األسئلة الشائعة
 .1هل تقبل خرجيات دبلوم اإلشراف يف دبلوم املديرات اجلديدة؟
نعم تقبل خرجيات دبلوم اإلشراف يف دبلوم املديرات ،إذا كانت حتمل درجة البكالوريوس.
 .2هل يسمح بتعديل احتساب الدرجات؟
ال يتم التغيري (يلتزم ابلتقسيم املوجود يف الوثيقة).
 .3ما مدى إمكانية تقدمي أو أتخري احملاور يف دبلوم املديرات على خالف ترتيب مصفوفة املدى
والتتابع خصوصا يف املواد اليت تستقل فيها احملاور وال تبىن على بعضها بشكل واضح؟
الرؤية اليت بين عليها هذا الدبلوم أال تقدم ألهنا معارف تبىن بعضها على بعض وأيضا البد من
مراعاة الوزن النسيب للمقرر.
وإذا احتاج األمر للتقدمي فيقدم حمور القيادة االسرتاتيجية.
 .4يف مقررات دبلوم املديرات ما مدى إمكانية تقدمي عدد من أعضاء هيئة التدريس يف الوحدات
املنفصلة للمقررالواحد؟

األفضل أن يكون شخص واحد يقودها برؤية واحدة حىت ال تكون هناك فجوات ،وألستاذة
املادة أن تستفيد من خربات أخرى لتقدمي جمال من اجملاالت بشرط متابعتها وقيادهتا العامة
للمحوراملقرر.
 .5هل االختبارات يوجد هلا منط وطريقة معينة أو لعضو هيئة التدريس حرية االختيار؟
ال يوجد طريقة معينة لذلك ولكن البد التنويع يف األساليب وااللتزام مبواصفات االختبار
اجليد ،اليت منها:
الشمولية  ،الصدق  ،الثبات واملوضوعية .

مع أمهية االلتزام ابالختبارات اليت تقيس األبعاد القيادية يف اجملاالت السلوكية الثالثة:
املعرفية ،واملهارية ،والوجدانية.
مثل :ملف األعمال ،املهارات الكتابية ،اختبارات املالحظة ،املقابلة ،قياس االجتاهات.
 .6يف دبلوم إعداد املعلمات املقررات املشرتكة بني الدبلوم العايل والدبلوم مثل علوم القرآن
والنحو عدد الساعات ختتلف يف كل دبلوم هل سوف تكون هناك مفردات خاصة لكل

دبلوم؟

ليس هناك مفردات خاصة ولكن الفارق بينها العمق املعريف ،وطريقة الطرح ،وطريقة
النشاطات ومشروعات التعلم.
 .7هل يقبل معادلة مقررات من دبلوم املديرات السابق مع دبلوم املديرات اجلديد مثل مقرر
مشروع التخرج ومقرر التطبيق امليداين؟
نعم ألن الكفاايت واألهداف من املقررين تسري يف نفس االجتاه ،ويقوم اجمللس األكادميي
يف املعهد مبعادلة املواد.
 .8هل يسمح حبضور (املؤجالت) من الثانوي واجلامعي مقرر من مقررات الدبلوم أو حماور من
وثيقة دبلوم املديرات اجلديدة ؟ مثال  :حمور اإلشراف الرتبوي يف مقرر قيادة التعليم والتعلم .
ينطبق عليه اإلجراءات اخلاصة يف املعادلة.

 .9يف دبلوم إعداد املعلمات هل يسمح بتطبيق مقرر التالوة على مقرر احلفظ؟
تقدم مفردات املقررين كما وردت يف الوثيقة لكل مقرر مفردات خاصة به ،ويشرتط أن يستقل
كل مقرر يف درجاته.
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من رسبت يف مقرر ومت إعادة االختبار هلا ومل جتتاز االختبار مث أعيد االختبار هلا ومع

ذلك مل جتتاز ماذا تعطى هنا رخصة بدل وثيقة أم ماذا؟

يطبق النظام التعليمي اخلاص ابملعهد.

 :11طالبة يف املستوى الثالث واعتذرت وأرادت أن تكمل كيفية املعاملة معها حبكم الوثيقة اجلديدة
هل تعادل املقررات ؟

تعادل هلا املقررات إذا كان اعتذارها أقل من سنتني ولكن إذا كان أكثر تعيد الدراسة كاملة

 :12إجراءات املعادلة بني الوثيقة اجلديدة والقدمية إجراءات حساب الدرجات للمؤجالت ؟
يتم ذلك بدراسة اجمللس األكادميي احلالة
ومقارنة مفردات كل مادة على حدة ،و إذا كانت املفردات مقاربة بنسبة كبرية تعترب جمتازة
وميكن خماطبة مركز معاهد اذا احتاج األمر استشارة

:13على ماذا تدل الرموز املخصصة للمقررات ؟
هذه الرموز وضعها مركز معاهد لتنظيم العمل األكادميي يف دبلومات املعاهد والسجالت
األكادميية يف املعاهد.
وقد خصص لكل دبلوم رمز كالتايل :
دبلوم إعداد املعلمات يبدأ من
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الدبلوم العايل إلعداد املعلمات 2111
الدبلوم العايل للتدبر
الدبلوم العايل املديرات
ويضاف رقم خاص لكل مادة.

4111
5111

ورموز املقررات:
قرأ

القرآن الكرمي وعلومه

شرع

العلوم الشرعية

عرب

اللغة العربية

ترب

اإلعداد الرتبوي

تقن

تقنية املعلومات

مجع

اخلدمة االجتماعية

دار

اإلدارة

