
 اختر اإلجابة الصحيحة واألكثر دقة من الخيارات التالية لكل بند اختباري:

 

1.  
.A  
.B  
.C  
.D  

 ما يلي من برامج إصالح التعليم المحورية عدا: .1
.A IE 
.B TVET 
.C ICT 
.D TDSE 
فير لتو " تعزيز حقوق المتعلمين في منشآت األونروا، وضمان حصول المعلمين على دعم كاٍف  .2

 بيئة واقية للمعلمين " تعتبر العبارة السابقة من فوائد إصالح التعليم:
.A الفوائد االقتصادية. 
.B التأثير على الحماية. 
.C التأثير التقني. 
.D اآلثار االجتماعية. 
 " وجود نظام فّعال إلدارة التعليم على جميع المستويات " هو نتاج: .3

.A الحاكمية. 

.B التخطيط االستراتيجي والمشاريع. 

.C األبحاث والتطوير. 

.D الشراكات واالتصال والتكنولوجيا. 
 الرمز الذي يشير إلى استراتيجية إصالح التعليم مما يلي: .4

.A EVS 

.B ERS 

.C MTS 

.D FRMS 
 واحدة مما يلي من تحديات استراتيجية إصالح التعليم الخارجية: .5

.A  المواردمحدودية. 

.B التحديات في تطوير الهياكل المالئمة. 

.C احتمال تناقص التمويل من الجهات المانحة. 

.D توضيح األدوار الجديدة والعالقات. 



 

 

 ما يلي من برامج إصالح التعليم المحورية عدا: .6
.A .تطوير المعلمين وتمكين المدارس 
.B .تقييم المناهج والطلبة 
.C  والتدريب التقني والمهني.التعليم 
.D .األبحاث والتطوير ونظام معلومات اإلدارة التعليمية 
 من مستويات سياسة إصالح التعليم في األونروا: .7

.A .التخطيط االستراتيجي والمناهج والتحليل المدرسي 

.B .تطوير القدرات الفردية والمستوى التنظيمي والمستوى التشريعي 

.C  المعلمين والتعليم والتدريب التقني والمهني.تطوير 

.D .الحكم واإلدارة واألبحاث ونظام إدارة التعليم 
" توفُّر ُصنع السياسات المبنية على الدالئل وصنع القرارات القائمة على دراية على جميع  .8

 المستويات " هو ناتج محور:
.A .الشراكات واالتصال وتكنولوجيا المعلومات 
.B .التخطيط االستراتيجي والمشاريع 
.C .الحاكمية 
.D األبحاث والتطوير ونظام معلومات اإلدارة التعليمية 
 ما يلي من مخرجات محور التعليم الجامع في استراتيجية إصالح التعليم عدا: .9

.A .تحسين اإلنصاف بين الجنسين 

.B .دعم البيئة الصحية للمدارس 

.C  وشمولي في التقييم.وجود نهج منظم 

.D .تحديد االحتياجات النفسية واالجتماعية لألطفال وتلبيتها 
 ما يلي من أهداف وحدات الدعم االستراتيجي عدا: .11
.A .دعم المدارس في تطوير نظام قوي لتعديل وتغيير المناهج 
.B .ضمان أّن التعليم والتعلم في المدارس يتوافق مع رؤية إصالح التعليم 
.C .اإلسهام في قياس األثر وتقديم األدلة 
.D .استخالص الدروس المستفادة وبناء خطط استراتيجية للتحسين 



 

 

 

 وحدة الدعم االستراتيجي المسئولة عن مراقبة وتقييم أداء المدارس: .11
.A .التقييم 
.B .التطوير المهني والمنهاج 
.C .ضمان الجودة 
.D .كل ما سبق 
 التقييم مسئولة عن:وحدة  .12
.A .مراقبة وتقييم أداء المدارس 
.B .جمع بيانات كل مدرسة وتوثيقها وتحليلها 
.C .تقييم األنشطة المتعلقة بالتطوير المهني 
.D .التوجه االستراتيجي العام لجميع أنواع التقييم 
 الرمز الذي يشير لوحدة التطوير المهني والمنهاج مما يلي: .13
.A AU 
.B PDCU 
.C ERS 
.D QAU 
 ما يلي من مسئوليات وحدة التقييم عدا: .14
.A .نشر الممارسات الجيدة للتقويم التكويني 
.B .النمو المهني للعاملين في الوحدة 
.C .مسابقات أوائل الطلبة 
.D .تقويم أثر التدريب 
 مزيج من المعرفة والمهارة واالتجاه: .15
.A .الفاعلية 
.B .المؤشر 
.C الكفاية. 
.D .الكفاءة 



 

 

 

1.  
.A  
.B  
.C  
.D  

 " المقررات، الكتب المدرسية، دليل المعلم ... " تعتبر هي المنهاج: .16
.A المقصود. 
.B .المتلقى 
.C .المكتسب 
.D (B&C.) 
 ما يلي من الكفايات التي تطرق إليها إطار عمل المنهاج عدا: .17
.A .التواصل 
.B .التعاون 
.C التسامح. 
.D .المواطنة 
 المنهاج الذي تعتمده األونروا في مناطقها الخمسة لتدريس الطلبة هو المنهاج: .18
.A المحّسن. 
.B .المطّور 
.C .المساند 
.D .المكتسب 
 ( يشير إلى:SSUالرمز ) .19
.A .برامج إصالح التعليم 
.B .وحدات الدعم االستراتيجي 
.C .فريق مديري الدوائر 
.D .الخطة متوسطة المدى 
 وحدة الدعم االستراتيجي التابعة لرئيس برنامج التربية والتعليم مباشرة: .21
.A .ضمان الجودة 
.B .التدريب والتطوير المهني 
.C .التقييم 
.D (A&C) 



 

 السؤال الثاني:

 أجب حسب المطلوب:

 " كفايات الطلبة ومستويات تحصيلهم" يتبع مجال: .21
.A  والتعلم والتقييم.التعليم 
.B .بيئة آمنة وسليمة 
.C .نتاجات الطلبة 
.D .التطور الشخصي واالجتماعي للطلبة 
 استخدام المعلمين للتقييم التكويني وتقديم تغذية راجعة هو أحد مؤشرات مجال: .22
.A .نتاجات الطلبة 
.B .التطور الشخصي واالجتماعي للطلبة 
.C .بيئة آمنة وسليمة 
.D .التعليم والتعلم والتقييم 
 ما يلي يتم أثناء زيارات ضمان الجودة للمدارس عدا: .23
.A .لقاءات مع إدارة المدرسة ومجموعة من المعلمين والطلبة وأولياء األمور 
.B .اجتماع الفريق واستخدام األدلة للتوصل إلى التقدير النهائي للمدرسة 
.C .مشاهدات صفية لعدد من المعلمين 
.D .تحليل بعض السجالت والوثائق المدرسية 
 المسئول عن اإلعداد لمسابقات أوائل الطلبة:  .24
.A .وحدة التدريب والتطوير المهني والمنهاج 
.B .وحدة التقييم 
.C .وحدة ضمان الجودة 
.D .مديرو المناطق التعليمية 
 " نمط حياتي صحي " يندرج تحت مجال التركيز: .25
.A .التطور الشخصي واالجتماعي 
.B .نتاجات الطلبة 
.C .بيئة آمنة وسليمة 
.D .التعليم والتعلم والتقييم 



 .عّدد كفايات الطلبة التي رّكز عليها إطار المنهاج 
 التفكير الناقد واإلبداعي. 
 لتعلم البنائيا. 
 االتصال. 
  التعاون. 
 المواطنة. 
 كيز الخمسة في إطار ضمان الجودة مع ذكر مؤشر على كل واحدة منها.ذكر مجاالت التر ا .2

 .نتاجات الطلبة 
 .التطور الشخصي واالجتماعي للطلبة 
 .التعليم والتعلم والتقييم 
 .بيئة آمنة وسليمة 
 .القيادة واإلدارة 

قدم وحدات الدعم االستراتيجي خدمات للمدارس، اذكر بعض من الخدمات التي تقدمها كل ت .3
  وحدة من الوحدات الثالثة للمدرسة.

 ..... وحدة ضمان الجودة: مسئولة عن ضمان جودة المدارس، ومراقبة وتقييم أداء المدارس 
 عداد وتنفيذ االختبارات الموحدة، للتقييم، إ تراتيجية التقييم: مسئولة عن التوجه االسوحد

 مسابقة أوائل الطلبة ........
  وحدة التطوير المهني والمنهاج: تنفيذ ومراقبة ودعم األنشطة المتعلقة بالمنهاج ) إطار

 ن معلمين ومديرين ومختصين ....المنهج (،، تدريب العاملين م
 فذت دائرة التربية والتعليم استراتيجية إصالح التعليم.ن .4
 اذكر برامج إصالح التعليم. .أ

 :برامج اإلصالح المحورية األربعة 
 تطوير المعلمين وتمكين المدارس. 
 التعليم الجامع. 
 التعليم والتدريب التقني والمهني. 
  المناهج والطلبةتقييم. 
 برامج اإلصالح الداعمة 



 األبحاث والتطوير ونظام معلومات اإلدارة التعليمية. 
 الحوكمة (. الحاكمية ( 
 التخطيط االستراتيجي والمشاريع. 
 الشراكات واالتصال وتكنولوجيا المعلومات. 

 ا هي إجراءاتك لضمان استدامة هذه االستراتيجية.م .ب
 .العمل على دعم االستراتيجية من كل جوانبها وباستمرار مع جميع المعنيين 
 من خالل عقد اللقاءات  رن وتأكيد مشاركة المعلمين ووضوح أدوارهم باستمراضما

 .واستمرارها والورشات لدعم برامج االستراتيجية
  استمرار استخدام إدارة المدرسة لبرامج إصالح التعليم ) القيادة من أجل المستقبل ( في

 عمليات التخطيط.
 لمختلفة على ضمان وتأييد المجتمع المحلي من خالل المجلس المدرسي والمؤسسات ا

 ...................استمرار الدعم.

 التوفيق للجميعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


