ستوى من �لتمكن.  وهي متثل مو��سفات �ملنتج �لنهائي للمنهج, مبعنى �أن مو��سفات �مل�سارك �لذي �سينهي �ملنهج هي 

هذه �لكفايات �لعامة. 

عن �لتعلم و�ل�ستفادة لبناء نف�سه.  مت بناء �ملنهج ليخاطب �ملربي �لفرد, �لذي يعمل باجتهاد ليعلم �لآخرين ويفيدهم, ويف نف�ص �لوقت ل يتوقف . 3
ولذلك �عتمد �ملنهج يف بنائه على م�سارين متو�زيني: �لأول �مل�سار �لأ�سا�سي, وهو يتكون من )10( جمالت, موجهة يف جمملها لبناء �سخ�سية 
�ملربي �لقائد يف ذ�ته. و�لثاين هو �مل�سار �لتخ�س�سي, و�لذي يتكون من )8( جمال موجهة لبناء قدر�ته �ملتخ�س�سة. ورغم �أن �مل�سارين يلتقيان 

يف م�ساحات كثرية, �إل �أن �لفرق بينهما قائم, و�لتفريق يفيد يف تنظيم �لربنامج وتناوله عرب �ل�سنو�ت.
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رغم �أن �ملنهج موجه بالأ�سا�ص لبناء �سخ�سية �ملربي, �إل �أن بع�ص �لكفايات فيه مت توجيهها نحو �ملرتبني )يعظم �سعائر �هلل يف نفو�ص �ملرتبني( مثاًل,  4 .
و�لأ�سا�ص يف ذلك: �أن تربية �ملرتبي هي بال�سرورة تربية للمربي �أول.

�لتخ�س�سية متجاورة خالل �سنو�ت �لربنامج �ل�ست.  يعتمد �ملنهج مدخاًل تكامليًا يف �إعد�د �ملربي, ويق�سد به تقدمي �لكفايات �لأ�سا�سية و�لكفايات . 5
هذ� �ملدخل يفيد كثري� يف �حلفاظ على تر�بط �ملحتوى �ملقدم, ويقلل من تاأثري �لن�سيان. 

�عتمد �ملنهج �سيغة تطورية يف تقدمي كفايات �مل�سارين �لأ�سا�سي و�لتخ�س�سي, حيث تنتقل بوؤرة �لرتكيز عرب �سنو�ت �لربنامج من �ملربي �لفرد نحو  6 .
�ملربي �لقائد. هذ� �لنتقال ياأتي يف ن�سق متدرج يحافظ على �ت�سال �لكفايات, وتنا�سب مو�سوعاتها. فال�سنة �لأوىل و�لثانية وزعت على �مل�سارين 
�لأ�سا�سي و�لتخ�س�سي كالتايل: 70% للم�سار �لأ�سا�سي, و30% للم�سار �لتخ�س�سي. �ل�سنة �لثالثة و�لر�بعة: 55% للم�سار �لأ�سا�سي, و45% للم�سار 
�لتخ�س�سي. �ل�سنة �خلام�سة 40% للم�سار �لأ�سا�سي, و60% للم�سار �لتخ�س�سي. �أما �ل�سنة �ل�ساد�سة فقد نال �مل�سار �لأ�سا�سي 25% بينما نال �مل�سار 

�لتخ�س�سي 75% من �إجمايل �ملنهج.

�لقائد  �ملربي  �سخ�سية  لتخاطب مكونات  و�لع�سرون   �لو�حد  ولذلك جاءت جمالته  �لقائد,  �ملربي  �سخ�سية  بناء  �سموليًا يف  نهجًا  �ملنهج  يعتمد  7 .
�ملختلفة, وهي كالتايل:

•�ملجال �لإمياين: ويتناوله �ملنهج باعتباره �أ�سا�سًا مهمًا يف بناء �سخ�سية �ملربي �لقائد, ويوؤثر على جممل �أدو�ر ه ومناحي حياته �ملختلفة. 	
•�ملجال �لعلمي: ويعنى بتقدمي �ملد�خل �لأ�سا�سية �لتي ت�ساعد �ملربي �لقائد على �لتعامل بوعي مع �لعلوم �ل�سرعية ودر��ستهاعلى �عتبار �أنها مكّون  	

�أ�سا�سي للمربي �لقائد �لذي نريده.
•�ملجال �لعقلي: وهو معني بتوفري �لأدو�ت و�لو�سائل �لتي ت�ساعد �ملربي �لقائد على تنمية عقليته وبناءها على �أ�س�ص علمية �سليمة. 	

•�ملجال �لفكري: وفيه يتلقى �ملربي �لقائد عدد� من �ملو�سوعات و�لق�سايا �ملهمة يف �لفكر �لإ�سالمي وق�سايا �لفكر �ملعا�سر �لتي يحتاجها. 	
•�ملجال �لدعوي: ويزود �ملربي �لقائد ببع�ص �ملفاهيم و�لأدو�ت �ملحورية يف �لعمل �لدعوي عموما, وما يرتبط به كقائد تربوي ب�سكل خا�ص. 	

•�ملجال �خللقي و�ل�سلوكي: ويعنى بتقدمي �أ�سول �لأخالق و�أمهاتها, ودر��سة �لأ�س�ص و�ملنطلقات لالأخالق يف �لإ�سالم. 	
•�ملجال �لجتماعي: ويهدف �إىل م�ساعدة �ملربي �لقائد على فهم منظومة �لعالقات �لجتماعية وجماله �لجتماعي �لذي يعي�ص فيه.  	

�أحو�لها,  �أف�سل  ت�ساعده على �حلفاظ على �سحته يف  �لتي  �ملو�سوعات  �لقائد عددً� من  �ملربي  يتلقي  و�لبدين: ومن خالله  �ل�سحي  •�ملجال  	
باعتبارها �أ�سا�سًا مهمًا للعطاء �مل�ستمر.
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�إىل  • �ملجال �لنف�سي و�لعاطفي: ويتناول �ملربي �لقائد عربه جمموعة من �ملو�سوعات �لتي مت�ص �حلاجة �إليها يف �ملمار�سة �مليد�نية, بالإ�سافة 	
�حتياجه �ل�سخ�سي كفرد.

•جمال �إد�رة �لذ�ت: وهو معني بتزويد �ملربي �لقائد مبجموعة من �لأدو�ت �لتي ت�ساعده على �إد�رة ذ�ته وتطويرها ب�سورة متزنة. 	
•جمالت �لوعي �لعام: وت�سم جمموعة من �ملجالت �لتي يحتاج �ملربي �لقائد ل�ستيعاب �ملد�خل �ملنا�سبة لفهمها و�لتعامل معها باإيجابية, وتلك  	

�ملجالت هي: �لتقنية, �ل�سيا�سة, �لإعالم, �لقت�ساد.
•جمال علم نف�ص �لنمو: ويتناوله �ملنهج باعتباره �أحد �أكرث �لعلوم �لإن�سانية �رتباطًا بالبيئة �لرتبوية, ويفيد منه �ملربي �لقائد و�لعمل �لرتبوي  	

ب�سكل مبا�سر.

�لبيئة  • جمال �لرتبية �لإ�سالمية: ويهدف �إىل ربط �لرتبية �لإ�سالمية كعلم م�ستقل باملمار�سة �مليد�نية, وتوظيف مو�سوعاتها و�أدو�تها خلدمة 	
�لرتبوية. 

•جمال �لإد�رة �لرتبوية: وهو معني بطرح �أبرز مو�سوعات علم �لإد�رة �لرتبوية �لتي يحتاجها �ملربي �لقائد يف موؤ�س�سته �لرتبوية, وي�ستفيد من  	
تطبيقاتها ب�سكل مبا�سر.

•جمال علم �لجتماع �لرتبوي: ويهدف �إىل م�ساعدة �ملربي �لقائد على ��ستيعاب ومر�عاة �ملحيط �لجتماعي لللبيئة �لرتبوية من خالل در��سة  	
مدخلية ملفرد�ت هذ� �لعلم.

•جمال علم �لنف�ص �لرتبوي: ويعنى بدر��سة �أبرز مو�سوعات هذ� �لعلم, و�لعمل على ربطها بالو�قع �لرتبوي. 	
•جمال �ملناهج وطرق �لتدري�ص: وفيه يتناول �ملربي �لقائد �ملو�سوعات �لأ�سا�سية يف �ملناهج وطرق �لتدري�ص, و�لتي ت�ساهم يف جتويد �ملمار�سة  	

و�لرتقاء بها.
�لرئي�ص �لذي تتفرع منه علوم  �لعلم, باعتباره �ملجال  �لأ�سا�سية يف هذ�  �لقائد باملو�سوعات  �لعامة: وهو معني بتزويد �ملربي  •جمال �لرتبية  	

�لرتبية �لأخرى.

بغر�ص �لإفادة ب�سكل �أكرب من جهود  �عتمد �ملنهج توجهًا �إنتاجيًا, يدفع �ملربي �لقائد من ز�وية �لتلقي و�ل�ستهالك, �إىل ز�وية �لتلقي و�لإنتاج, وذلك . 8
�ملربي �لقائد و�ملوؤ�س�سة �لرتبوية. وهنا يجدر باملربي و�ملوؤ�س�سة �مل�سرفة مر�عاة ما يلي: 

�أول: ربط �لأن�سطة و�ملنتجات �لتطبيقية للمنهج بالأ�سول �ل�سرعية و�لروؤية �لإ�سالمية ملختلف �لق�سايا �لرتبوية, وعدم �لكتفاء بالأطر �لعلمية 
�لنظرية. 
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للمهام  حتديد  من  �ملنهج  يف  يرد  وما  فيها,  يعي�ص  �لتي  �لرتبوية  و�لبيئة  �ملربي  مع  ويتالءم  يتنا�سب  مبا  باملنهج  �ملرتبطة  �ملنتجات  توجيه  ثانيا:   
و�مل�ساريع وغريها �إمنا هو من باب �لقرت�ح وفتح �لآفاق. 

�ملربني �أو �لبيئات �لرتبوية. رفع �ملعايري جاء �سعيًا  ميكن مالحظة �رتفاع �ملعايري يف �ملنهج, وقد ي�سعب تطبيقه ب�سورته �لكاملة بالن�سبة لبع�ص . 9
نحو ر�سم حدود �أكرث �رتفاعًا لرب�مج بناء �ملربني, ويبقى لكل مربي وكل بيئة تربوية خ�سو�سيتها, وحقها يف �ختيار ما ينا�سبها من خالل �لإ�سافة 

و�حلذف و�لتعديل. 

منا�سبة. وميكن �ل�ستفادة من مر�جع �أخرى يرى  �ملر�جع �لو�ردة بالوثائق مت �ختيارها بناءً� على قدرتها على تغطية �لكفاية �أو �أجز�ء منها ب�سورة . 10
�ملربي �أو �ملوؤ�س�سة �لرتبوية �أنها �أكرث خدمة للمو�سوع.  

ممكنة, من �لناحية �لنظرية. قد  جميع م�سار�ت �لتعلم �خلا�سة بالكفايات مت �ختيارها بناءً� على قدرتها على تو�سيل حمتوى �لكفاية باأف�سل �سورة . 11
ل يكون �لأمر كذلك على �مل�ستوى �لتطبيقي, فقد يتعذر ��ستخد�م م�ساٍر ما, �أو يرى �ملربي �لقائد و�ملوؤ�س�سة �لرتبوية �سرورة توظيف م�سار �آخر, ل 

باأ�ص بذلك ماد�م �مل�سار �جلديد يتنا�سب مع طبيعة �لكفاية ول يخل بها.
ل يغني هذ� �ملنهج باأي حال من �لأحو�ل عن �جلهود �لفردية �لتي يبذلها �ملربي �لقائد بنف�سه لتطوير نف�سه: �لقر�ءة �ملوجهة, �لبناء �لر�سني  12 .
يف جمال �لعلوم �ل�سرعية, �لعمل �مل�ستمر على تطوير �لذ�ت ومو�كبة م�ستجد�ت �لبيئة �لرتبوية . وبالإ�سافة ملحتوياته �لتف�سيلية, فاإن �ملنهج 

ي�ساعدك على توجيه جهودك �لذ�تية وتر�سيدها.

�ملنهج يتوجه يف جممله �إىل �ملربني و�ملربيات, ولأن هوية �لأعمال و�ملمار�سات �لرتبوية �أكرث ت�سّكاًل وو�سوحًا لدى �ملربني فاإن �لتطبيقات تناولت  13 .
بيئاتهم وب�سكل �أكرث مع �أن غالبها ينا�سب �ملربيات كما هي �أو بتعديل وتكييف ي�سري. 



16

كيف تتعامل مع المنهج؟

ت�سفح �ملخطط �لعام للمنهج, فهو ي�سم يف �لعامود �لأول �لكفايات �لعامة لكل جمال من جمالت �ملنهج, وبجو�ره يف �لعامود �لثاين توجد �لكفايات  1 .
�خلا�سة لكل كفاية عامة, �أما يف �لعامود �لثالث في�سم م�سار�ت �لتعلم لكل كفاية خا�سة. ميثل �ملخطط �لعام للمنهج �لهيكل �لرئي�سي , وهو ي�سم 
�لكفايات يف �سيغتها �لأ�سا�سية, دون تق�سيمها على �ل�سنو�ت. ي�ساعدك �ملخطط �لعام على �أخذ ت�سور عام و�سامل للمنهج, وي�ساعدك على روؤية 

خطوط �لتتابع �لتي تاأخذه �لكفايات عند توزيعها على �ل�سنو�ت �ل�ست.

�نتقل بعد ذلك مل�سطلحات �ملنهج, حيث جتد �سرحا مل�سار�ت �لتعلم �لو�ردة يف �ملنهج:  ما هي؟ وكيف تقدم؟ وكم �لوقت �لتقريبي �لذي ت�ستلزمه  2 .
للتنفيذ؟ 

بعد ذلك �ستحتاج للنظر بتمعن يف �ملخطط �لتف�سيلي للمنهج �خلا�ص بال�سنة �لتي تهمك: يحتوي �ملخطط �لتف�سيلي على �لكفايات �لعامة �ملقرر  3 .
تناولها �أو تناول بع�سًا منها يف هذه �ل�سنة, وبجو�رها �ستجد �لكفايات �خلا�سة �لتي �سيتم تناولها يف هذه �ل�سنة بالتحديد, بجو�ر كل كفاية خا�سة 
�ستجد م�سار �لتعلم �خلا�ص بها, ثم عدد �ل�ساعات �لالزمة لتنفيذها, و�أخريً� �ستجد موجهات عامة تت�سمن �إر�ساد�ت يف تنفيذ �لكفاية �أو مر�جع 

قد تكون مفيدة لك يف �لإعد�د و�لتنفيذ. 
�ملخطط �لتف�سيلي للمنهج ي�سم جميع �لعنا�سر �ملكونة لربنامج �ل�سنة �لتي تهمك, حتى تلك �لعنا�سر )�لدور�ت – �لرحالت – �ملمار�سة 
�ملخطط  بن�سخة من  �أن حتتفظ  لذلك لبد  �سنتحدث عنها لحقا,  �لتي  �لت�سغيلية  لها وقت حمدد يف �جلد�ول  �لتي مل يخ�س�ص  �لعملية( 

�لتف�سيلي د�ئمًا معك.

بعد �أن تعرف ما هي �لكفايات �ملقررة عليك, �نتقل �إىل �جلد�ول �لت�سغيلية, و�لتي تو�سح لك توزيع �لكفايات على �أ�سابيع �ل�سنة خالل �لف�سلني  4 .
�لدر��سيني. �ستالحظ �أن �جلد�ول �لت�سغيلية حتتوي على �لكفايات �خلا�سة �لتي خ�س�ص لها وقت يف �لتنفيذ خالل �لربنامج �ل�سنوي لك فقط 
ولي�ص كل �لكفايات �خلا�سة؛ مبعنى �أن �جلد�ول �لت�سغيلية ل تت�سمن جميع �لكفايات �ملقررة عليك لهذه �ل�سنة, بل تت�سمن �لكفايات �لتي خ�س�ص 
لها وقت من برناجمك �ل�سنوي ولذلك �ستحتاج لن�سخة من �ملخطط �لتف�سيلي بجانب من ن�سخة �جلد�ول �لت�سغيلية �أينما ذهبت. تت�سمن �جلد�ول 
وعلى  عليك  يتوقف  �أمر  هو  �ليومني  �ختيار هذين  �لدر��سيني.  �لف�سلني  �لأ�سبوع طو�ل  �أيام  يومني من  على  �لكفايات �خلا�سة  توزيع  �لت�سغيلية 
�ملجموعة �لتي تتعاون معها يف تنفيذ �لربنامج, ول ي�سرتط �أن يكون �لختيار ثابتًا, بل ميكن �ختيار �أيام خمتلفة تبعا لظروف �لتطبيق, و�لأهم من 
ذلك هو تنفيذ �لرب�مج �ملقررة �أ�سبوعيًا حتى تتمكن من �ل�سري باتز�ن يف تنفيذ �ملنهج ككل. حتتوي �جلد�ول �لت�سغيلية كذلك على م�سار�ت �لتعلم 

لكل كفاية خا�سة.
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�ستحتاج بعد كل ذلك للمرور على �ملالحق �ملختلفة �لتي و�سعت مل�ساعدتك على تنفيذ �ملنهج, �ستجد �سرحًا لكل ملحق وكيفية ��ستخد�مه بالطريقة  5 .
�ل�سحيحة. ل تن�ص �أن تطوع �أدو�ت �ملنهج مبا يتنا�سب مع ظروفك وبيئتك.
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مصطلحات منهج بناء المربي القائد

ǫƬøøøøøǪǎǆǮǩƗǳƸøøøøøøøøøøøøøøǾƾǞơ

Čجمموعة من �ملهار�ت و�لجتاهات و�ملعارف يقدمها متخ�س�ص يف �سياق تدريبيدورة

čمو�صوع تعلم
مادة معرفية يقدمها �ملربي لزمالئه �ملربني �أو �ملرتبني يتم �ختيارها يف حدود معارف �ملربي, ويف حال �ألقى �أحد �ملربني �ملو�سوع على زمالئه 

�ملربني, يكون دور �لبقية �لعمل على توظيف �ملو�سوع ب�سور خمتلفة تتنا�سب وطبيعة �ملو�سوع �ملطروح, مثال: تلخي�ص �ملو�سوع ون�سره عرب 
�لنرتنت, �إعادة �إلقاء �ملو�سوع على �ملرتبني, عر�ص �ملو�سوع على متخ�س�ص وتلقي تغذية ر�جعة حوله �أو غريها.

Ďن�ساط جماعي يهدف �إىل ��ستثمار خرب�ت وجتارب �ملربني ملناق�سة ق�سايا م�سرتكة ذ�ت عالقة بطبيعة عملهم ومهامهمور�صة عمل

ďمادة معرفية يقروؤها �ملربي فرديًا �أو جماعيًا خارج وقت �لربنامج وتناق�ص د�خل �لربنامج قراءة موجهة

Đمادة �سوتية �أو مرئية ينجزها �ملربي فرديًا �أو جماعيًا خارج وقت �لربنامج وتناق�ص د�خل �لربنامج�صماع موجه

đبرنامج
فعاليات منوعة يقدمها �ملربي بالتعاون مع �ملربني �أو �ملرتبني, تهدف �إىل ت�سليط �ل�سوء على مو�سوع حمدد خالل فرتة زمنية حمددة. مثاله: 
برنامج حول �لقدوة خالل رحلة مدتها يوم و�حد, فعالياته: مل�سقات جد�رية تت�سمن مقولت حول �لقدوة, م�سرحية, كلمات مابعد �ل�سالة, 

��ست�سافة حول �ملو�سوع.... وغريها.

Ēم�صروع جماعي
عمل جماعي متو�سط �أو طويل �ملدى, يقوم به �ملربي ب�سكل جماعي مع �ملربني �أو �ملرتبني لتحقيق �أهد�ف معينة, �أو �لو�سول �إىل منتج نهائي. 

مثاله: م�سروع لت�سجيع �لإبد�ع يف �لبيئة �لرتبوية, ي�سمم فيه �ملربي خطة طويلة �ملدى تت�سمن: دورة تدريبية على مهار�ت �لإبد�ع, توفري م�ساحة 
لالقرت�ح و�لتطوير قبل �إعد�د كل برنامج, تخ�سي�ص وقت ثابت لالأفكار و�لرب�مج �لإبد�عية �سمن �خلطة �لف�سلية ... وغريها.

ēجمموعة من �لأن�سطة  و�لأعمال تتيح للمربي �أن يظهر كفاءته من خالل موقف منظممهمة اأدائية

Ĕمادة معرفية ذ�ت طابع نظري يقدمها متخ�س�ص يف �ملجاللقاء خبري

Čċن�ساط ميد�ين جلهات خمتارة تتم خالل وقت �لربنامجزيارة

ČČن�ساط جماعي يقوم به �ملربون ذو �أهد�ف ترفيهية وتعليمية وتربوية د�خل �ملدينة �أو خارجها ملدة ترت�وح بني يوم وثالثة �أيامرحلة

Ččلتز�م �ملربي و�لبيئة �لرتبوية باملبادئ و�ملفاهيم �مل�سمنة يف �ملنهج, و�لتي تظهر يف �سلوك طبيعي غري متكلف, موجه نحو بناء �ملربي و�ملرتبي. ممار�صة عملية�
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       ميثل �ملخطط �لعام �لبناء �لأ�سا�سي للدليل, وهو ي�سم �لكفايات �لعامة و�خلا�سة جلميع جمالت �لدليل )18(. وقد مرت عملية بناء �ملخطط �لعام بعدة 
مر�حل, حيث مت �ختيار �ملجالت �لتي يجب �أن يغطيها �لدليل, ثم حتكيم هذه �ملجالت, بعد ذلك قام فريق �لتاأليف ببناء �لكفايات �لعامة لكل جمال, ثم 
حكمت �لكفايات �لعامة, بعد ذلك قام �لفريق ببناء �لكفايات �خلا�سة لكل كفاية عامة, ثم مت حتكيم �لكفايات �خلا�سة, و�أخري� مت حتكيم �ملنتج ب�سورته 
�لنهائية �لتي ت�سم �لكفايات �لعامة لكل جمال, ولكل كفاية عامة جمموعة من �لكفايات �خلا�سة �لتي تغطيها ب�سكل منا�سب. وقد �سارك يف عملية �لتحكيم 
يف كل مرحلة متخ�س�سون يف �ملناهج و�لدر��سات �ل�سرعية �لنف�سية و�لرتبوية و�لإد�رية بالإ�سافة �إىل مربني ميار�سون �لعمل �لرتبوي ميد�نيا, وذلك بغر�ص 

�لو�سول لأجود م�ستوى ممكن يف �لبناء.
�سيتوجب عليك �لطالع على �ملخطط �لعام للدليل حتى متتلك ت�سور� �سامال ملحتوى �لدليل, وتدرك تر�بط �لكفايات �لعامة عرب �ملجالت �ملختلفة, وتر�بط 
تبعا  �لدليل  تف�سيل  �إعادة  على  �لقدرة  ومينحك  للدليل,  تطبيقك  جتويد  على  ي�ساعدك  �لعام  للمخطط  ��ستيعابك  عامة.  كفاية  لكل  �خلا�سة  �لكفايات 

لظروفك وظروف موؤ�س�ستك �لرتبوية. 
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مجال الكفاية: اإليماني

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يدرك العبادة مبفهومها 
الوا�صع

1يتبنى �ملفهوم �لو��سع للعبادة

1ي�ست�سعر لذة �لعبادة

ر �أهمية �لتعبد يف حياته وحياة �ملرتبي 1يقدِّ

يفهم املنهج النبوي يف 
الرتبية الإميانية

1يدرك �أ�س�ص �لرتبية �لإميانية

ي�سعر �ملرتبي باأثر �لرتبية �لإميانية على خمتلف 
1جو�نب �سخ�سيته

1ي�ستعر�ص مناذج للرتبية �لإميانية

يتاأثر باأ�صماء اهلل احل�صنى 
و�صفاته ويدعو بها

يلخ�ص منهج �أهل �ل�سنة و�جلماعة يف �أ�سماء 
�هلل و�سفاته

2 ي�سرح �لآثار �لإميانية لالأ�سماء و�ل�سفات

يتمثل معاين �أ�سماء �هلل و�سفاته يف �سلوكه

يعظم �صعائر اهلل يف نفو�س 
املرتبني

1يو�سح معاين �سعائر �هلل

يتعامل بحكمة مع مظاهر �لتق�سري
1 يف �سعائر �هلل

1يحر�ص على �لطاعة و�أ�سبابها

1ينفر من �ملع�سية و�أ�سبابها

ي�سارك �ملرتبي يف ت�سميم م�سروع لتعظيم 
1�سعائر �هلل
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يعتني بالعبادات القلبية

يعرف معنى �لعباد�ت �لقلبية

2 يبني �أثر �لعباد�ت �لقلبية على �ل�سلوك

يحذر من �إتباع �لأهو�ء �لقلبية

يحذر من اآفات القلوب

يلخ�ص �أهم �آفات �لقلوب

2 يدرك �أثر �آفات �لقلوب على �سلوكه

يهتم بتنقية قلبه من �ل�سو�ئب

يحر�س على الرعاية 
الإميانية لدى املرتبني

1يحر�ص على جتديد �لإميان يف بيئته �لرتبوية

1يت�سم بالعاطفة �لإميانية �ل�سادقة

1يهتم بتزكية نف�سه وتهذيبها

يبتعد عن ال�صبهات  
والرتخ�س املذموم

1يو�سح �لرتخ�ص �ملذموم

1يح�سن �ملرتبي من �ل�سبهات

ر �لورع و�أهله 1يقدِّ

1ير�سخ مفهوم �لورع يف بيئته �لرتبوية

1ياأخذ نف�سه مبعايل �لأمور
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يوثق �صلته بالقراآن 
الكرمي

1ي�ست�سعر �أثر �لقر�آن على حياته

1يعرف كيف يتعامل مع �لقر�آن

يحفز �ملرتبي على تدبر �لقر�آن ومتثله يف 
1�سلوكه

يعتني بالنوافل وي�صارع 
اإىل اخلريات

يبادر ل�ستغالل مو��سم �لطاعة
11

يهتم بعمل �ليوم و�لليلة

1يعتني ببث روح �لتطوع لدى �ملرتبي

ي�صتلهم القدوة من �صري 
ال�صاحلني قدمياً وحديثاً

2ي�ستخرج �لدرو�ص و�لعرب من �سري �ل�ساحلني

1يوظف �سري �ل�ساحلني كو�سيلة تربوية

1يتعامل بو�قعية مع �سري �ل�ساحلني

يو�صح املنهج ال�صرعي يف 
التعامل مع الفنت

1ي�سرح معنى �لفتنة و�أنو�عها

1يلخ�ص �ملنجيات من �لفنت

1ي�سعى يف حت�سني �ملرتبي من �لفنت

يتعامل مع �لفنت يف �سوء �لأو�مر و�لآد�ب 
1�ل�سرعية
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يح�صن اأدب املوعظة

يدرك �ملق�سود �لأ�سا�سي من �لوعظ
1

يح�سن �أ�ساليب �لوعظ �خلا�ص و�لعام

1يعتني باآد�ب �ملوعظة �حل�سنة
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مجال الكفاية : العلمي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يدرك مقا�صد واأ�صرار 
الت�صريع

1يفهم مقا�سد �ل�سريعة

ير�عي مقا�سد �ل�سريعة يف �ختيار�ته
1 ي�ستفيد من �ملو�قف �لرتبوية يف تو�سيح 

مقا�سد �ل�سريعة

يهتم بالقراآن الكرمي 
قراءة وتف�صرياً

2يعرف �أ�سول �لتف�سري ومناهجه

22ي�ستوعب �ملعاين �لتف�سيلية جلزء عم وتبارك

يح�سن مهارة ��ستنباط �لأحكام و�لفو�ئد من 
2�لآيات �لقر�آنية

1يعلم �ملرتبي �أحكام �لتجويد

يتمثل �لآد�ب �ل�سرعية للتعامل مع �لقر�آن 
1�لكرمي

يدرك اأ�صول العقيدة وما 
ي�صادها

ي�ستوعب منهج عقيدة �أهل �ل�سنة و�جلماعة

5

يالحظ �آثار �لتوحيد على حياة �لإن�سان

يعتني بدر��سة �أركان �لإميان �ل�ستة

ي�سرح منهج �أهل �ل�سنة و�جلماعة يف �لولء 
و�لرب�ء

يح�سن �لتعامل مع �لفرق �لعقدية �ملخالفة

يحلل �أ�سباب �نحر�ف �لفرق و�ساللها
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يح�صن التعامل مع ال�صنة 
النبوية

1يعرف تاريخ تدوين �ل�سنة وم�سنفاتها

1يعظم �ل�سنة �لنبوية يف نف�ص �ملرتبي

ي�ستنبط �لدرو�ص �لرتبوية و�لأحكام من 
2�لأحاديث �ملختارة

1يدرك ن�ساأة علم م�سلح �حلديث وفو�ئده

ي�صتوعب اأهم الأحكام 
الفقهية

يعرف تاريخ �لفقه و�أ�سوله

5
يلم باأبرز �أحكام �لعباد�ت

يدرك �أحكام �ملعامالت �لتي يحتاجها

يناق�ص �أ�سر�ر �لت�سريع يف �أهم �لأحكام 
�لفقهية

ي�صتفيد من �صرية 
الر�صول �صلى اهلل عليه 
و�صلم يف حياته الرتبوية

1يفهم تاريخ تدوين �ل�سرية �لنبوية و�سو�بطها

يلم باأحد�ث �ل�سرية �لنبوية
1 يلم ب�سمائل �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

و�أخالقه
ي�ستنبط �ملبادئ و�لدرو�ص �لرتبوية من �لهدي 

2�لنبوي

يح�صن التعامل مع 
الفتوى وامل�صائل امل�صتجدة

يفهم �ملنهج �ل�سرعي يف �لتعامل مع �لفتوى 
و�ختالف �ملفتني

3 يتفهم �أ�سباب �ختالف �لعلماء

يتعامل مع �مل�سائل �مل�ستجدة مبنهجية علمية
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يعتني باملنهجية يف التعلم 
والتعليم

ي�ستوعب �ملنهجية يف طلب �لعلم

3 يوؤمن باأهمية �لتعلم �مل�ستمر مدى �حلياة

ر �لعلم و�لعلماء يقدِّ

يطبق �أ�ساليب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف 
1�لتعليم

ميتلك مهارات البحث 
العلمي

يتبنى �ملنهج �لعلمي كاأد�ة للمعرفة
2

ي�سرح خطو�ت �لبحث �لعلمي

يكتب بحثًا علميًا حمددً�
2

ي�ستفيد من �لتقنية يف �لبحث �لعلمي

يقدر اأهمية التاأ�صيل 
ال�صرعي للق�صايا 

الرتبوية

يدرك عالقة �لقو�عد �ل�سرعية بالق�سايا 
1�لرتبوية

ي�ستفيد من �لجتاهات �لرتبوية �ملعا�سرة

2ي�ستخرج �ملبادئ �لرتبوية من �لكتاب و�ل�سنة
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مجال الكفاية : العقلي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ

ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يحل م�صكالته بطريقة 
علمية

يتبنى مفهومًا و��سعًا للم�سكالت

2 يو�سح خطو�ت حل �مل�سكالت

يطبق طريقة حل �مل�سكالت يف بيئته �لرتبوية

يدرك خطوات اتخاذ 
القرار

يفهم �ملنهجية �لعلمية يف �تخاذ �لقر�ر
1

يحر�ص على �تخاذ قر�ر�ته �خلا�سة

1ي�ساعد �ملرتبي على �تخاذ قر�ر�ته بوعي

يت�صف باملرونة والنفتاح 
العقلي

يفهم �لعالقة بني �لعقل و�لنقل

1 ر �أثر �لنفتاح يف منوه �لعقلي يقدِّ

يدرك حدود �ملرونة و�لنفتاح �لعقلي

1ي�سجع على تنوع �لآر�ء يف �لبيئة �لرتبوية

يت�صم بعادات عقلية 
اإيجابية

يبدي �هتمامًا باكت�ساب عاد�ت عقلية �إيجابية
2

يدرك �آلية تكّون �لعاد�ت �لعقلية

1ي�سجع �ملرتبي على تطوير عاد�ته �لعقلية
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ

ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يقراأ بوعي وذكاء

يحدد هدفه من �لقر�ءة

2 يدرك �أبرز مهار�ت �لقر�ءة

يهتم بالقر�ءة �لنقدية

يتبنى ن�سر ثقافة �لقر�ءة �لو�عية يف بيئته 
1�لرتبوية
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مجال الكفاية : الفكري

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يفهم منهج اأهل ال�صنة 
واجلماعة يف التلقي 

وال�صتدلل

يدرك �أ�سول منهج �أهل �ل�سنة و�جلماعة يف �لتلقي 
و�ل�ستدلل

1
يحذر من �ملناهج �ملخالفة ملنهج �أهل �ل�سنة 

و�جلماعة
يطبق منهج �أهل �ل�سنة و�جلماعة على م�سائل 

1خمتارة

يح�صن التعامل مع 
الجتاهات الفكرية 

املعا�صرة

يدرك مالمح �لفكر �لإ�سالمي

1 يعرف �أبرز �لجتاهات �لفكرية �ملعا�سرة

يفهم �ملنهج �ل�سرعي يف �لتعامل مع �لجتاهات 
�ملخالفة و�أ�سحابها

يفهم منهجية التعامل 
مع  ال�صبهات املثارة حول 

الإ�صالم

ميتلك ح�سانة �سرعية من �ل�سبهات
1

يعرف �لقو�عد �ل�سرعية يف �لتعامل مع 
�ل�سبهات �ملعا�سرة

يطبق �ملنهج �ل�سرعي يف �لرد على �سبهات 
1خمتارة

يعرف مالمح ع�صره 
وكيف يعي�صه

يفهم �أبرز مالمح ع�سره

2 يعدد �سمات �مل�سلم �ملعا�سر

يدرك �أبعاد �لعي�ص �لفاعل يف ع�سره
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

ي�صتوعب املنهج ال�صليم 
يف فهم الأحداث وقراءة 

الواقع

يفهم طبيعة تكّون �لأحد�ث يف �ملجتمعات
1

يقر�أ �لو�قع وفق روؤية �سرعية

1يهتم بالطالع على �آر�ء �أهل �لعلم و�لتجربة

1ي�ستفيد من جتارب �لتاريخ
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مجال الكفاية : الدعوي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يفهم الت�صور الإ�صالمي 
للدعوة

يهتم بدر��سة �ملنهج �لنبوي يف �لدعوة
1 يفهم �أبرز �لن�سو�ص �ل�سرعية �لو�ردة يف 

�لدعوة
ير�عي مقومات �لت�سور �لإ�سالمي للدعوة يف 

1بيئته �لرتبوية

يعتني ب�صفات الداعية 
الناجح

يبذل جهده يف متثل �سفات �ملربي �لد�عية

1 يجتنب ما ي�سيء ل�سخ�سية �لد�عية

يحر�ص على �لتز�م هدي و�سمت �لدعاة �إىل �هلل

يدر�س منهج الأنبياء يف 
الدعوة اإىل اهلل

ي�ست�سعر دور �لأنبياء يف �لإ�سالح �لرتبوي

يفهم معامل منهج �لأنبياء يف �لدعوة �إىل �هلل

1يدر�ص مناذج من دعوة �لأنبياء

يدرك الثوابت واملتغريات 
يف العمل الدعوي

1يفرق بني �لثو�بت و�ملتغري�ت يف �لدعوة

1يتعامل مبرونة مع �ملتغري�ت يف �لعمل �لدعوي

1يوجه �ملمار�سة �لرتبوية وفق �لثو�بت �لدعوية
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

ي�صتوعب واقع العمل 
الدعوي املعا�صر وتاريخه

يفهم ن�ساأة �لعمل �لدعوي �ملعا�سر وتاريخه
1

ي�ست�سعر �حلاجة لتو�سيع نطاق �لعمل �لدعوي

1يطلع على جتارب  وخرب�ت دعوية متميزة

1يلم باأبرز �ل�سخ�سيات �لدعوية �ملعا�سرة

يدر�ص مناذج من و�قع �لأقليات �لإ�سالمية يف 
1�لعامل

يح�صن التعامل مع 
التيارات الدعوية املختلفة

يعرف �لتيار�ت �لدعوية �ملختلفة
1

يتفهم �خلالف بني �لتيار�ت �لدعوية

1يتعاون على �خلري مع جميع �لتيار�ت �لدعوية

ميار�س املهارات الدعوية 
بكفاءة

يحر�ص على تطوير مهار�ته �لدعوية با�ستمر�ر
1

ي�سرح �آلية �كت�ساب �ملهارة �لدعوية

1يهتم بتنمية بع�ص �ملهار�ت �لدعوية لدى �ملرتبي

يعظم �صعرية الأمر 
باملعروف والنهي عن 

املنكر

يو�سح �ل�سو�بط �لعامة لالأمر باملعروف و�لنهي 
1عن �ملنكر

يتحلى باآد�ب �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر
1

يجتهد يف بذل �لن�سح لعامة �مل�سلمني
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مجال الكفاية : الخلقي والسلوكي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يتمثل الأخالق الفا�صلة 
وال�صلوك القومي

يدرك منزلة �خللق �لفا�سل من �لدين
1

يعطي مناذج من �ل�سري على �لأخالق �لفا�سلة

يلتزم بال�سلوك �لقومي
1

يتعامل باخللق �لفا�سل مع �لآخرين

يدرك قواعد ومنطلقات 
اكت�صاب  الأخالق الفا�صلة

يفهم فل�سفة �لأخالق يف �لإ�سالم
1

يعرف قو�عد �كت�ساب �لأخالق �لفا�سلة

1يهتم بالرتبية �لأخالقية للمرتبي

يحذر من الأخالق 
الذميمة ويجتنبها

يبغ�ص �خللق �ل�سيئ و�أهله
1

يدر�ص مناذج خمتلفة من �سوء �خللق

1يعالج مظاهر �سوء �خللق يف بيئته �لرتبوية

ي�صتوعب املنهج النبوي يف 
التعامل مع  الأخطاء

يحدد معامل منهج �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  يف 
1�لتعامل مع �أخطاء �لنا�ص

يوؤمن بقيمة �إتباع �لهدي �لنبوي يف �حلياة
يجيد �لتعامل مع �أخطاء �ملرتبني يف دينهم �أو 

1دنياهم بذكاء



35

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يت�صم ب�صفات ال�صخ�صية 
الفاعلة

1يبدي �هتمامًا بزيادة فاعليته يف مهامه

يحر�ص على تقوية �إر�دته
1

يدرك مقومات �ل�سخ�سية �لفاعلة
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مجال الكفاية : االجتماعي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يبني عالقة نا�صجة مع 
املرتبني

يحرتم حدود �لعالقة �ملتزنة مع �ملرتبي

1
ي�ساعد �ملرتبي يف مو�جهة م�سكالته

يعتني مب�ساركة �ملرتبي وجد�نيًا

يوظف عالقته باملرتبي يف بناء �سخ�سية �سوية

يطبق مهارات التوا�صل 
مع املرتبني

ي�ستمع لالآخرين بتفهم

1 يو�سل �أفكاره لالآخرين بو�سوح

يبدي �هتماما بتطوير مهار�ته �لتو��سلية

يقوم بحقوق الأخوة يف 
اهلل وواجباتها

يقارن بني �لأخوة يف �هلل وغريها من �لعالقات
1

يقدر دور �لأخوة يف �حلياة

1يو�سح �لعالقة بني دوره كمربي ودوره كاأخ

يتعامل باإيجابية مع 
ق�صايا جمتمعه

يوظف جزء من بر�جمه �لرتبوية خلدمة 
1جمتمعه

يهتم بتطوير جمتمعه ومنوه

1يدرك ق�سايا وم�سكالت جمتمعه
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يتحمل امل�صوؤولية جتاه 
نف�صه واملرتبني

1يعرف م�سوؤوليته جتاه من حوله

1يوؤكد على مفهوم �مل�سوؤولية يف بيئته �لرتبوية

1يبادر لتحمل �ملهام �ملوكلة �إليه

يحر�س على متثل القدوة 
احل�صنة

يحرتم �لطبيعة �لب�سرية يف مفهوم �لقدوة
1

يقدر �أهمية �لقدو�ت يف بناء �لأجيال

1يتمثل دور �لقدوة يف بيئته �لرتبوية
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مجال الكفاية : الصحي والبدني

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يكت�صب املفاهيم الأ�صا�صية 
يف اللياقة البدنية

يدرك م�سوؤليته جتاه بدنه
1 يو�سح �لقو�عد �لأ�سا�سية للربنامج �لريا�سي 

�ل�سليم

يعتني باملو�زنة بني غذ�ئه ون�ساطه �لبدين
1

ميار�ص �أن�سطة حياتية يومية مفيدة للياقته
1

يلم باأبجديات الغذاء 
ال�صحي

يعرف مكونات �لغذ�ء �ل�سحي
11

يجتنب �لأغذية �ل�سارة 

1يهتم بغذ�ئه

يتوقى من الأمرا�س 
العار�صة واملزمنة

يعرف طريقة �لتعامل مع �ملري�ص �مل�ساب 
بالأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة

21 يهم باإجر�ء� �لوقاية من �لأمر��ص �لعار�سة 
و�ملزمنة

ي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على 
�لإ�سابة بالأمر��ص �ملزمنة

يتعرف على مهارات 
الإ�صعافات الأولية

يح�سن �لتعامل مع حالت: �جلروح - �لإغماء 
- �لنزيف

2
1

يلخ�ص مبادئ �لإ�سعافات �لأولية

يتطوع لإ�سعاف �مل�سابني
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مجال الكفاية : النفسي والعاطفي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يفقه املرحلة العمرية  
التي مير بها

1يدرك مظاهر �لنمو يف مرحلة �ل�سباب

1يقدر �حتياجاته ك�ساب

1يح�سن �لتعامل مع حتديات مرحلة �ل�سباب

يعتني بتطوير مفهوم 
الذات

يتبنى مفهوم �إيجابي لذ�ته
2

يدرك مكونات مفهوم �لذ�ت

1ي�ساعد �ملرتبي على تطوير مفهومه لذ�ته

يتعامل مع العواطف 
بذكاء

يدرك �أهمية �لذكاء �لعاطفي

1 يح�سن �لتعامل مع م�ساعر �لآخرين

1يتعامل بوعي مع م�ساعره ويعرب عنها

يجيد التعامل مع احليل 
النف�صية

يعدد �أبرز �حليل �لنف�سية

11 يالحظ �سلوك �لحتيال لديه

يف�سل مو�جهة �لو�قع على �لتحايل
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يثق بنف�صه ويوؤكد ذاته

يحرتم حقوق �لآخرين

2 يتعامل باأ�سلوب توكيدي مع �لآخرين

يعرف كيف يحافظ على ثقته بنف�سه

يح�صن التعامل مع 
ال�صغوط النف�صية

يعرف م�سادر �ل�سغوط �لنف�سية
2

يتقبل �ل�سغوط �حلياتية

1يطبق ��سرت�تيجيات �إد�رة �ل�سغوط
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مجال الكفاية : إدارة الذات

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يهتم بتطوير نف�صه ذاتياً

1ي�ستك�سف قدر�ته و�إمكاناته

1يتحمل م�سوؤولية تطوير ذ�ته

1يح�سن �لتعامل مع �لرب�مج �لتطويرية

يفكر بطريقة اإيجابية

ي�ستك�سف �جلو�نب �لإيجابية للم�سكالت

2 ي�سجع جو �لتفاوؤل يف بيئته �لرتبوية

ي�ساهم يف فعل �لإ�سالح

يتقن مهارات التخطيط 
ال�صخ�صي

يهتم بالتخطيط لأعماله

2 يو�سح خطو�ت �إعد�د خطة تطوير ذ�تية

يتعامل مبرونة مع خمططاته �ل�سخ�سية

يبني خرباته وخربات  
املرتبني بذكاء

ي�سرح مفهوم �خلربة

1 يجيد �لتعامل مع �أدو�ت �كت�ساب �خلربة

1يعتني بتوجيه �ملرتبني يف بناء خرب�تهم
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يدير وقته بفعالية

يحر�ص على �لأولويات يف تنظيم وقته

1 يو�سح �آليات �إد�رة �لوقت

ير�سخ مفاهيم �إد�رة �لوقت يف بيئته �لرتبوية

يوازن بني اأدواره يف 
احلياة

يحرتم �أدو�ره يف �حلياة

1 1ير�عي �لأولويات يف ممار�سة �أدو�ره

يتكامل مع �لآخرين يف �أد�ء �أدو�ره يف �حلياة

يح�صن التعامل مع 
التغيري

يدرك مبادئ �لتغيري

2 يتعامل مع �ملقاومة باإيجابية

يبدي �هتماما بامل�ستقبل

يح�صن التعامل مع 
ال�صخ�صيات  الإن�صانية 

املختلفة

يعرف �أهم �ل�سمات �لعامة لل�سخ�سيات
2

يتقبل �لختالف بني �لنا�ص كطبيعة ب�سرية

1يح�سن �لتعامل مع �ل�سخ�سيات مبا ينا�سب
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

ينمي ح�صه اجلمايل  وذوقه 
الرفيع

ي�ست�سعر معاين �جلمال يف �حلياة

1

يحرتم معايري �ملجتمع يف �لذوق

11يعزز قيمة �جلمال يف بيئته �لرتبوية

ي�صتفيد من مهارات الرتفيه 
عن النف�س

يو�سح �سو�بط �لرتفيه �لرتبوي

1

يقدر �أثر �لرتفيه يف بناء �ل�سخ�سية �ملتزنة

1ي�سمم برناجمًا ترفيهيًا تربويًا
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مجال الكفاية : الوعي التقني

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يتعامل بوعي مع التقنية 
احلديثة

يفهم جمالت �لتقنية �حلديثة

2

ي�ستفيد من �لتقنية يف �حتياجاته �ليومية

يحذر من خماطر �لتقنية و�أ�سر�رها

يجيد �لبحث �لإلكرتوين و�أدو�ته

يح�سن �لتعامل  مع �ملحتويات �ملختلفة لالإنرتنت

يوظف التقنية يف البيئة 
الرتبوية

1ي�سجع �ملرتبي على �ل�ستخد�م �لو�عي للتقنية

ي�ستخدم �أدو�ت �لتقنية يف �إجناز �أعماله 
1�لرتبوية

يهتم باملنهجية �لعلمية يف �ل�ستفادة من
1 �ملحتوى �لرتبوي على �لنرتنت
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مجال الكفاية : الوعي السياسي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يكّون نظرة عامة عن 
ال�صيا�صة واأنظمتها

ي�سرح مفهوم �ل�سيا�سة وعنا�سرها

1 يقارن بني �لأنظمة �ل�سيا�سية وموؤ�س�ساتها

يعرف �أهم �ملفاهيم و�مل�سطلحات �ل�سيا�سية
يبني �أنو�ع �ل�سلطات وحدودها وعالقتها 

1بالأنظمة �ل�سيا�سية يعدد �لقو�عد �لأ�سا�سية �لتي تقوم عليها 
�لعالقات �لدولية

ير�عي �أثر  �ملتغري�ت �ل�سيا�سية يف بيئته 
1�لرتبوية

يعرف التيارات ال�صيا�صية 
يف الداخل واخلارج

يفهم �لعالقات �ملتبادلة بني �لتيار�ت �ل�سيا�سية

1 يدرك ن�ساأة �لتيار�ت �ل�سيا�سية و�أهد�فها

يح�سن �لتعامل مع �لتيار�ت �ل�سيا�سية �ملختلفة

يالحظ تاأثريات العوملة 
يف حياته

يدرك مفهوم �لعوملة

1
يلم مبجالت �لعوملة و�آلياتها

ي�ست�سعر خماطر �لعوملة على �لأمة �لإ�سالمية

يو�سح �آليات ��ستثمار �لعوملة
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

ي�صتوعب مقومات الت�صور 
الإ�صالمي لل�صيا�صة

يوؤمن با�ستيعاب �ل�سريعة ملتطلبات �لو�قع 
�ل�سيا�سي

1

ي�ستوعب مقومات �لدولة يف �لإ�سالم

يفهم �لو�قع �ل�سيا�سي يف �سوء �ملنهج �ل�سرعي

يلم باأبرز �لنظم �ل�سيا�سية يف �لإ�سالم

يدرك �لعالقة بني �حلاكم و�ملحكوم

1يف�سر مفهوم �ملو�طنة من منظور �إ�سالمي
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مجال الكفاية : الوعي اإلعالمي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يدرك اأهم مبادئ الإعالم 
واأ�ص�صه

يو�سح مفهوم �لإعالم وجمالته
1

يبني �أركان �لر�سالة �لإعالمية

1يقارن بني و�سائل �لإعالم �ملختلفة

يتعامل باإيجابية مع و�صائل 
الإعالم

1يقارن بني �لآثار �لإيجابية و�ل�سلبية لالإعالم

1ي�ستفيد من �لرب�مج �لإعالمية بوعي

يعرف ��سرت�تيجيات تاأثري �لأفر�د على 
�ملوؤ�س�سات �لإعالمية

1
يثمن جهود �لإعالم �لإ�سالمي يف ن�سر 

�لر�سالة �لإعالمية �ل�سحيحة

1يقدم �أفكارً� �إعالمية منا�سبة لبيئته �لرتبوية

يطلع على �أبرز �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملحلية 
1و�لعاملية

ي�صت�صعر اأهمية الرتبية 
الإعالمية يف املجتمع

يلم مبفهوم �لرتبية �لإعالمية ومقا�سدها

1
يعدد �أهم مقومات وخ�سائ�ص خرب�ء 

�لرتبية �لإعالمية

يدرك �أهم جمالت �لرتبية �لإعالمية

يحدد �لعالقة بني �لرتبية �لإعالمية و�لعوملة
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يف�صر كيفية تكّون 
الراأي العام

يت�سور مفهوم �لر�أي �لعام ودللته �لفكرية 
و�لعملية

1
يو�سح �لأ�س�ص �لنظرية للر�أي �لعام

يعرف �آليات تكّون �لر�أي �لعام حول مو�سوع 
�أو ق�سية ما 

ينقد مفهوم �لر�أي �لعام وفق �لت�سور 
�لإ�سالمي
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مجال الكفاية : الوعي االقتصادي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يكّون نظرة عامة عن 
القت�صاد ومبادئه

يدرك مفهوم �لقت�ساد وجمالته

3

يو�سح �أهم �مل�سطلحات �لقت�سادية �ل�سائعة

ي�سرح �أبرز مالمح �لنظم �لقت�سادية �لو�سعية

يلم باأبرز املبادئ والأ�ص�س 
القت�صادية يف الإ�صالم

يوؤمن با�ستيعاب �ل�سريعة ملتطلبات �لو�قع 
�لقت�سادي

ي�سرح خ�سائ�ص �لقت�ساد �لإ�سالمي و�أركانه

يفرق بني �مللكية �لعامة وملكية �لدولة و�مللكية 
�خلا�سة

يقارن بني �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية �لإ�سالمية 
وغري �لإ�سالمية

يناق�ص �أبرز �حللول �لإ�سالمية للم�ساكل 
�لقت�سادية

يفهم �لعو�مل �ملوؤثرة على �ل�سلوك �لقت�سادي 
للفرد

يعرف اأبرز املوؤ�ص�صات 
القت�صادية املحلية 

والعاملية

يفهم �أدو�ر �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية �ملختلفة

يدرك �أثر �لعوملة �لقت�سادية على حياته 
�ل�سخ�سية

ي�سرح عالقة �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية مبوؤ�س�سات 
�ملجتمع �لأخرى
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يح�صن تدبري �صوؤونه 
القت�صادية ال�صخ�صية

يناق�ص طبيعة �ملال ووظيفته يف نظرة �مل�سلم

1
يوؤمن باأهمية �جلد و�ل�سرب يف طلب �لرزق

يحذر من �ل�سلوك �ل�ستهالكي

1يعدد قو�عد �إد�رة �مل�سروف �ل�سخ�سي
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مجال الكفاية : علم نفس النمو

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يقدر اأهمية جمال علم 
نف�س النمو يف اأدواره 

الرتبوية

يو�سح  فو�ئد در��سة علم نف�ص �لنمو على 
1بيئته �لرتبوية يظهر �هتمامًا بالتفاعل مع مو�سوعات علم 

نف�ص �لنمو
يطلع على �أبرز م�سادر علم نف�ص �لنمو �لتي 

1تخدمه يف بيئته �لرتبوية

يدرك اأهم املو�صوعات يف 
علم  نف�س النمو

يو�سح مفهوم علم نف�ص �لنمو

2 يجيد �لتعامل مع قو�نني �لنمو

يقدر تاأثري عو�مل �لنمو يف تعامله مع �ملرتبني

يجيد التعامل الرتبوي 
مع الأطفال

1يفهم خ�سائ�ص �لنمو لدى �لأطفال

يوظف خ�سائ�ص منو �لأطفال يف �لتعامل 
1معهم

1يقدر �أهمية �ملمار�سة �ملبنية على �أ�س�ص علمية

يجيد التعامل الرتبوي 
مع  املراهقني

1يفهم خ�سائ�ص �لنمو لدى �ملر�هقني

11يجيد �لتعامل مع م�سكالت �ملرهقة

ير�عي �حتياجات �ملر�هق يف بناء بر�جمه 
1�لرتبوية
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مجال الكفاية : التربية اإلسالمية

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

ي�صرح مفهوم الرتبية 
الإ�صالمية وخ�صائ�صها

يو�سح �لعالقة بني �لإ�سالم و�لرتبية

1 ي�ستوعب �سمات �لهدي �لنبوي وخ�سائ�سه 
يف �لرتبية

ي�ست�سعر �أهمية ربط �ملرتبي مب�سادر �لرتبية 
�لإ�سالمية

يوظف خ�سائ�ص �لرتبية �لإ�سالمية يف منهجه 
1�لتعليمي

يعرف اأ�ص�س الرتبية 
الإ�صالمية

يفهم �ملعنى �لإجمايل لأ�س�ص �لرتبية 
1�لإ�سالمية

يجيد غر�ص �أ�س�ص �لرتبية �لإ�سالمية يف نفو�ص 
1�ملرتبني

1

ي�ست�سعر �أهمية �لرتبية وفق هذه �لأ�س�ص

يقارن بني و�صائط الرتبية 
الإ�صالمية

يعرف �أبرز �لوظائف �لرتبوية لو�سائط �لرتبية 
1�لإ�سالمية يعتني بتوجيه �ملرتبني لال�ستفادة من و�سائط 

�لرتبية �لإ�سالمية
ي�ستثمر و�سائط �لرتبية �لإ�سالمية �ملتاحة له يف 

1بيئته �لرتبوية

يتبنى اأ�صاليب الرتبية 
الإ�صالمية يف بيئته 

الرتبوية

1يقارن بني �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالمية

1يعتني بالأ�ساليب �لوجد�نية يف �لرتبية

ينوع �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالمية يف بيئته 
1�لرتبوية
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مجال الكفاية : اإلدارة التربوية

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

ي�صتفيد من علم الإدارة 
الرتبوي يف بيئته 

الرتبوية

يدرك �أثر علم �لإد�رة �لرتبوية على بيئته 
�لرتبوية

1 يفهم عالقة �لإد�رة بالرتبية

يلم باأبرز نظريات �لإد�رة �لرتبوية و�لتعليمية

ميار�س مهارات الإ�صراف 
الرتبوي بفعالية

يقارن بني �أنو�ع �لإ�سر�ف �لرتبوي

1 يكتب خطة �إ�سر�ف لف�سل در��سي كامل

يهتم بتطبيق مهار�ت �لإ�سر�ف يف بيئته

يلم بوظائف الإدارة 
الأ�صا�صية

يعرف �أهم مقومات �لتخطيط �لناجح

1

ي�سعى  لتنظيم �أعماله بنجاح

يقّدم �لأعمال و�لرب�مج �ملطروحة باأ�سلوب 
علمي

يقدم �لتوجيه �مل�ستمر للعاملني معه

يتابع �أد�ء عمله بجدية

يقود فريق عمل بجدارة

يحافظ على وحدة و�جتاه فريقه يف �لعمل

2 يفهم مر�حل تكّون فرق �لعمل

يتقبل تنوع �لآر�ء كم�سدر قوة لفريقه
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يعرف اأ�ص�س اإدارة ال�صراع

يتقبل �ل�سر�ع كطبيعة ب�سرية

1 يلخ�ص مهار�ت �إد�رة �ل�سر�ع

1يهتم مبرحلة ما بعد �ل�سر�ع
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مجال الكفاية : علم االجتماع التربوي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يدرك اأهم املو�صوعات يف  
اجتماعيات الرتبية

يقدر �أثر جمال علم �لجتماع �لرتبوي على 
بيئته �لرتبوية

1

1

ي�سرح عالقة �لرتبية بعلم �لجتماع

يف�سر معنى �لبناء و�لتنظيم �لجتماعي

يتعامل مع �ل�سر�ئح �ملجتمعية باإيجابية

1يقدر �أثر �ملوؤ�س�سات �لرتبوية يف بناء �ملرتبي

يفهم عالقة الرتبية 
بالعمليات الجتماعية يف 

املجتمع

يوجد عالقة بني �لرتبية و�حلر�ك �لجتماعي

2

يقدر �أثر �لتعلم على �سياغة �ل�سخ�سية 
�لجتماعية للمرتبي

يجيد توظيف �آليات �ل�سبط و�لتدرج 
�لجتماعي يف بيئته

يعتني بو�سائل �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سوية
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مجال الكفاية : علم النفس التربوي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
م�سار�ت �لتعلم

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يقدر اأثر جمال علم 
النف�س الرتبوي على 

بيئته الرتبوية

يهتم باتباع �لأ�س�ص �لعلمية يف  ممار�سته 
�لرتبوية

1 ير�عي خ�سو�سية موؤ�س�سته �لرتبوية �أثناء 
�لتطبيق

يدرك �ملو�سوعات �لرئي�سية يف جمال علم 
�لنف�ص �لرتبوي

يجيد �صياغة الأهداف 
الرتبوية

يو�سح �أثر �لأهد�ف على �لعملية �لرتبوية

1 يعتني بتنوع جمالت �لأهد�ف �لرتبوية

ي�سع معايري حمددة لقيا�ص �لأهد�ف �لرتبوية

يدرك مفهوم التعلم 
ومناذجه

يفهم  نظريات �لتعلم ومناذجه
1

يهتم بالتطبيقات �لعملية ملفاهيم �لتعلم

يقّوم  بر�جمه �لرتبوية وفقا لقو�نني �لتعلم 
1ومبادئه

يف�صر دوافع ال�صلوك التي 
تواجهه يف بيئته

1ير�عي دو�فع �ملرتبني يف بر�جمه �لرتبوية

1يوظف �لدو�فع يف فهم �سلوكيات �ملرتبني

1ي�سرح �آليات عمل �لدو�فع �لإن�سانية
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يراعي الفروق الفردية يف 
تعامله مع املرتبي

1يقدر �أثر �لفروق �لفردية على �أد�ء �ملرتبني

1ينوع يف طبيعة وم�ستوى بر�جمه �لرتبوية

1يوظف �أ�ساليب متنوعة يف قيا�ص �لأد�ء

1ير�عي �لفروق �لفردية يف تعامله مع �ملرتبني
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مجال الكفاية : المناهج وطرق التدريس

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يعتني باملنهج احلديث 
وتطبيقاته

1يقارن بني �ملنهج مبفهومه �حلديث و�لقدمي

1ي�سمم برناجمًا تربويًا وفقًا للمنهج �حلديث

1يربز مفهوم �ملنهج �حلديث يف  بيئته �لرتبوية

يهتم باإدارة جمموعة 
التعلم بجودة عالية

يعرف �ملبادئ �لأ�سا�سية ملجموعة �لتعلم
2 ي�ستطيع حل �مل�سكالت �لتي تو�جهه مع �ملرتبني يف 

جمموعة �لتعلم

1يعتني مبر�عاة م�ساعر �ملرتبني �أثناء توجيههم

يتمثل الأدوار احلديثة 
للمعلم

1يو�سح �ملهام �لأ�سا�سية للمعلم �لناجح

1ي�سعى لتطبيق �لأدو�ر �ملتغرية ملعلم �ليوم

1يقدر �أهمية �لعناية باإعد�د �ملعلم

ي�صتخدم طرق تدري�س 
متنوعة  يف تعليمه

يلخ�ص �ملفاهيم �لأ�سا�سية للطرق �حلديثة 
1يف �لتعليم

يختار طريقة �لتدري�ص �لتي تنا�سبه وفق 
1معايري و��سحة

1يتدرب على �أبرز طرق �لتدري�ص �حلديثة
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يفهم عالقة املنهج 
بخ�صائ�س  منو املرتبني

يفهم عالقة مبادئ �لنمو باملنهج
1

يهتم بطبيعة �ملرتبني عند تدري�سهم �ملنهج

يحاول توظيف حاجات �ملرتبني يف منهجه 
1�لرتبوي

ي�صعى لبناء الأن�صطة 
التعليمية  بجودة

1يفرق بني �أنو�ع �لأن�سطة �لتعليمية

يحر�ص على �ختيار �لأن�سطة �ملرتبني وفق 
1معايري

ي�سرك �ملرتبني يف �إعد�د وتنفيذ �لأن�سطة 
1�لرتبوية

ي�صتخدم اأحدث و�صائل 
التقومي الرتبوي لتطوير 

عمله

يقارن بني �لقيا�ص و�لتقومي
1

ير�عي �ختيار �لو�سائل �لأ�سدق يف �لتقومي

1يطبق �أنو�ع �لتقومي يف بيئته �لرتبوية

يوظف املناهج احلديثة 
لتدري�س القراآن الكرمي

يفا�سل بني �ملناهج �ملختلفة لتدري�ص �لقر�آن 
2�لكرمي

يتبنى مفهومًا و��سعًا لتعليم �لقر�آن �لكرمي

1يطّور منهجه يف تدري�ص �لقر�آن �لكرمي
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

ي�صتوعب العوامل املوؤثرة 
يف املنهج املدر�صي على 

بيئته الرتبوية

يفهم  �لتغري�ت �لجتماعية و�لثقافية �ملوؤثرة 
1على �ملنهج

1يتعامل مع �لعو�مل �ملوؤثرة يف �ملنهج باإيجابية

يالحظ  �أثر �ملتغري�ت على م�سرية �لعمل 
1�لرتبوي �ملعا�سر

يطبق مهارات تدري�س
القراآن الكرمي يف بيئته

1يفهم �لآد�ب �لرتبوية لتعليم �لقر�آن �لكرمي

1يوظف مهار�ت �لتدري�ص يف بيئته �لرتبوية

1يعتني باختيار �لأ�سلوب �ملنا�سب لطالبه
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مجال الكفاية : التربية العامة

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قر�ءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
�أد�ئية

يدرك مفهوم الرتبية 
ومقوماتها

يو�سح مفهوم �لرتبية و�أنو�عها

11 يحاول دمج مقومات �لرتبية مع و�سائل 
�لتطبيق

يتنبه �إىل �سرورة تعلم �لعلوم �لإن�سانية

يوؤكد على دور الرتبية يف 
اإ�صالح املجتمع وبنائه

1يدرك حجم �لتغري�ت يف �ملجتمع �حلايل

2ي�ساهم يف �لإ�سالح �لرتبوي لالأجيال

1يدعم �مل�ساريع �لرتبوية �لإ�سالحية وي�ساندها

يعرف جوانب الرتبية 
البناءة

يعمل على تطوير مهار�ته �لرتبوية

2 يلخ�ص مبادئ �لرتبية �لناجحة

يحذر من �لأ�ساليب �لرتبوية �خلاطئة

ميار�س فنون املتابعة 
الرتبوية بكفاءة

يدرك حدود �لعالقة بني �ملربي و�ملرتبي

2 ي�سعى لتطبيق �أ�س�ص ومبادئ �ملتابعة �لرتبوية

ينوع يف �أدو�ت �ملتابعة �لرتبوية
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       يحتوي �ملخطط �لتف�سيلي على �أجز�ء �ملنهج �ملقررة عليك ملدة عام كامل, حيث مت توزيع �لكفايات �لعامة و�خلا�سة على �سنتني,  كل �سنة يتم تو�سيحها من خالل جدول يتكون من �ستة 
�أعمدة كالتايل:

 
ǧƘƪǮǩƗƞøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøøǽƘǞǦǩƗƞøøøøǅƘƲǩƗ ƞøøøøøøøǽƘǞǦǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭƨøǭƗƸƜǩƗ ƳƴøǕƞøøøøøǭƘǕ ƟƘøøøøøøøǶƩǸǭ

ǼǱ
ƘǮ
ǽȃ
Ɨ

يح�صن اأدب املوعظة

يدرك �ملق�سود �لأ�سا�سي من �لوعظ
�أدب �ملوعظة : حممد �حلمد , �آد�ب �ملوعظة : �سمري  �جلز�ئري1مو�سوع تعلم

يح�سن �أ�ساليب �لوعظ �خلا�ص و�لعام

قر�ءة كتاب : �أدب �ملوعظة : حممد �حلمد1قر�ءة موجهةيعتني باآد�ب �ملوعظة �حل�سنة

�لعمود �لأول يحدد جمال �لكفاية وهو �ملجال �لإمياين. 1 .
�لعمود �لثاين يحتوي �لكفاية �لعامة وهي هنا )يح�سن �أدب �ملوعظة(. 2 .

�لعمود �لثالث يحتوي �لكفايات �خلا�سة وهي هنا ثالث كفايات خا�سة هي )يدرك �ملق�سود �لأ�سا�سي من �لوعظ(, و)يح�سن �أ�ساليب  3 .
�لوعظ �خلا�ص و�لعام(, و)يعتني باآد�ب �ملوعظة �حل�سنة(.

�لعمود �لر�بع و�خلام�ص يو�سحان م�سار �لتعلم �لذي �سيوظف لتنفيذ �لكفايات �خلا�سة وعدد �لرب�مج �لالزمة لذلك, كما يلي: 4 .
•�لكفايتني �لأوليني �سيتم تنفيذهما معا من خالل مو�سوع تعلم يلقيه �أحد �ملربني على زمالئه, و�سيخ�س�ص له برنامج و�حد. 	

•�لكفاية �لثالثة �سيتم تنفيذها يف �سكل قر�ءة موجهة, و�سيخ�س�ص لها برنامج و�حد.  	
�أو �قرت�ح بع�ص  �لعمود �ل�ساد�ص ي�سم �ملوجهات و�ملقرتحات �لتي ت�ساعد �ملربي �لقائد على تنفيذ �لربنامج من خالل توجيه ن�ساطه,  5 .

�ملر�جع �ملنا�سبة, �أو  لفت نظره لق�سايا حمددة, وغري ذلك.
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ǼǱ
ƘǮ
ǽȃ
Ɨ

يحذر من اآفات القلوب

يلخ�ص �أهم �آفات �لقلوب

2دورة

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �أمر��ص 
�لقلوب و�سفاوؤها : �بن تيمية , �إغاثة �للهفان من م�سائد 

�ل�سيطان : �بن �لقيم , �أمر��ص �لقلوب و�سفاوؤها : عبد �هلل �آل 
جار �هلل , �سريط : �سل�سلة �آفات �لقلوب : حممد �سعيد ر�سالن

يدرك �أثر �آفات �لقلوب على �سلوكه

يهتم بتنقية قلبه من �ل�سو�ئب

يح�سن م�ساعدة �ملرتبي يف تنقية قلبه من 
1قر�ءة موجهة�ل�سو�ئب

يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : �أمر��ص �لقلوب و�سفاوؤها : �بن 
تيمية , �جلزء �لأول من �إغاثة �للهفان من م�سائد �ل�سيطان : 

�بن �لقيم , �أمر��ص �لقلوب و�سفاوؤها : عبد �هلل �آل جار �هلل

ي�صتلهم القدوة من 
�صري ال�صاحلني قدمياً 

وحديثاً

ي�ستخرج �لدرو�ص و�لعرب من �سري 
��ستخر�ج �لدرو�ص و�لعرب من خم�ص �سري خمتارة من نزهة 2مهمة �أد�ئية�ل�ساحلني

�لف�سالء تهذيب �سري �أعالم �لنبالء : د. حممد �ل�سريف

تقدمي مو�سوع تعلم للمرتبني عن حياة �أحد �ل�سلف1مهمة �أد�ئيةيوظف �سري �ل�ساحلني كو�سيلة تربوية

تلخي�ص كتاب �لقدو�ت �لكبار بني �لتحطيم و�لنبهار : د. 1مهمة �أد�ئيةيتعامل بو�قعية مع �سري �ل�ساحلني
حممد �ل�سريف

يح�صن اأدب املوعظة

يدرك �ملق�سود �لأ�سا�سي من �لوعظ

�أدب �ملوعظة : حممد �حلمد , �آد�ب �ملوعظة : �سمري  �جلز�ئري1مو�سوع تعلم

يح�سن �أ�ساليب �لوعظ �خلا�ص و�لعام

قر�ءة كتاب : �أدب �ملوعظة : حممد �حلمد1قر�ءة موجهةيعتني باآد�ب �ملوعظة �حل�سنة
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ǼǮ
Ǫǖ
ǩƗ يح�صن التعامل مع

ال�صنة النبوية

تدوين �ل�سنة �لنبوية : د. حممد مطر �لزهر�ين1قر�ءة موجهةيعرف تاريخ تدوين �ل�سنة وم�سنفاتها

1برنامجيعظم �ل�سنة �لنبوية يف نف�ص �ملرتبي

مثال : يطلب من كل و�حد من �ملرتبني �ختيار �سنة نبوية 
وعر�ص  موجز عنها يت�سمن : �لتعريف بها , و�لأجر �ملرتتب 

عليها , وكيف ...
عر�ص مناذج من �ل�سلف يف هذ� �جلانب مثل : عبد �هلل بن 

عمر ر�سي �هلل عنه ,مالك بن �أن�ص ...

ي�ستنبط �لدرو�ص �لرتبوية و�لأحكام من 
2مهمة �أد�ئية�لأحاديث �ملختارة

�إعد�د بحث م�سغر عن خم�سة �أحاديث من �لأربعني �لنووية 
يتكون من : �سرح غريب �لألفاظ – تعريف خمت�سر بال�سحابي 

– تدوين �لدرو�ص �لرتبوية �مل�ستفادة من �حلديث – تدوين 
�لأحكام �مل�ستفادة من �حلديث

1لقاء خبرييدرك ن�ساأة علم م�سلح �حلديث وفو�ئده

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : م�سطلح �حلديث : �بن 
عثيمني , �لباعث �حلثيث �سرح �خت�سار علوم �حلديث : د. 

�أحمد �ساكر , حتقيق �لرغبة يف تو�سيح �لنخبة : د. عبد �لكرمي 
�خل�سري

ǼǪ
Ǣǖ
ǩƗ ميار�س مهارات التفكري

الناقد

�لرتكيز على بناء �جتاه �إيجابي نحو �لتفكري �لناقد + �جلو�نب 1لقاء خبرييلخ�ص مهار�ت �لتفكري �لناقد
�لوجد�نية للتفكري �لناقد + �لتطبيق �لعملي

يهتم بتمحي�ص �لأفكار و�ملعلومات
�ختيار برناجمًا تربويًا يف حميطه وينقده نقدً� علميًا1مهمة �أد�ئية

يقدم نقًد علميًا ملو�سوعات تربوية خمتارة
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ǻƸ
Ǧ
Ǟǩ
Ɨ ي�صتوعب املنهج ال�صليم

يف فهم الأحداث وقراءة 
الواقع

يفهم طبيعة تكّون �لأحد�ث يف �ملجتمعات
1لقاء خبري

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : نحو فهم �أعمق للو�قع 
�لإ�سالمي : د. عبد �لكرمي بكار , فقه �لو�قع �أ�سول و�سو�بط : 
�أحمد بوعود , فقه �لو�قع : د. نا�سر �لعمر , هي هكذ� : د. عبد 

�لكرمي بكار يقر�أ �لو�قع وفق روؤية �سرعية

تلخي�ص ف�ساًل خمتارً� من تقرير �لبيان �ل�سرت�تيجي1مهمة �أد�ئيةيهتم بالطالع على �آر�ء �أهل �لعلم و�لتجربة

در��سة ظاهرة �جتماعية معا�سرة من خالل حدث تاريخي 1مهمة �أد�ئيةي�ستفيد من جتارب �لتاريخ
م�سابه

ǻǸ
Ǖƴ
ǩƗ ي�صتوعب واقع العمل

الدعوي املعا�صر 
وتاريخه

يفهم ن�ساأة �لعمل �لدعوي �ملعا�سر وتاريخه
1لقاء خبري

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : مقدمات للنهو�ص بالعمل 
�لدعوي : د. عبد �لكرمي بكار , نظر�ت يف م�سرية �لعمل 

�لإ�سالمي : عمر عبيد ح�سنة ي�ست�سعر �حلاجة لتو�سيع نطاق �لعمل 
�لدعوي

رحلةيطلع على جتارب  وخرب�ت دعوية متميزة

1قر�ءة موجهةيلم باأبرز �ل�سخ�سيات �لدعوية �ملعا�سرة
يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : رجال �لفكر و�لدعوة يف 
�لإ�سالم : �أبو �حل�سن �لندوي , علماء ومفكرون عرفتهم : 
حممد �ملجذوب , �سل�سلة �أعالم �مل�سلمني : ن�سر د�ر �لقلم

يدر�ص مناذج من و�قع �لأقليات �لإ�سالمية 
يقدم عر�ص متنوع عن و�قع �أحد �لأقليات �مل�سلمة يف �لعامل 1برنامجيف �لعامل

مثل : �لفلبني , �ل�سني ...
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Ǽǥ
ǸǪ
ƾǩ
ƗǷ 
ǼǢ
ǪƲ
ǩƗ

ي�صتوعب املنهج 
النبوي يف التعامل مع  

الأخطاء

يحدد معامل منهج �لنبي يف �لتعامل مع 
�أخطاء �لنا�ص

1قر�ءة موجهة

يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : �لأ�ساليب �لنبوية يف �لتعامل 
مع �أخطاء �لنا�ص : حممد �ملنجد , فقه �لتعامل مع �لأخطاء 
على �سوء منهج �ل�سلف : عبد �لرحمن �ملدخلي , كيف تعامل 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم مع �لأخطاء : �أحمد �لطويان , 
�ملنهاج �لنبوي يف ت�سحيح �لأخطاء : حممد �لأخر�ص

يوؤمن بقيمة �إتباع �لهدي �لنبوي يف �حلياة

يجيد �لتعامل مع �أخطاء �ملرتبني يف دينهم 
كتابة خطو�ت �إجر�ئية عامة للتعامل مع �أخطاء �ملرتبني1مهمة �أد�ئية�أو دنياهم بذكاء

ǼǕ
ƘǮ
ƢƩ
ȅ
Ɨ

يبني عالقة نا�صجة 
مع املرتبني

يحرتم حدود �لعالقة �ملتزنة مع �ملرتبي

لقاء خبري + 
1ممار�سة عملية

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �ملعاي�سة �لرتبوية : �سامل 
�لبطاطي , علم �لنف�ص �لدعوي : د. عبد �لعزيز �لنغيم�سي , 

�ملنهاج �لنبوي يف دعوة �ل�سباب : د. �سليمان �لعيد

ي�ساعد �ملرتبي يف مو�جهة م�سكالته

يعتني مب�ساركة �ملرتبي وجد�نيًا

يوظف عالقته باملرتبي يف بناء �سخ�سية 
�سوية
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ǼǕ
ƘǮ
ƢƩ
ȅ
Ɨ

يتعامل باإيجابية مع 
ق�صايا جمتمعه

يوظف جزء من بر�جمه �لرتبوية خلدمة 
جمتمعه

1م�سروع

-مع �أهمية مر�عاة منا�سبة �لرب�مج �ملجتمعية لل�سريحة 
�لعمرية �ملنفذة يف �لبيئة �لرتبوية ,مثال : �إبعاد �سغار �ل�سن 

عن �لتجمعات �ل�سبابية , وعدم تقدمي �سغار �ل�سن بر�مج لكبار 
�ل�سن ...

-وكذلك �أهمية مر�عاة �لرب�مج لل�سريحة �مل�ستهدفة ,مثال : 
عدم تقدمي بر�مج علمية متخ�س�سة لعامة �لنا�ص ,�أو تقدمي 

بر�مج متقدمة يف بيئة حمدودة �لإمكانيات 
يهتم بتطوير جمتمعه ومنوه

مثال : زيارة جمعية �لرب, �أو م�سروع �بن باز �خلريي مل�ساعدة 1زيارةيدرك ق�سايا وم�سكالت جمتمعه
�ل�سباب على �لزو�ج

ǼǱ
ƴƜ
ǩƗǷ
 Ǽ
Ʈǆ
ǩƗ

يكت�صب املفاهيم 
الأ�صا�صية يف اللياقة

يدرك م�سوؤوليته جتاه بدنه
1لقاء خبري

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �للياقة �لبدنية للجميع: 
حممد ر�سو�ن و�أحمد من�سور , �للياقة �لبدنية و�ل�سحية : 

�ساري حمد�ن ونورما �سليم
يو�سح �لقو�عد �لأ�سا�سية للربنامج �لريا�سي 

�ل�سليم

1م�سروعميار�ص �أن�سطة حياتية يومية مفيدة للياقته
يحدد �ملربي بع�ص �لأن�سطة �حلياتية �ملفيدة للياقته, مثال: 
�مل�سي مدة ن�سف �ساعة ثالث مر�ت يف �لأ�سبوع, �للتز�م 

بتمارين ريا�سية حمددة يوميًا ...

ي�سمم برناجمًا غذ�ئيًا ريا�سيًا يلتزم به ملدة �سهرين على �لأقل1مهمة �أد�ئيةيعتني باملو�زنة بني غذ�ئه ون�ساطه �لبدين

يلم باأبجديات
الغذاء ال�صحي

ير�سد �لأغذية �ل�سارة �سحيًا يف بيئته �لرتبوية ويتعاون مع 1مهمة �أد�ئيةيجتنب �لأغذية �ل�سارة
�ملرتبني للتخل�ص منها

يتعرف على مهارات
الإ�صعافات الأولية

يح�سن �لتعامل مع حالت: �جلروح – 
�لإغماء – �لنزيف

دورة

برنامج

2

1
- مثال : عر�ص �سريط فيديو عن �لإ�سعافات �لأولية .

- �أو ��ست�سافة �سخ�ص من �لهالل �لأحمر يقدم برناجمًا يف 
�لإ�سعافات �لأولية مع �إ�سر�ك �ملرتبني يف �لتطبيقات �لعملية ... يلخ�ص مبادئ �لإ�سعافات �لأولية

يتطوع لإ�سعاف �مل�سابني

- �لرتكيز على �ملهارة و�إتقانها بعد �لتدرب عليها عمليًا
-ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �ملبادئ 
�لأ�سا�سية لالإ�سعافات �لأولية : حممود �سقر وفاطمة �ل�سرقاوي 
, �لإ�سعافات �لأولية : حممد رفعت , �لإ�سعافات �لأولية : ر�سدي 

قطا�ص و�آخرون
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ǼǞ
Ǎ
Ƙǖ
ǩƗǷ
 Ǽ
ƾǞ
ǲǩ
Ɨ

يعتني بتطوير مفهوم 
الذات

يتبنى مفهوم �إيجابي لذ�ته

ورة
2د

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : مفهوم 
�لذ�ت بني �لطفولة و�ملر�هقة : دعد �سيخ , مفهوم �لذ�ت : �أ�سعد 
�أحمد , مفهوم �لذ�ت �أ�س�سه �لنظرية و�لتطبيقية : و�ل�ص لبني 

وبريت جرين , برنامج تطوير مفهوم �لذ�ت : ناديا �ل�سرور يدرك مكونات مفهوم �لذ�ت

مجي�ساعد �ملرتبي على تطوير مفهومه لذ�ته
رنا

ي�ستفيد من بع�ص �لأفكار  يف �لدورة ويقدمها للمرتبني على ب
�سكل م�سابقة �أو �أم�سية �أو �ختبار عن �كت�ساف �لذ�ت ...

ƟƗ
ƶǩ
Ɨ Ɲ
ƷƗƳ
Ƒ

يهتم بتطوير نف�صه 
ذاتياً

�إجر�ء �ختبار �كت�ساف �لقدر�ت و�أمناط �ل�سخ�سية1مهمة �أد�ئيةي�ستك�سف قدر�ته و�إمكاناته

ت�سميم م�سروع ملدة عام لتطوير ذ�ته يف جو�نب خمتارة1م�سروعيتحمل م�سوؤولية تطوير ذ�ته

مع خبري ,لو�سع معايري وموجهات لال�ستفادة من �لرب�مج 1ور�سة عمليح�سن �لتعامل مع �لرب�مج �لتطويرية
�لتطويرية

يح�صن التعامل مع 
التغيري

يدرك مبادئ �لتغيري

2دورة

- �لرتكيز على فهم �لتغيري كعملية طبيعية ميكن �لتحكم 
مب�سارها نحو �لهدف �ملق�سود .

- ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �إد�رة 
�لتغيري : �ستيف �سميث , دليل �إد�رة �لتغيري و�لتحديث يف 

�ملوؤ�س�سات و�لإد�ر�ت : حممد مرعي , �أ�ساليب �إحد�ث �لتغيري 
و�لتطوير �لتنظيمي : �إ�سد�ر�ت مبيك , �إد�رة �لتغيري �ل�سخ�سي 
: �سيتتيا �سكوت , �سريط : منهجية �لتغيري : د. طارق �ل�سويد�ن 

, �سريط : �إ�سرت�تيجية �لتغيري �لفعال : د. �سالح �لر��سد , 
�سريط : �لتغيري �ل�سخ�سي خطو�ت و�آفاق : د. عبد �لكرمي بكار

يتعامل مع �ملقاومة باإيجابية

يبدي �هتماما بامل�ستقبل
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Ǽǲ
ǢƢ
ǩƗ 
ǼǕ
Ǹǩ
Ɨ

يوظف التقنية يف 
البيئة الرتبوية

ي�سجع �ملرتبي على �ل�ستخد�م �لو�عي 
1برنامجللتقنية

طرح �أم�سية حول كيف نتعامل مع �لتقنية بوعي ؟ وتق�سم �إىل 
عدة �أق�سام : �جلو�ل – �لنرتنت – �حلا�سب -... ويطلب من 
�ملرتبني تقدمي م�ساركة يف �أحدها �إما �إح�سائيات و�أرقام – �أو 

معلومات ومعارف – �أو در��سات و��ستبانات ...

ي�ستخدم �أدو�ت �لتقنية يف �إجناز �أعماله 
مهمة �أد�ئية�لرتبوية

�ل�ستفادة من �لربيد �للكرتوين يف �لتو��سل د�خل �لبيئة 
�لرتبوية ,مثال :

�إر�سال ملفات هامة �أو مقالت مفيدة ... .
�إر�سال مهام ومتطلبات ...

��ست�سار�ت ....
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Ǽƽ
ƘǾƾ
ǩƗ 
ǼǕ
Ǹǩ
Ɨ

ي�صتوعب مقومات 
الت�صور الإ�صالمي 

لل�صيا�صة

يوؤمن با�ستيعاب �ل�سريعة ملتطلبات �لو�قع 
�ل�سيا�سي

1لقاء خبري

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : مقدمة �إىل علم �ل�سيا�سة 
: عبد �ملعطي ع�ساف , مقدمة يف علم �ل�سيا�سة : يحيى �لكعكي 

, مقدمة يف فقه �لنظام �ل�سيا�سي : د. حممد �ل�سريف , فقه 
�ملتغري�ت يف عالئق �لدولة �لإ�سالمية بغري �مل�سلمني : د. �سعد 

�لعتيبي

ي�ستوعب مقومات �لدولة يف �لإ�سالم

يفهم �لو�قع �ل�سيا�سي يف �سوء �ملنهج 
�ل�سرعي

يلم باأبرز �لنظم �ل�سيا�سية يف �لإ�سالم

يدرك �لعالقة بني �حلاكم و�ملحكوم

تقدمي �إد�رة جل�سة حو�ر عن �ملو�طنة من منظور �إ�سالمي 1مهمة �أد�ئيةيف�سر مفهوم �ملو�طنة من منظور �إ�سالمي
للمرتبني يف بيئته �لرتبوية

Ǽǭ
ȆǕ
ȃ
Ɨ Ǽ
ǕǸ
ǩƗ

يتعامل باإيجابية مع
و�صائل الإعالم

�ختيار وعر�ص برنامج �إعالمي منا�سب يف حميطه �لرتبوي1مهمة �أد�ئيةي�ستفيد من �لرب�مج �لإعالمية بوعي

يعرف ��سرت�تيجيات تاأثري �لأفر�د على 
�ملوؤ�س�سات �لإعالمية

1لقاء خبري

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �إ�سكاليات �لعمل 
�لإعالمي بني �لثو�بت و�ملعطيات �لع�سرية : د. حمي �لدين 

عبد �حلليم , �أبعاد غائبة �لرتبية �لإعالمية يف �ملجتمع �لعربي 
�ملعا�سر : عبد �جلبار دولة

يثمن جهود �لإعالم �لإ�سالمي يف ن�سر 
�لر�سالة �لإعالمية �ل�سحيحة

يف�صر كيفية تكّون 
الراأي العام

يت�سور مفهوم �لر�أي �لعام ودللته �لفكرية 
و�لعملية

1قر�ءة موجهة
يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : �لر�أي �لعام �ملفهوم 

و�لوظائف : د. حممد �خلرعان ,�لر�أي �لعام يف �لإ�سالم : د. 
�سيد �ساد�تي �ل�سنقيطي

يو�سح �لأ�س�ص �لنظرية للر�أي �لعام

يعرف �آليات تكّون �لر�أي �لعام حول مو�سوع 
�أو ق�سية ما

ينقد مفهوم �لر�أي �لعام وفق �لت�سور 
�لإ�سالمي
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ǻƳ
Ƙǆ
Ƣǡ
ȅ
Ɨ Ǽ
ǕǸ
ǩƗ

يح�صن تدبري �صوؤونه 
القت�صادية ال�صخ�صية

يناق�ص طبيعة �ملال ووظيفته يف نظرة �مل�سلم

ورة
1د

يعدد قو�عد �إد�رة �مل�سروف �ل�سخ�سي

ئية
�أد�

مة 
ت�سميم خطة مليز�نية �سخ�سية و�للتز�م بها مه

ملدة �سهر على �لأقل

يوؤمن باأهمية �جلد و�ل�سرب يف طلب �لرزق
-  ميكن �ل�ستفادة من �لرب�مج �حلا�سوبية يف 

�إد�رة �مليز�نية
ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع 
�لتالية : �قت�ساديات �لأ�سرة : �أمين مز�هرة , 
مر�سدك لإعد�د ميز�نية �لأ�سرة : لولوة �مل�سند 
, ع�سرنا و�لعي�ص يف زمانه �ل�سعب : د. عبد 

�لكرمي بكار
يحذر من �ل�سلوك �ل�ستهالكي

ǸǮ
ǲǩ
Ɨ Ƽ
ǞǱ
 Ǭ
ǪǕ

يقدر اأهمية جمال علم 
نف�س النمو

يف اأدواره الرتبوية

يطلع على �أبرز م�سادر علم نف�ص �لنمو �لتي تخدمه يف 
زيارة مكتبة عامة �أو خا�سة تت�سمن ق�سم يف 1زيارةعمله

علم �لنف�ص وجرد �أغلب كتبها

يدرك اأهم املو�صوعات 
يف

علم  نف�س النمو

يو�سح مفهوم علم نف�ص �لنمو

2دورة

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من 
�ملر�جع �لتالية : علم نف�ص �ملر�حل �لعمرية 
: د. عمر �ملفدى , علم نف�ص �لنمو : د. عبد 

�لرحمن �سليمان , �ملر�هقون : د. عبد �لعزيز 
�لنغيم�سي , علم نف�ص �لنمو : �أمل ح�سونه

يجيد �لتعامل مع قو�نني �لنمو

يقدر تاأثري عو�مل �لنمو يف تعامله مع �ملرتبني



73

ǧƘƪǮǩƗƞøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøøǽƘǞǦǩƗƞøøøøǅƘƲǩƗ ƞøøøøøøøǽƘǞǦǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭƨøǭƗƸƜǩƗ ƳƴøǕƞøøøøøǭƘǕ ƟƘøøøøøøøǶƩǸǭ

ǸǮ
ǲǩ
Ɨ Ƽ
ǞǱ
 Ǭ
ǪǕ

يجيد التعامل الرتبوي
مع  املراهقني

ير�عي �حتياجات �ملر�هق يف بناء بر�جمه 
يتم من خاللها و�سع معايري لت�سميم �لرب�مج �لرتبوية مبا 1ور�سة عمل�لرتبوية

يتنا�سب مع خ�سائ�ص �لنمو لدى �ملر�هقني

ƞǾ
ǭȆ
ƽȃ
Ɨ ƞ
Ǿƛ
ƸƢ
ǩƗ

يتبنى اأ�صاليب الرتبية 
الإ�صالمية

يف بيئته الرتبوية

ميكن للمربي �أن ي�ستفيد من : �أ�سول �لرتبية �لإ�سالمية 1مو�سوع تعلميقارن بني �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالمية
و�أ�ساليبها : عبد �لرحمن �لنحالوي

مع خبري ,ويتم من خاللها و�سع موجهات لتفعيل �جلانب 1ور�سة عمليعتني بالأ�ساليب �لوجد�نية يف �لرتبية
�لوجد�ين يف �ملمار�سات �لرتبوية

ينوع يف �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالمي يف بيئته 
1مهمة �أد�ئية�لرتبوية

�ختيار ثالثة من �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالمية ويطبقها مع 
�ملرتبني , ويتلقى تغذية ر�جعة من زمالئه �ملربني بعد فرتة من 

�لزمن

ƞǽ
Ǹƛ
ƸƢ
ǩƗ 
ƝƷ
ƗƳ
ȃ
Ɨ

يقود فريق عمل بجدارة

يحافظ على وحدة و�جتاه فريقه يف �لعمل

ورة
2د

- �لهتمام بتكوين �جتاه �إيجابي نحو �لعمل مع فريق مهما 
كانت �سعوباته

- ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : دليل 
�ملديرين يف قيادة �لأفر�د وفرق �لعمل : د. حممد مرعي , 

م�ساكل قيادة فريق �لعمل وحلولها : كالي كار , كيفية بناء فرق 
عمل فعالة : �سوز�ن ويالن , �إد�رة فرق �لعمل : لورن�ص هولب , 

دليل �لتدريب �لقيادي : ه�سام �ملرتبي , �إد�رة �لأفر�د : روزمري 
توم�سون : ترجمة : د. حز�م �ملطريي

يفهم مر�حل تكّون فرق �لعمل

يتقبل تنوع �لآر�ء كم�سدر قوة لفريقه

لية
عم

سة 
ار�

مم
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ǻǸ
ƛƸ
Ƣǩ
Ɨ Ǔ
ƘǮ
ƢƩ
ȅ
Ɨ Ǭ
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يفهم عالقة الرتبية 
بالعمليات الجتماعية 

يف املجتمع

يجيد توظيف �آليات �ل�سبط و�لتدرج 
1ور�سة عمل�لجتماعي يف بيئته

ميكن للمربي �أن ي�ستفيد من �ملر�جع �لتالية : علم �لجتماع 
�لرتبوي : عبد �هلل �لثبيتي , در��سات يف علم �لجتماع �لرتبوي 

: نا�سر ثابت , علم �لجتماع �لرتبوي : �إح�سان �حل�سن , 
�لإ�سالم و�ل�سبط �لجتماعي : �سلوى �سليم

ت�سميم م�سروع طويل �ملدى ي�سمن فيه و�سائل �لتن�سئة 1م�سروعيعتني بو�سائل �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سوية
�لجتماعية يف بر�جمه �لرتبوية

ǻǸ
ƛƸ
Ƣǩ
Ɨ Ƽ
Ǟǲ
ǩƗ 
ǬǪ
Ǖ

يف�صر دوافع ال�صلوك
التي تواجهه يف بيئته

1ور�سة عملير�عي دو�فع �ملرتبني يف بر�جمه �لرتبوية

حتليل ثالثة مو�قف و�قعية �أو �فرت��سية ويف�سرها من خالل 1مهمة �أد�ئيةيوظف �لدو�فع يف فهم �سلوكيات �ملرتبني
�لدو�فع �لإن�سانية

1قر�ءة موجهةي�سرح �آليات عمل �لدو�فع �لإن�سانية

يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : علم �لنف�ص �لدعوي : د. عبد 
�لعزيز �لنغيم�سي , علم �لنف�ص �لرتبوي يف �سوء �لإ�سالم : 

د. فادية حمام و�آخرون , �لدو�فع و�لنفعالت : حممد زيد�ن 
, �لد�فعية و�ل�سلوك بني �لنظرية و�لتطبيق : حمي �لدين 

�لأزهري

يجيد �صياغة الأهداف 
الرتبوية

يو�سح �أثر �لأهد�ف على �لعملية �لرتبوية

1دورة

يعتني باجلانب �لتطبيقي �لعملي, و�لتاأكد من �إتقان �ملربيني, 
�ل�سياغة �ل�سحيحة لالأهد�ف �لرتبوية يف �سياق �لبيئة 

�لرتبوية �خلا�سة وميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية: �سياغة 
�لأهد�ف �لرتبوية و�لتعليمية يف جميع �ملو�د �لدر��سية: جودة 

�أحمد �سعادة, تربية �ل�سباب )�لأهد�ف و�لو�سائل( : د. حممد 
�لدوي�ص

يعتني بتنوع جمالت �لأهد�ف �لرتبوية

ي�سع معايري حمددة لقيا�ص �لأهد�ف 
�لرتبوية
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Ƽ
ǽƷ
ƴƢ
ǩƗ 
ǟƸ
Ǎ
Ƿ ƨ
ǵƘ
ǲǮ
ǩƗ

يتمثل الأدوار احلديثة 
للمعلم

1قر�ءة موجهةيو�سح �ملهام �لأ�سا�سية للمعلم �لناجح

يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : مهار�ت �لتدري�ص و�لتوجيه 
: د. حممد �لدوي�ص , حول �لرتبية و�لتعليم , بناء �لأجيال : 
د. عبد �لكرمي بكار , فن �لإ�سر�ف يف �حللقات و�ملوؤ�س�سات 

�لقر�آنية : د. يحيى �لغوثاين  , كيف تكون مدر�سًا فعاًل: ترجمة 
) مي�سون يون�ص ( ,�سفات �ملعلمني �لفاعلني :حممد خطاب

�ختيار بع�ص �لأدو�ر �ملقرتحة ور�سم خطة لتطبيقها خالل 1مهمة �أد�ئيةي�سعى لتطبيق �لأدو�ر �ملتغرية ملعلم �ليوم
ف�سل در��سي ,ثم ُيقّوم من زمالئه

1لقاء خبرييقدر �أهمية �لعناية باإعد�د �ملعلم

يفهم عالقة املنهج 
بخ�صائ�س  منو 

املرتبني

يفهم عالقة مبادئ �لنمو باملنهج
1لقاء خبري

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : بناء �ملناهج وتخطيطها 
: حممد �سابر �سليم وزمالءه , �ملناهج – �لأ�س�ص و�ملكونات 

و�لتنظيمات و�لتطوير - : فتحي يون�ص وزمالءه . يهتم بطبيعة �ملرتبني عند تدري�سهم �ملنهج

يحاول توظيف حاجات �ملرتبني يف منهجه 
1م�سروع�لرتبوي

م�سروع طويل �ملدى بحيث يحدد �ملربون �حتياجات �ملرتبني 
,ويحاولون �إ�سباعها يف هذ� �مل�سروع , مثال : تق�سيم �لعمل يف 
�لبيئة �لرتبوية على جلان متنوعة: ثقايف , ريا�سي , �جتماعي 
, ... وفتح �ملجال للمرتبني لختيار �للجنة �لتي يرغب �لعمل 

بها ....
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Ƽ
ǽƷ
ƴƢ
ǩƗ 
ǟƸ
Ǎ
Ƿ ƨ
ǵƘ
ǲǮ
ǩƗ

يوظف املناهج احلديثة
لتدري�س القراآن 

الكرمي

يفا�سل بني �ملناهج �ملختلفة لتدري�ص �لقر�آن 
�لكرمي

ورة
2د

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : روؤية 
منهجية لتدري�ص �لقر�آن �لكرمي : غادة �لطاهر , طرق تدري�ص 
�لقر�آن �لكرمي :     د. حممد �لزعبالوي , مهار�ت �لتدري�ص يف 

�حللقات �لقر�آنية : د. علي �لزهر�ين يتبنى مفهومًا و��سعًا لتعليم �لقر�آن �لكرمي

يطّور منهجه يف تدري�ص �لقر�آن �لكرمي

لية
عم

سة 
ار�

يحر�ص �ملربي على در��سة جدوى طريقته يف تدري�ص �لقر�آن مم
�لكرمي يف بيئته �لرتبوية وتقدمي �حللول �ملنا�سبة

ميار�س فنون املتابعة 
الرتبوية بكفاءة

يدرك حدود �لعالقة بني �ملربي و�ملرتبي

ورة
2د

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �لر�سول 
�لعربي �ملربي : د. عبد �حلميد �لها�سمي , �ملعاي�سة �لرتبوية 
: �سامل �لبطاطي , دور �ملربي يف �لدعوة �لفردية : ه�سام �آل 
عقدة , دليل �لعمل �ملرتبيني �لثانوي : م�سطفى �لطحان , 

�لرتبية ودورها يف ت�سكيل �ل�سلوك : م�سطفى �لطحان , �أ�س�ص 
ومهار�ت �لدعوة �لفردية : �إبر�هيم �لديب , تربية �ملر�هق يف 
رحاب �لإ�سالم : د. حممد �لنا�سر , منهج �لرتبية �لإ�سالمية 
: حممد قطب , بناء �لأجيال : د. عبد �لكرمي بكار , �للم�سة 
�لإن�سانية : د. حممد حممد بدري , موقع : �ملربي , �إطاللت 

تربوية

ي�سعى لتطبيق �أ�س�ص ومبادئ �ملتابعة �لرتبوية

ئية
�أد�

مة 
مه

ت�سميم خطة ملتابعة �ملرتبني فرديًا1

روعينوع يف �أدو�ت �ملتابعة �لرتبوية
�ختيار ثالث �أدو�ت يف �ملتابعة �لرتبوية وتوظيفها يف بيئته 1م�س

�لرتبوية خالل ف�سل در��سي وفق �آلية و��سحة وحمددة
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ǼǱ
ƘǮ
ǽȃ
Ɨ

يو�صح املنهج ال�صرعي
يف التعامل مع الفنت

1مو�سوع تعلمي�سرح معنى �لفتنة و�أنو�عها

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : موقف �مل�سلم من �لفنت يف 
�سوء �لكتاب و�ل�سنة : ح�سني �حلازمي , معامل يف �أوقات �لفنت 
و�لنو�زل : د. عبد �لعزيز �ل�سدحان , �لعو��سم من �لفنت : د. 

�سلمان �لعودة , �سريط : �سرح كتاب �لفنت من �سحيح �لبخاري : 
د. عبد �لكرمي �خل�سري

تلخي�ص ربع �ملنجيات من كتاب خمت�سر منهاج �لقا�سدين لبن 2مهمة �أد�ئيةيلخ�ص �ملنجيات من �لفنت
قد�مة

1م�سروعي�سعى يف حت�سني �ملرتبي من �لفنت
مثال : ي�سعى �ملربي مع زمالئه لر�سم خمطط تف�سيلي حول فتنة 
خمتارة : �لن�ساء – �لدنيا – �ملال -... يت�سمن : �لهدف �ملر�د 

�لو�سول �إليه – �لطرق و�لو�سائل �ملتبعة - ...
يتعامل مع �لفنت يف �سوء �لأو�مر و�لآد�ب 

و�سع خطة عمل ملحيطه �لرتبوي للتعامل باإيجابية مع فتنة خمتارة1مهمة �أد�ئية�ل�سرعية

ǼǮ
Ǫǖ
ǩƗ

يح�صن التعامل مع 
الفتوى وامل�صائل 

امل�صتجدة

يفهم �ملنهج �ل�سرعي يف �لتعامل مع �لفتوى 
و�ختالف �ملفتني

3دورة

�لفتيا �ملعا�سرة : د. خالد �ملزيني , �لفتوى يف �ل�سريعة �لإ�سالمية 
: عبد �هلل �آل خنني , �خلالف بني �لعلماء : �أ�سبابه وموقفنا منه : 
�بن عثيمني , فقه �خلالف : د. عو�ص �لقرين , �ختالف �ملفتني : 
د. حامت �لعوين , �لإفتاء يف عامل مفتوح : �ملركز �لعاملي للو�سطية 

, �أعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني : �بن �لقيم , فقه �لنو�زل : 
د. حممد �جليز�ين , منهج ��ستنباط �أحكام �لنو�زل �لفقهية 

�ملعا�سرة : د. م�سفر �لقحطاين , �سريط : تنزيل �لأحكام على 
�لوقائع يف �لق�ساء و�لفتيا : عبد �هلل �آل خنني

يتفهم �أ�سباب �ختالف �لعلماء

يتعامل مع �مل�سائل �مل�ستجدة مبنهجية علمية

ي�صتوعب التاأ�صيل 
ال�صرعي للق�صايا 

الرتبوية

يدرك عالقة �لقو�عد �ل�سرعية بالق�سايا 
1لقاء خبري�لرتبوية

ي�ستفيد من �لجتاهات �لرتبوية �ملعا�سرة

2قر�ءة موجهةي�ستخرج �ملبادئ �لرتبوية من �لكتاب و�ل�سنة
من تف�سري �أحد �ل�سور �لتالية : �لكهف -�لنور -لقمان -غافر 
-�حلجر�ت , ومن كتاب �لعلم �أو �لفنت �أو �ملغازي و�ل�سري من 

�سحيح �لبخاري , �أو كتاب �لإميان من �سحيح م�سلم
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ǼǪ
Ǣǖ
ǩƗ

يهتم بتنمية مهارات 
التفكري يف بيئته 

الرتبوية

1دورةيدرك �أهمية �لتفكري ومهار�ته �لأ�سا�سية

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �لتفكري 
�لعلمي : �لأ�س�ص و�ملهار�ت : �إعد�د نخبة من �أ�ساتذة كلية �لآد�ب 
, �إ�سر�ف : عبد �حلليم �ل�سيد وحممد ر�سو�ن , �لتفكري �لعلمي 

و�لرتبية �لعلمية : يعقوب ن�سو�ن , �أبعاد �لتفكري : روبرت مارز�نو 
و�آخرون

يوظف مهار�ت �لتفكري يف حياته �ليومية

1مهمة �أد�ئية

-ت�سميم مو�سوع تعلم للمرتبني يوظف فيه مهار�ت �لتفكري 
�لأ�سا�سية

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : منهجية �لتفكري �لعلمي يف 
�لقر�آن �لكرمي وتطبيقاتها �لرتبوية : د. خليل �حلدري , تعليم 

�لتفكري : د. �إبر�هيم �حلارثي , دليل �ملعلم لتنمية مهار�ت �لتفكري 
: وز�رة �لرتبية و�لتعليم , مدخل �إىل �لتنمية �ملتكاملة : د. عبد 

�لكرمي بكار
ينمي تفكري �ملرتبي

يت�صم بعادات عقلية 
اإيجابية

يبدي �هتمامًا باكت�ساب عاد�ت عقلية 
�إيجابية

2دورة

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �لعاد�ت 
�لعقلية وتنميتها لدى �لتالميذ : د.�إبر�هيم �حلارثي , عاد�ت 

�لعقل و�لتفكري , �لنظرية و�لتطبيق : يو�سف قطامي و�أميمة عمور, 
20 عادة عقل : يو�سف قطامي يدرك �آلية تكّون �لعاد�ت �لعقلية

�ختيار ثالث عاد�ت عقلية وتدريب �ملرتبني عليها1مهمة �أد�ئيةي�سجع �ملرتبي على تطوير عاد�ته �لعقلية
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ǻƸ
Ǧ
Ǟǩ
Ɨ يح�صن التعامل مع

الجتاهات الفكرية 
املعا�صرة

يدرك مالمح �لفكر �لإ�سالمي

1لقاء خبري

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : حقيقة �لفكر �لإ�سالمي : د. 
عبد �لرحمن �لزنيدي , قو�عد �ملنهج �ل�سلفي يف �لفكر �لإ�سالمي : 

د. م�سطفى حلمي , �لجتاهات �لعقالنية �حلديثة : د. نا�سر �لعقل , 
�لتجديد يف �لفكر �لإ�سالمي : د. عدنان حممد �أ�سامة , �لع�سر�نيون 
: د.حممد حامد �لنا�سر , �ملثقف �لعربي بني �لع�سر�نية و�لإ�سالمية 
: د. عبد �لرحمن �لزنيدي , منهج �أهل �ل�سنة و�جلماعة يف �لتعامل 
مع �أهل �لأهو�ء و�لبدع : �إبر�هيم �لرحيلي , �لرد على �ملخالف من 

�أ�سول �لإ�سالم : بكر �أبو زيد , هجر �ملبتدع : بكر �أبو زيد , �لرد على 
�ملخالف : د. خالد �ل�سبت

يعرف �أبرز �لجتاهات �لفكرية �ملعا�سرة

يفهم �ملنهج �ل�سرعي يف �لتعامل مع 
�لجتاهات �ملخالفة و�أ�سحابها

ǻǸ
Ǖƴ
ǩƗ يح�صن التعامل مع

التيارات الدعوية 
املختلفة

يعرف �لتيار�ت �لدعوية �ملختلفة
1لقاء خبري

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �لتعددية �لدعوية : معاذ 
�لبيانوين , حكم �لنتماء �إىل �لفرق و�لأحز�ب و�جلماعات �لإ�سالمية 
: بكر �أبو زيد , حتقيق مو�قف �ل�سحابة يف �لفتنة من رو�يات �لطربي 

و�ملحدثني : د. حممد �أحمزون

يو�سح طبيعة �خلالف بني �لتيار�ت �لدعوية , و�أهمية يتفهم �خلالف بني �لتيار�ت �لدعوية
�لتكامل بينها

تبادل �خلرب�ت و�لتجارب مع �لتيار�ت �لدعوية �ملختلفة1مهمة �أد�ئيةيتعاون على �خلري مع جميع �لتيار�ت �لدعوية

Ǽǥ
ǸǪ
ƾǩ
ƗǷ 
ǼǢ
ǪƲ
ǩƗ

يت�صم ب�صفات 
ال�صخ�صية الفاعلة

ممار�سة عمليةيبدي �هتمامًا بزيادة فاعليته يف مهامه

يحر�ص على تقوية �إر�دته

1مو�سوع تعلم

ميكن للمربي �أن ي�ستفيد من �ملر�جع �لتالية : مقومات �ل�سخ�سية 
�لفاعلة , �لرتبية و�لتجديد : ماجد عر�سان �لكيالين , قوة �لإر�دة : 

يو�سف �أ�سعد , �لفنون �لع�سرة : مو�سى �لبهدل , �لإر�دة : بول فلكييه , 
�ملبادر�ت �لنافعة : علي �لقحطاين , �لتغيري من �لد�خل : �أمين عبده 
, �فعل �سيئًا خمتلفًا : عبد �هلل �لعبد �لغني , هل فات �لأو�ن لتبد�أ من 

جديد : با�سل �سيخو
يدرك مقومات �ل�سخ�سية �لفاعلة

ǼǱ
ƴƜ
ǩƗǷ
 Ǽ
Ʈǆ
ǩƗ

يتوقى من الأمرا�س
العار�صة واملزمنة

يعرف طريقة �لتعامل مع �ملري�ص �مل�ساب 
بالأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة

بري
ء خ

لقا

2

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : دليل �لأ�سرة عن �لأمر��ص يف 
�ملجتمع : يو�سف �لرتكي , �لوقاية : وجيه �ملعزوزي , �أمر��ص �لع�سر 

: �لأ�سباب و�لإجر�ء�ت �لوقائية : عز �لدين �لدن�ساري وعبد �هلل 
�لبكريي

يهتم باإجر�ء�ت �لوقاية من �لأمر��ص 
ئية�لعار�سة و�ملزمنة

�أد�
مة 

يعتمد جمموعة من �لإجر�ء�ت �لوقائية �سمن �لإجر�ء�ت �لعامة يف مه
حم�سنه �لرتبوي

ي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على 
ئية�لإ�سابة بالأمر��ص �ملزمنة

�أد�
مة 

مه

بالتعاون مع �ملرتبني ي�سدر ن�سر�ت تعريفية عن بع�ص �لأمر��ص 1
�ملزمنة ويوزعها على �ملجتمع �ملحلي
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ǼǞ
Ǎ
Ƙǖ
ǩƗǷ
 Ǽ
ƾǞ
ǲǩ
Ɨ

يتعامل مع العواطف 
بذكاء

يدرك �أهمية �لذكاء �لعاطفي

ئية
�أد�

مة 
مه

بري
ء خ

لقا

11

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �لذكاء �لعاطفي و�ل�سحة 
�لعاطفية : ماأمون مبي�ص , �لذكاء �لعاطفي �لذكاء �لنفعايل : 

حممود خو�لدة , �لذكاء �لعاطفي : �إياد �ل�سفاريني

يح�سن �لتعامل مع م�ساعر �لآخرين

يتعامل بوعي مع م�ساعره ويعرب عنها

لعبة )طاولة �مل�ساعر( وفكرتها : �أن يكتب �مل�سارك موقف 
�أو ظاهرة �أو �أي �سيء �آخر ويطلب من �لآخرين �لتعبري عن 
م�ساعرهم جتاهه , ثم يكتب �لثاين موقف ... وتدور �لورقة 

على �جلميع , وهكذ� للكل

يح�صن التعامل مع 
ال�صغوط النف�صية

يعرف م�سادر �ل�سغوط �لنف�سية

ورة
د

ئية
�أد�

مة 
مه

2

- �لرتكيز على كيفية �لتخفيف من �ل�سغوط من خالل �لتحكم 
بالعو�مل

-ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �سغوط 
�حلياة و�أ�ساليب مو�جهتها : علي ع�سكر ,�سغوط �حلياة 

و�أ�ساليب مو�جهتها : ح�سن عبد �ملعطي , �ل�سغط �لنف�سي 
طبيعته ,�أ�سبابه , �مل�ساعدة �لذ�تية و�ملد�و�ة : �سمري �سيخاين , 

ماذ� لو ؟ �إد�رة �لأزمات : د. �سيد �لهو�ري

يتقبل �ل�سغوط �حلياتية

ت�سميم خطة مقرتحة خا�سة به لإد�رة �سغوطهيطبق ��سرت�تيجيات �إد�رة �ل�سغوط
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ƟƗ
ƶǩ
Ɨ Ɲ
ƷƗƳ
Ƒ

يوازن بني اأدواره يف 
احلياة

يحرتم �أدو�ره يف �حلياة

بري
ء خ

لقا

مل
ة ع

ر�س
و

11

	 عند تناول �لكفاية يح�سن �لإ�سارة �إىل عدة ق�سايا منها :
�ملو�زنة بني و�جبات �ملربي �لأ�سرية ون�ساطه �لرتبوي

�ملو�ءمة بني عمله �أو در��سته وجهده �لرتبوي
- ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �لتو�زن بني �لعمل و�حلياة 
�خلا�سة – رينيه ماجد , ترجمة : طه عز�م , �لتنازع و�لتو�زن يف 

حياة �مل�سلم : حممد مو�سى �ل�سريف

يحدد من خاللها ما �لأدو�ر �لتي ميكن �أن يتعاونون فيهاير�عي �لأولويات يف ممار�سة �أدو�ره
يتكامل مع �لآخرين يف �أد�ء �أدو�ره يف �حلياة

يح�صن التعامل مع 
ال�صخ�صيات

الإن�صانية املختلفة

يعرف �أهم �ل�سمات �لعامة لل�سخ�سيات

ورة
د

ئية
�أد�

مة 
مه

2

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �لتعامل مع 
�ل�سخ�سيات �ل�سعبة : يورك بور�ص , فن �لتعاطي مع �ل�سخ�سيات 
�ل�سعبة : كاري كوبر وفالريي �ساذرلند , كيف تنت�سر على ذوي 
�لطباع �ل�سعبة : �آرثر �سميث وديل �سميث , �لعمل مع ذوي �لطباع 

�ل�سعبة : وليام لندين , 201 طريقة للتعامل مع ذوي �لطباع �ل�سعبة 
: �ألن �ك�سيلرود وجيم هولتج

تدوين مالحظات مفيدة يف �لتعامل مع �سخ�سية كل مرتبي على حدةيح�سن �لتعامل مع �ل�سخ�سيات مبا ينا�سب
يتقبل �لختالف بني �لنا�ص كطبيعة ب�سرية

ي�صتفيد من مهارات
الرتفيه عن النف�س

يو�سح �سو�بط �لرتفيه �لرتبوي
1قر�ءة موجهة

يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : �لرتويح �لرتبوي : خالد �لعودة , 
�لرتويح وعو�مل �لنحر�ف : عبد �هلل �ل�سدحان , �لرتبية �لرتويحية 
يف �لإ�سالم : �أحمد �أبي �سمك , �سو�بط �سرعية لالألعاب �لريا�سية : 

د. �سعيد عبد �لعظيم يقدر �أثر �لرتفيه يف بناء �ل�سخ�سية �ملتزنة

ت�سميم برنامج ترفيهي ذ�تي ملدة ف�سل در��سي1مهمة �أد�ئيةي�سمم برناجمًا ترفيهيًا تربويًا

Ǽǲ
ǢƢ
ǩƗ 
ǼǕ
Ǹǩ
Ɨ

يوظف التقنية يف 
البيئة الرتبوية

يهتم باملنهجية �لعلمية يف �ل�ستفادة من 
نقد مقال من�سور يف �أحد �ملو�قع �لرتبوية يف �سوء �ملنهجية �لعلمية1مهمة �أد�ئية�ملحتوى �لرتبوي على �لنرتنت
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Ǽƽ
ƘǾƾ
ǩƗ 
ǼǕ
Ǹǩ
Ɨ

يعرف التيارات 
ال�صيا�صية يف الداخل 

واخلارج

يفهم �لعالقات �ملتبادلة بني �لتيار�ت 
�ل�سيا�سية

1لقاء خبري

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : مقدمة �إىل علم �ل�سيا�سة 
: عبد �ملعطي ع�ساف , مقدمة يف علم �ل�سيا�سة : يحيى �لكعكي 

, مقدمة يف فقه �لنظام �ل�سيا�سي : د. حممد �ل�سريف , فقه 
�ملتغري�ت يف عالئق �لدولة �لإ�سالمية بغري �مل�سلمني : د. �سعد 

�لعتيبي

يدرك ن�ساأة �لتيار�ت �ل�سيا�سية و�أهد�فها

يح�سن �لتعامل مع �لتيار�ت �ل�سيا�سية 
�ملختلفة

يالحظ تاأثريات العوملة 
يف حياته

يدرك مفهوم �لعوملة

1قر�ءة موجهة
يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : �لعوملة مقاومة و��ستثمار : 
د. �إبر�هيم �لنا�سر , �لعوملة : د. عبد �لكرمي بكار , عوملة �أم 

�أمركة: ح�سن قطام�ص

يلم مبجالت �لعوملة و�آلياتها

ي�ست�سعر خماطر �لعوملة على �لأمة �لإ�سالمية

يو�سح �آليات ��ستثمار �لعوملة

Ǽǭ
ȆǕ
ȃ
Ɨ Ǽ
ǕǸ
ǩƗ

يتعامل باإيجابية مع
و�صائل الإعالم

1م�سروعيقدم �أفكارً� �إعالمية منا�سبة لبيئته �لرتبوية

يق�سم �ملربي مع زمالئه �لإعالم �إىل �إعالم مرئي – م�سموع 
– مكتوب ... ثم يطلب من كل و�حد منهم �ختيار ق�سم معني 

وكتابة فكرتني بخطو�تها �لعملية ميكن تطبيقها يف �لبيئة 
�لرتبوية

يطلع على �أبرز �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملحلية 
و�لعاملية

مهمة �أد�ئية + 
1 + 1زيارة

- كتابة تقرير عن موؤ�س�سة �إعالمية من خالل موقعها على 
)BBC- CNN - …( لنرتنت�

- زيارة لأبرز �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملحلية
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ǻƳ
Ƙǆ
Ƣǡ
ȅ
Ɨ Ǽ
ǕǸ
ǩƗ

يكّون نظرة عامة عن 
القت�صاد ومبادئه

يدرك مفهوم �لقت�ساد وجمالته

3دورة

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �ملجموع 
يف �لقت�ساد �لإ�سالمي , يف �لفكر �لقت�سادي �لإ�سالمي , 
�أ�سول �لقت�ساد �لإ�سالمي : د. رفيق �مل�سري , مقدمة يف 
تاريخ �لقت�ساد �لإ�سالمي وتطوره : د. فوؤ�د �لعمر , �ملعجم 

�لقت�سادي �لإ�سالمي : �أحمد �ل�سربا�سي , �لقت�ساد 
�لإ�سالمي و�لق�سايا �لفقهية �ملعا�سرة : د. علي �ل�سالو�ص 
, �لإ�سالم و�ملذ�هب �لقت�سادية �ملعا�سرة : يو�سف كمال , 
�لقت�ساد و�ملال يف �لت�سريع �لإ�سالمي و�لنظم �لو�سعية : 

فوزي عطوي , مو�سوعة �لإقت�ساد �لإ�سالمي : د. رفعت �ل�سيد 
�لعو�سي , بحوث يف �لقت�ساد �لإ�سالمي : د. عبد �هلل بن 

منيع , �أبحاث �ملوؤمتر �لعاملي لالقت�ساد �لإ�سالمي , موقع : د. 
يو�سف �ل�سبيلي , ود. حممد عثمان �سبري , ود. رفيق �مل�سري , 

ود. حممد �لع�سيمي

يو�سح �أهم �مل�سطلحات �لقت�سادية �ل�سائعة
ي�سرح �أبرز مالمح �لنظم �لقت�سادية 

�لو�سعية

يلم باأبرز املبادئ 
والأ�ص�س القت�صادية يف 

الإ�صالم

يوؤمن با�ستيعاب �ل�سريعة ملتطلبات �لو�قع 
�لقت�سادي

ي�سرح خ�سائ�ص �لقت�ساد �لإ�سالمي 
و�أركانه

يفرق بني �مللكية �لعامة وملكية �لدولة و�مللكية 
�خلا�سة

يقارن بني �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية �لإ�سالمية 
وغري �لإ�سالمية

يناق�ص �أبرز �حللول �لإ�سالمية للم�ساكل 
�لقت�سادية

يفهم �لعو�مل �ملوؤثرة على �ل�سلوك 
�لقت�سادي للفرد

يعرف اأبرز املوؤ�ص�صات 
القت�صادية املحلية 

والعاملية

يفهم �أدو�ر �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية �ملختلفة
يدرك �أثر �لعوملة �لقت�سادية على حياته 

�ل�سخ�سية
ي�سرح عالقة �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية 

مبوؤ�س�سات �ملجتمع �لأخرى

ǸǮ
ǲǩ
Ɨ Ƽ
ǞǱ
 Ǭ
ǪǕ

يجيد التعامل الرتبوي
مع الأطفال

1�سماع موجهيفهم خ�سائ�ص �لنمو لدى �لأطفال

يختار �ملربي �أحد �لأ�سرطة �لتالية : طفلك من �لثانية وحتى 
�لعا�سرة : د. هاين �لعبد �لقادر , �أطفالنا : �أحمد �لقا�سي , 
�أنت و�أبناوؤك : د. حممد �لثويني , �لرتبية �لإيجابية للطفل 
: �أ�سامة �جلامع , �آه يا ولدي : خالد �حلليبي , تربية �لأولد 

هم�سات ووقفات : حممد �ملنجد , �آباء يربون : د. عبد �لكرمي 
بكار

يوظف خ�سائ�ص منو �لأطفال يف �لتعامل 
معهم

مهمة �أد�ئية + 
�ختيار مهارة حمددة وتطبيقها على �سريحة من �لأطفال يف 1ممار�سة عملية

موقف تعليمي
يقدر �أهمية �ملمار�سة �لرتبوية �ملبنية على 

تقييم ممار�سات �سائعة يف بيئته �لرتبوية يف �سوء �ملعرفة 1مهمة �أد�ئية�أ�س�ص علمية
�لعلمية �لتي تلقاها
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ƞǾ
ǭȆ
ƽȃ
Ɨ ƞ
Ǿƛ
ƸƢ
ǩƗ

يقارن بني و�صائط 
الرتبية الإ�صالمية

يعرف �أبرز �لوظائف �لرتبوية لو�سائط 
�لرتبية �لإ�سالمية

1برنامج

ميكن للمربي �أن ي�ستفيد من كتاب : �أ�سول �لرتبية �لإ�سالمية 
و�أ�ساليبها : عبد �لرحمن �لنحالوي

يعتني بتوجيه �ملرتبني لال�ستفادة من و�سائط 
�لرتبية �لإ�سالمية

تق�سم و�سائط �لرتبية �لإ�سالمية - �لأ�سرة و�لأ�سدقاء ومكتبة 
�ملدر�سة وديو�نية �حلي .. – على �ملربني ثم يطلب منهم �أفكار 
عملية يف كيفية توجيه �ملرتبني لال�ستفادة منها وتعر�ص يف وقت 

حمدد , ويخرج منها بتو�سيات لتفعيلها يف �لبيئة �لرتبوية

ي�ستثمر و�سائط �لرتبية �لإ�سالمية �ملتاحة له 
�ختيار �أحد �لو�سائط وتوظيفها يف تنفيذ بر�جمه بطريقة 1مهمة �أد�ئيةيف بيئته �لرتبوية

خمطط لها
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ƞǽ
Ǹƛ
ƸƢ
ǩƗ 
ƝƷ
ƗƳ
ȃ
Ɨ

ميار�س مهارات 
الإ�صراف الرتبوي 

بفعالية

يقارن بني �أنو�ع �لإ�سر�ف �لرتبوي

جهة
 مو

�ءة
قر

1

يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : �لإ�سر�ف �لرتبوي �ملتنوع : د. 
ر��سد �لعبد �لكرمي , �لإ�سر�ف �لرتبوي : د. ح�سن �لطعاين, فن 
�لإ�سر�ف على �حللقات و�ملوؤ�س�سات �لرتبوية : د. يحيى �لغوثاين

يكتب خطة �إ�سر�ف لف�سل در��سي كامل

ئية
�أد�

مة 
مه

يكتب خطة ملتابعة �لعمل و�لعاملني يف �لبيئة �لرتبوية وفق 1
�لأهد�ف �ملر�سومة وكيفية �لتقومي و�لتطوير و�لتحفيز ...

حلةيهتم بتطبيق مهار�ت �لإ�سر�ف يف بيئته
يكون �ملربي هو �مل�سرف عليها ويطبق ما تعلمه فيهار

يعرف اأ�ص�س اإدارة 
ال�صراع

يتقبل �ل�سر�ع كطبيعة ب�سرية

جهة
 مو

�ءة
قر

1

يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : �إد�رة �ل�سر�ع يف �ملوؤ�س�سات 
�لرتبوية : ليلى قطي�سات , �إد�رة �ل�سر�ع : مركز �خلرب�ت 

�ملهنية لالإد�رة – مبيك , �خلطو�ت �لذكية : �سام ديب يلخ�ص مهار�ت �إد�رة �ل�سر�ع

يهتم مبرحلة ما بعد �ل�سر�ع

ئية
�أد�

مة 
مه

در��سة منوذج نبوي يف �لتعامل مع مرحلة ما بعد �ل�سر�ع 1
ويو�سحه لزمالئه �ملربني يف عر�ص تقدميي

يعتني باأدوار ومهارات 
القائد الرتبوي

يقدر �أهمية �لقيادة �لفعالة يف جناح 
�ملوؤ�س�سة �لرتبوية

3دورة

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �لقيادة 
يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين: د. حممد �أكرم �لعدلوين + د. 
طارق حممد �ل�سويد�ن , �لقيادة على �سوء �ملبادئ: �ستيفني 
كويف. ترجمة/ عبد�للطيف �خلياط , ملحات يف فن �لقيادة: 

ج.كورتو�. تعريب: �ملقدم �لهيثم �لأيوبي , �لعاد�ت �ل�سبع 
للقادة �لإد�ريني: �ستيفن كويف. ترجمة/ ه�سام عبد�هلل , 

�سفات �لقائد �لدعوي: عقيل �ملقطري , �لقيادة ومدير �لدقيقة 
�لو�حدة: كينيث بالت�سرد , كيف حت�سل على �أف�سل ما لدى 

�لآخرين: حممد دميا�ص

يفهم �أهم نظريات ومنطلقات �لقيادة 
�لرتبوية

ي�سعى لكت�ساب �أهم مهار�ت �لقائد �لرتبوي

يجدر بامللقي �أن يتطرق �إىل مز�لق و�أمر��ص �لقيادة و�لتحذير يو�سح �أبرز و�جبات ومهام �لقائد �لرتبوي
منها مثل: �ل�ستبد�د – �لعجب-...

يعتني باكت�ساف �لعنا�سر �لقيادية يف بيئته 
�لرتبوية
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يعرف مبادئ اإدارة 
امل�صاريع

يفهم �لأ�س�ص و�لقو�عد �لعامة يف �إد�رة 
�مل�ساريع

2لقاء خبري ي�سجع �لعاملني على �إد�رة م�ساريعهم وفق 
نظم وقو�عد �إد�رة �مل�ساريع

يوظف مبادئ �إد�رة �مل�ساريع يف ممار�سته 
�لرتبوية

يجيد حتفيز الآخرين

يفهم �لدو�فع و�حلاجات �لإن�سانية

2مو�سوع تعلم

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية: كيف تنمي قدرتك على 
حتفيز �لآخرين : �سامي تي�سري �سلمان ,دليل �لتحفيز يف 

�ملوؤ�س�سات و�لإد�ر�ت: حممد مرعي , 1001 طريقة لتحفيز 
موظفيك / بوب نيل�سون , خما�سية �لولء / د . طارق �ل�سويد�ن 

, �حلو�فز يف �لرتبية �لإ�سالمية / د . عبد�لعزيز �ملحيميد ) 
ر�سالة دكتور�ة غري من�سورة ( , حتفيز �لطالب �لالمبالني / 

�آلن �إن .وندلر

يقّدر �أهمية �لتحفيز يف رفع �لكفاءة

ميار�ص �أ�ساليب حتفيز متنوعة يف بيئته 
�لرتبوية

ǻǸ
ƛƸ
Ƣǩ
Ɨ Ǔ
ƘǮ
ƢƩ
ȅ
Ɨ Ǭ
ǪǕ

يفهم عالقة الرتبية 
بالعمليات الجتماعية 

يف املجتمع

يوجد عالقة بني �لرتبية و�حلر�ك 
2دورة�لجتماعي

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : علم 
�لجتماع �لرتبوي : عبد �هلل �لثبيتي , در��سات يف علم �لجتماع 

�لرتبوي : نا�سر ثابت , علم �لجتماع �لرتبوي : �إح�سان 
�حل�سن , دور �لأ�سرة يف �لتن�سئة �لجتماعي : �سالح �ل�سريف , 
�لإ�سالم و�ل�سبط �لجتماعي : �سلوى �سليم , �لتغري �لجتماعي 

و �لتن�سئة �لجتماعية : �آمنة غبا�ص , �ل�سرة و �لتن�سئة 
�لجتماعية يف �ملجتمع �لعربي �ل�سعودي: حممد عبد �ملح�سن 

�لتويجري .

ǻǸ
ƛƸ
Ƣǩ
Ɨ Ƽ
Ǟǲ
ǩƗ 
ǬǪ
Ǖ

يراعي الفروق الفردية 
يف

تعامله مع املرتبي

1مو�سوع تعلميقدر �أثر �لفروق �لفردية على �أد�ء �ملرتبني

ميكن للمربي �أن ي�ستفيد من �ملر�جع �لتالية : �سيكولوجية �لفروق �لفردية 
و�لتفوق �لعقلي : �أديب �خلالدي , �لفروق �لفردية يف �لقدر�ت �لعقلية : 

د. ح�سني �جلبايل , �لفروق �لفردية يف �لذكاء �سليمان �خل�سري �ل�سيخ , 
تربية �ملر�هق يف رحاب �لإ�سالم : د. حممد �لنا�سر , علم �لنف�ص �لرتبوي 

: عبد �للطيف فرج , �لفروق �لفردية بني �ملرتبني : �إ�سد�ر �جلمعية 
�خلريية لتحفيظ �لقر�آن بالطائف

�إعد�د برنامج تربوي ملدة �سهر متعدد �مل�ستويات و�مل�سار�ت1مهمة �أد�ئيةينوع يف طبيعة وم�ستوى بر�جمه �لرتبوية

مع خبري , يبني لهم و�سائل قيا�ص �لأد�ء يف بيئتهم �لرتبوية1ور�سة عمليوظف �أ�ساليب متنوعة يف قيا�ص �لأد�ء

1�سماع موجهير�عي �لفروق �لفردية يف تعامله مع �ملرتبني
يكون حمتوى �ل�سماع عن �أمناط �ل�سخ�سية مثل : �لأمناط �ل�سخ�سية 
وفهم �لنف�سيات : د. مريد �لكالب , من �أ�سر�ر �لنف�ص �لب�سرية : د. 

مو�سى �جلوي�سر
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ǧƘƪǮǩƗƞøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøøǽƘǞǦǩƗƞøøøøǅƘƲǩƗ ƞøøøøøøøǽƘǞǦǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭƨøǭƗƸƜǩƗ ƳƴøǕƞøøøøøǭƘǕ ƟƘøøøøøøøǶƩǸǭ

Ƽ
ǽƷ
ƴƢ
ǩƗ 
ǟƸ
Ǎ
Ƿ ƨ
ǵƘ
ǲǮ
ǩƗ

يهتم باإدارة جمموعة 
التعلم بجودة عالية

يعرف �ملبادئ �لأ�سا�سية ملجموعة �لتعلم
2دورة

ميكن للملقي �أو �ملتلقي �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : �لإد�رة �ل�سفية 
: رمزي هارون , �إد�رة �لتعلم �ل�سفي : طارق �لبدري , �سيكولوجية 

�لتدري�ص �ل�سفي : عماد عبد �حليم �لزغلول و �ساكر عقلة �ملحاميد , 
�إد�رة �ل�سف �ملدر�سي : �مل عبد �ل�سالم �خلليلي

ي�ستطيع حل �مل�سكالت �لتي تو�جهه مع 
�ملرتبني يف جمموعة �لتعلم

ور�سة عمليعتني مبر�عاة م�ساعر �ملرتبني �أثناء توجيههم

ي�صعى لبناء الأن�صطة
التعليمية  بجودة

1قر�ءة موجهةيفرق بني �أنو�ع �لأن�سطة �لتعليمية
يختار �ملربي �أحد �لكتب �لتالية : �لن�ساط �ملرتبيني : رجاء عثمان و 

ع�سام قمر , �لن�ساط �ملرتبيني – حجر �لز�وية يف �لرتبية �حلديثة-: 
يحيى �حلربي

يحر�ص على �ختيار �لأن�سطة �لرتبوية وفق 
تكون باإد�رة خبري1ور�سة عملمعايري

ي�سرك �ملرتبني يف �إعد�د وتنفيذ �لأن�سطة 
يوكل ملجموعة من �ملرتبني �إعد�د �أن�سطة تربوية لرحلة مدتها يوم كامل 1مهمة �أد�ئية�لرتبوية

حتت �إ�سر�ف �ملربي

ي�صتوعب العوامل 
املوؤثرة يف املنهج 

املدر�صي على بيئته 
الرتبوية

يفهم  �لتغري�ت �لجتماعية و�لثقافية �ملوؤثرة 
1لقاء خبريعلى �ملنهج

ميكن �ل�ستفادة من �ملر�جع �لتالية : بناء �ملناهج وتخطيطها : حممد 
�سابر �سليم وزمالءه , �ملناهج – �لأ�س�ص و�ملكونات و�لتنظيمات و�لتطوير 

- : فتحي يون�ص وزمالءه .

مع خبري , بحيث يختارون طرق �إيجابية للتعامل مع متغري�ت �ملنهج1ور�سة عمليتعامل مع �لعو�مل �ملوؤثرة يف �ملنهج باإيجابية

يالحظ  �أثر �ملتغري�ت على م�سرية �لعمل 
بحيث يتم �لنقا�ص وتد�ول �لآر�ء حول �ملتغري�ت وكيفية �لتعامل معها1ور�سة عمل�لرتبوي �ملعا�سر

ƞǭ
Ƙǖ
ǩƗ 
ƞǾ
ƛƸ
Ƣǩ
Ɨ

يوؤكد على دور الرتبية 
يف اإ�صالح املجتمع 

وبنائه

من �ملر�جع �ملقرتحة : �لإ�سالح و�لتجديد �لرتبوي يف �لع�سر �حلديث :  1لقاء خبرييدرك حجم �لتغري�ت يف �ملجتمع �حلايل
حممد منري مر�سي , �لرتبية و�ملجتمع يف �لعامل �لإ�سالمي : حممد خان

�قرت�ح م�سروع تربوي �إ�سالحي بفكرة جديدة للبيئة �لرتبوية2مهمة �أد�ئيةي�ساهم يف �لإ�سالح �لرتبوي لالأجيال

1م�سروعيدعم �مل�ساريع �لرتبوية �لإ�سالحية وي�ساندها
ي�سارك �ملرتبني يف تقدمي م�ساعد�ت مل�ساريع تربوية قائمة غري م�سروعه 

�لأ�سلي �إما بر�مج ترفيهية �أو توعوية �أو ثقافية �أو ... مثل : دور رعاية 
�لأيتام ,�أو ذوي �لحتياجات �خلا�سة , ...
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تمهيد :
     متثل �جلد�ول �لت�سغيلية خطة تنفيذية مقرتحة, ت�سهل عليك عملية �لتوزيع �لفعلي للمقرر �ل�سنوي, وهي تبدو كما بال�سكل �لتايل:

ǓǸƜƽȁƗǫǸøøøøǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

�لأول
ور�سة عمليح�سن �لتعامل مع �لرب�مج �لتطويريةيوم 1

مهمة �أد�ئيةي�سعى لتطبيق �أ�س�ص ومبادئ �ملتابعة �لرتبويةيوم 2

�لثاين
مهمة �أد�ئيةي�ستك�سف قدر�ته و�إمكاناتهيوم 1

م�سروعينوع يف �أدو�ت �ملتابعة �لرتبويةيوم 2

يحدد �لعمود �لأول ترتيب �لأ�سبوع خالل �لف�سل �لدر��سي, حيث يتكون �لف�سل �لدر��سي من �أربعة ع�سر �أ�سبوعا. 1 .
�لعمود �لثاين ي�سري �إىل توزيع �لكفايات �خلا�سة على �أيام �لأ�سبوع, بو�قع يومني �أ�سبوعيا. �أما حتديد هذين �ليومني فهو �أمر مرتوك للمربي �لقائد  2 .

وللموؤ�س�سة �لرتبوية مبا يتنا�سب وظروف �لتطبيق.
ي�سم �لعمود �لثالث �لكفايات �خلا�سة �ملقرر تناولها لكل يوم. حتت عنو�ن "�لربنامج" . 3

و�أخري�, يحتوي �لعمود �لر�بع على م�سار�ت �لتعلم لكل كفاية من كفايات �ملنهج. 4 .
لحظ �أن �جلد�ول �لت�سغيلية ت�سم �لكفايات �خلا�سة �لتي خ�س�ص لها وقت يف �لتطبيق, �أي �أنها ل ت�سم جميع �لكفايات �ملقررة, فهناك كفايات  5 .
ذ�ت م�سار�ت تعلم مل يخ�س�ص لها وقت يف �جلد�ول �لت�سغيلية )�لدور�ت – �لرحالت – �ملمار�سة �لعلمية(, لذلك تاأكد من مر�جعة �ملخطط 

�لتف�سيلي دوريا حتى ت�سمن تغطية جميع �لكفايات.
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جدول السنة الخامسة– الفصل الدراسي األول
ǓǸƜƽȁƗǫǸøøøøǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

الأول
ور�سة عمليح�سن �لتعامل مع �لرب�مج �لتطويريةيوم 1
مهمة �أد�ئيةي�سعى لتطبيق �أ�س�ص ومبادئ �ملتابعة �لرتبويةيوم 2

الثاين
مهمة �أد�ئيةي�ستك�سف قدر�ته و�إمكاناتهيوم 1
م�سروعينوع يف �أدو�ت �ملتابعة �لرتبويةيوم 2

الثالث
قر�ءة موجهةيعرف تاريخ تدوين �ل�سنة وم�سنفاتهايوم 1
م�سروعيحاول توظيف حاجات �ملرتبني يف منهجه �لرتبوييوم 2

الرابع
مهمة �أد�ئية 1ي�ستخرج �لدرو�ص و�لعرب من �سري �ل�ساحلنييوم 1
لقاء خبرييدرك ن�ساأة علم م�سطلح �حلديث وفو�ئدهيوم 2

اخلام�س
برنامجيعظم �ل�سنة �لنبوية يف نف�ص �ملرتبييوم 1

يوم 2
يفهم عالقة مبادئ �لنمو باملنهج

لقاء خبري
يهتم بطبيعة �ملرتبني عند تدري�سهم �ملنهج

ال�صاد�س
مهمة �أد�ئية 2ي�ستخرج �لدرو�ص و�لعرب من �سري �ل�ساحلنييوم 1
برنامجي�سجع �ملرتبي على �ل�ستخد�م �لو�عي للتقنيةيوم 2

ال�صابع
يوم 1

يحرتم حدود �لعالقة �ملتزنة مع �ملرتبي

لقاء خبري
ي�ساعد �ملرتبي يف مو�جهة م�سكالته

يعتني مب�ساركة �ملرتبي وجد�نيًا
يوظف عالقته باملرتبي يف بناء �سخ�سية �سوية

يوم 2
يحدد معامل منهج �لنبي يف �لتعامل مع �أخطاء �لنا�ص

قر�ءة موجهة
يوؤمن بقيمة �إتباع �لهدي �لنبوي يف �حلياة

الثامن
مو�سوع تعلميقارن بني �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالميةيوم 1
مهمة �أد�ئيةيجيد �لتعامل مع �أخطاء �ملرتبني يف دينهم �أو دنياهم بذكاءيوم 2

التا�صع
ور�سة عمليعتني بالأ�ساليب �لوجد�نية يف �لرتبيةيوم 1
مهمة �أد�ئيةيتعامل بو�قعية مع �سري �ل�ساحلنييوم 2

العا�صر
ور�سة عمليجيد توظيف �آليات �ل�سبط و�لتدرج �لجتماعي يف بيئتهيوم 1
مهمة �أد�ئيةينوع �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالمية يف بيئته �لرتبويةيوم 2

احلادي ع�صر
مهمة �أد�ئيةيوظف �سري �ل�ساحلني كو�سيلة تربويةيوم 1

يوم 2
يعرف ��سرت�تيجيات تاأثري �لأفر�د على �ملوؤ�س�سات �لإعالمية

لقاء خبري
يثمن جهود �لإعالم �لإ�سالمي يف ن�سر �لر�سالة �لإعالمية �ل�سحيحة
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الثاين ع�صر
مهمة �أد�ئيةي�ستفيد من �لرب�مج �لإعالمية بوعييوم 1

مهمة �أد�ئيةيعتني باملو�زنة بني غذ�ئه ون�ساطه �لبدينيوم 2

الثالث ع�صر
يوم 1

يفهم ن�ساأة �لعمل �لدعوي �ملعا�سر وتاريخه
لقاء خبري

ي�ست�سعر �حلاجة لتو�سيع نطاق �لعمل �لدعوي

قر�ءة موجهةيح�سن م�ساعدة �ملرتبي يف تنقية قلبه من �ل�سو�ئبيوم 2

الرابع ع�صر

لقاء خبرييلخ�ص مهار�ت �لتفكري �لناقديوم 1

يوم 2
يهتم بتمحي�ص �لأفكار و�ملعلومات

مهمة �أد�ئية
يقدم نقًد علميًا ملو�سوعات تربوية خمتارة
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جدول الدورات – السنة الخامسة – الفصل الدراسي األول

ǫƞøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøøǽƘǞǦǩƗƞøøøøǅƘƲǩƗ ƞøøøøøøøǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

يحذر من اآفات القلوب1
يلخ�ص �أهم �آفات �لقلوب

2 يدرك �أثر �آفات �لقلوب على �سلوكه
يهتم بتنقية قلبه من �ل�سو�ئب

يقود فريق عمل بجدارة2
يحافظ على وحدة و�جتاه فريقه يف �لعمل

2 يفهم مر�حل تكّون فرق �لعمل
يتقبل تنوع �لآر�ء كم�سدر قوة لفريقه

يعتني بتطوير مفهوم الذات3
يتبنى مفهوم �إيجابي لذ�ته

2
يدرك مكونات مفهوم �لذ�ت

برنامجي�ساعد �ملرتبي على تطوير مفهومه لذ�ته

4
يدرك اأهم املو�صوعات يف

علم  نف�س النمو

يو�سح مفهوم علم نف�ص �لنمو
2 يجيد �لتعامل مع قو�نني �لنمو

يقدر تاأثري عو�مل �لنمو يف تعامله مع �ملرتبني

5
ميار�س فنون املتابعة الرتبوية 

بكفاءة

يدرك حدود �لعالقة بني �ملربي و�ملرتبي
2 ي�سعى لتطبيق �أ�س�ص ومبادئ �ملتابعة �لرتبوية

ينوع يف �أدو�ت �ملتابعة �لرتبوية
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جدول السنة الخامسة– الفصل الدراسي الثاني
ǓǸƜƽȁƗǫǸøøøøǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

ور�سة عملير�عي �حتياجات �ملر�هق يف بناء بر�جمه �لرتبويةيوم 1الأول
قر�ءة موجهةي�سرح �آليات عمل �لدو�فع �لإن�سانيةيوم 2

ور�سة عملير�عي دو�فع �ملرتبني يف بر�جمه �لرتبويةيوم 1الثاين
مهمة �أد�ئيةيوظف �لدو�فع يف فهم �سلوكيات �ملرتبنييوم 2

قر�ءة موجهةيو�سح �ملهام �لأ�سا�سية للمعلم �لناجحيوم 1الثالث
مهمة �أد�ئية  1ي�ستنبط �لدرو�ص �لرتبوية و�لأحكام من �لأحاديث �ملختارةيوم 2

مهمة �أد�ئيةي�سعى لتطبيق �لأدو�ر �ملتغرية ملعلم �ليوميوم 1الرابع
زيارةيطلع على �أبرز م�سادر علم نف�ص �لنمو �لتي تخدمه يف عملهيوم 2

ور�سة عمليقدر �حتياجاته ك�سابيوم 1اخلام�س
مهمة �أد�ئيةيح�سن �لتعامل مع حتديات مرحلة �ل�سبابيوم 2

ال�صاد�س
يوم 1

يت�سور مفهوم �لر�أي �لعام ودللته �لفكرية و�لعملية

قر�ءة موجهة يو�سح �لأ�س�ص �لنظرية للر�أي �لعام
يعرف �آليات تكّون �لر�أي �لعام حول مو�سوع �أو ق�سية ما

ينقد مفهوم �لر�أي �لعام وفق �لت�سور �لإ�سالمي

لقاء خبرييفهم طبيعة تكّون �لأحد�ث يف �ملجتمعاتيوم 2 يقر�أ �لو�قع وفق روؤية �سرعية

ال�صابع
زيارةيدرك ق�سايا وم�سكالت جمتمعهيوم 1

برنامجيح�سن �لتعامل مع حالت: �جلروح - �لإغماء - �لنزيفيوم 2 يلخ�ص مبادئ �لإ�سعافات �لأولية

الثامن
مهمة �أد�ئيةيهتم بالطالع على �آر�ء �أهل �لعلم و�لتجربةيوم 1

م�سروعيوظف جزء من بر�جمه �لرتبوية خلدمة جمتمعهيوم 2 يهتم بتطوير جمتمعه ومنوه

م�سروعيتحمل م�سوؤولية تطوير ذ�تهيوم 1التا�صع
مهمة �أد�ئيةيجتنب �لأغذية �ل�سارةيوم 2

العا�صر
مهمة �أد�ئيةي�ستفيد من جتارب �لتاريخيوم 1

مو�سوع تعلميدرك �ملق�سود �لأ�سا�سي من �لوعظيوم 2 يح�سن �أ�ساليب �لوعظ �خلا�ص و�لعام

قر�ءة موجهةيعتني باآد�ب �ملوعظة �حل�سنةيوم 1احلادي ع�صر
لقاء خبرييقدر �أهمية �لعناية باإعد�د �ملعلميوم 2
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الثاين ع�صر
قر�ءة موجهةيلم باأبرز �ل�سخ�سيات �لدعوية �ملعا�سرةيوم 1

مهمة �أد�ئية  2ي�ستنبط �لدرو�ص �لرتبوية و�لأحكام من �لأحاديث �ملختارةيوم 2

الثالث ع�صر
يوم 1

يوؤمن با�ستيعاب �ل�سريعة ملتطلبات �لو�قع �ل�سيا�سي

لقاء خبري

ي�ستوعب مقومات �لدولة يف �لإ�سالم

يفهم �لو�قع �ل�سيا�سي يف �سوء �ملنهج �ل�سرعي

يلم باأبرز �لنظم �ل�سيا�سية يف �لإ�سالم

يدرك �لعالقة بني �حلاكم و�ملحكوم

م�سروعيعتني بو�سائل �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سويةيوم 2

الرابع ع�صر
برنامجيدر�ص مناذج من و�قع �لأقليات �لإ�سالمية يف �لعامليوم 1

مهمة �أد�ئيةيف�سر مفهوم �ملو�طنة من منظور �إ�سالمييوم 2
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جدول الدورات – السنة الخامسة– الفصل الدراسي الثاني

ǫƞøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøøǽƘǞǦǩƗƞøøøøǅƘƲǩƗ ƞøøøøøøøǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

1
يتعرف على مهارات
الإ�صعافات الأولية

يح�سن �لتعامل مع حالت: �جلروح - �لإغماء - �لنزيف
2 يلخ�ص مبادئ �لإ�سعافات �لأولية

يتطوع لإ�سعاف �مل�سابني

يح�صن التعامل مع التغيري2
يدرك مبادئ �لتغيري

2 يتعامل مع �ملقاومة باإيجابية
يبدي �هتماما بامل�ستقبل

3
يح�صن تدبري �صوؤونه القت�صادية 

ال�صخ�صية

يناق�ص طبيعة �ملال ووظيفته يف نظرة �مل�سلم
1 يحذر من �ل�سلوك �ل�ستهالكي

يوؤمن باأهمية �جلد و�ل�سرب يف طلب �لرزق
مهمة �أد�ئيةيعدد قو�عد �إد�رة �مل�سروف �ل�سخ�سي

4
يوظف املناهج احلديثة
لتدري�س القراآن الكرمي

يفا�سل بني �ملناهج �ملختلفة لتدري�ص �لقر�آن �لكرمي
2

يتبنى مفهومًا و��سعًا لتعليم �لقر�آن �لكرمي
ممار�سة عمليةيطّور منهجه يف تدري�ص �لقر�آن �لكرمي

يجيد �صياغة الأهداف الرتبوية5
يو�سح �أثر �لأهد�ف على �لعملية �لرتبوية

1 يعتني بتنوع جمالت �لأهد�ف �لرتبوية
ي�سع معايري حمددة لقيا�ص �لأهد�ف �لرتبوية
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جدول السنة السادسة – الفصل الدراسي األول
ǓǸƜƽȁƗǫǸøøøøǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

يوم 1الأول
يحرتم  �أدو�ره يف �حلياة

لقاء خبري ير�عي �لأولويات يف ممار�سة �أدو�ره
يتعامل مع �لآخرين يف �أد�ء �أدو�ره يف �حلياة

ور�سة عملير�عي �لأولويات يف ممار�سة �أدو�رهيوم 2

قر�ءة موجهةيفرق بني �أنو�ع �لأن�سطة �لتعليميةيوم 1الثاين
ور�سة عمليحر�ص على �ختيار �لأن�سطة �لرتبوية وفق معايرييوم 2

مهمة �أد�ئيةي�سرك �ملرتبني يف �إعد�د وتنفيذ �لأن�سطة �لرتبويةيوم 1الثالث
قر�ءة موجهة 1ي�ستخرج �ملبادئ �لرتبوية من �لكتاب و�ل�سنةيوم 2

�سماع موجهيفهم خ�سائ�ص �لنمو لدى �لأطفاليوم 1الرابع
مهمة �أد�ئيةيوظف خ�سائ�ص منو �لأطفال يف �لتعامل معهميوم 2

مهمة �أد�ئيةيقدر �أهمية �ملمار�سة �لرتبوية �ملبنية على �أ�س�ص علميةيوم 1اخلام�س
مو�سوع تعلمي�سرح معنى �لفتنة و�أنو�عهايوم 2

يوم 1ال�صاد�س
يقارن بني �أنو�ع �لإ�سر�ف �لرتبوي

قر�ءة موجهة يكتب خطة �إ�سر�ف لف�سل در��سي كامل
يهتم بتطبيق مهار�ت �لإ�سر�ف يف بيئته

مو�سوع تعلميقدر �أثر �لفروق �لفردية على �أد�ء �ملرتبنييوم 2

مهمة �أد�ئيةيكتب خطة �إ�سر�ف لف�سل در��سي كامليوم 1ال�صابع
مهمة �أد�ئية  1يلخ�ص �ملنجيات من �لفنتيوم 2

مهمة �أد�ئيةيهتم باملنهجية �لعلمية يف �ل�ستفادة من �ملحتوى �لرتبوي على �لنرتنتيوم 1الثامن
مهمة �أد�ئيةيتعامل مع �لفنت يف �سوء �لأو�مر و�لآد�ب �ل�سرعيةيوم 2

م�سروعي�سعى يف حت�سني �ملرتبي من �لفنتيوم 1التا�صع
�سماع موجهير�عي �لفروق �لفردية يف تعامله مع �ملرتبنييوم 2

يوم 1العا�صر
يعرف طريقة �لتعامل مع �ملري�ص �مل�ساب بالأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة

لقاء خبري 1 يهتم باإجر�ء�ت �لوقاية من �لأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة
ي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على �لإ�سابة بالأمر��ص �ملزمنة

مهمة �أد�ئية 2يلخ�ص �ملنجيات من �لفنتيوم 2

يوم 1احلادي ع�صر
يعرف طريقة �لتعامل مع �ملري�ص �مل�ساب بالأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة

لقاء خبري 2 + مهمة �أد�ئية يهتم باإجر�ء�ت �لوقاية من �لأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة
ي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على �لإ�سابة بالأمر��ص �ملزمنة

ور�سة عمليوظف �أ�ساليب متنوعة يف قيا�ص �لأد�ءيوم 2
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الثاين ع�صر
مهمة �أد�ئيةي�سجع �ملرتبي على تطوير عاد�ته �لعقليةيوم 1

يوم 2
يدرك عالقة �لقو�عد �ل�سرعية بالق�سايا �لرتبوية

لقاء خبري
ي�ستفيد من �لجتاهات �لرتبوية �ملعا�سرة

الثالث ع�صر
قر�ءة موجهة 2ي�ستخرج �ملبادئ �لرتبوية من �لكتاب و�ل�سنةيوم 1
مهمة �أد�ئيةينوع يف طبيعة وم�ستوى بر�جمه �لرتبويةيوم 2

الرابع ع�صر
يوم 1

يدرك مفهوم �لعوملة

قر�ءة موجهة
يلم مبجالت �لعوملة و�آلياتها

ي�ست�سعر خماطر �لعوملة على �لأمة �لإ�سالمية
يو�سح �آليات ��ستثمار �لعوملة

مهمة �أد�ئيةي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على �لإ�سابة بالأمر��ص �ملزمنةيوم 2
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جدول الدورات – السنة السادسة – الفصل الدراسي األول

ǫƞøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøøǽƘǞǦǩƗƞøøøøǅƘƲǩƗ ƞøøøøøøøǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

1
يح�صن التعامل مع الفتوى 

وامل�صائل امل�صتجدة

يفهم �ملنهج �ل�سرعي يف �لتعامل مع �لفتوى و�ختالف �ملفتني

3 يتفهم �أ�سباب �ختالف �لعلماء

يتعامل مع �مل�سائل �مل�ستجدة مبنهجية علمية

يت�صم بعادات عقلية اإيجابية2
يبدي �هتمامًا باكت�ساب عاد�ت عقلية �إيجابية

2
يدرك �آلية تكّون �لعاد�ت �لعقلية

3
يح�صن التعامل مع ال�صخ�صيات

الإن�صانية املختلفة

يعرف �أهم �ل�سمات �لعامة لل�سخ�سيات
2

يتقبل �لختالف بني �لنا�ص كطبيعة ب�سرية

مهمة �أد�ئيةيح�سن �لتعامل مع �ل�سخ�سيات مبا ينا�سب

4
يفهم عالقة الرتبية بالعمليات 

الجتماعية يف املجتمع

يوجد عالقة بني �لرتبية و�حلر�ك �لجتماعي

2
يقدر �أثر �لتعلم على �سياغة �ل�سخ�سية �لجتماعية للمرتبي

يجيد توظيف �آليات �ل�سبط و�لتدرج �لجتماعي يف بيئته

يعتني بو�سائل �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سوية

5
يهتم باإدارة جمموعة التعلم 

بجودة عالية

يعرف �ملبادئ �لأ�سا�سية ملجموعة �لتعلم
2

ي�ستطيع حل �مل�سكالت �لتي تو�جهه مع �ملرتبني يف جمموعة �لتعلم

ور�سة عمليعتني مبر�عاة م�ساعر �ملرتبني �أثناء توجيههم
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جدول السنة السادسة – الفصل الدراسي الثاني
ǓǸƜƽȁƗǫǸøøøøǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

الأول
قر�ءة موجهةيو�سح �سو�بط �لرتفيه �لرتبوييوم 1 يقدر �أثر �لرتفيه يف بناء �ل�سخ�سية �ملتزنة

مهمة �أد�ئيةيوظف مهار�ت �لتفكري يف حياته �ليوميةيوم 2 ينمي تفكري �ملرتبي

مو�سوع تعلم 1يفهم �لدو�فع و�حلاجات �لإن�سانيةيوم 1الثاين يقّدر �أهمية �لتحفيز يف رفع �لكفاءة
مو�سوع تعلم 2ميار�ص �أ�ساليب حتفيز متنوعة يف بيئته �لرتبويةيوم 2

الثالث

مهمة �أد�ئيةي�سمم برناجمًا ترفيهيًا تربويًايوم 1

يوم 2
يدرك �أهمية �لذكاء �لعاطفي

لقاء خبري يح�سن �لتعامل مع م�ساعر �لآخرين
يتعامل بوعي مع م�ساعره ويعرب عنها

الرابع

مهمة �أد�ئيةيتعامل بوعي مع م�ساعره ويعرب عنهايوم 1

يوم 2
يدرك مالمح �لفكر �لإ�سالمي

لقاء خبري يعرف �أبرز �لجتاهات �لفكرية �ملعا�سرة
يفهم �ملنهج �ل�سرعي يف �لتعامل مع �لجتاهات �ملخالفة و�أ�سحابها

اخلام�س
زيارةيطلع على �أبرز �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملحلية و�لعامليةيوم 1

لقاء خبرييعرف �لتيار�ت �لدعوية �ملختلفةيوم 2 يتفهم �خلالف بني �لتيار�ت �لدعوية

مهمة �أد�ئيةيطلع على �أبرز �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملحلية و�لعامليةيوم 1ال�صاد�س
م�سروعيقدم �أفكارً� �إعالمية منا�سبة لبيئته �لرتبويةيوم 2

مهمة �أد�ئيةيتعاون على �خلري مع جميع �لتيار�ت �لدعويةيوم 1ال�صابع
لقاء خبرييفهم  �لتغري�ت �لجتماعية و�لثقافية �ملوؤثرة على �ملنهجيوم 2

ور�سة عمليتعامل مع �لعو�مل �ملوؤثرة يف �ملنهج باإيجابيةيوم 1الثامن
ور�سة عمليالحظ  �أثر �ملتغري�ت على م�سرية �لعمل �لرتبوي �ملعا�سريوم 2

مو�سوع تعلميحر�ص على تقوية �إر�دتهيوم 1التا�صع يدرك مقومات �ل�سخ�سية �لفاعلة
لقاء خبرييدرك حجم �لتغري�ت يف �ملجتمع �حلايليوم 2

مهمة �أد�ئية 1ي�ساهم يف �لإ�سالح �لرتبوي لالأجياليوم 1العا�صر
م�سروعيدعم �مل�ساريع �لرتبوية �لإ�سالحية وي�ساندهايوم 2

يوم 1احلادي ع�صر
يتقبل �ل�سر�ع كطبيعة ب�سرية

قر�ءة موجهة يلخ�ص مهار�ت �إد�رة �ل�سر�ع
يهتم مبرحلة ما بعد �ل�سر�ع

مهمة �أد�ئيةيهتم مبرحلة ما بعد �ل�سر�عيوم 2
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الثاين ع�صر
يوم 1

يعرف �أبرز �لوظائف �لرتبوية لو�سائط �لرتبية �لإ�سالمية
برنامج

يعتني بتوجيه �ملرتبني لال�ستفادة من و�سائط �لرتبية �لإ�سالمية

مهمة �أد�ئيةي�ستثمر و�سائط �لرتبية �لإ�سالمية �ملتاحة له يف بيئته �لرتبويةيوم 2

الثالث ع�صر

لقاء خبري 1يفهم �لأ�س�ص و�لقو�عد �لعامة يف �إد�رة �مل�ساريعيوم 1

يوم 2
ي�سجع �لعاملني على �إد�رة م�ساريعهم وفق نظم وقو�عد �إد�رة �مل�ساريع

لقاء خبري 2
يوظف مبادئ �إد�رة �مل�ساريع يف عمله �لرتبوي

مهمة �أد�ئية 2ي�ساهم يف �لإ�سالح �لرتبوي لالأجياليوم 1

يوم 2

يفهم �لعالقات �ملتبادلة بني �لتيار�ت �ل�سيا�سية

لقاء خبري يدرك ن�ساأة �لتيار�ت �ل�سيا�سية و�أهد�فها

يح�سن �لتعامل مع �لتيار�ت �ل�سيا�سية �ملختلفة
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جدول الدورات – السنة السادسة – الفصل الدراسي الثاني
ǫƞøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøøǽƘǞǦǩƗƞøøøøǅƘƲǩƗ ƞøøøøøøøǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

1
يهتم بتنمية مهارات التفكري يف 

بيئته الرتبوية
1يدرك �أهمية �لتفكري ومهار�ته �لأ�سا�سية

2
يح�صن التعامل مع ال�صغوط 

النف�صية

يعرف م�سادر �ل�سغوط �لنف�سية
2

يتقبل �ل�سغوط �حلياتية
مهمة �أد�ئيةيطبق ��سرت�تيجيات �إد�رة �ل�سغوط

3

يكّون نظرة عامة عن القت�صاد 
ومبادئه

يدرك مفهوم �لقت�ساد وجمالته

3

يو�سح �أهم �مل�سطلحات �لقت�سادية �ل�سائعة
ي�سرح �أبرز مالمح �لنظم �لقت�سادية �لو�سعية

يلم باأبرز املبادئ والأ�ص�س 
القت�صادية يف الإ�صالم

يوؤمن با�ستيعاب �ل�سريعة ملتطلبات �لو�قع �لقت�سادي
ي�سرح خ�سائ�ص �لقت�ساد �لإ�سالمي و�أركانه

يفرق بني �مللكية �لعامة وملكية �لدولة و�مللكية �خلا�سة
يقارن بني �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية �لإ�سالمية وغري �لإ�سالمية

يناق�ص �أبرز �حللول �لإ�سالمية للم�ساكل �لقت�سادية
يفهم �لعو�مل �ملوؤثرة على �ل�سلوك �لقت�سادي للفرد

يعرف اأبرز املوؤ�ص�صات القت�صادية 
املحلية والعاملية

يفهم �أدو�ر �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية �ملختلفة
يدرك �أثر �لعوملة �لقت�سادية على حياته �ل�سخ�سية

ي�سرح عالقة �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية مبوؤ�س�سات �ملجتمع �لأخرى

4
يعتني باأدوار ومهارات القائد 

الرتبوي

يقدر �أهمية �لقيادة �لفعالة يف جناح �ملوؤ�س�سة �لرتبوية

3
يفهم �أهم نظريات ومنطلقات �لقيادة �لرتبوية

ي�سعى لكت�ساب �أهم مهار�ت �لقائد �لرتبوي
يو�سح �أبرز و�جبات ومهام �لقائد �لرتبوي

يعتني باكت�ساف �لعنا�سر �لقيادية يف بيئته �لرتبوية
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تمهيد :
تت�سمن �ملالحق جمموعة من �لأدو�ت �لتي ت�ساعد �ملربي يف تنفيذ �لدليل على �أر�ص �لو�قع, وت�سم:

�ملمار�سة �لتاأملية للمربي: يعنى هذ�  �مللحق بتقدمي ت�سور �أ�سا�سي وخطو�ت عملية للمربي �لقائد, ت�ساعده على جتويد ممار�ساته �لتاأملية �لتي ت�ساعد  1 .
بدورها على جتويد �ملمار�سة �لرتبوية.

�إعد�د قياد�ت �ل�سف �لثاين: ي�ساعد هذ� �مللحق �ملربي �لقائد على معرفة دوره يف �إعد�د قياد�ت �ل�سف �لثاين و�لو�سائل �ملعينة له يف ذلك. 2 .
�أ�ساليب �لإ�سر�ف �لرتبوي: يزود هذ� �مللحق �ملربي �لقائد مبجموعة من �أ�ساليب �لإ�سر�ف �لرتبوي ي�ستفيد منها يف ممار�ساته �لإ�سر�فية, ومتنحه  3 .

�لقدرة على توظيف �أ�ساليب متنوعة وخمتلفة باختالف �ملو�قف �لرتبوية و�لأغر��ص �لإ�سر�فية.
تقنيات يف �لعمل �لتطوعي: ميثل �لتطوع �أحد �لأركان �لأ�سا�سية للعمل �لرتبوي, كما �أنه �إحدى �لثغر�ت �حل�سا�سة �لتي ميكن �أن يوؤتى �لعمل �لرتبوي  4 .

عربها �إذ� مل يح�سن �ملربي �لقائد �إد�رته و�لتعامل معه. ويهدف هذ� �مللحق مل�ساعدة �ملربي �لقائد على �لتعامل مع هذ� �ملو�سوع بطريقة �إجر�ئية.
��ستمارة متابعة �أد�ء �ملربي: تهدف هذه �ل�ستمارة �إىل تقييم م�ستوى �إجناز �ملربي لكفايات �لربنامج عن طريق �سخ�ص متابع ي�سعى من خالل ذلك  5 .

�إىل حت�سني �أد�ءه ومعرفة جو�نب �لنق�ص في�سعى لتكميلها قدر �مل�ستطاع.
ملف �إجناز �ملربي: من �أ�ساليب �لتقومي �حلديثة و�لأ�سيلة, ي�ساعد �ملربي ومن ي�سرف عليه على متابعة م�ستوى �لإجناز بطريقة دقيقة توثق �أعمال  6 .

�ملربي يف ملف خا�ص به.
��ستمارة تقومي ذ�تي: تهدف هذه �ل�ستمارة مل�ساعدة �ملربي على تقييم م�ستوى �إجنازه لكفايات �لدليل بنف�سه )تقييم ذ�تي(, وذلك بغر�ص حت�سني  7 .

�لأد�ء ومعرفة جو�نب �لنق�ص.
��ستمارة تقومي م�سار تعلم: وت�ستخدم لتقييم م�سار�ت �لتعلم بعد تنفيذها ملعرفة جو�نب �ل�سعف و�لقوة و�لعمل على تطويرها يف �ملر�ت �لقادمة, وتقيم  8 .

�مل�سار من ثالث نو�حي رئي�سية: �لكفايات, �ملحتوى و�ملقدم.
�ملو�سوع  وتت�سمن حماور  �ملربني حول مو�سوع خمتار.  لقاء مع  لعقد  وي�ستخدم كخطاب يوجه لدعوة خبري متخ�س�ص يف جماله,  لقاء:  طلب عقد  9 .

)�لكفاية �لعامة و�لكفايات �خلا�سة( وكذلك موجهات يف تقدمي �ملحتوى ل�سمان حتقيق �لأهد�ف �لرئي�سية للقاء.
طلب تقدمي دورة تدريبية: وي�ستخدم كخطاب يوجه لدعوة مدرب لتقدمي دورة تدريبية للمربني. وتت�سمن حماور �لدورة )�لكفاية �لعامة و�لكفايات  10 .

�خلا�سة( وكذلك موجهات يف تقدمي �ملحتوى ل�سمان حتقيق �لأهد�ف �لرئي�سية للدورة.
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مقدمة:
      تعترب �ملمار�سة �لتاأملية منهجا فعال يف �لتطوير �لرتبوي, لكنها �أكرث من ذلك �أي�سا: �إنها طريقة متكاملة للتفكري و�لفعل مرتكزة على �لتعلم و�ل�سلوك. 
�إنها عملية يقوم فيها �لأفر�د بتح�سني وتطوير موؤ�س�ساتهم ومنظماتهم �لتي ينتمون �إليها من خالل تطوير وحت�سني �أنف�سهم. �لفكرة �لرئي�سية لها: رغم �أن 
هناك �أفكار وفر�سيات ل نعيها, لكنها مع ذلك توجه �سلوكياتنا وت�سرفاتنا ب�سورة �أكرث عمقا من كثري من �لأفكار و�لنظريات �لعلمية �لتي نحر�ص على 
تعلمها ب�سورة مق�سودة. و�أن �خلطوة �لأوىل نحو �لإ�سالح و�لتطوير هي �لعمل على نقل تلك �لفر�سيات و�لأفكار �إىل د�ئرة �لوعي و�إخ�ساعها للفح�ص 

و�لتاأمل. �إنها نوع من �أنو�ع �لتعلم �مل�ستند على �خلربة �ملبا�سرة.
تعريف �ملمار�سة �لتاأملية:

كثري� ما يحدث �خللط بني �ملمار�سة �لتاأملية وبني �لتاأمل. �إن �ملمار�سة �لتاأملية عملية حتٍد كثرية �ملطالب, وغالبا ما تكون �ساقة. ورغم �أن تعبري »�ملمار�سة 
�لتاأملية« يف�سر ويفهم بطرق خمتلفة, �إل �أنه ينظر �إىل �ملمار�سة �لتاأملية عموما على �أنها و�سيلة ي�ستطيع �ملمار�سون مبوجبها �أن يطورو� م�ستويات �أكرب من 

�لوعي بالذ�ت, وبتاأثري�ت �أد�ء�تهم, هذ� �لوعي يخلق فر�سا للنمو و�لتطور �ملهني, باعتباره �أ�سا�ص �لتغيري �ل�سلوكي.
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أنماط الممارسة التأملية:
هناك ثالثة أنماط من السلوك التأملي:

1. �لتاأمل �لو�سفي, حيث يقوم �ملربي بو�سف �ملو�سوع �لذي يتاأمله ويفكر فيه. فالتاأمل �لو�سفي يعنى بالإجابة على �ل�سوؤ�ل )ماذ� يحدث؟( �إل �أن 
عملية �لتاأمل ل تكتفي ب�سرد �حلقائق و�لوقائع كما هي, بل تهتم بتحري �لأو�ساف �ملهمة وذ�ت �ملغزى, رغبة يف معرفة �خل�سائ�ص �لأ�سا�سية للموقف �أو 

�حلالة �لتي نتاأمل فيها. ورغم ما يبدو من �سهولة وبدهية هذ� �لنوع من �لتاأمل �إل �أنه يف �لو�قع مهم, و�لت�ساهل به قد يجر �إىل �أخطاء م�سللة يف �لتف�سري.
�أنها تفتح �ملجال لحتمالت  �لتف�سري�ت للمو�سوع من منظور�ت خمتلفة. وفائدة �ملقارنة  �لتاأمل �ملقارن, حيث يقوم �ملربي مبقارنة عدد من   .2
متعددة �سادرة من م�سادر �ستى. فينظر �ملربي للمو�سوع من وجهة نظر �ملرتبي �أو ويل �لأمر �أو �مل�سرف �لرتبوي فالتاأمل �ملقارن ي�سعى �إىل �لبحث عن �آر�ء 

�أخرى لتنوير �آر�ئنا �ملحدودة �أو تاأكيدها �أو دح�سها.
3. �لتاأمل �لتقوميي, حيث ي�سعى �لتاأمل لإعطاء �أحكام. فينظر �ملربي للمو�سوع يف �سوء �لتف�سري�ت �لأخرى و��سعا يف �عتباره تغيريه �إىل �لأح�سن. 

بحيث ي�سبح �ل�سوؤ�ل �ملطروح )بعد هذ�, ماهو �ل�سبيل �لأف�سل لأد�ء هذ� �لعمل؟(.
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مراحل دورة غيبس للممارسة التأملية:

�قرتحت غيب�ص منوذجا للمر�حل �لتي متر بها �ملمار�سة �لتاأملية, كالتايل:
المرحلة األولى -توصيف الحدث:

�سف �حلدث �لذي ترغب بتاأمله بالتف�سيل: �أين كنت؟ من كان موجود� �سو�ك؟ ملاذ� كنت هناك؟ مالذي كنت تفعله؟ ما �لذي كان يفعله �لآخرون؟ ماهو 
�سياق �حلدث؟ ما �لذي حدث بالتحديد؟ ما هو �جلزء �خلا�ص بك من �حلدث؟ ما �لأجز�ء �خلا�سة بالآخرين؟ ماذ� كانت �لنتيجة؟
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المرحلة الثانية – المشاعر:
يف هذه �ملرحلة, حاول ��ستدعاء �لأ�سياء �لتي كانت حتدث يف ذهنك �أثناء وقوع �حلدث وتعرف عليها: ملاذ� علق هذ� �حلدث بذهنك؟ كيف كنت ت�سعر عندما 
بد�أ �حلدث؟ ما �لذي كنت تفكر فيه عندما حدث؟ كيف جعلك �حلدث ت�سعر؟ كيف جعلك �لآخرون ت�سعر؟ كيف كانت م�ساعرك جتاه نتائج �حلدث؟ كيف 

تنظر �إىل �حلدث �لآن؟

المرحلة الثالثة – التقييم:
حاول تقييم ما �لذي حدث بال�سبط, خذ بعني �لعتبار ما �لذي كان �إيجابيًا �أو جيدً� فيما يتعلق بالتجربة ككل, وما �لذي كان �سيئًا �أو مل يكن جيدً�.

المرحلة الرابعة – التحليل:
�ملرحلة  �لتي ح�سلت عليها من  �لإجابات  �أ�سئلة تف�سيلية  حول  �إىل مكوناته مبا ميكنك من در��سة كل مكون على حدة. رمبا حتتاج لطرح  حلل �حلدث 
�ل�سابقة, مثل: ما �لذي جرى ب�سكل جيد؟ ما �لذي قمت به ب�سكل جيد؟ ما �لذي قام به �لآخرون ب�سكل جيد؟ ما �لذي جرى ب�سكل �سيء؟ كيف كان ينبغي 

�لقيام به؟ كيف ت�سببت �أنت �أو �لآخرون يف حدوث ذلك؟

المرحلة الخامسة – االستنتاج:
تختلف هذه �ملرحلة عن مرحلة �لتقييم من حيث �أنك �لآن قد در�ست �حلدث من زو�يا خمتلفة, ولديك �لكثري من �ملعلومات, مما ميكنك من �إ�سد�ر حكمك 
بدقة �أكرب. يف هذه �ملرحلة حتديد�, �ستكون لديك �لفر�سة لتطوير نظرة معمقة جتاه �سلوكياتك و�سلوكيات �لآخرين يف تاأثريها على نتائج �حلدث مو�سع 
�ملر�حل  للحدث يف جميع  �ل�سادقة  و�لدر��سة  �لتف�سيلي  �لتحليل  دون  ومن  �لتعلم من �خلربة.  هو  �لتاأملية  �ملمار�سة  من  �لهدف  �أن  د�ئما  تذكر  تاأملك. 
�ل�سابقة, فاإن من غري �ملرجح �أن يتم �ل�ستفادة من عنا�سر �ملوقف يف �لو�سول لنتائج دقيقة, بل ومن �ملرجح �أن نفقد �لكثري من �لفر�ص �لثمينة للتعلم. 

خالل هذه �ملرحلة يجب عليك �أن ت�ساأل نف�سك: ما �لذي كان با�ستطاعتك �لقيام به ب�سورة خمتلفة؟
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المرحلة السادسة – خطة عمل:
خالل هذه �ملرحلة, وجه تفكريك نحو �مل�ستقبل, ماذ� لو تكرر �حلدث مرة �أخرى؟ ماذ� �سوف تفعل؟ هل �ستت�سرف بطريقة خمتلفة؟ �أم �أنك �ستكرر مافعلته 

�سابقا؟
عند هذ� �حلد تنتهي �لد�ئرة مبدئيا, وعندما يظهر �حلدث مرة �أخرى, ف�سيكون مو�سع در��سة من قبل د�ئرة تاأملية �أخرى.

يتوقع من �ملربي �لقائد �لذي يقوم باملمار�سة �لتاأملية للتجارب �أو �ملو�قف �ملهمة �لتي حتدث على يديه �أو �أمامه �أو �مل�سكالت و�لتحديات �لتي متر به؛ �أن 
ت�سهم يف حت�سني �أد�ئه ورفع كفاءته, و�ل�ستفادة من �أخطائه و�لتطوير و�لتعميق خلرب�ته, �إ�سافة �إىل �لنزوع �إىل �لنظرة �لكلية �ملتاأملة يف �حلدث بدًل من 

�لنظرة �مل�ستغرقة فيه.

المراجع:
(. ترجمة منري �حلور�ين . �ملمار�سة �لتاأملية للرتبويني. د�ر �لكتاب �جلامعي. �لعني. �أو�سرتمان, و كوتكامب )2002. 1

 2 .Jasper M       Beginning Reflective Practice – Foundations in Nursing and Health
Care Nelson Thornes. Cheltenham

2003
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�ملوؤ�س�سات  �لر�سمية, ويف  �لر�سمية وغري  �ملوؤ�س�سات  �لكثري من  و�إعد�دها مو�سوعا ح�سا�سا يف  �لثاين  ميثل �حلديث عن قياد�ت �ل�سف 
�لتطوعية, يعترب �لبع�ص �حلديث عن �إعد�د قياد�ت لل�سف �لثاين نوعا من نكر�ن �جلميل �أ�إبحارها,ر�م �لقائد �حلايل للمنظمة. و�حلقيقة 
هنا �أن �لأ�سل يف م�سئولية �لقائد �أن ي�سعى لتاأمني ��ستمر�ر �ملنظمة, بل �إن هذ� �ل�ستمر�ر نف�سه ميثل ركنًا �أ�سا�سيًا يف ر�سالته باملنظمة, و 
�ل�ستمر�ر يتطلب توفري �لكو�در – جياًل بعد جيل – لتويل �مل�سئولية يف �سفينة ي�ستمر �إبحارها , و لو �ختلف �لربّان . و�ملمار�سة �لإد�رية 
�مل�ستنرية ل تعفي �لقياد�ت �حلالية من م�سئولية تكوين �لقائد فيها,, بل جتعله م�سئوًل متامًا, وجتعل دوره يف هذ� �ل�ساأن هامًا وحا�سمًا يف 

جناح �ملنظمة, وذلك لالأ�سباب �لتالية:



110

�إن ��ستمر�رية �ملنظمة وفر�ص منوها مرتبطة با�ستقر�ر و�ت�ساق ت�سرفات و�سيا�سات �لقيادة فيها , و�ملجتمع يتعامل مع �ملنظمة كموؤ�س�سة ولي�ص  1 .
كاأ�سخا�ص , وبالتايل يجب �لنظر �إىل تعاقب �لأجيال �ملتو�فقة على �أنه مطلب �أ�سا�سي ل�ستمر�رية �ل�سيا�سات و��ستمر�رية �ملنظمة .

�لقائد �حلايل هو �أكرث �لنا�ص در�ية باحتياجات �لق�سنو�ت,تالية له لتاأمني ��ستمر�رية �لنجاح, وهو �أكرث �لنا�ص در�ية بالتحديات و�لفر�ص �لتي  2 .
حتيط باملنظمة , وبالتايل نوعية �لقيادة �ملطلوبة يف �ملر�حل �لتالية له .

�أن �إعد�د �لقائد �لبديل »م�سو�ر طويل« يحتاج لعدة �سنو�ت , فالقادة �لأكفاء ل يهبطون من �ل�سماء , و�إمنا يلزم �إعد�دهم على مدى زمني طويل ن�سبيًا  3 .
و�أكرث �لنا�ص م�سئولية عن ذلك هو �لقائد �حلايل .

�أن �لقائد �حلايل هو �لذي يتاح له - �أكرث من �أي �سخ�ص غريه - خمتلف و�سبعده,تدريب و�لتجربة للبدلء �ملحتملني, فهو وحده �لذي ميكن �أن يعطي  4 .
بع�ص �لفر�ص , وهو �لذي ميكن �أن يوجه توزيع �لأدو�ر , وهو �لذي يكلف باملهام �لرئا�سية , وغري ذلك من �لو�سائل �ل�ستك�سافية / �لتدريبية.

�أن �لقائد �لناجح و�لفعال حقيقة هو �لذي يرتك موؤ�س�سته تعمل بنجاح من بعده , و�لقائد غري �لناجح هو �لذي ينظر �إىل رحيله على �أنه نهاية  5 .
�ملنظمة �أو نهاية جناحها .

طبيعي جدً� �أن نتذ�لأوىل:دو�م هلل وحده, و�أنه يف نهاية �لأمر لبد �أن ياأتي بديل » ولو د�مت لغريك, ما و�سلت �إليك ». 6 

دور القائد الحالي في تكوين قيادات الصف الثاني:
ي�ستطيع �لقائد �أن يعمل على تكوين و�إعد�د قياد�ت �ل�سف �لثاين بعدة طرق وممار�سات منها:

ن�سر ثقافة �لإحالل و�لتجديد. 1 :
تلك هي �مل�سئولية �لأوىل : �أن ين�سر �لقناعة بني كل �أع�ساء �ملنظمة بان �لإحالل م�ساألة طبيعية ومطلوبة يف نف�ص �لوقت . وهى طبيعية لن �لقادة   
يرقون ملنا�سب �أعلى �أو ينقلون لوظائف �أخرى �أو ي�ستقيلون �أو يتقاعدون , وكل هذ� يعني �أن هناك منا�سب تخلو ومطلوب �سغلها ومن �ملف�سل �أن نخطط 

مقدمًا ل�سغلها و�أن جنهز �لأفر�د �جلديرين ب�سغلها .
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و�لإحالل مطلوب لالأ�سباب �ل�سابقة, وهو �أي�سًا مطلوب لذ�ته . ملاذ� ؟ لأننا نبغي جتديد �لدماء, وجتديد �لفكر, و�لبحث عن �إبد�عات جديدة,   
وهذه تكون فر�ص �لو�سول �إليها �أكرب مع تغري �لأفر�د بافرت��ص ت�ساوي �لعو�مل �لأخرى بالطبع .

و�لقائد �حلايل ين�سر هذه �لثقافة بالأفعال ولي�ص بالأقو�ل فقط , مبعنى �نه �إ�سافة �إىل �إعالن �سيا�سة �لإحالل و�لتجديد , و�لإ�سارة �إىل �للتز�م   
بهذه �ل�سيا�سة , وعدم  �لتّحرج من �لإ�سارة �إىل خالفته �سخ�سيًا , بالإ�سافة �إىل كل هذه �لأقو�ل عليه �أن يرتجمها �إىل �أفعال , على �لنحو �لذي �سريد بيانه 

تف�سيال �أدناه .
�إعد�د و�إعالن �سيا�سة �لإحالل و�لتجديد : 2 .

وهذه هي �مل�سئولية �لثانية للقائد: �أن يطوّر �سيا�سة ر�سمية لالإحالل و�أن يعلن هذه �ل�سيا�سة كالتز�م ر�سمي للمنظمة .  
�أما ب�ساأن �لتطوير �أو �لإعد�د لهذه �ل�سيا�سة فهذ� يتاأتى من خالل ور�سة عمل �أو عدة ور�ص عمل ت�سارك فيها �لقياد�ت جميعًا , ولو بن�سب متفاوتة   
لتبادل �لر�أي و�لفكر و�لروؤى ب�ساأن ق�سية �لقائد �لبديل على خمتلف �مل�ستويات , و�رتباط ذلك بالبحث عن �ملر�سحني, و�إعد�د �ملر�سحني, و�رتباط ذلك 

بامل�سار �لوظيفي. �إن ربط �مل�سار �لتدريبي بامل�سار �لوظيفي و�سيلة رئي�سية ملتابعة ور�سد و�كت�ساف �لقياد�ت.
�لإعد�د �لتدريبي �لر�سمي : 3 .

يتعني على �لقائد �أن يعتمد خطة للتدريب �لر�سمي للقياد�ت �لو�عدة, �سو�ء من خالل ربط �مل�سار �لتدريبي بامل�سار �لوظيفي, �أو من خالل بر�مج   
خا�سة تعد وتنفذ للقياد�ت �لو�عدة يف خمتلف قطاعات �ملنظمة .

�ملتابعة �لنتقائية : 4 .
على �لقائد هنا �أن يتابع �لقياد�ت �لأوىل و�أي�سًا غريهم من �ساغلي خمتلف �ملنا�سب بهدف �لك�سف عن قياد�ت حمتملة للم�ستقبل , ويتم تكوين   

بنك معلومات ) �أو بطارية قياد�ت( جاهزة لكي نفت�ص فيها عن �سالتنا عندما يقرتب موعد �لإحالل .
ومثل هذ� �لبنك يجب �أن يت�سمن كحد �أدنى �ملعلومات �لتالية عن �لعنا�سر �ملختزنة فيه:  
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�ل�سم و�ل�سن و�ملوؤهالت	  .
�ملهار�ت �لإ�سافية.	 
�جلو�ئز و�لأو�سمة وخمتلف �سور �لتكرمي.	 
�لتدريب �لر�سمي وغري �لر�سمي.	 
�ملن�سب �حلايل وتاريخ �سغله.	 
�لت�سل�سل �لوظيفي وتفا�سيل �خلرب�ت �ل�سابقة.	 
�لجناز�ت �ملحققة: يف �لوظيفة �حلالية - يف �لوظائف �ل�سابقة .	 
�لإجناز�ت �لبارزة �أو �لبتكار�ت �أو �لأعمال �لكربى: تعطى هنا تفا�سيل للتعرف على �سخ�سية �لقائد �ملرتقب.	 

-    �ل�سفات �ل�سخ�سية: �لقدرة �لقيادية , �لتو�زن �لنفعايل , �لخ ...
�مل�سكالت �أو �ل�سعوبات �لتي �ساهم يف حلها .	 
�لنفتاح على �لعامل وجتارب �ل�سفر للخارج .	 
�لعالقات �ل�سابقة ) مالمح عامة ( : بالزمالء – بالروؤ�ساء - باملروؤو�سني .	 

�لن�ساط �لجتماعي و �خلدمة �لعامة	  .
�أ�سلوب �لو�سول �إىل �ملوقع �لوظيفي �حلايل .	 
�لروؤية �مل�ستقبلية للدور و للمنظمة .	 
�لتطلعات �لوظيفية و �حلياتية .	 
�لظروف �لجتماعية ) �لأ�سرة , �لبيئة , �ملن�ساأ , �لخ (	 

و بديهي �أن بع�ص هذه �ملعــــــلومات ذو طبيعة توثيقية �أو دميوجر�فية , و هذ� هو �جلزء �لأ�سهل, يف حني يتطلب �لبع�ص �لآخر جهدً� من �ملنظمة لكي حت�سل 
عليها بدقة . و دور �لقائد �لأعلى هنا حموري للتاأكيد من توجيه �جلهد �ملطلوب يف مكانه �ل�سحيح , و تخ�سي�ص �ملو�رد �ملطلوبة بالقدر �ل�سحيح , و �لتكليف 

باملهمة يف �لوقت �ل�سحيح و لل�سخ�ص �ل�سحيح و بالأ�سلوب �ل�سحيح لكي ن�سل �إىل �ملعلومة �ملطلوبة بدقة و مو�سوعية .
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�لتدريب و �لتجريب باملمار�سة 5 .
يرى بع�ص �خلرب�ء �أن �لتدريب على ر�أ�ص �لعمل �أو �لتدريب باملمار�سة, �أو ما ي�سمى �أحيانًا نظام �لتلمذة, هو �أف�سل �أنو�ع �لتدريب على �لإطالق. و �سو�ء 
�تفقنا مع هذ� �لر�أي �أو �ختلفنا معه فاملوؤكد �أن �لتجربة �لفعلية تكون م�سدرً� خ�سبًا للغاية عندما نريد تعّلم �أي �سيء. وهناك عدة فر�ص وقنو�ت لذلك 

• منها: ميكن جتربة �لقائد �ملرتقب بتعيينه قائد� موؤقتًا خالل فرتة تغيب �لقائد �لفعلي يف رحلة عمل �أو يف موؤمتر �أو يف �إجازة. �سحيح �أن �لقائد	
بالإنابة ل يتوقع منه �أن ميار�ص كل �ل�سالحيات, �أو �أن يظهر كل �خل�سال �لقيادية �ل�سخ�سية, فهو من قبل, ومن بعد, يف و�سع موؤقت 
يريد له �أن مير ب�سالم ودون م�ساكل.. بل وقد يتعمد ��ست�سارة �لقائد �لفعلي )�لغائب( يف كثري من �لأمور حتى ل ي�سعر هذ� �لأخري بالقلق 
�أو بالغرية �أو ما �سابه ذلك بل �إن �لعاملني �أنف�سهم قد يتعمدون عدم �لتعامل مع �لقائد �ملوؤقت على �أنه قائد فعلي خالل فرتة وليته , فاإما 
ل يعر�سون عليه كل �لأمور , و�إما ل ينفذون توجيهاته , و�إما ير�جعون �لرئي�ص �لغائب فيها قبل تنفيذها. بعبارة �أخرى �إن �سغل �ملن�سب 
ب�سفه موؤقتة قد ل يظهر �ملعدن �حلقيقي للقائد. ومع هذ� فان �سغل �ملنا�سب ب�سفة موؤقتة لأ�سباب عملية فر�سة تدريبية غالية ميكن �أن 

ت�ستفيد منها كل �لأطر�ف, و�أولهم �لقائد �ملرتقب نف�سه.
 • �لقناة �لثانية هي ع�سوية فرق �لعمل , فكثري من �ملهام �لكبرية يف �ملنظمة ل تقع م�سئولياتها يف �إد�رة و�حدة , وي�سكل لها بالتايل فريق	
عمل, و�أع�ساء هذ� �لفريق ميكن �أن يكونو� من �لقياد�ت �ملرتقبة , ول �سك �أن �سلوكهم د�خل �لفريق , و�سلوك رئي�ص �لفريق نف�سه موؤ�سر 
مفيد للغاية على قدر�ت �لأ�سخا�ص, وع�سوية �لفريق ذ�تها فر�سة للتعّلم باملمار�سة. وي�سرتط لال�ستفادة من هذ� �لأ�سلوب �أن نح�سن 
�ختيار رئي�ص �لفريق ليقود فريقه بطريقة تتيح �مل�ساركة �حلقيقية لكل �لأع�ساء �أو �لك�سف عن قدر�تهم وطاقاتهم , ما مل يكن رئي�ص 

�لفريق نف�سه هو حتت �لختبار !
 • �لقناة �لثالثة هي تكليف �لقائد �ملرتقب وحده مبهمة بعد �أخرى , ويكون �إجنازه لهذه �ملهام و�أ�سلوب تناوله لها موؤ�سرً� على قدر�ته , ويف	

نف�ص �لوقت ميد�نًا لتدريبه على هذه �ملهام.
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�لتجهيز لتعيني �لقائد �لبديل  6 .
و�ملطلوب هنا �سبعة �أمور :  

�أوًل – �لتح�سري �لقانوين و�لإجر�ئي .   
ثانيًا – �لتح�سري �لنف�سي و�لتهيئة �لذهنية للمنظمة .   

ثالثًا - �لتح�سري �لنف�سي و�لتهيئة �لذهنية للقائد �لبديل .   
ر�بعًا – �لتاأكد من �إمتام �لإعد�د و�لتدريب .   

خام�سًا – طرح �ل�سم كمر�سح على �لقيادة �لعليا.   
�ساد�سًا – �لتربير �ملو�سوعي للرت�سيح .   

�سابعًا – �إمكانية �لتعيني يف وظيفة نائب كبد�ية .   
م�ساندة �لقائد �لبديل  7 .

و �سو�ء مت �لتعيني يف من�سب نائب �أوًل �أو مت �لتعيني مبا�سرة يف �ملن�سب �لقيادي فاملطلوب من �لقائد �حلايل �مل�ساندة بامل�سورة دون فر�ص �لو�ساية على 
�لقائد �جلديد . �مل�سورة مطلوبة و �لو�ساية مرفو�سة و نتائجها مدمرة لكل �لأطر�ف . و ميكن ح�سر م�سئولية �لقائد �حلايل ب�ساأن �مل�ساندة فيما يلي :

. • �لتوجيه �لبتد�ئي حول �لدور �ملتوقع للقائد �جلديد	
. • �لن�سح ب�ساأن �لأولويات �لو�جب �للتفاف �إليها	

. • عر�ص �ل�ستعد�د للم�ساعدة بناًء على �لطلب	
. • �ملبادرة بامل�ساعدة ) �أو �لنجدة ( عند �لطلب	

. • عدم تعمد �لإعالن �لكبري عن م�سمون �مل�ساندة	
بت�سرف من : دور �لقياد�ت �لإد�رية يف تكوين �لقائد �لبديل, ورقة عمل مقدمة من �سديق حممد عفيفي, �سمن ندوة ��سرت�تيجيات و �سيا�سات �لإحالل و 

تكوين �ل�سف �لثاين من �لقياد�ت �لإد�رية �لقاهرة 9-12 مايو2004
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     �إن �لأ�سلوب جمموعة من �أوجه �لن�ساط يقوم بها �لقائد �لرتبوي و�ملربي و�ملرتبني من �أجل حتقيق �أهد�ف �لإ�سر�ف �لرتبوي. وكل �أ�سلوب من 
 �أ�ساليب �لإ�سر�ف �لرتبوي ما هو �إل ن�ساط تعاوين من�سق ومنظم ومرتبط بطبيعة �ملوقف �لتعليمي ومتغري بتغريه يف �جتاه �لأهد�ف �لرتبوية �ملن�سودة.
جميع  يف  ت�ستخدم  �لتي  �لأ�ساليب  �أف�سل  عنه  يقال  �أن  ميكن  �لرتبوي  �لإ�سر�ف  يف  ي�ستخدم  و�حد  �أ�سلوب  هناك  لي�ص  �أنه       ويالحظ 
 �ملو�قف و�لظروف حيث �أن كل موقف تربوي ينا�سبه �أ�سلوب من �لأ�ساليب, كما �أنه قد ي�ستخدم يف �ملوقف �لرتبوي �لو�حد �أكرث من �أ�سلوب.
     لذ� ميكن �لقول �أنه ينبغي على �لقائد �لرتبوي تنويع �أ�ساليبه �لإ�سر�فية بناًء على طبيعة �ملوقف �لرتبوي و�لفروق �لفردية بني �ملرتبني 

و�حتياجاتهم و�لإمكانات �ملتاحة.
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      وحتى يختار �لقائد �لرتبوي �لأ�سلوب �ملنا�سب عليه �لعتماد على مقومات �أ�سا�سية منها:
1- �سمول �لأ�سلوب �لإ�سر�يف  للخرب�ت �لتي ت�سهم يف حت�سني وتطوير �لعملية �لتعليمية و�لرتبوية ومنو �ملربني �ملهني.

 2- مالئمة �لأ�سلوب �لإ�سر�يف لنوعية �ملربني من حيث �خلرب�ت و�لقدر�ت و�لإعد�د و�خل�سائ�ص.
 3- مالئمة �لأ�سلوب �لإ�سر�يف للموقف �لرتبوي وحتقيقه للهدف �لذي ي�ستخدم من �أجله.

 4- �أن يتم �لتخطيط لالأ�سلوب �لإ�سر�يف وتقوميه بالتعاون بني �ملربني و�مل�سرفني.
5- مرونة �لأ�سلوب �لإ�سر�يف لري�عي ظروف �ملربي و�مل�سرف و�لبيئة �ملحلية.

6- �أن يكون �ملحور �لرئي�سي �لتي تدور حوله �أ�ساليب �لإ�سر�ف �مل�سكالت �لتي تو�جه �ملربني و�لإ�سهام يف حلها.
7- �أن يوؤدي تطبيق �أ�ساليب �لإ�سر�ف �ملختارة �إىل �مل�ساركة �لإيجابية للمربني و�لعمل �جلماعي و�لعالقات �لجتماعية.

8- �إ�سر�ك بع�ص �لعاملني يف �حلقل �لرتبوي من خرب�ء و�إد�ريني يف �ختيار �لأ�سلوب �لإ�سر�يف وتخطيطه وتنفيذه.
9- ثقة �مل�سرفني بقدرة �ملربني على �لنمو و�إدر�كهم لأهمية �لأ�سلوب �لإ�سر�يف �لذي يختارونه وقدرتهم على ��ستخد�مه.

وقد نالت �لأ�ساليب �لإ�سر�فية �هتمامًا كبريً� ب�سبب �لتطور�ت �لتي طر�أت على مفهوم �لإ�سر�ف �لرتبوي وظهرت �أ�ساليب �أكرث فعالية وعناية ملا حتققه من 
�أهد�ف رئي�سية ترتكز يف حت�سني �لعملية �لرتبوية وت�ساعد �ملربني على �لنمو �ملهني. ويفرت�ص يف �مل�سرف �لرتبوي �أن يكون مدركًا لكافة �لأ�ساليب و�لطرق 
�لتي ميكن �أن ت�ساعد �ملربني على �لتغري و�لتطوير و�ل�سري نحو �لأف�سل, و�أن يكون منطلق �ختيار �لأ�سلوب �ملعني ما ي�ستلزمه �ملوقف �لإ�سر�يف بكل �أبعاده. 
�لتبديل  �إمكانية  ولديه  �أ�سخا�ص معينني  ير�ها منا�سبة يف ظروف معينة مع  �لتي  و�لو�سائل  �لأ�ساليب  ��ستعمال  قادر على  �إن�سان مبدع  �لرتبوي  فامل�سرف 
و�لتعديل يف هذه �لأ�ساليب بال�سكل �لذي يتطلبه �ملوقف �لرتبوي وي�ستطيع �مل�سرف �لرتبوي �لذي يقود عملية �إحد�ث �لتغيري و�لتطوير �لرتبوي �أن ميار�ص 
�لأ�ساليب �جلديدة تبعًا للمو�قف �لتعليمية �لطارئة ما د�م هدف هذه �لأ�ساليب هو حت�سني �لربنامج �لتعليمي من ناحية وحت�سني �أد�ء �ملربني من ناحية 

�أخرى.
وفيما يلي عر�ص موجز لأهم و�أبرز �لأ�ساليب �لإ�سر�فية :

أوالً : الزيارات الميدانية:
مفهومها : �لزيارة �مليد�نية هي �أحد �أ�ساليب �لإ�سر�ف �لرتبوي �لفعالة �لتي متنح �مل�سرف �لرتبوي �لفر�سة لريى على �لطبيعة �سري عمليتي �لتعليم و�لتعلم 
لريى �لتحديات �لتي تو�جه �ملربني يف عملهم و�لإطالع على �لطرق و�لأ�ساليب �مل�ستخدمة يف تعليم �ملرتبني و�كت�ساف �ملهار�ت و�لقدر�ت و�ملو�هب �لتي يتميز 
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بها �ملربني لال�ستفادة منها وتنمية جو�نب �لق�سور وحتديد نوعية �لعون �لرتبـوي �لذي يحتاجـه �ملربي لتح�سني خمرجات �ملوؤ�س�سة �لرتبوية.

 :  �أهد�فها 
1- معرفة مدى مالئمة �لرب�مج �لرتبوية لقدر�ت �ملرتبني وحاجاتهم ومتكنهم من ��ستيعابها وفائدتها يف حتقيق �أهد�ف �لرتبية.

2- �لإطالع على �لطرق و�لأ�ساليب �مل�ستخدمة يف تعليم �ملرتبني ومدى �سالحيتها ومالئمتها ل�سيكولوجية �لتعلم.
3- �كت�ساف �لأخطاء و�مل�سكالت و�ل�سعوبات �مل�سرتكة بني عدد من �ملربني جلعلها مو�سوعًا لجتماع يدعو �إليه �مل�سرف لتد�ر�سها و�إيجاد �حللول �ملنا�سبة 

لها.
4- م�ساعدة �ملرين يف تقومي �أعمالهم ومعرفة نو�حي �لقوة و�ل�سعف يف عملهم وحل �مل�سكالت �خلا�سة �لتي يعانون منها ورفع م�ستوى �أد�ئهم ملهامهم.

5- مالحظة �أثر �ملربي يف طالبه و�لوقوف على مدى تقدمهم.
6- �لوقوف على حاجات �لطالب و�ملربني �لفعلية و�لتخطيط لتثبيتها.

تاأدية  يف  �ملربني  يفيد  مبا  �لربنامج  �إغناء  بغية  �لإ�سر�ف  لرب�مج  تخطيطه  عند  �حل�سبان  بعني  �لو�قع  لأخذ  بامليد�ن  �لرتبوي  �مل�سرف  عالقة  7- توثيق 
و�جباتهم.

8- زيادة ر�سيد �مل�سرف �لرتبوي من �ملعرفة و�إمناء خرب�ته مبا يطلع عليه من �أ�ساليب جديدة ون�ساطات فاعلة وجتارب مبتكرة. 
�لإعد�د للزيارة:

      �إن �لإعد�د �لو�عي للزيارة ي�ساعد على جناحها ومن �أبرز ما يتناوله هذه �لإعد�د ما يلي :
1- حتديد �لهدف من �لزيارة بدقة.

2- معرفة �مل�ساعدة �لتي �سبق �أن ُقدمت للمربي �لذي �ستزوره ملعرفة ما �إذ� كان قد تطور وحت�سن �إىل �لأف�سل �أم ل.
 3- مر�جعة �مل�سرف �لرتبوي للمبادئ و�حلقائق �لرتبوية و�لعلمية �لتي ممكن �أن يطبقها يف هذه �لزيارة.

4- �أن يعقد �مل�سرف �لرتبوي لقاًء فرديًا مع �ملربي �ملز�ر بعد �لزيارة مبا�سرة على �أن يهتم خالله باإبر�ز جو�نب �لقوة لدى �ملربي ويعمل على تعزيزها 
وعر�ص نقاط �ل�سعف باأ�سلوب غري مبا�سر للعمل على تالفيها, و�أن يرتك للمربي �لفر�سة لإبد�ء �آر�ئه ومقرتحاته.
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�أنو�عها : 
�لزيارة �ملفاجئة :  1 -

وهي �لزيارة �لتي يقوم بها �مل�سرف دون �إ�سعار �أو �إتفاق م�سبق وترتبط هذه �لزيارة يف �أذهان �ملربني مبمار�سات �لتفتي�ص وهذ� �لنوع   
�مل�سرف �لرتبوي مبفاجاأة  باأ�ص من قيام  �لثقة بني �مل�سرف و�ملربي. ولكن ل  يتناق�ص مع �ملفهوم �حلديث لالإ�سر�ف �لرتبوي ويهدم ج�سور 
�ملربي؛ �إذ �أنه من �ملفرو�ص �أن يظل �ملربي يف حالة و�حدة من �ل�ستعد�د للعطاء �لرتبوي �جلزيل, و�أن يكون �مل�سرف �حلقيقي عليه هو �سمريه؛ 

ويف هذه �حلالة يجب على �مل�سرف �لرتبوي �أن ير�عي �لأ�سول �ملتعارف عليها يف �لزيار�ت �مليد�نية.

- 2 �لزيارة �ملر�سومة �أو �ملتفق عليها �أو �ملخطط لها : 
  وهذه �لزيارة تتم بناًء على تخطيط م�سبق بني �مل�سرف �لرتبوي و�ملربي وبالتايل يحاول �ملربي  حت�سني �أد�ئه �أو �إبر�ز قدر�ته �حلقيقية 

وتقدمي �أف�سل ما عنده وهذ� �لنوع من �لزيار�ت هو �لذي ينادي به �لإ�سر�ف �حلديث لأنه يقوم على �لت�ساور و�لتعاون.
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ثانيًا : المداوالت اإلشرافية : 
مفهومها : �ملق�سود باملد�ولت �لإ�سر�فية هو ما يدور من مناق�سات بني �مل�سرف �لرتبوي و�أحد �ملربني حول بع�ص �مل�سائل �ملتعلقة بالأمور �لرتبوية �لعامة �لتي 

ي�سرتك يف ممار�ستها �سو�ًء كانت هذه �ملناق�سات موجزة �أم مف�سلة, عر�سية �أو مرتبًا لها.

�أهد�فها : 
�لتعرف على �جتاه �ملربي نحو مهنته و�لوقوف على �آماله وميوله وكل ما يوؤثر يف عمله �أو يعوق منوه. 1 -

تهيئة �ملربني لتحمل �مل�سوؤولية وتقدير �لظروف. 2 -
وح�سن  �ملحبة  من  جو  �إيجاد  يف  وي�سهم  �لر�أي,  غريه  وي�سارك  يعطي,  ما  بقدر  ياأخذ  �مل�سرف  لأن  وذلك  و�خلرب�ت,  و�لأفكار  �لآر�ء  تبادل  3 -

�ل�ستعد�د لدى �ملربي لقبول ما يقرتحه.
موؤ�زرة �جتماعات �ملربني وتكميلها لأن هناك بع�ص �لق�سايا �لتي حتتاج �إىل مد�ولت �إ�سر�فية مع كل معلم على حده لتت�سح �لأمور �لغام�سة  4 -

لديه.
تقدير �لعاملني و�لتعبري عن �سكرهم ومكافاأتهم بالرتكيز على �لأعمال �لبناءة و�جلو�نب �مل�سرقة و�جلهود �ملوفقة. 5 -

�إز�لة �ل�سكوك وتو�سيح �لنقاط �لغام�سة لدى �ملربني . 6 -

�إجر�ء�تها : 
1-        �أن تتم �ملد�ولة بني �مل�سرف و�ملربي يف وقت منا�سب لكليهما, ويف�سل �أن تعقد بعد فرتة وجيزة من �لزيارة �مليد�نية بحيث تتيح للم�سرف 

 فر�سة ليعد لها �لإعد�د �ملنا�سب.
 2-         �أن تكون يف مكان هادئ يرتاح �إليه �ملربي وياأمن فيه من كرثة �ملقاطعات.

3-         �أن تتم مناق�سة �ملربي يف لقاء فردي و�أن يكون �لنقا�ص مو�سوعيًا قائمًا على تبادل �لر�أي و�لحرت�م �ملتبادل.
 4-         �أن يقنع �مل�سرف �لرتبوي �ملربي باأهمية �لنقد �لذ�تي من �أجل تعزيز ثقته بنف�سه.

5-         �أن يبد�أ �مل�سرف �لرتبوي �للقاء بذكر �لإيجابيات لأن ذلك �أدعى �إىل تعزيز ثقة �ملربي بنف�سه وتقبل ملحوظات �مل�سرف وتنفيذ توجيهاته.
6-         �أن يغ�ص �مل�سرف �لطرف عن �لأخطاء �لي�سرية �لتي ميكن �أن يتخل�ص منها �ملربي بعد �أن ي�ستد عوده يف �مليد�ن.
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ثالثًا : تبادل الزيارات بين المربين : 
مفهومهًا : هو �أ�سلوب �إ�سر�يف فعال مرغوب فيه يرتك �أثرً� يف نف�ص �ملربي ويزيد من ثقته بنف�سه ويطلق �إبد�عه خا�سة �إذ� متت �لعملية وفق �سو�بط 

 منا�سبة وخمطط لها
وميكن للم�سرف �لرتبوي عند ��ستخد�مه لهذ� �لأ�سلوب �أن يلعب دورً� مهمًا يف نقل �خلرب�ت بني �ملربني �لذين ي�سرف عليهم حيث يحتفظ ب�سجل للمربني 

�ملتميزين �لذين ميكن �لعتماد عليهم للم�ساعدة يف تنمية زمالئهم, فاإذ� لحظ �مل�سرف ق�سورً� يف �أد�ء بع�ص �ملربني ب�سبب نق�ص يف معرفتهم �أو 
مهار�تهم فيمكن ترتيب زيارة لهم �إىل �أحد �ملربني �ملتميزين بالتن�سيق معه وبيان �أهد�فها و�لأ�ساليب �لتي يرغب يف تقدميها وعر�سها للمربني �لز�ئرين.

 �أهد�فها:
1- تبادل �خلرب�ت بني �ملربني يف �أ�ساليب �لتعليم وطر�ئق معاجلة بع�ص �ملو�سوعات وتوظيف بع�ص �ملهار�ت �لتوظيف �ل�سليم.

2- تقومي �ملربي عمله من خالل مقارنة �أد�ئه باأد�ء �لآخرين.
3- ت�سجيع �ملربني على �إبد�ء �آر�ئهم وطرح م�سكالتهم.

4- ت�سجيع �ملربني �ملبدعني وتطوير ممار�ساتهم.

 �سو�بطها : 
1- �أن يكون �ملربي �ملز�ر ذ� م�ستوى فني متميز فعاًل, بحيث يتمكن من ترك �لأثر �حلميد �ملن�سود يف نفو�ص �لز�ئرين.

 2- �أن يو�فق �ملربي �ملز�ر على زيارة زمالئه له دون �أن تت�سبب هذه �لزيارة يف عرقلة �لربنامج �لرتبوي.
3- �أن يكون �لهدف من �لزيارة حمددً� وو��سحًا.

 4- �أن يقوم �مل�سرف �لرتبوي بتو�سيح �لأ�سباب �لكامنة ور�ء �ختيار �لهدف �ملن�سود .
 5- �أن تتم �لزيارة ويخطط لها وفق خطة معدة �سلفًا بحيث تر�عي حاجات �ملربني �لز�ئرين.

6- �أن يعقب �لزيارة جل�سة مناق�سة بني �ملربني �لز�ئرين و�ملربي �ملز�ر حول �لفعاليات �لرتبوية ومدى حتقيق �أهد�فها ومن ثم �خلروج بالعديد من 
�لتو�سيات �لتي من �ساأنها رفع م�ستوى �أد�ء �ملربني م�ستقباًل.

7- �أن ياأخذ �ملربني و�مل�سرف �لرتبوي بعني �لعتبار �ختالف �لظروف ملر�عاة ذلك من �أجل جتنب �لنقد �خلارج �أو �لتقليد �لأعمى.
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رابعًا: ورشة العمل التربوية:
مفهومه: هو ن�ساط تعاوين عملي ملجموعة من �ملربني حتت �إ�سر�ف قياد�ت تربوية ذ�ت خربة مهنية و��سعة يعمل فيها �مل�سرتكون �أفر�دً� وجماعات يف وقت 

 و�حد متعاونني حتت �إر�ساد من�سق من �أجل جتريب �أح�سن طرق �لتعليم �أو در��سة م�سكلة تربوية مهمة �أو �إجناز عمل تربوي حمدد.
 �أهد�فها:

1- �إتاحة �لفر�سة للمربني حلل �مل�سكالت �لتي تو�جههم باأ�سلوب علمي.
2- تنمية مهار�ت �ملربني و�إك�سابهم خرب�ت جديدة.
3- �إك�ساب �ملربني خرب�ت جيدة يف �لعمل �لتعاوين.

4- و�سع �ملربني يف مو�قف ت�ساعد على �إز�لة �حلو�جز بينهم.
5- تعريف �ملربني طرقًا و�أ�ساليب ي�ستطيعون ��ستخد�مها يف حما�سنهم �لرتبوية.

 6- توفري �لفر�ص للمربني لكي يتعاونو� مع غريهم لإنتاج �أدو�ت وو�سائل تعليم مفيدة يف عملهم.
7- و�سع �ملربني يف مو�قف ي�ستطيعون فيها تقييم جهودهم.

خطو�ت �إجر�ء ور�سة �لعمل �لرتبوية:
1- �لتخطيط �لتعاوين �جليد ملو�سوع �لور�سة ومكانها وزمانها ومو�دها �لتعليمية و�أن�سطتها و�أهد�فها و�لتجهيز�ت �لالزمة لإجناحها.

 2- �حلر�ص على �ختيار مو�سوعات ملعاجلتها يف �لور�سة تلبي حاجات �ملربني و�مليد�ن.
3- تهيئة �ملربني و�إقناعهم باأهمية �مل�سكلة �لتي هي مو�سوع �لبحث و�إتاحة �لفر�سة لهم للم�ساركة �لفعلية يف �أن�سطة �لور�سة.

 4- �لإفادة من خرب�ت �ملربني �أنف�سهم وخا�سة �ملبدعني منهم ملا يف ذلك من فائدة لالآخرين.

 5- �ل�ستعانة بنخبة من ذوى �لكفاء�ت �لعالية و�خلربة �لكافية يف �ملو��سيع �ملطروحة للبحث.
6- و�سع كل ما يحتاج �إليه �مل�سرتكون يف �لور�سة من �ملر�جع و�لكتب و�لن�سر�ت و�ملجالت حتت ت�سرفهم ويف �أي حلظة.

7- تق�سيم �مل�ساركني �إىل جمموعات �سغرية و�ختيار رئي�ص ومقرر لكل جمموعة يتوىل عر�ص ما تو�سلت �إليه جمموعته بعد كل ن�ساط.
 8- �أل يزيد عدد كل جمموعة عن �ستة معلمني و�أل يزيد عدد �ملجموعات عن خم�ص جمموعات .

9- �أن ُيعد �مل�سرف �لرتبوي نف�سه ب�سكل جيد للم�ساركة يف �لور�سة حتى ي�سعر �ملربني �أنهم ي�ستفيدون من �لور�سة ملا يف ذلك من ترغيب لهم يف �ل�ستمر�ر 
بح�سوره.
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10- �إعد�د و�سيلة �لتقومي للور�سة عند �لنتهاء منه ليكون مبثابة تغذية ر�جعة ي�ستثمر نتائجها يف �لتخطيط لبناء ور�ص تربوية جديدة.
11- متابعة �مل�ساركني يف �مليد�ن للتاأكد من حتقيق �أهد�ف �لور�سة.

سادسًا: النشرات اإلشرافية:
مفهومها: هي و�سيلة �ت�سال �إ�سر�فية كتابية يقوم �أو ي�ساهم �مل�سرف �لرتبوي يف �إعد�دها و توزيعها للمربني �لذين ي�سرف عليهم ويت�سمن عادة جمموعة 

من �لتعليمات و�ملعلومات �لتي تهدف �إىل �طالع �ملربني على �أحدث �لق�سايا و�لجتاهات �لرتبوية �ملعا�سرة.

 �أهد�فها:
1- ت�ساعد على توثيق �ل�سلة بني �مل�سرف و�ملربني.

2- تخدم �أعد�دً� كبرية من �ملربني يف �أماكن متباعدة.
3- توفر للمربني م�سدرً� مكتوبًا ومنوذجًا ميكن �لرجوع �إليه عند �حلاجة.

 4- تعرف �ملربني ببع�ص �لأفكار و�ملمار�سات و�لجتاهات �لرتبوية �حلديثة على �مل�ستوى �ملحلي و�لعاملي.
 5- تثري بع�ص �مل�سكالت �لتعليمية حلفز �ملربني على �لتفكري و�قرت�ح �حللول �ملالئمة لها.

6- ت�ساعد يف تعميم �خلرب�ت �ملتميزة �لتي ي�ساهدها �مل�سرف.
9- تتيح تعميم مقالت �ملربني وبحوثهم وخرب�تهم �ملتميزة و�أ�ساليبهم �ملبتكرة.

 �إجر�ء�تها :
1- �أن تت�سمن مقدمة و��سحة تربز �لأهد�ف �ملر�د حتقيقها.

2- �أن تكون ق�سرية ذ�ت لغة �سهلة و��سحة تت�سمن حقائق ومعلومات دقيقة وحديثة توؤثر يف تغيري �سلوك �ملربني وممار�ساتهم �لعملية.
 3- �أن تتناول مو�سوعًا و�حدً� و�أن يلبي هذ� �ملو�سوع حاجة مهمة لدى �ملربني.

 4- �أن تكون عملية بعيدة عن �لإغر�ق يف �لتنظري وم�ستملة على �أمثلة من و�قع �ملربني وخرب�تهم وظروفهم.
5- �أن تثري د�فعية �ملربي لنقد ما يقر�أ.

6- �أن تعزز باأ�ساليب �إ�سر�فية �أخرى.
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�ملر�جع:
1.  �لأفندي, حممد حامد, 6791م, �لإ�سر�ف �لرتبوي, عامل �لكتب, �لقاهرة, �لطبعة �لثانية.

2.  وز�رة �ملعارف, 9141هـ, دليل �مل�سرف �لرتبوي, �ململكة �لعربية �ل�سعودية, �لطبعة �لأوىل.. �لعدد )22( �جلزء �لأول.
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مفهوم التطّوع:
�لتطوع يت�سمن جهودً� �إن�سانية, تبذل من �أفر�د �ملجتمع, ب�سورة فردية �أو جماعية, ويقوم ب�سفة �أ�سا�سية على �لرغبة و�لد�فع �لذ�تي �سو�ء كان هذ� �لد�فع 

�سعوريًا �أو ل �سعوريًا.

ول يهدف �ملتطوع �إىل حتقيق مقابل مادي �أو ربح خا�ص بل رغبة فيما عند �هلل تعاىل, و�كت�ساب �سعور �لنتماء �إىل �ملجتمع وحتمل بع�ص �مل�سوؤوليات �لتي 
ت�سهم يف تلبية �حتياجات �جتماعية ملحة �أو خدمة ق�سية من �لق�سايا �لتي يعاين منها �ملجتمع.

�أ�سا�سي من دو�فع �لتنمية مبفهومها �ل�سامل �قت�ساديًا و�سيا�سيًا و�جتماعيًا وثقافيًا, ودليل �ساطع على حيوية �ملجتمع و��ستعد�د  �إن �لعمل �لتطوعي د�فع 
�أفر�ده للتفاين و�لت�سحية.

وهو �أي�سًا »نوع من �لختيار �حلر للعمل, وقناعة مل�ساركة �لأفر�د طو�عية يف �لعمل من و�قع �ل�سعور بامل�سوؤولية.
ماذا يريد المتطوع:

1-�ل�سعور بالحرت�م و�لثقة من ِقبل �ملوؤ�س�سة.
2-�لتعامل معه ب�سفافية و�سورية.

3-م�ساعدته على �إبر�ز مو�هبه و�سقلها.
4-�طالعه بطريقة �سحيحة وو��سحة على مناخ �ملوؤ�س�سة وتنظيماتها.

5-�إدماجه يف �إطار �لعمل, و��ستغالل طاقاته و�إمكاناته ��ستغالًل مفيدً� وموؤثرً�.
6-�أن تكون �ملوؤ�س�سة جدية يف تعملها مع �ملتطوعني.
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ماذا تريد المؤسسة من المتطوع:
1-�للتز�م بالتعهد�ت )حتديد منط �مل�ساركة و�لتقيد بها(.

2-��ستيعاب و��سح لأهد�ف �ملوؤ�س�سة وتطلعاتها.
3-عدم توريط �ملوؤ�س�سة يف مو�قف �سخ�سية.

4-عدم حماولة ��ستغالل �لتطوع لأهد�ف �أخرى.
5-�لندماج �لفعلي يف �ملوؤ�س�سة )عدم �لنظرة �لفوقية �أو �تخاذ موقف دوين(.

6-�مل�ساركة يف �لإعد�د و�لتدريب.
7-�جلدية و�مل�سد�قية يف �لعمل �لذي يقوم به.

تقنيات العمل التطوعي:
1- حتديد �حلاجة �إىل �ملتطوعني:

ُتعترب هذه �مل�ساألة على جانب كبري من �لأهمية, لأنها تت�سل �ت�ساًل وثيقًا مب�ساألة �ل�ستغالل �ل�سحيح لطاقات �ملتطوعني فاإذ� كان من �ملهم �إيجاد متطوع, 
فاإنه من �لأهم �أن نح�سن ��ستغالل طاقاته يف �جلو�نب �لتي حتقق:

- �سد حاجات �أ�سا�سية من حاجات �ملوؤ�س�سة -�ملجتمع.
- تتفق و�إمكانات �ملتطّوع ورغباته.

- ل تتعار�ص مع مفاهيمه �لثقافية و�ملجتمعية.
- ل ت�سعه يف خانة �ملالحقة �لقانونية �أو �لتعار�ص مع �ملفاهيم �لجتماعية �ل�سائدة.
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2- �لختيار:
يكت�سب �ختيار �ملتطوعني بعدً� خا�سًا وهامًا لعدة �أ�سباب منها:

- ي�ساعد �لختيار على بلورة �ملفهوم �مل�سرتك للممار�سة �لتطوعية لكل من �لطرفني, جلهة طبيعة �لعمل, �لإطار �لذي �سيعمل من خالله, �لفو�ئد 
على �ملديني �لق�سري و�لطويل و�للتز�مات �ملختلفة لكل طرف.

- �إن �لختيار �ل�سحيح ي�سهم يف:
توفري �لقدرة على ��ستغالل �سليم لطاقات �ملتطوع.  -1  

يخف�ص كلفة �لإعد�د.  -2  
ي�سرع يف بلوغ �لأهد�ف.  -3  

مينع �لت�سارب ويحول دون �لإحباط.  -4  
عدم حتمل �ملتطوع فوق طاقته.  -5  

تفهم �ملتطوع لأهد�ف وتطلعات �ملوؤ�س�سة.  -6  

3- �لتاأهيل - �لتدريب:
يف غالب �لأحيان, يحتاج �ملتطوعون �إىل نوع من �لتاأهيل �أو �لتدريب من �أجل �ل�ستفادة من طاقاتهم.

بع�سهم يحتاج �إىل فرت�ت زمنية �أطول من �لآخرين.
ومبا �أن للتدريب �أهد�ف �أ�سا�سية تت�سل بــ :

مو�قف �ملتدربني و�جتاهاتهم.  -1  
تعميق خرب�تهم �لقائمة.  -2  

�إك�سابهم مهار�ت جديدة.  -3  

فاإن �أهد�ف دور�ت �لتاأهيل للمتطوعني يجب �أن تغطي هذه �ملجالت كافة, �إذ �إن �لتدريب �سوف يبلور موقف �ملتطّوع وي�ساعده على �إجناز �لعمل �ملطلوب 
بكفاءة �أعلى.
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ويلعب �لتدريب دورً� بارزً� يف:
�سد �ملتطوع �إىل �ملوؤ�س�سة و�أن�سطتها.  -1

��ستمر�ره متطوعًا لأطول فرتة ممكنة.  -2
��ستغالل طاقاته ب�سكل �أف�سل على �ل�سعد كافة.  -3

4- �لتحفيز و�لتن�سيط:

يلعب �لتحفيز و�لتن�سيط دورً� بارزً� يف �ملحافظة على �ملتطوع و��ستغالل طاقاته وخرب�ته �مل�ستجدة. و�إن ثمة جمالت عديدة للتحفيز منها:

�مل�ساركة: تعني �أن يكون �ملتطوع يف �سلب �لعمل �لذي تعمل به �ملوؤ�س�سة ولي�ص على هام�سها.  -1

�ل�سفافية: �أن يكون عمل �ملوؤ�س�سة معروفًا و��سح �ملعامل للجميع.  -2

�لإبر�ز: يجب �لعرت�ف د�ئمًا باإجناز�ت �ملتطوع وعطاء�ته.  -3

�لإدماج: يجب �أن تتاح �أمام �ملتطوع فر�سة �لندماج يف �ملوؤ�س�سة فيما لو رغب بذلك. �لإدماج يتم مبا يتنا�سب وو�سع �ملوؤ�س�سة من جهة,   -4
و�ملتطوع من جهة �أخرى. وقد يكون �ندماجا كامال �أو جزئيا.

�لت�ساور: يجب �إتاحة �لفر�سة للحو�ر�ت و�أخذ �آر�ء �ملتطوعني بعني �لعتبار.  -5

�إز�لة �لعقبات: �أكرث ما ي�سيء �إىل �ملتطوع »�لروتني« ....فقد ياأتي متحم�سًا ثم ي�سطدم ببريوقر�طية �إد�رية �أو فنية �أو غري ذلك مما قد   -6
يوؤدي �إىل تثبيط حما�سه, لذلك يجب �لعمل د�ئمًا على �إز�لة خمتلف �لعقبات من �أمامه لت�سجيعه على مو��سلة �لعمل.

�ل�سكر و�لتقدير: وهو جزء من �لإبر�ز, ولكن يختلف عنه �إن �لأول قد يحتاج �إىل منا�سبات عامة, بينما يقت�سر �لثاين على كتاب �سكر   -7
وتنويه, ير�سل �إليه يف حال �أدى �لفرتة �لتي تطوع خاللها .. �آملني لقاءه جمددً�.
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5- �لتقييم:
من �ملفيد �أن يتم تقييم جهود �ملتطوعني تقييمًا علميًا كما ل بد من �أن ي�سرتك �ملتطوعون يف هذه �لعملية من �أجل:

1-�لوقوف على �أهميتها و�سفافيتها.
2-للتعرف على �لنتائج �ملحققة, و�إجر�ء تقييم ذ�تي.

3-ملعرفة �مل�ساعدة �لفعلية �لتي قدمت للموؤ�س�سة.
4-لال�ستفادة من �لنتائج و�لثغر�ت يف ر�سم خطط م�ستقبلية �أف�سل.

6- �ملتابعة:
من �ملتفق عليه �أن بع�ص »�لتطوع« ظريف ملهلة حمددة �أو ملو�سوع حمدد. مثل خميمات �لعمل �لتطوعية �لتي ت�ستمر لفرتة حمدودة زمنيًا, و�لبع�ص �لآخر له 
�سفة �ل�ستمر�رية و�لدميومة ورمبا كان هذ� �لنوع �لأخري, هو �لأكرث �سعوبة يف �إيجاد �لعنا�سر �لقادرة على متابعة �لتطوع �إذ� �أح�سن �لختيار, وقد تكون 
عودة �ملتطوع مرهونة بالرتياح �لذي يجده �ملتطوع يف جتربته �لتطوعية �لأوىل, ولكن يجب �أن يكون لدى �ملوؤ�س�سة ت�سور و��سح لكيفية �لإفادة من متطوعيها 

خ�سو�سًا �إذ� �أنفقت على �إعد�دهم وتاأهيلهم و�كت�سبو� خرب�ت مهمة يف جو�نب حمددة من �لعمل. 

وبطبيعة عمل �ملربي �لقائد فهو يحتاج �إىل �لتكامل مع كفاء�ت ب�سرية خمتلفة ومتعددة للقيام باأدو�ره ومهامه. وهذه �لكفاء�ت منها ما يعمل مع �لقائد �أو 
�ملوؤ�س�سة ب�سكل ر�سمي, ومنها ما يعمل �أو يف�سل �لعمل ب�سكل تطوعي؛ ولذ� يح�سن باملربي �لقائد �أن يدرك هذه �لأفكار و�لتقنيات للعمل �لتطوعي ب�سكل جيد 

ليفيد منها يف قيادة وتوظيف �ملتطوعني فيما يخدم �أهد�ف �لقائد �أو �ملوؤ�س�سة و�أهد�ف �ملتطوع كذلك.

�ملر�جع:
توفيق ع�سري�ن,  تقنيات يف �لعمل �لتطوعي, ورقة علمية مقدمة �سمن ور�سة عمل مهار�ت �لتحفيز على �لعمل �لتطوعي". بريوت, 0002.  .1

د. فهد بن �سلطان �ل�سلطان, �جتاهات �ل�سباب �جلامعي �لذكور نحو �لعمل �لتطوعي – در��سة تطبيقية على جامعة �مللك �سعود -, جملة ر�سالة   .2
�خلليج �لعربي, �لعدد )211(.
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تفيد هذه �ل�ستمارة يف متابعة �أد�ء �ملربي و�إجنازه ب�سورة م�ستمرة من قبل �مل�سرف  �لرتبوي. وتعباأ هذه �ل�ستمارة بعد تنفيذ كل 
م�سار تعلم, �أي مرتان يف �لأ�سبوع؛ لأن �لتاأخري يف ذلك �سيفقدها قيمتها, ويقلل من دقة �لتقييم. �أي تغيري يف م�سار �لتعلم �أو موعد 

�لتنفيذ يجب ت�سجيله يف �ل�ستمارة.
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استمارة متابعة أداء المربي: السنة الخامسة– الفصل الدراسي األول

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗǫǸǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي

ور�سة عمليح�سن �لتعامل مع �لرب�مج �لتطويريةيوم 1�لأول
مهمة �أد�ئيةي�سعى لتطبيق �أ�س�ص ومبادئ �ملتابعة �لرتبويةيوم 2

مهمة �أد�ئيةي�ستك�سف قدر�ته و�إمكاناتهيوم 1�لثاين
م�سروعينوع يف �أدو�ت �ملتابعة �لرتبويةيوم 2

قر�ءة موجهةيعرف تاريخ تدوين �ل�سنة وم�سنفاتهايوم 1�لثالث
م�سروعيحاول توظيف حاجات �ملرتبني يف منهجه �لرتبوييوم 2

مهمة �أد�ئية 1ي�ستخرج �لدرو�ص و�لعرب من �سري �ل�ساحلنييوم 1�لر�بع
لقاء خبرييدرك ن�ساأة علم م�سطلح �حلديث وفو�ئدهيوم 2

�خلام�ص
برنامجيعظم �ل�سنة �لنبوية يف نف�ص �ملرتبييوم 1

لقاء خبرييفهم عالقة مبادئ �لنمو باملنهجيوم 2 يهتم بطبيعة �ملرتبني عند تدري�سهم �ملنهج

مهمة �أد�ئية 2ي�ستخرج �لدرو�ص و�لعرب من �سري �ل�ساحلنييوم 1�ل�ساد�ص
برنامجي�سجع �ملرتبي على �ل�ستخد�م �لو�عي للتقنيةيوم 2

�ل�سابع
يوم 1

يحرتم حدود �لعالقة �ملتزنة مع �ملرتبي

لقاء خبري ي�ساعد �ملرتبي يف مو�جهة م�سكالته
يعتني مب�ساركة �ملرتبي وجد�نيًا

يوظف عالقته باملرتبي يف بناء �سخ�سية �سوية

قر�ءة موجهةيحدد معامل منهج �لنبي يف �لتعامل مع �أخطاء �لنا�صيوم 2 يوؤمن بقيمة �إتباع �لهدي �لنبوي يف �حلياة

مو�سوع تعلميقارن بني �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالميةيوم 1�لثامن
مهمة �أد�ئيةيجيد �لتعامل مع �أخطاء �ملرتبني يف دينهم �أو دنياهم بذكاءيوم 2

ور�سة عمليعتني بالأ�ساليب �لوجد�نية يف �لرتبيةيوم 1�لتا�سع
مهمة �أد�ئيةيتعامل بو�قعية مع �سري �ل�ساحلنييوم 2

ور�سة عمليجيد توظيف �آليات �ل�سبط و�لتدرج �لجتماعي يف بيئتهيوم 1�لعا�سر
مهمة �أد�ئيةينوع �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالمية يف بيئته �لرتبويةيوم 2
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�حلادي 
ع�سر

مهمة �أد�ئيةيوظف �سري �ل�ساحلني كو�سيلة تربويةيوم 1

يوم 2
يعرف ��سرت�تيجيات تاأثري �لأفر�د على �ملوؤ�س�سات �لإعالمية

لقاء خبري
يثمن جهود �لإعالم �لإ�سالمي يف ن�سر �لر�سالة �لإعالمية �ل�سحيحة

�لثاين ع�سر
مهمة �أد�ئيةي�ستفيد من �لرب�مج �لإعالمية بوعييوم 1
مهمة �أد�ئيةيعتني باملو�زنة بني غذ�ئه ون�ساطه �لبدينيوم 2

�لثالث ع�سر
يوم 1

يفهم ن�ساأة �لعمل �لدعوي �ملعا�سر وتاريخه
لقاء خبري

ي�ست�سعر �حلاجة لتو�سيع نطاق �لعمل �لدعوي
قر�ءة موجهةيح�سن م�ساعدة �ملرتبي يف تنقية قلبه من �ل�سو�ئبيوم 2

�لر�بع ع�سر
لقاء خبرييلخ�ص مهار�ت �لتفكري �لناقديوم 1

يوم 2
يهتم بتمحي�ص �لأفكار و�ملعلومات

مهمة �أد�ئية
يقدم نقًد علميًا ملو�سوعات تربوية خمتارة
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استمارة متابعة أداء المربي: السنة الخامسة– الفصل الدراسي الثاني

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗǫǸǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي

ور�سة عملير�عي �حتياجات �ملر�هق يف بناء بر�جمه �لرتبويةيوم 1�لأول
قر�ءة موجهةي�سرح �آليات عمل �لدو�فع �لإن�سانيةيوم 2

ور�سة عملير�عي دو�فع �ملرتبني يف بر�جمه �لرتبويةيوم 1�لثاين
مهمة �أد�ئيةيوظف �لدو�فع يف فهم �سلوكيات �ملرتبنييوم 2

قر�ءة موجهةيو�سح �ملهام �لأ�سا�سية للمعلم �لناجحيوم 1�لثالث
مهمة �أد�ئية  1ي�ستنبط �لدرو�ص �لرتبوية و�لأحكام من �لأحاديث �ملختارةيوم 2

مهمة �أد�ئيةي�سعى لتطبيق �لأدو�ر �ملتغرية ملعلم �ليوميوم 1�لر�بع
زيارةيطلع على �أبرز م�سادر علم نف�ص �لنمو �لتي تخدمه يف عملهيوم 2

ور�سة عمليقدر �حتياجاته ك�سابيوم 1�خلام�ص
مهمة �أد�ئيةيح�سن �لتعامل مع حتديات مرحلة �ل�سبابيوم 2

�ل�ساد�ص
يوم 1

يت�سور مفهوم �لر�أي �لعام ودللته �لفكرية و�لعملية

قر�ءة موجهة يو�سح �لأ�س�ص �لنظرية للر�أي �لعام
يعرف �آليات تكّون �لر�أي �لعام حول مو�سوع �أو ق�سية ما

ينقد مفهوم �لر�أي �لعام وفق �لت�سور �لإ�سالمي

لقاء خبرييفهم طبيعة تكّون �لأحد�ث يف �ملجتمعاتيوم 2 يقر�أ �لو�قع وفق روؤية �سرعية

�ل�سابع
زيارةيدرك ق�سايا وم�سكالت جمتمعهيوم 1

برنامجيح�سن �لتعامل مع حالت: �جلروح - �لإغماء - �لنزيفيوم 2 يلخ�ص مبادئ �لإ�سعافات �لأولية

�لثامن
مهمة �أد�ئيةيهتم بالطالع على �آر�ء �أهل �لعلم و�لتجربةيوم 1

م�سروعيوظف جزء من بر�جمه �لرتبوية خلدمة جمتمعهيوم 2 يهتم بتطوير جمتمعه ومنوه

م�سروعيتحمل م�سوؤولية تطوير ذ�تهيوم 1�لتا�سع
مهمة �أد�ئيةيجتنب �لأغذية �ل�سارةيوم 2

�لعا�سر
مهمة �أد�ئيةي�ستفيد من جتارب �لتاريخيوم 1

مو�سوع تعلميدرك �ملق�سود �لأ�سا�سي من �لوعظيوم 2 يح�سن �أ�ساليب �لوعظ �خلا�ص و�لعام
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�حلادي ع�سر
قر�ءة موجهةيعتني باآد�ب �ملوعظة �حل�سنةيوم 1
لقاء خبرييقدر �أهمية �لعناية باإعد�د �ملعلميوم 2

�لثاين ع�سر
قر�ءة موجهةيلم باأبرز �ل�سخ�سيات �لدعوية �ملعا�سرةيوم 1
مهمة �أد�ئية  2ي�ستنبط �لدرو�ص �لرتبوية و�لأحكام من �لأحاديث �ملختارةيوم 2

�لثالث ع�سر
يوم 1

يوؤمن با�ستيعاب �ل�سريعة ملتطلبات �لو�قع �ل�سيا�سي

لقاء خبري
ي�ستوعب مقومات �لدولة يف �لإ�سالم

يفهم �لو�قع �ل�سيا�سي يف �سوء �ملنهج �ل�سرعي
يلم باأبرز �لنظم �ل�سيا�سية يف �لإ�سالم

يدرك �لعالقة بني �حلاكم و�ملحكوم
م�سروعيعتني بو�سائل �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سويةيوم 2

�لر�بع ع�سر
برنامجيدر�ص مناذج من و�قع �لأقليات �لإ�سالمية يف �لعامليوم 1
مهمة �أد�ئيةيف�سر مفهوم �ملو�طنة من منظور �إ�سالمييوم 2
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استمارة متابعة أداء المربي: السنة السادسة– الفصل الدراسي األول

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗǫǸǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي

يوم 1�لأول
يحرتم  �أدو�ره يف �حلياة

لقاء خبري ير�عي �لأولويات يف ممار�سة �أدو�ره
يتعامل مع �لآخرين يف �أد�ء �أدو�ره يف �حلياة

ور�سة عملير�عي �لأولويات يف ممار�سة �أدو�رهيوم 2

قر�ءة موجهةيفرق بني �أنو�ع �لأن�سطة �لتعليميةيوم 1�لثاين
ور�سة عمليحر�ص على �ختيار �لأن�سطة �لرتبوية وفق معايرييوم 2

مهمة �أد�ئيةي�سرك �ملرتبني يف �إعد�د وتنفيذ �لأن�سطة �لرتبويةيوم 1�لثالث
قر�ءة موجهة 1ي�ستخرج �ملبادئ �لرتبوية من �لكتاب و�ل�سنةيوم 2

�سماع موجهيفهم خ�سائ�ص �لنمو لدى �لأطفاليوم 1�لر�بع
مهمة �أد�ئيةيوظف خ�سائ�ص منو �لأطفال يف �لتعامل معهميوم 2

مهمة �أد�ئيةيقدر �أهمية �ملمار�سة �لرتبوية �ملبنية على �أ�س�ص علميةيوم 1�خلام�ص
مو�سوع تعلمي�سرح معنى �لفتنة و�أنو�عهايوم 2

يوم 1�ل�ساد�ص
يقارن بني �أنو�ع �لإ�سر�ف �لرتبوي

قر�ءة موجهة يكتب خطة �إ�سر�ف لف�سل در��سي كامل
يهتم بتطبيق مهار�ت �لإ�سر�ف يف بيئته

مو�سوع تعلميقدر �أثر �لفروق �لفردية على �أد�ء �ملرتبنييوم 2

مهمة �أد�ئيةيكتب خطة �إ�سر�ف لف�سل در��سي كامليوم 1�ل�سابع
مهمة �أد�ئية  1يلخ�ص �ملنجيات من �لفنتيوم 2

مهمة �أد�ئيةيهتم باملنهجية �لعلمية يف �ل�ستفادة من �ملحتوى �لرتبوي على �لنرتنتيوم 1�لثامن
مهمة �أد�ئيةيتعامل مع �لفنت يف �سوء �لأو�مر و�لآد�ب �ل�سرعيةيوم 2

م�سروعي�سعى يف حت�سني �ملرتبي من �لفنتيوم 1�لتا�سع
�سماع موجهير�عي �لفروق �لفردية يف تعامله مع �ملرتبنييوم 2

يوم 1�لعا�سر
يعرف طريقة �لتعامل مع �ملري�ص �مل�ساب بالأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة

لقاء خبري 1 يهتم باإجر�ء�ت �لوقاية من �لأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة
ي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على �لإ�سابة بالأمر��ص �ملزمنة

مهمة �أد�ئية 2يلخ�ص �ملنجيات من �لفنتيوم 2
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�حلادي ع�سر
يوم 1

يعرف طريقة �لتعامل مع �ملري�ص �مل�ساب بالأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة
لقاء خبري 2 + مهمة 

�أد�ئية يهتم باإجر�ء�ت �لوقاية من �لأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة
ي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على �لإ�سابة بالأمر��ص �ملزمنة

ور�سة عمليوظف �أ�ساليب متنوعة يف قيا�ص �لأد�ءيوم 2

�لثاين ع�سر
مهمة �أد�ئيةي�سجع �ملرتبي على تطوير عاد�ته �لعقليةيوم 1

يوم 2
يدرك عالقة �لقو�عد �ل�سرعية بالق�سايا �لرتبوية

لقاء خبري
ي�ستفيد من �لجتاهات �لرتبوية �ملعا�سرة

�لثالث ع�سر
قر�ءة موجهة 2ي�ستخرج �ملبادئ �لرتبوية من �لكتاب و�ل�سنةيوم 1
مهمة �أد�ئيةينوع يف طبيعة وم�ستوى بر�جمه �لرتبويةيوم 2

�لر�بع ع�سر
يوم 1

يدرك مفهوم �لعوملة

قر�ءة موجهة
يلم مبجالت �لعوملة و�آلياتها

ي�ست�سعر خماطر �لعوملة على �لأمة �لإ�سالمية
يو�سح �آليات ��ستثمار �لعوملة

مهمة �أد�ئيةي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على �لإ�سابة بالأمر��ص �ملزمنةيوم 2
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استمارة متابعة أداء المربي: السنة السادسة– الفصل الدراسي الثاني

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗǫǸǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ
ضعيفمتوسطعالي

�لأول
قر�ءة موجهةيو�سح �سو�بط �لرتفيه �لرتبوييوم 1 يقدر �أثر �لرتفيه يف بناء �ل�سخ�سية �ملتزنة

مهمة �أد�ئيةيوظف مهار�ت �لتفكري يف حياته �ليوميةيوم 2 ينمي تفكري �ملرتبي

مو�سوع تعلم 1يفهم �لدو�فع و�حلاجات �لإن�سانيةيوم 1�لثاين يقّدر �أهمية �لتحفيز يف رفع �لكفاءة
مو�سوع تعلم 2ميار�ص �أ�ساليب حتفيز متنوعة يف بيئته �لرتبويةيوم 2

�لثالث

مهمة �أد�ئيةي�سمم برناجمًا ترفيهيًا تربويًايوم 1

يوم 2
يدرك �أهمية �لذكاء �لعاطفي

لقاء خبري يح�سن �لتعامل مع م�ساعر �لآخرين
يتعامل بوعي مع م�ساعره ويعرب عنها

�لر�بع

مهمة �أد�ئيةيتعامل بوعي مع م�ساعره ويعرب عنهايوم 1

يوم 2
يدرك مالمح �لفكر �لإ�سالمي

لقاء خبري يعرف �أبرز �لجتاهات �لفكرية �ملعا�سرة
يفهم �ملنهج �ل�سرعي يف �لتعامل مع �لجتاهات �ملخالفة و�أ�سحابها

�خلام�ص
زيارةيطلع على �أبرز �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملحلية و�لعامليةيوم 1

لقاء خبرييعرف �لتيار�ت �لدعوية �ملختلفةيوم 2 يتفهم �خلالف بني �لتيار�ت �لدعوية

مهمة �أد�ئيةيطلع على �أبرز �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملحلية و�لعامليةيوم 1�ل�ساد�ص
م�سروعيقدم �أفكارً� �إعالمية منا�سبة لبيئته �لرتبويةيوم 2

مهمة �أد�ئيةيتعاون على �خلري مع جميع �لتيار�ت �لدعويةيوم 1�ل�سابع
لقاء خبرييفهم  �لتغري�ت �لجتماعية و�لثقافية �ملوؤثرة على �ملنهجيوم 2

ور�سة عمليتعامل مع �لعو�مل �ملوؤثرة يف �ملنهج باإيجابيةيوم 1�لثامن
ور�سة عمليالحظ  �أثر �ملتغري�ت على م�سرية �لعمل �لرتبوي �ملعا�سريوم 2

مو�سوع تعلميحر�ص على تقوية �إر�دتهيوم 1�لتا�سع يدرك مقومات �ل�سخ�سية �لفاعلة
لقاء خبرييدرك حجم �لتغري�ت يف �ملجتمع �حلايليوم 2

مهمة �أد�ئية 1ي�ساهم يف �لإ�سالح �لرتبوي لالأجياليوم 1�لعا�سر
م�سروعيدعم �مل�ساريع �لرتبوية �لإ�سالحية وي�ساندهايوم 2
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�حلادي ع�سر
يوم 1

يتقبل �ل�سر�ع كطبيعة ب�سرية
قر�ءة موجهة يلخ�ص مهار�ت �إد�رة �ل�سر�ع

يهتم مبرحلة ما بعد �ل�سر�ع
مهمة �أد�ئيةيهتم مبرحلة ما بعد �ل�سر�عيوم 2

�لثاين ع�سر
يوم 1

يعرف �أبرز �لوظائف �لرتبوية لو�سائط �لرتبية �لإ�سالمية
برنامج

يعتني بتوجيه �ملرتبني لال�ستفادة من و�سائط �لرتبية �لإ�سالمية
مهمة �أد�ئيةي�ستثمر و�سائط �لرتبية �لإ�سالمية �ملتاحة له يف بيئته �لرتبويةيوم 2

�لثالث ع�سر

لقاء خبري 1يفهم �لأ�س�ص و�لقو�عد �لعامة يف �إد�رة �مل�ساريعيوم 1

يوم 2
ي�سجع �لعاملني على �إد�رة م�ساريعهم وفق نظم وقو�عد �إد�رة �مل�ساريع

لقاء خبري 2
يوظف مبادئ �إد�رة �مل�ساريع يف عمله �لرتبوي

مهمة �أد�ئية 2ي�ساهم يف �لإ�سالح �لرتبوي لالأجياليوم 1

يوم 2
يفهم �لعالقات �ملتبادلة بني �لتيار�ت �ل�سيا�سية

لقاء خبري يدرك ن�ساأة �لتيار�ت �ل�سيا�سية و�أهد�فها
يح�سن �لتعامل مع �لتيار�ت �ل�سيا�سية �ملختلفة



139



140

�إحدى  �أدو�ت تتنا�سب وطبيعة �لعمل فيها. و�سن�ستعر�ص فيما يلي  تتنوع �لأدو�ت �مل�ستخدمة يف ميد�ن �لقيا�ص و�لتقومي �لرتبوي, وتتطلب كل بيئة تربوية 
�لأدو�ت �حلديثة للتقومي �لرتبوي, و�لتي تتمتع بخ�سائ�ص تقييمية عالية, كما �أنها تفيد �ملربي و�مل�سرفني عليه يف عملية �لنتقال من جمرد �لتقييم و�إ�سد�ر 

�لأحكام, �إىل مرحلة �لبناء و�لتطوير من خالل �لر�سد �لدقيق لإجناز�ت �ملربي و�أعماله, ومو�طن �ل�سعف فيها.
ملف �إجناز �ملربي )�لبورتفوليو(:

ميكن تعريف ملف �إجناز �ملربي باأنه ملف لتجميع عينات منتقاة من �أعمال �ملربي و�إجناز�ته وتاأمالته �ملهنية �لتي تعك�ص منوه �ملهني و�إ�سهاماته خالل فرتة 
معينة )ف�سل/ عام در��سي/... �لخ (

مز�يا �مللف:
�أ�سلوب فعال و�سامل وعملي وحقيقي ) �أ�سيل ( لتقومي �ملربي . 1 .

ينمي �لقدرة على �لتاأمل �لفكري وحتليل �لذ�ت ونقدها لدى �ملربي. 2 .
�أحد �أ�ساليب تنمية �لأد�ء �لرتبوي للمربي. 3 .

ت�سجيع �حلو�ر و�لتعاون بني �ملربي و�مل�سرف �لرتبوي. 4 .

حمتويات �مللف:
تتنوع حمتويات هذ� �مللف تبعًا للغر�ص منه و��ستخد�مه ولعل من �أبرز تلك �ملحتويات ما يلي:

مقدمة متهيدية عن حمتويات �حلقيبة. 1 .
�سرية ذ�تية خمت�سرة عن �ملربي ومن بني ما ت�سمله هذه �ل�سرية ما يلي: 2 .

•موؤهالته �لدر��سية. 	
•عدد �سنو�ت �خلربة يف �لعمل �لرتبوي. 	

•�ملر�حل �لتي �أ�سرف وي�سرف عليها. 	
•�لدور�ت �لتدريبية �لتي �لتحق بها. 	

•�لأبحاث و�أور�ق �لعمل �لتي �أجنزها. 	
•�جلو�ئز �لتي ح�سل عليها. 	

مقالة خمت�سرة حول فل�سفته و�عتقاد�ته و�جتاهاته �لرتبوية , و�أ�سلوبه يف �لرتبية. 3 .
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عينة من خطط بر�مج يومية �أو �أ�سبوعية موزعة على مد�ر �لف�سل / �لعام �لدر��سي. 4 .
عينة من �أعمال �ملرتبني م�سححة: �ختبار�ت, م�ساريع, و�جبات منزلية, �أن�سطة, ملخ�سات, �أور�ق عمل...�لخ. 5 .

عينة من �لختبار�ت و�ملقايي�ص و�لأدو�ت �مل�ستخدمة يف تقومي تعلم �ملرتبني. 6 .
ن�سخ و�سور من �سهاد�ت �لتقدير و�لتميز وخطابات �لتزكية. 7 .

ن�سخ من �لتقييم �لذ�تي موزعة على مد�ر �لعام �لدر��سي. 8 .
ن�سخ من تقييمات �مل�سرف �لرتبوي, �لزمالء و�ملرتبني. 9 .

ن�سخ من �خلطابات �ملتبادلة مع �ملرتبني/ �أولياء �لأمور. 10 .
�أعمال �إبد�عية قام بها �أو ينوي �لقيام بها متعلقة بعمله. 11 .

عينه من �لو�سائل �لتعليمة �لتي قام بتطويرها. 12 .
�ل�سخ�سيات �لرتبوية �لبارزة �لتي �أثرت يف فكره �لرتبوي. 13 .

ن�سخ من �ملقالت وعناوين �لكتب �لتي �أطلع عليها ذ�ت �لعالقة بعمله ومرئياته حيالها. 14 .

كيف ت�ستفيد من �مللف؟
قبل �لبدء يف تنفيذ حمتويات �لدليل, �أح�سر ملفك �خلا�ص, و�كتب بياناتك عليه بالكامل. 1 .

�بد�أ منذ �ليوم �لأول يف بناء ملفك �خلا�ص. بعد كل م�سار تعلم تنفذه, �سع ماميكن من وثائق ترتبط بامل�سار يف ملف �إجنازك: ملخ�ص �ملو�سوع  2 .
�إن كان مو�سوع تعلم ��ستمعت �إليه – ن�سخة من حقيبة �ملتدرب �إن كانت دورة ح�سرتها – مالحظاتك �لتي دونتها �أثناء نقا�ص �لقر�ءة �ملوجهة – 
خمطط �مل�سروع �لذي تنوي تنفيذه – �سور من �لزيارة �لتي قمت بها – ن�سخ من �أعمال طالبك �لتي كلفتهم بها – قر�ص م�سغوط يوثق �أم�سية 

�أقمتها – تو�سيات خرجت بها من ور�سة عمل – ن�سخة من ن�سرة �أعددتها حول مو�سوع تربوي – مالحظاتك حول كفاية تناولتها  ....
قر�ءة موجهة ...(  �حر�ص على تنظيم ملفك تبعا ملكوناته )تقارير – �سور – ملخ�سات ...( �أو تبعا مل�سار�ت �لتعلم ) دور�ت – مو�سوعات تعلم – . 3

�أو تبعا للت�سل�سل �لزمني ) حمتويات �ليوم �لأول بتاريخ      /    /    14هـ( �أو �أي معيار �آخر ينا�سبك.
وتر�سيح  ملفك  تنظيم  على  �ست�ساعدك  �لأ�سئلة  هذه  منه؟  �ست�ستفيد  كيف  حمتوياته؟  ماهي  �لعام؟  بنهاية  �مللف  يكون  �أن  ترغب  كيف  فكر  4 .

حمتوياته.

للعام  �جلديد  ملفك  يف  ور�عها  �ملالحظات,  تلك  دّون  عليك.  و�مل�سرفني  زمالءك  تقييم  و�طلب  �إجنازك,  ملف  قيم  �لدر��سي,  �لعام  من  تنتهي  عندما 
�لقادم.
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هذه �ل�ستمارة �سبيهة با�ستمارة متابعة �أد�ء �ملربي �ل�سابقة, �إل �أنها تعباأ من قبل �ملربي نف�سه. تفيد هذه �ل�ستمارة �ملربي كثري�, 
تعرفه بالكفايات �لتي �أجنزها, وتلك �لتي مل ينجزها. ي�ستطيع �أن يقيم م�ستوى �إجنازه بنف�سه,  وهو ما مينحه ��ستب�سار� ذ�تيا 
للتعرف على مو�طن �لقوة و�ل�سعف, وت�ساعده على حماكمة ذ�ته. وتتيح له �لفر�سة لتخاذ �لتو�سيات �لالزمة لتعزيز تفوقه, 
�أو تد�رك نق�سه. من �ملهم �أن تتم تعبئتها بعد تنفيذ م�سار �لتعلم , وقبل �لبدء يف م�سار جديد؛ حتى حتافظ على قيمتها وتوؤدي 

وظيفتها.
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نموذج استمارة تقويم ذاتي السنة الخامسة – الفصل الدراسي األول

ǓǸƜƽȁƗǫǸǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ ضعيفمتوسطعالي

�لأول
ور�سة عمليح�سن �لتعامل مع �لرب�مج �لتطويريةيوم 1
مهمة �أد�ئيةي�سعى لتطبيق �أ�س�ص ومبادئ �ملتابعة �لرتبويةيوم 2

�لثاين
مهمة �أد�ئيةي�ستك�سف قدر�ته و�إمكاناتهيوم 1
م�سروعينوع يف �أدو�ت �ملتابعة �لرتبويةيوم 2

�لثالث
قر�ءة موجهةيعرف تاريخ تدوين �ل�سنة وم�سنفاتهايوم 1
م�سروعيحاول توظيف حاجات �ملرتبني يف منهجه �لرتبوييوم 2

�لر�بع
مهمة �أد�ئية 1ي�ستخرج �لدرو�ص و�لعرب من �سري �ل�ساحلنييوم 1
لقاء خبرييدرك ن�ساأة علم م�سطلح �حلديث وفو�ئدهيوم 2

�خلام�ص
برنامجيعظم �ل�سنة �لنبوية يف نف�ص �ملرتبييوم 1

يوم 2
يفهم عالقة مبادئ �لنمو باملنهج

لقاء خبري
يهتم بطبيعة �ملرتبني عند تدري�سهم �ملنهج

�ل�ساد�ص
مهمة �أد�ئية 2ي�ستخرج �لدرو�ص و�لعرب من �سري �ل�ساحلنييوم 1
برنامجي�سجع �ملرتبي على �ل�ستخد�م �لو�عي للتقنيةيوم 2

�ل�سابع
يوم 1

يحرتم حدود �لعالقة �ملتزنة مع �ملرتبي

لقاء خبري
ي�ساعد �ملرتبي يف مو�جهة م�سكالته

يعتني مب�ساركة �ملرتبي وجد�نيًا
يوظف عالقته باملرتبي يف بناء �سخ�سية �سوية

يوم 2
يحدد معامل منهج �لنبي يف �لتعامل مع �أخطاء �لنا�ص

قر�ءة موجهة
يوؤمن بقيمة �إتباع �لهدي �لنبوي يف �حلياة

�لثامن
مو�سوع تعلميقارن بني �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالميةيوم 1
مهمة �أد�ئيةيجيد �لتعامل مع �أخطاء �ملرتبني يف دينهم �أو دنياهم بذكاءيوم 2

�لتا�سع
ور�سة عمليعتني بالأ�ساليب �لوجد�نية يف �لرتبيةيوم 1
مهمة �أد�ئيةيتعامل بو�قعية مع �سري �ل�ساحلنييوم 2

�لعا�سر
ور�سة عمليجيد توظيف �آليات �ل�سبط و�لتدرج �لجتماعي يف بيئتهيوم 1
مهمة �أد�ئيةينوع �أ�ساليب �لرتبية �لإ�سالمية يف بيئته �لرتبويةيوم 2
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�حلادي 
ع�سر

مهمة �أد�ئيةيوظف �سري �ل�ساحلني كو�سيلة تربويةيوم 1

يوم 2
يعرف ��سرت�تيجيات تاأثري �لأفر�د على �ملوؤ�س�سات �لإعالمية

لقاء خبري
يثمن جهود �لإعالم �لإ�سالمي يف ن�سر �لر�سالة �لإعالمية �ل�سحيحة

�لثاين ع�سر
مهمة �أد�ئيةي�ستفيد من �لرب�مج �لإعالمية بوعييوم 1
مهمة �أد�ئيةيعتني باملو�زنة بني غذ�ئه ون�ساطه �لبدينيوم 2

�لثالث ع�سر
يوم 1

يفهم ن�ساأة �لعمل �لدعوي �ملعا�سر وتاريخه
لقاء خبري

ي�ست�سعر �حلاجة لتو�سيع نطاق �لعمل �لدعوي
قر�ءة موجهةيح�سن م�ساعدة �ملرتبي يف تنقية قلبه من �ل�سو�ئبيوم 2

�لر�بع ع�سر
لقاء خبرييلخ�ص مهار�ت �لتفكري �لناقديوم 1

يوم 2
يهتم بتمحي�ص �لأفكار و�ملعلومات

مهمة �أد�ئية
يقدم نقًد علميًا ملو�سوعات تربوية خمتارة
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استمارة تقويم ذاتي: السنة الخامسة – الفصل الدراسي الثاني

ǓǸƜƽȁƗǫǸǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳƟƘǾǅǸơ
ضعيفمتوسطعالي

�لأول
ور�سة عملير�عي �حتياجات �ملر�هق يف بناء بر�جمه �لرتبويةيوم 1
قر�ءة موجهةي�سرح �آليات عمل �لدو�فع �لإن�سانيةيوم 2

�لثاين
ور�سة عملير�عي دو�فع �ملرتبني يف بر�جمه �لرتبويةيوم 1
مهمة �أد�ئيةيوظف �لدو�فع يف فهم �سلوكيات �ملرتبنييوم 2

�لثالث
قر�ءة موجهةيو�سح �ملهام �لأ�سا�سية للمعلم �لناجحيوم 1
مهمة �أد�ئية  1ي�ستنبط �لدرو�ص �لرتبوية و�لأحكام من �لأحاديث �ملختارةيوم 2

�لر�بع
مهمة �أد�ئيةي�سعى لتطبيق �لأدو�ر �ملتغرية ملعلم �ليوميوم 1
زيارةيطلع على �أبرز م�سادر علم نف�ص �لنمو �لتي تخدمه يف عملهيوم 2

�خلام�ص
ور�سة عمليقدر �حتياجاته ك�سابيوم 1
مهمة �أد�ئيةيح�سن �لتعامل مع حتديات مرحلة �ل�سبابيوم 2

�ل�ساد�ص
يوم 1

يت�سور مفهوم �لر�أي �لعام ودللته �لفكرية و�لعملية

قر�ءة موجهة
يو�سح �لأ�س�ص �لنظرية للر�أي �لعام

يعرف �آليات تكّون �لر�أي �لعام حول مو�سوع �أو ق�سية ما
ينقد مفهوم �لر�أي �لعام وفق �لت�سور �لإ�سالمي

يوم 2
يفهم طبيعة تكّون �لأحد�ث يف �ملجتمعات

لقاء خبري
يقر�أ �لو�قع وفق روؤية �سرعية

�ل�سابع
زيارةيدرك ق�سايا وم�سكالت جمتمعهيوم 1

يوم 2
يح�سن �لتعامل مع حالت: �جلروح - �لإغماء - �لنزيف

برنامج
يلخ�ص مبادئ �لإ�سعافات �لأولية

�لثامن
مهمة �أد�ئيةيهتم بالطالع على �آر�ء �أهل �لعلم و�لتجربةيوم 1

يوم 2
يوظف جزء من بر�جمه �لرتبوية خلدمة جمتمعه

م�سروع
يهتم بتطوير جمتمعه ومنوه
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�لتا�سع
م�سروعيتحمل م�سوؤولية تطوير ذ�تهيوم 1
مهمة �أد�ئيةيجتنب �لأغذية �ل�سارةيوم 2

�لعا�سر
مهمة �أد�ئيةي�ستفيد من جتارب �لتاريخيوم 1

يوم 2
يدرك �ملق�سود �لأ�سا�سي من �لوعظ

مو�سوع تعلم
يح�سن �أ�ساليب �لوعظ �خلا�ص و�لعام

�حلادي ع�سر
قر�ءة موجهةيعتني باآد�ب �ملوعظة �حل�سنةيوم 1
لقاء خبرييقدر �أهمية �لعناية باإعد�د �ملعلميوم 2

�لثاين ع�سر
قر�ءة موجهةيلم باأبرز �ل�سخ�سيات �لدعوية �ملعا�سرةيوم 1
مهمة �أد�ئية  2ي�ستنبط �لدرو�ص �لرتبوية و�لأحكام من �لأحاديث �ملختارةيوم 2

�لثالث ع�سر
يوم 1

يوؤمن با�ستيعاب �ل�سريعة ملتطلبات �لو�قع �ل�سيا�سي

لقاء خبري
ي�ستوعب مقومات �لدولة يف �لإ�سالم

يفهم �لو�قع �ل�سيا�سي يف �سوء �ملنهج �ل�سرعي
يلم باأبرز �لنظم �ل�سيا�سية يف �لإ�سالم

يدرك �لعالقة بني �حلاكم و�ملحكوم
م�سروعيعتني بو�سائل �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سويةيوم 2

�لر�بع ع�سر
برنامجيدر�ص مناذج من و�قع �لأقليات �لإ�سالمية يف �لعامليوم 1
مهمة �أد�ئيةيف�سر مفهوم �ملو�طنة من منظور �إ�سالمييوم 2
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استمارة تقويم ذاتي: السنة السادسة – الفصل الدراسي األول

ǓǸƜƽȁƗǫǸǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ ضعيفمتوسطعالي

�لأول
يوم 1

يحرتم  �أدو�ره يف �حلياة
لقاء خبري ير�عي �لأولويات يف ممار�سة �أدو�ره

يتعامل مع �لآخرين يف �أد�ء �أدو�ره يف �حلياة
ور�سة عملير�عي �لأولويات يف ممار�سة �أدو�رهيوم 2

�لثاين
قر�ءة موجهةيفرق بني �أنو�ع �لأن�سطة �لتعليميةيوم 1
ور�سة عمليحر�ص على �ختيار �لأن�سطة �لرتبوية وفق معايرييوم 2

�لثالث
مهمة �أد�ئيةي�سرك �ملرتبني يف �إعد�د وتنفيذ �لأن�سطة �لرتبويةيوم 1
قر�ءة موجهة 1ي�ستخرج �ملبادئ �لرتبوية من �لكتاب و�ل�سنةيوم 2

�لر�بع
�سماع موجهيفهم خ�سائ�ص �لنمو لدى �لأطفاليوم 1
مهمة �أد�ئيةيوظف خ�سائ�ص منو �لأطفال يف �لتعامل معهميوم 2

�خلام�ص
مهمة �أد�ئيةيقدر �أهمية �ملمار�سة �لرتبوية �ملبنية على �أ�س�ص علميةيوم 1
مو�سوع تعلمي�سرح معنى �لفتنة و�أنو�عهايوم 2

�ل�ساد�ص
يوم 1

يقارن بني �أنو�ع �لإ�سر�ف �لرتبوي
قر�ءة موجهة يكتب خطة �إ�سر�ف لف�سل در��سي كامل

يهتم بتطبيق مهار�ت �لإ�سر�ف يف بيئته
مو�سوع تعلميقدر �أثر �لفروق �لفردية على �أد�ء �ملرتبنييوم 2

�ل�سابع
مهمة �أد�ئيةيكتب خطة �إ�سر�ف لف�سل در��سي كامليوم 1
مهمة �أد�ئية  1يلخ�ص �ملنجيات من �لفنتيوم 2

�لثامن
يهتم باملنهجية �لعلمية يف �ل�ستفادة من �ملحتوى �لرتبوي على يوم 1

مهمة �أد�ئية�لنرتنت

مهمة �أد�ئيةيتعامل مع �لفنت يف �سوء �لأو�مر و�لآد�ب �ل�سرعيةيوم 2

�لتا�سع
م�سروعي�سعى يف حت�سني �ملرتبي من �لفنتيوم 1
�سماع موجهير�عي �لفروق �لفردية يف تعامله مع �ملرتبنييوم 2
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�لعا�سر
يوم 1

يعرف طريقة �لتعامل مع �ملري�ص �مل�ساب بالأمر��ص �لعار�سة 
و�ملزمنة

لقاء خبري 1 يهتم باإجر�ء�ت �لوقاية من �لأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة
ي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على �لإ�سابة بالأمر��ص 

�ملزمنة
مهمة �أد�ئية 2يلخ�ص �ملنجيات من �لفنتيوم 2

�حلادي ع�سر
يوم 1

يعرف طريقة �لتعامل مع �ملري�ص �مل�ساب بالأمر��ص �لعار�سة 
و�ملزمنة

لقاء خبري 2 + 
مهمة �أد�ئية يهتم باإجر�ء�ت �لوقاية من �لأمر��ص �لعار�سة و�ملزمنة

ي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على �لإ�سابة بالأمر��ص 
�ملزمنة

ور�سة عمليوظف �أ�ساليب متنوعة يف قيا�ص �لأد�ءيوم 2

�لثاين ع�سر

مهمة �أد�ئيةي�سجع �ملرتبي على تطوير عاد�ته �لعقليةيوم 1

يوم 2
يدرك عالقة �لقو�عد �ل�سرعية بالق�سايا �لرتبوية

لقاء خبري
ي�ستفيد من �لجتاهات �لرتبوية �ملعا�سرة

�لثالث ع�سر
قر�ءة موجهة 2ي�ستخرج �ملبادئ �لرتبوية من �لكتاب و�ل�سنةيوم 1

مهمة �أد�ئيةينوع يف طبيعة وم�ستوى بر�جمه �لرتبويةيوم 2

�لر�بع ع�سر
يوم 1

يدرك مفهوم �لعوملة

قر�ءة موجهة
يلم مبجالت �لعوملة و�آلياتها

ي�ست�سعر خماطر �لعوملة على �لأمة �لإ�سالمية

يو�سح �آليات ��ستثمار �لعوملة

ي�سرح �لآثار �ل�سحية و�لنف�سية �ملرتتبة على �لإ�سابة بالأمر��ص يوم 2
مهمة �أد�ئية�ملزمنة
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استمارة تقويم ذاتي: السنة السادسة – الفصل الدراسي الثاني

ǓǸƜƽȁƗǫǸǾǩƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ ضعيفمتوسطعالي

�لأول
قر�ءة موجهةيو�سح �سو�بط �لرتفيه �لرتبوييوم 1 يقدر �أثر �لرتفيه يف بناء �ل�سخ�سية �ملتزنة

مهمة �أد�ئيةيوظف مهار�ت �لتفكري يف حياته �ليوميةيوم 2 ينمي تفكري �ملرتبي

مو�سوع تعلم 1يفهم �لدو�فع و�حلاجات �لإن�سانيةيوم 1�لثاين يقّدر �أهمية �لتحفيز يف رفع �لكفاءة
مو�سوع تعلم 2ميار�ص �أ�ساليب حتفيز متنوعة يف بيئته �لرتبويةيوم 2

�لثالث

مهمة �أد�ئيةي�سمم برناجمًا ترفيهيًا تربويًايوم 1

يوم 2
يدرك �أهمية �لذكاء �لعاطفي

لقاء خبري يح�سن �لتعامل مع م�ساعر �لآخرين
يتعامل بوعي مع م�ساعره ويعرب عنها

�لر�بع

مهمة �أد�ئيةيتعامل بوعي مع م�ساعره ويعرب عنهايوم 1

يوم 2
يدرك مالمح �لفكر �لإ�سالمي

لقاء خبري يعرف �أبرز �لجتاهات �لفكرية �ملعا�سرة
يفهم �ملنهج �ل�سرعي يف �لتعامل مع �لجتاهات �ملخالفة و�أ�سحابها

�خلام�ص
زيارةيطلع على �أبرز �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملحلية و�لعامليةيوم 1

لقاء خبرييعرف �لتيار�ت �لدعوية �ملختلفةيوم 2 يتفهم �خلالف بني �لتيار�ت �لدعوية

مهمة �أد�ئيةيطلع على �أبرز �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �ملحلية و�لعامليةيوم 1�ل�ساد�ص
م�سروعيقدم �أفكارً� �إعالمية منا�سبة لبيئته �لرتبويةيوم 2

مهمة �أد�ئيةيتعاون على �خلري مع جميع �لتيار�ت �لدعويةيوم 1�ل�سابع
لقاء خبرييفهم  �لتغري�ت �لجتماعية و�لثقافية �ملوؤثرة على �ملنهجيوم 2

ور�سة عمليتعامل مع �لعو�مل �ملوؤثرة يف �ملنهج باإيجابيةيوم 1�لثامن
ور�سة عمليالحظ  �أثر �ملتغري�ت على م�سرية �لعمل �لرتبوي �ملعا�سريوم 2

مو�سوع تعلميحر�ص على تقوية �إر�دتهيوم 1�لتا�سع يدرك مقومات �ل�سخ�سية �لفاعلة
لقاء خبرييدرك حجم �لتغري�ت يف �ملجتمع �حلايليوم 2

مهمة �أد�ئية 1ي�ساهم يف �لإ�سالح �لرتبوي لالأجياليوم 1�لعا�سر
م�سروعيدعم �مل�ساريع �لرتبوية �لإ�سالحية وي�ساندهايوم 2
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�حلادي ع�سر
يوم 1

يتقبل �ل�سر�ع كطبيعة ب�سرية
قر�ءة موجهة يلخ�ص مهار�ت �إد�رة �ل�سر�ع

يهتم مبرحلة ما بعد �ل�سر�ع
مهمة �أد�ئيةيهتم مبرحلة ما بعد �ل�سر�عيوم 2

�لثاين ع�سر
يوم 1

يعرف �أبرز �لوظائف �لرتبوية لو�سائط �لرتبية �لإ�سالمية
برنامج

يعتني بتوجيه �ملرتبني لال�ستفادة من و�سائط �لرتبية �لإ�سالمية
مهمة �أد�ئيةي�ستثمر و�سائط �لرتبية �لإ�سالمية �ملتاحة له يف بيئته �لرتبويةيوم 2

�لثالث ع�سر

لقاء خبري 1يفهم �لأ�س�ص و�لقو�عد �لعامة يف �إد�رة �مل�ساريعيوم 1

يوم 2
ي�سجع �لعاملني على �إد�رة م�ساريعهم وفق نظم وقو�عد �إد�رة �مل�ساريع

لقاء خبري 2
يوظف مبادئ �إد�رة �مل�ساريع يف عمله �لرتبوي

مهمة �أد�ئية 2ي�ساهم يف �لإ�سالح �لرتبوي لالأجياليوم 1

يوم 2
يفهم �لعالقات �ملتبادلة بني �لتيار�ت �ل�سيا�سية

لقاء خبري يدرك ن�ساأة �لتيار�ت �ل�سيا�سية و�أهد�فها
يح�سن �لتعامل مع �لتيار�ت �ل�سيا�سية �ملختلفة
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تهدف هذه �ل�ستمارة �إىل تقومي م�سار�ت �لتعلم �لتي يتلقاها �ملربي يف �لربنامج , لي�ساعد ذلك على تد�رك �لأخطاء يف �مل�ستقبل , 
وتدعيم �جلو�نب �لإيجابية , وقد تنوع �لتقومي لي�سمل تقييم مدى حتقق كفايات �مل�سار ,  تقييم حمتوى �مل�سار  وتقييم مقدم �مل�سار 
. قد يكون من �ل�سعب �إجر�ء هذ� �لنوع من �لتقييم بعد كل م�سار تعلم, ولكن -بالتاأكيد-�سيكون من �ملفيد للمربي ومن ي�سرف عليه 

�إجر�ء هذ� �لنوع من �لتقييم ب�سفة دورية ومل�سار�ت تعلم متنوعة, ل�سمان جودة �لتنفيذ.
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نموذج استمارة تقويم مسار تعلم

نوع �مل�سار : ..................................................................................................................................................
عنو�ن �ملادة : ................................................................................................................................................
�مللقي : ......................................................................................................................................................

�سع �إ�سارة ) √ (  �أمام كل عن�سر من �لعنا�سر �ملدرجة �أدناه ح�سب �لتقييم �ملنا�سب :
) 1 �قل درجة – 5 �أعلى درجة (

أوال: كفايات المسار : 

ǫƟƘǽƘǞǦǩƗ
ǴǢǢƮơ ƞƩƷƳ

ƟƘǒƭȆǭ 12345
1
2
3
4

ثانيًا : محتوى المسار  :

ǫƴǲƜǩƗ
ǴǢǢƮơ ƞƩƷƳ

ƟƘǒƭȆǭ 12345
منا�سبة �لكفاية للمرحلة �لعمرية1
منا�سبة �مل�سار للكفاية2
درجة تفاعل �مل�ساركني مع �مل�سار3
منا�سبة �مل�سار للوقت �ملخ�س�ص له4
قابلية �لأفكار �ملطروحة للتطبيق5
�أثر �مل�سار يف تطوير �أد�ء �مل�سارك6
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ثالثا: مقدم المادة : 

ǫلعن�سر�ǴǢǢƮơ ƞƩƷƳ
ƟƘǒƭȆǭ 12345

منا�سبة عنا�سر �ملادة للعنو�ن1

منا�سبة �ل�ستدللت و�لأمثلة لبيئة �مل�سارك2

�إمكانية تطبيق مفاهيم �ملادة3

��ستخد�م �مللقي و�سائل �لعر�ص ب�سكل منا�سب4

متكن �مللقي من �ملادة �لعلمية5

قدرة �مللقي على حتفيز �مل�ساركني6

م�ستوى تفاعل �مل�ساركني مع �مللقي7

و�سوح �ل�سوت8

تقومي �ملادة ب�سكل عام9
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ميكن للمربي �أن ي�ستفيد من هذ� �مل�ستند باعتباره �سيغة منا�سبة ملخاطبة فرد متخ�س�ص يف جمال معني, بغر�ص عقد لقاء 
معه ب�سفته خبري يف هذ� �ملجال. يت�سمن هذ� �لطلب �ملعلومات �لتالية:

جمال �لتخ�س�ص للفرد �مل�ست�ساف, وذلك تفاديا للخطاأ �أو �ملعلومات غري �لدقيقة حول تخ�س�سه.   .1  
عنو�ن �للقاء ومو�سوعه.   .2  

�لكفاية �لعامة و�لكفايات �خلا�سة لتكون مبثابة حماور للقاء.   .3  
موجهات يف تقدمي �ملحتوى, تقدم للم�ست�ساف ل�سمان �لتز�مه مبحاور �ملو�سوع.   .4 

  5.  تفا�سيل �للقاء: موعده – مكان �نعقاده – �ساعات �للقاء بالتحديد – عدد �مل�ساركني. 
  6.  معلومات �لت�سال بامل�سوؤول عن �لتن�سيق مع �مل�ست�ساف.
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نموذج طلب عقد لقاء

حفظه �هلل �سعادة �لأ�ستاذ/           
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته وبعد:

نظر� ملا مل�سناه من متيزكم يف جمال )..........................( ورغبة منا يف �لتعلم و�ل�ستفادة من خرب�تكم,  نرجو منكم �لتكرم بعقد لقاء معنا بعنو�ن 
)...............................( على �أن يغطي �لعنا�سر �لأ�سا�سية �لتالية:

ƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƟƘǽƘǞǦǩƗǹǸƢƮǮǩƗ ǬǽƴǢơ Ǽǝ ƟƘǶƩǸǭ

علما باأن موعد �للقاء ....... / ......./ 1430هـ, و�سينعقد يف  ................................, وذلك خالل �لفرتة من �ل�ساعة .................... وحتى 
�ل�ساعة ........................, ويبلغ عدد �مل�ساركني ..................... تقريبا.

وتقبلو� خال�ص �لتحيات و�لتقدير.
مدير �للقاء:        

هاتف للتو��سل:        



156

ميكن للمربي �أن ي�ستفيد من هذ� �مل�ستند باعتباره �سيغة منا�سبة ملخاطبة مدرب متخ�س�ص يف جمال معني, بغر�ص تقدمي 
دورة تدريبية. يت�سمن هذ� �لطلب �ملعلومات �لتالية:

جمال �لتخ�س�ص للمدرب وذلك تفاديا للخطاأ �أو �ملعلومات غري �لدقيقة حول تخ�س�سه. 1 .
عنو�ن �لدورة ومو�سوعها. 2 .

�لكفاية �لعامة و�لكفايات �خلا�سة لتكون مبثابة حماور للدورة. 3 .
موجهات يف تقدمي �ملحتوى, تقدم للمدرب ل�سمان �لتز�مه مبحاور �ملو�سوع. 4 .
عدد �مل�ساركني.  تفا�سيل �لدورة: موعدها – مكان �نعقادها – �ساعاتها– . 5

معلومات �لت�سال بامل�سوؤول عن �لتن�سيق مع �ملدرب. 6 .
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نموذج طلب تقديم دورة تدريبية

حفظه �هلل �سعادة �لأ�ستاذ/          

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته وبعد:
نظر� ملا مل�سناه من متيزكم يف جمال )..........................( ورغبة منا يف �لتعلم و�ل�ستفادة من خرب�تكم,  نرجو منكم �لتكرم بتقدمي دورة تدريبية 

بعنو�ن )...............................( على �أن تغطي �لعنا�سر �لأ�سا�سية �لتالية:

ƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƟƘǽƘǞǦǩƗǹǸƢƮǮǩƗ ǬǽƴǢơ Ǽǝ ƟƘǶƩǸǭ

علما باأن موعد �لدورة  ....... / ......./ 1430هـ, بقاعة ................................, وذلك خالل �لفرتة من �ل�ساعة .................... وحتى 
�ل�ساعة ........................, ويبلغ عدد �مل�ساركني ..................... تقريبا.

وتقبلو� خال�ص �لتحيات و�لتقدير.
مدير �للقاء:         

هاتف للتو��سل:         






