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إدارة التدر�ب والتأه�ل 

�وي  اف ال�� واال��

ة األو�قسم تدر�ب معل�� الصفوف الثالث

إدارة المناهج وال�تب المدرس�ة

قسم اللغة الع���ة 

إدارة التعل�م العام و شؤون الطل�ة

قسم ر�اض األطفال

هل تعتقد أن السلسلة تتوافق مع وتدعم  

؟ تتطبيق منهاج الوزارة الحا��

نعم مالئمة ومنهاج الوزارة الحا�� �حاجة  

لمثل هذە السلسلة

�عد إجراء  �مكن اإلفادة من السلسلة

  
�
التعد�الت المو� بها لتكون منهاجا

� مرحلة ر�اض  
 للمنهاج التفاع�� ��

�
مساندا

الثالثة األو�األطفال والصفوف

السلسة تتوافق مع وتدعم تطبيق المنهاج  

 �
� التفاع�� ��

الدراسةالوط��

هل تتما�� السلسلة مع توجهات الوزارة  

والتعل�م ر�اض األطفاللتط��ر منهاج

؟األس ا��
 
�
نعم و�ش�ل كب�� جدا

  �
السلسلة م�سجمة مع توجهات الوزارة ��

مرحلة إلزام�ة  اعت�ار مرحلة ر�اض األطفال

� التعل�م 
��

نعم

إذا �انت السلسلة متوفرة، هل تو�� 

نامج مساند  ب�ستعمالها من ق�ل الوزارة ك��

ضمن منهاج اللغة الع���ة؟
�ال تردد . أو�� �استعمالها 

ن تدخل المالحظات ع� أنعم. 

ق�ل إقرارها �صورتها  والتص���ات الالزمة

النهائ�ة 
نعم

هل تالئم الورشة احت�اجات معل�� ر�اض  

؟األطفال والتعل�م األسا��

مالئمة و�ش�ل كب�� لمعل�� ر�اض األطفال 

تحقيق والتعل�م األسا�� وتن�� لديهم

ال�ث�� من األسال�ب التدر�س�ة وتحقيق  

المفاه�م األساس�ة وتن�� أسلوب حل

المش�الت وتنم�ة التفك�� 

نعم/



إدارة التدر�ب والتأه�ل 

�وي  اف ال�� واال��

ة األو�قسم تدر�ب معل�� الصفوف الثالث

إدارة المناهج وال�تب المدرس�ة

قسم اللغة الع���ة 

إدارة التعل�م العام و شؤون الطل�ة

قسم ر�اض األطفال

من خالل مادة و�شاطات الورشة، هل 

ات�ج�ات  ��سب المعلمون أسال�با  و�س��

� الصف؟
تعل�م عمل�ة �سهل تطب�قها ��

 ، نعم : أسلوب االستقراء، اشارة التفك��

/أسلوب حل المش�الت 

ات�ج�ات   ا��س�ت المعلمات أسال�ب واس��

� الصف  ل تطب�قهاوق�م عمل�ة ومن السه
��

ألن مادة الورشة و�شاطاتها إحتوت ع�  

ات�ج�ات واضحة ومفهومة إس��

� هذە الورشة؟ ح تحس�� ك�ف تق��

الورشة �انت ممتازة واسلوب التدر�ب ممتع  

ومشوق
/

  ة الزمن�ة ح أن تكون الف�� أق��

  � للتدر�ب أطول �ح�ث تكون ما ب��

� إ�  لتع�� المادة  أ�ام 4يوم��

ر���ة حقهاالتد

 معلمات ر�اض �
إعادة عقدها ل�ا��

األطفال الحكوم�ة 

  � هل تو�� بهذا التدر�ب إ� معلم��

لماذا؟ آخ��ن؟ و

نعم أو�� أن يتم تدر�ب غالب�ة معل��  

الثالثة  ر�اض األطفال ومعل�� الصفوف

األو�

/

نعم أو�� بهذا التدر�ب إ� معلمات 

� لمست مدى تق�ل
ات  المعلمآخ��ات ألن��

لمثل هذا التدر�ب وتفاعلهم واعجابهم �ه  

عام و�المادة التدر���ة والسلسلة �ش�ل


