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 من يجب أن يحضر؟ 
 

 كل من لديه عالقة بالتعليم 
 معلموا المدارس 
 رؤساء األقسام 

 

 معلومات عن المدربة: 
 أميمه شهوان 

مستشار شهوان  العالمية   PCC مستوىمحترف    كوتش/    ةتربوي   ةأميمة  المنظمة  من  معتمد 
الخبرة كمدرس ICFللكوتشينج للتربية اإلسالميه واللغة    ة،أكثر من خمسة عشر عاًما من  ورئيسة قسم 
. إنها مصدر إلهام ودعم لتطوير التعلم والتعليم والتقييم والتعلم عبر المناهج الدراسية.  حاصلة  العربية  

درجة   ة الممارس الرئيسي في البرمجة اللغوية العصبية، و، ودرجمن جامعة هارفارد  القيادةعلى شهادة  
 القيادة االبتكارية.الماجستير في 
العربي 2015منذ عام    ةبارز  ةأميمة استشاري للغاية في قسم  ، حيث قامت بإنشاء وتطوير فريق فعال 

  لمعلمين من خالل إيجابية في تطوير ا  اتقدم دائًما مساهمت. إن تعليمها متميز باستمرار، حيث  ةواإلسالمي
وقامت بإعداد وتقديم الدورات والورشات المؤتمرات، وتطوير المناهج الدراسية.    مشاركتها في العديد من

مثل كيفية بناء تقييم قوي وفقًا   التربوية التعليمية لمعلمي المدارس في مختلف المدارس في الشرق األوسط،
ابة اإلبداعية ، وكيفية جعل تدريس اللغة العربية ممتعًا ، لمتطلبات هيئة المعرفة والتنمية البشرية ، والكت

 ، بناء الداتا، وغيرها الكثير.والتفكير النقدي
 تؤمن بقوة السؤال وهذا االعتقاد حفز أميمه على نقل معرفتها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور. 

 قامت بتأليف كتاب ))القيادة عن بعد(( بالتعاون مع الدكتور صالح معمار. 
 ترجمت كتاب األدوات الكاملة للكوتش. 

 

 يتم تقديم الكورس باللغة

 العربية 

 

E-Learning Course 
 

 

 نظرة عامة على البرنامج: 
 
 

 الموضوع ينج تخطيط الدرسكوتش 

التقديم كيفية  .ساعات على مدار جلستين بعد الظهر 4دورة مدتها   

 شامالً ضريبة القيمة المضافة متدربدرهًما إماراتيًا لكل  630•   

 2021ديسمبر  15الموعد النهائي للحجز: األربعاء  •

 أو أكثر تدربين• التخفيضات المتاحة للحجوزات المدرسية الجماعية لخمسة م

 التكلفة 

 
 

 بتوقيت اإلمارات  5:00كل المحاضرات تبدأ الساعة التاريخ & والوقت* 
 

  ساعات 8البرنامج  جلسات عبر النت وجهاً لوجه

• Session 1: Wednesday 23 February 2022 

5pm to 7pm 

 

• Session 2: Wednesday 2 March 2022 
5pm to 7pm 

 .الجلسات مباشرة •

سيتم إصدار شهادة حضور عند   •
االنتهاء من جميع الدورات  

 .التدريبية

 مواد الدورة  •

 
* Times are Dubai Time and Live Module Sessions last 2 hours 

 كوتشينج تخطيط الدرس
 



For more information, please email us on info@infinitelearning.ae 

  

 معلومات عن البرنامج: 
 

 
 

 1 الجلسة

 كوتشينج تخطيط الدروس 

 
 ؟ لكوتشينجما معنى ا •

 ماذا يعني تخطيط الدرس بالنسبة لك؟  •

ما مدى أهمية التخطيط للتدريس والتعلم من وجهة   •

 نظرك كمعلم؟ 

 ؟دروسكهل تحتاج إلى التخطيط  •

 كيف يمكنني تحسين خطة الدرس الخاصة بي؟  •

 
 

 2 الجلسة

 اإلرشاد في التخطيط التدريسي 

 التقييم لتخطيط الدرس؟ ما هو نموذج  •

 ما هي النتائج المرجوة وآليات تنفيذها؟  •

ما العناصر التي أحتاجها عند إعداد خطة   •
 الدرس الخاصة بي؟ 

 إنشاء خطة الدرس الخاصة بك  •

 
 

 

 
 

 
 

 مخرجات التعلم: 

 

 :النتائج المرجوة

 

 الكوتشينجفهم معنى  •

 

فهم فائدة خطة الدرس   •

 .في التدريس

 

إنشاء خطة   القدرة على •

 الدرس الخاص بي

 هدف البرنامج: 
 

التركيز بشكل أكبر على  
 الدروس كيفية تخطيط 

 
فهم أهمية تخطيط   •

 الدرس 
 
التخطيط  فهم أدوات  •

 .للدرس
 

• كيفية إنشاء خطة  
 . الدرس الخاصة بك.

Infinite Learning is a  
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تخطيط الدرسكوتشينج   


