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 (مهامه  –صفاته ) رئٌس القسم 

 

علٌها العملٌة التربوٌة فً المدارس وواجباته  رئٌس القســـم هو أحد األعمدة الفنٌة التً تقوم
ٌرشدهم إلى الوسائل المثلى فً تدرٌس المادة مستعٌنا  زمالئه او الزمٌالت تفرض علٌه أننحو 

وعلٌه أن ٌسعى إلى تذلٌل ما ٌعترضهم من عقبات ، سبٌله فً  بتجاربه وخبرته فً هذا السبٌل ،
م التً تتمثل فً االخوة والمودة والرعاٌة التامة لمصلحة العمل واإللما هذا كله العالقة الطٌبة

  بمنطلقاته ومتطلباته الكامل

 

 :مهام رئٌس القسم 
 

 ٓأعمال فنٌة ، وأعمال إدارٌة فٌما ٌلً بٌان كل منها  : ذات شقٌنرئٌس القسم وأعمال 

 
  األعمال الفنٌة: أوال 

 وغاٌاتها دراسة المناهج وأهدافها العامة والخاصة دراسة واعٌة دقٌقة لتعرف مستوٌاتها - 1
. 

فنٌا باالشتراك مع  المقررات الدراسٌة على اشهر السنة الدراسٌة توزٌعا توزٌع محتوى - 2
  . المادة مستعٌنا فً ذلك بما ٌرد من التوجٌه الفنً(ة)مدرس 

توزٌع الفصول با ٌتفق مع مصلحة العمل ، ومستوى الكفاءات والخبرات الفنٌة  - 3
  . درسةالم( ة)او المدرسات، واعتماد هذا التوزٌع من مدٌر للمدرسٌن

  .األهداف التربوٌة من خالل فهم المدرسٌن وتطبٌقهم لها العمل على تحقٌق - 4
المقررة مع المدرسٌن للوقوف على مدى وفائها بموضوعات المنهج  استطالع الكتب - 5

من أخطاء علمٌة أو لغوٌة أو مطبعٌة أو نقص أو غموض ، ورفع  وأهدافه ، وما ٌكون بها
  ٓإلى التوجٌه الفنً  كالملحوظات الخاصة بذل

بالمنطقة من معٌنات التدرٌس لالنتفاع  اإللمام بما فً المدرسة وإدارة األنشطة التربوٌة - 6
  . بها على الوجه األكمل

أسبوعٌة لمناقشة المشكالت المٌدانٌة ، ودراسة ملحوظات الموجه او  عقد اجتماعات - 7
  ٓومتابعة تنفٌذها (ة) الموجهه الفنً

  .المدرسة(ة)ٌم خطة أسبوعٌة لمدٌر تقد - 8
 المدرسٌن او المدرسات ذوي األداء الضعٌف والعمل على االرتقاء بهم فنٌا ومهنٌا متابعة - 9

  . المدرسة(ة)وتقدٌم تقارٌر نصف شهرٌة عن مستوى أدائهم لمدٌر 
 واألعداد لنماذج الدروس على مستوى المدرسة واإلشراف على تنفٌذها ، التخطٌط - 10

  . تربوي دقٌق لها ٌكشف عن معطٌاتها سلبا وإٌجابا وإجراء تقوٌم
المدرسات والطلبة او الطالبات من خالل زٌارات الفصول  متابعة أعمال المدرسٌن او - 11

، وسجالت التقوٌم ، وخطة توزٌع (الطالبات )التحرٌرٌة للطلبة  وكراسات اإلعداد واألعمال
صد نتائج هذه المتابعة فً سجالت خاصة لإلفادة فً الدراسٌة ور الموضوعات والوحدات

  . التوجٌه والتقوٌم
الموهوبٌن  فً الفصول ووضع خطة محددة لرعاٌة(الطالبات )تعرف مستوٌات الطلبة  - 12

  . وعالج حاالت الضعف(الموهوبات )
ول للمادة ونشاط الجماعات المدرسٌة بما ٌتفق ومً التخطٌط لبرامج النشاط المصاحب - 13
مواهبهم أو ٌكشف عنها ، واإلشراف على المسابقات  وقدراتهم وٌنمً(الطالبات )الطلبة 



 . الخاصة بالمادة
على البحث واالطالع تحقٌقا للنمو العلمً والمهنً (المدرسات)المدرسٌن  تشجٌع - 14

عات أمامهم لعرض نتٌجة أبحاثهم وتجاربهم التربوٌة خالل اللقاءات واالجتما وإفساح المجال
  . المدرسٌة

وأخرى بالكتب  إعداد قائمة الكتب والمراجع العلمٌة المساندة للمادة بمكتبة المدرسة ، - 15
  . المقترحة لتحقٌق مبدأ التعلم الذاتً ، وإنماء المكتبة

  . اإلشراف على التدرٌبات العلمٌة والفنٌة ، ووضع الخطط لتقوٌمها ، وتطوٌر برامجها - 16
العمل  فٌذ لوائح التقوٌم ، والنظم المدرسٌة ، والنشرات الموضحة السلوبمتابعة تن - 17

  ٓبشقٌه الفنً واإلداري 
ورصد نتائجه واإلفادة منه فً تشخٌص  اإلشراف على التقوٌم ، وتطوٌر أسالٌبه ، - 18

 واالطمئنان إلى استمرارٌة التقوٌم وشموله مواطن الضعف واقتراح أسالٌب العالج ومتابعتها
.  

المدرسة عن مستوى األداء والتحصٌل الدراسً ( ة)مدٌر تقدٌم تقرٌرات دورٌة إلى - 19
  . بها والوسائل التً ٌقترحها للنهوض

مع  إعداد ومراجعة أسئلة التقوٌم وبخاصة اختبارات نهاٌة الفصل الدراسً - 20
لعرضها على  داوإجراء التعدٌالت العلمٌة والفنٌة الالزمة علٌها تمهً( مدرسات )المدرسٌن

  . العتمادها( ة)الفنً( الموجهه)الموجه
األسئلة وتغلٌفها وفقا لنظام سٌر االختبار والحرص على سالمتها  اإلشراف على طباعة - 21

وتشكٌل لجان تقدٌر الدرجات والمراجعات الفنٌة ومتابعة أعمال كل منها بدقة  وسرٌتها الكاملة
  . متناهٌة
وتأثرهم  ، وكفاٌتهم المهنٌة ،(المدرسات)ل بأعمال المدرسٌن اإللمام بكل ما ٌتص - 22

، (الطالبات)الطلبة  باالتجاهات وحماسهم للعمل واستخدامهم التقنٌات التربوٌة ، أثرهم فً نمو
االجتماعات ، ودقتهم فً التقوٌم  وإسهامهم فً نشاط المادة واالرتقاء بها ، وإٌجابٌتهم فً

كل منهم حتى ٌجًء تقوٌمهم دقٌقا  قوة والضعف األخرى لدىباإلضافة إلى تعرف مواطن ال
  . وعادال
واألخذ بٌدهم لتحقٌق المستوٌات الجٌدة فً (المدرسات) مساعدة الجدد من المدرسٌن - 23

 . ، ومستوٌاتهم(الطالبات)التربوٌة ، وبٌئات الطلبة  األداء وتبصٌرهم بعناصر العملٌة
ماعات الدورٌة والتوجٌه الفنً ومتابعة المدرسٌن لالجت االحتفاظ بسجالت منظمة - 24

والخطط الدراسٌة وبرامج النشاط والنشرات اإلدارٌة والفنٌة ، (الطالبات) والطالب(المدرسات)
  . محققا لمصلحة العمل واالرتقاء به وكل ما ٌراه

  (المدرسات.)مستوى كفاءة أداء المدرسٌن المدرسة فً تقوٌم( ة)االشتراك مع مدٌر - 25
المدرسة عن ( ة)التوجٌه الفنً بواسطة مدٌر تقدٌم تقرٌر واف فً آخر العام إلى - 26

ملحوظاته أو مقترحاته على أي منها ، مع الحرص  المنهج المدرسً بعناصره المختلفة مع
 . واع وعمٌق مع أعضاء هٌئة التدرٌس على أن ٌكون هذا التقرٌر ثمرة حوار

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  : اإلدارٌة األعمال: ثانٌا 
 

فً مجلس إدارتها فً كل ما (ة)المدرسة بوصفه عضو  القسم مع إدارة( ة)ٌتعاون رئٌس - 1
  . انتظامها طوال العام ٌحقق حسن سٌر الدراسة وٌكفل

وتوثٌق صالته بالمجتمع (زمٌالتها ) ٌعمل على إنماء العالقات اإلنسانٌة بٌن زمالئه -2
  . العام والحٌاة االجتماعٌة المدرسٌة النشاط المدرسًالمدرسً عن طرٌق المشاركة فً 

فٌما ٌتصل بعمله التربوي فٌدرب زمالءه على تحمل  ٌعمل على تحقٌق دٌمقراطٌة القٌادة - 3
االجتماعات وٌشجعهم على إبداء الرأي وٌبذل نفسه فً حب  المسئولٌات ، وكتابة محاضر

  . وتقبل آراء اآلخرٌن العمل والرغبة فً إجادته
  . التربوٌة داخل المدرسة و خارجها ٌنفذ كل ما ٌكلف به من مهام فً اإلطار العام للنظم - 4
الجهات المختصة من إحصاءات وبٌانات تحدد  ٌقدم كل ما ٌطلبه التوجٌه الفنً أو - 5

أو (المدرسات)غٌر ذلك مما ٌتعلق بالمدرسٌن  مستوٌات األداء ، والتحصٌل الدراسً ، أو
لطالبات ا)الطلبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

األنًبَٙ ٚدت أٌ ٚزًٛض ثًب " يٛذٚب"انشئٛظ انُبخر، ثسغت يٕلغ طفبد  

 :ٚهٙ

٤ْ ِٓ ٨ ٠ٍزضَ ثّؼب١٠ش أخ٩ل١خ ِؼ١ٕخ، : أْ ٠ؾبفع ػٍٝ ِقذال١خ أخ٩ل١خ ِؼ١ٕخ لبثٍخ ٌٍزطج١ك -1

. ٨ ٠ّىٕٗ أْ ٠طٍت ِٓ ِٛظف١ٗ ا٨ٌزضاَ ثٙب

٤ٔٗ ٨ ٠ّىٓ ٌؾخـ ٨ ٠زؾًّ اعزّبع ٔق١ؾخ أٚ رقؾ١ؼ خطأ أْ : رؾًّ إٌمذ اٌمذسح ػٍٝ -2

. ٠ىْٛ فٟ ِٛلغ إٌبلذ ٚاٌّٛعٗ

ِٓ أُ٘ ٚظبئف اٌم١بدٞ أْ ٠فىش أوضش ٚأػّك : اٌمذسح ػٍٝ اٌزخط١و ٚسعُ ا٨عزشار١غ١بد -3

. لبئذ اٌفش٠ك ٘ٛ ِٓ ٠ٛصع ا٤دٚاس ٠ٚنغ اٌزىز١ه ٠ٚؾذد ا٤٘ذاف. ٚثؾىً ِجزىش

ٕ٘ب ٨ثذ ِٓ اٌغشػخ ٚاٌٛمٛػ فٟ ؽغُ ا٤ِٛس، ٚئ٨ : ٌغشأح ػٍٝ ارخبر اٌمشاساد اٌقؼجخا -4

. ع١قجؼ ئ٠مبع فش٠ك اٌؼًّ ثط١ئب

فبٌشئ١ظ إٌبعؼ، ٠ؼشف ِٓ أ٠ٓ ٠أخز اٌّؾٛسح ٠ٚغزّغ ٌٍخجشاء فٟ : أْ ٠ىْٛ ِغزّؼب ع١ذا -5

. فش٠ك ػٍّٗ، وً فٟ ِغبي اخزقبفٗ

فّٓ ٠شٜ فٟ ِشؤٚع١ٗ ِغشد ِغّٛػخ ِٓ اٌىفبءاد  :اٌغبٔت ا٦ٔغبٟٔ ٠غت أ٨ ٠غ١ت -6

اٌّزخققخ رإدٞ ػٍّٙب، ِغف٩ اٌزٛافً ا٦ٔغبٟٔ ِؼُٙ، ٌٓ ٠ىْٛ ػبد٨ ِؼُٙ، ٤ٔٗ ٨ ٠شاػٟ 

. ا٦ٌىزشٟٚٔ" ١ِذ٠ب"اٌظشٚف اٌؾخق١خ ٌىً ٚاؽذ ُِٕٙ، ثؾغت ِٛلغ 

ئ١ظ اٌؼًّ ؽخقب ٘زا ا٤ِش ُِٙ عذا ٌٍّٛظف١ٓ ٤ٔٗ ػٕذِب ٠ىْٛ س: اٌؼف٠ٛخ ٚػذَ اٌزقٕغ -7

. ِزقٕؼب أٚ ِزمٍت اٌّضاط فغ١ؾزبسْٚ فٟ و١ف١خ ِخبهجزٗ ٚاٌزٛافً ِؼٗ

ٚئ٨ فغ١فمذ لذسرٗ فٟ اٌغ١طشح ػٍٝ أِٛس اٌؼًّ ٠ٚفمذ أ٠نب اؽزشاَ : اٌزّزغ ثّٛ٘جخ اٌزٕظ١ُ -8

. ٚرجؼ١خ اٌّشؤٚع١ٓ

ا ِٓ ٨ أَ. فمو ِٓ ٠ؼًّ ٠ّىٓ أْ ٠شرىت أخطبء: ػذَ اٌخٛف ِٓ اسرىبة ثؼل ا٤خطبء -9

١ٌظ ٕ٘بن أعٛأ ِٓ ل١بدح ِزشددح ِٚىجٍخ ثبٌخٛف ِٓ . ٠ؼًّ أثذا فٍٓ ٠نطش ٨سرىبة أٞ خطأ

. فبٌّشاٚؽخ فٟ اٌّىبْ رؼٕٟ اٌزشاعغ أ٠نب، ٤ْ إٌّبفغ١ٓ ٠زمذِْٛ. اٌخطأ

وً س٠ئظ ػًّ ٠غت أْ ٠ىْٛ عؼ١ذا ػٕذِب ٠ىْٛ : أْ ٠ىْٛ ِغزؼذا ٌزمجً أخطبء اٌّٛظف١ٓ -10

. س٠ٓ ػٍٝ رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ ٚاسرىبة ثؼل ا٤خطبء أؽ١بٔبػٕذٖ ِٛظف١ٓ لبد



 . اٌزّىٓ ِٓ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ اٌّزخققخ -11

 .اٌط٩لخ اٌٍغ٠ٛخ ٚ عٌٙٛخ اٌزؼج١ش ثٍغخ ثغ١طخ  -12

 .ِؼشفخ اٌطشائك اٌّخزٍفخ ٌىزبثخ اٌّفشداد  -13

 .أْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ اٌزقٛس ٚ اثزىبس اٌّٛالف ٌزٛف١ً ا٩ٌّؽظبد  -14

 
 

 صفات معلم التربٌة البدنٌة

 

ِٓ اٌؾمبئك اٌضبثزخ أْ ِب ٠زشوٗ اٌّؼٍُ فٟ ر١ِ٩زٖ ٌٗ أصش خط١ش ، ئر ئٔٗ ٠ؾىً ؽ١برُٙ اٌّغزمجٍخ 

٠ٚخٍك ُِٕٙ ٌجٕبد رقٍؼ ٌجٕبء اٌّغزّغ ، وّب أْ اٌّؼٍُ ٠ؼزجش اٌّؾٛس ا٤عبعٟ اٌزٞ رؼزّذ ػ١ٍٗ 

ًِ اٌّإصش ف١ٙب ، اٌذٌٚخ فٟ رشث١خ إٌؼء ، ٚ٘ٛ أؽذ اٌّىٛٔبد اٌشئ١غ١خ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼب

ٚؽغش اٌضا٠ٚخ فٟ رط٠ٛش٘ب ، ٠ٚزٛلف ٘زا ا٤صش ػٍٝ ِذٜ وفب٠زٗ ٚٚػ١ٗ ثؼٍّٗ ٚئخ٩فٗ ف١ٗ ، 

فبٌّؼٍُ ٌٗ رأص١شٖ اٌزٞ ٨ ٠ٕىش فٟ اٌّٛالف اٌزشث٠ٛخ ، ٤ٔٗ ٠ؼطٝ ٌز١ِ٩زٖ اٌىض١ش ٠ّٚٙذ اٌغج١ً 

رغب٘بد رنّٕٙب إٌّٙبط أِبُِٙ ٩ٌٔزفبع ثّب ٠زٍمٛٔٗ ػٍٝ ٠ذ٠ٗ ِٓ ؽمبئك ِٚؼبسف ِٚفب١ُ٘ ٚا

اٌزٜ ٠ؼًّ ػٍٝ رم٠ُٛ عٍٛن اٌز١ٍّز ٚثٕبء ؽخق١زٗ ٚفمً ِٛا٘جٗ ٚرٙز٠ت خٍمٗ ، فٙٛ اٌمذٚح ئْ 

وبْ فبٌؾبً وبْ ٌٗ ث١ٓ ر١ِ٩زٖ ا٤صش اٌقبٌؼ ، ٚئْ وبْ غ١ش رٌه وبْ أصشٖ وزٌه  

 اٌقفبد اٌٛاعت رٛفش٘ب فٟ ِؼٍُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ

س اٌزٟ ٠غت رٛفش٘ب فٟ ِذسط اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ؽزٝ ٠ّىٓ ٕ٘بن وض١ش ِٓ اٌقفبد ٚاٌؼٕبؿ

 ا٨هّئٕبْ ػٍٝ أٔٗ ع١مَٛ ثبٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ ِٕٗ ػٍٝ ٚعٗ ِشك 

 

 :انشخظٛخ -1
رؼجش اٌؾخق١خ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ ٔغبػ اٌفشد وّذسط ، ٠ٚزٛلف ٔغبػ ثشٔبِظ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ئٌٝ ؽذ 

ح ٚوفبءرٗ فؾخق١خ اٌّذسط رؼٕٟ رفى١شٖ ٚؽؼٛسٖ ٚعٍٛوٗ ِٚظٙشٖ ثؼ١ذ ػٍٝ ؽخق١خ ِذسط اٌزشث١خ اٌجذٟٔ

فمذ أوذ لبدح اٌزشث١خ . وأغبْ ، ٨ ٠ٕظش ئٌٝ ٔفغٗ وفشد ِٕفق٩ً ػٓ ا٢خش٠ٓ ثً ٠ٕظش ػٍٝ أٔٗ ػنٛ فٟ عّبػخ 

.  ثأْ ػٕقش اٌؾخق١خ ٘ٛ ِٓ أُ٘ اٌؼٕبفش ٚاٌقفبد اٌزٟ ٠زقف ثٗ اٌّذسط ٌٕغبػ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ 

.  س٠ف اٌؾخق١خ ثأٔٙب ِغّٛػخ رفبػ٩د اٌؾخـ فٟ اٌّٛالف ا٨عزّبػ١خ اٌزٟ ٠ٛعذ ثٙب ٠ّٚىٓ رغ

:  ٠ٕٚجغٟ أْ رزٛفش فٟ ِذسط اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ففبد ِؼ١ٕخ ٌؾخق١زٗ ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ اٌقفبد ِب ٠ٍٟ 

.  أْ رىْٛ ؽخق١زٗ ل٠ٛخ ٌىٝ رإصش فٟ ٔفٛط إٌؼء ِٚٓ صُ فٟ عٍٛوُٙ -

. اً ٌٍٛفٛي ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ئٌٝ أسلٝ اٌّغز٠ٛبد أْ ٠ىْٛ لذ رُ ئػذادٖ ِٕٟٙ-

. أْ ٠ىْٛ رٚ صمبفخ ٚاعؼخ -

.  أْ ٠ىْٛ ِإِٕبً ثشعبٌزٗ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ ٠ٚجزي عٙذٖ فٟ ٘زا اٌغج١ً ، ِٚؾجبً ٌؼٍّٗ ٚاٌٛعو اٌزٞ ٠ؼًّ ف١ٗ -

أعبط ٠جٕٝ ػ١ٍٗ ػٍّٗ، ٚأْ ٠ىْٛ أْ ٠ىْٛ ٍِّب ث١ّّضاد ِشاؽً إٌّٛ اٌّخزٍفخ ٚ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌز١ِ٩ز ن-

.  أ٠نبً ػٍٝ ػٍُ ثخقبئـ اٌز١ِ٩ز ٚاؽز١بعبرُٙ

.  أْ رىْٛ ػ٩لزٗ ِغ اٌز١ِ٩ز ٚاٌّؼ١ٍّٓ ػ٩لبد ١ِٕٙخ فؼبٌخ -

.  أْ ٠ىْٛ ِزفّٙبً ٌؼٍّٗ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ٔؾشٖ فٟ اٌٛعو اٌّذسعٟ -

.  ٠زٙب فٟ ِغزّؼٕب اٌؾذ٠ش أْ ٠ىْٛ ٌذ٠خ اٌمذسح أْ ٠ٛمؼ ٣ٌخش٠ٓ ِب١٘خ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚأُ٘-

. أْ ٠جذٜ سغجزٗ فٟ اٌؼًّ ِغ وً اٌز١ِ٩ز ١ٌٚظ ا١ٌّّض٠ٓ أٚ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فمو-



أْ ٠ىْٛ ٌذ٠خ اٌمذسح ٚاٌىفبءح ػٍٝ أداء اٌّٙبساد اٌؾشو١خ فٟ ِخزٍف ا٤ٔؾطخ، ٤ٔٙب ٚع١ٍخ ِّٙخ فٟ رؼ١ٍُ -

.  ٠قجؼ ّٔٛرط ٌٍّٙبسح ثؾىً فؼبياٌّٙبساد اٌؾشو١خ ٥ٌٔؾطخ اٌش٠بم١خ اٌّؾذدح فٟ إٌّٙظ، ٚثزٌه 

أْ ٠ىْٛ ٍِّبً ثأفٛي اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ئٌٝ دسعخ رغؼً ِٕٗ ِٛسداً فبٌؾبً ٠غزّذ ِٕٗ اٌز١ِ٩ز ؽبعبرُٙ ِٓ -

.  اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد 

.  أْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ رٛف١ً أوجش لذس ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌخجشاد ئٌٝ ر١ِ٩زٖ-

ح لبدساً ػٍٝ اٌزٕظ١ُ ٚا٦داسح فٟ اٌّغبي اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ ٌزؾم١ك ا٤٘ذاف أْ ٠ىْٛ ِذسط اٌزشث١خ اٌجذٟٔ-

.  اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ فٟ اٌذسط ، ٚوزٌه فٟ ع١ّغ ا٤ٔؾطخ عٛاء وبٔذ داخ١ٍخ أٚ خبسع١خ 

  .أْ ٠ؼشف ِذسط اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ اٌفٍغفخ ا٨عزّبػ١خ اٌغبئذح فٟ اٌّغزّغ اٌزٞ ٠ؼ١ؼ ف١ٗ ٠ٚغؼٝ ػٍٝ رؾم١مٙب -

أْ ٠ؾزشَ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذسعخ ِٓ ر١ِ٩ز ِٚؼ١ٍّٓ ، ٚأْ ٨ ٠ىْٛ ِزؾ١ضاُ ٌز١ٍّز ػٓ ا٢خش عٛاء ثب٤داء -

.  أٚ غ١شٖ 

. أْ ٠ىْٛ لذٚح ؽغٕخ ٌٍز١ِ٩ز ٠مزذْٚ ثٗ ، ٠ٚجش ف١ُٙ اٌشٚػ اٌش٠بم١خ اٌؾم١م١خ -

.  أْ ٠ىْٛ ٚاعغ اٌقذس ِؾجبً ٌٍّشػ ٚثؾٛػ اٌٛعٗ -

.  ٚغ١ش ِزىٍف ٚثغ١طبً فٟ ِظٙشح ٍِٚجغٗ ، ِغ اٌؾشؿ أْ ٠ظٙش ثّظٙش ع١ًّ غ١ش ِجبٌغ ف١ٗ  أْ ٠ىْٛ هج١ؼ١بً -

 . أْ ٠ظٙش ػٍٝ عّبرٗ اٌزذ٠ٓ ، ٚاٌشعً اٌقبٌؼ ٚأْ ٠غؼٝ ٌىٟ ٠ىْٛ ٘ىزا -

 

 : انخجشح -2

ِٕٙب ِب ٠ٍٟ  ٚاٌّمقٛد ثبٌخجشح ٟ٘ ػذد اٌغ١ٕٓ اٌزٟ لنب٘ب اٌّذسط فٟ ِٕٙزٗ، ٚاٌخجشح ثٙزا اٌّؼٕٝ ٌٙب ػذح فٛائذ

  :

رجٕٟ اٌضمخ فٟ ٔفظ اٌّذسط ٔز١غخ رؼٛدٖ ػٍٝ ِٛالف اٌزذس٠ظ اٌّخزٍفخ ، ٚرضداد ٘زٖ اٌضمخ ٌذ٠ٗ ئرا وبْ أف٩ً لذ -

.  رٍمٝ ِٓ ا٦ػذاد إٌّٟٙ ِب ٠غؼٍٗ ٠فىش ثؼم١ٍخ ػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ 

أٚ مبسح ف١زؼٍُ ِٕٙب ِب ٠غت رؾغ١ٓ ِمذسح اٌّذسط ػٍٝ ِٛاعٗ ا٤ِٛس ، فمذ رىْٛ اٌخجشاد اٌزٟ ِش ثٙب ِف١ذح -

. أْ ٠مَٛ ثٗ أٚ ِب ٠زغٕجٗ 

رغبػذ اٌخجشح ػٍٝ رم٠ُٛ اٌّذسط ثطش٠مخ أػذي ، فىٍّب وبٔذ خجشح اٌّذسط ه٠ٍٛخ ٠ىْٛ رم٠ّٛٗ الشة ئٌٝ -

.  اٌقٛاة ِٓ رم٠ّٛٗ ثؼذ اٌزخشط ِجبؽشح 

ح أٚ اٌّشوض ِغ اٌم١بَ ثٕفظ ٌىٟ رأرٝ اٌخجشح ثأؽغٓ ٔزبئغٙب ثغت أْ رزٕٛع ، فخّظ عٕٛاد فٟ ٔفظ اٌّذسط-

 . ا٤ػّبي رقجؼ اٌخجشح ألً فبئذح ِٓ ٔفظ اٌّذح ٌّذسط لنب٘ب فٟ ِذاسط أٚ ِشاوض أخشٜ ٚلبَ ثأػّبي ِخزٍفخ 

 

 : اإلػذاد انًُٓٗ -3

٠ٚمقذ ثب٦ػذاد إٌّٙٝ وً اٌؼ١ٍّبد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ ٠زؼشك ٌٙب اٌّذسط فٟ اٌّذاسط ٚا١ٌٙئبد ا٤خشٜ اٌّّبصٍخ 

. ٘ذف أٚ رغبُ٘ فٟ ئػذادٖ وّذسط ٚاٌزٟ د

ٚثٙزا اٌّؼٕٝ رّٕٛ ؽخق١خ اٌّذسط وّشثٝ أ٨ًٚ ٚوّؼٍُ صب١ٔبً خ٩ي دساعزٗ ا٤وبد١ّ٠خ ٚاٌف١ٕخ ، فب٦ػذاد إٌّٙخ 

ٌٍزذس٠ظ ٠خزٍف ػٓ غ١ش٘ب ِٓ اٌّٙٓ ا٤خشٜ ، فٙٛ ١ٌظ ثب٤ِش اٌغًٙ ٤ْ اٌّذسط فٟ ِٕٙزٗ ٨ ٠زؼبًِ ِغ 

ٌٚىٓ ٠زؼبًِ ِغ ا٦ٔغبْ وىً ِٚغ ع١ّغ اٌغٛأت ا٦ٔغب١ٔخ ، ٠ٚشرجو ٔغبػ ِذسط  اٌغغذ ٚؽذٖ أٚ اٌؼمً ٚؽذٖ

. اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ ػٍّٗ ئٌٝ ؽذ وج١ش ثّغزٛاٖ ِٚؼٍِٛبرٗ ِٚؼبسفٗ ٚلذسارٗ ثبٌٕغجخ ٌٍٕؾبه اٌزٞ ٠مَٛ ثزذس٠غٗ 

أٟ ِىزغت ، ٚاٌؼٕقش فبٌّؼٍُ وغ١شٖ ِٓ رٜٚ اٌّٙٓ ٨ ثذ أْ ٠زٛفش ف١ٗ ػٕقشاْ أعبع١بْ أٌّٚٙب فطشٜ ٚاٌش

اٌفطشٜ ٘ٛ اعزؼذادٖ ٌٙزٖ إٌّٙخ ٚرٛفش ا١ًٌّ ئ١ٌٙب ثبٌفطشح ، أِب اٌؼٕقش اٌّىزغت ٘ٛ ئػذادٖ ٚرذس٠جٗ ٌٙزٖ إٌّٙخ 

. ٚو٩ّ٘ب مشٚسٞ 

:  ِٚٓ ا٤٘ذاف اٌشئ١غ١خ ٧ٌػذاد إٌّٙٝ ٌّذسط اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ص٩س أ٘ذاف ٟ٘ وّب ٠ٍٟ 

.  اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ ٚأ٘ذافٙب رّى١ٕٗ ِٓ فُٙ ؽم١مخ اٌؼ١ٍّخ -

.  رّى١ٕٗ ِٓ فُٙ هج١ؼخ اٌز١ِ٩ز -

 . رّى١ٕٗ ِٓ فُٙ هج١ؼخ اٌّغزّغ اٌزٞ ٠ؼ١ؼ ف١ٗ -

 

  :انظسخ -4
ِٕٙخ ِذسعخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ِٕٙٗ ؽبلخ فٟٙ رزطٍت فؾخ ع١ذح ٚلذس وج١ش ِٓ اٌؾّبط ٚاٌّضبثشح ، ٤ْ اٌّذسط 

. أْ ٠مَٛ ثؼٍّٗ ػٍٝ اٌٛعٗ اٌّطٍٛة  اٌنؼ١ف ِٓ إٌبؽ١خ اٌقؾ١خ ٨ ٠غزط١غ

فبٌقؾخ اٌؼم١ٍخ ٚإٌفغ١خ ٨ رمً أ١ّ٘خ ػٓ اٌقؾخ اٌغغ١ّخ ، فبٌّؼٍُ ٘ٛ اٌّضً اٌزٞ ٠ؾبو١ٗ اٌز١ِ٩ز فٟ ػبدارُٙ 

ٚأػّبٌُٙ ، فبٌؼبداد اٌقؾ١خ ١ٌغذ غش٠ضح فٟ إٌفظ ثً رىزغت ػٓ هش٠ك اٌزٛع١ٗ ٚاٌزم١ٍذ ٚاٌزذس٠ت إٌّظُ ، 



ؽم١مٟ فٟ ر١ّٕخ اٌقؾخ اٌغ١ذح ٌٍز١ِ٩ز فاْ اٌّذسع١ٓ أٔفغُٙ ٠غت أْ ٠ىٛٔٛا أفؾبء ِٚٓ  ٌٚىٟ ٠ىْٛ اٌزأص١ش

 . أعً رٌه ٠غت ئعشاء فؾـ هجٟ ؽبًِ ػٍٝ اٌّذسع١ٓ لجً رؼ١ٕٗ 

 

:  انثمبفخ انؼبيخ -5
 اٌضمبفخ اٌؼبِخ مشٚسح ٌىً ِذسط ثؾىُ وٛٔٗ ِشث١بً، فىٍّب صادد ِؼٍِٛبد اٌّذسط فٟ ِخزٍف اٌّغب٨د ٌذ٠ٗ

. وبْ ألذس ػٍٝ وغت صمخ ر١ِ٩زٖ ٚاٌزأص١ش ف١ُٙ

فبٌضمبفخ اٌؼبِخ رغبػذ اٌّذسط ػٍٝ ٔنظ ؽخق١زٗ ٚارغبع أفمٗ ٚعؼخ ئدساوٗ ، وّب رغبػذٖ ػٍٝ ؽً وض١ش ِٓ 

اٌّؾى٩د اٌزٝ رقبدفٗ فٟ ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ ، ٚٔظشا ٌزفبػً ِذسط اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ِغ ر١ِ٩زٖ ٚوضشح ارقبٌٗ ثُٙ فّٓ 

ِٚٓ أِضٍخ . ٠ىْٛ ٍِّبً ثضمبفخ ػبِخ ٚثضمبفخ س٠بم١خ ؽزٝ ٠ىْٛ ػٍٝ ث١ٕخ ثب٤ِٛس اٌزٟ رطشػ أِبِٗ  ا٤عذس أْ

: اٌضمبفخ اٌؼبِخ ِب ٠ٍٟ 

.  اٌضمبفخ اٌؼ١ٍّخ-

.  اٌضمبفخ اٌزٟ رزقً ثبٌّٕٙخ ٚثّؾى٩د اٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ -

.  اٌضمبفخ اٌذ١ٕ٠خ-

 . اٌضمبفخ اٌٍغ٠ٛخ-

 

 :ت مدرس التربٌة البدنٌة واجبات ومسئولٌا

 

. هو المسئول عن تحقٌق أهداف التربٌة البدنٌة سواء كانت تعلٌمٌة أو تربوٌة -1
. فتها االجتماعٌة التعاون مع المدرسة فً تحقٌق رسالتها التربوٌة ووظً-2
بدنٌا ، وعقلٌا ،ونفسٌا واجتماعٌا ، ) ع مستوى التالمٌذ من جمٌع الجوانب العمل على رف-3

 ( .ارٌا ومه
 تنظٌم طابور الصباح  ومراسٌم تحٌة العلم -4
.  تدرٌب الفرق الرٌاضٌة فً المدرسة واإلشراف علٌها  -5 
.  تنظٌم النشاط الداخلً والخارجً بالمدرسة  -6
.  تنظٌم المهرجانات والحفالت الرٌاضٌة فً المدرسة ووضع برامجها  --7
رٌس فً المدرسة وإدارة المدرسة بحٌث ٌصبحون العالقات التعاونٌة مع هٌئة التد توطٌد -8

.  مستعدٌن لتقدٌم أي مساعدة فً األنشطة الرٌاضٌة
العمل على خلق عالقات جٌدة مع الهٌئات الخارجٌة للمساهمة فً حل بعض ما ٌقابل  -9

.  المدرسة من مشاكل وصعوبات 
فً العملٌة  امنه ها المرجوس التربٌة البدنٌة وإعدادها إعداداً ٌحقق فائدتهوالعناٌة بدر -10

 التعلٌمٌة والتربوٌة

 

 

 

 

 



 

 

عملٌة الزمة ألي مجال من مجاالت الحٌاة ،  حتى للتدرٌس فً الفصل كما  التقوٌم

هو حتمً فً جمٌع مجاالت النشاط األخرى، وٌظهر االحتٌاج للتقوٌم عندما نرٌد 

أحكام معٌنة، مهما كانت بساطة أو تعقٌد المهمة التً نرٌد اصدار الحكم  إصدار

بشأنها ، وسواء أكانت اتخاذ قرار بما نرٌده الٌوم ، أو بشأن المهنة التً نمتهنها 

. فً حٌاتنا 

فالتقوٌم من وجهة نظر التربٌة عملٌة منظمة لتحدٌد مدى تحقٌق األهداف 

. ذا التعرٌف التربوٌة ، وهناك مظهران هامان له

. هو أن التقوٌم عملٌة منظمة : األول 

أن التقوٌم ٌسلم بأن األهداف التربوٌة تم تحدٌدها قبل القٌام بعملٌة : الثانً 

. التقوٌم ، ودون تحدٌد مسبق لألهداف فمن المستحٌل القٌام بعملٌة التقوٌم 

ول إلى وٌمكن القول بمعنى آخر أن التقوٌم هو عملٌة اصدار األحكام والوص

الحكم قد ٌكون  إصدارقرارات بالنسبة إلى قٌمة خبرة من الخبرات، والغرض من 

. تطوٌر الشًء أو تحسٌنه 

وللمعلم مهارة فً التدرٌس، ولرئٌس القسم مهارات فً التقٌٌم، وقد تكون هذه 

. وإما أن تكون مرتجلة أو مرتبة ومنظمة ، المهارات تامة وقد تكون قاصرة 

الناجح هو من ٌتعرف على المهارات الفنٌة العلمٌة فً إعداد تقرٌر  ورئٌس القسم

زٌارتة للمعلم فٌعمل على تطبٌقها ، وٌتعرف على السجالت الخاصة فٌقوم 

. بتنفٌذها وتفعٌلها 

 

 



 

  تقييم األداءما ٌُ 

ال شك أن المصلحة العامة تقتضي بأن يعٍد بالُظائف 

الىٍُض بأعباء  القادزيه علّ إلّ األكفاء مه العامليه

 ٌري الُظائف َاالزتفاع إلّ مستُِ مسؤَلياتٍا، َإٌداز

البشسية المتاحة َسُء ذلك المبدأ يعىي إٌداز اإلمكاويات 

 .استغاللٍا

تحليل َتقييم أداء العامليه لعملٍم : األداء َيعىي تقييم

َكفاءتٍم في  َمسلكٍم فيً، َقياس مدِ صالحيتٍم

الحالية التي يشغلُوٍا َتحملٍم الىٍُض بأعباء الُظائف 

َإمكاويات تقلدٌم لمىاصب ََظائف ذات  لمسؤَلياتٍا،

األعتباز كالا  مستُِ أعلّ، َمه ثم فتقييم األداء يأخر في

مه األداء الحالي للعامليه َقدازتٍم المستقبلية 

 : الفسق بيه التقُيم َالتقييم 

 

ٌضها وَقاط انضعف قٍاط انهذف ويعشفت َقاط انقىي وتعض: انتقىٌى هى 

. وعًم خطظ نعالجها 

 

. إصالح انخهم واالعىجاج وتعذٌهه : انتقىٌى هى 

 

.  هى إعطاء انشًء قًٍته وتقًٍه : انتقٍٍى هى 

 

انفشق بٍٍ انتقىٌى وانتقٍٍى و انقٍاط واالختباس 

 

يٍ انُادٍت انتشبىٌت ٌذذث نبظ بٍٍ هزٌٍ انًصطهذٍٍ وًٌكٍ أٌ 

واالختباس َضٍف إنٍها يصطهخ انقٍاط 

 

) إصذاس دكى عاو فً ضىء يعاٌٍش يذذدة بأٌ َقىل هزا طانب: انتقٍٍى 

(  يًتاص -جٍذ  -ضعٍف 

ال ٌقتصش انتقىٌى عهى إصذاس دكى عهى قًٍت األشٍاء ونكٍ : انتقىٌى 

 .ٌتجاوص رنك التخار انقشاساث فهى عًهٍت تشخٍصٍت عالجٍت وقائٍت 



 

 

 (تقوٌم الكفاءة ) كٌفٌة تقٌٌم المعلم 

 

 من خالل توزٌع نموذج تقٌٌم الكفاءة للمعلم وشرح بنوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  متابعة رئٌس القسم للمعلم

مستمرة للمعلمٌن معه فً المدرسة متابعة  من واجب رئٌس القسم أن ٌقوم بعملٌة

، وعملٌة التقوٌم جد ضرورٌة وال محٌد عنها ، ولكن ٌنبغً أن ال ٌستخدم التقوٌم 

والسبب فً ذلك أن البعض ٌسرف فً استعمال حقه فً التقوٌم بشكل خاطئ ، 

حتى تتحول العملٌة إلى نوع من التجرٌح أو الترصد، أو إلى منبر لإلطراء 

والمدٌح وعدم المتابعة ، وبالتالً ٌؤثر ذلك سلبا على العمل التربوي فً المدرسة 

والزٌارات  لرٌاضًفمتابعة أداء المعلم تكون فً طابور الصباح وتدرٌب النشاط ا، 

للمعلمٌن داخل الفصل أحد أهم بنود التقوٌم للمعلم ، ولٌس لها ضابط عددي محدد 

للزٌارة فً كل فصل دراسً، فالمعلم الجدٌد ٌحتاج إلى تكرار الزٌارات بقصد 

تزوٌده بالمهارات والتنمٌة المهنٌة ، والمعلم الذي تدنى عنده األداء كذلك ٌتم 

مستواه المهنً، والمعلم المجٌد ال نكثر له الزٌارة إذا تبٌن  الركٌز علٌه بقصد رفع

منه، ولكن ال ٌعنً أن نهمل  متعلمٌنللمعلم قدرته على تحقٌق األهداف واستفادة ال

زٌارته حتى ال ٌركن وٌشعر بأنه غٌر متابع ، فٌضعف مستواه بحجة عدم الزٌارة 

الكل وإعطاء كل ذي حق حقه  ، فالمعلم األول ٌوازن فً زٌاراته، والمطلوب إفادة 

 

 (نموذج متابعة النشاط المدرسً + توزٌع نموذج متابعة طابور الصباح ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تعرٌف الدرس 

فٟ اٌّبدح اٌذساع١خ ٠ٚؾًّ ِغ رٌه  ٠ؼزجش اٌذسط اٌٛؽذح ا٤عبع١خ ٌٍّٕٙظ فٙٛ ٠ّضً افغش عضء

 . وً خٛافٙب

ٚئػذاد ٚرٕف١ز اٌذسط ، فبٌذسط ٘ٛ اٌٛؽذح ؽغٓ رؾن١ش  ٠ٚزٛلف ٔغبػ أ٘ذاف إٌّٙظ ػٍٝ

ٟ٘ اٌخطٛح ا٤ٌٚٝ ٚاٌٙبِخ فٟ رٕف١ز ٚرؾم١ك ا٤٘ذاف اٌؼبِخ  اٌقغش ٌٍّٕٙظ ٠ٚؼزجش اٌؼٕب٠خ ثٗ

 . ٌٍّٕٙظ

ٌٍز١ِ٩ز فٟ ٚلذ ِؾذد ٌُٙ فٟ اٌغذٚي  ٚدسط اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ ٠ّضً ا٤ٔؾطخ اٌؾشو١خ اٌزٟ رمذَ

 . اٌّغبػذح فٟ رؾم١ك أغشاك ِمشس اٌغٕخ اٌذساع١خ ًِ ػٍٟاٌّذسعٟ أصٕبء ا١ٌَٛ اٌذساعٟ ، ٠ٚغ

ٚا٩ٌؽك ؽزٝ رىْٛ اٌذسٚط ٚؽذح  ٠ٚشاػٟ أْ ٠شرجو ِؾزٜٛ وً دسط ثّؾزٜٛ اٌذسط اٌغبثك

 . اٌجذ١ٔخ حرؼًّ ػٍٟ اعزخذاَ أٌٛاْ إٌؾبه ٚرط٠ٛش ػٕبفش ا١ٌبق

فٟ اٌزشث١خ ، ٚ٘ٛ ِؾذد  ٟ٘ اٌّغبي اٌضِٕٟ اٌّخقـ ٌزذس٠ظ ِٛمٛع ِب: رؼش٠ف اٌذسط 

أٔخ ٠ّضً اٌؾىً ا٤عبعٟ  وّب(ق35:45)اٌش٠بم١خ رجؼب ٌٍخطخ اٌذساع١خ ٌىً ِإعغخ رؼ١ّ١ٍخ 

 .اٌّزؼب١ِٓ ِٓ% 95ٌٍؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثبٌّذسعخ ؽ١ش ٠ؾزشن ف١ٗ ؽٛاٌٟ 
 

 
 : مواصفات الدرس الجٌد ما هً

 
التالمٌذ فٌه بالسعادة من وجهة نظر الدراسات األوروبٌة الحدٌثة؟ هل هو الدرس الذي ٌشعر  

والمرح؟ أم هو الدرس الذي ٌشارك فٌه التالمٌذ بصورة فعالة؟ أم هو الدرس الذي ٌراعً الفروق 
الفردٌة لكل طالب؟ أم هو الدرس الذي ٌرفض فٌه المعلم التسٌب وتدلٌل الطالب، وٌؤمن بالنظام 

ة من كمبٌوتر إلى سبورة تفاعلٌة والحزم والصرامة؟ أم هو الدرس الذي تهٌمن علٌه التقنٌات الحدٌث
 إلى آٌباد، أي درس بال أوراق؟

 

ززٗ ٚكٌٕ انذسط َبخسب ٔٚسمك أْذافّ ال ثذ أٌ رزٕفش فّٛ ششٔؽ رغبػذ ػهٗ رسمٛمّ ٔعٕف  

 : َخزظشْب فٙ ثؼغ انششٔؽ

انزمٕٚى  – (٘رانزُف)ؽشٚمخ االخشاج -االدٔاد   -انضيٍ

. المعلمن ٌكون لكل درس هدف ٌسعى إلٌه اٌجب أ -
 .طاقة اٌجابٌة لمقابلة الطالبات بابتسامة و  االستعداد النفسً-

 االستعداد الذهنً قبل بداٌة الحصة بمراجعة  االعداد الكتابً للدرس   -
 . قبل بدء الحصة وضع االجهزة واألدوات بطرٌقة منظمة ومشوقة لكل أجزاء الدرس -
  . ٌثة فً الدرساستخدام التقنٌات الحد-
. التدرج فً تعلٌم المهارات الحركٌة والعقلٌة للتالمٌذ من األسهل لألصعب -
أن ٌحتوى الدرس على تمرٌنات شاملة لجمٌع أجزاء الجسم  -
أن ٌناسب النشاط الزمن المخصص فال تزٌد وال تقل  -
التنوٌع فً التشكٌالت المستخدمة   -تجاهات الملعب المختلفة المعلم الاستخدام ) التنوع والتغٌر -
 (التنوٌع فً االدوات المستخدمة فً الدروس –
. مالئمة حالة الجو فال ٌكون النشاط قلٌل فً جو بارد وال ٌكون النشاط مجهد فً جو حار -
. اشراك جمٌع التالمٌذ وخاصة ذوى االحتٌاجات الخاصة -
 مراعاة الفروق الفردٌة   -
  (اع االجهزة واالدوات الى مكانها بعد االنتهاء من استخدامها ارج) نظافة الملعب  -



-  
. مالبس التالمٌذ تكون مالئمة للنشاط الرٌاضً -
ٌجب أن ٌكون المعلم قدوة حسنة للتالمٌذ فٌعتنً بمظهرة وشخصٌته  -
 
 

: أنماط درس التربٌة الرٌاضٌة
 

ى أنماط مختلفة إال أننا نتفق على قُسم درس التربٌة الرٌاضٌة من قبل المختصٌن والتربوٌٌن إل
: أنماط محددة لدروس التربٌة الرٌاضٌة كما ٌلً 

 
دروس تهدف إلى إكساب الصفات البدنٌة  -1
 
دروس تهدف إلى إكساب المهارات الحركٌة  -2
 
دروس تهدف ألى الربط مابٌن النمطٌن السابقٌن  -3
 
دروس تهدف إلى تحسٌن مستوى األداء  -4
 
 (االختبارات العملٌة )  إلى قٌاس المستوى الذي وصل إلٌه التالمٌذدروس تهدف  -5
 

 
: ِؾز٠ٛبد دسط اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ

ق فهزنك لُغى انذسط إنٗ ػذح ألغبو ثٓذف رُظٛى 45كًب َؼهى صيٍ زظخ انزشثٛخ انشٚبػٛخ 

: ػًم انًؼهى ٔانسظٕل ػهٗ َزبئح إٚدبثٛخ ٔلذ لٌغى انذسط إنٗ األخضاء انزبنٛخ 

ق 3االزًبء انؼبو  

ق 8 االػذاد انجذَٙ انخبص 

ق 15انُشبؽ انزؼهًٛٙ  

 ق15انُشبؽ انزطجٛمٙ  

ق 3  انُشبؽ انخزبيٙ 

 

 

 

 يسزٕٚبد دسط انزشثٛخ انشٚبػٛخ

 

  االزًبء انؼبو -1

 االػذاد انجذَٙ انخبص-2

انُشبؽ انزؼهًٛٙ  -3 

انُشبؽ انزطجٛمٙ -4

  انُشبؽ انخزبيٙ-5 

 

 



 

 :الزًبء انؼبو ا-1

ْٕ انزذفئخ انؼبيخ ٔاإلزًبء ٔرنك ػٍ ؽشٚك إدخبل خًٛغ ( اإلزًبء)انغشع األعبعٙ يٍ 

أخضاء اندغى فٙ انسشكخ ٔخبطخ انًفبطم ٔانؼؼالد انكجٛشح رًٓٛذا نهؼًم األطؼت انز٘ ٚمٕو 

كزنك رؼذ انًمذيخ نهزاليٛز َفغٛب .ثّ انفشد فٙ األخضاء انزبنٛخ يٍ انذسط 

ٔلذ ٚكٌٕ َشبؽ .يشذ ٔانغشٔس ٔاالَطالق ٔانسشٚخ انًُظًخ نزمجم انذسط كبيال ثشٔذ ال

انًمذيخ رًشُٚبد أٔ أنؼبثب ٔفٙ كهزب انسبنزٍٛ ٚدت أٌ ركٌٕ انسشكبد أٔ انًٓبساد ثغٛطخ عٓهّ 

ًٔٚكٍ . ٔاٌ ركٌٕ يؼشٔفخ نهزاليٛز ززٗ ال رزؼطم انسشكخ نؼذو فٓى انُشبؽ أٔ طؼٕثزّ.شبيهخ 

. رًشُٚبد أطؼت أٌ رؼطٗ انًمذيخ ػهٙ شكم نؼجخ أٔ

 

 :ػذاد انجذَٙ انخبص اال –2

ٔانغشع يٍ ْزِ انزًشُٚبد انؼُبٚخ ثمٕاو انزهًٛز ٔنٛبلزّ انجذ َٛخ ٔانزٕافك ثٍٛ انًدًٕػبد 

انؼؼهٛخ انًخزهفخ ٔانزأثٛش ػهٗ أخٓضح اندغى ٔصٚبدح يشَٔخ انًفبطم ٔٚشزشؽ فٙ ْزا اندضء 

ْب ززٗ رضداد إؽبنخ انؼؼالد ٔرمٕٖ ٔثزنك انؼُبٚخ ثظسخ األداء ٔأٌ رظم انسشكبد أللظٗ يذا

. رؤثش ػهٗ انمٕاو

 

. فؼمٔلذ ٚؤد٘ ْزا اندضء ػهٗ أدٔاد أٔ ثذٌٔ ٔنكٍ اعزخذاو األدٔاد أ

 

:- ٔرشًم رًشُٚبد ْزا اندضء

رًشُٚبد انمٕح -2يشُٚبد انًُكجٍٛ د-1

رًشُٚبد اندزع  -4يشُٚبد انزٕاصٌ د-3

رًشُٚبد انًشٙ ٔاندش٘   -5

 

نزًشُٚبد يب ٚغًٙ ثبنزًشُٚبد انزشٔٚسٛخ ْٔٙ رًشُٚبد خفٛفخ ؽبثؼٓب انسشٚخ ٔٚزخهم ْزِ ا

ٔاالَطالق ٔغبنجب يب ركٌٕ ػهٗ ْٛئخ نؼجخ ثغٛطخ أٔ عجبق خفٛف، ٔانغشع يٍ ْزِ انزًشُٚبد 

.  يهم انز٘ لذ ُٚزبة انزاليٛز أٔ األنؼبة انزشٔٚسٛخ ْٕ إَمبر انذسط يٍ ال

 

  :-انُشبؽ انزؼهًٛٙ   -3

انزؼهًٛٙ ْٕ انُٕاح انزٙ ٚجُٙ ػهٛٓب انذسط كهّ ْٕٔ طهت انخطخ انؼبيخ ْٕٔ اندضء انُشبؽ 

ٔػهٗ رنك ٚظجر انغشع انًجبشش .انزؼهًٛٙ يٍ انذسط ْٕ انز٘ ٚشًم انٕزذح انذساعٛخ 

. نهذسط ْٕ انغشع يٍ ْزا اندضء 

 

سح ٔفٙ فذ.ركٌٕ يذح انفزشح ػشش دلبئك ٔلذ رطٕل أٔ رمظش زغت خجشاد ٔلذساد انفظم 

ٔٚمٕو انًذسط ثزمذٚى انُشبؽ اندذٚذ ٔٚزخز .انُشبؽ انزؼهًٛٙ ٚزؼهى انفظم يٓبساد خذٚذح 

. انزمذٚى انزٙ ٚخزبسْب انًذسطانفظم رشكٛال ٚزُبعت يغ َٕع انُشبؽ ٔؽشٚمخ انششذ ٔ

 

 انُشبؽ انزطجٛمٙ -4

ظبو انمٛبدح فٙ ْزِ انفزشح ُٚزمم انزاليٛز إنٗ اندًبػبد انزٙ ُٚمغى إنٛٓب انفظم ٔٚغزخذو ٌ

ٔانسكى انزارٙ ْٕٔ أزت أخضاء اندذٔل كهّ إنٗ َفٕط انزاليٛز ٔلًٛزّ انزشثٕٚخ كجٛشح ٔركًٍ 

. عزخذاو َظبو اندًبػبد ٔانمٛبدح فٙ زغٍ ا

ٔٚمٕو فّٛ انزاليٛز ثزطجٛك انًٓبساد انغبثمخ أٔ انزٙ رؼهًْٕب فٙ انُشبؽ انزؼهًٛٙ يٍ َفظ 



خًبػخ ثُشبؽ يؼٍٛ ثى رُزمم اندًبػبد رجؼبً نُظبو يٕػٕع انذسط ٔانًزجغ ػبدح أٌ رمٕو كم 

نزًبسط كم خًبػخ َشبؽ أخش غٛش انز٘ يبسعزّ ٔرزجبدل اندًبػبد أٔخّ انُشبؽ ثى رُزمم يشح 

. ززٗ رًبسط كم خًبػّ كم أٔخّ انُشبؽ انزٙ يبسعزٓب كم اندًبػبد ا ألخشٖ . أخشٖ 

 

فٓزِ فشطّ نهزذسٚت .ة انًزؼهى انًٓبساد ٔرشخغ أًْٛخ ْزا اندضء إنٗ اَّ ٚظمم يٍ اكزغب

. ٔإطالذ انخطأ ٔرثجٛذ انًٓبسح 

 

((. ٔردٓٛض األدٔاد--ٚت انًهؼت رشد))ٔيٍ انٕعبئم انًغبػذح نُدبذ ْزا اندضء 

 

 انُشبؽ انخزبيٙ--5

ٔانغشع يٍ ْزا انُشبؽ ْٕ رٓذئخ انزاليٛز َفغٛبً ٔػؼٕٚبً ٔانشخٕع ثأخٓضح اندغى إنٗ زبنزٓب 

. رٓٛئخ انفظم نهشخٕع إنٗ زدشح انذساعخ انطجٛؼٛخ ٔ

 

ٔٚكٌٕ انشخٕع ػهٗ ْٛئخ لبؽشاد ٔركٌٕ رًشُٚبد ْزا اندضء لظٛشح ٔثطٛئخ انزٕلٛذ ْبدئخ 

. ززٗ رٓذ٘ يٍ عشػخ انزُفظ ٔانذٔسح انذيٕٚخ 

 

ٔلذ رشزًم ػهٗ رًشٍٚ أٔ رًشٍُٚٛ .دلبئك ػبدح فٙ انذسط انؼبد٘ ( 4) ٔرغزغشق ْزِ انفزشح 

 أنزساػٍٛ أٔ اندزعنهشخهٍٛ أٔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انُمذ

 

 : ٚأرٙ انُمذ فٙ انهغخ ثًؼٍُٛٛ :رؼشٚف انُمذ

 .َمذ انشٙء ثًؼُٗ َمشِ نٛخزجشِ أٔ نًٛٛض خٛذِ يٍ سدٚئّ: األٔل

أ٘ : فالٌ ُٚمذ انُبط : إظٓبس انؼٛت ٔانًثبنت، ٔغًؾ انُبط ٔثخغٓى أشٛبءْى فٛمبل : انثبَٙ 

: فغًٕا أزذًْب.انؼهى لغًٕا انُمذ إنٗ لغًٍٛ ػهٗ َسٕ يب ٔسد فٙ انهغخ ٚؼٛجٓى ٔٚغزبثٓى ٔأْم 

و ثّ طبزجّ انخطأ، ٔٚسبٔل إطالزّ  ّٕ انُمذ : خش ٔعًٕا اٜ. انُمذ انجُّبء، ْٕٔ انُمذ انز٘ ٚم

ْٔزا فّٛ إظٓبس ػٛت اٜخشٍٚ نهُٛم يُٓى ٔرشّٕٚ عًؼزٓى ٔانطؼٍ فٙ ( أٔ انٓذاو)انٓبدو 

 ..انشٛئٍٛ.. نٓزٍٚ ..انزٕػٛسٛخ...ثؼغ انُمبؽ.. ركٌٕ .. ُْٔب. ثشْبٌ َٛبرٓى يٍ غٛش زدخ ٔال

 

  انفشق ثٍٛ انُمذ انجُبء ٔانُمذ انٓذاو
=================== 

 .ثًُٛب انُمذ انٓذاو ٚمٕو ػهٙ انغت ٔانزدشٚر انشخظٙ.. انُمذ انجُبء ٚغزخذو أعبنٛت ػهًٛخ -1

ثًُٛب انُبلذ انٓذاو .. لبئًب ػهٗ دساعخ رخظظّانُبلذ انجُبء ٚمذو َمذا يزخظظب ٔػهًٛب،  -2

 .ُٚزمذ أفكبسا ال ٚهى ثٓب ٔٚزكهى فٗ غٛش يدبنّ

ثًُٛب انُبلذ انٓذاو ٚزؼًذ .. انُبلذ انجُبء ٚسشص ػهٗ َظٛسخ األشخبص ٔٚهًر لجم أٌ ٚظشذ -3

 .فؼٛسخ األشخبص

انٓذاو ًّْ أٌ ٚكغت  ثًُٛب انُبلذ.. انُبلذ انجُبء ْذفّ انسمٛمخ انًدشدح ٔرسغٍٛ األٔػبع-4

 .انًٕلف ٔٚثجذ أَّ اَزظش فٗ انُٓبٚخ

ثًُٛب انُبلذ انٓذاو ال .. انُبلذ انجُبء ْٕ انزٖ ٚؤكذ ػهٗ إٚدبثٛبد انفكشح ٔرٕػٛر عهجٛبرٓب-5

 .ٚشٖ فٗ أٖ فكشح عٕٖ اندبَت انغهجٗ فمؾ

انٓذاو ٚشٖ أٌ  ثًُٛب انُبلذ.. انُبلذ انجُبء ٚشٖ أٌ سأّٚ ًٚكٍ أٌ ٚؤخز ثّ، ًٔٚكٍ يؼبسػزّ-6

 .سأّٚ ثًثبثخ زكى َٓبئٗ غٛش لبثم نهُمغ

ثًُٛب انُبلذ انٓذاو غٛش .. انُبلذ انجُبء ْٕ انزٖ ٚشزت ثدًٛغ اٜساء انًطشٔزخ ُٔٚبلشٓب-7

 .يغزؼذ نغًبع سد طبزت انفكشح

ثًُٛب انُبلذ انٓذاو نذّٚ .. انُبلذ انجُبء نّ سأٖ يٕزذ زٕل انفكشح ثغغ انُظش ػٍ طبزجٓب-8

 .اصدٔاخٛخ، فٕٓ ُٚزمذ زغت يكبَخ األشخبص

 .ثًُٛب انُبلذ انٓذاو ٕٚعغ انُمذ إنٗ يٕػٕػبد أخشٖ.. انُبلذ انجُبء ٚشكض ػهٗ انفكشح-9

 .ثًُٛب انُبلذ انٓذاو ال ًّٚٓ رمذٚى زهٕل.. انُبلذ انجُبء ٚسبٔل أٌ ٚمذو ثذائم نهزطٕٚش-10



 .ثًُٛب انٓذاو ٚمف ػُذ انُمذ.. ػًم ٔاالَدبصانُبلذ انجُبء ٚؼزجش انُمذ يشزهخ يٍ يشازم ال -11

.. انُبلذ انجُبء ٚفظم ثٍٛ انفكشح ٔثٍٛ غٛشْب يٍ األفكبس انزٗ ال ػاللخ نٓب ة انًٕػٕع -12

 .ثًُٛب انُبلذ انٓذاو ٚكشس َمذ َفظ انًٕػٕع فٗ أيبكٍ ٔأٔلبد ال ػاللخ نٓب ثّ

ثًُٛب .. خشٖ نُفظ انشخض انزٖ اَزمذِانُبلذ انجُبء يًكٍ أٌ ٚزمجم األفكبس االٚدبثٛخ األ -13

 .انُبلذ انٓذاو إرا اَزمذ شخظب فئَّ ٚشفغ كم أفكبسِ األخشٖ يًٓب كبَذ إٚدبثٛخ

 يزٗ ٚكٌٕ انُمذ يشفٕػب؟

ػٕذِب ٠زغبٚص إٌبلذ ؽذٚد ا٤دة، خبفخ ئرا وبٔذ أٌفبظ إٌّزمذ عبسؽخ، ٚرغٝء اٌٝ اٌؾخـ  -1

 .٨ ئٌٝ فىشرٗ أٚ ِؾشٚػٗ.. ٔفغٗ ٤ٍٚ٘ٗ

ث١زٗ .ػٕذِب ٠زغبٚص إٌمذ ئٌٝ اٌٙغَٛ ػٍٝ اٌّمذعبد، وب٦عبءح ئٌٝ هللا ٚسعٌٛٗ، ا ٚاٌٝ أً٘  -2

 .ٚئٌٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌؾش٠فخ.

 .ػٕذِب ٠ىْٛ إٌمذ ثأعٍٛة غبمت، ٠ّٚزٙٓ وشاِخ اٌؾخـ-3

 .ػٕذِب ٠ىْٛ إٌمذ ث٩ ِٕبعجخ، ؽ١ٕئز ع١ىْٛ إٌمذ فٝ غ١ش ِىبٔٗ-4

 

 هدفٌن اردت أن تنتقد شخصا فأنت امام أحدإذا 
  تنتقد الشخص ذاته فً صورة الموضوع الذي تنقده فٌه إما ان تكون

 صاحبها أو أنك تنقد الفكرة بغض النظر عن
تعبٌر عن وجهة نظر تجاه تفكٌرشخص آخر فٌجب أن  لذلك النقد هو

 اآلخر ٌكون بتمٌز شدٌد حتى النفقد هذا
 الهامة فً النقدالنقاط  وإلٌك بعض

 
 : ـ البٌنٌة1

 .وال تنقده أمام اآلخرٌن  لٌكن نقدك ألخٌك ، أو ألّي إنسان آخر نقداً بٌنٌاً ، أي بٌنك وبٌنه
 : ـ اإلنصاف 2

وكلّما كنت دقٌقاً فً نقدك ، بال جور  حالة وزن بالقسطاس المستقٌم ،.. النقد هو حالة تقوٌم 

 كنت أقرب إلى العدل واالنصاف  تجاوز ،وال انحٌاز وال تعصب وال افراط وال 
 : ! اإلٌجابً إلى السلبً ـ إجمع 3

باإلٌجابً فتشٌد به وتثّمنه ثّم  وهذا األسلوب هو من األسالٌب المحّببة فً النقد ، حٌث تبدأ

اإلٌجابٌات مدخالً سهالً للنقد ، أل ّنك  تنتهً إلى السلبً ، وبهذه الطرٌقة تكون قد جعلت من

إّنه : إّنك تقول له .. اآلخر إلى نقدك أو نصٌحتك  مسامع القلب قبل األذنٌن لٌستمعبذلك تفتح 

 . مؤاخذات لو انتبه إلٌها لكان أكثر حسناً وصالحاً  جٌد وطٌب وصالح ومحترم لكّن ثمة
 : اإللتفات إلى اإلٌجابً ـ 4

كون اإلٌجابً ، وي وقد ٌكون السلبً لدى أحد األشخاص أكثر من اإلٌجابً بحٌث ٌغّطً علٌه

ٌّن علٌك أن تبحث أو تنّقب عنه تنقٌباً ، فال تعدم المحاولة ألن ذلك مما  نادراً للدرجة التً ٌتع

 .. ٌجعلك فً نظر المنقود كرٌم الطبع



 : ـ أعطه فرصة الدفاع عن نفسه 5
 : !الظواهر ؟ ـ حاسب على 6
 فلعلّ » وحاسبه على الظاهر أن تمضً فً نقدك وترتب علٌه األثر ، احترم نواٌا المنقود  قبل

 . « له عذراً وأنت تلوم 
 : ـ استفد من تجربتك فً النقد 7

أفادتك حصٌلة تجاربك أن تبتعد  ورّبما. لكلّ مّنا تجاربه فً نقد اآلخرٌن ، أو نقد اآلخرٌن له 

 عن أسالٌب النقد التً جرحتك أو عمقت جراحك القدٌمة ،
 : النقدٌة واضحة ـ لتكن رسالتك 8
الكالم لٌس مجدٌاً دائماً ،  تجامل على حساب الخطأ ، فالعتاب الخجول الذي ٌتكلّم بابن عم ال

خرقاً أو تجاوزاً صرٌحاً فكن صرٌحاً فً  فإذا كنت ترى. وقد ال ٌنفع فً إٌصال رسالتك الناقدة 

 .نقده أٌضاً 
 : ! بمكٌالٌن ـ ال تكل 9
ما  ٌاً فً نقودك فإذا انتقدت صدٌقاً فً أمرمن مقتضى العدل واالنصاف أن ال تكون ازدواج إن

منحاز  ، وكنت سكّت عن صدٌق آخر كان ٌنبغً أن تنقده للشًء ذاته ، فأنت ناقد ظالم أو

وعندما ٌصدر  بالنسبة للمنقود أل ّنه ٌرى أّنك تكٌل بمكٌالٌن ، تنتقده إذا صدر الخطأ منه ،

 . محاباة أو مجاملة لهالخطأ نفسه من صدٌق آخر فإّنك تغّض الطرف عنه 
 : ـ ال تفتح الدفاتر القدٌمة 10
 : التدّرج فً النقد ـ 11
  :ه انقده لشخص ـ 12
 : ـ اقترح حلوالً  13
 : الموقع والمكانة ـ راعِ  14
 : تكن لّقاطاً للعثرات ـ ال 15
 : ! فاعرف كٌف تقّدمها.. ـ النقد هدٌة  16
 

ٌُقابل بالشكر واإلبتسامةالنقد والنصٌحة والتسدٌد مق ألجل أن ٌكون  . بوالً ومرحباً به ، بل 
فإذا صغت نقدك بأسلوب عذب جمٌل « تهادوا تحاّبوا»معلوم ـ تجلب المودة  والهدٌة ـ كما هو

طبق من المحّبة واإلخالص ، وكنت دقٌقاً ومحقاً فٌما تنقد ، فسٌكون لنقدك  ، وقّدمته على

الذي سٌتقّبل هدٌتك على ( المهدى إلٌه)ود أو وأثره المؤثر على نفسٌة المنق وقعه الطٌب

 . «ووفقنً لطاعة َمْن سّددنً ومتابعة َمْن أرشدنً» طرٌقة
 

، كن أحرص ! .. ، فال تحّطم ذاته بنقدك القاسً الشدٌد ! .. إنسان ٌحّب ذاته  تذّكر أّن كلّ 

 ! ترى ذاته أجمل وأكمل وأنقى من العٌوب على أن
، وعندها تكسب أخاً حبٌباً  ! إّن دافعك إلى النقد أن تراه فوق نقدك: قل له .. وقل له ذلك  ..

 . ! بدالً من أن تخلق لك عدواً 
 

 

 

 

 



 :ػجبساد انُمذ انجُبء أيثهخ يٍ  

 
  اْزًذ  –رأنمذ  –رًّٛضد  –أثذػذ   -أزغُذ 

 

  ٚغزست  –ٚغزذػٙ  –ٚدت  –ٚمزؼٙ  –ٚهضو  –ٚغزسغٍ  –ٚفّؼم 

 

  يٍ انًٓى  –يٍ انًغزست  –يٍ انٕاخت  –يٍ انالصو  –يٍ انًغزسغٍ  –يٍ انًفّؼم

 يٍ انًفزشع  –يٍ انًسزى  –يٍ انجذٚٓٙ  –

 

  (نى ٚفّؼم ػًم : )  ٔػغ أداح َفٙ لجهٓب يثم.... 

 
 :أيثهخ يٍ ػجبساد انُمذ انّٓذاو 

 

  يٍ غٛش انؼشٔس٘  –أعبءد  –أًْهذ 
  ِٚغزمجر  –ٚكش 

 

 

 

 

. 

 انضٚبسح انظفٛخ  

 

: أهداف زيارة رئيس القسم للمعلم يف صفه 
. ـ متابعة أسالٌب التدرٌس ، وعرض المفاهٌم ٔ
. على سٌر العمل فً تدرٌس المادة ـ التعرف ٕ
ـ التعرف على مستوٌات المتعلمٌن الفائقٌن والضعاف ، وتقدم المتعلمٌن نحو تحقٌق ٖ

. األهداف 
. ـ تقوٌم أداء المعلم ٗ
مع االطالع على مهارات التدرٌس   ـ اكتشاف قدرات ومهارات المعلم وعالقته مع المتعلمٌن٘
. والتوجٌهات  ـ متابعة تنفٌذ المعلم للقراراتٙ
. ـ متابعة إنتاج المعلم من الوسائل التعلٌمٌة ، ومدى مساهمتها فً تحقٌق األهداف 7
. ـ متابعة إدارة الفصل والتعامل مع المتعلمٌن 8
. ـ إٌجاد مادة علمٌة لالجتماعات الدورٌة للقسم 9

. الوظٌفة ـ تحدٌد سٌاسة واضحة وعادلة فً النمو المهنً للمعلم من خالل ترقٌته فً ٓٔ
. ـ معالجة مواقع الخلل والضعف من خالل عمل اللقاءات التوجٌهٌة للمعلم وزمالء العمل ٔٔ
ـ تعزٌز أداء المعلم من خالل زٌادة طرح الثقة بالنفس والعمل المشترك بٌنه وبٌن اإلدارة ٕٔ

. المدرسٌة 

 



: مراحل السيارة 

 :مرحلة ما قبل الزٌارة ـ ٔ

  تحدٌد الهدف من الزٌارة .

  ( . المالعب الخارجٌةـ  ساحةـالـ  صالة التربٌة البدنٌةالفصل ـ ) تحدٌد مكان الزٌارة 

  إخطار المعلم بموعد زٌارته. 

:  مرحلة أثناء الزٌارةـ ٕ 

  االستئذان قبل دخول الحصة مع السالم .

 مع بداٌة الحصة  الدخول. 

  على أحد الجانبٌن الجلوس. 

  الرضا من تمعر وجه ، أو نحو ذلك عدم إظهار أي شًء ٌدل على عدم .

  تسجٌل الزٌارة بكل معالمها بالصورة الفنٌة التً ٌراها رئٌس القسم موضحة لإلٌجابٌات

 .والسلبٌات ، وأن تكون هذه الزٌارات بملحوظاتها مدونة لسجل الزٌارات فً القسم 

  عدم التدخل فً سٌر الدرس إال للضرورة القصوى ، وفً أضٌق الحدود. 

  المحافظة على مكانه المعلم بٌن طالبه ، وتزوٌده فً نفسه بالثقة. 

  شكر المعلم فً نهاٌة الحصة مع السالم عند االنصراف من الحصة. 

:  مرحلة ما بعد الزٌارةـ ٖ

  تسجٌل الزٌارة فً سجل الزٌارات .

  مناقشة المعلم. 

  وضع التقرٌر الذي ٌتضمن نقاط القوة والضعف. 

 .للمعلمٌن ذوى المالحظات المشتركة لتبادل الرأي بشأنها عقد اجتماع 

 

 

 

 

 



 

 : ما ٌالحظه رئٌس القسم أثناء الزٌارة 

 

  قبل بداٌة الدرس: 

 .تجهٌز االجهزة واألدوات بصورة منظمة ومشوقة  -

 .تواجد سجل االعداد الكتابً للمعلم  -

 تجهٌز التقنٌات الحدٌثة  -

 تجهٌز مشغل االسطوانات  -

 

  الدرس أثناء سٌر: 

 الحضور والملتزمات بالزي وخالفهتدوٌن  -

 .اختالف نبرة الصوت وحدته  -

 .استغالل المساحات المتوفرة  -

 .تغٌٌر اتجاه المعلم اثناء الشرح  -

 –صفٌن  –مربع ناقص ضلع  –قوس  –انتشار ) التنوع فً التشكٌالت  -

 .....(قاطرات

 .استخدام الموسٌقى فً المواضع المناسبة  -

 االهتمام باألداء الفنً للطالبة وتصحٌحه  -

 .مدى مناسبة اخراج الدرس للمرحلة العمرٌة  -

مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطالبات  سواء الناتجة عن الوراثة وطبٌعة البٌئة أو  -

الناتجة عن تباٌن المستوى االجتماعً وتأثٌره على المستوى العلمً و النفسً 

 .عند الطالبات 

 .مة الطالبات من االصابات ومراعاة عوامل االمن والسالمة اهتمامها بسال -

-  

 

  بعد االنتهاء من الدرس: 

 .مدى استفادة الطالبات من مادة الدرس وزٌادة فعالٌتهم  -

 ارجاع األجهزة واألدوات الى مكانها -

 االلتزام بزمن الحصة  -

 انصراف الطالبات بنظام  -

 

 

 



 

 : من وسائل ضبط الفصل

  أن ٌسود النظام ، وٌحصل االنتباه ، بشرط أال ٌستخدم ال ٌبدأ الدرس قبل

. العنف والغضب والصراخ 

  ال ٌبدأ الدرس قبل أن تترتب المقاعد وٌجلس كل متعلم مكانه ، وٌلتقط كل

. متعلم ما اتسخ تحت مقعده 

  توزٌع نظره فً جمٌع األركان ، فال ٌجعل اهتمامه قاصراً على الصفوف

. األمامٌة 

  المعلمٌن بمسائل جانبٌة حتى ال ٌتشتت االنتباه عدم شغل .

  شغل المتعلمٌن طوال الحصة بشتى الوسائل التً تجذبهم إلى الدرس .

  ال ٌنشغل بأعماله الخاصة عن دارسٌه فٌفسح لهم الكالم فٌما بٌنهم .

 لمٌح معه قبل فٌلجأ للت(صاحب المشكلة)أن ٌتدرج فً التعامل مع المتعلم

 .التصرٌح فً العقاب

  تقدٌم بعض الحوافز المادٌة أو المعنوٌة بالتشجٌع والثناء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ة مع نماذج لدروس عملٌةعملًتدرٌبات  وتطبٌقات 

 

 

 

 

 

 


