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 للجمعية العربية للقياس والتقويم  ندوة العلمية األوىلتوصيات ال

  برامج التنمية املهنية للمعلمني يف امليزان:   حتت عنوان

 م6172 ديسمرب 71يوم السبت املوافق 
 

، يف رحاب كلية الرتبية "برامج التنمية املونية للمعلمني يف امليسان": العلمية األوىل حتت عنوان ندوةالمت عقد 
م. مبعاركة بعض الوزارات، واألحساب الصياشية، وحبضور 6172 ديصمرب 71يوم الصبت املوافق جامعة عني مشض  –
دريب للقيادات املركسية بوزارة الرتبية والتعليم، التقيادات وأعضاء األكادميية املونية للمعلمني، وقطاع ن دد كبري مع

واليت تضمنت جبلصتوا االفتتاحية، ، التعليم قبل اجلامعيمدارط بعض معلمي اجلامعات وهيئة التدريض ب وأعضاء
 :التاليةالتوصيات قرتح ُي ،عمل( ورقة 61) وعدد أربع جلصات علمية اظتملت على

 

 

املًُٗٓ املطتداَُ بايتعاوٕ َع نًًات ايرتبًُ تتىىل تٓفًر بساَج ايعٌُ عًِ إْػاء نًًُ يًتًُُٓ  (1

، بعد قضاء وأعضاء ًٖئُ ايتدزيظ باجلاَعات وَسانص ايبحىث ايعًًُُ ايتًُُٓ املًُٗٓ يًُعًُني

 املػازى يعاّ دزاضٌ ناٌَ )دبًىَُ ًَُٗٓ( يًعٌُ نُدزب.

 إىل زئًظ دلًظ ايىشزاء.إٔ يتِ تبعًُ املؤضطُ املعًُٓ بايتًُُٓ املًُٗٓ يًُعًُني  (2

األنادميًُ املًُٗٓ يًُعًُني  ٗا وبنيتىحًد جُٗ ايتدزيب يف وشازَ ايرتبًُ وايتعًًِ، وفو االغتباى بًٓ (3

ايتابع يىشازَ ايرتبًُ ووحداتٗا باملدازع واالدازات وفسوعٗا باحملافظات وقطاع ايتدزيب يًكًادات املسنصيُ 

 وايتعًًِ. 

تسقًات املعًُني حبًث ال يكتضس فكط عًِ اجتًاش بساَج تدزيبًُ َتػابُٗ، وإمنا ايٓظس يف إعادَ ْظاّ  (4

يػٌُ نٌ األْػطُ اييت يكىّ بٗا املعًِ َٔ حضىز ْدوات وَؤمتسات ووزش عٌُ وإجساء أوزام عٌُ 

 وحبىث فعٌ، واملػازنُ يف تٓفًر فعايًات األْػطُ ايرتبىيُ املختًفُ اييت تثسٍ ايعًًُُ ايتعًًًُُ.

  عًِ
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يتضُٔ ْظاّ ايرتقًات يًُعًُني حصَُ َٔ بساَج ايتًُُٓ املًُٗٓ رلتًفُ وذات َطتىيات تضاعديُ 

 تتٓاضب وفئُ ايرتقًُ املطتٗدفُ.

املؤضطُ املعًُٓ بايتًُُٓ  ايتىضع يف بساَج ايتًُُٓ املًُٗٓ ملعًٌُ ذوٍ االحتًاجات اخلاصُ حتت إغساف (5

 األقطاّ ايعًًُُ بهًًات ايرتبًُ. و املًُٗٓ يًُعًُني

املؤضطُ املعًُٓ بايتًُُٓ  ايتىضع يف بساَج ايتًُُٓ املًُٗٓ ملعًٌُ ايهباز وذلى األًَُ حتت إغساف (6

 األقطاّ ايعًًُُ بهًًات ايرتبًُ. و املًُٗٓ يًُعًُني

اَُ املعًِ إصداز تػسيعات وقىاْني ًَصَُ يهٌ اجلٗات واملؤضطات يف ايدويُ باحلفاظ عًِ ًٖبُ ونس (7

 اصُ وضائٌ اعإعماّ وايدزاَا املضسيُ. خبو

تطىيس أداء ْكابُ املعًُني عًِ إٔ تػازى يف إجساءات إصداز ايسخط املًُٗٓ يًعٌُ يف َُٗٓ ايتدزيظ  (8

 وايتدزيب.

ايعٌُ بٓظاّ تهًًف خسجيٌ نًًات ايرتبًُ غسيطُ اجتًاش اختبازات قبىٍ واضتعداد ملُٗٓ ايتدزيظ  (9

 ايهًًُ، وعدّ االقتضاز عًِ دلُىع ايثاْىيُ ايعاَُ، وتسغًح َهتب ايتٓطًل.عٓد دخىهلِ إىل 

مبثابُ اختباز حكًكٌ يماضتُساز يف ٖره املُٗٓ، عًِ إٔ اعتباز ايعاّ األوٍ َٔ َصاويُ َُٗٓ ايتدزيظ  (11

  تساعِ اجلديُ يف تكًًِ أداء املعًِ املطاعد خماٍ ٖرا ايعاّ.
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