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 :املقدمة 
 

تتطلببم مهمببت التببيريم ميامببت منهةيببت منامببت لبنبباء المهببارام االماامبب  اال ببي  التعليميببت 

االتطايريت اهذا يحتاج إلى تحييي األهيا  ا الماضاعام اأملام التنفيذ من أةل تيريم ا تنميت 

 . المعلمين بنةاح 

فالتبيريم هيفبا األال اتمبتفايل ال  با  مبن إمتانيببام المعلب  ا امنالهبا األبعبي هبا رفب  الممببتا  

الترباي االتعليمي للمتعلمين اإن إعياي اتغيير أنماط المعلمين يحتاج مااري خا ت امتابعت يمي بت 

البااارل اخطط امتراتيةيت متتاملبت تببيأ مبن ر بيق ال مب   إلبى أعلبى ممبتايام اتخباذ ال برار فبي 

اما  ننامش أهيا  برنامج التنميت اأه  ماضاعام التيريم الميياني ااألملام المتب  فبي ذلب  

 .اإعطاء بعض نماذج خطط التطاير االتنميت اأياام التيريم اتحييي اتحتياةام 

انمبب ل ع عببا اةببل أن نةيببي فببي هببذا المببطار ال ايمببت اأن تتببان لبنببت  ببالحت فببي هببذا ال ببرح 

  .الترباي 
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 :مفهوم اإلمناء املهني
ي  ي باإلنماء المهني الحل ام اليراميت االنشاطام التيريميت التي يشتر  فيها المعل  بهي  ايايل 

معلاماتببا اتطبباير ميراتببا لتح يببا ت يمببا المهنببي ارفبب  تفايتببا احببل مشببت تا التببي تمتنببا مببن 

 . المماهمت في تحمين العمليت التعليميت 

 : اإلمناء املهني للمعلمني أهداف
 ااتتنالاةيا التعلبي  ااالاما ل التعليميت ااما  المعلمين على الحييث من طرا ا التيريق .1

 . اتيفيت تطبيا تل  الطرا اهذا الاما ل مييانيا

 . معرفت الةييي من اما ل الت اي  ااألماليم الحييثت في اتختبارام الشفهيت االتحريريت  .2

 . أتاييميا امهنيا ا شخ يا ا ث افيا : ي تافت الةاانم تنميت المعلمين ف .3

علبى أن يشبمل تيريمبه  تلب  الةاانبم  اتنميت الةاانم اإلبياعيبت لبي  المعلمبين ا تحفيباه  .4

 . اإلبياعيت 

اتيريبا على مهارام التخطيط لتاثيا ال بلت  اربط المعل  ببي تا امةتمعا المحلي االعالمي .5

 . ارام تنفيذ ا ت اي  هذا الخطط بينا ابين بي تا المحليت امه

  : خطة اإلمناء املهني للمعلمني
يراعى عني اض  خطت اإلنماء المهني النار في ممتايام المعلمين من حيث المعل  الةييي ااألمل 

احمم الهي  من اإلنماء المهني يتان البرنامج ا  اأياء اال يي  الذي بحاةت إلى تطاير اغير ذل 

 :  ي تياتت  عن طريا ما 

 مما يمباعي علبى تنفيبذ األعمبال  ابث راح الاي االتعاان بين المعلمين ا خلا ةا ترباي هايئ

 . بيمت ا إت ان 

  اتتشا  ممتايام المعلمين من خ ل ايارته  في الف ال . 

  إعياي ةيال لتبايل الايارام في الف ال بين أعضاء الهي ت التيريميت اتنفيذا . 

 احثه  على اإلبياع ااتبتتار فيها  اعلمين لليراق النماذةيتاإلشرا  على أعياي الم . 

 خا ت ما يرف  في تفاءل المعل   اع ي الحل ام الن اشيت اارش العمل . 

  تتثي  اتةتماعام الفنيت ااإلياريت لمنامشت تل ما يتعلا بالعمليت التربايت . 
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 ل معل  حث المعلمين على اتشترا  في اليارام التيريبيت حمم حاةت ت . 

  الحث على حضار المعلمين لليراق النماذةيت التي تع ي ياخل الميرمت اخارةها ؛ لتح يا   

 . الخبرل المتتاملت بين المعلمين     

 الت نيبام   اخيامهبارل امبت ااطرا التيريق االحرص على تيريم المعلمين على أماليم األياء

 . التربايت

  إعياي متتبت ياخل ال م  تمرة  للمعلمين . 

  تتثي  الايارام للمعل  الممتةي أا األمل أياء . 

 االبحث العلمي ميت الذاتيت بال راءل ااتط ع تيريم المعلمين على التن. 

 امبا تب  إنةبااا مبن معلامبام مبن  احث المعلمين على اتط ع على الماام  التربايت باإلنترنبم

 . الميارق األخر  

   تيريم المعلمين على إيارل بعض اتةتماعام لتنميت مهارل إيارل اتةتماع لييه . 

  المتابعت االت اي  الممتمر من ر يق ال م  لتح يا األهيا  المرةال من الخطت . 

 

 :امج التأهيل املهنينبر
يختلب  برنببامج اإلنمباء المهنببي ببباخت   الهبي  منببا ا مب  تعببيي األهببيا  تتعبيي أنببااع اإلنمبباء 

 : امنها  اابرامةالمهني 
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 : برامج الت هيل 

فتع بي  اتتمثل في المماعيل في ت هيل المعل  الممتةي االمعلمين الذين يحملان مؤه م غير تربايت

ااإلببياع فببي  الهب  ببرامج أا يارام تمبباعيه  علبى اتطب ع علببى أمباليم األياء اطبرا التببيريق 

 . امتخيا  الاما ل افن تا يل المعلامت 

 : برامج الع ج 

 .أا اإلياريت أا التربايت مااء من الناحيت الشخ يت أا الفنيتتتان لاةاي م ار في المعلمين 

 : برامج التةييي 

تع ي عايل بشتل ياري لتعري  المعلمين بالناريام التربايت الحييثبت االمعبار  الةييبيل فبي مةبال 

 .  المةال الترباي االعلميتخ  ه  في 

 : برامج الترمي 

 . تع ي للمتام  ترميه  إلى منا م إياريت بهي  تعريفه  بمتطلبام العمل الةييي 

  : التخطيط لربنامج اإلمناء املهني للمعلمني

مب   اباض  البرامج المختلفت االمتناعت اتهتما يحرص على التخطيط للتنميت المهنيت للمعلمين اال

ممببا يمبباعي علببى تنفيببذ  امراعببال بببث راح البباي االتعبباان بببين المعلمببين اخلببا ةببا ترببباي هببايئ

 .األعمال بيمت اإت ان 

 :  ي تيايتطلم التخطيط لبرامج اإلنماء المهني ما  

   اا اممتامعرفت ارا  تل معل . 

  اض  برامج اإلنماء المهني على أماق احتياةام المعلمين . 

  شماليت برنامج اإلنماء المهني لةاانم عيييل من الخبرام التي تح ا في مةملهبا نمبا الخببرل

 . المهنيت اتايي التفاءام األيا يت 

 م  اتمتمرار في هذا األملام ما أمتن ذل   اتنفيذ البرامج ب ارل تعاانيت . 

 

م اممببميام ةييببيل إن عمليببت اإلنمبباء المهنببي للمعلمببين ليمببم  ببعبت أا ةريببا  اراء ممببتحيثا

التنهببا عمليببت أمامببيت ت يمتببن اتمببتغناء عنهببا ؛ لتحمببين األياء ياخببل المهنببت اتلبيببت حاةببام 

 . التغير 
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 : أساليب اإلمناء املهني للمعلمني
  -:أماليم اإلنماء المهني متناعت ا تثيرل منها 

  -:الايارام ال فيت  .1

ميراتا اإتمابا مهارام ةيييل ات في  تنميتعلى  تابالف ل ا مماعي المعل اتهي  إلى ايارل 

مبن أاةبا  بعبض الملحاابامأاةا ال  ارا  امن خ ل الايارل يت  تاةيا المعلب  للتغلبم علبى 

فبي تطباير الاا ر على أن يتان هنا  تعاانا حتى يمتفيي المعل  من خبرل  –م ار أا مشت م 

 . يت العمليت التعليميت ااتط ع على الةييي في مةال الترب

  -:ا اهي  اهنا  ث ث مراحل تامت لتي تح ا الايارل أهيافها في النما المهني للمعل 

  -:مرحلت ما مبل الايارل  -أ

  (  . ت ايميت  –تاةيهيت  –امتط عيت ) مراعال تحييي ناع الايارل 

  ( . تح يا األهيا  التربايت ) تحييي هي  الايارل 

  تحييي طري ت التيريق. 

  ها ع ةمبل ايرامت مشتلت ما . 

  -:الايارل نفمها  مرحلت  -م

   م حات أملام أياء المعل . 

  حمن امتخيا  الاما ل االت نيام التربايت. 

   التناع في أماليم الت اي. 

   م حات ع مت المعل  بالمتعل . 

  التعر  على نتا ج التعل  لي  المتعلمين . 

  -:ما بعي الايارل  مرحلت  -ج 

  ( . يةابيام االملحااام اإل) تمةيل الايارل 

   منامشت المعل . 

   اض  الت رير يتضمن ن اط ال ال االضع . 

  ع ي اةتماع للمعلمين ذاي المشت م المشترتت لتبايل الرأي بش نها . 

  - :تبايل الايارام  .2
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اتا ل ط ع علبى تتان بين المعلمين ياخل ال م  اخا ت الذين ي امان بتيريق المنهج اليرامي ذ

الطرا ااألماليم التي يتبعانها فبي األياء ا علبى أن تبت  بعبي الايبارل منامشبت اإليةابيبام لتبيعيمها 

االملحااام لت فيها في ةا ترباي يتم  بالمايل مما يح ا الخبرل المتتاملت بين المعلمبين ا امبن 

خر  ل ط ع على تةاربها اخبراتها ناحيت أخر  تت  الايارام المتبايلت بين المعلمين بالميارق األ

 .االيراق الرياييت التي تع ي فيها

  -: اليراق النماذةيت .3

من إعبياي احضبار البيراق النماذةيبت علبى ممبتا  الميرمبت أا علبى ممبتا  مبيارق المنط بت 

التعليميببت ألنهببا تتميببا باليمببت فببي اإلعببياي اإشببرا  ر ببيق ال مبب  عليهببا احمببن  ببياغت األهببيا  

المبلاتيت ااتبتتبار فبي أمبلام األياء اطرا با التبيريق ااإلببياع فبي الت نيبام التربايبت االامبا ل 

تما يت  ع ي حل ت ن اشيت بعي اتنتهاء مبن البيرق النمباذةي  ايت االتناع في أماليم الت اي التعليم

ممبا يمبه   ابحضار تل من التاةيا الفني ار يق ال م  االمعلمين مبن ياخبل الميرمبت ا خارةهبا

 . في تح يا الخبرل المتتاملت اممتا  اتمتياا في األياء 

  -: الحل ام الن اشيت اارش العمل .4

 للمشارتين لتبايل اآلراء تفيي بشتل تبير في برامج اإلنماء المهني للمعلمينا حيث تتيح الفرص

تما تافر الفر ت ل بتتبار ااإلببياع عبن طريبا  اااألفتار للا ال إلى تح يا األهيا  المرةال منها 

 . المتميال التي يطرحها المشارتان  المنامشت

تمثل عم   يؤيي إلى إنتاج مااي اأياام تعليميت يمتفاي منها ألنها  امميم ارش العمل بهذا اتم ا

 . تما يتتمم المشترتان أثناء عمله  معلامام ا مهارام متعييل  افي العمليت التعليميت

 -: اتةتماعام الفنيت ااإلياريت .5

ر يق ال م  المبيع ها البذي يتثب  اتةتماعبام الفنيبت ااإلياريبت للمعلمبين لمنامشبت تبل مبا يتعلبا 

تما يمتن أن يخلا ةباا  تربايبا  فبي بعبض المشبت م المييانيبت للخبراج ببالحلال  ابالعمليت التربايت

 . الناةحت لها 

 -: اليارام التيريبيت .6

 األنهبا تمبه  فبي تطبار أمبلام األياء أا تناعبا اعلمينترف  اليارام التيريبيت التفاءل المهنيت للم

أا التيريق من خب ل ةهباا الحامبام تمبا فبي  ااالاما ل التعليميت اااإلبياع في امتخيا  الت نيام

الرخ ت ( "ICDL)يارل الباارباينم اغيرهاا ااتمتفايل من تتنالاةيا المعلامام تما في يارل 
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م التي تع ي في أماليم اطرا ا التيريق افن تا يل المعلامبت االيارا" الياليت ل يايل الحامام 

اغيرهببا مببن الببيارام التببي تع ببي مببن مبببل التاةيببا الفنببي أا بببين المببيارق علببى ممببتا  المنط ببت 

 .التعليميت أا بين األمما  العلميت في الميرمت الااحيل لتح يا الخبرل المتتاملت 

  -: التنميت الذاتيت .7

تتبببت تمرةبب  أمامببي ل نمبباء لمعلبب  لتطبباير نفمببا بببال راءل ااتمببتعانت بالمل التنميببت الذاتيببتتح ببا 

ا االحرص على اتط ع على أحيث الناريام التربايت الحييثت لتنميت الةانم الشخ ي لي  المهني

 . المعل  

  -: اإلنترنم .8

ا تما يمتن أن ي ا  المعل  الناةح يطل  على الماام  الخا ت بالعمليت التربايت االتعليميت باإلنترنم 

تل معل  بإعياي مام  على اإلنترنم يشتر  فيا تل مم  من أمما  الميرمت باض  ما ت  إنةااا من 

أعمال أا معلامام تفيي في العمليت التعليميت ؛ لتطل  عليا الميارق األخر  فتع  الفا يل على ةمي  

 . المعلمين 

  -:  أملام التيريق الم غر .9

  المامب  التعليمبي علبى ماامب  تيريبيبت  بغيرل مبيل تبل منهبا ت ت بل عبن ي ا  على أمباق ت مبي

م  امتخيا  تاميرام الفيييا لتمةيل العمليبت  ا خمق يما ا باةاي ام ء للمعل  يمثلان المتعلمين

حتبى يمتبن عرضبها بعبي ذلب  ليعبر  المعلب  البذي ي با  بتبيريق هبذا المامب  التعليمبي  ا التعليميبت

 .عّيل من ملاتا ال غير أخطاءا اي  

 :  باآلتي هذا األملامايتميا  

مشاهيل المعل  لنفما اها ي ا  باألياء ث  تحليل هذا :  لمعلامام من م اير متعييل مثلاإثراء  - أ

 . األياء امعرفت األخطاء االمنامشت م  الام ء

 .  ل إلى ممتا  اإلت ان المطلام تالتيريم على مهارام التيريق ب ارل ح ي يت  -م

 . يافر امم المعل  اامم المشر  على التيريم  -ةـ

  -: أملام الع   الذهني.11

 ي ا  على تشةي  المعلمين على إنتاج عيي تبير من األفتار بهي  تنميت ميراته  الع ليت من 
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خ ل التيريم علبى تاليبي األفتبار المتتابعبت االمتناعبت فبي الامبم نفمبا حبال مضبيت مبا أا مشبتلت 

بحيث تعطبى الفر بت عبيل مبرام لتبل فبري فيبا؛ ليطبرح أفتبارا بنباء   ا أثناء الةلمت تطرح عليا في

 على 

 . األفتار التي يممعها من اآلخرين ث  يت  التا ل إلى أفتار اآراء احلال يرضاها الةمي  

 : امن أه  ممياام هذا األملام 

  ةم  معلامام ب ارل مريعت . 

 ت تشةي  تل فري في المةماعت على المشارت . 

  اإلةابت التل ا يت الحرل . 

  -: أملام العراض العمليت.11

حيث يعرض أما  المتعلمين تةربت ما أا تشغيل ةهاا معبين أا ي بي   اي ا  على امتخيا  المشاهيل

نماذةا معين ا ايعر  هذا األملام ب نا نشاطام تعليميت ذام مةاتم اإمتانيام متعييل فعالت فبي 

 . يرا  تبيرا  من الخبرام للمعلمين ايح ا فهما  مشترتا لا التيريق ا حيث يافر م

  -: محاضرل تربايت. 12

عمليت ات ال بين المشر  التربباي االمعلمبين ا ي با  فيهبا المشبر  بت بيي  مةماعبت مبن األفتبار 

 . االمعلامام ا يت  إعيايها اتنايمها مبل ت ييمها 

  -: نيال تربايت.13

التربايين أ حام الخببرل ل مبها  فبي يرامبت مشبتلت تربايبت اإيةباي الحلبال اةتماع مةماعت من 

الماضباع مبن مببل المشبارتين افيهبا تعطبى الفر بت للمنامشبت اإببياء اآلراء حبال  ا المنامببت لهبا

 .فيها

  -: التيريق الفعال.14

ايعتمببي  انفببي تببافير الاببرا  المنامبببت لت ببيي  خبببرام غنيببت امببؤثرل للمتعلمببييتمثببل نةبباح المعلبب  

ةعببل المببتعل  محببارا  للعمليببت التعليميببت ا االتنايبب  فببي طرا ببا : التببيريق الفعببال علببى أمببق منهببا 

التيريق ا االبعي عن اإلل اء االتل ين ااتعتماي على تنميت المهارام المختلفت للمتعلمين ا ااإلثارل 

العمليبت التيريمبيت بمبي  االتشايا عن طريا الاما ل الممبانيل لعمليبت التبيريق ا ات باق تفباءل 

 . تح يا األهيا  المحييل في مام  التيريق 
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 املراجـع 
 

 تليت التربيت بةامعت التايم ابير عمر العمر.ي الطبعت الثانيت االمتعل  في عل  النفق الترباي .

  .يالت التايم 

 

  ناتر تل              اآرثر لشبر  اآرني ةيمق -عل  النفق الترباي تتام ثاني التعل  ام اييما

 .محمي أبا العا اا الميي محمي العثمانإبراهي  حافا/ ي ترةمت األماتذل -را برم من شالمان 

 

 المعل  اميايين التربيت محمي منير مامى . 

 

  من شبتت اإلنترنمwww.Google.com 

 


