








المهن وأشرفها اعظمشك أن مهنة المعلم من  هناكلٌس   

وٌجب علٌك عزٌزي المعلم أن تعتز بمهنتك وتعتز بنفسك 

فؤنت صانع األجٌال  وتؤكد أن اعتزازك بمهنتك واالرتقاء 

بؤدائك إنما هما السبٌل الوحٌد للتقدٌر االجتماعً لهذه 

المهنة المقدسة فقم بالتدرٌس كل ٌوم كما لو كان لدٌك 

ابدأ درسك وانهه فً , ضٌف داخل الفصل وكن دائما مستعدا

.موعده 
وفً ضوء هذه الحقٌقة ٌسعدنا أن نتناول أهم الكفاٌات فً 

القسمرئٌسشخصٌةجوانب



صفات رئٌس القسم الناجح

.العلمٌةبالمادةااللمام1.

.تربوٌةشخصٌةذو2.

.لزمالئةحسنهقدوةٌكون3.

.المشكالتحلعلًالقدرةولدٌةالتصرفٌحسن4.

.المسإولٌةٌتحمل5.

.التخطٌطعلًقادر6.

.االمورعلًبالحكمموضوع7ً.

.المعلمٌنمعالتعاملفًعادل8.



 . الوذرسيتواالدارةالقسنهعلويمع والتعاوىالمبادرة    .1

.رحب تحمل األعباء اإلضافٌة بصدرٌ   .2

. االخرياالقسامومعلمًالقسممعلمًالمهنٌة ب هوثق عالقتٌ   .3

.االجتماعٌة بهم  هعالقتوثقٌ   .4

الجمٌعمعأسلوب التخاطب والتعاملالرقً فً  - 5 

:بالزمالء  القسمرئٌسةعالق



األعوال الفٌيت : أوال 



دراسة المناهج وأهدافها العامة والخاصة دراسة واعٌة دقٌقة للتعرف على 1-•

مستوٌاتها وغاٌاتها 

هر السنة الدراسٌة توزٌعا فنٌا شتوزٌع محتوى المقررات الدراسٌة على ا 2-•

العام من ٌرد من التوجٌه الفنً   باالشتراك مع معلمً  المادة مستعٌنا فً ذلك بما

 .الخطة الزمنٌة للعام الدراسً

ا ٌتفق مع مصلحة العمل ، ومستوى الكفاءات والخبرات متوزٌع الفصول ب 3-•

 .والموجة الفنً مدٌر المدرسة ، واعتماد هذا التوزٌع منعلمٌنالفنٌة للم

.ها م المعلمٌن وتطبٌقهم لهالعمل على تحقٌق األهداف التربوٌة من خالل ف 4-•

اهدافتحقٌقاستطالع الكتب المقررة مع المعلمٌن للوقوف على مدى  5-•

 المالحظاتبعضهناككانتوذا،  العمرٌهللمرحلةمناسبتهاومدى،  المنهج

 .إلى التوجٌه الفنً المالحظاتترفعالخاصة بذلك



عقد اجتماعات أسبوعٌة لمناقشة المشكالت المٌدانٌة ، ودراسة ملحوظات  .7

  .الموجه الفنً ومتابعة تنفٌذها

.تقدٌم خطة أسبوعٌة لمدٌر المدرسة والموجة الفن8ً-•

متابعة المعلمٌن ذوي األداء الضعٌف والعمل على االرتقاء بهم فنٌا 9-•

ومهنٌا وتقدٌم تقارٌر نصف شهرٌة عن مستوى أدائهم لمدٌر المدرسة 

.والموجة الفنً 

التخطٌط واألعداد لنماذج الدروس على مستوى المدرسة واإلشراف 10-•

ٌكشف عن معطٌاتها سلبا   على تنفٌذها ، وإجراء تقوٌم تربوي دقٌق لها

 .وإٌجابا

- متابعة أعمال المعلمٌن والطلبة من خالل الزٌارات وسجالت التحضٌر 11

واألعمال الفنٌة ، وسجالت التقوٌم ، وخطة توزٌع الموضوعات والوحدات 

الدراسٌة ورصد نتائج هذه المتابعة فً سجالت خاصة لإلفادة فً التوجٌه 

.والتقوٌم



التخطٌط لبرامج النشاط المصاحب للمادة ونشاط الجماعات المدرسٌة بما ٌتفق 11•

ومٌول الطلبة وقدراتهم وٌنمً مواهبهم أو ٌكشف عنها ، واإلشراف على المسابقات 

.الخاصة بالمادة 

تشجٌع المعلمٌن على البحث واالطالع تحقٌقا للنمو العلمً والمهنً وإفساح المجال 12-•

.  أمامهم لعرض نتٌجة أبحاثهم وتجاربهم التربوٌة خالل اللقاءات واالجتماعات المدرسٌة 

إعداد قائمة الكتب والمراجع العلمٌة المساندة للمادة بمكتبة المدرسة ، وأخرى 13-•

.  بالكتب المقترحة لتحقٌق مبدأ التعلم الذاتً ، وإنماء المكتبة 

اإلشراف على التدرٌبات العلمٌة والفنٌة ، ووضع الخطط لتقوٌمها ، وتطوٌر 14-  •

.  برامجها 

متابعة تنفٌذ لوائح التقوٌم ، والنظم المدرسٌة ، والنشرات الموضحة ألسلوب العمل 15-•

.  بشقٌه الفنً واإلداري 

اإلشراف على التقوٌم ، وتطوٌر أسالٌبه ، ورصد نتائجه واإلفادة منه فً تشخٌص 16-•

مواطن الضعف واقتراح أسالٌب العالج ومتابعتها واالطمئنان إلى استمرارٌة التقوٌم 

.  وشموله 



تقدٌم تقارٌر دورٌة إلى مدٌر المدرسة والموجة الفنً عن مستوى األداء  •

.  والتحصٌل الدراسً والوسائل التً ٌقترحها للنهوض بها 

اإللمام بكل ما ٌتصل بؤعمال المعلمٌن ، وكفاءتهم المهنٌة ، وتؤثرهم باالتجاهات •

وحماسهم للعمل واستخدامهم التقنٌات التربوٌة ، وأثرهم فً نمو الطلبة ، 

وإسهامهم فً نشاط المادة واالرتقاء بها ، وإٌجابٌتهم فً االجتماعات ، ودقتهم فً 

التقوٌم باإلضافة إلى تعرف مواطن القوة والضعف األخرى لدى كل منهم حتى ٌكون 

.  تقوٌمهم دقٌقا وعادال 

مساعدة الجدد من المعلمٌن واألخذ بٌدهم لتحقٌق المستوٌات الجٌدة فً األداء  •

.  وتبصٌرهم بعناصر العملٌة التربوٌة ، وبٌئات الطلبة ، ومستوٌاتهم 

االحتفاظ بسجالت منظمة لالجتماعات الدورٌة والتوجٌه الفنً ومتابعة المعلمٌن •

والطالب والخطط الدراسٌة والفنٌة وبرامج النشاط والنشرات اإلدارٌة والفنٌة ، وكل 

.  ما ٌراه محققا لمصلحة العمل واالرتقاء به 

االشتراك مع مدٌر المدرسة والموجة الفنً  فً تقوٌم مستوى كفاءة أداء المعلمٌن •
 .



:األعوال اإلداريت : ثاًيا 
ٌتعاون رئٌس القسم مع إدارة المدرسة بوصفه عضوا فً مجلس إدارتها فً كل ما  - 1

.  ٌحقق حسن سٌر الدراسة وٌكفل انتظامها طوال العام 

ٌعمل على إنماء العالقات اإلنسانٌة بٌن زمالئه وتوثٌق صالته بالمجتمع عن طرٌق  -2

.  المشاركة فً النشاط العام والحٌاة االجتماعٌة المدرسٌة 

ٌعمل على تحقٌق دٌمقراطٌة القٌادة فٌما ٌتصل بعمله التربوي فٌدرب زمالءه على  - 3

تحمل المسئولٌات ، وكتابة محاضر االجتماعات وٌشجعهم على إبداء الرأي وٌبذل نفسه 

.  فً حب العمل والرغبة فً إجادته وتقبل آراء اآلخرٌن 

ٌنفذ كل ما ٌكلف به من مهام فً اإلطار العام للنظم التربوٌة داخل المدرسة و  - 4

.  خارجها 

ٌقدم كل ما ٌطلبه التوجٌه الفنً أو الجهات المختصة من إحصاءات وبٌانات تحدد  - 5

مستوٌات األداء ، والتحصٌل الفنً الدراسً ، أو غٌر ذلك مما ٌتعلق بالمعلمٌن أو الطلبة 



المإهالت الشخصٌة 
:  االتزان العاطفً    .1 

حهل سٌثار بسهولة ؟  أو سٌكون هادئ ومتماسك وٌواجهه المشكالت الصعبة بنجا      

:  إصدار األحكام    .2 

القدرة على إصدار األفكار المناسبة واتخاذ القرارات الحازمة ومعالجة المشكالت        

.بحكمه 

.مدى حماسة ومشاركته فً األعمال اإلضافٌة : المبادرة    .3 

مدى دقته واهتمامه بعمله وانعكاس ذلك على األخطاء فً سجالته ودرجاته : الدقة . 4 

.وتقارٌره وتحضٌره 

مدى دقته وتقٌده بمواعٌد الحضور إلى المدرسة ودوره الفعال فً : التقٌد بالمواعٌد    .5 

.طابور الصباح واصطحاب الصف وتسلٌم الدرجات 

قذوٍليكىى ,الخارجيبالوظهزعناٌته مدىو,باللبساالحتشام:  العاملوظهزا   .6 

  والتالهيذللوعلويي

.هل ٌستخدم اللغة العربٌة السلٌمة والصوت واضح ومسموع : مهارات االتصال    .7 





تنقسم سجالت رئيس القسم إلى      :-

سجل االجتماع الفنً للقسم

سجل االجتماع اإلداري

سجل الصادر والوارد

(السنوٌة –الشهرٌة الفصلٌة –االسبوعٌة ) سجل الخطة 

سجل عهد القسم

سجل النشاط الداخلً والخارجً



• ٌمكن لرئٌس القسم إضافة ما تراه معٌناً له من سجالت أخرى   

.لتنظٌم عملها 

سجل زٌارات المعلمٌن

سجل التوجٌه الفنً

سجل الحاالت المرضٌة

سجل اإلنماء المهنً

(االستئذان -الغٌاب)سجل متابعة المعلمٌن 

سجل الفائقٌن رٌاضٌا



فهرس 
للسجل

الجدول 
المدرسً 

للقسم

بٌانات 
هٌئة 

التدرٌس الهدف 
من 
السجل

أهداف 
المادة 
العلمٌة 

أهداف 
المرحلة

الهدف 
الشامل 
للتربٌة

: البد أن ٌحتوي كل سجل على 



سجل الخطة

الخطة السنوٌة العامة للقسم للعام 

الدراسً الحالً

الخطة الشهرٌة للقسم

الخطة األسبوعٌة تكتب لكل أسبوع 















الهدف من السجل 

منللمنهجالعامةوالتعلٌمٌهالتربوٌهاالهدافتحقٌق

خالل:

القسم  تالمعلماتوزٌع األهداف واألدوار على  -1

تنظٌم العمل و ترتٌبه  -2

التنسٌق بٌن المهام المختلفة  -3

تكوٌن رإٌة واضحة لمسار القسم  -4



سجل اإلجتماع الفنً 

هو سجل خاص برئٌس القسم ٌحتوي على جمٌع اإلجتماعات الخاصة 

.والفنٌة  بالقسم 





سجل اإلجتماع اإلداري

هو سجل ٌحتوي على جمٌع  

.اإلجتماعات الخاصة بإلدارة المدرسٌة



سجل االجتماعات

اإلدارٌة -الفنٌة 

:أهداف سجل االجتماعات الفنٌة    

تبادل الخبرات  -1

خلق جو من األلفة بٌن الزمٌالت من خالل االجتماع  -2

و التحاور و التناقش     

خلق شعور لدى المعلمة بؤهمٌة ما ورد فً كل اجتماع  -3

وإلزامها به بعد توقٌعها على محضر ذلك اإلجتماع 

( أو أسبوعٌن ) مناقشة ما ٌخص المنهج خالل أسبوع  -4

و المادة العلمٌة و الوسائل التعلٌمٌة     

تقٌٌم الكتاب المدرسً -5

متابعة ما هو جدٌد فً المادة العلمٌة  -6

:أهداف سجل اإلجتماعات اإلدارٌة 

بث روح الدٌمقراطٌة  -2توضٌح اللوائح اإلدارٌة  -1

أن تكون المعلمة مطلعة على النشرات الوزارٌة باستمرار-3

الطالبٌة  ومناقشة المشاكل اإلدارٌة  -4

 

 

الهدف من السجل 









ممكن ٌكون سجل ٌتكون من قسمٌن أو سجلٌن منفصلٌن لرئٌسة القسم مطلق الحرٌة فً 

االختٌار و بحسب إرشادات الموجه الفنً ومدٌرة المدرسة

ٌحتوي باإلضافة لما سبق ذكره على توزٌع المنهج لكل مرحلة دراسٌة 



سجل التوجٌه 

.هو سجل خاص بالموجه الفنً لتدوٌن زٌاراتة الفنٌة للقسم 

توجٌهات عامة من الموجه الفنً ألعضاء القسم وإرشادات ومالحظات 

وكل ما ٌرغب الموجه بتوجٌه للقسم 

ٌتم تقسٌم السجل بعد ذلك بعدد أعضاء القسم وبداٌة كل معلمة ٌوضع بٌانات عن 

المعلمة ورقمها المدنً وسنوات خبرتها والمراحل التً درستها والمراحل التً تدرسها 

والدورات التً حصلت علٌها  









سجل الزٌارات 

.هو سجل ٌحتوي على نموذج زٌاره لتقٌٌم أداء المعلم داخل الفصل 

ٌتم تقسٌم السجل بعد ذلك بعدد أعضاء القسم وبداٌة كل معلمة ٌوضع بٌانات عن 

المعلمة ورقمها المدنً وتارٌخ التعٌٌن والمإهل وتارٌخه وسنوات الخبرة والمراحل 

. التً درستها والمراحل التً تدرسها والدورات التً حصلت علٌها والجدول المدرسً

تقٌٌم المعلمة من كافة الجوانب -1   

الوقوف على مستوى المتعلمات أثناء الدرس  -2   

إعداد مادة البرنامج اإلنمائً من خالل التغذٌة  -3   

الراجعة المستخلصة من الزٌارة       

مدى مالئمة المقررات الدراسٌة للمتعلمة  -4  

لوضع الوسائل و األنشطة المقترحة للعالج        

 

الهدف من السجل 





سجل الحاالت المرضٌة للطلبة 

هو سجل ٌحتوي على أسماء الطلبة الذٌن ٌعانون من حاالت 

مرضٌة لٌتم مراعاة حاالتهم  المرضٌة وتوزع على جمٌع 
المعلمات وتكون سرٌة





سجل اإلنماء المهنً

هو سجل خاص برئٌس القسم ٌحتوي على خطة اإلنماء المهنً الخاصة 

.بجمٌع معلمات القسم مما ٌسهم باإلرتقاء بمستوي األداء الفنً للمعلم 

تبادل الزٌارات والخطة المتبعة للزٌارة معلمة لزمٌلتها داخل القسم 

التدرٌبات المٌدانٌة

ومن الممكن وضعه فً سجل منفصل  

 

الدروس الرٌادٌة

  

الزٌارات الخارجٌة ومناقشتها

من ورش عمل أو دروس رٌادٌة  

خارجٌة أو محاضرات أو دورات   

ورش عمل داخلٌة

ٌرفق فٌه كل ورش العمل التً تمت 

داخل القسم  



االرتقاء باألداء المهنً للمعلمة -1

.أكادٌمٌا ومهنٌا وشخصٌا وثقافٌا: تنمٌة المعلمات فً كافة الجوانب -2

نقل الخبرات وتبادلها بٌن المعلمات واكتشاف الفروق الفردٌة بٌنهم -3

تنمٌة الجوانب اإلبداعٌة لدي المعلمات وتحفٌزهم على أن ٌشمل تدرٌسهم  -4

.لبعض تلك الجوانب اإلبداعٌة 

وقوف المعلمات على الحدٌث من طرق التدرٌس والوسائل التعلٌمٌة  -5

وتكنولوجٌا التعلٌم وكٌفٌة تطبٌق تلك الطرق وهذه الوسائل بالفعل فً 

.المدارس

ربط المعلم ببٌئته ومجتمعه المحلً والعالمً وتدرٌبه على مهارات  -6

التخطٌط لتوثٌق الصلة بٌن الطالب وبٌن بٌئتهم المحلٌة ومهارات تنفٌذ 
.وتقوٌم هذه الخطط 

 

الهدف من السجل 







سجل عهد القسم 

هو سجل ٌحتوي على جمٌع عهد 

القسم من أدوات  وأجهزة رٌاضٌه 

وإلكترونٌة مع اإلحتفاظ بنسخ  

.إستمارة عهد القسم 



 سجل الفائقٌن رٌاضٌاً 

هو سجل ٌحتوي على بٌانات الطلبة الفائقٌن رٌاضٌا 

.بمتابعتهم واإلرتقاء بمستوى الرٌاضة المدرسٌة 



سجل متابعة المعلمٌن

-:هو سجل ٌحتوي على بٌانات معلمٌن القسم لكل معلم على حدا

حٌث ٌحتوي على األسم والرقم المدنً ورقم الملف وسنوات الخبرة والمرحلة التً  

تدرس والجدول المدرسً الخاص بكل معلم باإلضافه لغٌاب  ونوع الغٌاب وتؤخٌر 

.وإستؤذان لكل معلم 
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سجل النشاط الداخلً 

هو سجل ٌحتوي على جمٌع 

األنشطة والفعالٌات الخاصة 

بالقسم التً تتم داخل إطار 

.المدرسة



سجل النشاط الخارجً

هو سجل ٌحتوي على جمٌع 

المشاركات باألنشطة المدرسٌة 
خارج ( فنٌة –ثقافٌة –رٌاضٌة )

إطار المدرسة سواء على مستوى 

.المنطقة التعلٌمٌة أو وزارة التربٌة



سجل الصادر والوارد

أقسام   3ٌنقسم هذا السجل إلى  

قسم الصادر وفٌه كل ما صدر من القسم فً بٌانات المعلمات أو طلب معلمات فً حاالت 

النقص  للتوجٌه الفنً أو المنطقة التعلٌمٌة 

قسم الوارد داخلٌاَ وفٌه كل ما ورد للقسم من نشرات أو تعمٌمات من المدٌرة للمعلمات

قسم الوارد خارجٌاَ وفٌه كل ما ورد للقسم من نشرات أو تعمٌمات من المنطقة التعلٌمٌة أو 

الوزارة للمعلمات وكافة العاملٌن بالمدرسة   













 الفهرس

.مقدمة    

.تعرٌف االجتماعات •

.أهمٌة  االجتماعات    •

.أدوار  أعضاء  االجتماع   •

.أنواع  االجتماعات    •

( .علم  نفس  االجتماعات  )القوى  المإثرة  فً  االجتماعات   •
.العملٌات  اإلدارٌة  فً  االجتماعات   •



.سمات  االجتماعات  الغٌر  فّعالة    •

.التعامل  مع  بعض  الحاالت  الخاصة    •



تعتبر االجتماعات جزءًا ال يتجزأ من حياة اإلنسان، وال 
يمكن أن نتصور بيئة عمل فاعمة ومنتجة دون 

اجتماعات فعالة تحقق من خاللها األهداف، وهذا 
الكتاب يمدك بفنون ومهارات إدارة االجتماعات لتكون 

.فاعمة ومثمرة









-:أهمٌة  االجتماعات  
.تقدٌم  معلومات  مهمة  للقائمٌن  باألعمال  •

.تعطً  الفرصة  لهؤالء  األشخاص  للتعبٌر  عن  آرائهم  

.ٌمكن  من  خاللها  استكشاف  وتقٌٌم  األفكار  ومعرفة  الخبرات  •

.  ٌتم  الوصول  إلى  اتفاق  إجماعً  •

.مكان  جٌد  للتدرٌب  والتعلٌم  •

.تمنح  اإلدارة  فرصة  ذهبٌة  لتشكٌل  فرق  العمل  •

القرارات  المتخذة  من  خالل  االجتماعات  أكثر  شرعٌة  من  •

.الفردٌة  

االجتماع  ٌخلق  جواً  من  االلتزام  بحٌث  ٌأخذ  كل  فرد  على  •
.عاتقه  مهمة  تنفٌذ  ما اتفق  علٌه 

االجتماعات الفّعالة تقلل من األعمال الورقٌة وتقفز على

الروتٌن .   



Leader:دور قائد  االجتماع  –أ 

.توضٌح هدف  االجتماع  ووضع  جدول  األعمال   •

ٌعتبر  المسئول  األول  عن  السٌر  العام  والتوجه  النهائً  لالجتماع   •

.صهر  ما ٌصدر  عن  كل  المشاركٌن  فً  بوتقة  واحدة    •

.توضٌح  أدوار  ومسإولٌات  المشاركٌن  •

.إٌجاد  روح  األلفة  واالنسجام  بٌن  المشاركٌن    •

.ٌشارك  فً  النقاش  كؤنه  عضو  ولٌس  قائد   •

.ٌستخدم  اإلقناع  أكثر  من  السلطة  فً  تنفٌذ  القرارات    •



 Facilitator -( :المنسق)دور المٌّسر –ب 

.فض  النزاع  بٌن  المشاركٌن  •

.توضٌح  نقاط  االتفاق  واالختالف  بٌن  اآلراء  

.تحدٌد  موضع  النزاع  •
( .مثل  المرور) تنظٌم  وترتٌب  النقاش  •

ٌبقى محاٌد بٌن األفكار المتعارضة



-:دور  المشاركون  –د 

.الحضور  فً  الوقت  المحدد •

.اإلعداد  المسبق  لالجتماع  ذهنٌاً  ونفسٌاً •

  .تقدٌم  أفكار  مفٌدة  •
   .طرح  أسئلة  فّعالة  •
.تجنب  مقاطعة  الكالم  وتبادل  االتهامات•

.عدم  اإلسراع  فً  إصدار  أحكام  غٌر  ناضجة  ومتكاملة •

( .أكثر  مرونة )الوصول  إلى  إجماع  فً  القرارات •

(   االلتزام) انجاز  المطلوب  من  القرارات  فً  الوقت  المتفق  علٌه  •



.حضور  كبٌر  •

.توصٌل  أخبار  ومعلومات •

.لٌس  هناك  أسئلة •

.تبادل  اآلراء  واالقتراحات  •

.ال ٌصدر  قرار  وال خطة  عمل •

.تشجٌع  الجمٌع  للنقاش  •

.توفٌر  مناخ  تعاونً  •



.تقتصر على أفراد معٌنٌن لدٌهم  معلومات•

. تقدٌم  أكثر  من بدٌل  فً  القرارات •

.  متابعة  تنفٌذ  الخطة  من  خالل البرامج•

.تركز  على  االلتزام  بالوقت  والجودة  فً  األداء  •

.اجتماعاتها  دورٌة  أسبوعٌاً  أو  شهرٌاً  •



.اجتماعاتها  فصلٌاً  أو  سنوٌاً •

.وضع أهداف  جدٌدة  وتصحٌح االنحراف•

تشتمل على جمٌع ما سبق  



عندما  ٌتم  صنع القرارات من قبل المجموعة  فغالباً ما •

تكون  هذه  القرارات  مختلفة  عن  تلك  التً  تصنع  

بشكل فردي  وسبب هذا وجود نوع  من الغرٌزة 

االجتماعٌة التً تلعب دورها وتجعل األفراد
ٌخضعون  للضغوط  السائدة  وهذه  تإثر فً  النقاش         

.القرار  وفً اتخاذ  القرار  ذاته  لقب

ٌتم  الضغط  على  األشخاص  الذٌن  ٌعبرون  عن   •

شكوك  وتحفظات  أو  ٌتساءلون  عن  مدى  صحة أراء 
.  األكثرٌة  وذلك لقبول إجماع المجموعة

األشخاص الذٌن  ٌتخذون  موقفاً  فً  االجتماع    •

ٌشعرون  أنهم  سٌفقدون  مصداقٌتهم  إذا  تخلو  عن  هذا  

الموقف  بغض  النظر  عن  اإلثباتات  التً  تقدم  خطؤ  

.ذلك  الموقف  



قد  ٌجامل  األشخاص  بعضهم  بعضاً  فً   •
.تبنً  مواقف  واحدة 

الصمت  ال ٌعنً  بالضرورة  الموافقة   •

(لغة  العٌون ) التامة  أو عدم  االعتراض 

تمٌل  أراء  المجموعة  إّما  إلى  التحفظ   •

أو ( الزائد ٌسع  األفراد  ما ال ٌسع  الجماعات 
.المخاطرة  الزائدة  

من  سمات  االجتماعات  أنها  كثٌرة  الكالم   •

.   قلٌلة  األعمال  



 -:ما قبل  االجتماع  –أ 
.(وضوح  جدول  األعمال)                            

.:  من  نجاح  االجتماع  ٌحدد  قبل  انعقاده وٌجب %   80إن  

  التخطٌط  لهذا  االجتماع:-
.تحدٌد  جدول  األعمال1.
األشخاص  , المكان , تحدٌد  الزمان 2.

منومتىوأٌن3.

.فّكر  فً  أعباء  المشاركٌن  4.

اجعل  العدد  أقل  ما ٌمكن  ألنه  كلما  زاد  العدد  زادت  الحاجة  إلى  5.

مزٌد  من  السٌطرة  واإلدارة  وصعوبة  فً  إٌجاد  الوقت  المناسب  
.    للمشاركٌن

عوامل  تحدد ضرورة  االشتراك  فً االجتماع:-
.مدى  المشاركة  فً  صنع  القرار •

.توفٌر  معلومات  محددة  •

.توفٌر  خبرة  معٌنة  أو  مهارات  محددة  •

.   تهٌئة  بدٌل  مناسب  من خالل تدرٌبه وتعلٌمه•



  تحدٌد  المواضٌع  الصعبة  التً  تحتاج  إلى  إعداد  وتفكٌر  مسبق  .
  ( .التسهٌالت )  -:تنظٌم  وتهٌئة  مكان  وظروف  االجتماع

.الحرارة  المالئمة  ، التهوٌة   

.اإلضاءة   

.القهوة  ، الشاي  ،  الماء   

.السبورة  ،  األقالم  ، األوراق   
( .جوال ) ، ( ضوضاء) عدم  وجود  ما ٌلفت  االنتباه  

   التطهٌر:-

.بالسإال عن حالهم  وأسرتهم على أن ٌتم  ذلك  بسرعة ودون تصنع ، إراحة  عقول  المجتمعٌن 
.    تذكرٌةكلمة  

   التعرف  على  عقلٌات  ونفسٌات  المجتمعٌن:-

   رإٌة  جمٌع  المشاركٌن  فً  االجتماع:-



   -:أثناء  االجتماع  –ب 

 

(مارس  فن  القٌادة ) 

.االلتزام  بجدول  األعمال 1.

.وإن  لم  ٌحضر  بعض  المشاركٌن    المحددابدأ  فً  الوقت  2.

.قسم  وجزء الوقت  حسب بنود  جدول األعمال3.

.من  األفضل أن ال تزٌد مدة  االجتماعات  عن ساعتٌن  ونصف 4.

.بعد  ساعة  من  االجتماع ( دقائق 10)أعط  فترة  استراحة  قصٌرة 5.

.أبدأ  االجتماع  بشرح  جدول  األعمال 6.



(رتب  األولوٌات ) 

( .ضبط سٌر النقاش )انتهً  من القضٌة  التً  بدأت  بها •

.راقب  انعدام  االنتباه  والتركٌز  •

.تفاعل  مع  ما ٌقوله  المشاركون  •

.استغل  خبرات  المشاركٌن •

.حاول  الدمج  بٌن  وجهات  النظر  المختلفة •

. ال تعرض  اقتراحاتك  كأنها  حلول  نهائٌة  ولها أفضلٌة  فً  التنفٌذ  •

.اشكر  واثنً  على  الفكرة  والعمل  الجٌد •

.التعامل  مع  الجمٌع  بمعٌار  واحد •

.شّجع  الجمٌع  على االشتراك  فً  النقاش  وطرح  وجهات  نظرهم  •

.انهً االجتماع أو أجله  إذا رأٌت أنه األنسب •

.استخدم  الربع  الساعة  األخٌرة  كاألولى  •

.لخّص  ما خرجت  به من  نتائج  ودّون  وسّجل  المهم  منها  •

(. اإلبداعٌة)ال  تصادر  األفكار  غٌر  التقلٌدٌة •



  -:ما  بعد  االجتماع  –ج 

-:االلتزام  1

)الحضوراعداد (من 1)

)االجتماعوقتتحدٌد (متى 2)

-:  التقٌٌم 2

.اإلدارة  1)

.المشاركٌن  2)

.المكان , الزمان  ,  جدول  األعمال 3)



(وسائل  التقٌٌم ) 

(  .دون  كتابة  أسماء ) استبٌان  1.

.المقابلة  2.

.التقٌٌم  الذاتً  3.

 -:التنشٌط  –د 

(التحفٌز  والتجدٌد ) 

.إعادة  الحٌوٌة  والنشاط  لالجتماعات •

.كسر  الروتٌن  والرتابة  والقضاء  على  السآمة  والملل  •

.التذ كٌر  الدائم  بؤهمٌة  االجتماعات  الفعالة  •

. التجدٌد  واإلبداع  فً  العرض  واألسلوب  والوسائل  •



.تؤجٌل  االجتماعات  •

.  بدأ  االجتماعات  فً  وقت  متؤخر عن موعده•

.غٌاب  جدول  األعمال  •

.عدم  استعداد  المشاركٌن  واألمٌن •

.احتكار  الحدٌث  والمناقشة  •

اقتصار  االجتماع  على  تبادل  المعلومات  فقط  دون اتخاذ  قرارات •

.مقاطعة األعضاء  بعضهم  لبعض  على  الدوام  •

.كثرة  المناقشات  الجانبٌة  أثناء  االجتماع  •

.عدم  االلتزام  والمتابعة  لتنفٌذ  القرارات  •

.الشعور  بعدم  أهمٌة  االجتماعات  •

.عدم  وضوح  آلٌة  أخذ  القرار  •

.كثرة  االستطرادات  والحواشً  •

.التؤثر  برأي  المجموعة  •

. الرتابة  والبرود  وعدم  الحماس •



.المتؤخر  عن  الحضور  •

.الصامت  •

( .العدوانً ) المهاجم  •

( .الثرثار) كثٌر  الكالم  •

.المحادثات  الجانبٌة  •

.كثٌر  النقد  والمعارضة  •

(  .الفكاهً ) كثٌر  المزاح  •

.شارد  الذهن  •




