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 املؤمتر العلنٌ الثاىٌ للجنعًة العربًة للكًاس والتكىيه

 حتت عيىان: بالتعاون مع مدارس طًبة مبديية العبىر 

 "رؤى مستكبلًة –تطىير التعلًه قبل اجلامعٌ "

 و 2011 إبريل  11يىو السبت 

 

 
 
 

إُ إصالح وٍعٕوة التعمٗي ٔالتعمي مبدتمف وزاذمْ نن ال ٖتحشأ، نىا أٌْ 

عىمٗة وضتىزة تتٕانب وع املتغريات ٔالتردٖات احملمٗة ٔالعاملٗة املتضارعة ٔاملتغابهة 

، مما جيعن التعمٗي أذد أِي وغزٔعات أوٍٍا املعزفةدلتىع ٔاليت ٖتطمبّا الدخٕه يف 

 الكٕو٘.

"تطٕٖز التعمٗي قبن الجاٌ٘ لمحىعٗة العزبٗة لمكٗاظ ٔالتكٕٖي تؤرمز اٌعكاد املٖٔأت٘ 

رٖادة اجلىعٗة العزبٗة لمكٗاظ ٔالتكٕٖي يف اٌطالقا وَ وضتكبمٗة "..رؤى اجلاوع٘ 

وٍاقغة ِىًٕ ٔوغهالت التعمٗي قبن اجلاوع٘ ٔذلألة اجياد ذمٕه وٍاصبة حلمّا ، 

قبن اجلاوع٘ يف وٍعٕوة التعمٗي ٔاإلتاذة اجلىع بني اجلٕدة ٔاملالءوة ٔالهفاءة ٔذلألة 

يف إدارة  لالوزنشٖةٔأالتأصٗن املتؤصضى  ٔالتىٗشعدالة ٔاجلاوع٘، وع التأنٗد عمى ال

 .املتؤصضات التعمٗىٗة

ٔاٌطالقا وَ عٍٕاُ املتؤرمز ٔأِدافْ ٌٔتائخ ٔتٕصٗات البرٕث ٔأٔرام العىن املكدوة 

 ( حبجا ٔٔرقة عىن مت التٕصن اىل التٕصٗات التالٗة:35فْٗ ٔاليت جتأس عددِا ) 

وع ودارظ عكد وتؤرمزات دٔرٖة بني اجلىعٗة العزبٗة لمكٗاظ ٔالتكٕٖي بالتعأُ  -1

 طٗبة الدٔلٗة عمى اُ ٖعاجل نن وتؤرمز قضٗة وَ الكضاٖا التعمٗىٗة املّىة.

عكد بزٔتٕنٕالت تعأُ بني اجلىعٗة العزبٗة لمكٗاظ ٔالتكٕٖي ٔاملدارظ الدٔلٗة  -2

ٔاخلاصة لمتدرٖب عمى اصتدداً األجّشة المٕذٗة يف التعمٗي ٔعمى تطٕٖز ٌعي 

 الكٗاظ ٔالتكٕٖي.

 ناديمٗة عمى اإلدارة االلهورٌٔٗة لمىتؤصضات التعمٗىٗة.تدرٖب الكٗادات اال -3

تطٕٖز دٔر الكٗادات التعمٗىٗة يف وضاٌدة ٔوضاعدة التالوٗذ عمى التفهري  -4

 ٔاالبداع ٔالتىٗش.
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ٔجٕد وعاٖري ٔاضرة ٔوعمٍة الختٗار الكٗادات األناديمٗة ٔاإلدارٖة يف الٍعاً  -5

 التعمٗى٘.

 ثاُ لمكٗادات يف نافة املتؤصضات التعمٗىٗة.العىن عمى إعداد نٕادر إدارٖة صف  -6

 اصتهىاه فزٔع األناديمٗة املٍّٗة يف احملافعات. -7

تطبٗل وعاٖري ٔاضرة الختٗار املدربني املعتىدَٖ يف األناديمٗة تعتىد عمى  -8

 خرباتّي  ٔوّاراتّي املٍّٗة ٔالغدصٗة ٔٔضع خطط لتطٕٖزِا.

ء الٖتحشأ وَ املبادئ احلانىة التأنٗد عمى أُ تهُٕ وبادئ الوربٗة اخلمكٗة جش -9

 لمعىن مبتؤصضات التعمٗي املدتمفة.

ٔضع خطة اصوراتٗحٗة لمتعمٗي تضتّدف تٍغئة جٗن قادر عمى اإلبداع ٔاالبتهار  -11

 ٔالتىٗش.

 العمي ٔالعمىاء ٔاالِتىاً بالكدٔة احلضٍة يف ٌفٕظ األبٍاء.تكدٖز تععٗي قٗي  -11

 املدرصة. ة الٌضباط الطالب داخنىتفعٗن الكزارات املٍع -12

لتركٗل  العىن عمى تطٕٖز الغزانة بني اجملتىع املدٌ٘ ٔاملٍعٕوة التعمٗىٗة -13

 .أِدافّا

 رٖاض األطفاه يف املدارظ الزمسٗة.مبزذمة سٖادة ٌضبة اإلتاذة  -14

إعداد بزاوخ عاومة ٔوتٍٕعة لعالد صعٕبات التعمي لدى التالوٗذ خاصة باملزذمة  -15

 االبتدائٗة، ٔتٕظٗف الفٍُٕ بّا.

ٖش الزٔابط بني وزانش البرٕث ٔاجلاوعات نىتؤصضات حبجٗة وَ جاٌب ٔٔسارة تعش  -16

الوربٗة ٔالتعمٗي نىتؤصضة تٍفٗذٖة وَ جاٌب آخز حلن وغهالت التعمٗي وَ 

 خاله البرٕث ٔالدراصات العمىٗة.
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 تطبٗل اصوراتٗحٗة وزٌة لمتدرٖب الفعم٘ لمىعمىني يف نافة التدصصات.  -17

 الالوزنشٖة يف إدارة املتؤصضات التعمٗىٗة. إعداد تغزٖعات ٔقٕاٌني تعشس  -18

تغهٗن دلمط أعمى وضتكن لمتعمٗي لمتٍضٗل بني التعمٗي قبن اجلاوع٘   -19

 ٔاجلاوع٘ ٖٔتٕىل وضتؤٔلٗة الزقابة عمى التعمٗي بهافة وزاذمْ.

لمتعمٗي تتٕىل وضتؤٔلٗة ٔضع  االصوراتٗح٘ تغهٗن جلٍة وضتكمة لمتدطٗط -21

 ٍفٗذ.خطط لتطٕٖز التعمٗي ٔوتابعة الت

إعادة الٍعز يف ٌعي الكبٕه بهمٗات الوربٗة عمى أُ تتضىَ اختبارات ٌفضٗة  -21

 ٔعمىٗة.

 العٕدة لٍعاً تهمٗف خزجي٘ نمٗة الوربٗة بعد تكٍني ٌعي الكبٕه بّا. -22

 ربط املٍاِخ يف التعمٗي قبن اجلاوع٘ مبا ٍٖاصبّا يف املزاذن اجلاوعٗة. -23

ذمة وَ وزاذن التعمٗي قبن حتدٖد وٕاصفات ٔوعاٖري ٔاضرة  خلزجي٘ نن وز -24

ٔاإلبداع٘ اقد اجلاوع٘  تتٍاصب وع وتطمبات العصز ٔرمهَ أبٍاءٌا وَ التفهري الٍ

ٔاوتالك الكدرات العمىٗة ٔالعىمٗة املٍاظزة لشوالئّي يف الدٔه املتكدوة ٔالعىن 

 عمى حتكٗكّا.

الطالب ٔوا ٖكًٕ  تطبٗل ٌعاً التكٕٖي الغاون يف التعمٗي قبن اجلاوع٘ لهن أداءات -25

بْ وَ أٌغطة ٔوا ٖهتضبْ وَ وعارف ٔوّارات ٔاجتاِات ٔقٗي مبا حيكل فاعمٗة 

العىمٗة الوربٕٖة داخن ذحزة الدراصة ٔخارجّا، ٖٔدعي دٔر فعاه لمىدرصة يف بٍاء 

 عدصٗة أبٍائٍا، ٖٔععي وَ دٔر املدرصة نىتؤصضة تزبٕٖة. 

التعمٗىٗة يف وتؤصضات التعمٗي ِٗهمة ٔتطٕٖز الرباوخ األناديمٗة ٔاملضارات  -26

 .ِذٓ املتؤصضاتالعال٘; لتٕانب وكٕوات اإلتاذة ٔالهفاءة يف 

 إعادة الٍعز يف إخزاد الهتاب املدرص٘ يف نافة وزاذن التعمٗي قبن اجلاوع٘. -27
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 إجياد آلٗات ٔاضرة لمكضاء عمى الدرٔظ اخلصٕصٗة ٔوتابعة تٍفٗذِا. -28

 لمتعاون املٍاصب وع التالوٗذ.تأِٗن املعمىني ٌفضٗا ٔتزبٕٖا ٔوٍّٗا  -29

 إعادة الٍعز يف املٍعٕوة التعمٗىٗة ٔالضٗاصات التعمٗىٗة نهن. -31

 العىن عمى تطبٗل أدٔات التكٗٗي الغاون لمتالوٗذ يف نافة املزاذن التعمٗىٗة. -31
 

 

 أطروحات للمؤمتر القادم بإذن اهلل

 سبل إعداد املعله احملرتف مهيًا بني الىاقع واملأمىل. -1
 إعداد املعله واختًاره وتدريبه ما بني العائد والتكلفةقضايا  -2
 تطبًل التكىيه امليظىمٌ لكًاس ىتائج التعله -3
 التكىيه كأحد معايري جىدة/ كفاءة التعلًه -4

 
 


