
 تقويم المنهج -
 مفهوم التقويم واهميته -

 اوال: مفهوم التقويم واهميته
التقووويم التويووور  بووو   عمووه م همييوون منهميوون منضوومن مارروون تتضووم  ا وو ا  اال  وو م 
هيى السويو  او الفروو او الواو اذ و لود  بو  موالمون الموا وف ا والذقو ال لوكلد السويو  

 او الواقع والتي تم التو ل اليه  ه  طويل القي س ( . 
 و ا  ا  و م هيوى السويو  لكا تتريب هميين التقويم ااواء همييو ا مو  القيو س   وو  ا
 في ضوء مبي   او ه   مبي  وم  هكه االغوا  هي : 

 سواء الموسومن او المنشودة التويوين التبييمين االه ا  م  تذقل م  مق ا  تذ ي  .1
  .  سواء

 التبيموي ادااوه هو  مواابون ت ك ون ليمبيوم تبروي هالاين تشايصين هميين التقويم .2
 و فوع الت  يسوين البمييون فوي القووة هن  وو مو   بتبوو مو  وهوكا ت  يسوه وف هييون التبييموي
  . كف ءته 

 الغووا  هييهو  والذ وم ت  يسوه وف هييون المبيوم اداء لقيو س ايو  مؤشوو التقوويم .3
  . والتوقين والتوفيع   لنقل تتبيل تويوين ادا ين وقوا اا

 ال  اسوين الموواد مبظوم في والتقصي البذث الغوا  مهمن ماوا ا التقويم  ق م .4
  . وترويوا وتب يال وتارير   ذث  ومنه اه 

  و تي والوكر الريبون تبيوم لقيو س مشو   هوو فو لتقييم التقيويم مو  واشومل اهوم التقوويم .5
  . التبييمي النظ م ف هيين لقي س تصميم هو التقويم بينم  تبييمي لموقف متيمن

تبييميون ومو يون  ب  التقويم هنصوا مهم  م  هن  و المنهج وازًء متر مال م  البمييون ال
مهموون وضوووو ين المهوو  تقوووم مقوو م الت ك وون الواابوون فبوو  طويوول التقووويم يووتم  وونع القوووا اا 
التويويووون ومووو  عوووم التبوووو  هيوووى فب ليووون البووووامج التويويووون وتوايوووه مسووو  ه  اعنووو ء تنفيوووكه  
لتذسي  البميين التبييمين وأعوه  , وم  عم تذ ي  مستوى الريبن ليتبو  هيى اوامب القوة 
والضبف في هكا المم ل , و لد في ضوء المب    والمه  اا واالتم ه ا  اا البالقون 



  لمم الا ال  اسين الماتيفن  ذيث  م   توايه الريبن  م  يتن سب وميولهم واستب اداتهم 
   وخص اص شاصي تهم . 

و فووي التوييوون  بنووى التقووويم مبوفوون الت يووو الذوو دل فووي سوويو  الر لووب و تذ يوو  د اوون و 
مق ا  هكا الت ييو , كم   م   الذ م هيى مم ح الر لب او فشيه فوي ضووء ال  اون التوي 
 ذصل هييه  , و تى يتم الذ م هيى المنهج ال  اسي فوي مو ى تذقول ااهو ا  المواووة 

 بمييوون القيوو س , عووم فووي ضوووء مبوو ييو مبينوون تمووور همييوون ام ال , و هييووه  قوووم المبيووم 
التقويم و الذ م هيى النت اج , فإ ا لم تتذقل ااه ا  الموغوين ك ذ هييه أذ  بي  النظو 

او  المسووتبمينفووي المنهوو   موو   يووث ااسوويوع الووكر اتببووه فووي ت  يسووه او فووي الوسوو ال 
البمييون التوي بهو  متبوو  هيوى قيمون  وتتميى اهمين التقويم في اموه ,  طوق القي س مفسه  

الشيء والنشو   التويوور كوعر مشو   اخوو ال سوت ني هو  التقوويم , فو لتقويم مواللم ليبمييون 
 التبييمين في كل موا يه  , فهو  س ه  المبيم هيى االتي :

  . منه  والسيوكين التبييمين لأله ا  الر لب تذقيل م ى هيى التبو  .1
 الفود ون الفوووق  مواهو ة هيوى  سو ه  وهوكا طيبتوه هيوى التبوو  في المبيم مس ه ة .2
  . الريبن بي 
 و لود وامفب التوه ومه  اتوه وق  اتوه و غب توه  اتوه هيوى التبوو  فوي المبيوم مسو ه ة .3
  . اه ا  م  ينمزه م  خالل م 
 تبو يل تفيو  قووا اا ا و ا  فوي ومت  بتوه المنو هج تروويو هيوى القو امي  مسو ه ة .4

 بو ال ومواابتهو  المريويون التبو يالا ااوواء او المواووة االهو ا  امم ل يتم  تى المس  
  . وهشوااين ا تم لين  رويقن بتب ييه  قي مهم م 
 مو  امتقو لهم   ووذ   توى واسوتيب بهم قو  اتهم وفول هيوى الريبون توايوه فوي  سو ه  .5

  . هيمين موضوهين وا   م دقيقن مب ييو وفل هيى اخوى  الى د اسين مو ين
 اتقو ذ تذقيول بهو   سوتريع التوي واالسو ليب الرووق  امسوب اختيو   الر لوب  سو ه  .6

  المتبيمن. الم دة
  



 بتبو التقويم مهمو  ليقو امي  هيوى البمييون التبييميون والمهتموي  بهو  الوكر  ب  شووذ الممو ل 
التويووووور ويذسوووووذ  مشوووو الته ويهتموووووذ   لو ووووول الووووى  يووووول فيهوووو  ويا  وووون التالميووووك 

 والمبيموذ واال  ء ومرو ر المن هج . 
 ويم   اذ  صبح التقويم ف هال في الب ي  م  المظ هو منه  : 

  : والبمل ال  اسن هيى فز  التقويم .1
 التيميك  س ه  امه الى اض فن التويور  المم ل في االس سين الذوافز م  التقويم  ب   يث
 .الكاا وتذسي  االم مي لتذقيل واالاته د ومواهبه ق  ته اكتش   هيى

  : والوق  ن والبال  التشايص وسيين التقويم .2
 في او مموه ومم الا تيميك كل في سواء والضبف القوة موا ي تذ ي  هيى  س ه   يث
  . والوسيين الت  يس وطويقن  م وم ته المنهج

  : االه ا  تذقيل هيى  س ه  التقويم .4
 لتربيول ممو     بروي كمو  االهو ا  وضووح هيوى  سو ه  فعموه هو ف  التقوويم   وذ  فبن م 
 . االه ا  هكه
  : توايههم و س  تالميكه هيى التبو  المبيم  س ه  التقويم .5

 يواهوي واذ تالميوكه واتم هو ا وميولوه واسوتب اداته ق  اتوه   شوف اذ  سوتريع ال فو لمبيم
  . التقويم طويل ه  اال بينهم الفود ن الفووق 

 ليتقويم دو  كبيو في ترويو المن هج وتذ يثه  : - 6
 يث يب أ هكا الترويو الب لمي بتقويم الواقع التويور وتذ ي  المشو الا ومووا ي القصوو  

 وينتهي البمل هيى ا ال ه  . 
 ليتقويم وض اف ادا ين ه من :  -7

 يووث اذ التقووويم ضوووو ر لقبووول التالميووك   لموو ا س وتوووقيتهم موو   ووف الووى  ووف وموو  
 سي  ومهني  .مو ين الى مو ين فهو اس س لتوايه التالميك د ا

  
 امواع التقويم : 

تاتيووف امووواع التقووويم ليمنهوو    وو ختالل توقيووث تنفيووكه   يووث  م وو  تصوونيف التقووويم هيووى 
 ضوء هكا االس س الى : 



  : المب اي التقويم .1
 ترووي  بهو   المنهو   تنفيوك فوي الب ء قبل ويتم االستفت  ي او التمهي ر   لتقويم ويبو 
 . المنه   تربيل قبل الق ام الوضع ه  ك مين  و ة

  : الترويني التقويم .2
    فون المنهو    وال ين هيوى الذ وم فوي مهوم بو و   قووم  يوث البنو اي  و لتقويم ويبوو 
 تنفيوك وخروواا موا ول اميوع هو  مسوتموة  اابن ت ك ن م   ق مه م  خالل م  هن  وه
 . فيه والضبف القوة مؤشواا وتذ ي  المنه  

  : التشايصي التقويم .3
  . اسب به  تذ ي  عم المن هج تنفيك و بوي ا مش الا ه  الرشف الى يه  

  : الات مي التقويم .4
 تنفيوك مو  االمتهو ء  ب  ااواءه يتم الكر وهو االاتم هي او النه اي التقويم ا ض  ويبو 
  . المنهج ماوا ا هيى النه اي الذ م أ  ا  به   المنه  

 أسس التقويم : 
  :   اه ا  يوتبط اذ .1
 فوإ ا واه افوه المونهج فيسوفن موع يتم شوى خوط فوي التقوويم همييون تسويو اذ الضووو ر  مو 
 الذ لن هكه في المفوو  فم  الش مل النمو هيى التيميك مس ه ة الى يه   المنهج ك ذ
  . النمو اوامب م  ا مب كل في التيميك تق م م ى مبوفن هيى التقويم هميين تنصب اذ
  :ش مال التقويم   وذ  اذ .2

 ا موب يتنو ول فوال المونهج هن  و اميع   لشمول ويقص    لشمول المي  التقويم يتصف
 هوكه مو  وا و  هو   هيوى  قتصوو فوال التبييميون االهو ا  واميوع المواموب  قيون دوذ 

 واالاتمو هي والوا امي والبضيي المسمي لينمو الماتيفن الموامب اميع ككلد االه ا 
  . الخ ...

  : مستموا التقويم   وذ  اذ .3
 بو ايته  مو  التبييميون ليبمييون وماللمون مسوتموة التقوويم همييون ترووذ  اذ الضووو ر  مو 

  وو ة فوي ال  اسوي البو م مه  ون فوي تموور  التقوويم همييون فو ذ  لود وهيوى مه يتهو  و توى
  . الرالع يؤديه  االمتذ م ا م  ممموهن



  : د مقواطي  تب ومي  التقويم   وذ  اذ .4
 ممو الا او تاصصو ا فوي ه يو وذ  افوواد التقوويم همييون في  شتو  اذ هو هن  ويقص 
 التالميوك يتبو وذ  كمو  والتالميوك المبيموي  بوي  مشوتوكن التقويم هميين تروذ  اذ ار ماتيفن
 وكوكلد تالميوكهم مموو تقوويم هيوى المبيومووذ  ويتبو وموذ  امفسوهم تقوويم هيوى بيونهم فيهو 

 . التقويم هميين في الم  سن مع االمو  اولي ء يتب وموذ 
 :  والتر ليف والمه  الوقث في اقتص د   التقويم   وذ  اذ .5

  . التبييمين ليبميين الماصص والوقث التالميك ووقث المبيم وقث مواه ة  لد ويتريب
 أدواا التقويم :  
مال ظووون : تبتبوووو المال ظووون مووو  اكثوووو وسووو ال التقوووويم شووويوه   بووو  االختبووو  اا التوووي  ضوووبه   -1

المبيم وتبو    مه  البميين التي يتواه فيه  المال ظ  ذواسوه الماتيفون مذوو الموتبيم  قصو  مواقبتوه فوي 
موقوووف مشوووط و لووود مووو  ااووول الذصوووول هيوووى مبيومووو ا تفيووو  فوووي الذ وووم هييوووه وتقوووويم مه  اتوووه وقيموووه 

 وكه . وسي
 قواام الت قيل او المواابن :  -2

 م   استا ام هكه القواام م  ا مب المبيم او التيميك ليرشف ه  م ى تق مهم كم   م و  تروويو هوكه 
الوسيين م  اال التقويم الكاتي او المم هي وتروذ الق امن قصيوة ال تزي  هو  هشووة فقوواا  ضوع فيهو  

 البمود الماصص لإلا  ن ه   بض االسئين . التيميك تذث كيمن ممبم(او كيمن مال( في 
     
 لبب االدوا  :  -3

 ستريع المبيم في هكه االداة م  ادواا التقويم مبوفن اممو   التفريوو التوي  سوتا مه  الروالع فوي  ول 
المشو الا التووي تبتوضوهم وقوو  تهم هيوى وضووع امفسوهم فووي مواقوف االخوووي  وتقوويم المهوو  اا الا  وون 

 بهم في لبب ال و  . 
  
 االستب م ا او االستفت ءاا :  -4

وترشوووف هوووكه االداة هووو  اهتم مووو ا الروووالع وهوا ووو تهم والتبوووو  هيوووى امشووورتهم خووو    الم  سووون الوووى 
 خيفي تهم االاتم هين كم   م   ه  طويقه  تق يو االتم ه ا والمش هو والقيم . 

 المق بالا : -5
الرووالع  يووث تسوو ه  هيووى التوو ل هوو  تسوو ه  المقوو بالا الوسوومين وغيووو الوسوومين فووي تقوو  م موو  تبيمووه 

المش الا الواهنن وتذ ي  الصبوي ا فوي  وي  تتريوب المقو بالا الوسومين اسوتا ام ممموهو ا االسوئين 
 وقواام التق يو وينب ي اذ  ص ي المبيم فيه  اي ا الى المتبيم . 



 
 تقويم المنهج :

    ي توووه  توووى اذ االمسووو ذ  ذتووو   بوووي  الذوووي  واالخوووو الوووى مواابووون  ي توووه وتقوووويم مسووو
يتو ل الى اله   المنشود الوكر يويو  تذقيقوه ويموور  لود هيوى مسوتوى االفوواد, وكوكلد 
هيى مستوى االمم والشبوع . ولم  ك ذ ليتقويم هكا االعوو فوي الذيو ة , واوب ااوواءه فوي 

 الذقل التويور , لتقويم البميين التبييمين   ستموا  . 
 مفهومه : 

 قص    لتقويم   لمبنى التويور : مبوفون مو ى النمو ح فوي تذقيول اهو ا  البمييون التويويون 
   مووول هن  ووووه  وييووو ذ الضوووبف والقووووة فوووي الوسووو ال التوووي اسوووتا مث فوووي تذقيووول هوووكه 
االهوو ا  و لوود ليبموول هيووى ترويوهوو  وتذسووينه  وا ووالح ار اهواوو    بوووق تذقيوول هووكه 

 االه ا  ك مين او  بض هن  وه  . 
ليتقويم اهمين ليريبن وهو مهم ا ض  ليمبيمي  واالدا ة الم  سين وااهزة التاريط التويور و 
 .   

ولم  ك ذ اال الح التويور المنظم ال بو  واذ يو و   وول عوالل قضو    اس سوين, مو  الوكر 
     ينب ي اذ يتبيمه الرالع ؟ وكيف يتبيمومه ؟ عم كيف يتم قي س التقويم الكر  ذولومه ؟ 

يم المنهج ينب ي اذ يتم فوي ضووء ا يبون مذ كو ا اس سوين هوي الابووة والتبيويم والبيئون فتقو 
 والممتمع والثق فن وهي مشتقن م  اسس بن ء المنهج . 

وتقووويم الموونهج فووي ضوووء اسووس بنوو ء المنوو هج او فووي ضوووء الصووو ة النمو ايوون ليبن  ووو 
هتب   تقويم ف هيين المونهج فذسب ال   في الذ التقويم في ه تي  الذ لتي  ال   خك في اال

في مس ه ة التبيم ليو ل الى االه ا  التي ينب وي اذ  صول اليهو  وي لمسوتوى المريووع 
 . 

ولرووي تتر موول همييوون تقووويم الموونهج موو  الضوووو ر اذ  شوومل التقووويم الموونهج مفسووه كنظوو م 
مبنووي هيووى اسووس مبينوون ويشوومل ا ضوو  م وموو ا الموونهج وهن  وووه وهووكا موو   سوومى هوو دة 

تقويم الووو اخيي ليموووونهج وا ضووو  مق  موووون المسوووتوى الفبيووووي ليموووتبيم  بوووو  د اسوووته ليموووونهج  ووو ل
  لمسوووتوى الوووكر ينب وووي اذ  صووول اليوووه هوووكا الموووتبيم وهوووكا مووو   ريووول هييوووه هووو دة التقوووويم 

 الا  اي ليمنهج . 


