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 اإلطار التنظيمي 

 ملشروع التدريب على اسرتاتيجيات تدريس الفهم القرائي 

 م2021/م 2021هـ املوافق 1441/1442العام الدراسي 
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 المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
 

 
 

 متهيد :

قدم املركز الوطين للتطوير املهين التعليمي التعليم ُيطار توجهات الوزارة حنو حتسني خمرجات إضمن 
برنامج )اسرتاتيجيات تدريس الفهم القرائي( والذي يهدف اىل رفع كفاءة وفاعلية أداء معلمي اللغة 
 العربية والصفوف األولية وكافة معلمي املواد يف املرحلة االبتدائية يف إكساب الطالب مهارة الفهم القرائي 

( ، ويتضمن  2030)  روع من املعايري الوطنية واملهنية اليت حتقق رؤية اململكة العربية السعوديةوينبثق املش
تنفيذ الربامج التدريبية التخصصية اليت متكن شاغلي الوظائف التعليمية من املهارات الالزمة لتجويد 

ن خالل نتائج االختبارات خمرجات نواتج التعليم ومبا حيقق املعايري العاملية واليت ميكن أن نقيسها م
 .الدولية

تنفيذ الربنامج التدرييب عن -وعماًل بالتدابري االحرتازية ملنع انتشار فريوس كورونا فسيتم مبشيئة اهلل 
عد للمدربني املركزيني املرشحني املتخصصني يف اللغة العربية من إدارات التدريب أو من االشراف الرتبوي ُب

واحملافظات وفق االعداد املستهدفة للمعلمني يف كل منطقة وحمافظة يف بيئة تدريبية تعتمد يف املناطق 
بداع. ومن ثم يكلف املدرب املركزي بنقل اخلربة التدريبية لكافة الفئات على تقنية املعلومات وحتفز على اإل

 املستهدفة. 

 أهداف املشروع 

 الالزمة لتعزيز مهارات الفهم القرائي لدى الطالب  كساب املتدربني واملتدربات املعارف واملهاراتإ •
 سهام يف حتسني وجتويد نواتج التعلم اإل •

 مؤشرات حتقق املشروع :

 نسبة اعداد املتدربني من الفئة املستهدفة يف كل منطقة وحمافظة  •

 الفئة املستهدفة :

 احلقيبة التدريبية )أ( /معلمي اللغة العربية والصفوف األولية يف املرحلة االبتدائية  •
 .لكافة التخصصات احلقيبة التدريبية )ب( /معلمي املرحلة االبتدائية •
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 المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
 

 
 

 :ن يكون املرشح أ معايري ترشيح املدرب املركزي

  .اللغة العربيةيف تخصص م •

  .إدارات واقسام التدريب باملناطق واحملافظاتمشرف تربوي واألولوية للمدربني يف  •
  .لديه مهارة التدريب االلكرتوني وممن مارسوا عمليات التدريب عن بعد •

 .نقل اخلربة التدريبية اىل كافة الفئات املستهدفة يف املشروع  القدرة على •

  شروعاملالزمنية إلجراءات تنفيذ  اخلطة

 

 

 اجلهة املسؤولة اإلجراء
 زمن التنفيذ

 النهاية البداية
 ميالدي هجري ميالدي هجري

تشكيل جلنة املشروع وحتديد 
 املهام املوكلة لكل عضو

املركز الوطين 
للتطوير املهين 

 التعليمي
 م18/1/2021 هـ5/6/1442 م17/1/2021 هـ4/6/1442

عداد اخلطة التدريبية إ
 واإلطاراملركزية والتعميم 

 التنظيمي لتنفيذ الربنامج

املركز الوطين 
للتطوير املهين 

 التعليمي
 م27/1/2021 هـ14/6/1442 م21/1/2021 هـ8/6/1442

 تدريب املدربني املركزيني
املركز الوطين 
للتطوير املهين 

 التعليمي
 م4/2/2021 هـ22/6/1442 م1/2/2021 هـ19/6/1442

يف اخلطة التدريبية تنفيذ 
لتشمل املناطق واحملافظات 

 كافة الفئات املستهدفة
 م21/2/2021 هـ9/7/1442 م7/2/2021 هـ25/6/1442 املدربون املركزيون

من إدارات  التقاريررسال إ
التعليم للمركز الوطين 
 للتطوير املهين التعليمي

إدارات التعليم يف 
 املناطق واحملافظات

 م28/2/2021 هـ16/7/1442 م24/2/2021 هـ12/7/1442

 عداد التقرير النهائي للمشروعإ
املركز الوطين 
للتطوير املهين 

 التعليمي
 م11/3/2021 هـ27/7/1442 م7/3/2021 هـ23/7/1442
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                                           اخلطة التدريبية لربنامج )اسرتاتيجيات تدريس الفهم القرائي (

 املرحلة األوىل / التدريب املركزي ❖

 

 

 

 

 

 

 املدربة/أ.د أمامة بنت حممد الشنقيطي
 احلقيبة األساسية للمختصني )اسرتاتيجيات تدريس الفهم القرائي (

 ةعربية شراف الرتبوي ختصص لغو من اإلأاملستهدفة / مدربني مركزيني من إدارة التدريب الفئة 
 اإلمجالي عدد الفئة املستهدفة املناطق املستهدفة زمن التنفيذ تاريخ التنفيذ املدة

 60 الرياض ظهرًا 12-9 هـ20/6/1442-19 يومان
120 

 60 الشرقية، القصيماملنطقة  ظهرًا 12-9 هـ22/6/1442-21 يومان
 منرية بنت عبدالعزيز احلريشي دأ.املدربة / 

 احلقيبة األساسية للمختصني )اسرتاتيجيات تدريس الفهم القرائي (
 ةعربية شراف الرتبوي ختصص لغاإل و من أالفئة املستهدفة / مدربني مركزيني من إدارة التدريب 

 60 ، املدينة املنورة ةاملكرممكة  ظهرًا 1:30-10 هـ20/6/1442-19 يومان
120 

 60 اجلوف ، تبوك ، احلدود الشمالية ظهرًا 1:30-10 هـ22/6/1442-21 يومان
 املدرب / د. علي بن أمحد آل مضواح

 احلقيبة األساسية للمختصني )اسرتاتيجيات تدريس الفهم القرائي (
 ةعربي ةشراف الرتبوي ختصص لغمن اإل أو التدريبالفئة املستهدفة / مدربني مركزيني من إدارة 

 60 جنرانعسري ،  ظهرًا 12-9 هـ20/6/1442-19 يومان
120 

 60 جازانحائل ، الباحة ،  ظهرًا 12-9 هـ22/6/1442-21 يومان
 360 اجملموع عدد املدربني املركزيني اإلمجالي
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 المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
 

 
 

 

 ت:املركزيني باملناطق واحملافظايان بتوزيع أعداد املرشحني من املدربني ب

 اإلمجالي بنات بنني احملافظات املنطقة
 60 19 19 الرياض الرياض

 
 

 1 1 اخلرج
 1 1 حوطة بين متيم

 1 1 القويعية
 1 1 ةاجملمع
 1 1 شقراء

 1 1 الدوادمي
 1 1 عفيف

 1 1 فالجاأل
 1 1 الزلفي

 1 1 وادي الدواسر
 1 1 الغاط

 30 4 4 مكة املكرمة مكة املكرمة
 4 4 جدة

 3 3 الطائف
 2 2 القنفذة
 2 2 الليث

 30 7 7 املدينة املنورة املدينة املنورة
 4 4 ينبع
 2 2 العال

 2 2 مهد الذهب
 20 2 2 القصيم القصيم

 2 2 عنيزة
 2 2 الرس
 2 2 املذنب

 2 2 البكريية
 40 10 10 الدمام الشرقية

 7 7 حساءاأل
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 3 3 حفر الباطن
 44 4 4 عسري عسري

 4 4 حمايل عسري
 4 4 بيشة

 4 4 النماص
 2 2 رجال املع

 2 2 سراة عبيدة
 2 2 ظهران اجلنوب

 20 5 5 اجلوف اجلوف
 5 5 القريات

 20 5 5 الباحة الباحة
 5 5 ةاملخوا

 20 10 10 حائل حائل
 20 10 10 تبوك تبوك

 20 10 10 احلدود الشمالية احلدود الشمالية
 20 5 5 جازان جازان

 5 5 صبيا
 16 6 6 جنران جنران

 2 2 شروره
 360 180 180 47 اجملموع
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 المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي
 

 
 

 طار العام للمرحلة الثانية / التدريب امليداني )عن بعد (إلا ❖

 

 :ني املركزينيمهام املدرب

 .لربنامج التدرييب املركزيمع ااملشاركة الفاعلة باحلضور والتفاعل  ▪

 .استالم احلقائب التدريبية الكرتونيا والعروض ▪

تنفيذ الربامج التدريبية الستيفاء كافة مشريف ومعلمي اللغة العربية ومعلمي الصفوف األولية  ▪
على احلقيبة التدريبية )أ( ومعلمي بقية املواد الدراسية يف املرحلة االبتدائية على احلقيبة التدريبية 

 برامج تنفيذ يف ونوالتعا ،وبناء مؤشرات التحقق ومتابعة تنفيذها، )ب( يف املنطقة / احملافظة 
 .احلاجه عند خرىأ تعليميه إلدارات تدريبيه

 .املشاركة يف تقويم املشروع وتقديم مقرتحات للتحسني والتطوير ▪

 

 
 

 

 

املدربني 
 املركزيني

عدد الربامج 
 التدريبية

مسمى احلقيبة 
 التدريبية

 الفئة املستهدفة
عدد 

املتدربني يف 
 كل برنامج

اجملموع الكلي 
  للمتدربني

 زمن التنفيذ

املدرب 
املركزي 

 الواحد

ربعة برامج أ
تدريبية كحد 

 أدني

اسرتاتيجيات تدريس 
الفهم القرائي 

 للمختصني

مشريف ومعلمي 
اللغة العربية 

والصفوف األولية 
 للمرحلة االبتدائية

60 240 
 هـ25/6/1442من 

 هـ9/7/1442اىل 

املدرب 
و أاملركزي 

املعلم الذي 
 تلقى التدريب

برنامج واحد 
يف كل 
مدرسة 
 ابتدائية

اسرتاتيجيات تدريس 
الفهم القرائي لغري 

 املختصني

قادة املدارس 
ومعلمي عموم املواد 

الدراسية يف 
 دارس االبتدائيةامل

60 
كافة منسوبي 
 املدرسة الواحدة

 هـ25/6/1442من 
 هـ9/7/1442اىل 
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 مهام مدير ورئيس قسم التدريب:

 منوذج وفق 0544430871 رقم اجلوال على اب الواتس وإرسال األمساء عرب نياملركزي نيترشيح املدرب -
 هـ.14/6/1442 املوافق ربعاءاأل يوم قصاهأ موعد يف( 2-1)اإللكرتوني 

كافة الفئات املستهدفة داخل املنطقة  ستيفاءالعداد اخلطة التدريبية للمنطقة / احملافظة إ  -
 .يتم التعاون مع بقية إدارات التدريب يف املناطق واحملافظات عند احلاجة ستيفائهااواحملافظة ويف حال 

تنفيذ الربامج التدريبية عن بعد وتوفري متطلباتها بالتنسيق مع كافة اإلدارات املعنية باملنطقة  -
 واحملافظة.

ستهدفة مجالي الفئة املإعداد التقارير اإلحصائية األسبوعية بأعداد املتدربني ونسبة التحقق من إ -
 (.2-2)اإللكرتوني وفق النموذج  ورفعها للمركز الوطين للتطوير املهين التعليمي

 .ىل كل متدربإطباعة الشهادات والتأكد من وصوهلا  -

عداد التقرير النهائي وفق النموذج املخصص للربامج التدريبية ورفعه للمركز الوطين للتطوير إ -
 .(2-3)اإللكرتوني وفق النموذج  طةاملهين التعليمي يف املواعيد احملددة باخل

 

 


