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 وزارة التربية والتعليم
 ألمين المكتبه المدرسيه النمو المهني خطة

 
 ....................مديرية التربية والتعليم 

 ......................................المعلم/ة :.. ...............................المدرسة :...............
 

 .ازدياد االلتزام الواعي بتطبيك التشريعات العامة والتربوية، بما يحمك الهدف من تلن التشريعات :النتيجة التطويرية

 نتائج المباشرةال جراااتألنشطة واالا المؤشرات الزمن مالحظات

طووواا العووام  
 الدراسي

بالتشووريعات  المعرفووة ازديوواد -
 العامة والتربوية

االلتزام الواعي بتطبيك  زيادة -
 التشريعات التربوية

عوووووون  رضووووووا االدارة موووووود  -
االلتووووزام بالتشووووريعات العامووووة 

 والتربوية

 المعرفة بالتشريعات العامة والتربوية -
تخوووووت   حضوووووور ورشوووووة تدريبيوووووة -

بوووااللتزام الووووواعي بتطبيوووك التشووووريعات 
 العامة والتربوية

اكتسوووواا مهووووارات االلتووووزام الووووواعي  -
 بتطبيك التشريعات العامة والتربوية

تسووووواا ازديووووواد اك
المعرفووووووووووووووووووووووووووة 
بالتشريعات العامة 
والتربويوووووووة بموووووووا 
يُمّكوووووون موووووون اداا 
االدوار الوظيفيوووووة 

 والمهنية

طووواا العووام  
 الدراسي

عووودد الوووتين يمتلكوووون  زيوووادة -
المعرفووووة بالتشووووريعات العامووووة 

موووووووون المجتموووووووو   والتربويووووووووة
 المدرسي

عدد الملتزمين بتطبيك ازدياد  -
التشوووريعات العاموووة والتربويوووة 

 من افراد المجتم  المدرسي
 

أسوووواليا العمووووا موووو  علوووو  تعوووورف ال -
المجتمووووووو  المدرسوووووووي عووووووون االلتوووووووزام 

 بالتشريعات العامة والتربوية
تدريبية لكادر المدرسوة ورشة حضور  -

بعنوووان تعزيووز لوويم االلتووزام بالتشووريعات 
 العامة والتربوية

تحميوووك االلتوووزام الوووواعي بالتشوووريعات  -
العاموووة والتربويوووة مووون خوووالا التطبيوووك 

 الفعلي لها بما يحمك الهدف منها

تحسوون العمووا موو  
المجتم  المدرسوي 
علووو  تعزيوووز لووويم 
االلتوووووووووووووووووووووووووووزام 
بالتشريعات العامة 

 والتربوية 
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 وزارة التربية والتعليم
 ألمين المكتبه المدرسيه النمو المهني خطة

 
 ....................مديرية التربية والتعليم 

 ......................................المعلم/ة :.. ...............................المدرسة :...............
 

 .لتنفيت الموالف التعليمية وادارتها وتمويمها؛ لدعم اداا الطلبةبأنواعها الخطط   بناا وتوظيف االداا في تحسن النتيجة التطويرية:

 نتائج المباشرةال ألنشطة واالجراااتا المؤشرات الزمن مالحظات

طووواا العووام  
 الدراسي

ازدياد تنوع اسوتخدام الخطوط  -
فوووي تنفيووووت الموالوووف التعليميووووة 

 وادارتها وتمويمها
 ممووود  الرضوووا عووون  سوووتخدا -

الخطووووط المختلفووووة فووووي تنفيووووت 
الموالوووووف الووووووفية وادارتهوووووا 

 وتمويمها

عداد الخطط  بأنواعهوا   تعرف عل  ال -
 يومية، فولية، تمويم، تنمية مهنية(

بيوووووة تخوووووت  حضوووووور ورشوووووة تدري -
بوووووالتخطيط لتنفيوووووت الموالوووووف التعليميوووووة 

 التعلمية وادارتها وتمويمها
اكتساا مهارات اعوداد وتنفيوت الخطوط  -

 ا وتمويمهاوادارته

اكتسوووووواا  زيووووووادة
فووي بنوواا المعرفووة 

الخطووط وتوظيفهووا 
لتنفيوووووت الموالووووووف 
 التعليمية وتمويمها

طووواا العووام  
 الدراسي

ازديووووووووواد اسوووووووووتخدام ادوات  -
تكنولوجيووا المعلومووات ووسووائا 

 داخا المكتبه  الدعم المتاحة
الووتين  الووزمالا  داعووداازديوواد  -
واالسوووتفادة تم التعووواون معهوووم يووو

فوي تنفيوت الموالوف  من خبراتهم
 التعليمية وادارتها وتمويمها.

 

طرق استثمار الموارد البشرية لمام باال -
 والمادية الالزمة لدعم الطلبة

حضور ورشة تدريبية  تخوت  بكيفيوة  -
استثمار المووارد البشورية والماديوة لودعم 

 اداا الطلبة.
استثمار المووارد البشورية والماديوة فوي  -

داخوا المكتبوه  الطلبوةالمدرسة لدعم تعلم 
 المدرسيه

تحسووووون اسوووووتثمار 
المووووارد البشووورية 
والمادية لدعم اداا 

  الطلبة 
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 وزارة التربية والتعليم
 ألمين المكتبه المدرسيه النمو المهني خطة

 
 ....................مديرية التربية والتعليم 

 ......................................المعلم/ة :.. ...............................المدرسة :...............
 

ئجوه النتيجة التطويرية: تحسن االداا في توظيف التمويم بأنواعه وتنفيت استراتيجياته وادواته في موالف تعليمية تعلمية متنوعوة وتحليوا نتا
 داخا المكتبه المدرسيه ن عملية التعلم والتعليملتحسي

 نتائج المباشرةال ألنشطة واالجراااتا المؤشرات الزمن مالحظات

طووواا العووام  
 الدراسي

ازدياد المعرفة بأنواع التموويم  -
 واستراتيجياته وادواته

ازديوواد المعرفووة ببنوواا ادوات  -
التمووويم وتنفيووتيا فووي الموالوووف 

داخوا المكتبوه  التعليمية التعلمية
 المدرسيه

بأنواع التموويم واسوتراتيجياته المعرفة   -
 .وادواته

 حضوووووور ورشوووووة تدريبيوووووة تخوووووت  -
انوووووواع التموووووويم تنفيوووووت فوووووي  بالمعرفوووووة

وادواتووووه فووووي الموالووووف  هاسووووتراتيجياتو
 التعليمية التعلمية

بنوواا ادوات التمووويم المعرفووة ب اكتسوواا -
 وتنفيتيا في الموالف التعليمية التعلمية

ازديووووواد اكتسووووواا 
في انوواع المعرفة 

التموووووووووووووووووووووووووووووويم 
واسوووووووووووتراتيجياته 
وادواتووووووووه التووووووووي 
تتبنايوووووووووووووا وزارة 

 التربية والتعليم

طووواا العووام  
 الدراسي

سوتخدام اسوتراتيجيات ازدياد ا -
التمووووويم وادواتووووه فووووي موالووووف 

 تعليمية تعلمية
تحسن توظيوف انوواع التموويم  -

واسوووووتراتيجياته وادواتوووووه فوووووي 
 رجوةالغايه المتحميك 

 

ورشوووووة تدريبيوووووة  تخوووووت   حضوووووور -
بتوظيووف اسووتراتيجيات التمووويم وادواتوووه 

 .في موالف تعليمية تعلمية
اكتسووووواا المهوووووارات الالزموووووة فوووووي   -

توظيف استراتيجيات التمويم وادواته فوي 
 الموالف التعليمية التعلمية

تحسووووون توظيوووووف 
اسووووووووووووووتراتيجيات 
التموووووويم وادواتوووووه 
والمنسوووووجمة مووووو  

  نتاجات التعلم 

طووواا العووام  
 الدراسي

ازديواد المعرفووة بتحليوا نتووائج  -
التمووويم وتمووديم التغتيووة الراجعووة 
السوووتفادة الطلبوووه مووون مووووادر 

 المعلومات داخا المكتبه 
تحسوون توظيووف تحليووا نتووائج  -

 التمويم في تحسين تعلم الطلبة

حضور ورشة تدريبية تخوت  بتحليوا  -
نتووائج تمووويم الطلبووة واالسووتفادة منهووا فووي 

 تحسين تعلم الطلبة
اكتسوواا المهووارات الالزمووة فووي تحليووا  -

منهووا فووي  ةنتووائج تمووويم الطلبووة واالسووتفاد
 تحسين تعلم الطلبة

مدرة علو  تحسن ال
تحليوووووووووا نتوووووووووائج 

تموووووووديم التمووووووويم و
التغتيووووة الراجعووووة 
لتحسووووووووين تعلووووووووم 

 الطلبة
 

 امنه فائك عبد عبد الحافظ تولي  المعلم/

 ياسر النطاح المشرف التربوي                                                                    عيادة الحسبانالمديرة بسمه 
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 وزارة التربية والتعليم
 ألمين المكتبه المدرسيه النمو المهني خطة

 
 ....................مديرية التربية والتعليم 

 ......................................المعلم/ة :.. ...............................المدرسة :...............
 

 النتيجة التطويرية: تحسن المدرة عل  توظيف البحث العلمي كمنهج تعلم؛ إلكساا الطلبة مهارات البحث العلمي بالتعاون م  الزمالا.

 نتائج المباشرةال واالجراااتألنشطة ا المؤشرات الزمن مالحظات

طووواا العووام  
 الدراسي

ازديوواد المعرفووة فووي مهووارات  -
 البحث العلمي

معرفووة فووي اسووتخدام ازديوواد ال -
 مهارات البحث العلمي

 .في مهارات البحث العلميالمعرفة   -
حضوووووور ورشوووووة تدريبيوووووة تخوووووت   -

فووي اسووتخدام مهووارات البحووث بالمعرفووة 
 العلمي

المعرفة في اسوتخدام مهوارات  اكتساا -
 البحث العلمي

ازديووووواد اكتسووووواا 
فوووووووووي المعرفوووووووووة 

مهووووارات البحووووث 
 العلمي ونتائجه

طووواا العووام  
 الدراسي

ازديووووواد توظيوووووف مهوووووارات  -
 البحث العلمي كمنهج تعلم

توظيوووووف مهوووووارات تحسووووون  -
البحووووث العلمووووي فووووي العمليووووة 

 .التعليمية
 

ت  تخووووو حضوووووور ورشوووووة تدريبيوووووة  -
البحث العلموي كمونهج  بتوظيف بمهارات

 .تعلم
 اكتسووووواا المهوووووارات الالزموووووة فوووووي  -

توظيوووف مهوووارات البحوووث العلموووي فوووي 
 العملية التعليمية

سووووون توظيوووووف تح
مهووووارات البحووووث 
العلمووووووي كموووووونهج 

  تعلم

طووواا العووام  
 الدراسي

الووووتين  الطلبووووة ازديوووواد عوووودد -
مهووووارات البحووووث يسووووتخدمون 

 العلمي
ارتفووووووووواع نسوووووووووبة الطلبوووووووووة  -

 اعداد البحوثالمشاركين في 

  بإكساا حضور ورشة تدريبية تخت -
الطلبووة مهووارات البحووث العلمووي واعووداد 

 البحوث
اكساا الطلبة مهوارات البحوث العلموي  -

 واعداد البحوث

مدرة علو  تحسن ال
اكسوووووواا الطلبووووووة 
مهووووارات البحووووث 
العلموووووي واعووووووداد 

 البحوث
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 وزارة التربية والتعليم
 ألمين المكتبه المدرسيه النمو المهني خطة

 
 ....................مديرية التربية والتعليم 

 ......................................المعلم/ة :.. ...............................المدرسة :...............
 

عيوا دور المكتبوه لتف ازدياد المدرة عل  توميم انشطة لتطوير المهوارات الحياتيوة وتوظيفهوا بمشواركة الوزمالا والطلبوةالنتيجة التطويرية: 
 المدرسيه

 نتائج المباشرةال ألنشطة واالجراااتا المؤشرات الزمن مالحظات

طووواا العووام  
 الدراسي

د المعرفة فوي المهوارات ازديا -
  الحياتية

ة فووي اسووتخدام المعرفووتحسوون  -
 المهارات الحياتية

 .الحياتيةمهارات الالمعرفة  في  -
حضوووووور ورشوووووة تدريبيوووووة تخوووووت   -

 المهارات الحياتية في استخدامبالمعرفة 
المهارات اكتساا المعرفة في استخدام  -

 الحياتية

ازديووووواد اكتسووووواا 
فوووووووووي المعرفوووووووووة 

 المهارات الحياتية

طووواا العووام  
 الدراسي

ازدياد توميم انشطة لتطوير  -
 الحياتية تالمهارا

وظيووووووف توووووووميم تحسوووووون ت -
االنشووطة فووي تطوووير المهووارات 

 الحياتية

حضوووووور ورشوووووة تدريبيوووووة  تخوووووت   -
بتووووووميم انشوووووطة لتطووووووير المهوووووارات 

 .الحياتية
توميم  اكتساا المهارات الالزمة في  -

 الحياتية  تانشطة لتطوير المهارا

سن المدرة علو  تح
توووووووميم انشووووووطة 
لتطوووير المهووارات 

لتفعيوووووا  الحياتيوووووة
دور المكتبووووووووووووووووه 

 المدرسيه

طووواا العووام  
 الدراسي

 والطلبووةالووزمالا  اد عووددازديو -
أنشووطة المشوواركين فووي توووميم 

 الحياتية تلتطوير المهارا
ارتفاع عدد المعلمين والطلبوة  -

الوووووووتين اكتسوووووووبوا المهوووووووارات 
الحياتية مثا مهوارات التواووا 
وحا المشوكالت واتخوات المورار 

 وغيريا

بكيفيوة حضور ورشوة تدريبيوة تخوت   -
توظيوووووف  الطلبوووووة و  الوووووزمالا  كسوووواا

المهووووارات توووووميم االنشووووطة لتطوووووير 
 المدرسيهلتفعيا دور المكتبه الحياتية 

هووووارات الحياتيووووة مللاكسوووواا الطلبووووة  -
 مهوووووارات التواووووووا، التعاموووووا وادارة 
الووووتات، ادارة التعامووووا موووو  الضووووغوط، 
مهووووووارات حووووووا المشووووووكالت ووووووووون  

 المرار،...(

 علو  مدرةتحسن ال
توظيوووف االنشوووطة 
الموووممة لتطوووير 
المهارات الحياتيوة 
بمشوواركة الووزمالا 

 والمعلمين
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