


المقدمة
للتربٌة مصادر ومقومات تعتبر البنٌة التحتٌة    

.للبناء التعلٌمً بشقٌه المادي والثقافً 

هذه المقومات تكمن خلف مظاهر السلوك البشري  

بصورة مباشرة أوغٌر مباشرة ومنها نستقً 

المواثٌق ونشتق األهداف التً تحكم سٌاسات 

ولما كان البناء , االنتاج فً المجاالت المختلفة 

التعلٌمً هو أساس التقدم للشعوب كان البد من أن 

.   نستعرض أهداف التربٌة بدولة الكوٌت



تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد على النمو الشامل  
المتكامل روحياً وخلقياً وفكرياً واجتماعيا وجسمياً إلى أقصى  

ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في ضوء طبيعة  
المجتمع الكويتي وف لسفته وآماله وفي ضوء مبادئ اإلسالم  

والتراث العربي والثق افة المعاصرة بما يكف ل التوازن بين  
تحقيق األفراد لذواتهم وإعدادهم للمشاركة البناءة في  

تقدم المجتمع الكويتي بخاصة والمجتمع العربي والعالمي  
بعام



األهداف التً تتصل : والً ا

.بطبٌعة المجتمع الكوٌتى 

األهداف المرتبطة  :رابعا ً

باالتجاهات التربوٌة

األهداف التً ترتبط بمطالب  :ثالثاً  

نمو المتعلمٌن وخصائصهم

.المعاصرة 

األهداف التً :ثانٌا 

. تتصل بطبٌعة العصر



ٌمثل االشراف التربوي عنصرا مهما فً اعداد النشأ 

والشباب لمتطلبات الحٌاة فً القرن الحالً اذ ٌعد 

االشراف التربوي احد األركان األساسٌة فً تطوٌر 

العملٌة التعلٌمة  بوصفه ركٌزة أساسٌة فً تحسٌن 

  أداء المتعلمٌن واكسباهم المهارات اإلٌجابٌة



ومن هذا المنطلق فان تحسٌن أداء المتعلمٌن 

ٌتطلب تطوٌر أداء المعلمٌن ودعمهم 

ومساعدتهم فً انتاج المواد التعلٌمٌة التً 

تتالءم مع احتٌاجات مستوٌات المتعلمٌن 

.المتباٌنة 

ولذلك  فان المهمة المحورٌة لالشراف التربوي 

هً مساعدة المعلمٌن وتحسٌن أدائهم وتمكٌنهم 

انمن أداء مهامهم بكل فعالٌة واتق



وٌقوم االشراف التربوي فً نموذج

:تطوٌر المدارس بمهمته من بعدٌن أساسٌٌن  

.ٌتم فً داخل المدرسة :البعد االول 

.ٌتم خارج المدرسة :البعد الثانً 

وٌشغل رئٌس ,وكال البعدٌن مكمل بعضهما بعضا 

القسم موقعا مهما على مستوى االشراف الذي ٌتم 

وهذا المستوى ٌرمً الى تطوٌر ,داخل المدرسة 

اداء العناصر البشرٌة فً المدرسة وتجسٌد 

( . نً المجتمع التعلٌمً المه



ٌنطلق مفهوم االشراف التربوي على مستوى المدرسة 

من أنها تمتلك قٌادات تربوٌة 

وهذه الخبرات ٌنبغً ,لدٌها المعرفة والخبرة المهنٌة 

أن تتاح لجمٌع العاملٌن واالختصاصٌٌن فً المدرسة ,

وٌعد مدٌر المدرسة ومساعداه ورئٌس القسم قٌادات 

اشرافٌة 

مهام فً مالحظة  فً نموذج تطوٌر المدارس الن لدٌهم

أداء المعلمٌن كما أنهم ٌعملون على تطوٌر معارفهم 

وقدراتهم التربوٌة



ٌمتلك قدرا مناسبا من الخبرة , هو معلم متمٌز

التربوٌة فً مجال التدرٌس ولدٌه رؤٌة تربوٌة 

وٌحرص على االطالع على ,ممٌزة للعمل التربوي 

كل جدٌد فً مجال عمله , ولدٌه اتجاه اٌجابً نحو 

النمو  المهنً وتطوٌر ذاته ومن ٌعمل معه , وٌقدم 

.الدعم فً مجال التخصص لزمالئه المعلمٌن 



ٌعتمد تنفٌذ نموذج تطوٌر المدارس على وجود رؤساء األقســـام فً 

جمٌع المواد والتخصصات وٌتمثل جهد رئٌس القسم فً القٌام بالمهام 

:التالٌة 

دعم العملٌات التدرٌسٌة وتحسٌنها فً مادته أو فً صف او  -1

.صفوف محدودة 

تطوٌر مواد تدرٌسه الثراء المنهج ودعمه عبر مساعدة المعلمٌن  -2

تعلٌمٌةفً انتاج مواد 

.المشاركة الفعالة فً فرٌق التمٌز لتطوٌر المدرسة وتحسٌن أدائها -3

دعم تعلم مادته بناء على البٌانات الهادفة الً تجوٌد عملٌة التعلٌم -4

.والتعلم 

.التخطٌط مع زمالئه فً التخصص لتطوٌر تدرٌس المواد الدراسٌة -5

.المشاركة فً تحسٌن المناهج الدراسٌة ذات العالقة بتخصصه -6



النواتج المتوقعة من رئٌس القسم 

فً المدرسة             

.تنمٌة العمل بروح الفرٌق فً البٌئة المدرسٌة -1

تبادل الخبرات واالستشارات التخصصٌة  -2

والتربوٌة بسهولة وٌسر دون سلطة أو توجٌه 

,.مباشر 

.تحسٌن عملٌات التعلٌم والتعلم  -3

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة التخصصٌة  -4



ٌقوم رئٌس القسم بأداء مهمته وفق تعلٌمات المدرسة 

واالدارة التعلٌمٌة ووزارة التربٌة وفق نموذج تطوٌر 

التعلٌم وٌعمل مع زمالئه برامج ابداعٌة تهدف الى تجوٌد 

أداء المتعلمٌن 

تقدٌم الدعم الفنً المباشر للمعلمٌن فً مجال -1

.التخصص وتمكٌنهم مهنٌا وتربوٌا 

رعاٌة المعلم الجدٌد ودعمه فً حال وجوده فً  -2

رسة المد



وحل المشكالت , اجراء الدراسات والبحوث للتطوٌر والتحسٌن -3

.التً تواجه المدرسة فً عملٌة التعلٌم والتعلم 

التعاون فً تأسٌس سٌاسات واضحة وتطبٌقات عملٌة لتقوٌم  -4

.أداء المتعلمٌن 

مشاركة الزمالء المعلمٌن فً تحلٌل البٌانات المتعلقة بأداء  -5

.المتعلمٌن وتفسٌرها مقارنة بتطلعات المدرسة 

المتعلمٌن مشاركة زمالئه المعلمٌن فً مالحظة تقدم أداء  -6

وسلوكٌاتهم دورٌا ونتائج المتعلمٌن ومقارنة ذلك بصفوفهم 

مشاركة زمالئه المعلمٌن فً دراسة نتائج تحصٌل المتعلمٌن فً  -7

.وتوظٌف نتائجها , مجال التخصص 

تنفٌذ البرامج والفعالٌات واألسالٌب األشرافٌة المعتمدة فً خطة  -8

.المدرسة لبناء القدرات المهنٌة والتربوٌة فً مجال التخصص 

التعاون مع ادارة المدرسة فً تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلمٌن  -9

فً مجال التخصص 



 الكفاٌة المهنٌة لرئٌس القسم

.ٌعرف األنظمة والتعلٌمات المنظمة للعمل التربوي والتعلٌمً -6

–ورش العمل )ٌعرف المفاهٌم األساسٌة أللٌات وأسالٌب العمل االشرافً -7

البحث األجرائى –نماذج دروس –اللقاءات التربوٌة –القراءات الموجهة 

ٌلم بالممارسات الناجحة فً التطوٌر المهنً الفعال  -8

ٌتعاون مع المعلمٌن فً اٌجاد فرص التعاون البناء مع أولٌاء األمور وأفراد  -9

.المجتمع 

ٌحسن استخدام الحاسب االلً فً مجال عمله -10



:عالقة رئٌس القسم بمدٌر المدرسة 

ٌشارك مدٌر المدرسة فً بناء خطة التطوٌر المهنى  -1

.للمعلمٌن 

ٌعد رئٌس القسم خطة لتطوٌر تدرٌس المادة وتقدم  -2

للمدٌر

ٌدعم مدٌر المدرسة رئٌس القسم فً تأدٌة مهمته فً  -3

.مساعدة زمالئة واالرتقاء بمستوى التدرٌس 

ٌقدم تقرٌرا دورٌا لمدٌر المدرسة باالنجازات  -4

.والمعوقات وفرص التحسٌن 

ٌشارك مدٌر المدرسة والموجه الفنً فً تقوٌم أداء  -5

 المعلمٌن



الدعم  ٌقدم الموجه الفنً بصفته الخبٌر الفنً بالتخصص -1

الفنً لرئٌس القسم وٌشاركه  فً تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة 

.  المرتبطة بالتخصص وٌقومان بتنفٌذها 

ٌكسب الموجه الفنى رئٌس القسم مهارات تطوٌر المواد  -2

.التعلٌمٌة والتعزٌزٌة واالثرائٌة والعالجٌة للمتعلمٌن 

ٌدعم الموجه الفنً خطة رئٌس القسم على جمٌع المستوٌات  -3

.اعدادا وتنفٌذا وتقوٌما 

العمل على تحقٌق األهداف التربوٌة من خالل فهم المدرسٌن -4

.  وتطبٌقهم للعمل 



عقد اجتماعات أسبوعٌة لمناقشة المشكالت المٌدانٌة , -7

.  ودراسة ملحوظات الموجه الفنً ومتابعة تنفٌذها 

.  تقدٌم خطة أسبوعٌة لمدٌر المدرسة  -8

متابعة المدرسٌن ذوي األداء الضعٌف والعمل على  -9

االرتقاء بهم فنٌا ومهنٌا وتقدٌم تقارٌر نصف شهرٌة عن 

.مستوى أدائهم لمدٌر  المدرسة 

التخطٌط واألعداد لنماذج الدروس على مستوى  -10

المدرسة واإلشراف على تنفٌذها , وإجراء تقوٌم تربوي 

.   دقٌق لها ٌكشف عن معطٌاتها سلبا وإٌجابا



ٌتعاون رئٌس القسم مع إدارة المدرسة بوصفه عضوا فً مجلس إدارتها  -1

.  فً كل ما ٌحقق حسن سٌر الدراسة وٌكفل انتظامها طوال العام 

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

المدرسً عن طرٌق المشاركة فً النشاط المدرسً العام والحٌاة االجتماعٌة 

.  المدرسٌة 

ٌنفذ كل ما ٌكلف به من مهام فً اإلطار العام للنظم التربوٌة داخل  -3

.  المدرسة وخارجها 

ٌقدم كل ما ٌطلبه التوجٌه الفنً أو الجهات المختصة من إحصاءات - 4

          وبٌانات تحدد مستوٌات األداء , والتحصٌل الدراسً , أو غٌر ذلك مما ٌتعلق 

ٌنبالمعلمٌن  أو المتعلم





خطط عمل رئٌسة القسم 

ةاالسبوعٌ -الشهرٌة  -الفصلٌة    -السنوٌة   



أهداف سجل خطط 

  رئيسة القسم

توزٌع االهداف واألدوار على المعلمات -1

.عضوات القسم 

.ترتٌب وتنظٌم العمل  -2

.التنسٌق بٌن المهام المختلفة  -3

.ة لمسار القسمحتكوٌن رؤٌة واض -4

خطة توزٌع االنشطة الداخلٌة والخارجٌة -5



نماذج لخطط رئٌسة القسم

متابعة توزٌع االحتٌاط

متابعة السجالت الٌومٌة

للطالبات وسجالت الدرجات 

خطة نماذج الدروس على ان ٌتم تكلٌف 

نموذج درس على االقلكل معلم بالقسم بعمل

فصل دراسً ٌحضره رئٌس القسم ومعلمً القسم  

وتعقد حلقة نقاشٌة لمناقشة المالحظات بعد الحصة

خطط تبادل الزٌارات
بٌن المعلمات 

متابعة سجالت تحضٌر

.الدروس للمعلمات  

خطة توزٌع مقررات المنهج 

مع مراعاة تسجٌل عدد )

الحصص الخاصة بكل بند

خطة التدرٌبات المٌدانٌة



.الفهرس  -

.ارقام الهواتف –عنوانها –اسم المدرسة  -

.اسم المدٌرة  - 

اسماء المدٌرتان المساعدتان -

.بٌانات المعلمات   -



 :  اهداف سجل سيارات التىجيه الفني 

 

 

ٌعتبر مرجع لرئٌسة القسم ومدٌرة المدرسة 

. والموجهة الفنٌة عند تقٌٌم أداء المعلمة



سجل االجتماعات الفنية :ثالثا 

:  واالدارية
لرئٌسة القسم مطلق الحرٌة فً اختٌار سجل ٌتكون 

بحسب  من قسمٌن اوسجلٌن منفصلٌن او

.ارشادات الموجهة الفنٌة 
 :اهدافــــــه      

سًتقٌٌم الكتاب المدر -2. تبادل الخبرات  -1
خلق جو من االلفة بٌن الزمٌالت من خالل االجتماع -3

والتحاور والتناقش

خلق شعور لدى المعلمة بأهمٌة ما ورد فً االجتماع -4

.والزامها به بعد توقٌعها على محضر ذلك االجتماع 

ةمتابعة ما هو جدٌد فً المادة العلمٌ -5



.تقٌٌم المعلمة من كافة الجوانب  -1
 .الوقوف على مستوى المتعلمات اثناء الدرس  -2

اعداد مادة البرنامج االنمائً من خالل التغذٌة الراجعة   -3

.المستخلصة من الزٌارة 

مدى مالءمة المقررات الدراسٌة للمتعلمة لوضع الوسائل  - 4 

رحةواالنشطة وخطة العالج المقت



سجل التنمية املهنية :خامسا 

سجل التنمية اهداف:للمعلمات 
:املهنية  

.المهنً للمعلمة  باألداءاالرتقاء  -1

   تنمٌة المعلمة من كافة الجوانب االكادٌمٌة   -2 

.والشخصٌة والثقافٌة 

.متابعة ما ٌستجد من الجوانب الفنٌة  -3 

.نقل الخبرات وتبادلها بٌن المعلمات   -4

.اكتشاف الفروق الفردٌة بٌن المعلمات  -5 

.بٌدها األخذ ورعاٌة المعلمة الجدٌدة  - 6 

تعزٌز مهارة التدرٌس من خالل الممارسة والمواقف  - 7 

.التدرٌبٌة 



–الجنسٌة   -االسم)تدوٌن كل ما ٌخص بٌانات المعلمات  -1 

–الحالة االجتماعٌة –العنوان –الرقم المدنً –رقم الملف 

–الدورات الحاصلة علٌها –سنة التعٌٌن -ارقام الهواتف 

.  (نوع التعاقد –سنوات الخبرة 
االعداد الكتابً للمعلمة لجمٌع البنود والجوانب ومتابعة مدى   -2

–الحصة –التارٌخ –الٌوم )صحة   اعداد الدرس من حٌث 

(.اجزاء الدرس –الزمن –الصف 

كٌفٌة استخدام المعلمة للوسائل التعلٌمٌة واستغاللها بالشكل  -3

االفضل 

مدى االهتمام فً تدوٌن المعلومات االساسٌة فً بداٌة كل  -4

.حصة 



متابعةملتعلمات الفائقات  سجل: سابعا 

 :والضعيفات 

:اهدافـــــــــــــه

.تحدٌد نقاط القوة للفائقات  -1

.تحدٌد نقاط الضعف للضعٌفات  -2

.طرح الحلول والطرق العالجٌة  -3

.تتبع المعلمة لمدى تغٌٌر اداء المتعلمة  -4
اكتشاف االبداع الفكري للمعلمة المتمٌزة واستغاللها فً  -5

االنشطة الداخلٌة والخارجٌة للمدرسة 

متابعة المستوى التحصٌلً للفائقات وكذلك للضعٌفات  -6

 . منهناالرتقاء بمستوى الفائقات واظهار وتشجٌع الموهوبات  -7 



سجل متابعة ما قطع :ثامنا 

 :من املنهج 

اهدافــــــــــــه 

.متابعة ماتم  انجازه  من المنهج  -1

معرفة االسباب وكٌفٌة المعالجة عند  -2  

.وجود تعثر او عدم مطابقة مع الخطة 

تعزٌز المسؤلٌة لدى المعلمة  -3  
 .بالتوقٌع والتعهد بانهاء المنهج 



 :  سجل اجناسات وانشطة القسم : تاسعا 

:اهداقــــــــــــــــه

.توثٌق االنشطة الداخلٌة والخارجٌة  -1  

تنوٌع االنشطة واالنجازات داخل القسم -2  

نشطة التً مدى تفاعل الطالبات مع اال -3  
 .ٌطرحها القسم 

اكتشاف مواهب المعلمات والمتعلمات  -4

اثراء المادة من النواحً المختلفة المتعلقة  -5

نشطةباأل



 :سجل االمتحانات واالحصاءات :عاشزا 

   :اهدافـــــــــــــــه
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سجل العهدة :احلادي عشز

وتعده رئٌسة القسم لتسجٌل ما تتسلمه 

من عهدة من امٌنة المخزن والتً 

تشتمل على االدوات واألجهزة الخاصة 

.بالمادة 



عالقة رئيس القسم بالتطىيز الذاتي 

والرتبىي

تمكٌن رئٌس القسم من المهارات االشرافٌة وٌتم ذلك من خالل 

:عدة طرق منها 

:البرامج التدرٌبٌة المباشرة -

تهدف الى اكساب رئٌس القسم المهارات االشرافٌة -

.الفاعلة 



مالزمة رئٌس القسم للموجه الفنً او مجموعة من رؤساء 

واهداف محددة فً فترة محددة , وفق برنامج محدد,االقسام 

.بغرض تحسٌن االداء فً جوانب االشراف المعنٌة 

التطىيزالذاتي  لزئيس :تابع

 :القسم 

 

:وتعرف بالتالً :المالزمة االشرافٌة 



 التطىيزالذاتي  لزئيس القسم :تابع    

 

  ا لىرش الرتبىية                    

هً لقاء عملً تعاونً لمجموعة من رؤساء االقسام 

من اجل , وموجه المادة على امتداد ٌوم عمل اوأكثر 

او لمعالجة مشكلة , اكتساب معارف ومهارات تطبٌقٌة 

او انجاز مشروع محدد وهً أسلوب ,او تنظٌمٌة ,تربوٌة 

من أسالٌب التنمٌة المهنٌة التً تتمٌز بمشاركة المتدربٌن 

.فً نشاطها 



 :التطىيزالذاتي  لزئيس القسم :تابع

النشزة االشزافية    

هً وسٌلة اتصال مكتوبة بٌن وحدة التطوٌر 

تستطٌع الوحدة ,أو الموجه ورؤساء االقسام 

أو الموجه من خاللها ان تنقل الى المعلمٌن 

بعض الخبرات والمقترحات والمشاهدات 



وخحاما نضع قطزاجنا االخرية بعد رحهة عرب مىانئ احبزنا 
يف جىانب محعددة نكيفية انحاج رئيس انقسم انناجح 

وقد كانث رحهة جاهدة نالرجقاء بدرجات  واداريافنيا 
انعقم ومعزاج االفكار  فما هذا اجلهد مقم وال ندعي 

 قصاري جهدناه انكمال ونكن عذرنا اننا بذننا في هفي



ونختم بهذا القول الجمٌل فلم ٌعمل انسانا شٌئا فً 

 ولو غٌر هذا لكان احسن ول هٌومه إال قال فً غد

ٌد كذا لكان ٌستحسن ولو قدم هذا لكان افضل ولو ز

ترك هذا لكان اجمل وهذا من اعظم العبر وهو دلٌل 

علً استٌالء النقص علً جملة البشر

املٌن ان ٌنال االعجاب واالستفادة  


