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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة القريات

 الشؤون التعليمية

 التدريب التربوي واالبتعاث

 هـ1438/1439لعام من ا

 للفصل الدراسي األول



 

 

 

 

 

دريبية وبأحدث الوسائل واألساليب لجميع المستفيدين من التميز في تقديم أفضل الخدمات الت

 اجل تطوير العملية التعليمية واإلدارية بما يواكب المستجدات المحيطة. وتحقيق أعلى مستوى

 .من الكفاءة

 

إلدارية والفنية لدى جميع منسوبي إدارة التربية تنمية المعارف وإكساب المهارات العلمية وا

 والتعليم لتحسين جودة العملية التعليمية واإلدارية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

يهدف التدريب التربوي إلى تحقيق النمو المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية ورفع 

كوادر مستوى أدائهم في العملية التعليمية وزيادة الطاقة اإلنتاجية لدى جميع العاملين، وإعداد ال

 الوطنية المدربة في شتى التخصصات التي يحتاجها الميدان التربوي.

 

 



 

 

  

 تحسين أداء المعلم وتطوير قدراته مما يجعله راضيا عن عمله ليساعد ذلك في رفع الروح المعنوية لديه. ـ1

 تنمية بعض االتجاهات اإليجابية نحو العمل والعالقات اإلنسانية بين العاملين. ـ2

 ة هذه المتغيرات.تزويد المتدربين بالمعلومات التربوية والمهارات والمستحدثات العلمية والتقنية والنظريات التربوية التي تجعلهم أكثر قدرة على مواكب ـ3

 ألفكار واآلراء والحلول النابعة من نتائج الدراسات بما يؤدي إلى سد الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي.تدريب المتدربين على كيفية تطبيق ا ـ4

 والتغلب عليها من. مشكالتهم المستقبليةزيادة قدرة المتدربين على التفكير المبدع بما يمكنهم من التكيف مع أعمالهم ومواجهة  ـ5

 والحفاظ على الوقت والجهد والمال. أمكن،اإلقالع منها ما تفادي األخطاء في أداء أعمالهم و ـ6

إيجابية نحو استمرار االلتحاق بالبرامج  إيجاد اتجاهاتأو من خالل  المستمر،إكساب المتدربين أساليب التعليم المستمر من خالل تمكينهم من مهارات التعلم الذاتي  ـ7

 التدريبية لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم.

 تعريف المتدربين بكيفية القيام بواجبات رسالتهم ووظائفها. ـ8

مية والتدريبية المشهود لها سد االحتياجات التدريبية للعاملين )في مجاالت التعليم والقيادات التربوية عن طريق التدريب في الخارج في الجامعات والمؤسسات التعليـ 9

 بالتميز في المجاالت التربوية والتعليمية(.

 عن طريق برامج تدريبية متخصصة. التربوي،رفع كفاية القائمين بمهام التدريب ـ 01

 



 

 

 

 

 اعتماد شهادة البرامج التدريبي كأساس للمفاضلة في الكثير من الترشيحات ومنها:

ـ الترشح للعمل ضمن شاغلي الوظائف التعليمية )مرشد طالبي، أمين مصادر تعلم، وكيل، مدير، مشرف 1

 تربوي، دورات خارجية(.

 للدراسات العلياء )اإليفاد الداخلي في الجامعات السعودية وخارجها(.ـ التفرغ 2

 ـ الترشيح للتدريس في المدارس السعودية بالخارج.3

 ـ الترشح للبرامج الفصلية )إدارة مدرسية، إشراف تربوي، مصادر التعلم، اإلرشاد الطالبي، دبلوم التربية(.4

 الصيفية .... الخ. ـ الترشح للعمل في تعليم الكبار أو الحمالت5

 

 

 



 

 

 للمدرب:رسالة  التربوي:رسالة للمشرف 
زميلنا المشرف التربوي إن طبيعة عملك كونك خبير ومستشار فني 

 ما هوالمهني المستمر ومتابعة كل  منك التطويروتربوي للمعلم تتطلب 
جديد من أجل نقل الخبرات ورفع كفايات المعلمين، وتزويدهم بالخبرات 
والمهارات التعليمية والتربوية التي تساعدهم في نقل المعارف والعلوم 
لطالبهم، ونأمل ان تساهم في تنفيذ هذه الخطة من اجل تزويد المعلمين 

 ربويةبالخبرات التربوية المعينة لهم في اداء الرسالة التعليمية والت

زميلنا المدرب أحرص على التنمية المهنية للمعارف والمهارات التي تساعد 
على رفع كفاءة المتدربين واستخدام الوسائل والطرق المعنية التي 

والعمل على  إليها،تضمن الجودة في تحقيق األهداف المراد الوصول 
تحقق الهدف من تلك الخطة والبرامج المنفذة والحرص على احترام اوقات 

 التدريب المقررة حتى نكون قدوة في تقدير الوقت.

 رسالة للمعلم: المدرسة: لقائدرسالة 
زميلنا الفاضل قائد المدرسة تعلم أن للتدريب أهمية في رفع كفايات 

ينعكس على طالبهم فل تكن من  المعلمين وتطوير أدائهم المهني بما
المساهمين في تحقيق هذا الهدف من خالل إعانة المعلم وتهيئة الفرص 
له لحضور هذه البرامج والدورات وتوجيه لالستفادة من البرامج وفقًا 

 الحتياجاته التدريبية وتقديم التغذية الراجعة له عند الحاجة

نة األنبياء والرسل زميلي المعلم لقد شرفك اهلل في هذه المهنة مه
تربية وتعليم النشء، وهذا يتطلب منك مضاعفة الجهود في  وأوكلت لك

تطوير معارفك ومهاراتك وقدراتك من أجل توصيل رسالتك التي تحملها 
ومواكبة التطور المعرفي والتقني من أجل الوقوف ضمن مصاف الدول 

قدر اإلمكان المتقدمة في جميع مجاالت الحياة، والحرص على االستفادة 
واالبتعاث من جميع البرامج والدورات التي يقدمها قسم التدريب التربوي 

 تسعى إلى رفع كفاءتك المهنية والتربوية. والتي



 

 

 الفئة المستهدفة مقر التنفيذ موعد التنفيذ البرنامج التدريبي م
مدرب 
 البرنامج

ساعات 
 البرنامج

 الفترة

 برامج أسبوع التهيئة األسبوع األول

 الثانياألسبوع 
 صباحا   11ـ  8 

 صباحا   11ـ  8 

 صباحا   11ـ  9 

 األسبوع الثالث

 صباحا   11ـ  11 

 صباحا   11ـ  9 

 صباحا   11ـ  11

 صباحا   11ـ  8

 
 

 



 

 

 األسبوع الرابع

 

 صباحا   11ـ  9 ساعات 3 

 صباحا   11ـ  8 ساعات 4

 صباحا   11ـ  8 ساعات 4

 صباحا   11ـ  8 ساعات 4

 
 

 ساعات 3
 صباحا   11ـ  9

 صباحا   11ـ  9 ساعات 3

 األسبوع الخامس

 

5.4 – 8.4 

 مساء  

 صباحا   11ـ  8 ساعات 4 

 صباحا   11ـ  8

 صباحا   11ـ  8 

 

 
 
 

 



 

 

 

 األسبوع السادس

 

5.4 – 8.4 

 مساء  

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   11ـ  9 

 األسبوع السابع

 

 صباحا   11ـ  8

 صباحا   11ـ  8 

 صباحا   11ـ  8

 صباحا   11ـ  8 

 صباحا   11ـ  8

  

 



 

 

 
 

 

 الثامناألسبوع 

 

 

 صباحا   1ـ  9

 صباحا   1ـ  9

 صباحا   1ـ  9

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9

 التاسعاألسبوع 

 

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9

 

 

 



 

 

 العاشراألسبوع 

 

 
 صباحا   1ـ  9

 صباحا   1ـ  9

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9 

 األسبوع
 الحادي عشر

 

 صباحا   1ـ  9

 صباحا   1ـ  9

 صباحا   1ـ  9

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9 

 
 صباحا   1ـ  9

 

 



 

 

  

 األسبوع
 عشر الثاني

 

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9 

 

 صباحا   1ـ  9

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9 

 األسبوع
 عشر الثالث

 

 

حسب جدول 

 التفريغ

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9 

 



 

 

 األسبوع
 عشر الرابع

 

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9 

 صباحا   1ـ  9 

 األسبوع
 عشر الخامس

 

 صباحا   1ـ  9 

 األسبوع
 عشر السادس

  

 صباحا   1ـ  9
 األسبوع

 عشر السابع

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تقبلوا تحيات إخوانكم  

 في قسم التدريب التربوي واالبتعاث
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