
 

                                                                                     األولالفصل الدراشي                                                                                                                                                                       وزارة الرتبية              

 1029 - 1028الدراشي العام                                                                                          للغة اإلجنليسية                                          العام التوجيه الفين

                                                                                        )التوجيه الفين للغة اإلجنليسية(                                                                                               املقرتحة خطة توطني التدريب

 (1029-1028 لفصل الدراشي األول)ا ني الصادس والصابعالصف–للمرحلة املتوشطة 

 موضوعات التدريب المرحلة
 
 

 مالحظات مكان التدريب تاريخ التدريب الفئة المستهدفة جهة التدريب

طة
س
المتو

 

(
سابع

س وال
ساد

ن ال
صفي

ال
)

 

Challenges in Planning 

(Overall Unit Structure &Lesson Plan Template) 

 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

  مدارس المرحلة المتوسطة سبوع األولاأل

Suggested Activities for  

Opener &Closure 

 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

  مدارس المرحلة المتوسطة لثانيسبوع ااأل

Differentiated Instruction 

(Process /Environment) 

 

 التوجيه الفني -

 رئيس قسن -

السادس الصف  هعلوو

 والسابع

 رؤساء األقسام

  هدارس الورحلة الوتوسطة األسبوع الثالث

Differentiated Instruction 

(Content/ /Product/) 

 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

  مدارس المرحلة المتوسطة لرابعاسبوع األ

Teaching Vocabulary & Grammar in Context 

(Focus on Concept Check) 

 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

  مدارس المرحلة المتوسطة الخامسسبوع األ

Microteaching 

 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

  مدارس المرحلة المتوسطة السادسسبوع األ

 



 

 مالحظات مكان التدريب تاريخ التدريب الفئة المستهدفة جهة التدريب موضوعات التدريب المرحلة
 

طة
س
المتو

 

(
سابع

س وال
ساد

ن ال
صفي

ال
)

 

Applying Formative Assessment in CBC 

Descriptors& Assessment Activities in 

Reading  

 Reading Strategies : (Skimming 

/Scanning / Making 

Inferences/Predicting/Visualising/…

) 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام
 

  مدارس المرحلة المتوسطة السابعسبوع األ

Applying Formative Assessment in CBC 

Descriptors& Assessment Activities in 

Writing: 

 Fiction 

 Non-fiction  

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام
 

  مدارس المرحلة المتوسطة الثامنسبوع األ

Teaching and Assessing Listening and 

Speaking 
 

 الفنيالتوجيه  -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

  مدارس المرحلة المتوسطة لتاسعسبوع ااأل

 

Activities for Promoting Different Types of 

Thinking(Logical / Critical /Creative) 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

  مدارس المرحلة المتوسطة لعاشرا سبوعاأل

Microteaching - التوجيه الفني 
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

  مدارس المرحلة المتوسطة الحادي عشرسبوع األ

Round-up Session - التوجيه الفني 
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

 Open Discussion مدارس المرحلة المتوسطة الثاني عشرسبوع األ

&Feedback 

 



 

التوجيه الفين                                          الفصل الدراشي الثاني                                              وزارة الرتبية                                                                                                                

  1029- 1028ي العام للغة اإلجنليسية                                                                                            العام الدراش

                                                                                                                                                                                  )التوجيه الفين للغة اإلجنليسية(     املقرتحة خطة توطني التدريب

 (1029 -1028)الفصل الدراشي الثاني الصفني الصادس والصابع  –للمرحلة املتوشطة 

 مالحظات مكان التدريب تاريخ التدريب الفئة المستهدفة جهة التدريب موضوعات التدريب المرحلة
 

طة
س
المتو

 

(
سابع

س وال
ساد

ن ال
صفي

ال
)

 

Designing Effective Classroom 

Activities 

 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

  المرحلة المتوسطةمدارس  سبوع األولاأل

Project based learning - التوجيه الفني 
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

 مدارس المرحلة المتوسطة لثانيسبوع ااأل
 

 

Flipped classrooms - التوجيه الفني 
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام
 

  مدارس المرحلة المتوسطة لثالثسبوع ااأل

Reflective Teaching and Learning 

(Self-Evaluation) 

 

 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

 مدارس المرحلة المتوسطة لرابعسبوع ااأل
 

 

Blended learning  - التوجيه الفني 
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام
 

  مدارس المرحلة المتوسطة الخامسسبوع األ

Microteaching 

 
 التوجيه الفني -

 رئيس قسم -
السادس الصف  معلمو

 والسابع
 رؤساء األقسام

 مدارس المرحلة المتوسطة السادسسبوع األ
 

 

 



 مالحظات مكان التدريب تاريخ التدريب الفئة المستهدفة جهة التدريب موضوعات التدريب المرحلة
 

طة
س
المتو

 

(
سابع

س وال
ساد

ن ال
صفي

ال
)

 
CORT Thinking Programme 

(6modules covering different areas of 

thinking) 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام
 

مدارس المرحلة  السابعسبوع األ
 المتوسطة

CORT Thinking  

Teachers Handbook 

Thinking Through Quality 

Questioning 

Deepening Student Engagement 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام
 

مدارس المرحلة  الثامن  سبوع األ
 المتوسطة

Thinking Through 
Quality Questioning 

Jackie Acree Walsh -  
Beth Dankert Sattes-    

Effective Self learning 

(Motivation &Self Improvement) 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

مدارس المرحلة  لتاسعسبوع ااأل
 المتوسطة

 

Effective Test Item Design - التوجيه الفني 
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام
 

مدارس المرحلة  لعاشرسبوع ااأل
 المتوسطة

 

Microteaching 
 

 التوجيه الفني -
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

مدارس المرحلة  الحادي عشرسبوع األ
 المتوسطة

 

Round-up Session - التوجيه الفني 
 رئيس قسم -

السادس الصف  معلمو
 والسابع

 رؤساء األقسام

مدارس المرحلة  الثاني عشرسبوع األ
 المتوسطة

Open Discussion 

&Feedback 

 

 

https://uk.sagepub.com/en-gb/mst/author/jackie-acree-walsh
https://uk.sagepub.com/en-gb/mst/author/jackie-acree-walsh
https://uk.sagepub.com/en-gb/mst/author/elizabeth-dankert-sattes
https://uk.sagepub.com/en-gb/mst/author/elizabeth-dankert-sattes

