
 
سجالت رئيس القسم 

لماذا السجالت؟ مدي أهميتها؟ وهل هي ضرورية في 
  ضىء التفجر االلكتروني؟

 

أخرى ، و لكن  كل مادة لها طبٌعة خاصة فقد ٌكون هناك سجل موجود فً مادة و غٌر موجود فً مادة
  : هناك سجالت مشتركة لجمٌع األقسام و هً كالتالً

 

  : القسم سجل خطة رئٌس  -1
 
الخطة السنوٌة هً والٌومٌة ،  و –األسبوعٌة  –الشهرٌة  –الفصلٌة  –هو ٌتكون من الخطة السنوٌة و 

 .من فصلٌن دراسٌٌن نفسها الخطة الفصلٌة ألنها تتكون
  

  : أهداف سجل الخطة
  القسم معلمًتوزٌع األهداف و األدوار على  -1 
  تنظٌم العمل و ترتٌبه-2 
  المختلفةالتنسٌق بٌن المهام   -3

 تكوٌن رؤٌة واضحة لمسار القسم -4 
  

 :اإلدارٌة –الفنٌة : سجل اإلجتماعات  -2
  

اإلختٌار  القسم مطلق الحرٌة فً من قسمٌن أو سجلٌن منفصلٌن لرئٌسممكن ٌكون سجل ٌتكون 
 و بحسب ارشادات التوجٌه

 
  : اإلجتماعات الفنٌة أهداف اإلجتماعات و سجل*

  تبادل الخبرات -1
  خالل اإلجتماع و التحاور و التناقش من الزمالءخلق جو من األلفة بٌن  -2
على محضر  مبه بعد توقٌعه مكل اجتماع وإلزامه بأهمٌة ما ورد فً المعلمٌنخلق شعور لدى  -3
  ذلك اإلجتماع              
  العلمٌة و الوسائل التعلٌمٌةو المادة ( أو أسبوعٌن ) المنهج خالل أسبوع  مناقشة ما ٌخص          -4
  تقٌٌم الكتاب المدرسً          -5
  متابعة ما هو جدٌد فً المادة العلمٌة          -6

 
 : اإلجتماعات اإلدارٌة أهداف سجل*

 
  توضٌح اللوائح اإلدارٌة           -1

  بث روح الدٌموقراطٌة            -2



 على النشرات الوزارٌة باستمرار ٌطلع المعلمونأن             -3
 اإلدارٌة و الطالبٌة مناقشة المشاكل            -4

  
 

  : سجل الزٌارات-3
  : أهدافه

 تقٌٌم المعلمة من كافة الجوانب -1
  أثناء الدرس مٌنالوقوف على مستوى المتعل -2
  الزٌارةإعداد مادة البرنامج اإلنمائً من خالل التغذٌة الراجعة المستخلصة من  -3
  للعالج لوضع الوسائل و األنشطة المقترحة ٌنالمقررات الدراسٌة للمتعلم مالئمةمدى  -4
 

  : ٌنالمهنٌة للمعلم سجل التنمٌة  -4
  : أهدافه

  باألداء المهنً للمعلم االرتقاء -1
  تنمٌة المعلم من كافة الجوانب األكادٌمٌة و المهنٌة و الشخصٌة و الثقافٌة -2
  متابعة ما ٌستجد من الجوانب الفنٌة -3
  ٌننقل الخبرات و تبادلها بٌن المعلم -4
  ٌناكتشاف الفروق الفردٌة بٌن المعلم -5
 بٌده و األخذ رعاٌة المعلم الجدٌد -6
  تعزٌز مهارة التدرٌس من خالل الممارسة و المواقف التدرٌبٌة -7
 ارٌخالٌوم و الت حظات الموضوع نوع التنمٌة المعلممال

 

 : المعلمٌنسجل متابعة إعداد   -5
  : أهدافه

  لجمٌع البنود و الجوانب اإلعداد الكتابً للمعلم متابعة مدى صحة -1
  للوسائل التعلٌمٌة و استغاللها بالشكل األفضل المعلم كٌفٌة استخدام و تقٌٌم-2
  بالسجل االهتمام و مدى عناٌة المعلم-3
  الحصة–التارٌخ–الٌوم)إعداد فً تدوٌن المعلومات األساسٌة فً بداٌة كل االهتماممدى -4
  الراجعة المستخلصة من الزٌارة إعداد مادة البرنامج اإلنمائً من خالل التغذٌة-5
 القسم له من رئٌسالتً توجه  من التوجٌهات والمالحظات مدى استفادة المعلم-6
  الدرس و الحلول المقترحة أثناء المعلمواجهها يالوقوف على المشكالت التً -7
  كمٌة اإلعداد بزمن الحصة مالئمةمدى -8

 
 

  : الطالب  سجل متابعة األعمال الكتابٌة  أو إنتاج  -6 
  : أهدافه
  و منظم بشكل مستمر ٌنلكراس المتعلم متابعة تصحٌح المعلم - 1
  صٌاغة األسئلة فً عرض المعلومات و طرق ٌنأخذ فكرة عامة عن الطرق اإلبداعٌة للمعلم - 2
  األنشطة الصفٌة و الالصفٌة من حٌث نوعٌة األسئلة و الطالب مراعاة الفروق الفردٌة بٌن - 3



  الطالب للمنهج إنتاج مالئمةمدى  - 4
  متابعة مدى جمالٌة المنتج للطالب - 5
 البالفروق الفردٌة بٌن الط مدى مراعاة - 6

  
 

: الطالب الضعاف والطالب الفائقٌنمتابعة  سجل-7    
 

 .الضعف تحدٌد نقاط -1
 تحدٌد نقاط القوة   -2
 طرح الحلول و الطرق العالجٌة -3
  بع المعلم لمدى تغٌر أداء المتعلمتت -4
و الخارجٌة  الداخلٌةو استغاللها فً األنشطة  المتمٌز اكتشاف اإلبداع الفكري للمعلم  -5

 .للمدرسة
  افاوالضع ٌنللفائق ألتحصٌلًالمستوى  متابعة

 
 

  : سجل متابعة ما قطع من المنهج -8
 .متابعة ما تم انجازه من المنهج – 1
  الخطة معرفة األسباب و كٌفٌة المعالجة عند وجود تعثر أو عدم مطابقة مع – 2
  بالتوقٌع و التعهد بإنهاء المنهج ولٌة لدى المعلمتعزٌز المسئ – 3
 

  : سجل انجازات وأنشطة القسم -9
  : أهدافه
  توثٌق األنشطة – 1
  تنوٌع األنشطة و اإلنجازات داخل القسم – 2
  مع القسم فً األنشطة التً ٌطرحها الطالبمدى تفاعل  – 3
  ٌنو المتعلم ٌنالمعلم بهاكتشاف موا – 4
  إثراء المادة من النواحً المختلفة المتعلقة باألنشطة – 5
 

  : و اإلحصائٌات االمتحاناتسجل   -10
  : أهدافه
  و اإلحصاءات االختباراتتوثٌق  – 1
  ٌنلتكون مرجع للمعلم االختباراتتجمٌع  – 2
  طرٌق اإلحصائٌات عن البمتابعة نتائج الط – 3
 .الوقوف على نقاط الضعف – 4

 
 
 



 
 
 
 

 وزارة التربٌة           
 التوجٌه الفنً العام للغة الفرنسٌة

 لوظٌفة رئٌس قسمدورة المرشحٌن 
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