
 وزارة التربية
 قطاع التعليم العام

 التوجيه الفني العام للغة االنجليزية

 مالحظاتمكان التدريبتاريخ التدريبالمستفيدة الفئةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة
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Conceptual Foundations of  KNC

( Characteristics of deaf students )
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية األولاألسبوع 

Planning for a lesson 

( Competence-based lesson planning )

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 سامرؤساء األق

مدارس املرحلة االبتدائيةالثانياألسبوع 

Practical Session 

( designing a lesson plan)

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثالث األسبوع

How to plan / design / choose an 

activity 

 الفين التوجيه -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالرابع األسبوع

 Learning Resources

(Text-book / Visual aids / etc…)

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

س املرحلة االبتدائيةمداراخلامساألسبوع 

Micro-teaching

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالسادساألسبوع 
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 وزارة التربية
 م العامقطاع التعلي

 التوجيه الفني العام للغة االنجليزية

 مالحظاتمكان التدريبتاريخ التدريبالمستفيدة الفئةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة
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Mental images of deaf learners
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية السابعاألسبوع 

Assessment

( Speaking & interpreting  descriptors )

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثامناألسبوع 

Micro teaching
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالتاسع األسبوع

Assessment

( Reading & interpreting descriptors )

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  ألول والثانيا

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالعاشر األسبوع

Writing in accordance with

the four ranges

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

احلادي األسبوع 

عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

Micro teaching

 توجيه الفينال -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

 الثانياألسبوع 

عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

ñ_¶^=fiÎŸ≈kÿ^=L=<Õÿ^=ÊÎrÈkŸÿ==J==hÍáÑkÿ^=±ùÈj=Ô�~
2017 / 2018==€Ë˚^=Ïã^áÑÿ^=⁄îÕÿ^=J===Ï‡_oÿ^Ë=€Ë˚^=±Õîÿ^==J==ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvà›Ÿÿ==

⁄‹˚^=éá^Ñ‹===J==Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=éá^Ñ¥=ñ_~

Administrator
Placed Image



 وزارة التربية
 قطاع التعليم العام

 زيةالتوجيه الفني العام للغة االنجلي

 مالحظاتمكان التدريبتاريخ التدريبالمستفيدة الفئةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة

ية
ائ
تد

الب
ا

 

(
صف

ال
ي

ان
لث
 ا
 و

ول
أل
 ا
ن
ي

)

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

 معلمي الصفني

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية األولاألسبوع 

Active Learning 

( Learning Pyramid )

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثانياألسبوع 

Micro-teaching
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثالث األسبوع

Inquiry-based Learning
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالرابع األسبوع

Problem-solving
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةاخلامساألسبوع 

Micro-teaching 

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالسادساألسبوع 
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 وزارة التربية
 قطاع التعليم العام

 التوجيه الفني العام للغة االنجليزية

 مالحظاتدريبمكان التتاريخ التدريبالمستفيدة الفئةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة
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Cooperative / collaborative learning

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية السابعاألسبوع 

Project-based Learning
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

لمي الصفني مع

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثامناألسبوع 

Micro-Teaching

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالتاسع األسبوع

Authentic Learning
 التوجيه الفين -

قسم رئيس -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالعاشر األسبوع

Differentiated Instructions
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

احلادي األسبوع 

عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

Round-up Session
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

معلمي الصفني 

/  األول والثاني

 رؤساء األقسام

 الثانياألسبوع 

عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

ñ_¶^=fiÎŸ≈kÿ^=L=<Õÿ^=ÊÎrÈkŸÿ==J==hÍáÑkÿ^=±ùÈj=Ô�~
2017 / 2018= Ï‡_oÿ^=Ïã^áÑÿ^=⁄îÕÿ^=J===Ï‡_oÿ^Ë=€Ë˚^=±Õîÿ^==J==ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvà›Ÿÿ==

⁄‹˚^=éá^Ñ‹===J==Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=éá^Ñ¥=ñ_~

Administrator
Placed Image



 وزارة التربية 
 قطاع التعليم العام

 االنجليزيةالتوجيه الفني العام للغة 

 مالحظاتمكان التدريبتاريخ التدريبالمستفيدة الفئةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة
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General Framework of the Competence 

 Based Curriculum

(Terminologies & New Course Books)

Characteristics of deaf students

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية األولاألسبوع 

Planning 

(Components of Annual Plan, Unit Plan 

& Lesson Plan Template) 

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثانياألسبوع 

Applying Active Learning Strategies 
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثالث األسبوع

Applying Formative Assessment 

in CBC

Descriptors & Assessment Activities 

in Speaking Skills

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالرابع األسبوع

Microteaching
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةاخلامساألسبوع 

Applying Formative Assessment

in CBC

Descriptors & Assessment Activities in 

Reading & Writing Skills 

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالسادساألسبوع 
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 وزارة التربية

 قطاع التعليم العام

 التوجيه الفني العام للغة االنجليزية

 مالحظاتالتدريب مكانتاريخ التدريبالفئة المستفيدةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة
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Mental images of deaf learners- التوجيه الفين 

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية السابعاألسبوع 

Co-operative & Collaborative Learning
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

ساماألق

مدارس املرحلة االبتدائيةالثامناألسبوع 

Activities for Promoting Different 

Types of Thinking 

(Logical-Critical-Creative) 

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالتاسع األسبوع

Inquiry Based Learning 
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالعاشر األسبوع

Microteaching
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

األسبوع 

احلادي عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

Round-up Session 
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

 الثانياألسبوع 

عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

Open Discussion 

& Feedback 
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 وزارة التربية

قطاع التعلیم العام التوجیھ الفني 
العام للغة االنجلیزیة 

 مالحظاتمكان التدريبتاريخ التدريبالمستفيدة الفئةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة
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Project Based Learning
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية األولبوع األس

Developing & Assessing Communicative 
Skills in a Competence Based Curriculum / 

ASL “American Sign Language”

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثانياألسبوع 

Differentiated Instruction 
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثالثسبوع األ

Microteaching 
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالرابعاألسبوع 

Reflective Teaching & Learning

( Self-evaluation ) 

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةاخلامساألسبوع 

Learner Centered Teaching 
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالسادساألسبوع 
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 وزارة التربية

 قطاع التعليم العام

 يةالتوجيه الفني العام للغة االنجليز

 مالحظاتمكان التدريبتاريخ التدريبالفئة المستفيدةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة
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Teaching Vocabulary & Grammar in 

Context 

(Checking Understanding of Meaning)

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية السابعاألسبوع 

Suggested Activities for

Opener &  Closure

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

ساماألق

مدارس املرحلة االبتدائيةالثامناألسبوع 

Language Comprehension of deaf 
learners & Exploring Creative Teaching 
Strategies for Hearing Impaired Learners 

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالتاسعاألسبوع 

Deaf Memory & Proper Use of 
Technology In Teaching deaf students

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالعاشراألسبوع 

Synergies for Better Learning 
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

األسبوع 

احلادي عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

Round-up Session
 التوجيه الفين -

سمرئيس ق -

الصف معلمي 

رؤساء  \ الثالث

األقسام

 الثانياألسبوع 

عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

Open Discussion 

& Feedback 
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 وزارة التربية
 قطاع التعليم العام

 التوجيه الفني العام للغة االنجليزية
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 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية األولاألسبوع 

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثانياألسبوع 

Application
( A class visit )

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثالث عاألسبو

Round up Session- التوجيه الفين 

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالرابع األسبوع

Mental Images of deaf Learners-  الفينالتوجيه 

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةاخلامساألسبوع 

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالسادساألسبوع 

General frame work of the CBC
(Terminologies & New Course Books)

& Characteristics of Deaf Learners

Planning
( Components of Annual Plan & 
Designing a Learning Unit Plan )

Language Comprehension of deaf 
learners & Exploring Creative Teaching 
Strategies for Hearing Impaired Learners 

Administrator
Placed Image



 وزارة التربية
 قطاع التعليم العام

 التوجيه الفني العام للغة االنجليزية
ñ_¶^=fiÎŸ≈kÿ^=L=<Õÿ^=ÊÎrÈkŸÿ== –==hÍáÑkÿ^=±ùÈj=Ô�~

2017=L=2018==€Ë˚^=Ïã^áÑÿ^=⁄îÕÿ^==–==∆f_åÿ^=Ë=éÉ_åÿ^=Œîÿ^=–=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvà›Ÿÿ
⁄‹˚^=éá^Ñ‹==–==Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=éá^Ñ¥=ñ_~

 مالحظاتمكان التدريبتاريخ التدريبالمستفيدة الفئةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة

طة
س

تو
لم

ا
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س
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س
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ف
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)

Application
( A class visit )

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية السابعاألسبوع 

Round up Session
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

اء رؤس \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثامناألسبوع 

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالتاسع األسبوع

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف ي معلم

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالعاشر األسبوع

Application
( A class visit )

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

احلادي األسبوع 

عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

Round up Session
 فينالتوجيه ال -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

 الثانياألسبوع 

عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

Deaf Memory & Proper Use of 
Technology In Teaching deaf students

Developing & Assessing 
Communicative Skills in a CBC / ASL 

“American Sign Language”

Administrator
Placed Image



 وزارة التربية
 قطاع التعليم العام

 التوجيه الفني العام للغة االنجليزية

ñ_¶^=fiÎŸ≈kÿ^=L=<Õÿ^=ÊÎrÈkŸÿ== –==hÍáÑkÿ^=±ùÈj=Ô�~
2017=L=2018==Ï‡_oÿ^=Ïã^áÑÿ^=⁄îÕÿ^==–==∆f_åÿ^=Ë=éÉ_åÿ^=Œîÿ^=–=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvà›Ÿÿ

⁄‹˚^=éá^Ñ‹==–==Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=éá^Ñ¥=ñ_~

 مالحظاتمكان التدريبتاريخ التدريبالمستفيدة الفئةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة

طة
س

تو
لم

ا
 

(
س

اد
س

 ال
ف

ص
ال

)

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

 املرحلة االبتدائية مدارس األولاألسبوع 

Formative & Summative Assessments 
Tools to Evaluate Deaf Learners

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثانياألسبوع 

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثالث األسبوع

Round up Session
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالرابع األسبوع

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

س املرحلة االبتدائيةمداراخلامساألسبوع 

Collaborative Learning &
Cooperative Learning

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالسادساألسبوع 

Developing & Assessing Reading 
Skill for Deaf Learners in a CBC

Application
( A class visit )

Learner-Centered Teaching &
Active Learning Strategies
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 وزارة التربية
 قطاع التعليم العام

 العام للغة االنجليزية التوجيه الفني

ñ_¶^=fiÎŸ≈kÿ^=L=<Õÿ^=ÊÎrÈkŸÿ== –==hÍáÑkÿ^=±ùÈj=Ô�~
2017=L=2018==Ï‡_oÿ^=Ïã^áÑÿ^=⁄îÕÿ^==–==∆f_åÿ^=Ë=éÉ_åÿ^=Œîÿ^=–=ÔÎÛ^Ñkf˘^=ÔŸvà›Ÿÿ

⁄‹˚^=éá^Ñ‹==–==Ôì_¶^=ÔÎf3ÿ^=éá^Ñ¥=ñ_~

 مالحظاتمكان التدريبتاريخ التدريبالمستفيدة الفئةجهة التدريبموضوعات التدريب المرحلة

طة
س

تو
لم

ا
 

(
س

اد
س

 ال
ف

ص
ال

)

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف  معلمي

رؤساء  \ السادس

األقسام

 مدارس املرحلة االبتدائية السابعاألسبوع 

Round up Session
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالثامناألسبوع 

Using Rubrics for Checking Language 
Competences for the Deaf Learners

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ لسادسا

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالتاسع األسبوع

Autonomous Learning
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

مدارس املرحلة االبتدائيةالعاشر األسبوع

 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

ف الصمعلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

احلادي األسبوع 

عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

Round up Session
 التوجيه الفين -

رئيس قسم -

الصف معلمي 

رؤساء  \ السادس

األقسام

 الثانياألسبوع 

عشر

مدارس املرحلة االبتدائية

Application
( A class visit )

Application
( A class visit )
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Placed Image



 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  










