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 التنمية المهنية

وعلاقتها بعملية تقويم 

 وتقييم المعلمين
 



 

 التنمية المهنية :  

 

إعداد البرامج لتنمية المعلم وتطوير أدائه أثناء   

 الخدمة وذلك من خلال المحاور التالية :
 

 مفهوم النمو المهني لرئيس القسم      المحور األول : 
 
 مبررات االهتمام بالنمو المهني.     المحور الثاني : 
 
 أهداف النمو المهني .     المحور الثالث : 
 
 برامج النمو المهني .      المحور الرابع : 
 
 أساليب النمو المهني .    المحور الخامس : 
 
 أساليب النمو الذاتي للمعلمين    المحور السادس : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 المحور الاول

  مفهوم الانماء المهني                 

 
 لكفاية المهنية :ا

معارف ومهارات واتجاهات ألداء مهام المعلم والقدرة على تحقيق 
 التنمية طبقا لمعايير محددة . 

 االنماء  المهني :
المهني للمعلم في ضوء برنامج منظم يمكنه من إتقان  تحسين األداء

الكفايات المطلوبة للمهنة واإلرتقاء بطاقاته اإلنتاجية بما يرفع من 
 . مستوى التعليم والتعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المحور الثاني

 مبررات الاهتمام بالنمو المهني للمعلمين :

 

 
 

 

 

 

 

 المحور الثالث
 

 :أهداف النمو المهني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ثقافيا و شخصيا و ومهنيا أكاديميا:  الجوانب كافة في المعلمين تنمية. 

 المعرفي . اإلنفجار 

 . تغير المعرفة التربوية 

 . التقنيات الجديدة في التربية 

 . قصور برنامج اإلعداد 

 

 

 

 

 

 
 

 اكساب المعلمين الكفايات األساسية لتطويرمهنتهم . 

 . تحفيز طاقاتهم نحو العمل واإلنجاز وفق معايير الجودة 

  التربوية ذات العالقة بعملهم .مواكبتهم للمستجدات 

 . مساعدة  الجدد منهم على التكيف مع البيئة المدرسية 

  .تنمية قدرتهم على تحمل المسئوليات 

  . وتحفيزهم، المعلمين لدى اإلبداعية الجوانب تنميةترغيبهم علي االبتكار والتجديد 

 اإلبداعية الجوانب تلك تدريسهم يشمل أن على

 وتكنولوجيا التعليمية، والوسائل التدريس، طرائق من الحديث على المعلمين وقوف 

 . ميدانيا الوسائل وهذه الطرق تلك تطبيق وكيفية التعليم،

 



 

 

 المحور الرابع :

 المهني: والنمو برنامج التأهيل 

اإلنماء المهني باختالف الهدف منه ومع يختلف برنامج 

 تعدد األهداف تتعدد أنواع وبرامج اإلنماء المهني ومنها:

  برنامج التأهيل : -1
 يكون المعلم غير مؤهل تربوياً .

  برنامج العالج : -2
المعلمين سواء في الجانب األكاديمي  يكون لعالج قصور معين في آداء

 أو التربوي .

 : برنامج التجديد -3
مختلفة مثل طرق المجاالت اليكون لتعريف المتعلمين بالجديد في  

 الجديدة . والتقنيات والمقررات والنظم اإلداريةالتدريس 

  برنامج الترقي : -4
يكون للمعلمين المتوقع ترشيحهم للترقية لتعريفهم بمتطلبات العمل 

 .   الجديد الذي سوف يترقون إليه

 
 
 
 

 



 

 

 للمعلمين خطة اإلنماء المهني
يراعى عند وضع خطة اإلنماء المهني النظر في مستويات المعلمين 

 معلم متدني أداء  –من حيث المعلم الجديد 

معلم قديم بحاجة إلى تطوير وغير ذلك وحسب الهدف من اإلنماء 
 ينالمه

 التخطيط لبرنامج اإلنماء المهني للمعلمين
الحرص على التخطيط للتنمية المهنية للمعلمين واالهتمام بوضع 

بين البرامج المختلفة والمتنوعة مع مراعاة بث روح الود والتعاون 
د على تنفيذ األعمال بدقة مما يساع المعلمين وخلق جو تربوي هادئ

 واتقان

 لي ا يتطلب التخطيط لبرنامج اإلنماء المهني
 ومستواه.معرفة ظروف كل معلم  •
 وضع برامج اإلنماء المهني على أساس احتياجات المعلمين. •
شمولية برنامج االنماء المهني لجوانب عديدة من الخبرات  •

التي تحقق في مجملها نمو الخبرة المهنية و تزيد الكفاءات 
 األدائية.

تمرار في هذا تنفيذ البرامج بصورة تعاونية, مع االس •
 كاألسلوب ما أمكن ذل

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 يكون البرنامج عن طريق:  •
 .اكتشاف مستويات المعلمين من خالل زيارتهم في الفصول 
  إعداد جدول لتبادل الزيارات في الفصول بين أعضاء الهيئة

 التدريسية وتنفيذه.
  اإلشراف على إعداد المعلمين للدروس النموذجية , وحثهم على

 اإلبداع واالبتكار فيها.
 العمل , خاصة ما يرفع في كفاءة  عقد الحلقات النقاشية وورش

 المعلم.
  تكثيف االجتماعات الفنية واإلدارية لمناقشة كل ما يتعلق بالعملية

 التربوية.
  حث المعلمين على االشتراك في الدورات التدريبية حسب حاجة

   كل معلم.
  حث المعلمين على حضور الدروس النموذجية التي تعقد داخل

 المدرسة وخارجها, لتحقيق الخبرة المتكاملة بين المعلمين. 
  الحرص على تدريب المعلمين على أساليب األداء, وطرق

 التدريس ومهارة استخدام التقنيات التربوية.
 .إعداد مكتبة داخل القسم كمرجع للمعلمين 
  لمعلم المستجد أو األقل أداء.ثيف الزيارات لتك 
   تدريب المعلمين على التنمية الذاتية بالقراءة واالطالع والبحث

 العلمي.
   ,حث المعلمين على االطالع على المواقع التربوية باإلنترنت

 وما تم إنجازه من معلومات من المدارس األخرى.
   تدريب المعلمين على إدارة بعض االجتماعات لتنمية مهارة

 إدارة االجتماع لديهم.
   المتابعة والتقويم المستمر من رئيس القسم لتحقيق األهداف

 المرجوة من الخطة.



 

 التالي : المهنية التنمية خطة وضع عند يراعى

 

 إلى بحاجة الذي والقديم أداء واألقل الجديد المعلم حيث من المعلمين مستويات في النظر

 ما طريق عن وتتم البرنامج، يكون المهنية التنمية من الهدف وحسب ذلك، وغير تطوير

 : يأتي

 • الفصول في زيارتهم خالل من المعلمين مستويات اكتشاف . 

 • وتنفيذه التدريسية الهيئة أعضاء بين الفصول في الزيارات لتبادل جدول إعداد. 

 • فيها واالبتكار اإلبداع على وحثهم النموذجية، للدروس المعلمين أعداد على اإلشراف . 

 • المعلم كفاءة في يرفع ما خاصة العمل، وورش النقاشية الحلقات عقد. 

 • معلم كل حاجة حسب التدريبية الدورات في االشتراك على المعلمين حث . 

 • وخارجها المدرسة داخل تعقد التي النموذجية للدروس المعلمين حضور على الحث 

 .المعلمين بين المتكاملة الخبرة لتحقيق

 • استخدام ومهارة التدريس، وطرق األداء، أساليب على المعلمين تدريب على الحرص 

 . التربوية التقنيات

 • للمعلمين كمرجع القسم داخل مكتبة إعداد. 

 • العلمي والبحث واالطالع بالقراءة الذاتية التنمية على المعلمين تدريب. 

 • من إنجازه تم وما باإلنترنت، التربوية المواقع على االطالع على المعلمين حث 

 .األخرى المدارس من معلومات

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 المحور الخامس  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 : وهي للمعلم، المهني النمو في أهدافها الزيارة تحقق لكي الزمة مراحل ثالث وهناك

 : الزيارة قبل ما مرحلة -أ

 تحديد هدف الزيارة / تحديد طريقة التدريس /دراسة مشكلة ما وسبل عالجها /.الزيارة نوع تحديد مراعاة# 

 : نفسها الزيارة مرحلة -ب

/  .التقويم أساليب في التنوع /.التربوية والتقنيات الوسائل استخدام حسن /.المعلم أداء أسلوب مالحظة# 

 .المتعلمين لدى التعلم نتائج على التعرف/  .بالمتعلم المعلم عالقة مالحظة

 : الزيارة بعد ما مرحلة - ج

 /.والضعف القوة نقاط يتضمن التقرير وضع /.المعلم مناقشة  /(.والملحوظات اإليجابيات) الزيارة تسجيل# 

 .المشتركة المشكالت ذوي للمعلمين اجتماع عقد

 
 
 
 

 أساليب التنمية المهنية :             

 والً : الزيارات الصفية : أ 

 ومن أهداف الزيارات الصفية ما يلي :     
 الوصول إلى معلومات صحيحة عن الموقف التعليمي . -1

 القدرات والمهارات لدى المعلمين وتوجيهها . إكتشاف -2

 إعداد مادة البرنامج اإلنمائي من خالل التغذية الراجعة . -3

  متابعة التنفيذ وتقويم مدى فهم المعلم للتوجيهات . -4



 

 الفنية : ثانياً : اإلجتماعات
وسيلة لتبادل الخبرات ومناقشة مختلف الجوانب التربوية وهي 

 والتعليمية .

 
 الفنية  أهداف اإلجتماعات

 

 معالجة العديد من المشاكل التربوية والصعوبات  

 باإلرشادات   التعرف على حاجات المعلمين وتزويدهم  

 المسئولية وتعزيز الثقة بالنفس  تشجيع المعلمين وتحمل 

  البرامج التربوية .تحسين ودراسة  

 

 
 ثالثاً : مكتبة القسم :

  
 القسم علمياً وتربوياً من خالل :  تعمل على انماء معلمي

 
 إنشاء مكتبة مصغرة في القسم بجهود القسم الذاتية .

 حصر الكتب المتوافرة فيها ووضع قوائم بها .

 العمل على تحقيق االستفادة العملية منها وذلك بتحديد

 بعض الموضوعات العلمية من المراجع المتوافرة فيها 

 ومناقشتها مع الزمالء في اإلجتماعات .
 

 

 



 

  رابعاً : نماذج الدروس :
 وهي تعمل على إكساب المعلمين خبرات في المواقف

 التعليمية ، ومن أهدافها :
 

 دراسة موقف تعليمي تعلمي .  

 خصية والمهارات التربوية للمعلم إنماء السمات الش  

 .هتطوير أداء المعلمين وتحسين  

 ين على تحليل المواقف التعليمية تنمية مهارة المعلم  

 المحتوى  –ية كفايات التخطيط وتشمل ) األهداف تنم  

 التقويم ( . –الوسائل  –األنشطة  –

 تنم تنمية كفايات التنفيذ وتشمل مهارات إدارة الفصل   

 والمهارات العامة كتقديم األنشطة .

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 خامساً : تبادل الزيارات :
األساليب المرغوب فيها إلنماء المعلمين حيث يترك  أهموهو 

 . نأثراً إيجابياً لدى المعلمي
 

  األهداف التي تحققها تبادل الزيارات

 تكامل أداء المعلمين  من خالل التقليد للمبدعين .  

من خالل  المزار على زيادة نموه المهني وتفوقهمساعدة المعلم   

 التعليمي مباشرة . التشجيع الذي يحصل عليه بعد الموقف

بعضهم  التعاون والتواصل بين المعلمين وتعميق فهم واحترام  

ً وتشجيعهم على إبداء آرائهم وتذليل الصعوبات التي  بعضا

 يواجهونها .

 ه بأداء اآلخرين.تقويم المعلم لعمله من خالل مقارنة آداء  

 تقويم المنهج بالوقوف على نواحي القوة والضعف  

 في األهداف التربوية وأساليب التدريس والوسائل

 . والمختبرات وكل ما يتعلق بالمنهج
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ورش العمل وحلقات النقاش  :سادساً : 

 
 من األساليب الهادفة في معاونة المعلمين على

 من خالل : النمو المهني
 

 تشجيع المعلمين على إبداء آرائهم ، مما يعزز ثقتهم   
 بأنفسهم .

 اإلطالع على كل ماهو جديد في مجاالتهم العلمية .  
 تحسين أساليب التدريس .  
 التدريب على مهارات إستخدام مصادر المعرفة   
 المختلفة ومهارات الكتابة لألبحاث وتوثيقها .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنمية المهنية بعملية التقويم والتقييم للمتعلمينالتنمية المهنية بعملية التقويم والتقييم للمتعلمينعالقة عالقة 

 بما ان مراحل عملية التنمية المهنية هي بما ان مراحل عملية التنمية المهنية هي 

اذا فهي عملية ذات جهود كبيره يسعى عن طريقها رئيس القسم اذا فهي عملية ذات جهود كبيره يسعى عن طريقها رئيس القسم 

الى تعديل وتحسين اداء المعلمين في جميع المجاالت الفنية الى تعديل وتحسين اداء المعلمين في جميع المجاالت الفنية 

تقويم للمعلم لنقاط الضعف تقويم للمعلم لنقاط الضعف   واالدارية وما هو التحسين والتعديل االواالدارية وما هو التحسين والتعديل اال

 لديه .لديه .

ومن جانب آخر ال يحق للرئيس القسم ان يقيم المعلم في نهاية ومن جانب آخر ال يحق للرئيس القسم ان يقيم المعلم في نهاية 

العام الدراسي اال اذا ادى دوره بشكل جيد وواجبه تجاه المعلمين العام الدراسي اال اذا ادى دوره بشكل جيد وواجبه تجاه المعلمين 

 لتحسين اداءهم عن طريق اساليب التنمية المهنية لتحسين اداءهم عن طريق اساليب التنمية المهنية 

https://educationalinnovationblog.files.wordpress.com/2015/02/d8a7d984d985d987d986d986d98ad8a9.jpg


 

  

 

 

 التعريف ببنود تقرير تقييم الكفاءة للمعلمين ورئيس القسم :
 

أداء موظفيه أداة تقييم الكفاءة عبارة عن تقرير يكتبه الرئيس المباشر عن 
 :أربع مجموعات على النحو التالي ويحتوي التقرير على 

 

 ) المجموعة األولى ) عوامل كفاءة األداء الفردي 

 ) المجموعة الثانية ) عوامل كفاءة األداء الجماعي 

 ) المجموعة الثالثة )عوامل كفاءة القدرات الشخصية 

  (المجموعة الرابعة ) عوامل تقييم كفاءة شاغلي الوظائف اإلشرافية 
 

وجميع البنود التي تندرج ضمن المجموعات السابقة تتحقق لدى المعلم من 
 :خالل عاملين اساسيين 

 

 الرغبة والدافعية لدى المعلم نفسه لالرتقاء  –أ 

اداءه من السعي من قبل الرئيس المباشر الى تنمية المعلم وتطوير  –ب 
 خالل االساليب السابقة الذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

في نهاية العام في نهاية العام حيث ان جميع البنود في تقرير تقييم كفاءة المعلم حيث ان جميع البنود في تقرير تقييم كفاءة المعلم 

الدراسي يكون مستوى االداء بها مرتبطا بما اجتهد به رئيس القسم الدراسي يكون مستوى االداء بها مرتبطا بما اجتهد به رئيس القسم 

 خالل العام الدراسي لتعديل وتحسين االداء المهني لدى المعلمينخالل العام الدراسي لتعديل وتحسين االداء المهني لدى المعلمين



 

 ما الفرق بين التقييم والتقويم ؟

 تعريف مفهوم التقييم : 

  هي عملية قياس مدى نجاح مشروع أو برنامج ما في الوصول لألهداف التي كان

 مخططاً لها.

  عملية تقدير مرحلي لتطور المشروع الحالي ، أو الذي انتهى بالفعل مع االخذ في

 االعتبار اهداف المشروع والمؤشرات الموضوعة.

 التقويم : 

هي عملية يقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق االهداف التي 

 يتضمنها المنهج أو أجزاء محدودة منه وتعديل المسار للوصول إلى الهدف.

 

 أهمية التقييم : 

  الرئيسية.إظهار االنجازات او االخفاقات 

 .إظهار التغييرات المطلوبة وكيفية إجراؤها 

 .توفير المعلومات وزيادة المهارات من أجل التخطيط وصنع القرار 

 .رؤية إنجازات المشروع والتعلم من الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع 

 .الكشف عن كفاءة وفعالية الجهود المبذولة مما يزيد من فعالية العمل وتحسين االداء 

  االسهام في اتخاذ قرار بشأن استكمال العمل او التوسع في المشروع ودراسة العديد من

 البدائل.

  المساعدة في تخطيط مشروعات أفضل في المستقبل من ناحية أسلوب العمل ، إدارة

 المشروع.

 .الوصول إلى أصوب القرارت ، واختيار انسب الوسائل 

 ا او القوة فيمكن استغاللها.الكشف عن مواطن الضعف وبذلك يمكن تالفيه 

 .تقييم وتحفيز العاملين على العمل من خالل نتائج التقييم االيجابية 



 

 

 

 

 لماذا نقيم ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الآثار الناتجة عن غياب التقييم : 

 

 .وجود مشروع ال يحقق اآلثار المستهدفة منه 

 .االسراف في استخدام الموارد بسبب اختيار مشروع ال يحقق االهداف المرجوة منه 

  العاملين.ضعف أداء 

 .عدم وجود استمرارية للمشروع 

 .صعوبة الوصول ألهداف المشروع في الوقت المحدد 

  صعوبة التعرف على المشاكل التي تواجه المشروع وأسبابها وبالتالي عدم القدرة على

 حلها.

 .ضعف القدرة على المتابعة 

 لماذا نقيم

 

ليساعدنا على أن نرى 

 إلى أين نذهب

لتحديد السياسة  

 التخاذا القرارات العامة للمشروع

المشروعلتدبير   
لنكون قادرين على 

تحسين طرق 

 المتابعة

لتخصيص 

 الموارد
 لتقييم العاملين

 

 لتحسين االداء



 

 

 

 التنمية المهنية: برامج تقويم

لمهنية للمعلمين هى الدور الجوهرى الذى تلعبه فى تحسين إن القيمة الكلية للتنمية ا        

تعلم المتعلمين. ويعنى ذلك أنه يجب على المعلمين أن ينتبهوا لنتائج التنمية المهنية على 

أداءهم الوظيفى، وفاعلية المؤسسة، ونجاح جميع المتعلمين. ويجب أن تكون جميع أنشطة 

 جيدا لتحديد فاعليتها. التنمية المهنية مصحوبة بخطة تقييم مصممة

 

   
 :أهداف تقويم برامج التنمية المهنية 

 ·     .يعتبر التقويم جزءا حيويا من جهود تخطيط التنمية المهنية وتنفيذها 

 ·      يتم تقديم خطط متعددة األوجه لتقييم التنمية المهنية أثناء عملية التخطيط وهى

 تتزامن مع موضوع البرنامج.

 ·     قويم أثناء برنامج التنمية المهنية لتعديل وتحسين جودة البرنامج وصلته يتم عمل الت

 بالموضوع ويتم التعديل لضمان أفضل النتائج.

 ·      ،يتم عمل التقويم بعد برنامج التنمية المهنية لتحديد فاعليتة على ممارسات المعلمين

 و المؤسسة ، وتحسين تعلم المتعلمين.

 ·  عملية التقويم هو أثر التنمية المهنية على المعلمين أنفسهم،  أحد األجزاء األصلية فى

 بما فيها طبيعة ذلك النمو والتغيرات الحادثة فى حياتهم ، وأدوارهم، ومسئولياتهم المهنية.

 ·      ال يقتصر تقييم التنمية المهنية على تأثيره على المعلمين بل أنه يشمل تأثيره على

 المتعلمين.المؤسسة ، وأخيرا على نتائج 

 ·     .يوجه التقويم جهود التنمية المهنية الالحقة 

 ·     .تقدم نتائج التقويم فى شكل سهل ومفهوم وتتاح لجميع األطراف المعنية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحور السادس

 أساليب النمو الذاتي :
 

 

 

النمو الذاتي من  ين علىرئيس القسم مساعدة المعلمل ويمكن
 خالل ما يلي :

 

 أن يكون رئيس القسم قدوة للمعلمين يتعلمون منه  .1

 أساليب النمو الذاتي .          

تشجيع المعلمين على القيام بالبحوث التي تؤدي إلى تحسين  .2

 وضاع داخل المدرسة وحل مشكالتهااأل

تزويد المعلمين بالكتب والدورات ومصادر التعلم التي تساعدهم  .3

 بمستوى أدائهم.على تطوير معارفهم واإلرتقاء 

تشجيعهم على اإلطالع  والبحث على كل ماهو جديد في  .4

مجاالتهم العلمية والتربوية ومناقشتها في اإلجتماعات الفنية   

 االنترنت ( .(

 حضور المحاضرات والندوات واإلهتماملتوجيه أنظارهم  .5

بالبرامج اإلذاعية والتلفزيونية ذات العالقة بالعمل التربوي 

  . وزيارة المكتبات العامةوالتعليمي 

 

 

 



 

 الخــاتــمة
 

 

 وفيييييي النهايييييية يمكييييين القيييييول أن األسييييياليب العدييييييدة للتنميييييية 

بييييفختالف أهييييدافها وبرامجهييييا ال  للمعلمييييين والمختلفييييةالمهنييييية 

الدافعييييية لييييدى  تتحقييييق الفائييييدة المرجييييوة منهييييا إال إذا تييييوفر

المعليييم نفسيييه ل رتقييياء واإلسيييتفادة مييين كيييل اإلمكانيييات المتاحييية 

وميييين هييييذا المنطلييييق نؤكييييد أن إعييييداد المعلييييم عملييييية مسييييتمرة 

عليييييى ميييييدى الحيييييياة المهنيييييية للمعليييييم وليييييذلك علينيييييا أن نتخيييييذ 

خطييييوات عملييييية وسييييريعة فييييي اتجيييياه الييييتمهن ورسييييم الهوييييية 

                   منا المعاصرللمعلم إذا أردنا أن يكون لنا دور في عال

   

 

 

 

 
 

 

 وهللا ولي التوفيق

 

 


