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  التنمية املهنية للمعلمني التنمية املهنية للمعلمني 
  رئيس القسمرئيس القسم    --أوالً أوالً 
بميامو كمسؤكلياتو بميامو كمسؤكلياتو كقيامو كقيامو رئيس القسـ رئيس القسـ ألعماؿ ألعماؿ   المكجو الفنيالمكجو الفني  متابعةمتابعةتأتي تأتي       

رشاده إلى الفنية كاإلدارية الفنية كاإلدارية  رشاده إلى كتكجييو كا  قيامو بميمة اإلشراؼ قيامو بميمة اإلشراؼ   كك  توتوأىمية كظيؼأىمية كظيؼكتكجييو كا 
األىداؼ العامة كالخاصة األىداؼ العامة كالخاصة عمى زمالئو المعمميف كتكجيييـ لتحقيؽ عمى زمالئو المعمميف كتكجيييـ لتحقيؽ التربكم التربكم 

كمف ثـ تتكامؿ األطر النظرية كمف ثـ تتكامؿ األطر النظرية ، ، لمعممية التربكية بأقصى درجات النجاح كالجكدة لمعممية التربكية بأقصى درجات النجاح كالجكدة 
رئيس القسـ بميامو كمسؤكلياتو الفنية رئيس القسـ بميامو كمسؤكلياتو الفنية   َعدُّ قياـَعدُّ قياـمع األداء العممي كالميداني ، كُممع األداء العممي كالميداني ، كُم

كاإلدارية  مف األسباب المباشرة لتحقيؽ منظكمة أىداؼ العممية التربكية مع كاإلدارية  مف األسباب المباشرة لتحقيؽ منظكمة أىداؼ العممية التربكية مع 
  ..تضافر جيكد أخرل لبقية عناصر العممية التعميميةتضافر جيكد أخرل لبقية عناصر العممية التعميمية

عمؿ رئيس القسـ كمسؤكلياتو الفنية عمؿ رئيس القسـ كمسؤكلياتو الفنية كتتنكع المحاكر التي ينطمؽ منيا كتتنكع المحاكر التي ينطمؽ منيا 
  ::  أتيأتيكاإلدارية حسب ما مكاإلدارية حسب ما م

  ::في مجال المنهج في مجال المنهج   -أوال-أوال

   تسمـ خطة تكزيع المقررات الدراسية مف التكجيو الفني في بداية تسمـ خطة تكزيع المقررات الدراسية مف التكجيو الفني في بداية
  ..العاـ الدراسي ، كمراجعتيا مع المعمميف العاـ الدراسي ، كمراجعتيا مع المعمميف 

   التأكد مف استالـ كؿ معمـ صكرة مف الخطة الدراسية لممرحمة التي التأكد مف استالـ كؿ معمـ صكرة مف الخطة الدراسية لممرحمة التي
  ..ا كترفؽ بدفتر إعداد المعمـ ا كترفؽ بدفتر إعداد المعمـ يقـك بالتدريس لويقـك بالتدريس لو

   إعداد قائمة بالمراجع التي تعيف عمى تحقيؽ األىداؼ إعداد قائمة بالمراجع التي تعيف عمى تحقيؽ األىداؼ..  

  كؿ فترة دراسية ، كقياـ المعمميفكؿ فترة دراسية ، كقياـ المعمميفمتابعة تنفيذ الخطة الدراسية ؿمتابعة تنفيذ الخطة الدراسية ؿ  

  ..  كفؽ األطر الزمنية المكضكعة لياكفؽ األطر الزمنية المكضكعة ليا  بتدريسيابتدريسيا              

   تشكيؿ لجاف مف معممي كؿ فرقة دراسية لالتفاؽ عمى المحاكر تشكيؿ لجاف مف معممي كؿ فرقة دراسية لالتفاؽ عمى المحاكر
الرئيسة لكؿ مكضكع مف مكضكعات المقرر ، كاالتفاؽ عمى إجابات الرئيسة لكؿ مكضكع مف مكضكعات المقرر ، كاالتفاؽ عمى إجابات 
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األسئمة المكضكعية ، األسئمة المكضكعية ، ألسئمة المصاحبة لكؿ مكضكع خاصة ألسئمة المصاحبة لكؿ مكضكع خاصة اا
  ..كاالحتفاظ بنسخة مرجعية لكؿ فرقة كاالحتفاظ بنسخة مرجعية لكؿ فرقة 

   تسجيؿ الممحكظات التي يبدييا المعممكف حكؿ المكضكعات ، كما تسجيؿ الممحكظات التي يبدييا المعممكف حكؿ المكضكعات ، كما
بالغ التكجيو الفني بيا  بالغ التكجيو الفني بيا قد يقع مف أخطاء مطبعية ، كا    ..قد يقع مف أخطاء مطبعية ، كا 

  
  ::في مجال الهيئة التعليمية في مجال الهيئة التعليمية   -ثانياً -ثانياً 

   ، تكزيع الفصكؿ عمى المعمميف بما يتناسب مع قدراتيـ كخبراتيـ ، تكزيع الفصكؿ عمى المعمميف بما يتناسب مع قدراتيـ كخبراتيـ
كاالىتماـ بتدكير الخبرة بيف المعمميف ، كعدـ تخصيص مجمكعة كاالىتماـ بتدكير الخبرة بيف المعمميف ، كعدـ تخصيص مجمكعة 

  ..معينة مف المعمميف لتدريس فرقة معينة معينة مف المعمميف لتدريس فرقة معينة 

  ة في تكزيع األنصبة الدراسية عمى المعمميف ة في تكزيع األنصبة الدراسية عمى المعمميف مراعاة العداؿمراعاة العداؿ..  

   القياـ بالزيارات االستطالعية كالتقكيمية لممعمميف بحيث ال تقؿ عف القياـ بالزيارات االستطالعية كالتقكيمية لممعمميف بحيث ال تقؿ عف
زيارتيف في كؿ فترة دراسية ، كما يتناسب مع احتياجات المعمميف زيارتيف في كؿ فترة دراسية ، كما يتناسب مع احتياجات المعمميف 

  ..كخبراتيـ كخبراتيـ 

   إعداد تقرير كصفي عف زيارتو لكؿ معمـ يحدد مف خاللو الجكانب إعداد تقرير كصفي عف زيارتو لكؿ معمـ يحدد مف خاللو الجكانب
أثناء أثناء   فيفي  معمـ كالجكانب السمبية التي الحظيامعمـ كالجكانب السمبية التي الحظيااإليجابية في أداء اؿاإليجابية في أداء اؿ

زيارتو ، كمناقشة المعمـ بركح الكد ، كالرغبة في االرتقاء باألداء ، زيارتو ، كمناقشة المعمـ بركح الكد ، كالرغبة في االرتقاء باألداء ، 
  ..كيكقع المعمـ عمى تقرير الزيارة كيكقع المعمـ عمى تقرير الزيارة 

   إعداد خطة لتبادؿ الزيارات الداخمية بيف المعمميف ، كمناقشة إعداد خطة لتبادؿ الزيارات الداخمية بيف المعمميف ، كمناقشة
  ..أثناء االجتماع الفني لمقسـ أثناء االجتماع الفني لمقسـ   فيفي  ممحكظات المعمميفممحكظات المعمميف

  طة الدركس الريادية ككرش العمؿ طة الدركس الريادية ككرش العمؿ إعداد خإعداد خ..  

   متابعة اإلعداد الكتابي لممعمميف في تكاصؿ كاستمرارية ، كتسجيؿ متابعة اإلعداد الكتابي لممعمميف في تكاصؿ كاستمرارية ، كتسجيؿ
  ..عداد المعمـ عداد المعمـ إإممحكظاتو عمى ممحكظاتو عمى 
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  إلى القسـ إلى القسـ طمب طمب متحانات التي ممتحانات التي متكميؼ المعمميف كتابيا بإعداد االتكميؼ المعمميف كتابيا بإعداد اال
مراجعتيا ، كتعديؿ ما يحتاج منيا إلى تعديؿ ، مراجعتيا ، كتعديؿ ما يحتاج منيا إلى تعديؿ ، إعدادىا ، كمف ثـ إعدادىا ، كمف ثـ 

عداد نماذج  عداد نماذج كا  عداد جدكؿ كا  عداد جدكؿ اإلجابة مصحكبة بتكزيع الدرجات ، كا  اإلجابة مصحكبة بتكزيع الدرجات ، كا 
كالتأكد مف كالتأكد مف . . يكضح تكزيع الدرجات عمى الميارات لكؿ سؤاؿ يكضح تكزيع الدرجات عمى الميارات لكؿ سؤاؿ 
، كمراجعة ، كمراجعة   متحاناتمتحاناتتطابؽ األسئمة مع المكاصفات الفنية لكضع االتطابؽ األسئمة مع المكاصفات الفنية لكضع اال

األسئمة مع المكجو الفني المختص ، كتعديؿ ما قد يحتاج إلى األسئمة مع المكجو الفني المختص ، كتعديؿ ما قد يحتاج إلى 
  ..تعديؿ تعديؿ 

   الفترتيف األكلى كالثالثة ، الفترتيف األكلى كالثالثة ، متابعة دقة أعماؿ تقدير الدرجات في متابعة دقة أعماؿ تقدير الدرجات في
عداد محضر تكزيع المصححيف كالمراجعة النيائية ألعماؿ تقدير  عداد محضر تكزيع المصححيف كالمراجعة النيائية ألعماؿ تقدير كا  كا 

الدرجات بما يضمف سالمة العمؿ كحصكؿ كؿ طالب عمى ما الدرجات بما يضمف سالمة العمؿ كحصكؿ كؿ طالب عمى ما 
  ..يستحقو يستحقو 

   إعداد نسب النجاح ، كالتأكد مف صحة البيانات كعدـ كجكد نقص إعداد نسب النجاح ، كالتأكد مف صحة البيانات كعدـ كجكد نقص
رساليا إلى التكجيو الفني في المكاعيد  رساليا إلى التكجيو الفني في المكاعيد أك أخطاء بيا ، كا  المحددة المحددة أك أخطاء بيا ، كا 

  . . دكف تأخير دكف تأخير 

   إعداد خطة لرعاية المعمميف الجدد تشمؿ تعريفيـ باألىداؼ العامة إعداد خطة لرعاية المعمميف الجدد تشمؿ تعريفيـ باألىداؼ العامة
كالخاصة ، كأساليب األداء لمتناكالت المختمفة ، كاصطحابيـ في كالخاصة ، كأساليب األداء لمتناكالت المختمفة ، كاصطحابيـ في 
زيارات لممعمميف القدامى ، كتعريفيـ بالكسائؿ المعينة كتدريبيـ زيارات لممعمميف القدامى ، كتعريفيـ بالكسائؿ المعينة كتدريبيـ 

  ..عمى استخداميا ، ككيفية التعامؿ مع المتعمميف عمى استخداميا ، ككيفية التعامؿ مع المتعمميف 

  قدير المعمميف لمدرجات الشفيية لمطالب ، كالتأكد مف قدير المعمميف لمدرجات الشفيية لمطالب ، كالتأكد مف متابعة تمتابعة ت
كجكد سجؿ لممتابعة اليكمية مع كؿ معمـ يبيف فيو ممحكظاتو عف كجكد سجؿ لممتابعة اليكمية مع كؿ معمـ يبيف فيو ممحكظاتو عف 

  ..طالبو ، كيتأكد مف عدالة تقدير المعمميف لمدرجات الشفيية طالبو ، كيتأكد مف عدالة تقدير المعمميف لمدرجات الشفيية 
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   في حالة كجكد معمـ متدني األداء يقـك رئيس القسـ بتحديد جكانب في حالة كجكد معمـ متدني األداء يقـك رئيس القسـ بتحديد جكانب
عممية ، كيسجؿ ما اتخذه مف خطكات عممية ، كيسجؿ ما اتخذه مف خطكات   ––فنية فنية   ––إدارية إدارية   ––التدني التدني 

  ..في كؿ جانب منيا في كؿ جانب منيا 

   عقد االجتماع األسبكعي الفني لمقسـ ، كتضميف جدكؿ أعماؿ عقد االجتماع األسبكعي الفني لمقسـ ، كتضميف جدكؿ أعماؿ
االجتماع مناقشة أحد الجكانب العممية أك المينية التي يرل أف االجتماع مناقشة أحد الجكانب العممية أك المينية التي يرل أف 

  ..المعمميف في حاجة إلى إلقاء الضكء عمييا المعمميف في حاجة إلى إلقاء الضكء عمييا 

  ير في ير في إنجاز األمكر اإلدارية المصاحبة لمعمؿ كالنسب كالتقارإنجاز األمكر اإلدارية المصاحبة لمعمؿ كالنسب كالتقار
األكقات المحددة ، كالتأكد مف صحة ما كرد بيا قبؿ التكقيع عمييا األكقات المحددة ، كالتأكد مف صحة ما كرد بيا قبؿ التكقيع عمييا 

  ..  كقبؿ إرساليا إلى الجية المختصةكقبؿ إرساليا إلى الجية المختصة

   تشكيؿ جماعات النشاط ، كمتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بكؿ منيا تشكيؿ جماعات النشاط ، كمتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بكؿ منيا
، كمتابعة مكاعيد المسابقات ، كاإلشراؼ عمى حسف إعداد الطالب ، كمتابعة مكاعيد المسابقات ، كاإلشراؼ عمى حسف إعداد الطالب 

  ..سة سة المشاركيف في المسابقات كالممثميف لممدرالمشاركيف في المسابقات كالممثميف لممدر

  ::في مجال المتعلمينفي مجال المتعلمين  -ثالثا -ثالثا 

   في بداية العاـ في بداية العاـ كتنفيذىا كتنفيذىا اإلشراؼ عمى إعداد المسكح التشخيصية اإلشراؼ عمى إعداد المسكح التشخيصية
  ..الدراسي ، كتحميؿ نتائج المسكح الدراسي ، كتحميؿ نتائج المسكح 

   ، كضع خطة لعالج الضعؼ الذم تكشؼ عنو نتائج المسكح ، كضع خطة لعالج الضعؼ الذم تكشؼ عنو نتائج المسكح
  ..كمتابعة تنفيذىا كمتابعة تنفيذىا 

   بالغ معمـ الصؼ بالغ معمـ الصؼ متابعة نماذج مف دفاتر الطالب في كؿ فصؿ ، كا  متابعة نماذج مف دفاتر الطالب في كؿ فصؿ ، كا 
  ..بممحكظاتو بممحكظاتو 

   متابعة نسب نجاح الطالب في كؿ فترة دراسية ، كالقياـ بما يمـز متابعة نسب نجاح الطالب في كؿ فترة دراسية ، كالقياـ بما يمـز
  ..بناء عمى نتائج النسب بناء عمى نتائج النسب 

   إعداد خطة لرعاية الطالب الفائقيف كاالىتماـ بيـ إعداد خطة لرعاية الطالب الفائقيف كاالىتماـ بيـ..  
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  ::في مجال اإلدارة المدرسية في مجال اإلدارة المدرسية   -رابعاً -رابعاً 

   التعاكف مع اإلدارة المدرسية ، كتعزيز العالقات اإلنسانية بيف أفراد التعاكف مع اإلدارة المدرسية ، كتعزيز العالقات اإلنسانية بيف أفراد
  ..ينيـ كبيف سائر أقساـ المدرسة ينيـ كبيف سائر أقساـ المدرسة القسـ ، كبالقسـ ، كب

   إعداد السجالت كتكثيؽ العمؿ فييا أكالن فأكالن إعداد السجالت كتكثيؽ العمؿ فييا أكالن فأكالن..  

   يعد رئيس القسـ في بداية كؿ فصؿ دراسي خطة زمنية مفصمة يعد رئيس القسـ في بداية كؿ فصؿ دراسي خطة زمنية مفصمة
يحدد فييا األنشطة التي يعتـز القسـ القياـ بيا خالؿ الفترتيف يحدد فييا األنشطة التي يعتـز القسـ القياـ بيا خالؿ الفترتيف 
الدراسيتيف ، كما يقـك في نياية كؿ أسبكع بإرساؿ خطة بعدية الدراسيتيف ، كما يقـك في نياية كؿ أسبكع بإرساؿ خطة بعدية 

ل المتابعات كالزيارات كبنكد االجتماع الفني األسبكعي ل المتابعات كالزيارات كبنكد االجتماع الفني األسبكعي تشتمؿ عؿتشتمؿ عؿ
  ..لمقسـ ، كترسؿ إلى التكجيو الفني المختص لمقسـ ، كترسؿ إلى التكجيو الفني المختص 

   يستطيع رئيس القسـ تنظيـ عممو بما يحقؽ الكفاء بسؤكلياتو مف يستطيع رئيس القسـ تنظيـ عممو بما يحقؽ الكفاء بسؤكلياتو مف
خالؿ إعداد السجالت اآلتية منفردة ، أك تجميعيا تعينو عمى حسف خالؿ إعداد السجالت اآلتية منفردة ، أك تجميعيا تعينو عمى حسف 

  ..أداء العمؿأداء العمؿ

   ، كيشمؿ االسـ ، المؤىؿ كسنة كيشمؿ االسـ ، المؤىؿ كسنة البيانات الكظيفية لمعممي القسـ ، البيانات الكظيفية لمعممي القسـ
التخرج ، تاريخ التعييف ، سنكات الخبرة ، رقـ الممؼ ، الدكرات التخرج ، تاريخ التعييف ، سنكات الخبرة ، رقـ الممؼ ، الدكرات 

  ..التدريبية ، سنكات العمؿ بالمدرسة الحالية التدريبية ، سنكات العمؿ بالمدرسة الحالية 

   ، الزيارات ، تاريخ الزيارة ، مكضكع الدرس كمجالو كتناكلو ، الزيارات ، تاريخ الزيارة ، مكضكع الدرس كمجالو كتناكلو
  ..اإليجابيات ، السمبيات ، مستكل الطالب اإليجابيات ، السمبيات ، مستكل الطالب 

   فصؿ الجانب الفني عف الجانب فصؿ الجانب الفني عف الجانب االجتماعات الفنية ، كيراعى فييا االجتماعات الفنية ، كيراعى فييا
اإلدارم ، كتكزيع المشاركة عمى المعمميف بالتناكب ، كتسجيؿ اإلدارم ، كتكزيع المشاركة عمى المعمميف بالتناكب ، كتسجيؿ 
  ..فيرس يتضمف جدكؿ األعماؿ كعناكيف القضايا التي نكقشت فيرس يتضمف جدكؿ األعماؿ كعناكيف القضايا التي نكقشت 

   (  .(  .الخطط الدراسية الخطط الدراسية ) ) ما قطع مف المنيج ما قطع مف المنيج  

   ، النشاط ، أسماء المشاركيف ، أىداؼ الجماعات ، ما تـ إنجازه ، النشاط ، أسماء المشاركيف ، أىداؼ الجماعات ، ما تـ إنجازه
  ..مكاعيد المسابقات مكاعيد المسابقات 
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   النشرات اإلدارية كالفنية النشرات اإلدارية كالفنية..  

   زيارات التكجيو الفني زيارات التكجيو الفني..  

   تكزيع االحتياط تكزيع االحتياط  

إف كؿ محكر مف ىذه المحاكر يحتاج إلى خطة تقدـ لو الدعـ الفني كالتربكم إف كؿ محكر مف ىذه المحاكر يحتاج إلى خطة تقدـ لو الدعـ الفني كالتربكم     
كالعممي الذم يمكنو مف أداء أعمالو الكثيرة المشار إلييا ، كلرئيس القسـ حرية كالعممي الذم يمكنو مف أداء أعمالو الكثيرة المشار إلييا ، كلرئيس القسـ حرية 

ؽ السجالت أك االستعانة ؽ السجالت أك االستعانة اختيار األسمكب الذم ينظـ بو عممو سكاء عف طرماختيار األسمكب الذم ينظـ بو عممو سكاء عف طرم
  ..بالحاسكب كتجميع النماذج في ممؼ أك ممفات بالحاسكب كتجميع النماذج في ممؼ أك ممفات 

  

  ::مع بدء كل عام دراسي مع بدء كل عام دراسي تنظينية تنظينية الالفنية وفنية والال  طالبطالباملاملعدادات وعدادات وخطة اإلخطة اإل  

   ((أسبكعية أسبكعية   ––شيرية شيرية   ––فصمية فصمية   ––سنكية سنكية ) ) إعداد خطط القسـ بأنكاعيا إعداد خطط القسـ بأنكاعيا  

   ، كالسيما كالسيما المبادرة إلى إعداد كتجييز الكسائؿ كالتقنيات التربكية الالزمة ، المبادرة إلى إعداد كتجييز الكسائؿ كالتقنيات التربكية الالزمة
التي ال غنى عف التي ال غنى عف " " داتاشك داتاشك " " أجيزة العرض العمكية التقميدية ، أك الحديثة أجيزة العرض العمكية التقميدية ، أك الحديثة 
  ..أييما في حصص النحك كالبالغة كالتعبير أييما في حصص النحك كالبالغة كالتعبير 

   إعداد خطط بجداكؿ زمنية محددة يكّقع عمييا الزمالء بالعمـ كالتنفيذ إعداد خطط بجداكؿ زمنية محددة يكّقع عمييا الزمالء بالعمـ كالتنفيذ
  ::كتشمؿ ما يأتي كتشمؿ ما يأتي 

خطة حمقات نقاشية لمعممي الصؼ الكاحد لتدارس كؿ ما خطة حمقات نقاشية لمعممي الصؼ الكاحد لتدارس كؿ ما   --11
ركس المزمع تدريسيا أكالن فأكالن ، كاإلجابة عف ركس المزمع تدريسيا أكالن فأكالن ، كاإلجابة عف يتعمؽ بالديتعمؽ بالد

  ..أسئمة تقكيميا أسئمة تقكيميا 
  ..خطة زيارات متبادلة بيف الزمالء المعمميف جميعيـ خطة زيارات متبادلة بيف الزمالء المعمميف جميعيـ   --22

يؤدييا الزمالء جميعيـ يؤدييا الزمالء جميعيـ ( ( نمكذجية نمكذجية ) ) خطة دركس ريادية خطة دركس ريادية   --33
  ..بدءان باألكثر خبرة ككفاية كانتياءن باألقؿ خبرة بدءان باألكثر خبرة ككفاية كانتياءن باألقؿ خبرة 



8 

 

عمى ما عمى ما خطة بحكث لغكية كتربكية تحدد مكضكعاتيا بناءن خطة بحكث لغكية كتربكية تحدد مكضكعاتيا بناءن   --44
ُرصد مف مشكالت فنية أك لغكية سابقة أك مستجدة في ُرصد مف مشكالت فنية أك لغكية سابقة أك مستجدة في 

  ..ميداننا التربكم في تدريس المغة العربية ميداننا التربكم في تدريس المغة العربية 

تستكفي المستجدات تستكفي المستجدات ( ( مشاغؿ تربكية مشاغؿ تربكية ) ) خطة كرش عمؿ خطة كرش عمؿ   --55
التربكية كالتكصيات الفنية ، كُيسعى مف خالليا إلى حؿ التربكية كالتكصيات الفنية ، كُيسعى مف خالليا إلى حؿ 

المشكالت التي تعترض تطبيؽ المناىج كالخطط الدراسية  المشكالت التي تعترض تطبيؽ المناىج كالخطط الدراسية  
  ..اء بمستكل األداء الفني لممعمميف اء بمستكل األداء الفني لممعمميف بيدؼ االرتؽبيدؼ االرتؽ

   ضـ أعماؿ القسـ في سجالت منظمة كمرتبة في صكرة تعكس اىتماـ ضـ أعماؿ القسـ في سجالت منظمة كمرتبة في صكرة تعكس اىتماـ
  ::رل مانعان مف التذكير بيا  رل مانعان مف التذكير بيا  ففالزميؿ رئيس القسـ ، كال الزميؿ رئيس القسـ ، كال 

    .        .        ؿ االجتماعات الفنية ؿ االجتماعات الفنية سجسج  --11

  ..سجؿ زيارات رئيس القسـ سجؿ زيارات رئيس القسـ   --22

    .  .  تابعة األعماؿ التحريرية تابعة األعماؿ التحريرية سجؿ ـسجؿ ـ    --33

  . . عمميف عمميف بعة إعداد الـبعة إعداد الـسجؿ متاسجؿ متا  --44

            ..  سجؿ األنشطة المصاحبةسجؿ األنشطة المصاحبة    --55

  ..ية الكفاية المينية لممعمميفية الكفاية المينية لممعمميفسجؿ تنـسجؿ تنـ  --66

  ..سجؿ التكجيو الفني سجؿ التكجيو الفني     --77

  ..سجؿ متابعة الضعاؼ كالفائقيف سجؿ متابعة الضعاؼ كالفائقيف     --88

  .        .        سجؿ ما قطع مف خطط المنيج سجؿ ما قطع مف خطط المنيج   --99

  ..سجؿ أك ممؼ المسكح التشخيصية سجؿ أك ممؼ المسكح التشخيصية     --0101

   تكفير ممفات لحفظ ما يأتي تكفير ممفات لحفظ ما يأتي::  

  كتعميمياكتعميمياا الزمالء المعممكف لإلفادة منيا ا الزمالء المعممكف لإلفادة منيا البحكث كالدراسات التي ينجزهالبحكث كالدراسات التي ينجزه..  
   الشفيفات أك األقراص الشفيفات أك األقراص))  ((  cc..dd المعدة مف الزمالء لتعميـ اإلفادة منيا المعدة مف الزمالء لتعميـ اإلفادة منيا

  ..الحقان الحقان 
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   نجازىا نجازىا المناىج كالخطط الدراسية كما يتعمؽ بتنفيذىا كا    ..المناىج كالخطط الدراسية كما يتعمؽ بتنفيذىا كا 

   النشرات الفنية الكاردة مف التكجيو الفني بعد تكقيع الزمالء عمييا النشرات الفنية الكاردة مف التكجيو الفني بعد تكقيع الزمالء عمييا
  ..بالتنفيذبالتنفيذ

   اإلدارية التنظيمية مف داخؿ القسـ أك المدرسة أك خارجيا اإلدارية التنظيمية مف داخؿ القسـ أك المدرسة أك خارجيا النشرات النشرات..  

   خطط القسـ بأنكاعيا بما فييا الخطط العالجية خطط القسـ بأنكاعيا بما فييا الخطط العالجية..  

   تفعيؿ دكر رئيس القسـ في القياـ بمسؤكلياتو الفنية في تفعيؿ دكر رئيس القسـ في القياـ بمسؤكلياتو الفنية في::  

  ..متابعة إنجاز الخطط الدراسية كما قطع مف المناىج في كؿ صؼ متابعة إنجاز الخطط الدراسية كما قطع مف المناىج في كؿ صؼ   ..11

  ..كجدكا كجدكا متابعة المعمميف الجدد ، كمتدني األداء إف متابعة المعمميف الجدد ، كمتدني األداء إف   ..22

تنفيذ الخطط العالجية كمتابعتيا كتقكيميا كرصد نتائجيا كتعديؿ مسيرتيا تنفيذ الخطط العالجية كمتابعتيا كتقكيميا كرصد نتائجيا كتعديؿ مسيرتيا   ..33
..  

رصد نتائج الفترات التقكيمية كتحميميا كالكقكؼ عمى جكانب الضعؼ رصد نتائج الفترات التقكيمية كتحميميا كالكقكؼ عمى جكانب الضعؼ   ..44
  ..كتكصيؼ مياراتو ككضع الخطط الالزمة لعالج ىذا الضعؼ كتكصيؼ مياراتو ككضع الخطط الالزمة لعالج ىذا الضعؼ 

إنجاز ما يطمب مف اختبارات يطمبيا التكجيو الفني كاستيفاء أسسيا إنجاز ما يطمب مف اختبارات يطمبيا التكجيو الفني كاستيفاء أسسيا   ..55
  ..البيا الفنية البيا الفنية كمطكمط

تفعيؿ تكصيات المقاءات التنكيرية كتنفيذ التكجييات الفنية المستجدة ، تفعيؿ تكصيات المقاءات التنكيرية كتنفيذ التكجييات الفنية المستجدة ،   ..66
  . . كاإلفادة مف نكاتج التدريب في الدكرات التدريبية كاإلفادة مف نكاتج التدريب في الدكرات التدريبية 

ندكات ندكات ية أك كرش عمؿ ، أك محاضرات ، أكية أك كرش عمؿ ، أك محاضرات ، أكتنفيذ المخطط مف دركس ريادتنفيذ المخطط مف دركس رياد  ..77
عمى مستكل المنطقة ، كتنمية الكفاية المينية لمزمالء المعمميف عمى مستكل المنطقة ، كتنمية الكفاية المينية لمزمالء المعمميف 

  :            :            لمحاكر اآلتية لمحاكر اآلتية بابا

**********                  

    املعلماملعلم  ––ثانيًا ثانيًا   
  ::  املهنيةاملهنية  تهتهكفايكفايحماور تنمية حماور تنمية 
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ذا إذا أريد إذا أريد          ذا لممكجو الفني أف يككف ناجحان في القياـ بميامو كمسؤكلياتو ، كا  لممكجو الفني أف يككف ناجحان في القياـ بميامو كمسؤكلياتو ، كا 

محاكر محددة كمقننة محاكر محددة كمقننة أف يككف ذا أثر في ميدانو فعميو أف يضع أف يككف ذا أثر في ميدانو فعميو أف يضع لو لو أريد أريد 
تنفيذىا تنفيذىا ببرئيس القسـ رئيس القسـ ، عمى أف يقـك ، عمى أف يقـك لتنمية المينية لممعمميف لتنمية المينية لممعمميف كمخططة ؿكمخططة ؿ
صنكاف صنكاف كىما كىما ، ، بالتعاكف المستمر كالمتابعة الحثيثة مف المكجو الفني بالتعاكف المستمر كالمتابعة الحثيثة مف المكجو الفني   كمتابعتياكمتابعتيا

، كقد ، كقد   المدرسةالمدرسةمتالزماف في إنجاح عناصر العممية التربكية كالتعميمية في داخؿ متالزماف في إنجاح عناصر العممية التربكية كالتعميمية في داخؿ 
عند عند ف طريؽ الزيارات كف طريؽ الزيارات كبنقؿ الخبرة كتبادليا عبنقؿ الخبرة كتبادليا عيمتد ىذا النجاح لمدارس أخرل يمتد ىذا النجاح لمدارس أخرل 

كىذه كىذه   ..التى يحضرىا رؤساء األقساـ كالمعممكف التى يحضرىا رؤساء األقساـ كالمعممكف   األنشطة كالفعالياتاألنشطة كالفعالياتتنفيذ تنفيذ 
  ::محاكر التنمية المقترحة محاكر التنمية المقترحة 

  

 .خطط الزيارات المتبادلة بيف الزمالء المعمميف :   المحكر األكؿ
 

كؿ قسـ مف أقساـ المغة العربية يجمع عددان مف المعمميف المختمفيف في      
كقدرتيـ عمى التعامؿ مع ، خبراتيـ كقدراتيـ كتمّكنيـ مف المادة العممية

كيتضح لنا بجالء تبايف قدراتيـ المينية ، داخؿ الفصكؿ كخارجيا متعمميفاؿ
ذه الزيارات المتبادلة ؛ ألنيا إعدادان كأداءن لمدركس ، مف ىنا كانت الحاجة إلى ق

إذا نفّذت بتخطيط سميـ مف رئيس القسـ ، كفي جك مف العالقات اإلنسانية 
فادة الزمالء الزائريف مف زميميـ إالحسنة كاف ليا أعظـ األثر في تبادؿ الخبرة ك

المزكر في كؿ مكاقفو التعميمية الناجحة كغير الناجحة ، كتضع كؿ معمـ في 
كؿ  )): ق لنفسو إذا تجرد مف ىكاىا ، ألف الحكيـ الظريؼ يقكؿ مكقعو الذم يرا

، كمف كاقع التجربة كانت ىذه الزيارات مثمرة بعد أف ( (ديؾ يعجبو صياحو 
تتفاعؿ المناقشات حكليا ، كالنتيجة مف كراء ذلؾ تبادؿ الخبرات كتنمية الكفاءات 

. 
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 .الدراسي الكاحد الحمقات النقاشية لمعممي الصؼ  :المحكر الثاني
 

كىذه الحمقات عظيمة األثر في تنمية الكفاءة المينية لمزمالء عمى أف يقـك     
رئيس القسـ بتخطيط سميـ ليذه الحمقات في حصص أك ساعات الفراغ ليؤالء 

المعمميف ، فيجمسكف بحضكر رئيس القسـ أك يغير حضكره أحيانان إذا كاف 
تدريسو في األسبكع القادـ فيقرأ المكضكع أك  مشغكالن ، كيتناكلكف الدرس المزمع

النص كيتبادلكف الرأم فيو بالشرح كالتحميؿ لمكقكؼ عمى مضامينو الفكرية كميان 
كجزئيان ، كما سيتـ تناكلو في كقفة التذكؽ الفني ، كالسالمة المغكية ، كالتعبير ، 

تفاؽ عمى كؿ كيتفؽ فيو عمى األىداؼ المقصكدة كالميارات المستيدفة ، كبعد اال
ما سبؽ يجاب عف أسئمة التقكيـ التي تمي المكضكع بشكؿ مكحد ، عمى أف 
تطمب المعكنة الفنية مف رئيس القسـ عند االختالؼ ، أك االستعانة العاجمة 

بالمراجع المعينة لتحقيؽ المسألة المختمؼ حكليا كتكثيقيا تكفيران لمكقت كالجيد ، 
 .ق بنفسو بناءن عمى ىذا الفيـ المشترؾ عمى أف يترؾ لكؿ مدرس إعداد درس

  .(النمكذجية  )الدركس الريادية  :المحكر الثالث 
 

كلكي تنجح ىذه الدركس في تنمية الكفاية المينية لممعمميف ينبغي أف    
 :يتحقؽ ليا ما يمي 

ة سمفان مف رئيس القسـ تشمؿ جميع أف تككف معّدة بخط -1
المعمميف بدءان مف ذكم الخبرة كالكفاءة الفاعمة ، كانتياءن 

باألحدث خبرة كاألكثر حاجة إلى تنمية كفاءتو بعدما رأل كشاىد 
 .كشارؾ في المناقشات الفنية التي تعقب ىذه الدركس 

أف تتخّمص ىذه الدركس مف المبالغات الممقكتة في التزييف  -2
ء الدرس ككفاءة مؤديو كتزاحـ الكسائؿ بشكؿ يأتي عمى جكدة أدا

. 
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التقميؿ مف حاالت االستنفار في إدارات المدارس كأقساـ المغة   -3
 .العربية كبخاصة في مدارس البنات 

يكتفى بدعكة كاحدة لدرس كاحد مف الدركس التي مف المفترض  -4
أف يؤدييا كؿ معّممي القسـ ، عمى أف تشمؿ الدعكة المعمميف 

يمثؿ التكجيو الفني مف السادة  كالمعممات األكائؿ كاألكليات كمف
كليس بالـز أف يككف الدرس كاقعان تحت مظمة . المكجييف 

 .برنامج التكجيو 

أف تككف المناقشات الفنية التي تعقب أداء الدرس مناقشات فنية  -5
كاعية تحفظ لمزميؿ صاحب الدرس حقو مف الثناء عمى جيده 

عداده كأدائو ، كيشار إلى الجكانب كالخطكات اؿ تي تحتاج إلى كا 
تعديؿ مسيرة أك تنمية بإشارات فييا المياقة كالحكمة كالتبصير 

 .الالئؽ الذم ال يزعزع ثقة الزميؿ بنفسو 

أف تسجؿ كؿ ىذه الدركس في السجؿ الخاص بتنمية الكفاية   -6
المينية ، كيرجػػع إلى قراءتو كمراجعتو لالستفادة منو كقت 

 .الحاجة 
ت يككف فيو كؿ درس في كؿ ساعة كفي كؿ حصة عندئذ يمكف أف يأتي كؽ     

، كلك كاف معالي يستعد فيو الزميؿ المعمـ لزيارة أم زائر "نمكذجيا"درسان رياديان 
 .  الكزير نفسو 

 .البحكث كالدراسات المغكية كالتربكية المقننة  :المحكر الرابع 
كالبحكث كالدراسات المقصكدة في ىذا المحكر بحكث كدراسات تحقيقية     

تكثيقية تذلؿ صعكبات المنيج كتحؿ المشكالت التي تعترض مسيرتو كقضية 
نحكية أك بالغية أك تربكية تتعمؽ بأساليب األداء كالمستحدث مف طرؽ التدريس 

جالو ، كالمكثكؽ في كنظرياتو ، كيكمؼ فيو رئيس القسـ الزميؿ ذا الخبرة في ـ
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بحثو كعممو أكال ، عمى أف يتناكب عمى ىذا األمر بيف المعمميف مف ذكم 
االستعدادات نفسيا ، ثـ يمي ذلؾ تكميؼ المعمميف األقؿ خبرة بعدما رأكا كاستفادكا 

لى خالصتيا كالقائـ بيا كالمستفاد منيا في السجؿ  مف نماذج ليذه البحكث كا 
 .مينية المشار إليو الخاص بتنمية الكفاءة اؿ

 

 .عقد المقاءات التنكيرية لممعمميف الجدد :المحكر الخامس 
كفي ىذه المقاءات يبرز جميان دكر رئيس القسـ في حسف استقبالو لممعمـ   

زالة دىشة القدـك عنو ، كاستئناسو ، كتيكيف الصعكبات التي يبدييا  الجديد ، كا 
جابتو عف كؿ استفسار ،  كؿ ذلؾ بركح إنسانية كأخكية كحب كاألخذ بيده ، كا 

 :كمكدة ، عمى أف تتضمف ىذه المقاءات األمكر التالية 
 .تعريفو أىداؼ المرحمة كأىداؼ الصؼ كأىداؼ المقرر  -1
 .كيفية اإلعداد المستكفي كؿ التكجييات الفنية المستحدثة  -2

نذاراتو  -3  .نظاـ التقكيـ كاختباراتو كدرجاتو ، كالغياب كأصكؿ تسجيمو كا 

 .يفو بأقساـ المدرسة كأركاف إداراتيا كالتعرؼ إلى معممي المدرسة تعر -4

إفساح الصدر إذا طمب المعمـ الجديد لقاءات متكررة لممزيد مف  -5
 .االستفسارات 

مكاناتو ، ليشعر  -6 مشاركتو في كؿ أعماؿ القسـ بما يتناسب كقدراتو كا 
 .بدكره كأىميتو 

ؿ بعض زمالئو مف اصطحابو لزيارات إلى فصؿ رئيس القسـ ، ك فصك -7
 .ذكم الخبرة كالكفاءة 

كرئيس القسـ الناجح مف يترؾ انطباعان طيبان في نفس المعمـ الجديد فيحرؾ    
إمكاناتو ، كيتيح لو الفرص الكافية   لإلبداع كالخمؽ ، فيفكؽ غيره مف أصحاب 
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ثراءىا  الخبرة الذيف ركنكا إلى مسمى الخبرة كعدد سنكاتيا كلـ يحاكلكا تجديدىا كا 
. 

 .لفني لمقسـ مف قبؿ أحد المعمميفإدارة االجتماع ا :المحكر السادس 
دارة االجتماع الفني لمقسـ مف قبؿ أحد المعمميف مف ذكم الخبرة كالكفاءة أمر     كا 

يؤكد ما ىك مطمكب مف المشاركة في القيادة، كالتدريب عمى ديمقراطية ىذه القيادة، 
كالشعكر بالمسؤكلية المشتركة، فضالن عف تجديد كتغيير جمسة رئيس القسـ مف 

شأنو شأف المعمميف، كيرل بأـ فكؽ المنصة إلى جمسة األعضاء ليؾ كف مشاركا ن
 .عينو كيؼ يككف االجتماع ناجحان كما السبؿ الكفيمة لتحقيؽ ىذا النجاح 

 :كيتحقؽ ليذا المحكر النجاح إذا ركعيت األمكر التالية 
أف يككف ىذا االجتماع بعد مركر عدة اجتماعات يعقدىا رئيس القسـ في  -1

 الفصؿ الدراسي
ـ الزميؿ المكمؼ في إعداد جدكؿ األعماؿ ليذا أف يشارؾ رئيس القس -2

 االجتماع المزمع عقده 

أف يحتـر المعمـ الذم يدير االجتماع كتترؾ لو الفرصة كاممة بأىمية كاممة  -3
. 

أف يعقب االجتماع مناقشة حكؿ خطكات المعمـ الناجحة في إدارتو  -4
 كاإلشارة إلى ما يحتاج إلى   تعديؿ مسيرة؛ ليصؿ إلى ما ىك أكثر

 .إفادة

مف قبؿ مقرره في سجؿ  (االجتماع بإدارة معّمـ )يسجؿ محضر ىذا  -5
 . تنمية الكفاية المينية

 

 :متابعة المعمميف مف ذكم األداء المتدني  :المحكر السابع 
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كيقـك رئيس القسـ بالتعاكف مع المكجو الفني كمدير المدرسة في القياـ     
بزيارات استطالعية لمكقكؼ عمى جكانب الضعؼ في أداء المعمـ ، كبعدىا يتـ 

 :كضع خطة لتنمية كفايتو مينيان تتضمف 
  اصطحابو لفصؿ رئيس القسـ كالزمالء ذكم الكفاية كالخبرة مف زمالئو

 .المعمميف 

 ة مف خطة المكجو الفني لالرتقاء بمستكل المعمـ مف ىذه الفئة اإلفاد
 .التي تحتاج إلى تعاكف المكجو الفني كرئيس القسـ كمدير المدرسة 

 زيارات متكررة كمتكالية بأىداؼ متناسبة كجكانب الضعؼ في أدائو. 
  ع فييا عمى ما ُيطؿَ  (تكجيو فردم  )جمسات فنية منفردة مع المعمـ

شعاره أحرز مف تقدـ  كُيشجَّع كُيثنى عميو ؛ لخمؽ دافعية اإلنجاز ، كا 
فادتو منيا   .  بقيمة التكجيو كالتنمية كا 

  تكميفو ببحكث مبسطة لتعزيز المادة العممية كتنميتيا. 

  كتابة تقريرات دكرية عف مدل ما أحرزه المعمـ مف تقدـ ، كذلؾ في
 .النماذج المعدة لذلؾ 

 :الصفية القسـ رئيس المكجو الفني أك زيارات  :المحكر الثامف 
كىذا محكر لو األىمية القصكل التي ال تحتاج إلى بياف ، حيث إف ىذه      

الزيارات تمثؿ الركيزة األكلي في تنمية كفاية المعمـ كتقكيمو ،كضبط الخط 
الفني العاـ لألداء لدل المعمميف جميعيـ بحكـ الرؤية األفقية الممتدة التي 

رئيس القسـ في زياراتو لمعممي قسمو جميعيـ ، كليس جو الفني كلمكتتاح ؿ
رئيس المكجو الفني كىناؾ عدد محدد لزيارة كؿ معمـ فاألمر متركؾ لتقدير 

القسـ بعد زياراتو االستطالعية األكلي التي يكّكف فييا انطباعان أكليان عف 
شاممة معممي قسمو كقدرات كؿ منيـ ، كفي ضكء ذلؾ يضع خطة زياراتو اؿ

في الفصؿ األكؿ ، ككذا يفعؿ في الفصؿ الثاني ، عمي أف  عمميفلكؿ الـ
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يككف النصيب األكفى مف ىذه الزيارات لممعمميف مف ذكم الحاجة إلى تنمية 
رئيس القسـ نجاحيا المكجو الفني أك كفايتيـ المينية ، كيتحقؽ لزيارة 

 :المأمكؿ إذا تكافر ليا ما يمي 
 –تكجييية  )ل أف يختمؼ مع نكع الزيارة تحديد ىدؼ الزيارة عؿ .1

  (تقكيمية ثانية –تقكيمية أكلى 
إعالـ المعمـ بالزيارة قبيؿ دخكلو الفصؿ مباشرة كىذا أمر متركؾ  .2

لرئيس القسـ كطبيعة المعمـ المزمع زيارتو مف حيث االستعداد 
الدائـ أك تكاسمو أك إىمالو الذم يحتاج إلى زيارتو بغير إعالـ 

 .باالستعػداد الدائـ  قؿ ان تككف متابعتو المفاجئة إيعازمسبؽ حتى 
أف تستكفي الزيارة رصد كؿ البيانات ك خطكات األداء المطمكبة  .3

 :بدءا مف 
  استيفاء البيانات الخاصة بالمعمـ كفصمو كحصتو كمكضكعو

 . كتناكلو كالتاريخ
  اإلعداد الكتابي لمدرس بأىدافو كأدائو كتقكيمو بشكؿ مستكؼ كؿ

 .التكجييات الفنية 

  تدكف كؿ ممحكظات الزيارة مستكفية العناصر التي تشمؿ الكسائؿ
كالتقنيات ، كالشخصية كالعالقة بالطالب كاألثر فييـ ، كالعرض 
كطريقة التدريس ، كتحقيؽ األىداؼ كسالمة المغة مف المعمـ 

كالمتعمـ ، كمتابعة األعماؿ التحريرية ، التقكيـ كالمستكل 
 .ككؿ ممحكظة جديرة بالتسجيؿ  لممتعمميف ،التحصيمي 

 :الناجحة  ةىناؾ ثالث خطكات رئيسة لمزيارة الصفي

 o يتـ بيف المشرؼ كالمعمـ لكسر الجمكد كبناء الثقة بيف : المقاء القبمي
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 ـكػالطرفيف كتعريؼ المعمـ بيدؼ الزيارة كالتعرؼ عمى خطة المعمـ لذلؾ الي
 . مالحظتيا أثناء الدرسكالجكانب األساسية التي سيتـ 

 

o  رصد السمكؾ التعميمي لممعمـ: حضكر الحصة. 
 

 o لممعمـ  لمناقشة المكقؼ التعميمييعقب الزيارة جمسة فنية : المقاء البعدم
 خطكات أداء بديمةالتأمؿ كاقتراح تو عمى مساعدؿتحميالن منيجيان  قكتحميؿالزميؿ 

،عمى أف تتـ  عمى التقكيـ الذاتي قمف خالؿ تزكيده بتغذية راجعة كتشجيع
براز  ىذه األمكركؿ  مناقشة بحكمة كتبصر كصراحة ال تخمك مف التشجيع ، كا 

الجكانب الناجحة في الدرس قبؿ الجكانب التي تحتاج إلى تنمية كتعديؿ مسيرة ، 
كيكتب تقرير عف الزيارة مختكمان بالتكجييات الالزمة ، كيطمع عمييا المعمـ 

 .اإليعاز لرئيس القسـ بمتابعة ذلؾ ، ككذا مديرالمدرسةمع  كيكقع بالعمـ

  :في أدبيات التربية  أخالقيات الزيارة الصفية

 :األمكر التي ينبغي أف تؤخذ بعيف االعتبار عند الزيارة الصفية مف

  تكفير جك مف الكد كاالحتراـ كالثقة المتبادلة بيف المشرؼ كالمعمـ
 .كاالبتعاد عف الفكقية

 يجب أف يككف متفقا عميو كالتحديد المسبؽ لكقت الزيارة ، عمى  التخطيط
 .نو ليس خطأ أف يككف المعمـ مستعدان لمزيارةأأف يدرؾ  كجوالـ

  قناعة المعمـ بأف اليدؼ مف الزيارة ىك تقديـ العكف لو كتبادؿ الخبرات
 .معو

   أف يرافؽ المشرؼ المعمـ إلى غرفة الصؼ جنبان إلى جنب كأف يقدـ
 .ـ المشرؼ إلى طالبوالمعؿ
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  أف يجمس المشرؼ في مكاف ال يؤثر عمى سير الدركس كأف ال يتدخؿ
 .فيو مف أجؿ أف يصحح خطأ إال حيف يككف الخطأ في آية قرآنية

 أف يقضي المشرؼ طيمة الكقت داخؿ غرفة الصؼ كيخرج مع المعمـ. 

  أف ال يدكف المشرؼ أم مالحظات داخؿ الصؼ حتى ال يصرؼ أنظار
إال إذا اضطر لذلؾ دكف لفت انظار الطالب  التالميذ عف معمميـ

 .كمعمميـ

  قبؿ مغادرة غرفة الصؼ يفضؿ أف يشيد المشرؼ بجيكد المعمـ كتعاكف
تسجيؿ المشاىدات كالمالحظات يككف خارج غرفة الفصؿ، بعد  طالبو معو

 .إعطاء الفرصة لممعمـ لتقكيـ أداءه

 أماـ المعمـ بعد مناقشتو في كؿ بند مف  كتابة التقرير عف الزيارة الصفية
 .البنكد

 . 
 

: التربكية كاالجتماعات التنكيرية كالمقاءات المحكر التاسع 

مع بدء كؿ فصؿ دراسي تعقد لقاءات تنكيرية لكؿ رؤساء األقساـ في كؿ      
مرحمة ، كتتضمف ىذه المقاءات المستجدات كالتكجييات الفنية المكحدة التي 

 .تنفيذىا في رؤية مكحدة بيف المدارس كالمعمميف يرجى 

فييا بعمؿ اجتماع أك لقاء لو  كجو الفنييقـك الـىناؾ المقاءات التربكية التي ك
تحسيف األداء التربكم بغرض في مدارسو المسؤكؿ عف تكجيييا مع المعمميف 

 كجوالـ )ليـ ، كيجب أف يككف لكؿ اجتماع أك لقاء أىداؼ كاضحة لممجتمعيف 
كقد تمـز الحاجة قبؿ كقت عقده لتحقؽ الفائدة بشكؿ أكبر ،  (كالمعمميف  الفني

 (بمعدؿ كؿ شير مرة  )بمعمميو بشكؿ دكرم  كجو الفني يجتمع الـإلى أف 
ىك  كجو الفني لمناقشة أساليب كطرؽ تنفيذ الدركس ، كال يجب أف يككف الـ
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ف عمى كالمصدر الكحيد لممعمكمات كالمقترحات بؿ يجب أف يشارؾ بيا المعمـ
ىك التنسيؽ كضبط العمؿ ،  المكجوكيككف دكر  المكجو الفني ، السكاء مع 

 المكجو الفنيكعمى سبيؿ المثاؿ ففي بداية العاـ الدراسي يفضؿ أف يجتمع 
التي تصحب تطبيؽ كالمستجدات التربكية بمعمميو لمناقشة أىداؼ المادة 

الطرؽ لتنفيذ الدركس أنجح كالمنيج كالخطط الدراسية في العاـ الجديد ، 
 . التنفيذ المرغكبة كاالتفاؽ عمى أساليب

 :كيحدد ليا  ،كرشة العمؿ التربكية  :المحكر العاشر 

  اليدؼ العاـ. 

  األىداؼ التدريبية الخاصة. 

  كآثارىا الحقائؽ كالمفاىيـ أك المشكمة كمظاىرىا. 

  النمكذج التدريبي. 

  النمكذج التطبيقي. 

 قياس أثر انتقاؿ التدريب باستيفاء استبانة لتقكيـ الكرشة. 

مف  ان يخطط لو المكجو الفني بحيث يضـ عدد ىي عبارة عف لقاء تربكمك     
المعمميف لدراسة كمناقشة أسمكب حؿ مشكمة ما تكاجو المعمميف في عمميـ مثؿ 

الطالب أك عدـ تكفر كسائؿ تنفيذ درس كنحك ذلؾ ، كفييا صعكبة درس عمى 
، كؿ مجمكعة تتخصص بجانب مف  عمؿ يتـ تقسيـ المعمميف إلى مجمكعات

ساعة أك ساعتيف  )جكانب المشكمة تجتمع عميو لتناقشو حسب الكقت المحدد 
كمف ثـ تخرج المجمكعة  (حسب المكضكع كالكقت المتاح ...أك يـك أك يكميف 

 كجييفشتركة تعرض فيما بعد في اجتماع يضـ المعمميف كالـبكرقة ـ
في الكرشة لمناقشتيا كاالتفاؽ عمى تكصيات معينة بشأنيا ،  كافة المشتركيف
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كيتـ ذلؾ مع كؿ مجمكعة لتنتيي الكرشة بتقرير نيائي يتضمف التكصيات 
المقترحات حكؿ مكضكع الكرشة لتعمـ في الميداف التربكم لالستفادة منيا 

 . كلتنفيذ ما جاء فييا
 

                            ****** 
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 : مينيان منيا عمـالـ تقع مسؤكليات تفصيمية لتنميةالمكجو الفني كعمى 

في تفيـ طبيعة عمميـ كسمك رسالتيـ  كأىمية  عمميفمساعدة الـ .1
 .اإلخالص كاألمانة في تأدية عمميـ 

يف كتفيميـ لميدؼ الشامؿ لمتربية في دكلة  عمـالمساعدة في تعريؼ الـ .2
 .خالؿ عمميـ  الككيت كضركرة الحرص عمي تحقيقو مف

يف في معرفة كتفيـ األىداؼ التربكية بمستكياتيا عمـمساعدة الـ .3
 .المختمفة ككيفية التكصؿ إلى تحقيقيا مف خالؿ عمميات التدريس 

العمؿ عمي تكفير التقنيات التربكية الالزمة لتناكؿ مكضكعات المناىج  .4
 .فعاؿكىا كبكيفية استخداميا بشكؿ صحيح يف بعمـالدراسية كتعريؼ الـ

يف كتعريفيـ بأىـ المستجدات التربكية ككيؼ يمكف تطكيعيا عمـاطالع الـ .5
بما يتناسب مع مناخ التربية في دكلة الككيت بحيث يمكف االستفادة منيا 

 .بالدرجة القصكل الممكنة 

يف بطرؽ التدريس المختمفة كمميزات كؿ منيا كعيكبيا عمـتعريؼ الـ .6
في تدريس مكضكعات المقرر ككيؼ كمتى يمكف استخداـ كؿ منيا 

الدراسي بحيث يتـ التكصؿ بسيكلة إلي تحقيؽ األىداؼ التربكية 
 .المنشكدة 

يف بكيفية اإلعداد الصحيح لمدرس كأىمية كؿ مف  اإلعداد عمـتعريؼ الـ .7
 .التحريرم كاإلعداد الذىني لمكضكع الدرس 
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يف كتدريبيـ بشكؿ جيد عمي كيفية صياغة األىداؼ عمـتعريؼ الـ .8
لخاصة بالدرس في صكرة سمككية كبشكؿ متتابع يطابؽ تتابع المفاىيـ ا

 .العممية لمكضكع الدرس 

يف كتدريبيـ بشكؿ جيد  عمي كيفية بناء اإلطار الخاص عمـتعريؼ  الـ .9
باالختبار التحريرم بطريقة عممية تضمف شمكلية مجاؿ االختبار ، 

 .الخ    ……كاألىداؼ ،كمناسبة الكقت 

كسابيـ الميارات الالزمة لصياغة األسئمة معمـتدريب الـ .10 ف كا 
المختمفة سكاء كانت مكضكعية أك مقالية كالشركط الكاجب تكافرىا في 

 .األسمة كؿ أنماط 

الجيد مف مثؿ  متحافيف بشركط كمكاصفات  االعمـتعريؼ الـ .11
الخ كتعريفيـ بمفيـك كؿ مف .. ……الصدؽ ، كالثبات ، كالمكضكعية 

 .ة التكصؿ إلييا ىذه المكاصفات ككيفي

يف لميارات التفاعؿ مع الطالب أثناء عمـالعمؿ عمي إكساب الـ .12
الدرس إشراكيـ فيو بإيجابية دكف اإلخالؿ بالمناخ العاـ لعممية التدريس 

 . كدكف اإلخالؿ بخطة سير الدرس أك االستيالؾ العقيـ لمكقت 

سير أثناء البنائية في يف عمي كيفية صياغة األسئمة عمـتدريب الـ .13
الدرس كالمتعمقة بعرض مفاىيمو بشكؿ يؤدل  إلي تحقيؽ أىدافو دكف 

 .  المكضكع  خركج عف تشعب أك
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يف في كضع البرامج التربكية المناسبة لرعاية عمـمساعدة الـ .14
الطالب الضعاؼ كفؽ احتياجاتيـ الفعمية ككذلؾ العناية بالفائقيف كتعزيز 

 .نكاحي التفكؽ لدييـ 

رشادىـ فيما يخص برامج األنشطة التربكية يف كا  معمـمساعدة اؿ .15
 .   كالعممية المتعمقة بالمجاؿ الدراسي 

أثناء تأدية في يف في حؿ المشكالت التى تكاجييـ عمـمساعدة الـ .16
عمميـ كمعاكنتيـ في التغمب عمي المعكقات التي تصادفيـ كذلؾ بأسمكب 

 .تربكم يحقؽ المصمحة دكف ضرر 

كالت التى تكاجييـ مع الطالب يف فى حؿ المشعمـمساعدة الـ .17
كتقديـ النصح كاإلرشاد الالـز لمتغمب عمى تمؾ المشكالت بطريقة تربكية 

  .سميمة 
 

كالتعاكف مع كؿ  عمـكعمى المكجو الفني تكجيو النصح كاإلرشاد الالـز لمـ    
كاإلدارة المدرسية كاالختصاصي االجتماعي بيدؼ تكفير  رئيس القسـمف 

ألداء عممو بشكؿ مناسب كتجنيبو الكثير مف  عمـالظركؼ المناسبة لمـ
. المشكالت التي قد تكاجيو مع طالبو 
                                      

                              ******* 
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