




كلية التربية بالجبيل

مشروع طـــــــــّور 
للتنمية املستدامة

ُمقدم من كلية التربية بالجبيل

عميدة كلية التربية للبنات بالجبيل
دالل بنت محمد األمين الشنقيطي. د

1





كلية التربية بالجبيل

3





5

كلية التربية بالجبيل

فهرس املوضوعات

رقم الصفحة املوضوع

4 املقدمة

5-9 «طّور »مجاالت مشروع 

10-21 مراحل التنفيذ

22 املشروعاستدامة

23 الخطة الزمنية 

24 امليزانية السنوية التفصيلية

25-35 التقرير السنوي 

36-39 في املشروعصور ملا تم إنجازه

40 الخاتمة 

41 فريق اإلعداد





7

 ملتطلبـــات األلفيـــة الزالزـــةب والزدجـــاد إقبـــال املجتم ـــات ع ـــ  ال  ـــ
ت
وض بـــالت ليم تحقيقـــا

 مع سعي اململكة للتحـول نحـو امل رفـةب وماجحتامـ  مـن قـدرات تنافسـ
ت
ية عاليـة تماشيا

مام ـة تبنـت تتواكب مع متطلبات النمو االقتصادي وامل رفي و التكنولـويي املسسـارعب
ؤسســـــات ت زيـــــز الشـــــراكة املجتم يـــــة مـــــع املكليـــــة التربيـــــة بالجبيـــــل متمزلـــــة فـــــي الـــــدمام 

نميــة الــذي عســع  إلــ  الت« طــّور » والهيئــات والجم يــات فــي املجتمــع مــن  ــ ل مشــروع 

.املستدامة املتمزلة في تطوير الت ليم و دمة املجتمع 

كلية التربية بالجبيل

املقدمة
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 نى بركائز ال ملية الت ل« طّور » عشمل مشروع 
ُ
: يميةأربع مجاالت ت

.املدرسيةاإلدارةو الدراس ياملقرر ، املت لم، امل لم

امل لم

املت لم

املقرر الدراس ي

اإلدارة
املدرسية

كلية التربية بالجبيل



 
ت
: مجال امل لم: أوال

.تطوير كفاجات امل لم األكادجمية-1
.تطوير كفاجات امل لم في استخدام التقنية-2
تطوير كفاجات امل لم في استخدام -3

.استراتيجيات الت لم للقرن الحادي وال شرين
تطوير كفاجات امل لم في تلبية احتيامات املت لم-4

.النمائيةو صائص  

امل لم

كلية التربية بالجبيل
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«طّور »  ي دف مشروع 

 للمجاالت اآلتية
ت
:إل  تحقيق عدة أهداف تب ا



 
ت
: مجال املت لم: ثانيا

.تقدجم برامج إرشادجة وع مية لت دجل وت زيز سلوك املت لمين-1
.تنمية مهارات التفكير ال ليا والتواصل الف ال لدى املت لمين-2
.لهمإثرائيةاكسشاف ورعاجة املوهوبين وتقدجم برامج -3
.تنمية مهارات البحث ال لمي للمت لمين-4
(. لمذوي ص وبات الت،الت لمبطيئي) . رعاجة املت لمين من ذوي االحتيامات الخاصة-5

0102030405

ت دجل سلوك

تنمية مهارات التفكير ال ليا

رعاجة املوهوبين

تنمية مهارات البحث ال لمي

رعاجة ذوي االحتيامات الخاصة

كلية التربية بالجبيل
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ت
: املقرر الدراس ي: ثالزا

.تقييم املقررات الدراسية-1
.تطوير املقررات الدراسية الحالية-2
تقييم .تصميم مقررات دراسية مدجدة-3

تطوير

تصميم

كلية التربية بالجبيل
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ت
: اإلدارة املدرسية: راب ا

.تقدجم برامج تدريبية تطويرية للقيادات التربوية-1
.تنمية مهارات اإلرشاد التربوي للمرشدات الط بيات-2
.تطوير املهارات املهنية لإلداريات-3

تطوير القيادات التربوية

Keyword Here

تنمية 
مهارات اإلرشاد التربوية

تطوير
املهارات املهنية لإلداريات

كلية التربية بالجبيل
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الدراسة املسحية

تصنيف االحتيامات 

التخطيط والتصميم

التنفيذ

قياس األثر

التطوير وت ميم الخبرة

:« طّور » مراحل تنفيذ مشروع 
 مراحل كالت

ّ
:اليجمر مشروع طّور بست 

كلية التربية بالجبيل
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:في كل ث ث سنين جتم إعادة تقييم مشروع طّور وتطويره باستمرار

تصنيف االحتيامات 

06

01

02

05

03

04

الدراسة املسحية

التنفيذالتخطيط والتصميم

قياس األثر

التطوير وت ميم الخبرة

كلية التربية بالجبيل



:« طّور » السسلسل الزمني ملراحل مشروع 

2013

2013

الدراسة املسحية

تصنيف االحتيامات 



2014

2014

التخطيط والتصميم

التنفيذ



2015

قياس األثر

التطوير وت ميم الخبرة

مستمر 



«طّور »  و سيتم عرض مراحل مشروع 

:بالتفصيل في ما سي ي 
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:« طّور »  مراحل تنفيذ مشروع 

 
ت
:الدراسة املسحية لتحدجد احتيامات املجتمع املح ي: أوال

 لتحدجـــد االحتيامـــات الف ليـــة للمجتمـــع املح ـــي جـــتم عقـــد امتماعـــات مطولـــة مـــع القيـــ
ت
ادات ســـ يا

اســسبانات بحزيــة التربويــة و تنمــيم لقــابات تربويــة مــع فئــات املجتمــع املســى دفة باإلضــافة إلــ  تطبيــق

. محكمة وتنفيذ ورش عمل مخصصة لتحدجد هذه االحتيامات

ورش عمل متخصصة

امتماعات مع القيادات

لقابات تربوية

اسسبانات بحزية 

كلية التربية بالجبيل



20

 
ت
:تصنيف االحتيامات وفق مجاالت مشروع طّور : ثانيا

في ضوب نتائج الدراسة املسحية جتم تصنيف 
 ملجاالت مشروع ط

ت
ّور احتيامات املجتمع املح ي وفقا

،(ةاإلدارة املدرسي، الدراس ياملقرر ، املت لم، امل لم) 

 ألولويات االحتياج
ت
.كما جتم ترتيب ا تب ا

03

04 02

01
امل لم

املت لم

املقرر 

اإلدارة

كلية التربية بالجبيل :« طّور »  مراحل تنفيذ مشروع 
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ت
:تخطيط وتصميم البرامج التدريبية والتطويرية: ثالزا

:مل في ضوب تصنيف االحتيامات جتم وضع  طة متكاملة لتلبية تلك االحتيامات، وتش

سيةتجهيز البيئة اللومس

تشكيل فرق ال مل

إعداد الحقائب 
التدريبية وتحكيمها

التخطيط للقابات 
تربوية

التخطيط للمشاريع 
البحزية

التخطيط للم ارض 
املصاحبة

تخطيط 
وتصميم

كلية التربية بالجبيل :« طّور »  مراحل تنفيذ مشروع 
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ت
:تنفيذالبرامج التدريبية والتطويرية: راب ا

:تمل ع  في هذه املرحلة جتم ترممة  طط مشروع طّور في صورة برامج وف اليات تربوية متنوعة تش

(.رة املدرسيةامل لم، املت لم، املقرر الدراس ي، اإلدا) املومهة ملجاالت مشروع طّور البرامج التدريبية -1
ذات األولويــة فــي التــي تســى دف التنميــة وحــل املشــك ت التربويــة واإلدراجــةاملشــاريع البحزيــة التنمويــة -2

.امليدان التربوي 
.لتقييم املقررات الدراسية و تطويرهااسسشارات تربوية وأكادجمية تقدجم -3
ض ملناقشـــة أهـــم القلـــاجا التربويـــة امل حـــة وعـــر محاضـــرات ونـــدوات ولقـــابات توعويـــة وإرشـــادجة عقـــد -4

.املستجدات
لهــــــــا لطــــــــرل الــــــــرتى الجدجــــــــدة للمســــــــتحدثات التربويــــــــة لقــــــــابات تربويــــــــة وم ــــــــارض مصــــــــاحبة إقامــــــــة -5

.واألكادجمية

كلية التربية بالجبيل :« طّور »  مراحل تنفيذ مشروع 
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ت
:تنفيذالبرامج التدريبية والتطويرية: راب ا

برامج تدريبية

لقابات تربوية

املشاريع البحزية التنموية

م ارض مصاحبة 

اسسشارات تربوية وأكادجمية

محاضرات وندوات ولقابات 
توعوية وإرشادجة

كلية التربية بالجبيل :« طّور »  مراحل تنفيذ مشروع 
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ت
:قياس األثر:  امسا

مج ع   جتم في هذه املرحلة قياس مدى رض ى املستفيدجن عن البرامج املقدمة وأثر هذه البرا
:  تطوير أدائ م، وذلك من   ل توظيف مجموعة من األداوات تتلمن 

امل حمة

تنميم الزيارات امليدانية إمراب املقاب ت

االسسبانات

كلية التربية بالجبيل :« طّور »  مراحل تنفيذ مشروع 
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ت
:التطوير وت ميم الخبرة: سادسا

في ضوب نتائج مرحلة قياس أثر البرامج املقدمة سيتم تطوير 
.وتحدجث البرامج والتأكد من ضرورة استمرارية الحامة لتنفيذها

تحدجث

استمرارية

تطوير

ت ميم 
الخبرة

كلية التربية بالجبيل :« طّور »  مراحل تنفيذ مشروع 
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:« طّور » استدامة مشروع 

ستدامة، من أهم ماجميز مشروع طّور هو قدرت  ع   توفير ال ناصر األساسية اللامنة ل  
م الخبرةبما في ا من مقومات بشرية و عناصر مادجة، كما عسع  هذا املشروع لتطوير وت مي

مـــــــا جح قـــــــق فـــــــي ضـــــــوب مؤشـــــــرات األداب واحتيامـــــــات املجتمـــــــع املح ـــــــي الراهنـــــــة و املســـــــتقبلية ب 
.االستدامة النف ية

كلية التربية بالجبيل



:جمر املشروع بمجموعة من املراحل موضحة كما ج ي

27

2017 2016 2015 2014 2013 املدة
الفصل الزمنية

الزاني
الفصل
األول 

الفصل 
الزاني

الفصل
األول 

الفصل 
الزاني

الفصل
األول 

الفصل 
الزاني

الفصل
األول 

الفصل 
الزاني

الفصل
األول 

سنة

ستة أشهر

مستمر

مستمر 

مستمر

مستمر

الدراسة املسحية لتحدجد 
احتيامات املجتمع املح ي

تصنيف االحتيامات

التخطيط والتصميم

التنفيذ 

قياس األثر

ةالتطوير وت ميم الخبر 

كلية التربية بالجبيل

« طّور » الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع 



« طّور » امليزانية السنوية التفصيلية ملشروع 

28

التمويل مصادر  املتوق ةامليزانية البنود

صفر  دمة مجتمع  املشرف ال ام مكافأة

صفر  دمة مجتمع  مكافأة فريق ال مل

رمزية رسوم اشتراك ريال 50000
ورشة /ريال 1000

تكلفة الورش التدريبية 
(50 

ت
(ورشة سنويا

راع من القطاع الخاص ريال 75000
لقاب/ ريال 25000

تكلفة اللقابات التربوية 
 لقابات3)

ت
( تربوية سنويا

راع من القطاع الخاص ريال 30000
م رض/ ريال 6000

تكلفة امل ارض 
(5 

ت
( م ارض سنويا

الدمام مطب ة مام ة صفر  مطبوعات 

كلية التربية بالجبيل-الدمامقاعات مام ة صفر  قاعات تدريب وتجهيزات

ال لمي عمادة البحث مشروع بحثي/ ريال 130000 املشاريع البحزية دعم

ريال 285000 املجموع

كلية التربية بالجبيل



« طّور »التقرير السنوي ملشروع 
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:«طّور » التقرير السنوي ملشروع 

إل  تاريخ إعداد هذا التقرير لكل 2013منذ بداجة املشروع عام « طّور »ع رض التقرير نتائج مشروع 
. مرحلة من مراحل املشروع بنابت ع   املجاالت امل نّية

30

مخرمات املرحلة  املرحلة 

من القيادات التر تم عقد ثمانية لقابات شارك 
ت
.بويةب ا أرب ون فردا

 تم تطبيق ث ثة استبيانات ع   سبع مدارس وشارك ب ا  مُس
.وث ثون م لمة و مُس وسب ون طالبة وسبع مدجرات

تم تنميم أربع زيارات ميدانية ملدارس الت ليم ال ام.

الدراسة : املرحلة األول 
املسحّية

. ذجةتحليل نتائج االستبيانات وتحدجد أولويات البرامج التنفيتم
: املرحلة الزانية

االحتياماتتصنيف

.  ثمان وث ثين حقيبة تدريبية وورشة عملتم تصميم عدد
: الزالزةاملرحلة

التخطيط والتصميم 

كلية التربية بالجبيل

مخرمات مراحل املشروع 



إل  تاريخ إعداد هذا التقرير لكل 2013منذ بداجة املشروع عام « طّور »ع رض التقرير نتائج مشروع 
مرحلة من مراحل املشروع بنابت ع   املجاالت امل نّية 

31

مخرمات املرحلة  املرحلة 

. عدد ثمان وث ثين حقيبة تدريبية وورشة عملتم تنفيذ
:املرحلة الراب ة

التنفيذ

تم توزيع استبيانات لقياس مقدار الرضا عن مستوى الحقائب 
. مستفيد2264وورش ال مل ب د تنفيذها ع   عدد التدريبية

: املرحلة الخامسة
قياس األثر 

قاط تم تحليل نتائج االستبيانات ب د مم ها من املستفيدجن لت زيز ن
. القوة وت دجل نقاط الل ف

: السادسةاملرحلة
التطوير وت ميم الخبرة

كلية التربية بالجبيل :«طّور »التقرير السنوي ملشروع 

مخرمات مراحل املشروع 



ويشتمل ع   عدد من البرامج والحقائب املقدمة في كفاجات مختلفة: امل لم: املجال األول 

32

مؤشر الرضا عدد املستفيدجن االنجاز الكفاجة

13 الصفيةاإلدارة

املهنّية

30 واللياقة الذهنيةإدارة ال قل

40 زجةاألل اب الت ليمية في تدريس اللغة االنجلي

45 استراتيجيات لتنمية نصفي الدماغ

50  في امليدان التربوي الخبرة الواق ية

مقيد التقيي 32  التأم ت املهنية

قيد التقييم 40 حدجزة في الت لم النشط استراتيجيات

قيد التقييم 35 البحث االمرائي

مقيد التقيي 35 حل املشك ت بطريقة إبداعية

كلية التربية بالجبيل

البرامج املنفذة

99
%

85
%

90
%

95
%

90
%

:«طّور » التقرير السنوي ملشروع 
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مؤشر الرضا عدد املستفيدجن االنجاز الكفاجة

30 استخدام األجباد في تدريس الفيزجاب

التقييمقيداألكادجمية 35 اإللكترونيات الشيقة

30  الفيزجاب بين النمرية والتطبيق

15 صفيةاملستحدثات التقنية في اإلدارة التوظيف

التقنية

30 السبورة الذكية في الت ليم استخدام

قيد التقييم 25  استخدام األجباد في الت ليم

قيد التقييم 50 السحابيةالنمم

ويشتمل ع   عدد من البرامج والحقائب املقدمة في كفاجات مختلفة: امل لم: املجال األول 

كلية التربية بالجبيل

90
%

92
%

95
%

90
%

البرامج املنفذة
:«طّور » التقرير السنوي ملشروع 



ةويشتمل ع   عدد من البرامج والحقائب املقدمة للم لمين في كفاجات مختلف: امل لم: املجال األول 

34

مؤشر الرضا عدد املستفيدجن االنجاز الكفاجة

15  الزقافة الحوارية

الخصائص 
النمائية 
للمت لمين

25 اكسشاف ورعاجة املوهوبين

قيد التقييم 35  تنمية الذكابات املت ددة في دروس اللغة
اإلنجليزجة

قيد التقييم 25  الت لم بطيئيع ج الت ميذ

30 تنمية الوعي املالي لدى الطفل

37 ت دجل السلوكفنيات

18 واملشك ت التربويةالخصائص النمائية
بمرحلتي الطفولة املتوسطة واملتأ رة 

كلية التربية بالجبيل

95
%

90
%

95
%

87
%

92
%

البرامج املنفذة
:«طّور » التقرير السنوي ملشروع 



ويشتمل ع   عدد من البرامج والحقائب املقدمة في مهارات مختلفة: املت لم: املجال الزاني

35

مؤشر الرضا عدد املستفيدجن االنجاز الكفاجة

13 ةواإلدارة املدرسيفن االتصال مع امل لمات

املهارات 
الشخصية

30 تحدجد ومهتك ال تيار التخصص

*** 40 تنمية مفاهيم إعادة التدوير لألطفال

45 مهارات ال مل الجماعي الفّ ال

32 الت اوني وتشكيل فرق ال مل ال مل

قيد التقييم 37  صناعة املاركة الشخصية

قيد التقييم 50 تنمية مهارات البحث ع   االنترنت

قيد التقييم 35  تسويق الذات

كلية التربية بالجبيل

80
%

92
%

95
%

95
%

البرامج املنفذة
:«طّور » التقرير السنوي ملشروع 



ويشتمل ع   عدد من االسسشارات التقييمية : املقررات الدراسية: املجال الزالث

لتطوير املقررات الدراسية

36

املستفيدجن االنجاز

روضة الجم ية الخيرجة لتحفيظ القرآن الكريم  ملرحلة رياض األطفال« مهاراتي اللغوية»إعداد مقرر

كريمروضة الجم ية الخيرجة لتحفيظ القرآن ال  لملرحلة رياض األطفا« مهاراتي ال ددجة»إعداد مقرر

كريمروضة الجم ية الخيرجة لتحفيظ القرآن ال ملرحلة رياض األطفال « كتاب الى يئة»إعداد

كريمروضة الجم ية الخيرجة لتحفيظ القرآن ال لمل لمات مرحلة رياض األطفا« كتاب امل لم»إعداد

الت ليم ال اممدارس ال مل واألبحاث تحكيم أوراق

روضات الهيئة امللكية وتصميم مناهج رياض األطفالمرام ة

كلية التربية بالجبيل

البرامج املنفذة
:«طّور » التقرير السنوي ملشروع 



ويشتمل ع   عدد من البرامج والحقائب املقدمة في : القيادات واإلدارة التربوية: املجال الرابع
مفاهيم مختلفة

37

مؤشر الرضا عدد املستفيدجن االنجاز الكفاجة

13  ارية مفاهيم اإلدارة الصفية والزقافة الحو

اإلدارية

18  األسلوب ال لمي في حل املشك ت

17  اإلرشاد النفس ي التربوي

20 املهنة االتكيت الوظيفي وأ  قيات

مقيد التقيي 15  حل املشك ت واتخاذ القرار

مقيد التقيي 20 التخاذ القرار مؤشرات األداب

مقيد التقيي 32 بطرائق إبداعيةحل املشك ت اإلدارية

كلية التربية بالجبيل

90
%

92
%

83
%

95
%

البرامج املنفذة
:«طّور » التقرير السنوي ملشروع 



مجموعة من امل ارض أقيمت في الكلية بغرض  دمة الت ليم ال ام: امل ارض

38

املستفيدجن الوصف اسم امل رض

650

 امــــــل اكسشــــــاف املوهــــــوبين، امل: ع ــــــ  األركــــــان التاليــــــةعشــــــتمل
ات ت لـم االفتراضية، اسـتراتيجيات التـدريس الحدجزـة، صـ وب

 ـاب تنميـة الرياضيات، امللكية الفكرية فـي البيئـة الرقميـة، أل
الـــــــــــذكاب، مســـــــــــرل ال ـــــــــــرائس، اسسشـــــــــــارات أســـــــــــرية، مشـــــــــــاريع 

.نجاحات، مشك ت الطفولة، أطفالنا والتكنولوميا 

 امل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
ــ
ّ
اب املصــاحب للق
التربوي األول 

450

ركــــــــــــــــن الطفــــــــــــــــل، عــــــــــــــــالم : ع ــــــــــــــــ  األركــــــــــــــــان التاليــــــــــــــــةعشــــــــــــــــتمل
صـابع، االستراتيجيات، فكر م نـا، التقـويم البـدجل، حـدجث األ 

ع ـــ  األضـــرار الةـــحية والتربويـــة ل  تبـــارات وع مهـــا، ت ـــرف
شخصـــــــــيتك وذكائـــــــــك، املواطنـــــــــة الرقميـــــــــة، وســـــــــيلتي وقـــــــــف،

. امل رض األول للكتاب

 امل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
ب املصــاحب للقــا

يالتربوي الزان

كلية التربية بالجبيل

البرامج املنفذة
:«طّور » التقرير السنوي ملشروع 



مجموعة من امل ارض أقيمت في الكلية بغرض  دمة الت ليم ال ام: امل ارض

39

املستفيدجن الوصف اسم امل رض

املدراس 
والروضات 

ومكاتب
اإلشراف

ممة املصعست رض امل رض عدد من الوسائل الت ليمية
خصصات الت ليمية بكافة التوفق م اجير تصميم الوسيلة

دمت كمهام للطالبة في مقرر ت
ُ
قنيات واملوضوعات والتي ق

الت ليم في الفصل الدراس ي األول من ال ام الدراس ي
 1436هـ 1435

ت
. هـ ويتم توزي ها ملن جحتامها مجانا

م رض وسيلتي
وقف 

املدراس 
ومكاتب
اإلشراف

ممة امل رض عدد من الوسائل الت ليمية املصعست رض
م وفق م اجير تصميم وسيلة ت ليمية لذوي ص وبات

ّ
الت ل

. وتوزي ها كخدمة مجتم ية

 م رض وسائل
الت ليم لذوي 
مص وبات الت ل

كلية التربية بالجبيل

البرامج املنفذة
:«طّور » التقرير السنوي ملشروع 





« طّور »صور ملا تم إنجازه في مشروع 
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بالجبيل انبزق من احتياج ف  ي وإجمان حقيقي بدور كلية التربية« طّور » مشروع 
تجربة في بناب مجتمع امل رفة، ومازال ال مل ماري ع   تطوير املشروع و تقييم ال

.بحيث تستفيد من  أكبر شريحة من قطاع الت ليم
ات نحن نؤمن بأن الرح ت ال ميمة تبدأ بخطوة و نحن وهلل الحمد قط نا  طو 

.عدة في رحلتنا للتطوير

 اتمة

عميدة كلية التربية للبنات بالجبيل
بنت محمد األمين الشنقيطيدالل.د

كلية التربية بالجبيل

45



«طّور » فريق إعداد مشروع 

يدالل بنت محمد األمين الشنقيط. د: عميدة كلية التربية للبنات بالجبيل ال اماإلشراف

منى بنت أحمد الرميح. د
مي ان الشافعي. د
أبوهدرةسوزان. د
إجمان أحمد. د
أماني  ميس. د
إجمان عطوي . د
رائدة رشيد. د
الحناقطةنبيلة . د
وداد منصوري. د

اإلعدادفريق

فاطمة القحطاني . أمرام الدريويش  ، . غاده املطيري،  م. م والتصميمفريق اإل راج

كلية التربية بالجبيل
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