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 العاشر برنامج التدريب الصيفيال

 

 

االساسية التي يرتكز عليها تطور وتقدم المجتمعات التعليم هو أساس تقدم الحضارات عبر التاريخ وهو القاعدة 

 وعادة ما يحظى برعاية كبيرة من الدولة.

 

ركائز العملية التعليمية هو المعلم، والذي يحتاج الى تدريب وتأهيل بشكل مستمر لكي يبقى قادر على  واحد

قادر على تحمل المسؤولية العطاء وتقديم افضل ماعنده للطلبة ويرتقي بهم وبادائهم ويساهم في بناء جيل 

 المجتمعية وقادر على النهوض بامته.

 

والن مركز اليوبيل للتميز التربوي يسعى دائما الى ان يكون جزء من العملية التعليمة باالردن ويقدم افضل 

سنوات على عقد الدورات التدريبية المتخصصة  10مايستطيع للنهوض بالعلمية التعليمة فقد عكف منذ اكثر من 

 للمعلمين في كافة المجاالت التعليمية ودرب مايزيد عن الف معلم ومتدرب في داخل الممكلة وخارجها.

واستكماال لهذه المسيرة من العطاء فقد طرح مركز اليوبيل للتميز التربوي البرنامج التدريبي الصيفي العاشر 

حظي باقبال كبير من المعلمين للمعلمين من داخل وخارج االردن من االردنين واالشقاء العرب والذي 

والمتدربين على جميع الدورات المطروحة في البرنامج والتي تنوعت مواضيعها في عدة مجال حيث يشتمل 

 البرنامج التدريبي على دورات في مجاالت:

 .االرشاد المهني ومساعدة الطلبة في تحديد ميولهم وقدراتهم ومساراتهم المهنية 

 ل الروبوت.الروبوت والتحيكم في مجا 

 .منحى ستيم التعليمي 

 .تحسين القدرات العقلية واحدث تقنيات التمارين الذهنية 

 .انترنت االشياء 

 .تقييم قدرات االطفال العقلية واختبارات الذكاء 
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  أهمية البرنامج                  أ

 

قدم البرنامج التدريبي للمعلمين مجموعة مواضيع متكاملة ومترابطة لتبقيه على اطالع على كل ماهو جديد في  

في مجال تخصصه سواء كان معلم رياضيات او علوم او فيزياء او لغة عربية وحتى المرشد النفسي والتربوي 

مكنهم من مهنتهم و في مجال ياتهم اكثرايضا على تطوير امكان ممن محتويات البرنامج. والذي ساعده استفاد

 .التفاعل مع تجارب اآلخرين

 

وقد حرصت بعض المدارس على الحاق معلميها بالبرنامج التدريبي ورفدهم بالمتطلبات الضرورية 

ايمانا منها بان التدريب اصبح من أهم  .التي تمكنهم من مواكبة التطور المستمر الذي يخضع له قطاع التعليم

وان مفتاح اإلصالح . المكونات األساسية لعملية التنمية البشرية ومن المداخل الضرورية لتطوير التعليم 

 .والتجديد التربوي هو المعلم الذي سيعكس تجاربه وخبراته على الطلبة
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تم عقد فعاليات برنامج التدريب 

لمركز اليوبيل الصيفي العاشر 

 للتميز التربوي في

 فندق أياس

متدرب ومتدربة   (164) بمشاركة

وتضمن  من داخل وخارج األردن.

مجموعتين من الدورات التدريبية 

 دورات. 4في كل مجموعة 

ساعة تدريبية  15مدة كل دورة 

موزعة على ثالثة ايام؛ شملت 

مواضيع تربوية مهمة لتواكب احدث 

المجال  اليوم فيماتوصل له العلم 

 التربوي.
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 الدول المشاركة في البرنامج التدريب

 

 

ةاململكة االردنية الهاشمي

ةاململكة العربية السعودي

دولة قطر

دولة فلسطني

دولة العراق

سلطنة ُعامن

الجزائر
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ىالمجموعة االول

اعداد معلم ستيم 
ي اعداد اخصائي االرشاد المهن

للشباب

لالمستوى االو-انترنت االشياء  اعداد مدرب الروبوت  

 قائمة باسماء الدورات
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المجموعة الثانية

الطفالتقييم القدرات العقلية ل مفاتيح الدماغ

الثانيالمستوى-انترنت االشياء 
اعداد حكم معتمد لمسابقات

الروبوت
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 اعداد اخصائي االرشاد المهني للشباب

 

 

:المحاور الرئيسية 

.التعريف باالرشاد المهني-

.لذاتالتدرب على طرق وادوات اكتشاف ا-

عرف الطالب سوق العمل ويتكيف يكتشف-
.على مهنة المستقبل

.لمهنيالتدرب على كيفية اتخاذ القرار ا-

.مهنيتخطيط وتنفيذ برامج اإلرشاد ال-

رشادية التدرب على تقديم الجلسات اإل-
.بطريقة احترافية

ص كيف تقدم دورة حول اختيار التخص-
.الجامعي

:الفئات المستفيدة 

.المرشد المدرسي 

.المرشد الطالبي في الجامعات

.المهتمون بالعمل مع الشباب

.المدربون
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 STEMاعداد معلم  

 

 

:المحاور الرئيسية

.STEMالتخطيط لبرنامج -

.STEMمفهوم تحدي -

ة واهميته في العملي STEMمفهوم -
.التعليمية

.طرق سهلة للتعلم-

.الرياضيات الممتعة–

.تكامل العلوم

.  STEMمجموعة من انشطة -

:الفئات المستفيدة

.جميع المعلمين
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 المستوى االول -انترنت االشياء 

 

 

 

:المحاور الرئيسية

.  الكهربائيةتعليم اساسيات تركيب الدارة-

جهزة استخدام البلوتوث للربط مع اال-
.  القريبة

حكم بناء بعض برمجيات الهاتف للت-
.باالشياء من خالل الهاتف

.PWMالتعلم على خاصية -

.  دامهاالتعرف على الحساسات واستخ-

.وبية التحكم بالدارة من خالل اوامر حاس-

:الفئات المستفيدة

. طلبة الجامعات

.  معلمي المدارس

.رؤساء االقسام 

.  الباحثين والمطورين
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 اعداد مدرب الروبوت

 

 

:المحاور الرئيسية

.الروبوت في التعليم-

.عليميةتعريف بمكونات الحقيبة الت-

.تركيب الروبوت-

.أوامر الحركة-

.فيزياء المسننات و االذرع-

.المجسات-

.البرمجة المتقدمة-

.المعادالت الرياضية-

.االوامر الخاصة-

.تطبيقات -

:الفئات المستفيدة 

.طلبة الجامعات

.معلمي المدارس

.رؤساء االقسام 

.الباحثين والمطورين

ذكاء المهتمين في مجال الروبوت وال
.االصطناعي
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 مفاتيح الدماغ

 

 

 

ال

:المحاور الرئيسية

.فكريةتعريف بمصطلحات و مفاهيمال-

تخدم ألعاب و تمارين فكرية متنوعة-
.التفكير اإلبداعي

سهم تطوير مهارات التركيز التي ت  -
.ميةبفاعلية في حل المسائل العل

.فيلم عن الدماغ البشري-

.اجزاء الدماغ ووظيفة كل جزء-

تفكير خارج التفكير االبداعي وتمارين لل-
.الصندوق

:الفئات المستفيدة

.ليةالمهتمون بتطوير قدراتهم العق

.المهتمون بالتفكير االبداعي 
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 تقييم القدرات العقلية لالطفال

 

 

 

:لمحاور الرئيسيةا

.  ي لالطفالمقدمة عن التقييم العقل-

.ماالدوات المختلفة للتقيي-

م في تدريب على استخدام الرس-
.  عملية التقييم

ورد بينيه التدرب على اختبار ستانف-
. للذكاء كاختبار فردي

مصور التدرب على اختبار الذكاء ال-
. كاختبار جمعي

:الفئات المستفيدة

.االخصائي النفسي

.الطبيب النفسي

.المرشد النفسي التربوي

.اخصائي التربية الخاصة

التربية طلبة االرشاد وعلم النفس  و
.  الخاصة
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 اعداد حكم معتمد لمسابقات الروبوت

 

 

:لمحاور الرئيسيةا

.شروط واهلية الحكام-

.واجبات الحكام-

.وتفسيرهاادلة المسابقات المعتمدة شرحها-

.مواقف تحكيمية والية التحكيم-

.يالتحكيم العمل-

.اختبار نظري وعملي-

:  الفئات المستفيدة

.طلبة الجامعات 

.معلمي المدارس

.رؤساء االقسام 

.الباحثين والمطورين

اء المهتمين في مجال الروبوت والذك
.االصطناعي
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 المستوى الثاني: انترنت االشياء 

 

 

 

:المحاور الرئيسية

الدارت التعرف على انوع المتحكمات ب-
الكهربائية

استخدام التحكم بالدارات الكهربائية ب-
WiFi

التحكم بالدارات الكهربائية باستخدام-
ESP8266

 GSMالتحكم باستخدام -

:الفئات المستفيدة

. طلبة الجامعات

.  معلمي المدارس

.رؤساء االقسام 

.الباحثين والمطورين
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 تقييم المشاركين للبرنامج التدريبي
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4تقييم الدورة من 

تقييم القدرات العقلية لالطفال 1انترنت االشياء  اعداد مدرب الروبوت

2انترنت االشياء  اعداد حكم معتمد لمسابقات الروبوت STEMاعداد معلم 

اعداد اخصائي االرشاد المهني مفاتيح الدماغ البرنامج ككل


