
ي ظل انشغالك؟
 
ي ف

ي التطوير المهن 
 
!كيف تستمر ف

ي 
أسماء األنديجان 



أسئلة للنقاش

https://designer.voxvote.com/Account/Login

https://designer.voxvote.com/Account/Login




ة زيادة الخبر
من خالل البحث 
والتجربة والتطبيق

زيادة المعرفة
بالتالي يصبح الشخص

ة وتمث      خثر
أكثر

تؤدي إل

مان ابنجهاوس،  م1885هير

منحنى التعلم
Learning curve فة

عر
لم
ا

ة الخبر



المداومة عىل التدريب 

التدرب والممارسة المستمرة 

التجديد والتطوير والبحث عن 
آخر الممارسات التعليمية 

ى  ...للتمب  



قطاع التعليم

٨٠%
من معلمي الدول المتقدمة 

ي المسيحرصون عىل 
تمرالتطوير المهنى

OECD 2018 Effective Teacher Policies: Insights From Pisa



Sanders and Rivers "Cumulative and Residual Effects of Teachers on Future Student Academic Achievement

ة الزمنية الفير

أداء الطالب

بداية السنة األوىلنهاية السنة الثالثة

أداء متوسطمعلم ذو 

٥٠%

٩٠%

٣٧%

قطاع التعليم



...بالتطوير المستمر

Lifelong Learning and Technology, by John B. Horrigan, 2016 

تحت لهم آفاق جديدةزادت ثقتهم بقدراتهم
ُ
ف

٦٩%٨٧%



تدريب

تعلم

تطور

تطبيق



للمعلم المشغول خــــــــطوات ٣
ي 
ي التطوير المهنى

ى
لالستمرار ف



!؟“ مستمر"ما معن  



الخطوة األوىل

خصص وقت

المداومة: الرس



خصص وقتالخطوة األوىل

الخطوات العملية لتخصيص الوقت

ي األسبوع% ٢إىل % ١,٥حدد نسبة 
 
. من وقتك ف ١

ال تضغط عىل نفسك حسب ما يناسب وقتك 



خصص وقتالخطوة األوىل

الخطوات العملية لتخصيص الوقت

ي األسبوع% ٢إىل % ١,٥حدد نسبة 
 
.  من وقتك ف ١

ي إىل أن تصل إىل  ي األسبوع٣ابدأ بشكل تدريج 
 
.ساعات ف ٢

ئ نفسك
 
.كاف ٣



WorkHuman Analytics & Research Institute, 2020

ل من األشخاص تزيد إنتاجياتهم بعد الحصو 

مكافأةعىل 

٧٨%



تلخيص

منير غمنفيهواالستمرار أسبوعًيا معينةساعاتعدد بتحديد •الخطوة األوىل
.ضغطأو مبالغة

%٢إىل%١,٥سواءلكالمناسبالمعيار تجد حنر تدريجًيا والبدء•
.مقسمةأو مجمعةوقتكمن

ئ • .واالستمرارالتحفير  لزيادةنفسكوكاف 

المناسب لكخصص الوقت 

حسب احتياجك 

١

٢

٣



الخطوة الثانية

استغل التكنولوجيا



ما هو أكير تحدي يواجهك ويمنعك 

!؟التكنولوجيامن االستفادة من 



...كل ما تحتاجه هو

نتهاتف ذكي / جهاز كمبيوتر اتصال باإلنبر



أكاديمية قوقل لتنمية 
المهارات الرقمية 

واستخدام التكنولوجيا

مصادر 

Image

https://learndigital.withgoogle.com/maharatgoogle

https://learndigital.withgoogle.com/maharatgoogle


دورة أساسيات البحث 
عىل قوقل

مصادر 

Image

https://www.youtube.com/playlist?list=PLotkOGJ7DYNVO0uHFEziUthQvFdRcizB_

https://www.youtube.com/playlist?list=PLotkOGJ7DYNVO0uHFEziUthQvFdRcizB_


دورة الذكاء الرقمي 
عىل منصة أعناب

مصادر 

Image

https://www.aanaab.com/courses

https://www.aanaab.com/courses


:كتاب مهارات التعلم
ة أدوات التكنولوجيا العرصي

مصادر 

https://www.jarir.com/arabic-books/education/special-education/arabic-books-5570na055.html

https://www.jarir.com/arabic-books/education/special-education/arabic-books-5570na055.html


طريقة إنتقاء وتقييم 
المصادر والمعلومات 

مصادر 

Image

http://bit.ly/3aiodKj https://www.youtube.com/watch?v=IfIjO2cW4Jw https://www.youtube.com/watch?v=IpciGl8tbM8

http://bit.ly/3aiodKj
https://www.youtube.com/watch?v=IfIjO2cW4Jw
https://www.youtube.com/watch?v=IpciGl8tbM8


الخطوة الثالثة

م طبق فوًرا وقي 
ي التطب

ى
يق وتأمل ف



The Learning Pyramid, 1960

الممارسة والتطبيق يساعدك عىل تذكر حنر 

٧٥%
مما تعلمته حسب هرم التعلم 



ي التطبيق الخطوة الثالثة
ى
م وتأمل ف طبق فوًرا وقي 

ي الممارسة
 
الخطوات العملية للتطبيق والتأمل ف

.حلل ما قرأت أو تعلمت ١

.طبق وراقب النتيجة ٢

ي التجربة وقّيمها 
 
(.self-reflection)تأمل ف ٣



ي للتأمل الذالعنارص األساسية 
ر
ات

.حدثما وصف• ١

ي والجوانباإليجابياتتحديد ٢
ي لتحسير  تحتاجالنر

.طبيقالتف 

 للتحسير  تصور نقاط/خطةوضع٣
ً
.مستقبل



للمعلم المشغول خــــــــطوات ٣
ي 
ي التطوير المهنى

ى
لالستمرار ف

خصص وقت

استغل التكنولوجيا

ي التطبيق 
ى
م وتأمل ف طبق فوًرا وقي 



الخطوة صفر

التشخيص وتحديد 
مواضيع التطوير



ي التعليم •
مبادئ ومعايير دمج التقنية ف 

ي طرق استخدام التطبيقات والتقنيات الرق•
مية ف 

التدريس
مية حرص ومعرفة التطبيقات والتقنيات الرق•

المتوفرة ومدى مناسبتها للتعليم 
ي التعليم•

طرق تقييم دمج التقنية ف 

اتيجيات التدريس: تقنيات التعليم : اسبر

: المهارات الشخصية: الوسائل التعليمية

مهارات التواصل •
مهارات إدارة الوقت والتخطيط •
مهارات التعامل مع اآلخرين وإدارة العالقات•
مهارات إدارة الضغوط•
ي •

الذكاء العاطف 

اتيجيات التعلم النشط • اسير
اتيجيات التعلم بالمشاري    ع • اسير
اتيجات تدريس الموهوبير  • اسير
ي من صعوبات تعل•

اتيجيات تدريس من يعان  م اسير
اتيجيات الصف المقلوب • اسير

معايير وطرق اختيار وتطوير الوسائل التعليمية •
طرق وادوات وأنواع تقييم الطالب•
تطوير الوسائل التعليمية المرئية •
تطوير الوسائل التعليمية السمعية•
تطوير الوسائل التعليمية الحركية •
أو الرحالت التعليمية /تصميم التجارب و•
طرق تقييم استخدام وتطبيق الوسائل التعليمية •



قوقل : محركات البحث•
المدونات •
ونية • الكتب اإللكير
ونية• الموسوعات اإللكير
ونية• المجالت اإللكير
التطبيقات •
ونية • منصات التعلم اإللكير
مواقع التواصل االجتماعي •
ي تليجرام •

 
القنوات والمجموعات ف

منتديات النقاش•
اليوتيوب•

أهم المصادر

https://padlet.com/asmaa_alandijani/s6wpceli9s0q

https://padlet.com/asmaa_alandijani/s6wpceli9s0q


لماذا أعناب؟منصة أعناب

مكونات دورات أعناب

إمكانية وصول دائمة للمحتوى
ي أي وقت ومن أي مكان

ى
ف

ى  ى متمب  ين مدربي 
ي مجال التعل

ى
يمف

ي 
التحاق مجاتى
ادةوالدفع عىل الشه

التفاعل والمشاركةالحقيبة التدريبية

ات المحارصى
المسجلة

القراءات
اإلثرائية

األنشطة
واالختبارات

اللقاءات
ونية اإللكبر

المناقشات
الجماعية

متابعة
المدرب

هي منصة أعناب
قدم دور 

ُ
ونية ت ات إلكير

ي عن بعد للتطوير الم
هن 

التعليمي للمعلمير  
بويير  العرب والير

كاء :الشر





انضم لمنصة

https://aanaab.com/courses

https://aanaab.com/courses

