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 المتداولة في وزارة التربية والتعليم  التربوية مصطلحاتال

 
 

 التعريف املفردة الرقم

 جودة التعليم 1

 ،عليميةالتالنتائج إىل التحسني املستمر يف  هدفواإلجراءات تجمموعة من املعايري  تشري اجلودة يف اجملال الرتبوي إىل

لك املواصفات تتحقق من خالهلا ت واألنشطة اليت ويف العمليات نتائجال هيف هذ واخلصائص املتوقعةوتشري كذلك إىل املواصفات 

 .مرضيةتساعد املؤسسات التعليمية على حتقيق نتائج  وأساليب متكاملةمع توفر أدوات 

 التقويم الرتبوي 2
وخمرجات أي نظام عملية منهجية، تقوم على أسس عملية، تستهدف إصدار احلكم بدقة وموضوعية على مدخالت هي 

 .تربوي. ومن َثّم حتديد جوانب الضعف والقوة يف كل منها، متهيدًا الختاذ القرارات املناسبة لإلصالح

3 
الثقافة اسرتاتيجية 

 العددية

ت يف سياقات متنوعة، وهي تنطوي على الثقة والكفاءة يف استعمال الهي القدرة وامليل إىل استعمال الرياضيات حلل املشك

 .فة الرياضية وما يتصل بها من مهارات وفهماملعر
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اسرتاتيجية الثقافة 

 القرائية

للمنهج  ةمساندي اسرتاتيجية وهتنمية مهارات القراءة لدى التالميذ بالطريقة الصوتية اسرتاتيجية ستقوم على مبدأ هي 

خطة زمنية تسري جنبا إىل جنب مع اخلطة االعتيادية للمادة بأدلة إرشادية متوافقة  اوهل ،اهلاألصلي للغة العربية ومكمل 

 .املدرسيومبنية على دروس الكتاب 
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 حتسني الزمن الدراسي  5
صواًل وزيادة كم ونوع املعارف واملهارات اليت يتحصل عليها الطالب وفقا للمعايري العاملية، متديد اليوم الدراسي بهدف  هو

 .التعليم، وحتسني خمرجاتهودة جل

 التلمذة املهنية 6
نظام تعليمي يتميز باملزج بني تلقي املعلومات األكادميية والتطبيقات العملية باملدرسة والتدريب يف مواقع العمل  هي

 بالشركات واملؤسسات.

 الرؤية والرسالة 7
 .يستغرق حتقيق هذا احللم مدة زمنية طويلة الرؤية: هي احللم األكرب الذي تسعى املؤسسة التعليمية لتحقيقه وقد

 .الوصول إليهل تتبعها املؤسسة لتحقيق الرؤية جراءات اليتجمموعة اخلطوات واإل الرسالة: هي

 احملتوى التعليمي 8
اليت ينبغي على املتعلم اكتسابها يف  والسلوكوالقناعات واملواقف  واملهارات،والقدرات  املعارف،نظام واضح ودقيق من هو 

 .العملية التعليمية والرتبوية

 السبورة الذكية 9
عبارة عن سبورة بيضاء نشطة مع شاشة تعمل باللمس، وهي وسيلة للتفاعل بني املعلم والطالب، ووسيلة شيقة وممتعة هي 

 تشد انتباه الطالب طول احلصة.

 تكامليالنهج امل 10
بني املوضوعات الدراسية املختلفة، اليت تقدم للطالب يف شكل مرتابط ومتكامل، وتنظم تنظيمًا دقيقًا، حماولة للربط هو 

 .يسهم يف ختطي احلواجز بني املواد الدراسية املختلفة

 البوابة التعليمية 11

لطلبة يف وزارة قواعد بيانات اهي بوابة وطنية للتعلم اإللكرتوني تدعم التمكني الرقمي يف التعليم، وهي وسيلة لالتصال بني 

، وذلك من خالل تقديم خدمات إلكرتونية إدارية وتعليمية مثل عرض درجات الطالب بية والتعليم وبني مجهور الوزارةالرت

 .واجلدول الدراسي ومتابعة احلضور والغياب اليومي ومتابعة الواجبات اليومية

 .فائدة أكرب وقت، وبأقل جهد، حمقًقااستخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر هو  التعلم اإللكرتوني 12
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 اخلطة التشغيلية 13
ات الزمنية والتوقيت ،االسرتاتيجيةهي خطط تفصيلية تتضمن كافة األنشطة واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ مبادرات اخلطة 

 .التنفيذباإلضافة إىل اجلهات واملراكز الوظيفية املسؤولة عن  ،بشكل حمدد

 .هي كل ما يكتسبه املتعلم من معارف ومهارات واجتاهات وقيم؛ نتيجة مروره خبربة تربوية معينة أو دراسته ملنهج معني خمرجات التعليم 14

 التوجيه املهين 15

دة أن حيقق السعاعلى هو املساعدة اليت يقدمها املوجه أو املرشد الرتبوي للفرد لكي ينمو يف االجتاه الذي جيعله قادرًا 

والرضا لذاته والرفاهية والرخاء جملتمعه من خالل اختياره ملهنة تتوافق فيها ميوله وقدراته وقناعاته مع ما يعرضه سوق 

 العمل املنظم والعشوائي.

 
 

16  

 

 األداء نظام إدارة

 

 

 

من قبل املؤسسات التعليمية لتخطيط وتنظيم وتوجيه األداء  بذولةاجلهود امل هييف املؤسسات التعليمية « نظام إدارة األداء»

وبذل اجلهود للوصول إىل نتائج متميزة، وخمرجات أفضل تتناغم مع ددة، الفردي واجلماعي، وفق معايري واضحة وحم

 العمل.احتياجات سوق 

ن ، وذلك ماتالءم مع توقعات القيادات الرتبوية، ورمبا يتجاوز توقعاتهت نظام على معايري عالية املستوىهذا ال يقومو

 مستمر.خالل رفع التقارير بشأن التقدم احملرز مقارنة باألهداف املوضوعة، وأداء العاملني باحلقل التعليمي بشكل 
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 املنهج الوطين

 

 

 

 إىل واآلمن السلس املرور حتقيق يف اإلنسانية التنمية صعيد على تساهم وطنّية منهجّية منظومة بناء إىليسعى  مشروعهو 

 املستقبلية القطاعية وللسياسات للمملكة، االقتصادية الرؤية على الراتبة الوطنّية لالستحقاقات طبقا م؛ 2030 جمتمع

 يف كفاءة أعلى منظومة إرساء يف أمال معا والتنمية الرتبية جمالي يف املالئمة الدولية وللتوّجهات والتعليم الرتبية لوزارة

 من العامل توّجهات مقتضياتوفق  الشامل لتطويره لوحاجات جمتمعنا ّقعاتوتو وشبابنا ناشئتنا بتطّلعات الوفاء جمال

 .حولنا
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 االختبارات الوطنية

 والتعليم بهدف وزارة الرتبية ملناهج املطبقة واخلاص العام التعليم مدارس يف املطبقة املناهج على مبنية اختبارات هي

 حول والبيانات املعلومات التقييم هذا نتائج توفر حيث الدراسية األساسية، املواد يف الطالب ومهارات معارف تقييم

 والتقويم والتعلم التعليم لتطوير كمؤشرات نتائجها استخدام ميكن واليت املواد، يف هذه الطلبة وتقدم حتصيل مستوى

 .واملنهج التعليمي
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 اسرتاتيجيات التعليم

هو كل ما يتعلق بأسلوب توصيل املادة العلمية للطالب، إذ تعمل هذه االسرتاتيجيات على إثارة تفاعل ودافعية املتعلم 

الستقبال املعلومات، وتؤدي إىل توجيهه حنو التغيري املطلوب. وهي تشتمل على الوسائل أو الطرق اليت يستخدمها املعلم 

، االستنتاجية، االستقرائية؛ املّوجهة .. اخل، أو احلديثة اليت تعتمد على توظيف سواء التقليدي منها كالطريقة التلقينية

ئط التفكري الناقد، التفكري اإلبداعي التعليم التعاوني، اخلرا، العصف الذهين، كالتعليم اإللكرتونيالتكنولوجيا احلديثة 

 ... اخل. الذهنية، حل املشكالت، التعلم باللعب، التعلم من األقران
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املواطنة وحقوق مادة 

 االنسان

 

املؤسسات الدستورية يف مملكة البحرين، ومؤسسات اجملتمع وجتعله ملمًا بعمل بتكوين شخصية املواطن،  مادة ُتعنىهي 

املدني، وموضوع حقوق اإلنسان السياسية )مثل حق الرتشيح واالنتخاب( واالقتصادية )مثل احلق يف محاية امللكية اخلاصة( 

رتام واح ،يادة البالدالوالء لق، والدميقراطية مبدأ كما تركز علىواالجتماعية )مثل احلق يف التعليم والرعاية الصحية(، 

 ، إضافة إىلالدستور والتعريف مبواده والعمل لصاحل الوطن ونشر ثقافة احلوار والتعايش املشرتك واحرتام الرأي اآلخر

 .التعريف باملواثيق واالتفاقات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان

، وهو املدى الذي حيقق عنده الطالب أو املعلم أو املؤسسة أهدافهم التعليمية، وُيحسب التحصيل التعليمهو حمصلة  التحصيل الدراسي 21

 الدراسي عادة عن طريق الفحوصات أو التقييم املستمر.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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 املدارسحتسني أداء 

هذه  ملتتشا وقد، متميزة مجيعها لتصبح إليها مدارسنا تصل أن ينبغي اليت عايريامل ديديتم من خالله حت برنامجهو 

 ،عام بوجه والفعالية على التحسن، املدرسة قدرة واإلدارة، القيادةمن قبل  تقدميه يتم ما وجودة اإلجناز على عايريامل

 مستعينة حتسني، إىل حتتاج والنقاط اليت القوة نقاط ديوحتد الذاتي، التقييم ثقافة ترسيخ على الربنامج عملي كما

 وجودة ،يالدراس التحصيل وبنتائج السنوية، املدرسة أداء قياس بطاقة يف اليت ترصد املدرسة أداء مبؤشرات بذلك

 طلبة،ية )األطراف املعن رضا قياس استبانات ونتائج السلوك، وبيانات املعلمني، أداء وتقييم والتعلم، عمليات التعليم

 (.األمور أولياء معلمني،
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 أيام التمدرس

 اليت ُيفرتض أن يقضيها الطالب يف املدرسة خالل عام دراسي كامل، وقد مت حتديدها يف مملكة البحرين ب األيامهو عدد 

 وذلك بعد تطبيق مشروع حتسني الزمن املدرسي. ( يومًا دراسيًا154)
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توحيد املسارات 

 االكادميية

يقدم خيارات واسعة من املواد الدراسية واملساقات اليت تتيح للطالب مواءمة  ، وهويطبق نظام الساعات املعتمدةهو نظام 

 الدراسة اليت تتفق مع أهدافه املستقبلية. 
وللطالب حرية اختيار الدراسة يف: جمموعة العلوم والرياضيات، أو جمموعة اللغات والعلوم اإلنسانية، أو جمموعة العلوم 

 التجارية، أو الصناعي، أو التلمذة املهنية. 

 هيامة ونظام على جمموع الساعات املعتمدة الالزمة للحصول على الشهادة الثانوية العال هذاوتعتمد اخلطة الدراسية يف 

 .ساعة معتمدة (182)
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 املساقات املشرتكة

وهي مساقات إلزامية يدرسها مجيع الطلبة ومتتاز بالتنوع والتكامل وتأمني حد أدنى من الثقافة العامة يدرسها مجيع 

وحتوي القدر الكايف من املعلومات واملهارات واالجتاهات اليت تساعد الطلبة على االستمرار يف التعليم والتعّلم ذاتيًا،  ،الطلبة

 من متطلبات الدراسة بالتعليم الثانوي للمسار املوحد.  % 60ونسبتها 
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املساقات التطبيقية 

 اإلثرائية

يف توسعة مدارك الطالب والقاعدة املعرفية واملهارية لديه، وتعده ملشاركة  اليت تفيد نشطةمتثل جمموعة من املواد أو األ

 ساعات مساق خدمة اجملتمع. (4)ساعة و (22)وعدد ساعاتها  نشطة وجمزية يف اجملتمع،
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م إمكانية تفاعلي، حيث يتيح للمتعلهو عبارة عن حمتوى إلكرتوني للمواد التعليمية يقدم من خالل البوابة التعليمية بشكل  يلكرتوناإلتوى احمل

 االطالع وحتميل احملتوى اإللكرتوني هلذه املواد التدريبية.

 

ن واالحرتام جو يسوده التعاو بينهم يفتوثيق الصالت هو عبارة عن لقاءات تتم بني اإلدارة التعليمة وأولياء أمور الطلبة بهدف  باءاآلجملس  28

توجيه و ،ية الرتبويةلعلي رفع كفاءة العم العملو لديهم،تنمية حب املدرسة وتعميق االنتماء للوطن و ،اءبنمن أجل رعاية األ

شجيع تإضافة إىل  ،العام للمجتمع احمللي وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ىجهود اآلباء واملعلمني لرفع املستو

تأصيل الدميقراطية وتعميق االجتاهات وية التعليمية ملعم العاجلهود الذاتية االختيارية للمواطنني بهدف االسهام يف د

 .السلوكية والقيم األخالقية يف نفوس الطالب
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 صفوف الدمج

يعرف الدمج بأّنه "التكامل االجتماعي والدراسي لألطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة واألطفال الطبيعيني يف الصفوف 

معّينة من اليوم الدراسي"، ومبعنى أبسط هو دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة يف  الدراسّية العادّية، ولو ملدة زمنّية

 .املدارس العادية ويف الصفوف العادية مع أقرانهم العاديني، مع ضرورة حصوهلم على خدمات الرتبية اخلاّصة
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 تفاعليةالسبورة ال

، وهي  DATA PROJECTORسبورة تعمل من خالل توصيله جبهاز كمبيوتر شخصي وجهاز عرض البيانات هي 

جمهزة لالتصال باحلاسب وأجهزة العرض ومبجرد توصيلها تتحول يف ثواٍن إىل شاشة كمبيوتر عمالقة عالية الوضوح، وهي 

مزودة بسماعات و ميكرفون لنقل الصوت والصورة، وإذا ماقام املدرس بكتابة مجلة أو رسم شكل من األشكال التوضيحية 

يمكنها على الفور حفظها يف ذاكرتها ونقلها إىل حاسبات التالميذ ، وميكن أو عرض صورة من احلاسب أو اإلنرتنت، ف

 ألي تلميذ أن يبعث ما لديه من مالحظات من حاسوبه لتعرض على السبورة

 


