
 و مشروع المدارس المتميزه رئيس القسم سجلات

 
تقوم عليها العملية  التربوية وهو نائب عن الموجة الفني وأيضا  يرئيس القسم أحد األعمدة الفنية الت

 نطلق في مجالين :سة وبالتالي فإن عمل رئيس القسم يمدير المدر 
: الذي يرتبط غالبا بالمادة العلمية وهو في هذا المجال يقوم بدور الموجة الفني  المجال الفني -1
األساسية هنا هي االشراف علي المادة العلمية وتنمية المعلمين  مهنيا وحل مشكالتهم ومساعدتهم   ومهمته

 علي تأدية رسالتهم خير أداء .

و هنا يمثل مدير المدرسة في إدارة القسم : الذي يرتبط غالبا بإدارة المدرسة . وه المجال اإلداري  -2
لذا فعلية أن يسعي الي تذليل ما يعترض زمالءه من عقبات وسبيلة إلي ذلك العالقة الطيبة التي تتمثل في 
االخوة والمودة واإللمام الكامل بمتطلبات العمل , وتنقسم أعمال ومهام رئيس القسم إلي قسمين : أعمال فنية 

 وأعمال إدارية.

 : : االعمال الفنية أوال
متبادل مع الزمالء وتبادل لوجهات النظر مع االنتفاع بما  واحترامتكوين عالقات محبة ومودة  -1

 لديهم من خبرات واال يفرض عليهم رأيا معينا بل ان يكون سبيلة إلي ذلك اإلقناع.

 دراسة واعية ودقيقة لمعرفة مستوياتها دراسة المناهج وأهدافها العامة والخاصة  -2

اعداد جدول القسم وتوزيع الفصول بما يتفق مع مصلحة العمل ومستوي الكفاءات الفنية للمعلمين  -3
 واعتماد هذا التوزيع من مدير المدرسة

االطالع علي الكتب المقررة من المعلمين لتقويم المناهج الدراسية من حيث ما قد يكون به أخطاء  -4
ع الملحوظات الخاصة بذلك إلي التوجيه علمية أو لغوية أو مطبعية أو نقص أو غموض ورف

 الفني مع الحرص علي أن يكون هذا التقرير ثمرة حوار عميق مع أعضاء هيئه التدريس 

عقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة المشكالت الميدانية ودراسة ملحوظات مدير المدرسة والموجة   -5
 الفني ومتابعة تنفيذها.

 العمل علي االرتقاء بهم فنيا ومهنيا.متابعة المعلمين ذوي األداء االقل و   -6

 ي المدرسة واألشراف علي تنفيذها التخطيط واألعداد لنماذج الدروس علي مستو   -7

معرفة مستويات الطلبة في الفصول ووضع خطة محددة لرعاية الفائقين وعالج الضعاف  -8
ل الطلبة و وميوالتخطيط لبرامج النشاط المصاحب للمادة ونشاط الجماعات المدرسية بما يتفق 

 أو يكشف عنها واإلشراف  علي المسابقات الخاصة بالمادة. وقدراتهم وينمي مواهبهم



تشجيع المعلمين علي البحث واالطالع تحقيقا للنمو العلمي والمهني , وافساح المجال أمامهم   -9
 لعرض نتيجة أبحاثهم وتجاربهم التربوية خالل اللقاءات واالجتماعات المدرسية .

قائمة الكتب والمراجعات العلمية المساندة للمادة بمكتبة المدرسة وأخري بالكتب المقترحة إعداد   -10
 لتحقيق مبدأ التعلم الذاتي .

اإللمام بكل ما يتصل بأعمال المعلمين ومتابعتهم في استخدام التقنيات التربوية وأثرهم في نمو  -11
 الطالب .

ساليب وطرق التدريس وتبصيرهم بعناصر مساعدة المعلمين الجدد واألخذ بأيديهم لتحسين أ  -12
 :لطلبة ومستوياتهم وذلك عن طريقالعملية التربوية وبيانات ا

 دعوتهن لحضور حصصها وللمدرسات القدامى. -أ

بداء المالحظات لهن كل علي انفراد. -ب  االكثار من زيارتهن وتوجيههن وا 

 زميالتها تشجيعا لها.ذكر اإليجابيات التي تالحظها رئيسة القسم لدي المعلمة أمام  -ت

 إعداد سجالت رئيس القسم كاملة ومنظمة تقويم المناهج الدراسية . -13

 وضع تقارير كفاءة أداء المعلمين مع مدير المدرسة والموجة الفني . -14

 
 :ثانيا.: االعمال اإلدارية

 يتعاون رئيس القسم مع إدارة المدرسة بوصفه عضوا في ادارتها في كل ما يحقق حسن سير العمل -1
 المدرسي .

العمل علي تحقيق ديمقراطية القيادة بما يتصل بالعمل التربوي فيدرب الزمالء عل تحمل المسئوليات  -2
وكتابة محاضر االجتماعات ويشجعهم علي إبداء الرأي ويبذل نفسة في حب العمل والرغبة في إجادته 

 وتقبل أراء اآلخرين.

 لنظم التربوية داخل المدرسة وخارجها.تنفيذ كل ما يكلف به من مهام في اإلطار العام ل -3

األداء تقديم كل ما يطلبه التوجيه الفني أو الجهات المختصة من إحصاءات وبيانات تحدد مستويات  -4
 راسي أو غير ذلك مما يتعلق بالمعلمين أو الطالب .دوالتحصيل ال

 
 :سجالت رئيس القسم

 أسبوعي أو حسب الحاجة.سجل االجتماعات الفنية واالدارية وتكون بشكل دوري  -1

 سجل زيارات المعلمين. -2

 سجل اإلنماء المهني واألعمال التحريرية للمعلمين ومتابعة دفاتر التحضير بشكل مستمر. -3



 سجل التوجيه الفني.  -4

 سجل الطلبة الضعاف والفائقين ومتابعة االعمال التحريرية للمعلمين . -5

 سجل النشاط. -6

 سجل ما قطع من المنهج. -7

 صلية واالسبوعية.سجل الخطط الف -8

 سجل اإلنجازات. -9

 سجل النشرات. -10

والغياب واالحتياط حيث تتولي رئيسة القسم مسئولية توزيع االحتياط لما يتضمن   االستئذانسجل  -11
 تدريسها.

 رئيس القسم . سجالتواحد من  سجليمكن دمج سجلين في    ملحوظة:
 

 أمثلة لبعض الخطط التي يجب أن يقوم بها رئيس القسم :
  نجاح أي عمل يتطلب األعداد الجيد وفق خطة زمنية تستطيع من خاللها تقييم العمل واالهداف

المراد تحقيقها علي أن يراعي أن يكون للخطة أهداف محددة وواضحة وأن يشمل علي موضوعات 
تتحقق بأساليب متنوعة وخطوات واضحة وان يحدد لها بداية ونهاية وزمنا مناسبا لتنفيذها  متعددة

 منها:و 
 الفصلية أو السنوية ) االطار العام لبرنامج العمل علي مدار العام الدراسي أو الفصلي ( هالخط -1

األسبوعية ) توضع وفق احتياجات العمل ويحدد فيها برامج زيارات المعلمين واإلنماء المهني  هالخط -2
 ذلك من متطلبات عمل رئيس القسم (.والدروس النموذجية وغير 

 لبرامج االنماء المهني للمعلمين. هخطال -3

 لرعاية الطلبة الفائقين. الخطه -4

 للطلبة الضعاف. لرفع المستوي التحصيلي الخطه -5

   ألنشطة التربوية داخل وخارج المدرسة.اخطة  -6
 .يراعي عند وضع خطط األنماء المهني النظر في

بحاجة إلي تطوير وغبر ذلك حسب مستويات المعلمين من حيث المعلم الجديد واألقل أداء والقديم الذي 
 الهدف من األنماء المهني يكون البرنامج , وتتم عن طريق ما يلي:

تقان. -1  بث روح الود والتعاون بين المعلمين وخلق جو تربوي هادئ يساعد بتنفيذ االعمال بدقة وا 

 اكتشاف مستويات المعلمين من خالل زيارتهم في الفصول. -2



 .وتنفيذهي الفصول بين أعضاء الهيئة التدريسية الزيارات ف دلإعداد جدول لتبا -3

 أعداد المعلمين للدروس النموذجية وحثهم علي االبداع واالبتكار فيهااألشراف علي  -4

 عقد الحلقات النقاشية وورش العمل خاصة فيما يرفع من كفاءة المعلم.   -5

 بوية.تكثيف االجتماعات الفنية واإلدارية لمناقشة كل ما يتعلق بالعملية التر   -6

 حث المعلمين علي االشتراك في الدورات التدريبية حسب حاجة كل معلم. -7

الحث علي حضور المعلمين للدروس النموذجية التي تعقد داخل المدرسة وخارجها لتحقيق الخبرة  -8
 المتكاملة بين المعلمين.

 ات التربوية.الحرص علي تدريب المعلمين علي أساليب األداء وطرق التدريس ومهارة استعمال التقني -9

 إعداد مكتبة داخل القسم كمرجع للمعلمين. -10

 تكثيف الزيارات للمعلم الجديد أو األقل أداء. -11

 تدريب المعلمين علي التنمية الذاتية بالقراءة واالطالع . -12

 
 
    :مثال لبعض الخطط 

عف  في أول اء اختبارات عامة لمعرفة أوجه الضعمل تشخيص دقيق للطلبة  من خالل أجر  -1
 الدراسي .العام 

 تكليف المعلمين أصحاب الكفاءة والخبرة لتدريس الفصول التي قد يكثر فيها الطلبة الضعاف. -2

تحبيب المتعلمين في المجال الدراسي بالتشجيع والترغيب وعقد اللقاءات التربوية بهدف منحهم  -3
 الثقة بالنفس .

 تكثيف متابعة الفصول التي بها ضعف دراسي وزيارتها بصورة مستمرة. -4

 متابعة االعمال التحريرية للطلبة. -5

إتباع أساليب وطرق تدريس متنوعة واستغالل التقنيات واألساليب التربوية المتاحة لتبسيط  -6
 المعلومة .

 تنظيم لقاءات بين المعلمين وأولياء األمور في المدرسة الطالعهم علي مستوي أبنائهم. -7

 
 
 

 خطة لرعاية الطلبة الفائقين: 

 تحديد الطلبة الفائقين ومهارات التفوق لديهم لتنميتها من خالل الحصص الدراسية.  -1



 عقد لقاء بين المعلمين والطلبة الفائقين لتشجيعهم. -2

مساعدة الطلبة الفائقين علي تنمية مهارتهم ومواهبهم الخاصة من خالل مشاركتهم في األنشطة  -3
 .التربوية المختلفة 

 ئهم في لوحة الشرف.وضع الطلبة الفائقين وأسما -4

 تكريم الطلبة الفائقين في طابور الصباح . -5

 تنظيم رحالت لتشجيع الطلبة الفائقين علي مواصلة التفوق والنجاح. -6

 بعض نماذج من السجالت

 سجل زيارة الموجه الفني 

 سجل زيارات رئيس القسم 

  سجل الخطه

 سجل ما قطع من المنهج 

 سجل االجتماع الفني 

 سجل االجتماع اإلداري 

المشغول الفعلي والجدول المدرسي  -سجل بيانات المعلمين   

االحتياط -الغياب  -سجل متابعة المعلمين )االستئذان   )  

 سجل التنمية المهنية 

 سجل العهدة 

 سجل النشرات 

  طالباتسجل ال

 سجل المدارس المتميزة 

و االنشطه سجل األنجازات  

 

 

 

 

 



 القسم:سجالت رئيس 
 

 الصفحة األولى من كل سجل

 اسم السجل 

 اسم رئيس القسم

 الصفحة الثانيه من كل سجل

 مالحظات الزائرين

 

 سجل االجتماعات اإلدارية

يقرأه كل  وهو سجل تحفظ فيه اجتماعات رؤساء األقسام مع إدارة المدرسة األسبوعية ويجب أن

 .معلم ويوقع عليه بالعلم بتاريخ التوقيع

ترتيب السجل على النحو التاليويتم  : 

 .يرفق فهرس الزائر

 . يتم وضع االجتماع اإلداري المطبوع من قبل اإلدارة المدرسية

 .جدول لتوقيع المعلمين بالعلم مع تاريخ التوقيع

 سجل االجتماعات الفنية

لفنيةيشتمل هذا السجل على جميع االجتماعات التي تتم داخل القسم وتختص بالمادة الدراسية وا .  

من الممكن أن يعقد اجتماع رئيس القسم أو أي معلم في القسم يود عرض فكرة أو أي معلومات أو 

 طريقة شرح مبتكر ألحد الدروس أو طريقة استخدام وسيلة مبتكرة كان لها األثر الواضح في

او شرح ورشه عمل تم زيارتها.الدروس  .  

وواضحة بحيث يستطيع القارئ أن يفهم جميع يجب الحرص على تدوين االجتماع بطريقة مفصلة 

  . جوانب االجتماع بمجرد القراءة له وذلك ألهمية توثيق المعلومات عن الغائبين في االجتماع

 أن يكون أسبوعي ويجب التجهيز لمواضيعه مسبقا وفق جدول منظم من قبل رئيس القسم والمعلمين
.  

لى محضر االجتماع حتى الغائبين بعد حضورهميجب أن يوقع جميع معلمي القسم بعد االطالع ع .  

 توضع ديباجة الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الفصل الدراسي األول



 سجل الصادر والوارد)النشرات(

 سجل الصادر والوارد من النشرات الخاصة بالقسم ويترتب هذا السجل كاآلتي: 

 يرفق فهرس الزائر. 

 فاصل الوارد من النشرات لقسم الدراسات العمليه 

 فهرس الوارد من النشرات الداخلية للقسم وتوضع به النشرات التي ترد إلى القسم من داخل المدرسة. 

فهرس  الوارد من النشرات الخارجية للقسم وبه توضع النشرات التي ترد إلى القسم من خارج 

 المدرسة. 

 قسم فاصل للصادر من النشرات لل

 فهرس الصادر من نشرات القسم إلى خارج المدرسة 

 فهرس الصادر من نشرات القسم إلى داخل المدرسة 

 مالحظة يتم توقيع المعلمين على النشرات

 سجل زيارة رئيس القسم 

 جدول الحصص األسبوعي 

  بيانات المعلمين

 نموذج لتقييم المعلمين 

 نموذج لغياب واستئذان 

 . احتياط معلمي القسم

 سجل التنمية المهنية 

سيتم تنفيذها لمعلمي القسمجدول لنماذج الدروس وورش العمل التي    

ندوات  –معرض –ورش عمل  –تبادل الزيارات للمعلمين داخل وخارج المدرسة) درس ريادي 

رحالت تختص بالجانب الفني -مجلة فنية  –دورات تدريبية  –ومحاضرات فنية   )  

المنطقة التعليمية  -وتكون على مستوى المدرسة   

  .وسائل تشجيع وتحفيز المعلمين المتميزين

اءبعة المعلمين الجدد ومتدني األدطرق متا  



 سجل التوجيه الفني 

  .بيانات المعلمين

 ميزانية الفصول 

  .الجدول األسبوعي للحصص

والمالحظات التي يدونها الموجه الفني  لالجتماعات يترك مجموعة من الصفحات   

القسم لمعلمي .  

 نموذج تقييم معلم من قبل الموجه الفني

 سجل ما قطع من المنهج 

مرحله دراسيهخطة توزيع المنهج لكل   .  

 نموذج لمتابعة سير المناهج وتنفيذها في جميع صفوف المدرسة ، ومدى مالئمة 

 . . ذلك مع التوزيع المتفق عليه

 سجل الطالبات

 قائمه االسماء و الفصول

 كشوف الدرجات للطالبات

  : أ ( رعاية الموهوبين ) 

البرامج اإلثرائية -تحديد جوانب التفوق -حصر الموهوبينمن جميع الصفوف  

أساليب التحفيز والتشجيع التي تقدم لهم بهدف استثمار  -والفنية وبرامج التعلم الذاتي التي تعد لهم

  .جوانب القوة

  :ب( رعاية المتعثرين)

البرامج العالجية  تحديد جوانب الضعف -حصر المتعثرين فنياً في جميع الصفوف  

 التي تقدم لهم بهدف رفع مستواهم الفني 

 

 

 



  .سجل متابعة المعلمين

 في أول السجل يرفق فهرس الزائر.  
 ثم فواصل باسم كل معلم وبياناته ويوضع لكل معلم نماذج من كل من :  
 ( التأخير  –الغياب– ) االستئذان 
 و.على كل بند يتم تسجيله أوال بأول ينرص رئيس القسم على توقيع المعلميح  
  يوضع فاصل آخر لمتابعة توزيع االحتياط ، مع الحرص على العدل في توزيعه ومراعاة جدول

الحصص في ذلك ، ويجب أن يتم التخطيط مسبقا من خالل جدول لالحتياط المباشر في الحاالت 

 الطارئة 

  سجل االنجازات )األنشطة(

  وورش العمليشمل جميع أنشطة القسم الداخلية والخارجية واإلذاعة المدرسية. 
 في أول السجل بعد الصفحات األساسية يرفق فهرس الزائر.. 
 يتم كتابه تقارير موجزه عن كل  نشاط و يوثق بالصور 

 سجل العهده 

 حصر العهده من العدد واألدوات واألجهزة في كل ورشة

 سجل الخطه

واألهداف أوال وقبل التخطيط يجب أن تكون هناك أهداف نطمح أن تتحقق من خالل التخطيط 

قريبة المدى   --بعيدة المدى           نوعان  :  

:على  الخطه  يفضل أن يحتوي أما سجل   

  .في أول السجل يرفق فهرس الزائر

(ألهداف الخاصه بالمرحلها -األهداف العامة للمادة  -األهداف العامة لوزارة التربية )  

 من أنواع الخطط:

األعمال المراد إقامتها خالل عام دراسي واحد موزعة حسب خطة سنوية : وتشتمل على جميع 

  .الفصول الدراسية

الخطة الفصلية: لكل فصل دراسي ولها نموذج خاص مرفق ويكون نفسه بالنسبة للفصل الدراسي 

 الثاني وتسلم نسخة من الخطة للتوجيه الفني بالمنطقة و نسخة إلى اإلدارة المدرسية

م التخطيط النجازه خالل شهر معين من اشهر السنة الدراسية: وهو ما يت الخطه الشهريه  

الخطة األسبوعية لرئيس القسم: ويجب أن تقدم قبل بداية األسبوع لمدير المدرسة، ثم تحفظ في 

وجه الفني عند سجل الخطط لإلطالع والمتابعة من قبل رئيس القسم المستمر لخطته ويتابعه الم

 .زيارته للمدرسة



)بنود ومعايير مشروع المدارس المتميزة ( المتميزةسجل المدارس   

 :-التنمية المهنية للمعلمين1-

 تنظيم الورش الريادية وورش العمل. 
 استخدام طرائق التدريس الحديثة. 
 تبادل الزيارات بين المدارس. 
 متابعة المعلم المستجد ومحدود األداء. 
 تشجيع وتحفيز المعلم المتميز 

 :-مستوى التحصيل الطالبي للمواد الفنية2-

 إعداد التطبيقات العملية والمهارات الفنية بأسلوب متميز.  
 التطبيقات العملية والمهارات تحقق أهداف المادة والخبرات الفنية المتضمنه.  
  تنفيذ التطبيقات العملية والمهارات الفنية وإخراجها في صورتها 
  لمستوى األداءمصداقية النتائج ومطابقتها. 

 :-برامج معالجة التعثر الفني لدى الطالب3-

 البرامج التشخيصية الوقائية. 
 (البرامج التشخيصيه وتنفيذها )في ضوء نتائج االعمال الفنية واألداء داخل الورش العملية. 
 تقييم البرنامج العالجي. 
 تقييم المتعلم في البرنامج. 
  التقييمتحسين البرامج وتعديلها)في ضوء 

 :-برامج رعاية الموهوبين4-

 إعداد برامج إثرائية)متنوعة  
 برامج التعلم الذاتي.  
 التحفيز والتشجيع المعنوي. 

 :-األنشطة المصاحبة للمجال الدراسي على مستوى المدرسة- 5

 .إقامة المسابقات.  
 .المعارض الفنية الوسائل –الدرووس الريادية  –مشاريع المجاالت الدراسية)الورش الفنية  تنفيذ

  دورات تدريبية –التعليمية 
 زيارات ميدانية للطالب.  
 . تراثية ........الخ -اجتماعية-تربوية-علمية-إصدارات ثقافية) فنية  
 .ندوات وبرامج فنية وعلمية وثقافية متعلقة بالمجال. 

 

 

 



 تمهيد للتعريف بالمشروع 

  مفهوم تميز المدرسة

هو األداء العام النموذجي والمتواصل لوظيفة ومهام المدرسة بمختلف مكوناتها ومجاالتها بما يحقق لطالبها من 

تفوق في المستوى العلمي ، وفرصة لتبني قدراتهم وميولهم ، وإشباع لتطلعاتهم عبر األنشطة والبرامج الهادفة 

، وتحويل المدرسة إلى بيئة علمية وعملية تتجاوز األنماط التقليدية في األداء إلى رحاب أشمل  والمدروسة

اإلبداع لخدمة عقيدتهم وأوسع من أجل تنمية الحس والوعي لدى الطالب بأهمية العمل واإلنتاج واالبتكار و

 ومجتمعهم 

 أهداف مشروع المدارس المتميزة

 والنمطية في مسار اليوم الدراسي التعليمية ، والقضاء على الرتابة  بث روح التنافس الشريف في البيئة 

 زرع الثقة في العاملين بالحقل التعليمي واستثارة وتعزيز ملكة اإلبداع والتجديد لديهم  

 العمل على استثمار كافة اإلمكانات والقدرات المتوفرة في المدارس بصورة فاعلة ومنتجة 

خالل خطة متطورة ومتجددة . تراعي ظروف الزمان والمكان وطبيعة المرحلة تنفيذ العملية التعليمية من  

التعليمية . وتستثمر كافة أنماط الصناعات الثقافية المتاحة وتوظف مختلف األفكار التربوية الجديدة 

 . الصحيحة

 آلية المشروع

المشروع  يحتوي علي أربع بطاقات  لقياس المعايير المختلفة في كل مدرسة وكل بطاقة تحتوي 
 درجة <   100علي مجموعة من البنود ومحدد لكل بند درجه . مجموع درجات هذه البطاقات > 

 مقسمه كالتالي :

 (درجة  45أوال : بطاقة قياس المعايير الفنية ) 

 العلمية بالمدارس ويقوم علي التقييم التوجيه الفني وهي لتقييم أعمال األقسام    

 المختص .وسوف نتناول بنودها بالشرح المفصل خالل المحاضرة .    

  ( درجة 25 قة قياس معايير الشئون التعليمية )ثانيا:  بطا

 0وهي لتقييم أداء المدرسة في مجال الشئون التعليمية     

 درجة ( 20التربوية ) قة قياس معايير األنشطة ثالثا: بطا

 وهي لتقييم أداء المدرسة في مجال األنشطة التربوية    

  (درجات  10طاقة قياس المعايير اإلدارية )رابعا: ب

 وهي لتقييم أداء المدرسة في المجال  اإلداري.      



ذ تنفياس ي أسوتحتوي كل بطاقة علي مجموعة من البنود كل بند له درجه محددة يتم التقييم عل

سوف هايته ونحتى البند ومستوي التنفيذ . وتكون متابعة جهة التقييم من بداية العام الدراسي و

 نتناول شرح مفصل لبنود بطاقة قياس المعايير الفنية

  1> نموذج رقم 

لتنفيذ  ة الفنيلموجحيث تسلم نسخه منه لجميع المدارس مع  بداية العام الدراسي . وتكون متابعة ا

ت انجازا سجيلبنود البطاقة من بداية العام الدراسي  وحتى شهر مايو . ويقوم رئيس القسم بت

سائل او الو CDالقسم أول بأول في سجل خاص يعد لذلك . ويكون انجاز البند موثق بالصور وال 

 : والمجسمات وسوف نتناول هذا النموذج بالشرح والتفصيل فيما يلي

 القسم نحو مشروع المدارس المتميزة واجبات رئيس

 .االطالع علي بنود بطاقة المعايير الفنية جيدا 

 يير ة المعاطاقبنسخة من  فنية لمعلمي القسم . وتسليم كل معلمشرح بنود بطاقة المعايير ال

 الفنية.

  ع مشرو المركز األول أومركز متقدم في  له دور فعال في حصول مدرسته علىان يكون

زيارة  علميه )ية لملتنمية المهنبا .ل المشروع وتنفيذ بنوده في قسمهالمدارس المتميزة بتفعي

لدروس اتبادل الزيارات _  –نماذج الدروس  –الورش الحلقات النقاشية  –المعلمين 

الهتمام ارض . المعظيم اشطة الداخلية والخارجية والمسابقات  تنالريادية ( المشاركة في األن

 ع ممتازنطبااالقسم وتنظيمها وترتيبها تعطي  بالطلبة الضعاف والمتفوقين . سجالت رئيس

 القسم . والتعاون بين معلمي للزائرين . العمل علي بث روح الحب

 وضيح . مع ت نيةر الفة المعاييإعداد خطة شاملة علي مدار العام الدراسي لتنفيذ بنود بطاق

 اسيفي المشروع ووضع تواريخ محددة للتنفيذ من بداية العام الدر دور كل معلم

 لقسم مناوار ز هيطلع علي ة المعايير الفنية في سجل خاص توثيق البنود المنفذة من بطاق 

تنفيذ مع ال على قائمنطقة التعليمية ويسجل اسم المعلم الإدارة المدرسة والتوجيه الفني و الم

 الصور واألوراق الثبوتية

 



 

 

 المالحظات
 الدرجة

 التفصيلية
 م المعيار ودرجته بنود المعيار

 

 

 تنظيم الدروس الريادية وورش العمل 2

التنمية المهنية 

 للمعلمين

 درجات ( 10) 

1 

 

 

 الحديثةاستخدام طرائق التدريس  2

 

 

 تبادل الزيارات بين المدارس 2

 

 

 متابعة المعلم المستجد ومحدود األداء 2

 

 

 تشجيع وتحفيز المعلم المتميز 2

مستوي  إعداد االختبارات بأسلوب متميز 2 

التحصيل 

الطالبي للمواد 

 العملية

 درجات ( 10)

2 
 الختبار يحقق أهداف القياسا 2 

 وتوازنهادقة النتائج  2 

 منها ةالستفادلمواطن القوة والضعف  تحليل النتائج للوقوف على 4 

مستوي  إعداد التطبيقات العملية والمهارات الفنية بأسلوب متميز 2 

التحصيل 

الطالبي للمواد 

 العملية

 درجات ( 10)

3 

التطبيقات العملية والمهارات تحقق أهداف المادة والخبرات الفنية  2 

 المتضمنة

تنفيذ التطبيقات العملية والمهارات الفنية وإخراجها في صورتها  4 

 النهائية) المتابعة والنمو (
 مصداقية النتائج ومطابقتها لمستوي األداء 2 

 

 

 البرامج التشخيصية الوقائية  2

برامج معالجة 

 يالتعثر الدراس

 لدي الطالب

 درجات ( 10)

4 

البرامج التشخيصية وتنفيذها ) في ضوء نتاائج االختباارات واألداء داخال  2 

 الورش العملية( 

 

 

 تقييم البرنامج العالجي 2

 

 

 تقييم المتعلم في البرنامج  2

 

 

 تحسين البرامج وتعديلها) في ضوء التقييم(  2

 

 

برامج رعاية  إعداد برامج اثرائية ) متنوعة ( 2

 الفائقين

 درجات( 5)

5  

 

 برامج التعلم الذاتي  2

 

 

 التحفيز والتشجيع المادي والمعنوي 1

 

 

شطة األن إقامة المسابقات 2

المصاحبة 

للمجال الدراسي  

 على مستوى

 المدرسة

 درجات(  10) 

6 

تنفيذ مشاريع المجاالت الدراسية ) الحقائب التعليمية / المعارض  2 

 وسائل تربوية (    /

 

 

 زيارات ميدانية للطالب 2

 إصدارات ثقافية ) علمية /تربوية / اجتماعية / ........ الخ 2 

 

 

 ندوات وبرامج علمية وثقافية متعلقة بالمجال  2
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 وزارة التربية

 ةالتعليميالفروانية منطقة 

       2011 /  2010:     م الدراسي االع             توجيه الدراسات العملية                               

 مدرسة محمد ناهض العتيبي المتوسطة بنين

 

 المرحلة : المتوسطة                    ..............................................مدرسة :

 



 خاصة بالمعلم  بطاقة قياس المعايير الفنيةنموذج 

 

 

 

 (  درجات10أولا :التنمية المهنية للمعلمين )

 وتوزع درجات هذا المعيار علي خمس بنود بواقع كل بند درجتان

حديثه وتوثيق ذلك التنظيم الدروس النموذجية وورش العمل واستخدام وسائل عرض الدروس 

 علميومالقسم علمي ما أمكن. وضع برنامج لتبادل الزيارات بين م وبالصور والسي دي والفيدي

والمدارس القريبة  وقبول دعوات المدارس لحضور نماذج الدروس والفعاليات االخري  ةالمدرس

األداء  الخبرات . برنامج متابعة المعلمين الجدد وتكثيف الزيارات لهم والمعلمين محدوديلنقل 

ع بالعلم والتوقيالقسم وتسجيل السلبيات وااليجابيات واطالعهم عليها  . يارة معلمي .وضع خطة لز

 ى االخروتكريمهم في المناسبات مثل يوم المعلم والمناسبات  . تشجيع وتحفيز المعلمين المتميزين

  [ درجات 10ثانيا : مستوي التحصيل الطلابي للمواد العملية  ] 

وتوزع درجات هذا المعيار علي أربع بنود  ثالث بنود متساوية درجتين لكل بند . وبند المهارات 

الفنية أربع درجات.إعداد التطبيقات العملية والمهارات الفنية بأسلوب متميز  تجهيزك لورشتك 

وأماكن تنفيذ الطالب  للتطبيقات العملية .وتجهيز خامات التمارين والعدد وتنظيم الورشة . مدي 

تنفيذ تحقيقك ألهداف الدرس من خالل  التطبيقات العملية والمهارات التي يقوم بها الطالب . 

التطبيقات العملية والمهارات الفنية وإخراجها في صورتها النهائية أي تنفيذ الطالب للتمرين العملي 

وإخراجه في الصورة النهائية . مصداقية النتائج ومطابقتها ألسلوب األداء وهي دقة تقييم المعلم 

  الطالب طالب ورصد الدرجة المناسبة لمستوىلمستوي أداء ال

  درجات [ 10وي الاختبارات والتحصيل الطلابي  ] ثالثا : مست

ويحتوي علي أربع بنود ثالث بنود متساوية  كل بند درجتين والبند الرابع هو تحليل نتائج 

االختبارات وله أربع درجات .  ومن البنود إعداد االختبارات بأسلوب متميز وفقا لألطر العامة 

ي المواعيد المحددة من قبل التوجيه الفني  . االختبار لالختبارات وتنسيقها وتنظيمها وتقديمها ف

وضعك لألسئلة .  ءيحقق أهداف القياس كل اختبار له أهداف مطلوب أن يقيسها هل رعيت ذلك اثنا

األعمال الفصلية  تحليل النتائج هل مستوىدقة نتائج االختبارات وتوازنها ويظهر ذلك من خالل 

ظري  . تحليل النتائج متناسب مع اختبار نهاية الفصل . هل درجات العملي قريبة من درجات الن

مج المناسب لعالج مواطن الضعف مواطن القوة والضعف لدي الطالب ووضع البرنا والوقوف على

  قة والتنظيم .الطالب كذلك تحليل النتائج يكون كامل ويقدم في مواعيده ويراعي فيه الد لدى

 



 

  [ درجات 10رابعا : برامج معالجة التعثر الدراسي لدي بعض الطلاب ] 

خمسة بنود كل بند عليه درجتين . البرامج التشخيصية الوقائية يسهل  يحتوي هذا المعيار الهام على

ر مسحي وتحديد تطبيق هذا البند في مواد مثل اللغة العربية  واللغة االنجليزية والرياضيات  بعمل اختبا

الطالب الذين لديهم ضعف تراكمي . أما في موادنا ذات الطبيعة العملية فيمكن تحديده بمدي تنفيذ الطالب 

للتطبيقات العملية واستكمال كراسته في الوقت المحدد للدرس  والطالب الذي ال ينفذ مثل زمالئه يمكن 

المعلم وتوضع لهم خطة عالج مناسبة  أسماء هؤالء الطالب لدى حصره ضمن الطالب الضعاف ويسجل

في ساعات الفراغ أو النشاط أو الفرص . ويتابع المعلم مدي التزام الطالب بالحضور . ويقوم المعلم بعمل 

تقييم للبرنامج الذي وضعه لعالج هذه الحاالت . وإذا  وجد المعلم أن برنامجه فيه قصور ال مانع أن يعدله 

 ذلك يتابعه مع الموجه الفني المختص .اص بون كل ذلك مسجل في سجل خويك

  درجات [ 5خامسا : برامج رعاية الطلاب الفائقين ] 

عدد بنود هذا المعيار ثالثة . بندان لكل بند درجتين والبند الثالث له درجة واحده  . ويبدأ  تنفيذ هذا 

أسمائهم في كشوف المعيار من تحديدك للطالب الفائقين عندك في الفصول أو الشعب . وتسجيل 

خاصة . وتشكل مجموعه أو مجموعات منهم . توضع لهم برامج اثرائية في الجوانب العلمية أو 

د الطاقة الكهربائية العملية أو الثقافية   مثل إعداد أبحاث أو تنفيذ تطبيقات عملية عن كيفية ترشي

ستفادة من الخامات المتوفرة البيئة والمجتمع والدخل القومي  . مثال أخر كيفية اال واثر ذلك على

في بيئة الطالب وإعادة تدويرها واالستفادة منا في إنتاج أشياء نافعة . . ومن األمثلة أيضا إعداد 

تطبيقات عملية مناسبة لمستويات الطالب الفائقين  وتنفيذها في حصص النشاط  للمشاركة بها في 

ليم الذاتي عن طريق االطالع واالستفادة من المعارض واألنشطة المختلفة .وضع برامج لكيفية التع

 مصادر المعرفة المتوفرة في المدارس وأماكن المعرفة المختلفة .

  درجات [ 10سادسا : الأنشطة المصاحبة للمجالات الدراسية  ] 

 ] علمية وتربوية وفنية ورياضية وعملية وموسيقية[      

درجات  .   3الثالث درجتان والبند الثاني والرابع عدد بنود هذا المعيار اربع بنود البند األول و

هذا المعيار تنظيم المسابقات  وهي أنشطة مختلفة ومتنوعة  تناسب كل مجال. ويحتاج تنفيذ بنود

المدرسة أو المشاركة في المسابقات التي تنظمها المنطقة التعليمية أو الوزارة .  على مستوى

التعليمية التي تخدم المجال . تنفيذ مشاريع علمية . تنظيم المشاركة في المعارض وإنتاج الوسائل 

زيارات ميدانية للطالب للمؤسسات المختلفة . إنتاج مطويات أو إصدارات ثقافية .  تنظيم ندوات أو 

محاضرات في مجاالت هادفة تخدم المرحلة السنية للطالب . ] التوعية المرورية . الترشيد في 

 . اإلطفاء األمن والسالمة في مجال الكهرباء استهالك الكهرباء والماء 
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 خاصة بالمعلم يسجل فيها انجازاته قة قياس المعايير الفنية بطانموذج 

 مالحظات
 الدرجة

 التفصيلية
 م المعيار ودرجته بنود المعيار

 

 

 تنظيم الدروس الريادية وورش العمل 2

 

التنمية المهنية 

 للمعلمين

 درجات ( 10) 

1 
 

 

 طرائق التدريس الحديثةاستخدام  2

 

 

 تبادل الزيارات بين المدارس 2

 

 

 متابعة المعلم المستجد ومحدود األداء 2

 

 

 تشجيع وتحفيز المعلم المتميز 2

مستوي  إعداد االختبارات بأسلوب متميز 2 

االختبارات 

والتحصيل 

 الطالبي

 درجات ( 5)

2 
 االختبار يحقق أهداف القياس 2 

 دقة النتائج وتوازنها 2 

تحليل النتائج للوقوف علي مواطن القوة والضعف  4 

 لالستفادة منها

إعداد التطبيقات العملية والمهارات الفنية بأسلوب  2 

 متميز

مستوي 

التحصيل 

الطالبي للمواد 

 العملية

 درجات ( 5)

3 
التطبيقات العملية والمهارات تحقق أهداف المادة  2 

 الفنية المتضمنةوالخبرات 
تنفيذ التطبيقات العملية والمهارات الفنية وإخراجها  4 

 في صورتها النهائية) المتابعة والنمو (
 مصداقية النتائج ومطابقتها لمستوي األداء 2 

 

 

 البرامج التشخيصية الوقائية  2

برامج معالجة 

 يالتعثر الدراس

 لدي الطالب

 درجات ( 10)

4 

البرامج التشخيصية وتنفيذها ) في ضوء نتائج  2 

 االختبارات واألداء داخل الورش العملية( 
 

 

 تقييم البرنامج العالجي 2

 

 

 تقييم المتعلم في البرنامج  2

 

 

 تحسين البرامج وتعديلها) في ضوء التقييم(  2

 

 

برامج رعاية  إعداد برامج اثرائية ) متنوعة ( 2

 الفائقين

 درجات( 5)

5  

 

 برامج التعلم الذاتي  2

 

 

 التحفيز والتشجيع المادي والمعنوي 1

 

 

األنشطة  إقامة المسابقات 3

المصاحبة 

للمجال 

الدراسي  علي 

مستوي 

 المدرسة

 درجات(  10) 

6 

 

 

 

تنفيذ مشاريع المجاالت الدراسية ) الحقائب التعليمية /  2

 المعارض / وسائل تربوية (

إصدارات ثقافية ) علمية /تربوية / اجتماعية / ........  2 

 الخ
 

 

 ندوات وبرامج علمية وثقافية متعلقة بالمجال  3

 مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الدرجات 45 



 


