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 قسم تعليمي رئيس الوصف الوظيفي

 قسم تعليمي رئيس :املسمى الوظيفي

 مدرســـة: موقع الوظيفة

 الوصف العام للوظيفة

وظيفــة يةيــة فيــخيايية غــت  يــاال ا لاقيــخيال والتايــيم للمــة   الدراســي ومعلمــي الاســم واملــتعلم  وفلــدا  الــخي    ــا  اــ           

 .األهدال اخلاصة لاجملال الدراسي ويعمل حتت اقيخيال املبايخي ملديخي املدرسة

  يف جمال املة رئيس قسم مسئوليات 

ياــوم لتوعيــع لــخيام  املــة    لــى مــدار العــام الدراســي وحتديــد وتــوي  مــا يلأمــ، مــد تاةيــات و ســالي    ا   وف ــدا  قــوائم لــاملخيا ع          

مع املشاركة يف ف دا  االختبارات الة ائية ووضع اق الـة الةموج يـة وتوعيـع     ومتالعة تةفيذه وا تما  االختبارات املختلفة  الالعمة 

الدر ات  وتدقي   يةات مد االختبارات للتأكد مد صـةة التاـويم  وتسـ يل لعـظ الرـواهخي السـلبية واقااليـة اخلاصـة لـاملة            

 .والعمل  لى تاليف سلبيات، وتةمية اااليات،

 مسئوليات رئيس قسم يف جمال اهليئة التعليمية

ى الخيلط ل  األهدال املاخيرة و سالي    ا  املة   ووسـائل التاـويم    وتدريب م  ل ياوم لتوعيع الفصول  لى   ضا  اهليئة التعليمية 

ة املعلمــ  يف الفصــول   رمعلمــي املــا ة لصــال اخلــ ات وعيــا      ووضــع  ــدول تبــا ل الأيــارات لــ       التعليميــة والايــام لعــخين الةمــاج     

 وريـة للمعلمـ  لتةرـيم   ا  العمـل     و اـد ا تما ـات   . لتو ي  م وتاـوه م مـع اليكيـأ  لـى التـدري  امليـداعي للمعلمـ  ا ـد         

 .وتةسي  وتاديم التوصيات الالعمة للتغل   لى املشكالت املختلفة

 املتعلم مسئوليات رئيس قسم يف جمال 

ــا للتعـــخيل  لـــى مســـتويات  و ياـــوم يف لدايـــة كـــل يـــية تدريســـية لاقيـــخيال  لـــى االختبـــارات الشخصـــية واملســـةية    حتليـــل عتائ  ـ

 .املتعلم ف دا  خطة لخي اية الفائا  مة م وريع مستوى التةصيل العلمي لضعال و للمتعلم التةصيلية 

 س والتااريخياجملال يف جمال الل ان و مسئوليات رئيس الاسم

ــل            ــل م ـ ــة العمـ ــا  بيعـ ــ الت الـــ  تتطلب ـ ــدا  السـ ــع ف ـ ــة مـ ــان اليلويـ ــية والل ـ ــات املدرسـ ــات التةريمـ ــار  يف ا تما ـ ــ ل )يشـ سـ

وف دا  تاخييخي سةو  يـامل  ـد   (. س ل متالعة ضعال التةصيل الدراسي -التعليميةس ل متالعة   ضا  اهليئة  -اال تما ات

خيرة والتاةيـات اليلويـة  وكفـا ة   ضـا  اهليئـة التعليميـة واملسـتوى التةصـيلي         العمل مد حيث املة   و خيق التدريس والكت  املاـ 

  والصــعولات الــ  ظ ــخيت وكيفيــة التغلــ   لي ــا واقــياد اإلــول الــ  تــ    فء االرتاــا   ســتوى األ ا  يف اجملـــال             للمــتعلم  

 .مع مخيا اة املشاركة االاالية مد خالل ا تما ات الاسم. الدراسي للاسم

 وليات رئيس الاسم يف جمال العالقات واالتصاالتمسئ

 .املدرسة  لى اق تما ات الالعمة للموضو ات ال  حتتا  لذلك مد مديخي مخيا اة االلتأام لاإصول -1

 .التعاون لية م فمنا  العالقات اقعساعية ل  معلمي الاسم وفيا ة رود -2

 .الايام  ا يسةد فلي، مد   مال  خخيى يف جمال  مل، -3

 اائمة احملتوياتل و ة 

  ..اهتم لدور  و ليس  ور األخخييد  ا خيل حدو  اختصاصاتك ال  ال تتةاعل  ة ا وال تتخطاهااهتم لدور  و ليس  ور األخخييد  ا خيل حدو  اختصاصاتك ال  ال تتةاعل  ة ا وال تتخطاها ::ةةــــالحرالحرــمم  
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 مو ، يين ما ة  راسية الوصف الوظيفي

 مو ، يين ما ة  راسية: املسمى الوظيفي

 تعليمية مةطاة: موقع الوظيفة

 العام للوظيفةالوصف 

وظيفة يةية تخيلوية غت  ياال ا لاملشاركة يف اقـياد السياسـة العامـة للم ـال الدراسـي والتخطـيط لـ، ل ـدل حتسـ  العمليـة           

التعليمية وجلك مد خالل عال اخل ات لخيؤسا  األقسـام اجملـال الدراسـي لاملةطاـة ومتالعـة   مـاهلم واقمنـا  امل ـين ملعلمـي اجملـال           

خي االحتيا ـات التدريبيـة هلـم واقـياد مـا يـخياه مـد تطـويخي للمـة   لأيـا ة يا ليتـ، وحتليـل عتـائ  االمتةاعـات وف ـدا                 الدراسي وحصـ 

 .التااريخي الالعمة  ة ا  ويعمل ياال الوظيفة حتت اقيخيال املبايخي للمو ، الفين األول للم ال الدراسي لاملةطاة

 وا بات ومسئوليات الوظيفة

  اخل املدرسةفين مسئوليات املو ، ال

 عال اخل ات لخيئيس الاسم التعليمي للم ال الدراسي. 

  تاويم كفا ة رئيس الاسم التعليمي ووضع تاخييخيه مع مديخي املدرسة. 

  وضع خطة تدريبية للمعلم  لالتعاون مع رئيس الاسم التعليمي تتضمد تاديم مناج  تدريسية  ا تما ات  حلاات عااش... 

 ملةاه  ا ديدة وف دا  التااريخي والتوصيات املةاسبة وريع ا للمو ، الفين األولاقيخيال  لى تطبي  ا. 

 جمال تدري  املعلم  يف فينمسئوليات املو ، ال

 حصخي االحتيا ات التدريبية للمعلم  ا د  والادامى. 

 املشاركة مع ف ارة التطويخي والتةمية يف تةفيذ لخياجم ا. 

   األقســام التعليميــة للمــا ة ل ــدل ف ال  ــم  لــى املســت دات اليلويــة مــد مةــاه  وكتــ       تةرــيم اال تما ــات الدوريــة لخيؤســا

 .و سالي  تةفيذها درسيومةاقشة عتائ  امتةاعات العام السال  و خين خطط الةشاط امل

 وضع لخيعام  قمنا  امل ين ملعلمي اجملال الدراسي مد مناج  الدروس واللاا ات اليلوية وورش العمل. 

 جمال املةاه  الدراسية يف فيناملو ، المسئوليات 

 اختيار التاةيات اليلوية وتطويخيها. 

  ف دا  البةوث التاوهية ال  ت    فء عيا ة يا لية املةاه. 

  ان تطويخي املةاه . 

 تأليف الكت  الدراسية. 

 تاويم الكت  املطورة وا ديدة. 

 تطويخي  سالي  التدريس. 

  يخيو  ا وحمتواها املدرسية ووضع  هداي ا واملساهمة يف تاويم املسالاات. 

 جمال الاياس والتاويم يف فينمسئوليات املو ، ال

 ،حتليل عتائ  االمتةاعات التةخييخيية  لى مستوى مدارس. 

 راسة  يةات  شوائية مد امتةاعات صفول الةال . 

 املشاركة يف وضع  سئلة امتةاعات الش ا ات العامة. 

 ر ات لالمتةاعات العامة ومتالعة   ماهلاتخيييح   ضا   ان تاديخي الد. 

 جمال اختيار املعلم  ا د  ورؤسا  األقسام التعليمية يف الفينمسئوليات املو ، 

 الوعارة الختيار املعلم  ا د  ورؤسا  األقسام املشاركة يف  ان املاالالت ال  تشكل لاملةطاة  و. 
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  مل،الايام  ا يسةد فلي، مد   مال  خخيى يف جمال . 

  مام عفس، مسئوليات املو ، الفين

 فء مجا ة املو    لاالعتما   ن يكون قدوة يف  مل،  و ن يشعخي. 

 وامل ين  واالستفا ة مد جتارب اآلخخييد واحيام خ ات م العمل  لى حتاي  منوه العلمي. 

 ال  يكلف ل ا لتةفيذ امل ام احيام موا يد العمل  وااللتأام. 

  التخطيط ضمد املكت  الفين للما ة أل مال،  واملشاركة يفالتخطيط . 

 تاديم تاخييخي ي خي . 

 اخلطة السةوية  وما  جنأ   سالي  الة ون ل ا  متضمةا تاويم  و مشاكل ا املا ة  و تاديم تاخييخي سةو  يامل  د  حوال

  .اإلول واملعوقات ومايحات مة ا 

 والعمل  لى تةفيذها يف امليدان اليلو   للتو ي،  راسة الالئةة التةريمية .  
 

 كفايات املو ، الفين امل ةية والشخصية 

 : كفايات م ةية :  وال    

    .املعخيية الكايية املتعماة لاملا ة العلمية يف جمال التخص  - 1

  .اقملام لشكل  ام لاملوا  األخخيى  ا  ا  التكامل واالعس ام ل  ما ت، املوا  األخخيى - 2

    .لادر  ال مد ال ااية العامة التمتع - 3

    .الادرة  لى كتالة التااريخي و  خيا  البةوث - 4

    .الادرة  لى حتاي  العدالة ل  املعلم  - 5

    .الادرة  لى ف ارة اال تما ات - 6
 

 : كفايات يخصية : ثاعيا    

  .حسد الس  واخلل  واالستاامة يف السلو  واحيام قيم اجملتمع - 1

     .يموالادرة  لى ضبط الةفس والتمسك لالسلو  اليلو  الا الةفسي واالتأان  - 2

  .ال اة لالةفس ولاآلخخييد لتكون ال اة  ساس التعامل مع املعلم  واجملتمع املدرسي - 3

  .التعاوعي ل  املعلم  التواضع واللباقة والتفاؤل والادرة  لى التعاون وتوي  ا و - 4

    .البدي ة والادرة  لى اققةاع والتصخيل حبكمة يف تسي  األمور وتصةيح املفاهيم اخلاصةالذكا  املخيتفع وسخي ة - 5

  .االعتما  فء م ةة اليلية والتعليم والادرة  لى االلتأام لأخالقيات ا - 6

    .الش ا ة واإماس والادرة  لى الةشاط واإيوية - 7

   .أالادرة  لى اختاج مواقف تتصف لالةأاهة و دم التةي - 8

   .الادرة  لى الايا ة اإكيمة والدهاخيا ية واختاج الاخيار السليم يف الوقت املةاس  - 9

    .الادرة  لى است مار الوقت است مارا فااليا مو  ا لتةاي  األهدال اليلوية - 11

   .الادرة  لى التةدث للغة سليمة واضةة - 11

 

  لي ا الفلسفية ال  ياوم التو ي، اليلو  واألسس

 لعض ا مع لعظ اقعساعية ولتكامل  واع  الشخصية معخيية ياملة لالطبيعة ىحصول املو ،  ل. 

 وتو ي  ـا فجا مـا تـوايخيت لـ، املعخييـة       لأمـام حياتـ،   هو صاعع حيات، ومصدر قخياراتـ،  ولأعـ، يسـتطيع اقمسـا      لأن الفخي  اقهان

  .واقرا ة الصاإة السليمة
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  واجملاالت اليلوية لصفة خاصة  تستطيع استيعاب مجيع لصفة  امة  يخي ية  ولأن اإياة األيخيا  مد يخيوق اال يال  ا ل 

  .يخي ية حسبما يتف  لكل مة م مد استعدا ات وقدرات وميول األيخيا 

 فصالد املعو  واالست دا  مد  ديد لالطخيي  السليم اقهان لإمكان . 

 فلي الشيخوخة اواعت ا  لاملخيحلة ا ةيةية لد ااقعسان سلسلة متصلة اإلاات  االقتةاع لأن حياة. 

 وييما يتعلـ   ـا مـخي لـ، مـد      سوا  ييما يتصل لإمكاعيات، واستعدا ات، املعلومات ال  تت مع حول الفخي  اقهان لاقيا ة مد  

  .خ ات

  اا  تو ي ، حنوه  املمكةة  خيياًا  صلح للفخي  مد الطخيق األخخيى اال تاا  يف  ن هةا.  

 ورسالة الةوا   الةشا ية األسخية ورسالة املدرسة اقهان لالتكامل ل  رسالة. 

   ورات التو ي، الفين ورات التو ي، الفين

 .الدورة االستطال ية -1

 .الدورة التو ي ية امليداعية -2

 .الدورة التو ي ية التاوهية األولي -3

 .الدورة التو ي ية التاوهية ال اعية -4

 :  مال الدورات وف خيا ات الايام ل ا 

 (ة التدريس حتى ع اية ي خي سبتم  ئمد اليوم األول لدوام هي) ي خي سبتم :  الأمد :الدورة االستطال ية  :  وال 

للمـدارس ا ديـدة واملـدارس الـ  تكـون ف ارت ـا         خـالل هـذه الـدورة وتعطـى األولويـة      ،ياوم املو ، الفـين لأيـارة مجيـع مدارسـ      - 1

 و  – يـين  مشـخيل /  رئـيس قسـم  يو د ل ا  د   كـ  مـد املعلمـ  ا ـد    و املـدارس الـ  ال يو ـد ل ـا         ال   ديدة   و املدارس 

 .يكون األخ   ديدا  لى الوظيفة

تو ي ـات تـدريس   : ياوم املو ، الفين لتأويـد املـدارس لالةشـخيات الصـا رة  ـد الـوعارة واملتعلاـة لتـدريس املـا ة هلـذا العـام  م ـل             - 2

 .        ملة    لي  ي خي العام الدراسي وا هااملا ة وتوعيع ا

  .ياف املو ، الفين  لى البياعات اخلاصة  علمي ما ت،  والتعخيل  لى املعلم  ا د  يي ا - 3

 .  ياوم املو ، الفين لتاديم املشورة للمدرسة ييما يتعل  لإ دا  ا دول املدرسي وتوعيع،  لى املعلم   - 4

املشـخيل الفـين للمـا ة ومعلمـي املـا ة ويعـخين  لـي م املسـت دات اليلويـة للعـام الدراسـي            / الفين لخيئيس الاسـم  يلتاي املو ،  - 5

ا ديــد لو ــ،  ــام  ويف جمــال تــدريس ما تــ، لو ــ، خــار  خاصــة تلــك األمــور املســتع لة م ــل التغــي ات الــ    خلــت  لــى     

    .والكت  املدرسية  املاخيرة للعام الدراسي ا ديد وا هااخلطة الدراسية  وتوعيع املةاه   لى  ول العام الدراسي  

يتعخيل املو ، الفين  لى فمكاعات املدرسة املتعلاة لتدريس املـا ة ومـدى مةاسـبت ا وكفايت ـا  ويشـمل جلـك الكتـ  املدرسـية           -  6

    .و سالي  استكمال الةا  يي ا صا راملومخيي  تدريس املا ة  والوسائل التعليمية الالعمة لتدريس ا وتو ي، املدارس فء 

    .ياوم املو ، الفين لتس يل مالحرات،  د الأيارة يف س ل عيارات التو ي، الفين لاملدرسة -  7

 

 ي خي  كتولخي :الأمد  :الدورة التو ي ية امليداعية : ثاعيا 

تخيتيــ  الأيــارة للمــدارس الــ  يف حا ــة فء   يف  األولويــة ىياــوم املو ــ، الفــين لأيــارة مجيــع املــدارس الــ  يشــخيل  لي ــا وتعطــ     -1

    .ال  قام ل ا املو ، الفين ملدارس، –ضو  الأيارة االستطال ية  يف –الأيارة  ك خي مد ا ها 

املشـخيل الفـين ولعـظ معلمـي     / لخيياة رئيس الاسم  ياوم املو ، الفين لأيارة لعظ الفصول الدراسية لدى لعظ معلمي املا ة -2

    .ةطلاا ال تماع املو ، مع املعلم املا ة  تكون م

املشخيل الفين للمـا ة ملةاقشـة  سـس و سـالي  و ـخيق      / اتمع املو ، الفين ل يئة تدريس املا ة يف املدرسة حبضور رئيس الاسم  -3

- :العمليات املتصلة ل ا  ويشمل جلك  مجيع تدريس املا ة و
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 هـدال تــدريس املـا ة  لــى مجيـع مســتويات ا و القت ـا لاألهــدال العامـة لليليــة واألهـدال العامــة للمخيحلـة التعليميــة مــد         *        

  .  ة  و القت ا لبعض ا ولاملاخيرات الدراسية مد   ة  خخيى

    . سالي  و خيق حتاي   هدال املا ة*       

    .ت    فء حتاي  األهدالاألعشطة التعليمية املةاسبة ال  *        

    .الوسائل التعليمية املةاسبة الالعمة لتةفيذ األعشطة التعليمية للما ة وكيفية استخدام ا*        

    .كيفية ف دا ها وتةفيذها  سالي  التاويم واالختبارات املةاسبة لتاويم منو املتعلم  يف اجتاه األهدال املخيسومة  و*       

    .جتاهات ا ديدة يف تدريس املا ة وسبل تطبيا ااال*       

  .املاخيرات الدراسية ا ديدة وما مت يف الكت  املدرسية مد تعديل  و تأليف*       

    .مخياي  تدريس املا ة والوسائل التعليمية املتويخية يف املدرسة ومدى مةاسبت ا وكفايت ا وكيفية االستفا ة مة ا*        

    .الت امليداعية ال  توا ، تدريس املا ة واإلول املةاسبة هلااملشك*       

    .عشاط ا ما ات –الةشاط املصاح  للمة   *       

  .املسالاات املدرسية املخيتبطة لاملا ة*       

              .الخيحالت املدرسية املخيتبطة لاملا ة*       

اال تمــاع الــذ   ار ليةــ، ولــ  اهليئــة التعليميــة للمــا ة يف ســ ل عيــارات التو يــ، الفــين    املو ــ، الفــين لتســ يل وقــائع   ياــوم*       

    .لاملدرسة

 

 (يةايخي+  يسم  + عويم  ): ي خي  :الأمد  :الدورة التو ي ية التاوهية األوء : ثال ا 

   .ياوم املو ، الفين لأيارة مجيع مدارس، خالل هذه الدورة - 1

لأيارة مجيع معلمي املا ة يف املـدارس الـ  ياـوم لاأليـخيال  لي ـا  اخـل يصـوهلم  مـع مخيا ـاة تةويـع           ياوم املو ، الفين  - 2

الفصول  وتةويع   اخيان الأيارة  واال تماع لاملعلم  ا  كل عيارة ملسا دة املعلم  لى حتليل مواقف، وعشا ات،  ـا يـ      

اال تماع  يف س ل و  وم املو ، الفين لتس يل عتائ  الأيارةفء تعأيأ عواحي الاوة والتغل   لى  عواحي الضعف  كما يا

مــد عياراتـ، لــبعظ املعلمــ  والفصـول يف    مــد  يــام     الأيـارات اخلــار لــذلك يف املدرسـة  كمــا هكــد للمو ـ، االعطــالق    

العامـــة عيارتــ، للمدرســـة لتســـ يل تو ي ــات  امـــة حـــول تــدريس املـــا ة يةتفـــع ل ــا لـــاقي املعلمـــ  ويخيا ــى يف امللةوظـــات       

      .واخلاصة ال  تكت  يف س ل الأيارات لاملدرسة  ن تكون موضو ية فريا ية ها ية

ياــوم املو ــ، الفـــين لعاــد ا تما ـــات ملعلمــي الفخيقـــة الواحــدة  و معلمـــي املــا ة لـــ  اإــ  واآلخـــخي لتــدارس  تلـــف           - 3

    .مد   مال الدورة التو ي ية امليداعية(  3) املوضو ات ال  تتعل  لتدريس املا ة وهي ا واع  املبيةة يف البةد 

ياوم املو ، الفين خالل هذه الدورة لتةسي    و  املعلم  وحتس  العالقات لية م وريع روح ـم املعةويـة وتشـ يع م      - 4

 لـى حا ـات م ولـذل كـل مـا       وااللتكار  ومسا دة املعلم   لى موا  ة مشكالت الـةء  والتعـخيل     لى التعاون والت ديد

   .يستطيعون مد   د قيبا  ا

ياـوم املو ـ، الفـين خــالل هـذه الـدورة لــاق الع  لـى  تلـف ســ الت تـدريس املـا ة ســوا  اخلاصـة لـاملعلم   و رؤســا               - 5

    .األقسام  و املتعلم   ويادم مايحات، لشأع ا

عيـارة خاصـة مـا يتعلـ   سـتويات      يطلع املو ، الفين مديخي املدرسة  لى مجيع مالحرات،  د عيارة املدرسة  اـ  كـل    - 6

    .  ا  املعلم  ومنو املتعلم   ومايحات، لشأع ا

ياوم املو ، الفين يف ع اية هـذه الـدورة لتسـ يل مالحراتـ، مـد جممـوع عياراتـ، للمدرسـة خـالل هـذه الـدورة يف سـ ل              - 7

    .ية ال اعيةعيارات التو ي، لاملدرسة حتى تكون مةطلاا للعمل يف الدورة التو ي ية التاوه

 

 حتى ع اية امتةان آخخي العام (مايو +  لخييل + مارس + ي ايخي ) ي خي  :الأمد :الدورة التو ي ية التاوهية ال اعية : رالعا 

- :تكون   مال هذه الدورة هي عفس   مال وف خيا ات الدورة التاوهية األوء مع مالحرة  ن 
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ــ، يف   يــأور املو ــ، الفــين مجيــع مدارســ، خــالل      - 1 ــى املعلمــ       هــذه الــدورة  مســتكمال  مل الــدورة األوء مــع اليكيــأ  ل

    .جلك  ك خي مد ا ها فءوالفصول ال  يخيى  ع ا يف حا ة 

يخييـــع املو ـــ، الفـــين تاخييـــخي كفـــا ة  ـــد كـــل مـــد معلمـــي املـــا ة الـــذيد قـــام لاقيـــخيال  لـــي م خـــالل العـــام الدراســـي       - 2

  .لاالييا  مع مديخي املدرسة

عيارات املو    الفةي  للمدارس ومتالعة   مال املعلم  واملتعلم  لفا لية حتـى آخـخي يـوم يف العـام الدراسـي        تستمخي - 3

    .العام  ا يف جلك يية امتةاعات آخخي

ياوم املو ، الفين لاقيخيال الفين  لى امتةاعات آخخي العـام الدراسـي  ويشـمل جلـك اقيـخيال  لـى وضـع االمتةاعـات          - 4

  .للمدارس يف هذا اجملال   وتاديم املسا دةوتصةية ا

 

 الفخيق ل  التفتيء والتو ي، الفين

؛ قظ ـار مـا  ةـد املفـتء مـد      االتفتيء حمصورة يف َتَصيُّد األخطا  ال  ياع يي ا املعلم م ما كاعـت صـغ ة وفلخياعهـ    كاعت م مة

  :واملعلم  ومد  هم ما يتميأ ل، التفتيء  ى فء فاا  ي وة ل  املفتش  مما   املعلمم ارة وكفاية  مام 

  يرد  ّن املو ، يت سس  لي، املعلمي عل   الأيارة املفا ئة. 

   ومدى تفا ل املتعلم  مع املفتء  ةدما يسأهلم مد خالل ما قطع، مد مة    املعلمحكم املفتء  لى. 

         واملعلـم  و ّ ى فء اعتشـار  ـو مـد اخلـول       ملفـتء قيام التفتيء  لى مبد  تصـّيد األخطـا ؛  و ـد  ـوًا مـد  ـدم ال اـة لـ  ا

ــام    املعلمــ  لإخفــا  العيــوب خويــًا مــد  ن يخياهــا املفــتء  ولالتــالي  ــدم تصــويب ا        والتــوتخي  ةــد املعلمــ ؛ ممــا   ى فء قي

 .و ال  ا

 والت خييـ   والبةـث   املعلم  لاملبـا رة وااللتكـار   فن االييان لأن املفتء يعخيل  يضل  خيق التدريس  ال  الباب  مام قيام  

 . د  خيق تدريس مةاسبة

 املعلـم اععـدمت العالقـات اقعسـاعية لـ       فء قيام تعلم  امد ال رود يي،  ُيَةفَُّذ لشـكل صـارم  ون ر ـة  و فعسـاعية حيـث        ى 

 .واملفتء

و  اول تصةيح ممارست م  لى ضو  .  ما التو ي، الفين يلغى ع ائيا االستعال   لى املعلم  وجتخي  م وتصيد  خطائ م

 ةدما ا ت هما  خيي  يف  ملية واحدة يتعاوعان  لى للوغ  و املو ، الفينياد  عال اإا أ الةفسي ل  املعلم اخل ة والةصيةة  

  .املو ، الفينهو  مخي ال يوحي للمعلم لأ  معةى مد معاعي الع أ والضعف  مام  و.  هداي ما

 

  و ة لاائمة احملتويات
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 ما الفرق بين؟
 :الالئةة

 .م ل الااعون ملأم التطبي   ا  ا  يي ا

 :الدليل

 .التعديلأل ا  العمل  قاللة للتطويخي وتو ي ات 

 :اجمللس

  مال، مد لداية العام لة ايت،  يادم التااريخي خالل ييات  

 .خطة تةفيذو ،ل،  هداي

 :الل ةة

 .تشكل أل ا   مل مع  يف يية عمةية حمد ة

 : الاخيار

 . حياعا لتعديل الئةةملأم الايام ل،  و

 :الةشخية

تعليمات للايام لإ خيا  مع    و 

 .توضيح ف خيا  مع 

 :التعميم

 وضوع  ون تضمية،  فلالغ العامل 

 .قوا د و  حكام

 

 اائمة احملتوياتل و ة 
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  خالقيات امل ةة

ــة-1 ــة           :األماعــــــ ــذه األماعــــــ ــ  هــــــ ــد حفــــــ ــد مــــــ ــة ياللــــــ ــد  ميةــــــ ــة يف  يــــــ ــا هم  ماعــــــ ــوا  لةــــــ ــد تخيكــــــ ــور قــــــ ــا  األمــــــ  .فن  وليــــــ

وكـذلك  لـى املعلـم     .،و ا بـة كـل فعسـان  لـى قـدر  الـ       -يتعخييـف ف خيائـ   –وععين ل ا وضع األمور يف عصال ا  :اإكمة-2

 .التةلي لالعفو والص   لى لعظ السلوكيات ال  تصدر مد املتعلم 

مد  خالقيات م ةة التعليم املر خي العام للعامل  ل ا  وا   ن يتسم مد يعمل يف هذه امل ةـة لالوقـار والسـكيةة     :املر خي العام -3

 .واملر خي الالئ  

عـد  تويب  عةى الادرة  لى تابل عاد اآلخخييد ويعخيل قدر عفس، يال يشعخي لاقحباط وال غ ل مـد املواقـف املفا ئـة     :االتأان-4

 . د الغض  الن م ةت، تاوم  لى   ارة وعاا  الةفس

. لكخياهيـة والبغضـا   ليـة م ا  أوهـو ضـخيور  يف معاملـة املـتعلم  وتـخيليت م حتـى ال تةشـ       . يالعدل مطلوب يف كل يـي   : العــدل-5

 . مخي ضخيور  يو وب العدل يف كل  مخي  مع حتخييم التفضيل لبعظ املتعلم   لى لعظ يف العطا   و حتى اإديث 

  عفســ، واملـتعلم  الكــذب  ويـب  هلــم اعـ، مــد خصـال املةــايا  لاقضـاية فء اعــ، اــخي فء       ةـ اــ   لـى املعلــم  ن ا  :الصــدق -6

 . املعاصي  واع، مد  سباب  خول الةار يي   اإذر مة،  مع ليان يدة  ذاب مد يةشخي الكذب ل  الةاس: الف ور؛   

ايـة خصوصـية األيـخيا  وامل سسـات الـ  يعمـل ل ـا        وععةـى ل ـا اإفـاظ  لـى سـخيية املعلومـات والبياعـات  والبةـوث  و          :السخيية-7

كمـا اـدر اقيـارة فء  ن مـد صـفات      . املعلم  و دم فيشا  املعلومات فال  واياة رؤسائ،  و ا  ـة املعةيـة  فجا   ـت اإا ـة لـذلك     

 .     اهلل تعاء الستار

مـا يف وسـع، لتطـويخي مسـتوى   ائـ، للوصـول فء  ر ـة        وان يبـذل    ن يبذل  قصى  اقات، يف اجنـاع امل ـام املوكلـة فليـ،      :الكفا ة-8

 .الكفا ة املطلولة

 و يلـ  لـاللوم  لـى اآلخـخييد يف حالـة       يكون مسئواًل  ـد تصـخييات،  ويتةمـل تبعيـة  خطـا ه وال يضـع األ ـذار         : تابل احملاسبة -9

 .   وقوع مشكلة هو املسئول  ة ا؛  و يكون  خييا يي ا

 .الةاس لصغار العلم قبل كبارهوهي  ن يعلم : الخيلاعية-11

 اائمة احملتوياتل و ة 
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 وا بات وحاوق املعلم

 

 :الوا بـات:  وال

 :وا بات املعلم حنو رل،

وهذا . و ة، ليكون رقيبًا  لي اا ا سام جتاه عفس،   ومتعلمي، واملعلم صاح  رسالة وقا ر  لى  ل األماعة  س وليات 

 : يتطل  مة، ما يلي 

 .مخياقبة اهلل سبةاع، وتعاء يف سخي والعلد .1

 .و ي، لايمة الخيسالة املكلف ل ا جتاه اجملتمع .2

 .الصخياحة والعفةاتسام، لالةأاهة واألماعة و .3

 .االلتأام لالع و  واملواثي  ال  ياطع ا  لى عفس، .4

 .خالر وحكمةحتمل، املسئولية لأماعة وثاة و ف .5

 .اعشخياد صدره ولشاية و  ، وفقبال،  لى امل ةة .6

 

  :وا بات املعلم حنو م ةت،  

امل ةة و خالقيات ا ولذا ا   ليـ،   لد مد  ن تتةا  يف املعلم متطلبات م ةت، مد اق دا  والتأهيل والتدري  وااللتأام لاوا د ال    

 :   ن

 .لأخالقيات ا  واإخير  لى مسعت ا ويدايع  ة ا اي   لى يخيل امل ةة والتمسك  .1

 . خير  لى االرتاا  لامل ةة والسعي فء تطويخيها وحتس    ائ، واقلداع يي، .2

 .يلتأم لإسياتي ية الةرام اليلو  يف الدولة وخطط، ولخياجم، واحيام يلسفت، و هداي، .3

 .ع الكوي يتمسك لأهدال امل ةة ويتعاون مع عمالئ، للعمل  لى خدمة اجملتم .4

 .يعد الةمو امل ين وا بًا  ساسيا والت ايف الذاتي مة  ًا يف حيات، .5

 . (واإفاظ  لى  سخيار امل ةة  الص  واإلم واإأم والعدل واالعضباط)سيما  هت ل ألخالقيات امل ةة وال .6

 .ل، قدر استطا ت،يعتمد اللغة العخيلية الفصةى   اة تعب ه ووسيلة  مل، امل ين وتطبيا ا يف  قوال، و يعا .7

 .يتفخيغ للم ةة  .8

 .يدر   همية العلم يف التادم اإضار  للبال   .9

 .يتخذ قسم امل ةة  ليل  مل يف ممارسة م ةت، .11

 .االية ويعالية يف األعشطة التعليمية إيس م ل .11

 

 :وا بات املعلم حنو عمالئ، 

 .يلتأم يف مةايست، لأمالئ، حبدو  املةايسة الشخييفة .1

 . قل مما ُ   لذلك املخيكأ  اول الفوع  لى عميل، مد ل  املتادم   خيكأ ما  د  خيي  قبول، لخيات    اّل .2

 .يةفذ التوصيات ال  يادم ا ل، .3

 .امل ةية ال  يادم ا ل، دهيادر لأميل، املسا  .4

  .و ال يشي ل م وفال يةشخي اقيا ات  ة م وال الوياية لية ميت ة  التش   لأمالئ،   .5

 .يتدخل ل  عميل ومتعلم فال فجا  ل  مة، جلك ال  .6

 .   ال يتغاضى  ما يضخي  صلةة املدرسة وامل ةة  و ن يبلغ املسئول  لذلك رمسيا مد ا ل املصلةة العامة .7
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 :وا بات املعلم حنو املتعلم 

 .ي مد لأن املتعلم هو حمور العملية اليلوية واايت ا و يم كخيامت، وحاوق، .1

ــى   .2 ــأ لــياث اجملتمــع الكــوي           تةشــئة  يــل مــ مد لــاهلل و    ــخير  ل حمــ  لو ةــ، ولامــة العخيليــة واقســالمية ومعت

 .لةياألص

 .ل، يف  مل، وسلوك، ىة ملتعلمي، ومنوج ا  خالقيا  تذيعمل  اهدا  لى  ن يكون قدوة حسة .3

يتسم سلوك، لالعدالة ل  املتعلم  يف املعاملة لغـظ الةرـخي  ـد اخـتالل املـذه   و العايـدة  و املعتاـدات  و ا ـةس          .4

 .  املا  ع ا ال ختل  ا ت، العلمية و ستوى املتعلم

 .يبين  القة روحية لية، ول  متعلمي، لعيدة  د املةفعة الشخصية .5

 .وتش يع الفائا   لى اقلداع م الضعيف واالهتمام ل، يخيا ي الفخيوق الفخي ية واألخذ ليد املتعل .6

لم الـذاتي يف تةميـة   يش ع املتعلم يف البةث  د املعخيية الصـةيةة وفريـا ه فء مصـا رها املوثوقـة لتأكيـد مبـد  الـتع        .7

 .،امل ارات لدي

 .واللباقة   لى األ ب يتابل استفسارات املتعلم  لصدر رح  ويسمح لاإوار واملةاقشة وفلدا  اآلرا  حبخيية حخييصا .8

  .يسعى إل املشكالت الدراسية للمتعلم و ن يساهم يف حل مشكالت م الشخصية فن  مكد .9

 . يتف م ميول املتعلم  و اجتاهات م واحيام ا  ويةب  م ملساوئ االستخدام السليب للتاةيات اإدي ة  .11

 .يتعاون مع البيت لتةاي  األهدال اليلوية املةشو ة  .11

 .تو ية املتعلم  ويش ع م  لى العمل التعاوعي لتةس  البيئة املدرسية واحمللية خير  لى  .12

وت هلـ م   يسعى قكساب املـتعلم  امل ـارات العاليـة والعمليـة الـ  تةمـي لـدي م الفكـخي الةاـد  وحـ  الـتعلم الـذاتي              .13

 . لإللداع والتطويخي

 .يعو   لي م لالةفع جملتمع م و مت ميعمل  لى است مار املعخيية وتوظيف ا يف عفوس املتعلم   مما  .14

 .يدرب املتعلم   لى السلو  اال تما ي السليم يف  تلف املواقف .15

 .يشخي  املتعلم  يف  و ، الةشاط املختلفة لاملدرسة .16

 .املتعلم  يغخيس الو ي الو ين يف عفوس .17

 

 :وا بات املعلم حنو  وليا   مور املتعلم 

ولةـــا   القــات عأي ــة تعاوعيـــة تعمــل  لــى االرتاـــا  لصــا  املــتعلم  والعمليـــة        التعــخيل  لــى  وليـــا   مــور املــتعلم      .1

 .اليلوية

 .فلخياع الدور الكب  لاسخية يف مشاركة املدرسة يف التةشئة وتعأيأ مكاعت ا لدى املتعلم  .2

 .اقس ام اقاالي يف عشا ات جمالس اآللا  واملعلم   .3

 .اإفاظ  لى  سخيار الةاس و دم فيشائ ا .4

 :وا بات املعلم حنو اجملتمع 

 .تف م  حوال اجملتمع و ا ت، وتااليده واملساهمة يف حل مشكالت، .1

 .كس  ثاة اجملتمع وتعريم  ور املعلم يي، .2

 .احملايرة  لى مكاعة املدرسة الخيييعة و ورها الخييا   الفا ل يف اجملتمع .3

 .متك   لةا  اجملتمع مد اكتساب املعخيية وتوظيف ا يف حيات م .4
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 :اإاوق: ثاعيا

اهلل  أ و ل هلذه  ،  الديين  ا مةةلا  هام   وهلا املةطلتعتمد  لى مةط :واجملتمع ،وق املعلم  لى املتعلم  ومسئوليحا

وثاعي ا ما تشكل، هذه امل ةة مد خطورة ال تداعي ا يي ا م ةة  خخيى؛ فج هي  امل ةة مد يخيل ساواها   ةة األعبيا  والخيسل 

 : وهذا يتطل  ما يلي   العال واألخالق ورسم املستابل لامةم ةة صيااة 

 :حاوق املعلم  لى املتعلم          

 .احيام املعلم  .1

 . ا ة املعلم  والتواضع هلم .2

 .اال يال لفضل م واألخذ لةصائة م وتو ي ات م .3

 .االقتدا  لاملعلم  وااللتأام لالسلو  الاويم  اخل املدرسة وخار  ا .4

 .الوا بات ال  يكلفون ل ا لدقة وفتاان  ا   .5

 :حاوق املعلم  لى مس ولية 

  .توي  املةاخ املةاس  للمعلم  الذ  يتيح هلم است مار قدرات م ويش ع م  لى اقلداع .1

 .العدالة يف التاويم الشامل واملستمخي   و  العامل  وتوي  التاديخي املا   املةاس  .2

 .مل سسة اليلوية وفلدا  الخي  املشاركة يف اختاج الاخيار يف ا .3

 .توي  وسائل التعليم املختلفة والتاةيات اإدي ة .4

             .تش يع م  لى اقس ام يف     ملية تخيلوية جتديدية .5

 .تعمي  اقحساس لاالعتما  امل ين للمعلم  وتعأيأ الخيود املعةوية لية م .6

 .ظخيوي م ويشعخيهم لاألمد واالستاخيار الوظيفي يمعا ة مشكالت املعلم   ا يخيا  .7

 .مييأ لية م يف اإاوق والوا باتحتاي  العدالة يف التعامل مع املعلم  و دم الت .8

 :حاوق املعلم  لى اجملتمع 

 . لي، استصدار الاواع  ال  حتمي املعلم ضد    ا تدا  .1

 .االرتاا   كاعة املعلم ومشول، لةرخية مميأة .2

 .يف امل سسات األخخيى لأهمية املدرسة و ور العامل  يي ا يف الة ون لاجملتمع تو ية العامل  .3

 .حتس  الصورة اق المية للمعلم والعمل  لى فظ ار  وره امل ثخي يف اجملتمع .4

 

 :قسم امل ةة

 قســم لــاهلل العرــيم  ن التــأم مبــا ئ الــديد اقســالمي ويــخيائع، وقيمــ، الديةيــة والخيوحيــة و ن  لتــأم         ) 

املي اق األخالقي للمعلم واحـيام قـواع  امل ةـة و عرمت ـا وآ ال ـا و ن  ؤ    ملـي لأماعـة ويـخيل           با ئ

وفخــالر لالرتاــا    ةــة التعلــيم وحتايــ   هــدال اليليــة يف  ولــة الكويــت واهلل  لــى مــا  قــول      وتفــان 

 ( ي يد 

 اائمة احملتوياتل و ة 
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  الس الت 

 الس الت املايحة لاسم اإاسوب

س ل قسم 

 اإاسوب

   (لعد التأكد مد صةت ا   خصوصا الدورات اجملتاعة ) لياعات املعلم 

  دول اإص  الدراسية للمعلم  

   خطة توعيع املة 

    (منوج  ما قطع مد املة  ) متالعة ما قطع مد املة 

 التأخ + االستئذان + توعيع حص  االحتياط  + اياب املعلم  : اقلتأام لالدوام 

  ( اإاسوب  قسم –املكتبة ) قائمة لأمسا  كت  اإاسوب املو و ة يف 

  ريخي الكت اتا+ اق الات الةموج ية ألسئلة تاويم الكتاب 

س ل االمنا  

 امل ين

 الدراسيتم  وال العام الفةية والتدري  امليداعي الذ  ي اال تما ات 

  ( دول وتاخييخي لالأيارات)تبا ل الأيارات للمعلم  يف الاسم 

  (اق دا  الكتالي للمعلم منوج  متالعة) متالعة س الت ف دا   روس املعلم 

 ورش حاسولية  اخلية وخار ية 

 (منوج  متالعة معلم  ديد) متالعة معلم  ديد 

س ل التو ي، 

 الفين

   عيارات املو ، الفين للفصول واملعلم 

  عيارات رئيس الاسم للمعلم 

 س ل االختبارات

  والتو ي، الفين لعد ا تما ها مد قبل رئيس الاسم االختبارات 

  للمتعلمالختبار لعد تعديل، وتصويخيه لالةسخة الة ائية  

  (الفيات الدراسية عتائ )مناج  االحصائيات اخلاصة لالتو ي، الفين واملةطاة 

 (منوج  حتليل اختبارات) حتليل االختبارات 

س ل متالعة 

 املتعلم 

   (منوج  متالعة الكتاب املدرسي)  املتعلم متالعة كت 

 الضعال املتعلم متالعة   الفائا  املتعلم  تةمية 

 اإاالت اخلاصة صةيًا  و ا تما يًا  وجو نواملتعلم 

 خطة الةشاط الطاللي ـ توثي  األعشطة الطاللية ـ حصخي جممو ات الةشاط 

 الوعارة  و التو ي، الفين  املةطاة التعليمية  مد :اخلار ية        املدرسةمد : الداخلية  س ل الةشخيات

 س ل األعشطة

  املدرسيةاالجا ة  

 املعلممجيع املطبو ات واالصدارات اخلاصة لالاسم و . 

  األوملبيا  الدولي للةاسوب للمخيحلة الطلبةاقلكيوعي  مسالاة اإاسوب السةوية   وائل  املدرسةموقع  

 . ال اعوية

 الخيحالت 
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الصياعة 

واملخصصات 

 املالية

 منوج  صياعة لا  أة . 

  الفوات  اخلاصة لالاسمعسخة مد.  

س ل التاةيات 

 اليلوية

 .و تكون مف خيسة ليس ل االستفا ة مة ا

 البطاقات  البطاقات التعليمية املك ة 

 ال  يتم استخدام ا يف اإصة الدراسية ...  الفيديو    العخيون التادهية 

 تاةيات مستةدثة مد الاسم مل يتم جكخيها 

 

 اائمة احملتوياتل و ة    خين لبعظ الةماج  املستخدمة يف الس الت 
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 اسوباإ قسم  دولف دا   ضوالط

 .اال الع  لى الئةة املخيحلة -

 .ستعخيان ميأاعية املدرسة مد املعلم  والفصولا -

 .اسوب يف املدرسةمعخيية  د   ت ات اإ -

 . ات اافن و دت ومخي للمعلم  حتديد اإاالت اخلاصة -

مع مع األخذ يف اال تبار الدورات ال  ف تاعها املعلم   .ال  يخيابون يف تدريس ا الصفولرا  املعلم  يف آستطالع ا -

 .  ام  راسي وآخخيل   س ا املعلمال  يدّر الصفول تغي  تفضيل

 . راسي  صف س يتوعيع الفصول  لى املعلم  حبيث ياوم كل معلم لتدر -

 .الاسممعلمي ميع  تماع الفين  لالتفخييغ حصة مخيا اة  -

 .األسبوعاملعلم الواحد  لى اليوم الدراسي و لى مدى  عصابخيا ى العدالة يف توعيع ت -

 .املعلم  ل العدالة يف توعيع اإص  األوء والسالعة  -

 

 

 

 اائمة احملتوياتل و ة 
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 التةمية امل ةية للمعلم  سالي  

  مجيع املعلم هو  ملية ياملة ت دل فء متك  التعليم ومصا ره  و د املةرم لتةس  ظخيول تعخيل التةمية امل ةية  لى  ع ا ا 

 د  خيي  حتس   تضي ا متطلبات التطويخي والت ديدمد احملايرة  لى مستوى  اٍل مد   ائ م  وت يئت م أل وار  ديدة تا

خ ات م ملوا  ة   م وجتديدكفايت م اقعتا ية  وريع مستوى   ائ م الوظيفي  وتةمية قدرات م وفمكاعات م وفععاش معلومات

 .املخي وة التعليمية واستغالل كل ما حوهلم لتةاي  األهدال املواقف

   همية التةمية امل ةية لالةسبة للمعلم 

 :لك العملية ال  تست دل ما يلي التةمية امل ةية هي ت

 .ـ فضاية معخيية م ةية  ديدة فء املعلم 1

 .ـ تةمية امل ارات امل ةية 2

 .تةمية وتأكيد الايم امل ةية الدا مة للسلو ـ 3

 .ـ متكد املعلم مد حتاي  تخيلية يعالة عا ةة ملتعلمي، 4
 

 مد املعلم  ؟ لتةمية امل ةيةا ملد

  ( ا  امل هل  تخيلويا - امل هلون تخيلويا)   املعلمون ا د 

   (جوو األ ا  املتميأ- متوسطو األ ا - متدعو األ ا )  قدامى املعلم 

 

  عواع التدري  املختلفة للتةمية امل ةية 

التدري  والتةمية امل ةية االختيارية  يي، ياوم املوظف لتطويخي م ارات، ومعلومات، مد خالل الاخيا ات الذاتية والتةمية الذاتية . 1

 .ى التميأ واقلداعوال يكون  لي،  ى قيد  و يخيط لأن ياوم ل،  م ال   منا يكون حايأه جاتيًا حمضًا ياوم  لى رابت، ي

مد خالل التدري  الخيمسي ويكون جلك لصورة  ساسية لتلبية اييا ات : التدري  والتةمية امل ةية اق بارية  و الخيمسية. 2

 .بية احتيا ات املسار الوظيفياملةرمة لليقية  و لتل

 .وييما يلي  خين لبعظ  خيق و سالي  اقمنا  امل ين وجماالت استخدام ا 
 

 :الدورات التدريبية . 1

 :متطلبات التدري  الفعال 

 . ومفخي ات ال عام  التدرييب لطخيياة  لمية حتديد  هدال وموضو ات  

 . حتديد السياسات التدريبية املةاسبة لتةاي  الكفايات املطلولة  

 .لسياسات لةا  ال ام  التدريبية قجناع تلك ا 

 . لاملستلأمات التدريبية اإدي ة جت يأ مكان التدري   

 . االختيار العلمي للمتدرل  وي  اإا ات التدريبية  

 . تاييم عتائ   ملية التدري   

 .لالكفا ة  اختيار املدرل  الذيد يتميأون 
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 .لخيام  التدري  امليداعي وال ااية امل ةية. 2

 .حلاات الةااش العلمية -  

خيام  اقمنا  امل ين للمعلم   حيث تتيح الفـخير للمشـارك  لتبـا ل اآلرا  واأليكـار     تفيد اإلاات الةاايية لشكل كب  يف ل

للوصــول فء حتايــ  األهــدال املخي ــوة مة ــا كمــا تــويخي الفخيصــة لاللتكــار واقلــداع  ــد  خييــ  األســئلة املتميــأة الــ  يطخيح ــا     

 .املشاركون

 األهدال املطلوب حتايا ا ألسلوب حلاات الةااش

 . كت   حبوث   راسات  مواقع فعيعت : تأويد املعلم   ا  تا وع، مد قضايا تخيلوية لإحالت م  لى  

 . فثخيا  خ ات املعلم  لبعظ األيكار واملمارسات اليلوية اإدي ة  لى املستويد احمللي والعاملي 

 . ملعلم توي  مصدر مكتوب ومنوج  هكد الخي وع فلي، وحماكات،  ةد اإا ة مد قبل ا 

 . تةمية م ارة الاخيا ة واق الع لدى املعلم  وعيا ة  ايعية املعلم  للاخيا ة اخلار ية  

 . تةمية م ارة اإكم والةاد واالقياد وااللتكار واقلداع يف الاضايا اليلوية والعلمية 

 . تلبية احتيا ات املعلم  ا معية لأسخيع وقت و قل   د  لى املعلم واملشخيل 

 ت تةفيذ األسلوبخطوا

 . حتديد موضوع الاخيا ة املو  ة حس  احتيا  املعلم  هلا 

 . تصويخي الصفةات املطلوب قخيا ت ا ما  مكد جلك   و حتديد مكان و و ها  

 

 .ورش العمل - ب

 مل م مت ل  مال ي    فء فعتا  موا  و  وات تعليمية يستفا  مة ا يف العملية التعليمية كما يكتس  املشيكون  ثةا  

 .لالورية معلومات و م ارات متعد ة

 خطوات التةفيذ 

 . حتديد  هدال ورية العمل  

 . حتديد مو د ورية العمل حس  ظخيول املدرسة 

 . معخيية  وضاع املعلم  ومدى احتيا  م هلذه الورية 

 . اق دا  الكايف لورية العمل   خيا عة موضوع ورية العمل 

 . تاييم األسلوب اقيخيايف مد قبل املعلم   والةرخي يف التغذية الخيا عة لعد ح  

 .تسليم اإاضخييد ي ا ات اإضور  وكذلك مسائلة مد مل  ضخي مد املعلم  
 

 :عيارات الفصول. 3

 : عواع الأيارات

 .(لتبا ل اخل ةوةفي التسلط ل).   وة رئيس الاسم املعلم  لأيارت، يف يصول، ال  يدرس ا -  

 . املو ، الفين للمعلم/ عيارات رئيس الاسم  - ب

 .تبا ل الأيارات الفصلية ل  معلمي الاسم - ت

 .مناج  الدروس - ث
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 رئيس الاسم للمعلم / املو ، الفين  عيارات

 األهدال املطلوب حتايا ا ألسلوب الأيارة الصفية

  الوقول  لى مستوى املعلم لغخين تشخيص، ومد ثم تلبية احتيا ات، مد األسالي  اقيخيايية . 

   الوقول  لى مستوى املتعلم   ومدى است الت م للموقف التعليمي واليلو. 

 الوقول  لى  سالي  التعليم والوسائل املستخدمة لتلك األسالي  ومدى مال مت ا للموقف التعليمي . 

  مدى فتاان املتعلم  للم ارات والعلوم واملعارل ال  مت جتاوعها . 

  فإاق جو  االحتيا  مد املعلم  لاألسالي  املةفذة يف املخياحل اقيخيايية . 

 مدى استفا ة املعلم مد هذه األسالي   ومدى اععكاس  ثخيها  لي، يف قا ة الدرس . 

  مة م يف تةفيذ األسالي  اقيخيايية اكتشال املميأيد مد املعلم  لغخين االستفا ة . 

 توثي  العالقات اقعساعية مع املعلم  والتعاون مع م  ا يةعكس فاالًا  لى العملية اليلوية والتعليمية. 

 خطوات التةفيذ

   حتديد  هدال الأيارة  وكذلك حتديد مو د الأيارة حس  ظخيول ا دول املدرسي . 

   معخيية  وضاع املعلم . 

 تدويد  لخيع األعشطة ال  متت  اخل الدرس  وما كان يي، املعلم م عا  وما  تا ، لتطويخي مستواه . 

  اللاا  لاملعلم لاا  يخي يًا مطواًل قدر اقمكان للعمل معًا ملا يكفل حتاي   هدال الأيارة . 

 ة، يف س ل الأياراتتدويد  هم البةو  ال  مت االتفاق  لي ا مع املعلم سوا  لإيا ت،  و اقيا ة م . 

 

 اآللية املايحة لتةفيذ الأيارة

 الأيارة لعد الأيارة  ثةا  الأيارة قبل

اق ـــــــالع  لـــــــى ف ـــــــدا   -

 .الدرس و تاوه،

الأيــارة  عـوع  حتديـد  -

 تو ي ية  –استطال ية )

 .(تاوهية  –  

 .الأيارة هدل حتديد- 

مخيا عــــــــــــــة ســــــــــــــ ل  -

ــارات الســالاة للمعلــم    الأي

فســـــتفا ت، لتاــــديخي مـــــدى  

 .مة ا

 .الوسائل والتاةيات اليلوية استخدام مالحرة حسد -

 .التاويم  سالي  يف التةوع -

 . لاملتعلم املعلم  القة مالحرة -

 .لدى املتعلم  التعلم عتائ   لى التعخيل -

 .املعلم   ا   سلوب مالحرة  -

 يكال االمتعان  و  رئيس الاسم/ املو ، الفينال تر خي  لى  -

 .التوتخي  و الال  فجا ياهد مد املعلم ما يد و الستيائ،

يف  اخل الفصل إ  اعت ا   رئيس الاسميستةسد  ن يباى  -

اإصة  يخخيو ، مد مةتصف ا قد يـوحي للمـتعلم  لةفـوره مـد     

 . سلوب املعلم  و لاليأس مد قدرات،

فجا كاعــت اإصــة الدراســية قــد لايــت استةســاعًا مــد  اعــ        -

يكــون مــد املفيـد  ن يعــ   ـد رضــاه وقبولــ،     رئــيس الاسـم / املو ـ، 

 .لالكالم الصخييح  مام املتعلم  تش يعًا للمعلم وتعأيأًا ل،

ــو   - ــارة تســــــ يل لةــــ  الأيــــ

 .(االااليات وامللةوظات)

يكـل  لاملعلم   اال تماع الفخي  - 

يعاب ـا عاـاش مـع     عيارة صفية ال

املعلم تتةول فء  ملية تفتـيء  

ــا     ــد وظيفت ــ ــخي وتفاــ ــيس  ك ــ لــ

 .التو ي ية

 .توقيع املعلم  لى الأيارة -

 عاـاط  يتضـمد  تاخييـخي  وضـع - 

 .الاوة والضعف

جو   للمعلمـ   ا تمـاع   اـد  -

 لتبــا ل املشــيكة املشــكالت

 . الخي   لشأع ا

 

 حاسوبلطاقة مالحرة معلم 
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  الأيارات تبا ل 

تكون ل  املعلم   اخل الاسم وخاصة الذيد ياومون لتدريس املة   الدراسي جات، لإل الع  لى الطخيق واألسالي  ال  يتبعوع ا 

اخل ة يف األ ا    لى  ن تتم لعد الأيارة مةاقشة اقااليات لتد يم ا وامللةوظات لتاليي ا يف  و تخيلو  يتسم لاملو ة مما  ا  

 .املتكاملة ل  املعلم   ومد عاحية  خخيى تتم الأيارات املتبا لة ل  املعلم  لاملدارس األخخيى لإل الع  لى جتارل ا وخ ات ا

 

 مناج  الدروس

 : هداي ا 

يسا ده  لى تاويم عفس،  ثةا  مشاهدت،   ن حضور املعلم لةموج   رس يتيح ل، الفخيصة لدراسة موقف تعليمي 

لأميل، وهو ياوم لالعمل  ولالتالي استكشال األسلوب  و األسالي  ال  هكة، فتبا  ا مستابال لتاليف السلبيات يف 

 .  مل، وتعأيأ اقااليات 

لوسائل لعظ املعلم  يف التعخيل  لى  سالي   ديدة يف  خيائ  التدريس  و استخدام ا يسا د منوج  الدرس 

 . التعليمية  و  سالي  التاويم    و م ارات ف ارة الفصل وا ها مد الكفايات التدريسية 

 .وتفيد يف تطبي  األسالي  ا ديدة املايحة ل دل جتخييب ا  و فقةاع اآلخخييد ل ا  و ليان فمكاعية تطبيا ا 

 :ضوالط استخدام  سلوب منوج  الدرس 

 . وسائل الالعمة لذلك التخطيط ا يد والشامل للدرس وال 

 .اختيار املعلم الكف  الاا ر  لى حتاي   هدال الدرس لشكل يعال  

 .تو ية املعلم  لأهمية اإضور واملشاركة لتةاي   هدال اقمنا  امل ين  

ال توي  البيئة التدريسية املةاسبة لتةفيذ الدرس   ون ل خي ة  و مبالغة   وحتديد  د  املعلم  املشاهديد حبيث  

 .يأيد  د  اقة الفصل 

 .يشار  الذيد حضخيوا الدرس يف املةاقشة لبيان اقااليات والسلبيات 

 ..(الةشخيات  الدوريات  الةدوات  امل متخيات  املةتديات  الخيحالت العلمية)  :األعشطة املختلفة للما ة . 4

 .مكتبة الاسم. 5

  :لميا وتخيلويا ح  م  لى   علم املسبيل فمنا  

  فعشا  مكتبة  لمية تخيلوية مصغخية يف الاسم لا  و  الذاتية للمعلم . 

  ووضع قوائم ل ا يف الاسم   ةاويد املواقع اقلكيوعية اليلوية والفةية ال  تع  املعلم يف  مل، حصخي. 

 حصخي الكت  واملخيا ع العلمية واليلوية املتوايخية  كتبة املدرسة ووضع قوائم ل ا . 

  وجلك لتةديد لعظ املوضو ات ومةاقشت ا يف اال تما ات الفةية مة احتاي  االستفا ة . 

 .التةمية الذاتية. 6

لاستمخيار  ميع   مام  همية حتاي  الةمو امل ين للمعلم يصبح مد الضخيور  تةريم لخيام  و عشطة التةمية امل ةية

يخيصة كب ة لتاديم لخيام  " التعليم  د لعد"لذا يصبح  املعلم  لاختالل مستويات م امل ةية وختصصات م العلمية 

  مع حتاي  التفا ل ل  املدرب واملتدرب فء  اع   ”online“تدري  متةو ة ومت د ة لتاديم لخيام  و عشطة التةمية 

 .ؤه وعمال متعلمي،تطويخي حمتوى التدري  لاستمخيار  وهكد مد خالل املوقع  ن يتم التواصل املبايخي ل  املعلم و

  و ة  لاائمة احملتويات
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 :اال تما ات الفةية . 7

اال تما ات الفةية واق ارية مد الوسائل الخيئيسة ال  حتا  اقمنا  امل ين للمعلم  ملةاقشة كل ما يتعل   ةرومة العمل 

هةا  ضخيورة ماسة فء  اد لاا ات مع املعلم  و اد ا تما ات هلم لتضيي  ياة اخلالل لية م وتاخيي  و  ات .  اليلو 

ياال تما ات متكة م مد تاديخي املسئولية املشيكة لية م وتغخيس يف عفوس م اقهان لالعمل ا ما ي واملشاركة . عرخيهم

 . ي  األهدال ال  خططت لاالييا  مع ماالاالية الفعالة يف اخلدمات اليلوية العامة وحتا

 ما هو اال تماع؟

حـول موضـوع  و قضـية     اال تماع  بارة  د جتمع يخي يد  و  ك خي يف مكان معـ  هلـم هـدل  و مصـلةة مشـيكة للتـداول والتشـاور       

ى التـأث   لـى   ضـا     معيةة ل دل الوصول فء مايحات وتوصيات  و حلول وقخيارات حمد ة  د  خيي  قيا ة يفين  ع ا قا رة  لـ 

 .  لى  ن يكون هدل قيا ة اال تماع هو تو ي، عشاط األ ضا  وضمان تعاوع م لتةاي  األهدال املوضو ة  واال تماع 

  هدال اال تما ات

 : هدال اال تما ات ك  ة وعذكخي مة ا هةا  لى سبيل امل ال   

 .اختاج قخيار  .1

 .وضع خطة  .2

 .تاويم خطة  .3

 .حلول هلاحل مشكالت وفاا    .4

 .ف طا  تو ي ات وفريا ات  .5

 .ا الع اآلخخييد  لى معلومات ـ عتائ  ـ قخيارات  .6

 .اإصول  لى معلومات  .7

 .التفاون  .8

  همية اال تما ات 

 .تسا د يف  راسة وحتليل املشكالت  اخل وخار  العمل  .1

 .تساهم يف فحداث التفا ل وعال اخل ات  .2

 .املشكالت  اة اق ارة يف اختاج الاخيارات وحل   .3

 .حتاي  االتصال الفعال  لى املستوى الخي سي واألياي يف  اة اق ارة   .4

 .تعو  املشارك   لى حخيية الخي   واحيام الخي   اآلخخي  .5

 .تسا د  لى تبا ل اخل ات  .6

 .ف الم األ ضا   لى حاياة األمور  .7

 .تسا د يف خل  وتةمية الايا ات  .8
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   يكال اال تما ات

 تأث ية م اراتلةا   عاايية ف المية

ت دل فء ف طا  معلومـات  

 .لآلخخييد

لعــال  مشــكلة وهــي ت ــدل    

ــتطالع  واعـــــــــــ    فء اســـــــــ

ــول   ــياد اإلـــ املشـــــكلة واقـــ

 .املشيكة هلا

ت ــدل فء تــدري   و تعلــيم  

ــخييد كيفيــــــــــة   ا    اآلخــــــــ

 .لعظ امل ارات

ت ـــــــــــــــــدل فء متكــــــــــــــــــ   

ــخييد مـــــــد اختـــــــاج    اإاضـــــ

 .قخيارات

 

 خطوات اال تماع الةا ح

   اال تماعقبل لد 

 اختيار  يضل األوقات

ألن اال تماع ليس هديا حبد جات، . ا  التفك  ا يد يف اهلدل مد ورا  اال تماع التأكد مد ضخيورة اال تماع وهدي، 

 .لل هو وسيلة لتةاي   هدال معيةة

فمكاعية رؤية لعض م لعضا  ةد مد حيث ف دا  املكان واقضا ة والت وية ومخيا اة  ن يتويخي لل ميع  تةريم مكان اال تماع 

 .تبا ل اإديث والةااش

ياصد ل، تخيتي  املوضو ات ال  ستبةث يف اال تماع لطخيياة مةاسبة مع مخيا اة  ن يتميأ  دول  ف دا   دول األ مال 

 .األ مال لالوضود واالختصار والتواعن مع الوقت احملد  لال تماع

 ثةا  اععاا  اال تماع  

 . ن يةترخي حتى يتةا  اهلدو  ثم يبد  اإديث اال تماعيةبغي  لى رئيس  -

 .ايتتاد اال تماع حبمد اهلل وال ةا   لي، -

 .اليحي  والشكخي وجلك قضفا  رود املو ة ل  املعلم  -

 .مخيا اة آ اب اإوار والةااش  -

 ست د  مخي يةاقء يف يال يةبغي  ن تدخل موضو ات  ديدة  لى  دول األ مال وفجا  )االلتأام لبةو   دول األ مال  -

 ( لال تماع الاا م ،لي يتم تألاي وقت وفال  خخي اال تماع فن 

 .( د  خيي  حتديد عااط االتفاق يف اآلرا  واملاارعة ل  و  ات الةرخي )معا ة االختالل يف اآلرا   -

 خيياة س  اال تماع فجا تب   ن لعظ اإاضخييد ا  مةتب   هكد فحداث لعظ التغ  يف  )معا ة  دم االعتباه  -

لإلدا  ر     تماعكمةاولة فثارة الةااش واإديث لصورة ت   االعتباه  و الةرخي يف  يون اآلخخييد و ال يبد  رئيس اال

 .( يف موضوع مطخيود للةااش حتى ال ي ثخي ر ي، فجا  خيح، يف البداية  لي م ييةخيم اال تماع مد آرا  قد تكون عايعة

 .ر والةااش لطخيد لعظ األسئلة  لي م وحتفيأهم  لى فلدا   رائ م ومشاورات متش يع األ ضا   لى اإوا -

حتى ال يةتاب األ ضا  امللل وقيةاس م والتو   فلي م مما ي ثخي  .احملايرة  لى ا و اال تما ي املخيد  ثةا  اال تماع -

 . لى تفا ل م و طائ م 

 .ل األخو  الو   احملفول لالتواضعو يضل  سلوب هو التعام. االلتعا   د االستعال  والتسلط  -
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حتى يتم  ذب االعتباه يفضل االلتعا   د الاخيا ة املطولة مد األوراق ويف حالة اإديث املطول هكد  )االرجتال  -

 ( . اال تما   لى ورقة صغ ة ليتم االستعاعة ل ا يف تسلسل  دول األ مال

 .ة الاصوى ومد  م لة املاا عة االتصال اهلاتفي جتة  املاا عة  يةبغي  ال ياا ع اال تماع فال للضخيور -

 : حسد اختتام اال تماع وجالك  ا يلي -

 .الشكخي  لى التفا ل واملشاركة وحسد اقصغا  -

 .التذك  لاألهدال ال  مد   ل ا  اد اال تماع -

 .تلخي  ما حاا، اال تماع مد عتائ  -

 .التأكيد  لى مو د اال تماع الاا م -
 

  اال تماعلعد االعت ا  مد 

 . التأكد مد استيعاب األ ضا  مجيع لةو   دول األ مال و هداي،  -

 اال تماعلذا يةبغي  لى رئيس   يال قيمة لال تماع فجا مل يتم تةفيذ ما اتف   لي،. متالعة تةفيذ التكاليف -

 . اقيخيال واملتالعة املستمخية

 : حبيث  تو   لى األمور التالية, كتالة حمضخي اال تماع -

 .ال تماع وتاريخ اععاا هرقم ا -

 .اإاضخيون -

 .املوضو ات ال  مت  خيح ا ومةاقشت ا -

 .املسئول  د تةفيذ كل تكليف  و توصية وتاريخ االعت ا  مد فجناعها -

 . اال تماع قخيا ة حمضخي ومجيع   ضا  هيئة التدريس وجلك لعد اال تماعتوقيع رئيس  -
 

 خطوات وف خيا ات تدويد احملاضخي 

 ...عمد ومكان اال تماع  و د  اإضور واهلدل مد  اد اال تماع: املعلومات امل مة اخلاصة  ادمة احملضخيلد  لتس يل ف -

ا  كتالة    اقياد لدقة ولةفس . اكت  لكل لةد  ةواع،  حتى يتسةى للاارئ الوصول فء البةد الذ  يخييده لس ولة -

 .د يادم اقياحا  ن ياوم لكتالت، كامالكلمات،  ولتتمكد مد  مل جلك هكد  ن يطل  الخيئيس مد كل م

: اكت  الةااش الذ  مت  د كل لةد ثم الاخيار الذ  مت اختاجه ويف الواقع  يتم يف اال تما ات  ا ة  مل ييئ  هما  -

 . توصيل املعلومات واختاج الاخيارات 

متت املواياة  لى : )ضخي لإااعيف حالة التصويت الشف ي  لى االقياحات لدون  د األصوات  هكد تدويد جلك يف احمل -

 .املعارض   و ما يف حالة حساب  د  األصوات يي    ن  تو  احملضخي  لى  د  امل يديد ( ريظ  و االقياد

 .اكت  املسو ة لعد اعت ا  اال تماع مبايخية   ةدما تكون جاكخيتك ال تأال قخييبة الع د لاملعلومات   -

 . ا   ن يكون احملضخي مو أا ومةاسبا  -

رئيس اال تماع واسم  اال تماع اسمعمد ع اية : اختم احملضخي لطخيياة م ةية لالكتالة املختصخية ملعلومات م مة م ل  -

 .ماخير اال تماع

  و ة  لاائمة احملتويات
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 األ ا  ؟ متدعي معلم لخي اية املتبعة ما اق خيا ات

ولالتالي اللد مد البةث والتةخي   د األسباب ومد ثم . املعلم يال  د اإد األ عى املابول تدعي األ ا  يعين  ن   ا  

 .اختاج ما يلأم مد ف خيا ات تصةيةية 

فن هذا التعخييف يخيكأ  لى  ن مستوى األ ا  غضع لعدة معاي   لكل مة ا مستويات  ليا و عيا و ن قياس األ ا  يتم يف 

 .ضو  جلك 

 ؟املعلم ذاهما هو السب  يف ضعف   ا   -

 الد م والتدري  املةاس  ؟ ىيتلامل   ع،هل السب   -

 اجتاهات سلبية حنو امل ةة ؟ هتلكهل  -

 .قد ال يعخيل املعلم ما هو املتوقع مة،  وما اإد املابول أل ائ،       

 .ات العمل التدريسي ئي أقد ال يعخيل املعلم كيفية   ا  لعظ 

 .املعلم فء تةمية وصال لعظ امل ارات والادرات قد  تا  

 .قد يعاعي مد لعظ املشكالت اال تما ية 

 

ما تادم مفا ه ضخيورة  ن ياوم املو ، ورئيس الاسم واملديخي لتعخييف املعلم ما هو املطلوب مة،   اؤه لالتفاصيل  وما هي 

 . ا  ويستخدم يف جلك لطاقة تاييم األ  املستويات ال   لي،  ن يبلغ ا

 

 :ا واع  الفةية ال  تتم متالعت ا

لاألهدال العامة لليلية واألهدال اخلاصة لاجملال الدراسي  ف دا  الدرس ا يد  تةريم ليئة الفصل  مت يد  فملام املعلم

الدرس ومدى مةاسبت،   خيق التدريس املةاسبة للدرس  استخدام التاةيات اليلوية املعيةة  استخدام اللغة العخيلية 

ة العلمية لواقع اإياة  تةويع  خيق التعلم  م ارات  خيد األسئلة  الصةيةة  فملام، لاملا ة العلمية للماخير  رلط، للما 

 تصةية،لةا  االختبارات   ف ا ت،قدرت،  لى  ذب املتعلم  للدرس  توعيع عمد اإصة ل   عشطت ا املختلفة  

 ...االختبارات  وضو ية

 

 :ا واع  اق ارية ال  تتم متالعت ا

التعامل مع الخيؤسا   حسدعضباط يف الدوام الخيمسي  املبا رة يف حتمل املس ولية  احملايرة  لى املمتلكات العامة  اال

التو ي ات والتوصيات  تابل،ا يكلف ل، لدقة وسخي ة    مدى تةفيذهللوائح والاواع    مدى تطبيا،والأمال  واملتعلم   

 لى مر خي  احملايرةن العون  لى مد حول،  فء  خي املبا رةلاخلل  الاويم والضم  امل ين   التةليلالرتاا   ستواه  

 .... قدوة اإسةة ملتعلمي، يكون حخيص،  نل، فجا كان مةاسبا   االست الةالخي   اآلخخي و تابلخار ي الئ   
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 خطوات تةفيذ اق خيا ات

خالهلا تاييم   ائ، ف الع املعلم  لى لطاقة تاييم األ ا  كي يتعخيل لةفس،  لى البةو  وامل ارات والادرات ال  يتم مد 

 :ويايم وي  اآللية التالية

 

التعليمية فلالغ املعلم كتاليا لواسطة مديخي املدرسة خبضو ، ل عام  متالعة ي دل لالرتاا   الش ونيتوء مديخي  -

 . ستوى   ائ، امل ين

التعليمية لالتةسي  مع املو ، الفين األول ف دا  اخلطط العال ية املالئمة  حتت فيخيال الل ةة  الش ونيتوء مديخي  -

 (رئيس الاسم/ املديخي املسا د للمدرسة/ املو ، الفين املخت / مديخي املدرسة)املختصة 

رات لية، ول  عمالئ،   ورات تدريبية  ورش  مل  عيارات تو ي ية مك فة   تبا ل الأيا: ) تتةوع اخلطط العال ية م ل -

 ( حضوره لةماج  الدروس

 .مخيتان يف العام  "منوج  متالعة تطويخي   ا  معلم"تتالع الل ةة تطور   ائ، امل ين وتايم الةتائ  وي  التاخييخي الفي   -

الوكيل املسا د للتعليم العام يف ع اية العام الدراسي مصةولا لتاخييخي يتضمد / الفيية للسيد تخييع التااريخي -

 لى  ن توضح التوصيات  مديخي  ام املةطاة واملو ، الفين العام للما ة الدراسية/ السيدالتوصيات لعد ا تما ها مد 

 :صخياحة

o  است الة و حتسد و دم اإا ة الستمخيار متالعت، كمتدعي   ا. 

o (.للوايديد)ضخيورة فع ا  التعاقد  دم االست الة و 

o كفخيصة  خ ة لالستمخيار يف العمل لالتدريس ( للكويت  ياط) ا ة الستمخيار املتالعة لعام آخخياإ

 .يعاب ا التةويل للعمل اق ار 

درسة لخييع  مسائ م التعليمية فخطار اجملتاعيد ل ام  التةمية امل ةية كتاليا لواسطة مديخي امل الش ونيتوء مديخي  -

 .مد كشول تدعي األ ا  يف ع اية العام الدراسي

 

   متالعة معلم متدعي   ا 
  و ة  لاائمة احملتويات
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  ديد ؟ معلم لخي اية املتبعة ما اق خيا ات

يـالتعخييف الةـا ح لالعمـل يعـد     . اهلدل مد اخلطة هو ضمان اعدما  املعلـم ا ديـد مـع ليئـة العمـل لأقصـى سـخي ة ممكةـة        

 . مخيحلة  ولية ضخيورية لالةسبة ل عام  التطويخي الوظيفي

  مل املتبعـة يفين يف هذه الفية  ن يتعلم املعلم ا ديد عواحي وثياة الصلة لخيسالة م ةت، وا بات، وحاوق، و سالي  الع

 . ويدر  حدو  مس وليات،   لى و ي لامل ارات واملعارل املطلولة يف م ةت،و  است ارت، ليصبح  ك خي فعتا ًاأه وليتم حتفي

لكد هذه األمور تأيل الك   مد اإـخي   ـد   التالية األمور البسيطة للعظ رؤسا  األقسام قد يشعخي لأع،  ك  مد  ن ياوم 

 .لية اعدما ، يف هذا ا و ا ديد  مخيا  قل صعولةاملعلم ا ديد وجتعل  م

ال حتاول  ن ُتمطخي املعلم  علومات ك  ة  دا  ـد كـل مـا غـ   ملـ، يف اليـوم األول ولكـد الـد  لـاألمور الـ  ُتمكةـ، مـد             

 .ا مةالتعايء يف مكان العمل والد  لاملعلومات العامة  د امل ةة ثم تدر  يف التفاصيل يف األيام واألساليع الا

 

 يف األيام األوء

 .استابال املعلم ا ديد واليحي  ل،

 :وليان التالي 

 

 ييما غت  لإ ارة املدرسة والاسم:  وال 

  ،(الاسم   املخت    الفصول الدراسية )فريا  املعلم ا ديد فء  ماكد  مل 

  يف عفس الاسم لأمالئ،تاديم املعلم ا ديد. 

  العمل مد يين اإاسوب  سكخيتارية  مكتبة املدرسة  الكةيول  قسم التس يل  توضيح  ماكد اخلدمات  كان

 .التاةيات اليلوية

 ( .اإضور واالعصخيال واق اعات الطبية و الطارئة )لالدوام الخيمسي  متوضيح  عرمة الاللتأا.. 

 خالل يوم اقيخيال االسبو ييومي وتوضيح  وقات العمل وتوعيع م ام العمل ال. 

 ية ورسالة املدرسةتوضيح رؤ.  

 توضيح اهليكل التةريمي. 

  (.لاختصار) املدرسةتوضيح اسياتي ية 

 ا   ا عل، يشعخي لاليحي  ولاالهتمام ائم . 

 

 ييما غت  لا اع  الفين: ثاعيا 

 توضيح ما هو متوقع مد املعلم. 

 توضيح  خيياة تاييم املعلم. 

  والعامل  يي ا حس  اإا ةاليكيأ  لى تعخييف املعلم لاق ارات األخخيى. 

  األهدال اليلوية  لى التعخيل . 

 هدال سلوكية  ليمية العامة فءتخيمجة األهدال التع . 
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 ف لاملاخيرات الدراسيةيالتعخي. 

  ،حبضور اإص  الدراسية لأمالئ، يف الاسمكل مك ف شلتكليف. 

 اق دا  والتةض  والتخطيط للدرس . 

  استخدام الوسائل املسا دة يف العخين م ل ال جميات املساعدة  و تلف التاةيات تدري  املعلم ا ديد  لى

  .اليلوية

 تدري  املعلم ا ديد  لى  خيق التدريس املختلفة. 

 حتديد الدورات التدريبية العا لة للمعلم ا ديد واختاج السبل لييية، يي ا. 

 املعلم الفخيصة للتعخيل  لى العمل وسا ده  لى جلك ا   ط. 

  فتاحة الفخيصة للمعلم لت خيلة الايام لبعظ األمور وقم لتو ي ي، وتوضيح األخطا. 

 تدري  املعلم  لى العمل ال يعين  ن عطل  مة، الايام لكل امل ام مخية واحدة ولكد يعين  ن يتدرب  لي ا تدرايا.  

 ا املعلومات ال   تا  ا املعلم وحاول يخيد األمور ال  تتوقع ان يسأل  ة توي . 

 ع املعلم  لى  ن يسأل  د ما ال يعخيي، وحاول ريع اإخي   ة، يم ال قد ُتَذكخيه  ةدما تطل  مة،   ا  لعظ يش ت

امل ام  ن يسأل  د    يي   تا ، وقد تذكخي ل، يف لعظ االحيان كيف  عك قد وا  ت عفس س ال، مد قبل حتى 

  .و دت اق الة وهكذا

 

املذكورة لرخيول الاسم ولكد امل م هو  ن حنخير  لى  ن عسا د املعلم ا ديد  لى قد  دث اختالل يف تخيتي  األمور 

جتاوع الفية األوء لارتياد و ن منكة، مد االعدما  مع الأمال  و ن عويخي ل، الوسائل ال  تسا ده  لى التدرب  لى العمل 

 .لكي يكون لعد جلك فضاية قوية لباقي يخيل  العمل

 

 

 لطاقة متالعة معلم  ديد

  و ة  لاائمة احملتويات
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 التااريخي

 حياعًا لتاديم الخي   الشخصي ل موضوع مع  ل دل عال معلومات و يكار ولأع، وثياة مكتولة حو: ك   مد املختص  يعخييوع،

 . لكاتب، مصاحبًا لبعظ التوصيات

 

  ما ا  مخيا ات،  ةد كتالة التاخييخي

 .املوضو يةحتخي  الدقة و –

 .الصدق يف اق ال  لاملعلومات –

 .الشخصية يف كتالة التاخييخي اآلرا  دم تدخل  –

 

  عواع التااريخي 

 :تصةف التااريخي  لى ضو  العوامل اآلتية

 . فخل... تسوياية/  حماسبية/  مالية/ يةية /  ف ارية: املوضوع -1

 .يفو   و مكتوب: هيئة التاخييخي -2

 . لةا ًا  لى تكليف رمسي مد سلطة   لى قجناع م مة حمد ة: سلطة التكليف -3

 . تااريخي ا  رمسية - تااريخي رمسية وي  ف خيا ات معيةة ال اوع جتاوعها: الشكل -4

 (. تاخييخي مطول  –مذكخية  –رسالة ) يث الطول والاصخيمد ح: اإ م -5

 . اخل … ارئة     ... (عصف سةو   –سةو  )  تااريخي  ورية: الفية الأمةية ال  يغطي ا -6

 .  اخلي  خار ي: ا  ة املو ، هلا التاخييخي -7

 .اخل …تةسي   ف طا  معلومات  : الغخين -8

 

   أا  التاخييخي 

 تاريخ ف دا  التاخييخي  وا  ة ال  يتبع ا وظيفت،اسم معد التاخييخي و ةوان التاخييخي  : الغالل. 

 قائمة احملتويات. 

 منت التاخييخي: 

  ( كيفية تةريم،اهلدل مد التاخييخي و)املادمة... 

  خين البياعات لشكل متسلسل و مخيت  

 الةتائ  والتوصيات 

 اخلامتة 

 املصا ر 
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  ةاصخي التاخييخي ا يد 

 .يضع األيكار الخيئيسية يف األماكد املةاسبة قلخياعها  اللغة الدار ة  و التعميم املب م ت ة  املصطلةات  وي: ـ واضح

  .مةرم   ـ  قي 

  حــذل املعلومــات اخلار ــة  ــد املوضــوع  مــع   االســتغةا   ــد الكلمــات وا مــل الــ  ال تضــيف يــيئا فء ي ــم الاــارئ    ل :مــو أ -

 .التكخيار حتايىمع اإخير  لى  االستعاعة لالخيسومات واأليكال

 

 املو ، الفين التااريخي املكلف ل ا 

 (.ولياعات املعلم  والكت  الفصول  دا  )ـ تاخييخي  د حالة املدارس 

  .ـ تاخييخي د األعشطة والتةمية امل ةية ومناج  الدروس

 .ـ تاخييخي  د اال تما ات الفةية

 .يف آخخي العام املتعلم ـ تاخييخي لإحصائيات عتائ  

 اائمة احملتوياتل  و ة          منوج  تاخييخي كتاب
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 تاويم الكفا ة

 

 .وموضو ية لدقة العام خالل املوظف   ا  ملتالعة وسيلة يكون  ن فء ي دل .موظفي،   ا   د املبايخي الخيئيس يكتب، تاخييخي  د  بارة  
 

 " :معلم" الخيئيس الذ  يلي، لوظيفة  و  دول توضيةي للخيئيس املبايخي

 الخيئيس الذ  يلي، الخيئيس املبايخي الوظيفة

 املدرسة مديخي الفين املو ، – العلمية املا ة قسم رئيس املعلم

   (لةد 13) املعلم لتاييم اخلاصة البةو   ر ات لوضع الفين املو ،و الاسم ورئيس املدرسة مديخي مد كل اتمع

 :جممو ات  ثالث فء املعلم تاييم لةو  وتةاسم .غص، ييما كل

 :األوء اجملمو ة

 العةصخي  ر ة تاديخي ليان لعخين  اضغط .يةو  7 – الفخي   األ ا  تاويم  ةاصخي -

 لالدوام الخيمسيمدى االلتأام  : ةصخي التاييم -1

 (فجناع العمل)ح م و قة العمل  : ةصخي التاييم -2

 حتمل املس ولية والادرة  لى التصخيل:  ةصخي التاييم -3

 االلتأام لالتعليمات اق ارية واألعرمة : ةصخي التاييم -4

 اإخير  لى املمتلكات العامة : ةصخي التاييم -5

 لأخالقيات امل ةة االلتأام : ةصخي التاييم -6

 التمكد مد املا ة العلمية : ةصخي التاييم -7

 :ال اعية اجملمو ة

 العةصخي  ر ة تاديخي ليان لعخين  اضغط . لةو  3 – ا ما ي األ ا  تاويم  ةاصخي -

 التعاون مع الأمال  و  ضا  يخيق العملمدى  : ةصخي التاييم -1

 اإخير  لى عال اخل ات لآلخخييد : ةصخي التاييم -2

 اليلويةاقملام لاألهدال العامة و : ةصخي التاييم -3

 :ال ال ة اجملمو ة

 .لةو  3 – الذاتي األ ا  تاويم  ةاصخي -

 املر خي العام ومدى االلتأام لالسلو  الوظيفي اإسد : ةصخي التاييم -1

 االقياحاتمدى تابل الةاد و : ةصخي التاييم -2

 العمل  لى تةمية الذاتالطمود و : ةصخي التاييم -3

 : جممو ة التاييم الخيالعة

 .لةدان – (اقيخياييةالوظائف  ياالي) وامل تاييم كفا ة  -
 .الادرة  لى قيا ة املخيؤوس  -1

 .توعيع العملتاسيم و -2

 اائمة احملتوياتل و ة      
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 الايا ة

وامل ارة الفائاة يف تو ي، وفريا   الادرة الصةيةةهي و . ا ي    لبلوغ األهدال املخططةاأليخيا  تأث  يف هي يد ال

 وعيا ة  ايعيت م وقدرت م  لى البذل والعطا  ليسعوا مجيعًا فء   ا   مل  يد  ا  لدي م ريع الخيود املعةوية و األيخيا 

    .األهدال املطلولة

  مناط الايا ة 

 "حس  الةرخييات التاليدية"

 (الديكتاتور  - املتسلط – املتةكم -املستبد) الاائد األوتوقخيا ي .1

 سياسات العمليةفخي  لوضع اخلطط و األهدال و. 

 قليل ال اة لادرات اآلخخييد. 

 ال     ن ُيعاَرن. 

 ،يتبع األسالي  الخيقالية الامعية مع   ضا  يخييا. 

 (املتشار  -الشور  )  الاائد الدهاخيا ي .2

 ي   لادرات اآلخخييد. 

  واال تما يةي تم  شا خي اآلخخييد  و يخيا ي احتيا ات م الةفسية. 

 لعد التأكد مد  ن املخيؤوس حصل  لى كاية املعلومات ال  متكة، مد املشاركة يشخي  اآلخخييد يف حل املشكالت. 

 (املةطل  - الفوضو  - التةخير )  الاائد اإخي .3

  يعطي قدرا كب ا مد اإخيية للفخيي. 

  ال ياوم لإ طا  تو ي ات حمد ة للفخيي. 

  ور الاائد مفاو . 

 مسات الاائد الةا ح 

 .وفصدار التعليمات يف التوقيت املةاس  لعد  راسة الرخيول الادرة  لى اختاج الاخيار السليم .1

 .التاديخي واالحيام املتبا ل مع اآلخخييد مع فيا ة  و مد احملبة واالحيام .2

 .التأث   لى اآلخخييد  ون حمو يخصيت م .3

 .خالر وصمت  ون  عاعيةفعكار الذات وتغلي  الصا  العام والعمل يف ف .4

 .واثاة لةفس ا ولالغاية ال  تو  الوصول فلي ا  يالةاس ال تلتفت للصوت ا  الواث  لةفس،يخصية  .5

 .املر خي ا يد واألعاقة املالئمة  .6

 .العدل واملساواة يف التاييم وال واب والعااب يف معاملة ا ميع .7

 .الادرة  لى حتاي   هدال العمل لكفا ة  الية .8

 .حبيث يع   ة، ويتةدث  ائما لامس، جملال،ل املشخيل التم ي .9
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 .ورسم سياسات اخلطة ومتالعة تةفيذها ووسائل حتايا ا رؤية اإاائ  لواقعيةوالادرة  لى التخطيط السليم  .11

 .قوة التةمل والص  والادرة  لى ا دية يف اقعتا  املستمخي .11

 .اقملام لاللوائح وعال التعليمات لأسلوب واضح  .12

 .لالايم وامل ل اتمسكُمسد اخلل  َح .13

 .فيا ة  و املخيد والب  ة مع اآلخخييد مع تابل املتا   لخيود  يبة .14

 .ويعل األيضل للفخيي  ومسا دت م  لى التادم خخييد  لى الذات في ار اآل .15

 لماجا هكد لبعظ الةاس التأث   لى اآلخخييد ولعض م ال؟ وهخي الايا ة يف التأث   ي

   الاائد يخصية م. 

 عا ت احتماالت الايا ة  ك خي و د  التالع  كب  كلما كاعت العالقات  قوى القات الاائد املتعد ة  ي. 

 قضا  الك   يالايا ة تستلأم .  ن يصبح قائداالهكد   اوحدها ال جتعل    يخ  قائدا  لكد لدوع املعخيية  املعخيية

 .ت امد الوقت يف االستعدا  ا يد قبل حماولة تولي  ي

 فع ا تتطل  قدرة . الايا ة تتطل  ما هو  ك خي مد امتال  املعلومات  ييتصخيل لةا   لى ما يشعخيه وكيف اإدس

 .الاوة الدايعةلموسة م ل املعةويات  التوقيت و لى ف را   د  ال حصخي ل، مد األييا  ا  امل

 ،يعالية لى الايا ة لة اد و ،يخيصة قثبات قدرت وه لى  ن يعط ،مد حول ال  تش ع وجتارل، خ ت. 

  تادم  لى  ا خية ثم يف كل مخية تطور عفسك و. اد مشخيلم ل س ل جن اآلخخييدال يي  ياةع  الة اد السال

 .االستماع آلرائكخخي لل اة يف قدرتك  لى الايا ة وحتا  الة اد  حتصل  لى سب  آ

 ،الة ادفء  اآلخخييدقيا ة  لى اقجناع و قدرت. 

  ييما يتعل  األمخي ". لكي تاو  عفسك استخدم  الك  ولكي تاو  اآلخخييد استخدم قلبك"الالوب الاا ة هسون

ي ى كل يخي  مة م   موح، . فع، يخيتبط لك  لى مستوى  ا في  وال. لالعمل مع الةاس  يأتي الال  قبل العال

 .ورابت، يف  ن يبلي لالً  حسةا

 اآلخخييدكس  احيام مد  سالي  

 .االجتاه مشاركة الخيؤية و .1

 . ثةا  تاديم الةصيةة الشخ االعفخيا  مع  .2

 .االستماع آلرائكخخي لل اة يف قدرتك  لى الايا ة و  حتصل  لى سب  آحتاا،في كل مخية ي الة اد  .3

 .املخطئ  لل تش يع اآلخخييد  لى التعلم مد  خطائ مجتة  لوم  .4

 .اال يال لاخلطأ .5

 .ت ةب،لس  ا دال ك .6

 .  يال يو د  ك خي وهةا مد جماملة عائفةييما ايدوع، ال ةا  املخل  الصا ق .7

 .البعد  د معاقبة اآلخخييد لإسةا  امل ام هلم .8

 اائمة احملتوياتل و ة 
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 التخطيط

 تعخييف التخطيط 

 و  مليـة تخيتيـ  األولويـات يف ضـو  اقمكاعيـات املا يـة والبشـخيية         .هي  ملية مةرمة الختيار  حسد اإلول للوصول ألهدال معيةة

  . املتاحة

يالتخطيط  ملية مستمخية  ما اخلطة ي ي وضـع التخطـيط يف صـورة لخيعـام      .  ويةبغي هةا  ن عفخيق ل  التخطيط واخلطة

 .     ن اخلطة هي تخيمجة يعلية للتخطيطموقوت  خياحل وخطوات وحتديد عمين ومكاعي  

 ملاجا خنطط؟

 .تأصيل و تةمية الو ي لأهمية االستعدا  للمستابل -

 .حتاي  األ ا  املتميأ واملستمخي كمةور  ساسي لتطور التعليم -

 .التوصل فء خطة متكاملة لالتةسي  مع ف ارة املدرسة والتو ي، الفين للةاسوب -

 .التغ  والتطويخي و اقجناع  واالست مار األيضل للموار  -

 .وتوي  معاي   يدة لتاويم اقجناع  لوضود  حتديد األهدال -

 . األعمات ت املبةية  لى الدوايع والةأوات جتة  اختاج الاخيارا -

 كيفية ف دا  خطة

 .حتديد األهدال  -

 .يد املشارك  والوسائل املعيةةحتد  -

 .حتديد  سلوب التةفيذ  -

 .حتديد  سلوب املتالعة والتاويم  -

  سس التخطيط ا يد    

  .الواقعية -

 .اقلتفات فء تخيتي  األولويات واليكيأ  لى األهم -

 .التةسي  والتكامل مع خطط  خخيى جات  القة وتفا   اقع وا ية -

 .مشاركة األ خيال املست دية -

 .لإلضاية واإذل والتأ يل خالل العام الدراسي يت ااملخيوعة    قالل -

  .اقستمخيارية -

 .و و  متالعة للخطة -
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 التخطيط هلا  اخل املدرسة  لخيئيس الاسم هم األ مال ال  هكد 

هامــة و ساســية يف  مليــة التخطــيط   حتديــد األهــدال التعليميــة وتعتــ   مليــة حتديــد  هــدال العمليــة التعليميــة مخيحلــة     -  1

 .ال ال  ا   ن ت خذ يف اال تبارحيث  ن األهدال وكيفية العمل  لى حتايا ا مد  هم األ م  اخل املدرسة و اخل الفصل 

العام الدراسـي  و الفصـل الدراسـي  و األ مـال      كاعت   مال مستمخية  والسوا  العام الدراسي  مل ختطيط لتوعيع   مال   -  2

مــال الــالعم وهـذه العمليــة تــةرم العمـل وحتــد  األ     رئــيس الاســمحســ  مـا يــخياه   الشـ خيية  و التخطــيط األســبو ي  و اليـومي  لــى  

 .مةاسبة للعمل ل ا  د خطةيحتد يتم فجناعها ولالتالي

 و الفصــل الدراســي   وتعتــ  هــذه العمليــة مــد     الدراســي العــام لــى  يــ خي   اجملــال الدراســي توعيــع وحــدات املــا ة الدراســية  و     -  3

العمليــات اهلامــة الــ  تضــمد ســ  العمليــة التعليميــة ســ ا مةرمــا   ال يطغــي ييــ،  ــأ  مــد املــا ة  لــى   ــأا   خــخيى ويخيا ــى ييــ،      

  .خيا ى اق اعات والعطالت الخيمسيةتيادم مع املةاسبات املختلفة كما ما مالئمة 

 : ومد األهمية  كان  ن تكون اسياتي يات التعليم و خيق التدريس حبيث تسا د   لى :حتديد اسياتي يات التعليم  -  4

  اخل ات اليلوية املتعلم املساهمة يف اكتساب. 

  وتدريب م  لى حل املشكالت وااللتكار  لى التفك  العلمي  املتعلم تةمية قدرات.  

  لى العمل ا ما ي التعاوعي املتعلم تةمية قدرات . 

   املتعلم موا  ة الفخيوق الفخي ية ل.  

 اكتساب االجتاهات السليمة.  

املدرسية يف  ملية التعليم   ياليلية  ويةبغي التأكيد  لى  همية األعشطة :حتديد األعشطة املتضمةة يف املواقف التعليمية  -  5

رلـط وحـدات املـة   معـا   ورلط ـا حبيــاة       فج  ـد  خييـ  األعشـطة هكــد     . ـد  خييـ  الةشـاط مـدخل  ساسـي لة ــاد الـتعلم والتعلـيم       

شـمل مـا هـو    ومد امل م  ن تكون األعشطة مخيتبطة لاألهدال التعليمية   وحماا، هلا وحبيـث تتةـوع هـذه األعشـطة لت      .املتعلم وليئت،

 .املتعلم  سمي و الي وم ار  ولشكل اعل ا تخيا ي الفخيوق الفخي ية ل  

 .املعلم ميسخيا للتعلم  يبةث  د مصا ر متةو ة للتعليم والتعلم حيث يكون: حتديد مصا ر التعليم وتكةولو يات،  -  6

 

 كخيئيس قسم؟مدرستك ا ديدة يف  مبايخيتك العمل حالماهي األ مال ال  ستضمة ا خطتك 

 املو ، الفينالتعخيل  لى ف اريي املدرسة و. 

 اد ا تماع تةويخي  ل  معلمي الاسم . 

 ال اعي متالعة   مال الدور. 

 يف الفصل  عصاب املعلم املتعلم  د  الفصول  متوسط  د   د  املخت ات  :  د املدرسة مجع لياعات  ساسية ... 

  الكفا ةمعلمي الفصول حس  اخل ة و التعخيل  لى خ ات معلمي الاسم  لتةد. 

 وضع خطة لتوعيع ا دول املدرسي. 

 لة املعلممتالعة وصول الكت  الدراسية  و  . 

  ا تما  ا دا   ول  رس للمعلم  مع مةاقشة  ةاصخي ف دا  الدرس و  هداي،   خيق التدريس  التاةيات اليلوية  التاويم

 .ملتالعت ا  سبو يا ثالت ثم حتديد يوم .... الصفي
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  للمتعلم متالعة األ مال التةخييخيية  . 

  عيارة املعلم  يف الفصول ومتالعة تةفيذ املالحرات املدوعة لالأيارة. 

 ال جميات املصاحبة للما ةمتالعة املخت ات واأل  أة و. 

 س الت الاسم حتديث. 

 حتديث لياعات املدرسة  لى موقع التو ي، العام للةاسوب. 

 قسم اإاسوبخطط 

 خطة اسياتي ية للاسم

 (اق ار العام ل عام  العمل  لى مدار العام الدراسي  و الفصلي )  خطة يصلية

 خطة ي خيية

 خطة اسبو ية

لخيام  عيارات  مو د اال تماع اق ار   اال تماع الفين  اقيخيال األسبو ي  العمل و د  يي ا توضع وي  احتيا ات) خطة  سبو ية

 ( جلك مد متطلبات  مل رئيس الاسم ا  امل ين والدروس الةموج ية وااملعلم  واقمن

 خطة التةمية امل ةية

 الدراسيخطة األعشطة خالل العام 

 دراسيةال اتفيلل ختباراالتصةيح  آلية

 املتميأ  املشاا    راسيا املتع خي : املتعلممتالعة  طخط

 

 اائمة احملتوياتل و ة 

 

  



                                                                   ااااااا   ااااااااااااـــــاااااااااااااااااااااااااا                                          معلومات إثرائية باجلانب اإلداري للوظائف اإلشرافية /وبــــاسـه الفين العام للحــالتوجي 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ||  36  || 

  ف دا  الكت

   مخيا ات ا يف الكت  الةرخيية ةاصخي ا

  .اختيار موضو ات مةاسبة لاهدال اليلوية واملخيحلة واملا ة -

ايـ   هـدال السـةة الدرسـية     حت)والتكامـل األياـي   ( املـة   السـال   للمـا ة  واملـة   التـالي     )ا   ن يخيا ي التكامل الخي سي  -

 (.اإالية

 .املخياوب يف تدريس، فمكاعية اإصول  لى رخصة لل عام  -

ة ويـ   الدايعيـ   ومة ا االعتاال مـد احملسـوس فء اجملـخي   ويأخـذ  بـد  الـتعلم الـذاتي         يسايخي الةرخييات اليلوية اإدي ة  -

 .لدى املتعلِّم 

 .يتمايى مع مستوى الةض  العالي للمتعلِّم -

 .يخيا ي الفخيوق الفخي ية ل  املتعلِّم  -

 .يتةاس  مع اخلطة الدراسية املخصصة للمةتوى -

 .يخيا ي التواعن ل  موضو ات الكتاب ووحدات، -

 .للمتعلِّممةاسبت ا للخيصيد اللغو   و مجاهلا  كسالمة اللغة  يخيا ي ا واع  اللغوية  -

  .خيا  الكتاب لالصور التوضيةيةفث -

 .تسا د  لى قياس  هدال املة   تأويد الوحدات لةماج  تاوهية متةو ة  -

 .استعان ل ا امل لفون يف تأليف الكتاب املخيا ع ال  فضاية -

 ا  مخيا ات ا يف الكت  العملية  ةاصخي

 .ملة للم ارات املطلولةورقة العمل يا -

 .متأامةة مع العةاصخي الةرخيية العمل  وراق -

 فخخيا  الكتاب املدرسي 

 :تتم هذه العملية مد خاللهكد  ن 

 .وعض ،  يلكل مخيحلة  مخيّية ح م يةاسب ا  ا يتةاس  ومستوى املتعلِّم  حتديد ح م الكتاب املدرسي  -

و لوان الصفةات حس   الكتالة تةسي  الصفةات  حبيث حتد  هوامش ا العلوية والسفلية وا اعبية وحتّد    مدة  -

 .الفصول والوحدات

 .وكذلك وعن الورق وعو ، لطبا ة الكتاب   ا يتف  ومخيحلة الةض  للمتعلِّم  لة اختيار ح م حخيل ا -

 .العةاويد الخيئيسة والفخي ية تةسي  اختيار

صفةات،  لصورة ت    ايعية وتوصيف ا وتوعيع ا  لى  حتديد األيكال والخيسوم املةاسبة لكل وحدة مد وحدات الكتاب  -

 .املتعلِّم
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 .حتديد عوع الغالل  حبيث يتةاس  واستخدام املتعلِّم  يف هذه املخيحلة -

  .مةاسبة الغالل لطبيعة املا ة التعليمية -

 

  با ة الكتاب املدرسي وتطبيا،

 :تتم حس  املخياحل التاليةهكد  ن 

 . مخيحلة مجع الكتاب املدرسي  ا يتضمة، مد رسوم و يكال وصور -

 .  خيد الكتاب املدرسي يف مةاقصة  امة  ولعد  ن تخيسي املةاقصة  لى املطالع يعا  الكتاب فء ف ارة املةاه  -

 . مخيحلة ال ويات الالحاة -

 . مخيحلة ا تما   با ة الكتاب -

 . مخيحلة ا تما  وتسليم الكتاب -

 .تاب يف مجيع املدارستعميم تطبي  الك -

 خي ا  مخيا ات ا يف  ليل املعلم  ةاص

 .يادم للمعلم خلفية  لمية وفثخيائية -

 .املتعلميشخيد األيكار والخيموع املو و ة لكتاب  -

  . د   هدال كل وحدة ويصوا ا صيااة سلوكية -

 .يادم مايحات لتدريس الوحدة -

 .فاهيميايد الوسائل التعليمية املالئمة لتدريس امل -

 .يايد  خيق التدريس املةاسبة -

 .يادم مناج  حلول لبعظ التماريد -

 .للمتعلماملةاسبة  اقثخيائياتيايد  خين لعظ  -

  

 اائمة احملتوياتل و ة 
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 ف ارات املةطاة التعليمية ومخياقبات ا 

  

مراقبة التربية 
 الخاصة

 المدير العام

 العالقات العامة القانونية الشؤون

 و المعلومات التخطيط

مراقبة التعليم 

 الثانوي

مراقبة رياض 

 األطفال

مراقب التعليم 

 اإلبتدائي

مراقبة التعليم 

 المتوسط

مراقبة اإلمتحانات 

 المتعلمينوشئون 

تعليم الكبار 

 األميةومحو 

توجيه المواد 

 الدراسية
قسم شئون 

 قسم اإلمتحانات المتعلمين

 قسم المحاسبة
قسم اإلجازات 

 والدوام

مراقبة الموارد 

 البشرية
 

 مراقبة الخدمات
 و الصيانة العامة

 الشؤونقسم 

 الوظيفية
 قسم الخدمات

 العامة

 قسم السكرتارية

 و السجل

التقنيات مراقبة 

 والمكتبات

مراقبة األنشطة 

 المدرسية
 النفسية اتمراقبة الخدم

 واإلجتماعية

 قسم األنشطة

 الفنية و الثقافية

 توجيه الكشافةقسم 

 و المرشدات

 

 األنشطة قسم

 الرياضية

 قسم التقنيات
 التربوية

 قسم المكتبات

قسم الخدمة 

 اإلجتماعية

قسم الخدمة 
 ةالنفسي

 

اإلدارية  الشؤونإدارة 

 والفنية
 إدارة األنشطة التربوية التعليمية الشؤونإدارة 

 قائمة المحتوياتلعودة 
 رعاية الفائقين

رعاية الفئات 
 الخاصة
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 اهليكل التةريمي للمدرسة

 

 

  

 الهيكل التنظيمي للمدرسة

 

 مجلس اإلدارة

 األقسام العلمية المكتبة

 المدير المساعد

 للشؤون التعليمية

 لجان الكنترول

 قسم التسجيل

 المتعلمين

مكتب الخدمة 
 النفسية االجتماعية و

 المدير المساعد

 المالية و للشؤون اإلدارية 

 فريق الجودة

 مجلس اآلباء
 و المعلمين 

 التربوية التقنيات
 السكرتارية

 المخزن

 المبنى المدرسي

 اللجنة المالية
 (الصندوق المالي)

 الهيئة التعليمية

 مدير المدرسة

 قائمة المحتوياتلعودة 
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 يف املدرسة عواع اجملالس والل ان 

 املدرسةجملس ف ارة 

     م  املكتبةالطلبة   ي ون    اق تما ي خصائياأل   قساماألرؤسا     سا داملديخي امل   رئيسا املدرسةمديخي

 يةعاد كل  سبوعو-

جتاه املاخير التعليمي وامل ام   امل ام جتاه املعلم  امل ام املتعلم امل ام جتاه األهدال اليلوية  امل ام جتاه : تتةد  م ام اجمللس يف

 .جتاه اجملتمع احمللي

 

 لس الةرامجم

        املتعلممعلم غتاره    اال تما ي خصائياأل   قساماألرؤسا   مد اثةان   سا داملديخي امل

 يد و املديخي الععاا ه كلما   ي األمخي لذلك -

 

 جملس األعشطة املدرسية

رؤسا   ان ا ما ات مد    " حد املعلم  " سخي ال م     اال تما ي خصائياأل   قساماألرؤسا     سا داملديخي امل   املدرسة مديخي

 تةفيذ وتاويم لخيام  الةشاط  املتعلم 

 

 جملس  وليا  األمور

 مثاعية مد  وليا  األمور    اق تما ي خصائياأل   قساماألرؤسا    سا د املديخي امل    رئيسا املدرسةمديخي

 

 " الطلبةرؤسا  جممو ات "  الطلبةجملس 

 الطلبةمم لون  د    اق تما ي خصائياأل   املدرسةمديخي

 

 جملس اقيخيال اق ار  

  اق تما ي خصائياأل   مشخييوا   ةةة   سا د املديخي امل

 كل  سبو   يعاد-

 

  ةة املكتبة

      م  املكتبة   رؤسا  األقسام    ارئيس املدرسة مديخي

 

 الكةيول ةة 

  معلمي األقسام التعليمية   مد رؤسا  األقسام اثةان  املديخي املسا د

 

 لاقضاية لل ةة اق المية   ةة الضياية  

 .. يخيي  ا و ة  يخيي  اقجا ة املدرسية  يخيي  املبةى املدرسي

 اائمة احملتوياتل و ة         
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 املصا ر

 http://hasobkw.comالعام للةاسوب موقع التو ي، 

 للعامل  يف املدرسة ليل لطاقات الوصف الوظيفي    -   ليل العمل املدرسي 

 التو ي، الفين العام للةاسوب التةمية امل ةيةمذكخية 

 مذكخية اال تما ات الفةية التو ي، الفين العام للةاسوب

 العام للةاسوبمذكخية التخطيط اليلو  التو ي، الفين 

  املي اق األخالقي للمعلم يف  ولة الكويت

    2116/  36قخيار جملس اخلدمة املدعية رقم  – ليل املستخدم للةرم املتكاملة  ا غ  لخيعام  تاييم األ ا  

 موقع وعارة اليلية لدولة الكويت – ليل  مل املو ، الفين 

 http://www.moe.edu.kw/_layouts/Moe/Home.htmموقع وعارة اليلية - اعات للعامل  يف وعارة اليلية ليل اق

 اقسالمية لليلية العام الفين التو ي،م ارات التعامل مع اآلخخييد  مذكخية

 آر ن فصدارات مكتبة  خييخي.  ون لي.  -التعايء مع ضغوط العمل

 (.عيتون حس  حسد تأليف) م ارات التدريس

http://www.drmosad.com/index118.htm  مسعد حممد عيا / الدكتور  املشخيل واملطور اليلو موقع  

  http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=514 

html.4972t/net.alfusha.www://http 

31811=p?php.showthread/com.t4bwabh.www://http 

 http://www.alnawafeth.com/vb/showthread.php?t=3385 ما  صا  .  -مةتدى الةوايذ اليلوية

 2119الطبعة األوء -مكتبة  خييخي- ون سي ماكسويل-الايا ةقاعوعا ال يابل ا دل يف  21

 2119 - ار اقلداع الفكخي  - لي حس  الع مي-لطاقة للتميأ اق ار  181

 2111 - ار اقلداع الفكخي - ارق السويدان.تاديم  – بداهلل العوايأ .  : تأليف-الايا ة متكاملة ا و ة

 

 اائمة احملتوياتل و ة 

  

http://www.drmosad.com/index108.htm
http://www.alfusha.net/t4972.html
http://www.bwabh4t.com/showthread.php?p=31801
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 امللةاات

  

 الئةة ضوالط الدوام الخيمسي للعامل  لوعارة اليلية 

 اق اعات والدوام

 الااعوعية الش ون

  تاويم الكفا ة 

 خطة لتةمية الادرات امل ةية لل يئة التعليميةمايد  

 خطة متالعة املتعلم الضعيف 

 خطة التعامل مع املتعلم املشاا  

 الفائ خطة مايحة لتةمية املتعلم  

 

 :مناج  

 اخلطة الفصلية -

 اخلطة الش خييةج  منو -

 اخلطة األسبو ية -

  ما قطع مد املة   -

 حتليل اختبار  ملي -

  متع خيلطاقة متالعة متعلم  -

  لطاقة متالعة متعلم متميأ -

 املتعلم كتاب متالعة منوج  -

 الكتالي للمعلممنوج  متالعة اق دا   -

  لطاقة مالحرة ملعلم حاسوب -

 متالعة معلم  ديد -

 متالعة معلم جو خ ة -

 متالعة معلم متدعي   ا  -

  كتاب مدرسيلطاقة مالحرة  -

 

 

 ..لالستعدا  للمااللة ضخيورة اق الع  لى الةشخيات    لة املعلم واملست دات لالساحة اليلوية :  مالحرة 

 
   و ة لاائمة احملتويات  و ة لس الت الاسم
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 اليليةالئةة ضوالط الدوام الخيمسي للعامل  لوعارة 

 

 اق اعات والدوام

 

  ليل اال اعات للعامل  يف وعارة اليلية

 ف اعة الوضع :  واًل

 .هي مدة حمد ه ايأ يي ا الااعون للموظفة االعاطاع  د العمل مع استةااق ا ملخيتب ا  د تلك الفية لسب  الوضع:  تعخييف ا

 مـدت ا

   يومًا للخلي ية( 61)الكويتيات و ي خيان للكويتية وثالث  يومًا للمتعاقدات ا. 

  تبد  مدة ف اعة الوضع مد تـاريخ اعاطـاع املوظفـة  ـد  ملـ ا لسـب  الوضـع   حتـى ولـو كـان جلـك            : حتديد لداية اق اعة

االعاطاع سالًاا  لى واقعة الوضع لبضعة  يام قدرت ا الوعارة  دة ال تت ـاوع تسـعة  يـام لاسـت ةا  اإـاالت الـ  تاـخير يي ـا         

 ة الطبية ال  تتوء العال   ن اعاطاع املوظفة كان يخي ع ألسباب  خخيى ا  الوضع يتةس  اق ـاعة يف هـذه اإالـة    ا 

 .مد تاريخ الوضع

 ف خيا ات ا

            تتادم املوظفة لطل  ملةة ا هذه اق اعة مبيةا ل، تاريخ االعاطـاع  ـد العمـل  ـد  خييـ  مخيكـأ  ملـ ا ومخييـ  معـ، صـورة

 .تاخييخي  يب معتمد مد اهليئة املختصة د ي ا ة امليال   و 

 ياوم قسم األ اعات والدوام لاستصدار الاخيار الالعم   خي  تويخي الشخيوط . 
 

 اق اعة املخيضيــة: ثاعيًا

هي مدة حمد ة ايأ يي ا الااعون للموظف  االعاطاع  د العمل مع استةااق، ملخيتب،  يف حالة فصالت،  خين ياعده  ـد  : تعخييف ا

 . العمل

 مـدت ا

       ال تأيــد  لــى ســةت  متصــلت  للموظــف الكــوي   ويــ خييد  خيتــ  كامــل ويــ خييد آخــخييد لةصــف  خيتــ  لغــ  الكــوي

 .خالل السةة التعاقدية الواحدة

        هلـي  لـى الةمـوج  اخلـار املعـد مـد قبـل         ىال اوع للموظف  ن  صل  لـى ف ـاعة مخيضـية مـد  بيـ  خـار  و مستشـف 

 .الطيب  وفمنا ا   لي،  ن يادم تاخييخًيا  بًيا مد تلك ا  ات مبايخية وعارة الصةة لإلحالة للكشف

 ال اوع مةح اق اعة املخيضية لةا   لى وصفة  بية  و ورقة  ا ية. 

        التاــاريخي الطبيــة الصــا رة مــد   بــا  خصوصــي   و مستشــفيات  هليــ، اــخي  العمــل يف الــوعارة  لــى ا تما هــا فجا مل تــأ

مدت ا  لى سبعة  يام  لى  ن يخيا ى التصدي   لى توقيع ه ال  األ با  مد قسم اخلدمات الطبية األهلية لـوعارة الصـةة   

الطيب فء اجمللس الطيب العـام لتاخييـخي مـدى صـالحية      املخييظ  ال مع التاخييخيالعامة   ما فجا عا ت  لى السبعة  يام  يإن 

 .تاخييخيه الطيب مد  دم، ومدة مةح اق اعة املخيضية

        التااريخي الطبية الوار ة مد اخلار  غت  اجمللس الطيب العام  ون ا ه لصـفت،   ـة االختصـار يف التةاـ  مـد صـةة

 .ح اق اعة املخيضية لالادر الذ   د ه هوالتشخي  الوار  لتلك التااريخي ومدة مة

      يلـة هـذه    ىاق اعة املخيضية املعتمدة مد املستشفيات اإكومية وتأيد  لى ثالثة  يـ خي وكـان املـخييظ ال ياـيم  لاملستشـف 

 ـاعات  املدة  يإن ا تما  اق اعة املخيضية يف هذه اإالة يكون  د  خيي  اقحالة فء اجمللس الطيب ال تما هـا مـد  ةـة اق   

 .املخيضية الطويلة
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    ا  تدويد كل ف اعة مخيضية  لى منوج   يب  ديد ويشار يي، فء  ية ف اعات مخيضية سالاة وتارغ ا ومـدت ا وال يعتـد

 .لأ  ف اعة مخيضية تخي   لى منوج  سب   ن مةح  و ب، ف اعة مخيضية سالاة ويوقع املخييظ لةفس،  لى الةموج  الطيب

 :ا حيال التااريخي الطبية اق خيا ات الوا   اختاجه

  وتةةصخي التااريخي الطبية يف  رلعـة  عواع رئيسـة : 

 :التااريخي الطبية الصا رة مد املستوصفات اإكومية  - 

       اـ   ن يكـون التاخييخي الطيب صا رًا مـد املستوصف املس ل  ليـ، املوظف   و لى الةمـوج  الـذ    دتــ، وعارة الصـةة هلــذا

اإالة ال اـوع للموظـف اإصـول  لى ف اعة مخيضية مـد   ـة  خـخيى ايــخي التــي  حيـل فلي ــا فال فجا ر        الغخين ويـي هذه 

ييكون مد ح  األخ  مةح اق اعة املخيضية فجا اسـتد ى األمـخي    –فحالت، للطبي  األخصائي  –الطبي  احملـال فلي، املوظف 

 .جلك

 :اإكومية الكويتية التااريخي الطبية الصا رة مد املستشفيات   -ب

   و املخيكــأ الصــةي احملــول فليــ، املــخييظ  ىمتــةح اق ــاعات املخيضــية الــ  ال تأيــد  لــى ثالثــة  يــام مــد قبــل  بيــ  املستشــف . 

ومتـةح اق ـاعات املخيضــية الـ  تأيــد  لـى ثالثـة  يــام مـد قبــل  بيـب   حـداهما مســ ل  و  بيـ   ول   ويســخي  جلـك  لــى            

  . يام  يضًاالتمديد مد ثالثة فء سبعة 

             ــام وقلــت  ــد ثالثــة  يــ خي  و عا ت  لــى ثالثــة  يــ خي ويكــون املــخييظ يي ــا مايًمــا  اخــل فجا عا ت مــدة التاخييــخي  ــد ســبعة  ي

 .املستشفي ييتع  ا تما ها مد  بيب  ومديخي املستشفي  و عائب،

      ملـدة  يـإن ا تمـا  اق ـاعة املخيضـية يف      فجا عا ت مدة التاخييخي  لى ثالثة  ي خي  وكان املـخييظ ال ياـيم لاملستشـفي  يلـة هـذه ا

 .هذه اإالة يكون  د  خيي  اقحالة فء اجمللس الطيب العام ال تما ها مد  ةة اق اعات املخيضية الطويلة

 : التااريخي الطبية الصا رة مد الاطاع األهلي لالكويت   - ـ 

 هلـي فجا كاعـت    ىمد  بيـ  خـار  و مـد مستشـف     الطبية الصا رة مد   با  الاطاع األهلي  سوا  صدرت يعتد لالتااريخي 

 .املدة الوار ة لالتاخييخي تال  د مثاعية  يام وصدق  لي، مد قسم اخلدمات الطبية األهلية لوعارة الصةة

    لــى ســبعة  يـام يإعــ، يــتع  اقحالـة فء اجمللــس الطـيب العــام لصــفت، ا  ـة املختصــة ال تمــا         مـا فجا عا ت مــدة التاخييـخي 

 . دم، مد التاخييخي

 :التااريخي الطبية الوار ة مد اخلار    -  

                ن يكـون املـخين الـذ  اعاطـع املوظـف لســبب،  ـول  ون سـفخيه  و  ن تكـون العمليـة الــ    خييـت لـ، ال هكـد فر اؤهـا إــ 

 .العو ة فء الكويت

        ــات    يلتــأم املــخييظ لتأويــد الــوعارة لالتاــاريخي الطبيــة امل بتــة لواقعــة املــخين    لــى  ن تكــون تلــك التاــاريخي مســتويية للبياع

 :التالية

 اسم املخييظ لالكامل و مخيه. 

 املخييظ يكوى. 

 تاريخ لداية املخين وتواريخ متالعة اإالة املخيضية. 

 العالمات املخيضية ال  و دت  ةد الفة  الطيب. 

 الفةور الطبية ال    خييت وعتائ  ا مع فرياق عتائ  الفةور وصور األيعة فن و دت. 

 والعال  املوصول للمخييظ تشخي  املخين. 

 تواريخ متالعة حالت، املخيضية وتطور  المات ا ويةوصات ا. 

 حتديد واضح ملدة اق اعة املخيضية املوصى ل ا. 

 الذ    خييت ل، العملية ىيف حالة ف خيا   ملية عسائية ا  فرياق تاخييخي مد املستشف. 
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 ة يف للد اقصدار  ومـد وعارة اخلار يـة ل ـا ثـم     ا  التصدي   لى التااريخي الطبية مد ا  ات الطبية املختص

 .سفارة الكويت يف جلك البلد

    يتع   لى املوظف املةاطع  د العمل لاخلار  لسب  املخين  ن يأو  الوعارة لصفة  ورية و د كل مخسـة  شـخي

  .يومًا اعاطاع لتاخييخي مستويف للشخيوط السالاة وجلك فجا استمخي اعاطا ، هلذا السب  يية  ويلة

 و ت، مد اخلار  ا   لى املوظف  ن يادم تااريخيه الطبية يور . 

 

 :ةمالحرات  ام

      لى كاية املسئول  لاملدارس وريان األ فال مةح منوج  التةويل الطيب للموظف املخييظ  و مد يتاـدم عيالـة  ةـ، لـدى 

الةمــوج  ان يعــخين مالحرــات  ــد    لبــ، و رــخي االمتةــاع  ــد مــةح هــذا الةمــوج  أل  ســب  وفجا و ــد املســئول لعــد مــةح       

 .املوظف متعلم الةموج   لي، ف دا  مذكخية تفصيلية لذلك موضةا ر ي، يي ا
 

 ف اعة التعأية: ثال ًا

 تعخييف ا

      حـد  قخيلائـ، مـد الدر ـة      هي مدة حمد ة ايأ يي ا الااعون للموظف االعاطاع  د العمل مع اسـتةااق، ملخيتبـ،  ةـد ويـاة

 .وياة الأو ةاألوء  و ال اعية  و 

 مـدت ا

 ال تأيد  د  رلعة  يام لكل حالة وياة. 

 ال تتمتع اق ارة لسلطة تاديخيية يف مةة ا  و مةع ا حيث متةح   خي  توايخي يخيو  ا. 

 متةح هذه اق اعة للموظف سوا  كان مسلما  و ا  مسلم. 

 (األب  و األم : ) األولـى وهم  لـى سـبيل اإصـخي    ا   ن يكـون املتويى عو  املوظف  و املوظفـة  و  حد  قارلـ، مد الدر ـة- 

ا ـد  و  ) : و  حد  قارل، مد الدر ة ال اعية وهم  لـى سـبيل اإصـخي   (. املوظف  و املوظفة) (عو   و عو ،) –(االلد  و االلةة) 

 (.  لةا  االلد  و  لةا  البةت)  –( األخ  و األخت)  –(ا دة مد الطخيي 

   ظــف ف ــاعة تعأيــة يف اــ  اإــاالت املشــار فلي ــا يويــاة العــم  و اخلــال ال تو ــ  التمتــع ل ــذه        و لــى جلــك يــال يســتة  املو

 .اق اعة

     متةح هذه اق اعة مد تاريخ الوياة  و العلم ل ا   وتبد  مد تاريخ الوياة فجا حدثت  اخل الكويت  و مد تـاريخ وصـول   مـان

ى الديد يي ا  ما فجا  خيى الديد خار  الكويت يتبـد  مـد تـاريخ  لـم     فء الكويت فجا حدثت الوياة خار  الكويت و خي املتويف

 .املوظف ل ا  لمًا يايةًا

    صـورة  ــد   )يتع   لى املوظف فثبات واقعة الوياة وصلة الاخيالة لكاية  خيق اقثبات ال  ختضع لسلطة الـوعارة التاديخييـة

 (.م رخا ي ا ة الويـاة  و الةعي املةشور يف فحدى الصةف اليومية ويكون

 

 (      خيضــي)اق اعات الطارئــة : رالعًا

 تعخييف ا

  ةع املوظـف اقلـالغ  ةـ، ماـدما للتصـخييح لـ، لالغيـاب وغضـع تاـديخي  ديـ          يهي االعاطاع  د العمل لسب   ارئ ال يسـتط 

 . السب  للمسئول

 مـدت ا

 و واياة املسئول ال تأيد  د  رلعة  يام يف السةة الدراسية وال تت اوع يومًا واحدا يف كل مخية. 

           حتسـ   لــى  ســاس مـخيت  ا تبــارًا مــد لدايــة العـام الدراســي وحتــى ع ايـة العــام املــيال    ومــخيت  مـد لدايــة العــام املــيال

 .وحتى ع اية العام الدراسي
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 ال متةح  ثةا  توا د املوظف خار  الكويت. 

 

 ف ـاعة اإـ : خامسًا

 تعخييف ا

  هـي مدة حمد ه يخيخ  يي ـا للموظف املسلم االعاطاع  د العمل مع استةااق، ملخيتب، أل ا  يخييضة اإ . 

 مـدت ا

 متةح للموظف مخية واحدة  وال مدة خدمت، يف الدولة ثالثون يومًا و. 

 لكوي ا   ن يكون متعلم اق اعة قد  مضى سةة  راسية لاخلدمة فجا كان كويتيًا وسةت   راسيت  لغ  ا. 

 ف خيا ات ا

       تاــديم  لــ  اق ــاعة  لــى الةمــوج  املعــد لــذلك يتضــمد فقــخيارا لأعــ، مل يســب  لــ، اإصــول  لــى هــذه اق ــاعة  يلــة مــدة

 .خدمت، يف الدولة

 يخيي  لالطل  كتاب مد اإملة املخياي  هلا. 

 يعتمد الطل  مد الخيئيس املبايخي ومد يلي، يف الخيئاسة. 

  والدوام لدراسة الطل  مد حيث استيفائ، للشخيوط واستصدار الاخيار املةاس  لشأع، ال الطل  فء قسم اق اعات. 

  اإ  معا يف عفس العام للمديخي املسا دو ملديخي املدرسةتعطى األولوية لاك  سةا ثم لا ول خدمة وال يسمح. 

        قـخيار الايـام والعـو ة و ليـ،  ن ي بـت      ا   ال تأيد ف اعة اإ   د ثالث  يومًا مـد تـاريخ الايـام ل ـا و لـى املوظـف تاـديم ف

  ا  الفخييضة لكاية  خيق اقثبات ال  تطمئد فلي ا الوعارة م ـل يـ ا ة مـد  لـة اإـ  الـ  التةـ  ل ـا معتمـد مـد وعارة           

 .املةح اقسالمية  وال اوع الايام لاق اعة قبل استالم قخيار الش وناألوقال و

        ( ة مـد اليـوم التاسـع مـد يـ خي ج  اإ ــة حتـى ال ـاعي  شـخي مـد عفـس الشــ خي          وهـي املــد )يـتع   ن تاـع  يـام مةاسـك اإـ

ضمد ف اعة اإ  و ن ير خي يف سةد اقثبات ما  ي كد  ن املوظف كان  اخل  راضي اململكة العخيلية السعو ية خالل تلـك  

 .األيام

 ةة العامة للعمل مخيا اة ما يليكل مد يصدر ل، قخيار  ةح ف اعة اإ  ثم يتادم لطل  فلغائ، يتع  لةا ًا  لى املصل: 

 ن يتضمد  ل  اقلغا  م رًا تاتةع ل، الوعارة . 

             ن يتادم املوظف لطل  اقلغا  قبـل قيامـ، املفـين لإل ـاعة  لـى  ال يت ـاوع تـاريخ  لـ  اقلغـا  يـوم الوقـول 

 .لعخييات

  لى املوظف  ن يعيد رات  ف اعة اإ  لإل ارة املالية قبل اقلغا . 

   الوعارة مد اهليئة التعليمية ومـدرا  املـدارس واملـدرا  املسـا دون  ن يبايـخيوا  ملـ م لعـد ثالثـة  يـام مـد اليـوم التـالي             تطل

 .لوصوهلم البال   لى األك خي لشخيط  ال تتعدى ف اعت م ال الث  يومًا  وال يةطب  جلك  لى لاقي العامل  لاملدارس
 

 اق اعة اخلاصــة ملخياياة مخييـظ: سا سًا

 تعخييف ا

       هي مده حمد ة يخيخ  يي ا للموظف االعاطاع  د العمل ملخياياة املخييظ الذ  قـخيرت وعارة الصـةة  ال ـ، يف اخلـار  مـع

 .مخياي  ل، سوا  كان العال  قد تاخير  لى عفاة وعارة الصةة  و  لى عفاة املخييظ

 مـدت ا

    د سـتة يـ ور  خيتـ  كامـل واـوع مـد هـذه املـدة  ـا ال          متةح يف حدو  املدة املاخيرة للعال  لاخلار  حبيث ال تأيـد مـدت ا  ـ

 .ااوع م ل ا لدون مخيت 

 ال اوع مةح هذه اق اعة ملخياياة مخييظ  اخل الكويت. 

 ف خيا ات ا
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         ،ن يتادم املوظف لطل  ملةة، ف اعة ملخياياة مخييظ مخيي  مع، كتاب صـا ر مـد وعارة الصـةة يتضـمد  ع ـا قـخيرت مخياياتـ 

 .ديد تاريخ لد  السفخي  و املخياياةللمخييظ يف اخلار  مع حت

  ةد املواياة ياوم قسم اق اعات والدوام لاستصدار الاخيار حمد ا يي، لداية اق اعة إ  حتديد مدة العال . 

       لـى املوظــف  ن ياــدم  ةــد العــو ة كتالــا صــا را مــد وعارة الصــةة يتضــمد املــدة الــ  قضــاها مخياياــًا للمــخييظ يف اخلــار 

ء البال  مخيياا مع، فقخيار  و ت، للعمل حتى يتسةى لاسم اق اعات والدوام فصدار قخيار ع ائي يتضمد مدة وتاريخ العو ة ف

 .املخياياة

 

 (اإدا  ) اق اعة اخلاصة للموظفة املسلمة املتويف  ة ا عو  ا : سالعًا

 تعخييف ا

      مـع اســتةااق ا ملخيتب ــا  ــد تلــك   هـي مــدة حمــد ه يــخيخ  يي ـا للموظفــة املســلمة االعاطــاع  ــد العمـل  ةــد ويــاة عو  ــا

 .الفية

 مـدت ا

  مد تاريخ الوياة( لالتاويم امليال  ) رلعة ي ور و شخية  يام. 

     هـذه اق ـاعة ليسـت للعـدة الشـخي ية       –متةح هذه اق اعة مد تاريخ وياة الأو  سوا  كاعت الوياة  اخـل الكويـت  و خار  ـا

 (.لسب  اإمل)تطول وال تاصخي فجا  الت العدة  و قصخيت وفمنا هي للةدا   لى وياة الأو  ومد ثم ال 

 يخيوط التمتع ل ا 

   مـةح املوظفـة هـذه اق ـاعة فجا مل تكـد  لـى  يـد اقسـالم  ةـد           اـوع   ن تكون الأو ة املوظفة مسلمة  ةد حدوث الويـاة يـال

 .وياة الأو  ولو  سلمت لعد وياة عو  ا

 ف خيا ات ا

  (.ي ا ة وياة الأو   و صورة معتمدة مة ا)اق اعة مخيياا ل، فثبات وياة الأو  تتادم املوظفة لطل  ملةة ا هذه 

 ياوم قسم اق اعات والدوام لاستصدار الاخيار الالعم   خي  تويخي الشخيوط. 

 

 ف ــاعة مخياياــة الــأو : ثامةًا

 تعخييف ا

 ياة عو  ا املوظف يف اخلـار  فجا عاـل  و   هي مدة يخيخ  يي ا للموظفة االعاطاع  د العمل مع  دم استةااق ا ملخيتب ا ملخيا

 .  ويد يف لع ة  لمية  و ف اعة  راسية  و م مة رمسية  و ف ارة

 مـدت ا

   ليس هلا حد   عى ويخيتبط حدها األقصى لتوا د عو  املوظفة املوظف يف اخلار. 

 متةح يف حدو  املدة املاخيرة لباا  الأو  يف اخلار  ويتع   ن يرل سب  مةة ا قائًما . 

 اوع  ن تلغى  و تاطع اق اعة قبل املو د احملد  هلا لاسباب التالية: 

  يسة  قخيار اق اعة فجا مل تسايخي الأو ة مع عو  ا فء اخلار. 

 فجا اعت ت م مة الأو  يف اخلار  قبل مو دها. 

 ف اعة الأو ة مد التاريخ الفعلي العت ا  م مة الـأو  لاخلـار  تاطـع اق ـاعة فجا  ـا ت الأو ـة فء الكويـت         تاطع

 . لعدم رابت ا يف مواصلة مخيايات ا لأو  ا رام استمخياره يف م مت، يف اخلار 

    مخياره يف م متـ، يف  تاطع اق اعة فجا  ا ت الأو ة فء الكويت لعدم رابت ا يف مواصلة مخيايات ا لأو  ـا راـم اسـت

 .اخلار 
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 يخيوط التمتع ل ا

     ن يويد عو   البة اق اعة للخار   د  خيي  الةال  و اقيفا  يف لع ة  لمية  و ف اعة  راسية  و م مة رمسيـة  و ف ـارة  يـإجا 

 . ويد الأو  للخار  يف ا  اإاالت املشار فلي ا يإن عو ت، تكون قد ايتادت  حد يخيوط مةح هذه اق اعة

     ن يكــون الــأو  املويــد للخــار  موظفــا لــوعارة  و وحــدة ف اريــة تكــون ميأاعيت ــا ضــمد امليأاعيــة العامــة للدولــة  و ملةاــة ل ــا 

 . و لي، يال اوع مةح هذه اق اعة للموظفة ال  يعمل عو  ا لالاطاع األهلي

 مخيايات، يشيط  ن تخياي  املوظفة عو  ا يف اخلار   يال اوع  ن متةح هذه اق اعة  ون. 

 ف خيا ات ا

    يادم  ل  هذه اق اعة  د  خيي  مخيكأ العمل مشفو ا لخي   الخيئيس املبايخي ومد يلي، لالخيئاسة ويتع   ن يخيي  لـ، قـخيار

 . مد   ة  مل الأو  مب  ل، تاريخ لداية م مة الأو  ومدت ا وكذلك صورة  د  اد الأوا 

 حيث استيفائ، للشخيوط وفصدار الاخيار املةاس   ال الطل  فء قسم اق اعات والدوام لدراست، مد. 

                  ملـد اق ـاعة يـتع  فرسـال  لـ  لـذلك فء قسـم اق ـاعات والــدوام قبـل يـ خي  لـى األقـل مـد تـاريخ اعت ـا  اق ـاعة الســالاة

 .مخيياا ل، ما ي بت استمخيار م مة الأو  يف اخلار 

       تع   لـى صـاحبة العالقـة مخيا عـة قسـم اق ـاعات والـدوام         ةد اعت ا  مدة اق اعة يف مو ـدها احملـد   و قبـل جلـك ياعـ، يـ

مصةولة جبواع سفخيها وكتاب مد   ة  مل الأو  يب  ل، تاريخ اعت ا  م مة الـأو  يف اخلـار  وجلـك ليتسـةى تسـليم ا      

ــ ا  العمــل مــد قبــل اق ارة التالعــة هلــا  باــًا ملــا تاتضــي، مصــلةة العمــل  ون التــأام مــد الــوعارة لإ ا ت ــا فء مخيكــأ           مل

 .السال 

   اعة مخياياة الأو  الذ  يعمل يف  حد السلك  الدللوماسي  و الاةصلي: تاسعًا

               ــوعارة اخلار يــة  و لأحــد الــذيد تويــدهم ا  ــات اإكوميــة األخــخيى للعمــل يف متــةح املوظفــة املتأو ــة  وظــف يعمــل ل

 . مل، لاخلار البع ات التم يلية ف اعة خاصة لةصف مخيت  ملخياياة الأو   يلة مدة 

 اق اعة اخلاصــة الاصيـخية:  ايخيًا

 تعخييف ا

 هي مدة حمد ة يخيخ  يي ا للموظف االعاطاع  د العمل مع حخيماع، مد راتب،  ة ا فجا  لدى  سبالا مابولة ت ر جلك. 

 مـدت ا

  ال تأيد  د مخسة  شخي يومًا يف السةة ولدون رات. 

    ،ف ــاعة خاصــة يإع ـا حتســ  ضــمد اق ـاعة اخلاصــة وكــذلك    ( األسـبو ية الخياحــة )فجا ختللـت  طلــة رمسيــة  و يـوم مجعــ

 . س  السبت ضمة ا

 ف خيا ات ا

 لى املوظف  ن يتادم لطل  اق اعة حمد ا ل، تاريخ لدئ ا ومدت ا  لى  ال تت اوع املدة املاخيرة قاعوعيا  . 

 لي،اإصول  لى مواياة الخيئيس املبايخي  لى  ل  اق اعة ومواياة الخيئيس الذ  ي. 

 ال الطل  فء قسم اق اعات والدوام الستصدار الاخيار الالعم   خي  توايخي يخيوط مةة ا . 
 

 اق اعة اخلاصــة الطويلة: حا    شخي

 تعخييف ا

   هي مدة حمد ة يخيخ  يي ا للموظف  و للموظفة االعاطاع  د العمل مع  دم استةااق ا للمخيت  وياا للشخيوط الـوار ة

 .م1981(  11 - 79 – 13)عرام اخلدمة املدعية وقخيار  جملس اخلدمة املدعية رقميمد ( 51)يف املا ة 
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 وتةاسم فء عو  

 يست دل فتاحة الفخيصة للموظف للعمل إسال، اخلار  و لدى الغ : الةوع األول. 

 تتمتع ل، املوظفة ياط ويست دل ر اية األسخية واألمومة  و الطفولة: الةوع ال اعي. 

 :للموظف  و املوظفة للعمل خالهلا إسال ما اخلار  و لدى الغ  اق اعة اخلاصة  -1

 تعخييف ا

         هي مدة حمد ة ايأ يي ا الااعون للموظف واملوظفة االعاطاع  د العمـل مـع  ـدم اسـتةااق ما للمخيتـ   للتفـخيغ للعمـل

 .إسال ما اخلار  و لدى الغ 

 مـدت ا

 مدة اخلدمة ولدون مخيت  ال تال  د ستة ي ور وال تأيد  لى ثالث سةوات  وال. 

        متــةح للموظفــة  و املوظــف الكــوي  الــذ  قضــى يف خدمــة الدولــة مــدة ال تاــل  ــد  شــخية ســةوات ســوا  كاعــت متصــلة  و

 .متفخيقة  و  ن يكون للغ سد اخلمس 

  اعت ائ ـا ا تـ     فجا قدم املوظف استاالت،  ثةا  اق اعة املصخيد ل، ل ا  و مل يعد فء  مل، خالل مخسة  شخي يومًا مد تـاريخ

 .مستايال مد تاريخ لد  اق اعة

 ف خيا ات ا

           متةح هذه اق اعة لةا   لى  ل  املوظف  و املوظفة مشفو ًا لخي   الـخيئيس املبايـخي ومـد يليـ، يف الخيئاسـة ثـم  ـال الطلـ

ر الاــخيار املةاســ   فء قســم اق ــاعات والــدوام لدراســة الطلــ  املاــدم مــد حيــث اســتيفائ، للشــخيوط املاــخيرة قاعوعــا واستصــدا      

 .لشأع،

  لى كل مد تةت ي ف اعت، مخيا عة قسم اق اعات والدوام لتةديد مخيكأ العمل وجلك  ون التأام مد الوعارة لإ ا ت، فء 

 .مخيكأ العمل السال 

  اق ـاعة ولـو   املوظفة  و املوظف الذ  هةح هذه اق اعة واستةفذ حدها األقصى املاخير ال اوع التصخييح ل، مخيه  خخيى ل ذه

املوظفة ال  سب  مةة ـا ف ـاعة   :  كان جلك لغخين آخخي ا  الذ  مد ا ل، سب  وان مةح تلك اق اعة  لى سبيل امل ال 

خاصة لخي اية األسخية واألمومـة واسـتةفذت حـدها األقصـى األرلـع سـةوات يإعـ، ال اـوع التصـخييح هلـا لإ ـاعة  خـخيى ملأاولـة              

 .ك ألن اق اعة اخلاصة هي عوع واحد ولئد اختلفت يخيوط مةة ا  و حدها األقصىاأل مال اخلاصة  و لدى الغ  وجل

 

 (ر اية لاسخية  و األمومة و الطفولة )   اعة خاصة للموظفة  -2

 تعخييف ا

                  هــي مــدة حمــد ة يــخيخ  يي ــا للموظفــة االعاطــاع  ــد  ملــ ا مــع  ــدم اســتةااق ا ملخيتب ــا لخي ايــة األســخية  و األمومــة

 .والطفولة

 مـدت ا 

 ال تال  د ستة  ي خي وال تأيد  لى  رلع سةوات. 

 متةح للمعلمات ملدة  ام  راسي كامل. 

 يخيوط التمتع ل ا 

 يتمتع ل ا الفئات التالية: 

  (سوا  كان الأو  كوي   و ا  كوي  ) الكويتية املتأو ة 

  الغ  كويتية املتأو ة مد كوي. 

  الكويتية األرملة  و املطلاة وهلا  وال. 
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   كويتية األرملة  و املطلاة وهلا  وال  كويتيونالغ. 

 ل، يف اخلار  ،الكويتية  و ا  الكويتية ومتأو ة مد كوي  ومخيايا. 

             ا   ن تكون املوظفة قد قضت يف خدمة الدولة مدة ال تاـل  ـد سـةة ييمـا  ـدا حالـة مـةح املوظفـة املتأو ـة هـذه اق ـاعة

 .م قضا  هذه املدةملخياياة الأو  الكوي  يف اخلار  يال يلأ

              فجا قدمت املوظفة استاالت ا  ثةا  اق اعة املصخيد هلـا ل ـا   و مل تعـد فء  ملـ ا خـالل مخسـة  شـخي يومـًا مـد تـاريخ اعت ـا

 .ف اعت ا ا ت ت مستايلة مد تاريخ لد  ف اعت ا

 مل لى املوظفة مخيا عة قسم اق اعات والدوام قبل اعت ا  اق اعة ق خيا  حتديد مخيكأ الع. 

                قطع هذه اق اعة لدون مخيتـ  لخي ايـة األسـخية لإ ـاعة وضـع تلي ـا ف ـاعة خاصـة لخي ايـة األمومـة لةصـف مخيتـ   ـائأ قاعوعـا

 لــى  ن تخيا ــع قســم اق ــاعات والــدوام قبــل اعت ائ ــا لتةديــد مخيكــأ العمــل  و لتاــديم  لــ   ديــد ملةة ــا ف ــاعة خاصــة       

 .لخي اية األسخية لدون مخيت  فن رابت يف جلك

 فة ال  استةفذت اإد األقصى  رلع سةوات هلذه اق اعة ال اوع التصخييح هلا لإ ـاعة خاصـة  خـخيى ولـو كـان جلـك       املوظ

 .لغخين آخخي  و ملأاولة   مال خاصة

 ف خيا ات ا

 متةح هذه اق اعة لةا   لى  ل  املوظفة مشفو ا لخي   الخيئيس املبايخي ومد يلي، يف الخيئاسة  . 

 اعات والدوام مع فرياق املستةدات الالعمـة م ـل  اـد الـأوا   و يـ ا ات مـيال  األوال   و يـ ا ة        ثم  ال الطل  فء قسم اق 

 .وياة الأو 

 ،ياوم قسم اق اعات والدوام لدراسة الطل  مد حيث استيفائ، للشخيوط وفصدار الاخيار املةاس  لشأع. 

 الوضع مبايخيةف اعة لخي اية األمومة لةصف الخيات  ملدة  رلعة  ي خي تالية ق اعة -3

 تعخييف ا 

  هي مدة حمد ة يخيخ  يي ا للموظفة لاالعاطاع  د العمل  ا  ف اعة الوضع لةصف رات . 

 مـدت ا

   رلعة ي ور لعد ف اعة الوضع مبايخية ويةاضي اإ  يف هذه اق اعة لاعاضا  األرلعة  ي خي التالية ق اعة الوضع وختفـظ 

لعد   اعة الوضع حبيث ال تأيد  د تاريخ فكمال  رلعة  ي خي لعـد الوضـع      مدت ا لالادر الذ  يتأخخي يي، تاديم الطل  

 . ن اق اعة تكون مدت ا مد تاريخ تاديم الطل  وحتى ع اية األرلعة  ي خي احملسولة مد اعت ا  ف اعة الوضع

 يخيوط التمتع ل ا

 قخيار ف اعة وضع  و واقعة الوضع حكمًا     ع ا مخيتبطة لالوضع. 

 ة كويتية  و ا  كويتية متأو ة مد كوي  ن تكون املوظف. 

 ف خيا ات ا

 متةح هذه اق اعة لةا   لى  ل  املوظفة مشفو ا  واياة الخيئيس املبايخي ومد يلي، يف الخيئاسة . 

 يخيي  لطل  اق اعة فثبات الوضع وهو قخيار لاق اعة  و صورة مد ي ا ة ميال  الطفل. 

 راسة الطل  وفصدار الاخيار الالعم ال الطل  فء قسم اق اعات والدوام لد. 

 

 ىف ــاعة لخي ايــة األم لطفل ـا املخييظ لاملستشف -4

 تعخييف ا 

     ــا وجلـــك لخي ايـــة  فلـــ ا املـــخييظ  اخـــل هـــي مـــدة حمـــد ة اـــوع للموظفـــة لاالعاطـــاع  ـــد العمـــل مـــع اســـتةااق ا ملخيتب ـ

 .ىاملستشف
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 يخيوط التمتع ل ا

   الكويتيةمتةح هذه اق اعة للموظفة الكويتية وا. 

  ( األم)ل، اسـم الطفـل املـخييظ واسـم املوظفـة      (  بي  ومديخي املستشفي  و عائب،)تاديم تاخييخي  يب معتمد مد وعارة الصةة

 .ويية املخياياة

 ن تكون حالت، مما يستد ي مخيايات ا ل، ويت د  جلك حس  اإالة الصةية ومدى اإا ة هلا . 

 ال يشيط حد  قصى لسد الطفل. 

 ف خيا ات ا

 تم اقلالغ  د اعاطاع املوظفة يف اليوم األولي. 

 فجا استمخيت يف االعاطاع ياوم قسم اق اعات والدوام لوقف الخيات  مد لداية اقعاطاع وجلك لعد مخيور  سبوع. 

        تاوم املوظفة لإحضار تاخييخي  يب معتمد مد وعارة الصةة مخيي  مع، كتاب مد مخيكـأ العمـل حمـد  لـ، تـاريخ االعاطـاع

 .مذيل  واياة الخيئيس املبايخي واملبايخية

  ياوم قسم اق اعات والدوام لدراسة التاخييخي الطيب  لى  ن يكون ل، البياعات التالية: 

 تاريخ التاخييخي. 

 اسم الطفل املخييظ. 

 اسم األم. 

 ع ا تستد ي مخياياة األم ل، اإالة الصةية للطفل و         . 

 ىتشفاألم  فل ا املدة الذ  يخيقد يي ا لاملس مخياياة. 

                يتم مطالاة يية املخياياـة  لـى مـدة الغيـاب ولعـد جلـك يـتم فصـدار الاـخيار الـالعم وفجا لايـت مـدة مل تـخي  ضـمد

 .التاخييخي الطيب يتم خصم ا مد الخيات  الش خي  لوصف ا اعاطاع  د العمل

 ف اعة التفخيغ الخيياضـــي-5

 تعخييف ا 

         لي ـــــــــــــا يف الاــــــــــــــاعون هـــــــــــــذه اق ـــــــــــــاعة ختصـــــــــــــ  لتم يـــــــــــــل فحــــــــــــــدى اهليئـــــــــــــات الخيياضـــــــــــــية املةصـــــــــــــور   

ــم  يف الـــدورات واللاـــا ات واألعشـــطة الخيياضـــية واملشـــاركة يف هـــذه الـــدورات واللاـــا ات واألعشـــطة          ( 1978)لســـةة  ( 42)رقـ

 .واالستعدا  هلذه املشاركة

 مـدت ا 

 حتد  مدة هذه اق اعة يف كل حالة  لى حدة حس  متطلبات ا. 

 ف خيا ات ا 

  حمد  ل، تاريخ لدئ ا ومـدت ا  لـى  ال تت ـاوع املـدة املاـخيرة قاعوعـًا ومخييـ  معـ، كتـاب           لى املوظف  ن يتادم لطل  اق اعة

 .مد اهليئة العامة للشباب والخيياضة لاملواياة  لى مةح هذه اق اعة موضةا ل، لداية اق اعة وع ايت ا

 ياوم قسم اق اعات والدوام لإصدار الاخيار الالعم   خي  توايخي يخيوط مةة ا. 
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  ـــد العمـــل االعاطاع-6

               يلتأم املوظف لإجناع العمل املكلف لـ، ويتطلـ  مةـ، جلـك اإضـور ملاـخي  ملـ،  يلـة  يـام العمـل الخيمسيـة ويـتع   ليـ،  ال

يةاطع  د اإضور أل ا  العمل املةاط ل، فال يف اإاالت ال  ايأها الااعون يإجا  خل املوظف ل ـذا االلتـأام واعاطـع  ون    

 .ور ملاخي  مل، تعخين لل أا ات املةصور  لي ا مد الااعونمسوغ مشخيوع  د اإض

            ،فجا اعاطع املوظف  د العمل ملدة  قل مد مخسة  شخي يومـًا متصـلة و لـدى مـديخي املدرسـة ر يـ، صـخياحة يف قبـول العـذر يإعـ

مــد املخيتـ  تطبـ       ما فجا ر ى مـديخي املدرسـة العـذر اـ  مابـول يباقضـاية فء اإخيمـان       .  خيم مد املخيت   د يية االعاطاع

 (.فحالة للشئون الااعوعية  -خصم ثالثة  يام  -خصم يوم   -خصم يوم  -فعذار )   لي،  حد العاولات التالية

              فجا للغ اعاطاع املوظف  د العمل مخسة  شـخي يومـًا متصـلة  و ثالثـ  يومـًا اـ  متصـلة يف خـالل اثـين  شـخي يـ خيا يإعـ، ال

 الاـاعون املوظـف مسـتايال  كـم الاـاعون مـا مل يكـد اعاطا ـ، را عـا فء  سـباب ق خييـة            يسمح ل،  أاولة العمـل فجا ا تـ   

 .ختضع يف تاديخيها للةرم املتبعة يف الوعارة

 العطل الخيمسية ال  يسبا ا اعاطاع ويلةا ا اعاطاع تأخذ حكم االعاطاع. 

 ف خيا ات متالعة االعاطاع  د العمل

    اق ـاعات والـدوام لكتـ  يخي يـة  ـد املـةاطع   ـد العمـل لغـ  فجن ولـو كـان جلـك  اـ                لى الخيئيس املبايخي فخطـار قسـم

 .  اعه مخيخ  هلم ل ا

 يستصدر قسـم اق اعات والدوام قخيار لالتةف   لـى روات  املةاطع   د العمل  لى الةةو التالي: 

            ــاريخ االعاطــاع   يــتم الــتةف   لــى رواتــ  املــةاطع   ــد العمــل لــدون فجن يــور اقلــالغ  ــد اعاطــا م ومــد ت

التااريخي الطبيـة امل بتـة    لاست ةا  االعاطا ات ال  تخي    ر قاعوعي ومل يادموا اقثبات الدال  لى جلك م ل

ياعــ، يــتم اإفـ   لــى رواتـب م لعــد مضـي  ســبو   مــد     (  ق ــاعة الوضـع ) للمـخين  و صــورة مـد يــ ا ة املـيال    

 .تاريخ االعاطاع

    ة االعاطـاع ملــد ياـدموا التاــاريخي الطبيـة الــ  يـتع  فحالت ــا فء اجمللـس الطــيب       يـتم الـتةف   لــى رواتـ  مــد

 .العام لتاخييخي مدى صةت ا

          تبلــغ  قســام اق ــاعات والــدوام  ةــد مبايــخية املوظــف املةاطــع  ــد  ملــ،  لــى  ن يتضــمد كتــاب التبليــغ فيــا ة

بايــخي يف قبــول العــذر  و  ــدم قبولــ،    املوظــف  ــد ســب  اعاطا ــ، وتوقيعــ،  لــى فيا تــ، ثــم فلــدا  ر   الــخيئيس امل    

 .وتوقيع،  لى اقيا ة يتع  فرياق املستةدات امل رة لالعاطاع فن و دت

          ياوم قسم اق اعات والدوام لإصدار الاخيار الالعم خبصـم  يـام االعاطـاع لغـ  فجن مـد مخيتـ  املوظـف فجا مل تبلـغ

 . مدة االعاطاع مخسة  شخي يومًا متصلة

  و   فع ا  اخلدمةف خيا ات االعاطاع 

   حبـاالت االعاطـاع الـذ  تكـون مدتـ، مخسـة  شـخي يومـًا متصـلة  ون          ( قسـم اق ـاعات والـدوام    ) ياوم مخيكأ العمل لإخطـار

 .م ر قاعوعي  و  ن تب  لإل ارة  ن اعاطا ، األخ  قد  كمل ثالث  يومًا خالل اثين  شخي ي خيًا

  قسم فع ا  اخلدمة حسـ  عـوع الوظيفـة تتضـمد  لـ       / ف ارة املوار  البشخيية ياوم قسم اق اعات والدوام لخييع مذكخية فء

استصدار قخيار لإع ا  خدمة املوظف مد ع اية تـاريخ للـوغ اعاطا ـ، مخسـة  شـخي يومـًا متصـلة  و ثالثـ  يومـًا اـ  متصـلة             

 .خالل اثين  شخي ي خيًا لصفت ما ا  ت  املختصت  لإع ا  اخلدمة

  و ة لاائمة احملتويات             ااتلةللم و ة   

  



                                                                   ااااااا   ااااااااااااـــــاااااااااااااااااااااااااا                                          معلومات إثرائية باجلانب اإلداري للوظائف اإلشرافية /وبــــاسـه الفين العام للحــالتوجي 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ||  53  || 

 ضوالط الدوام املدرسي

 اإضور واالعصخيال

     تخييع كشول اإضور لعد السا ة السالعة والةصف وتوضع كشول التأخ  فء السا ة ال امةة والةصـف ويعتـ  مـد مل

يوقع متغيًبا وال يسمح ل،  أاولة العمل فن حضـخي لعـد جلـك فال فجا ر ى رئـيس املخييـ  التعليمـي السـماد لـ، لاالسـتمخيار يف          

 .الدوام لالةسبة أل ضا  اهليئة التعليمية ياط فجا استد ت ظخيول العمل جلك مع ف فائ، مد مدة التأخ 

        يف اليـوم التـالي  لـى األك ـخي  لتـدويد مالحراتـ، لعـد سـ ال         تعخين كشول التـأخ   لـى رئـيس املخييـ  يف عفـس اليـوم  و

املتأخخييد والبت يف قبول العذر مد  دم، يإجا قبل  ذر  حدهم   في مد تس يل يية التأخ  وال اوع قبول العـذر  ك ـخي   

 .مد مخيت  خالل الش خي

 غـت هـذه املـد  مـا يعـا ل  قـل مـد رلـع يـوم          التأخ  يف ع اية كل ي خي وحتس  املدة مد لداية الـدوام يـإجا لل    يتم جتميع مد

 مل حسـ   ـد  سـا ات العمـل يومًيـا لكـل مخييـ  ُيعفـي املوظـف مـد اإخيمـان وفن عا ت وللغـت رلـع يـوم  و مضـا فات، ُحـخير                 

الةمــوج  املعــد لــذلك ويــدون املوظــف فيا تــ، ويــتم ا تمــا ه مــد رئــيس املخييــ  ويخيســل فء ا  ــة املختصــة لالــدوام لتةفيــذ       

 :إخيمان مد املخيت  وياا ملا يليف خيا ات ا

 (.صباًحا  8,31)فء السا ة ( صباًحا  7,31) حتتس  مد  التأخ  مد السا ة  : وال 

 يكون حساب التأخ  لكل مخيحلة تعليمية  لى الةةو التالي :ثاعيا: 
 

 لالدقائ  مد  التأخ                  

 املخيحلة التعليمية
 مالحرـــات يوم ورلع يوم كامل يومثالثة  رلاع  عصف يوم رلع يوم

 415-338 337-271 269-213 212-135 134-68 ريان األ فال
 يأيد اإخيمان

 الأائدة ةلادر املد
 495-413 412-331 329-248 247-165 164-83 االلتدائية واملشي 

 519-425 424-341 399-255 254-171 169-85 املتوسط وال اعو  
 

 التأخ  خالل ي خي ما يأيد  لى  ـد  سـا ات يـوم  مـل حسـ   ـد  سـا ات الـدوام يف كـل مخييـ   يـتم              فجا للغ جمموع مد

تدويد مد  التأخ   لى الةموج  املعد لذلك ويخيسل فء ا  ة املختصة لاملةطاة لعخيض،  لـى املـديخي العـام للتأيـ   ليـ،      

ور   رئيس املخيي  ثـم يعـخين  لـى املـديخي املخـت  ومـد        لاقحالة للتةاي  ثم يعا  للمخيي  التعليمي لتدويد فيا ة املوظف

 .يف حكم، الذ  يتوء اقياد ا أا  املةاس  ثم يعخين  لى املديخي العام لتوقيع ا أا 

      يخيا ــى  ةــد توقيــع ا ــأا  املشــار فليــ، يف الفاــخية الســالاة تطبيــ  مبــد  تــدر  العاولــة حبيــث يعاقــ  املوظــف  ــد املخالفــة

اعيــة خبصــم يــوم وال ال ــة خبصـم يــوم  وحبــد  قصــى ثالثــة  يـام  يــإن عا ت املخالفــات عفســ ا  ــد هــذا     األوء لاقعـذار وال  

الااعوعية لاملةطاة التعليمية للةرخي يف جماعات، لعاولة  يد  مع  دم اقخالل لاملـا ة   الش وناإد   ال املوظف فء قسم 

 .ة يف جمال حساب  د  املخالفاتمد عرام اخلدمة املدعية لشأن حمو العاولات التأ يبي( 71)

              يلتــأم كــل موظــف لــالتوقيع يف كشــول االعصــخيال  و ا هـــا مــد   وات اقثبــات وياــوم املوظــف املكلــف  تالعــة الـــدوام

جبمع ا والتأي   مام كل مد مل يوقع ويعخيض ا يف اليـوم التـالي  لـى رئـيس املخييـ  للةرـخي واختـاج مـا ياضـي لـ، الالئةـة            

 .مد ف خيا ات

 وظف املكلف  تالعة الدوام تسـليم مـد مل يوقـع يف كشـول االعصـخيال الةمـوج  املعـد لـذلك لبيـان السـب  يف  ـدم             لى امل

التوقيع  وياوم رئيس املخيي  لابول العذر  و ريض،  مع حتديد مدة التغي   يإن مل يكد العذر مابوال يخييع األمخي فء املـديخي  

  للمخيي  التعليمي لتدويد املوظف فيا ت، ور   رئيس املخييـ  ثـم يعـخين  لـى     العام للتأي   لي، لاقحالة للتةاي  ثم يعا

املديخي املخت  ومد يف حكم، قلدا  الخي   ثم العخين  لى املديخي العام لياخير ما يخياه يإن ر ى معاقبتـ، يإعـ، يـتم فتبـاع مبـد       

 .تدر  العاولة
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 ناالستــئــــذا

 ملدة سا ت   ا ال يت اوع  رلـع مـخيات يف الشـ خي  وال يكـون هـذا التصـخييح        اوع لخيئيس املخيي  السماد للموظف لاالستئذان

 .وقت العو ة  دية  ويتم ختصي  س ل خار لتدويد حاالت االستئذان موضًةا ل، وقت اخلخيو  و فال ألسباب ضخيورية و

     باـت  ليـ، الاوا ـد الـوار ة يف     فجا مل يعد املوظف يف املو د احملد   ضيفت مدة تأخ ه فء مـد  التـأخ  يف لدايـة الـدوام و 

الالئةـة فال فجا قبــل رئــيس املخييــ  العــذر الــذ    ى فء هــذا التــأخ  وال اـوع لــخيئيس املخييــ  قبــول العــذر  ــا ال يأيــد  لــى     

 .مخيت  يف الش خي

                اليـوم التـالي   يف حالة  دم  ـو ة املوظـف حتـى ع ايـة الـدوام يإعـ، يـتع   ليـ، فلـدا  األسـباب  لـى الةمـوج  املعـد لـذلك يف

وياوم رئيس املخيي  لابول العذر مد  دم، يإن ر ى  دم قبول، ريع الةموج  فء املديخي املخـت   و مـد يف حكمـ، قلـدا  ر يـ،      

 .ومد ثم  خيض،  لى املديخي العام لتاخييخي ما يخياه فما لاإف   و لتوقيع ا أا  املةاس  وياا للاوا د املاخيرة يف الالئةة

 ا عــة الدوريــة للطبيــ  يومًيــا  و يومــًا لعــد يومــًا يف األســبوع للعــال  لأقســام العــال  الطبيعــي  و  مــخيان    يف حالــة تاخييــخي املخي

الةسا  والوال ة  و  مخيان األسةان م ال يإع، اوع التصخييح للموظـف لاملخيا عـة يف األوقـات احملـد ة لعـد تاـديم املسـتةدات        

 .املعتمدة مد وعارة الصةة وياا ملا هو ماخير قاعوعيًا

 

 ا ـــــــواعات

  ( ع ايـة العـام الدراسـي    / مةتصف العام الدراسي ) متةـح ف ارة املدرسـة تصـاريـح السفـخي للعاملـ  لاملدرســة يــي حـالة ف ـــاعة

 .ما  دا جلك هةح مد قسم اق اعات والدوام لاملةطاة

 خ  اققامةمسئولية املعلم متالعة اعت ا  اققامة جبواع سفخيه وحتمل، اخيامة تأ. 

      ا  تاديم  ل  جتديد اققامة اإكومية للموظف  ا  الكويتي  مستويًيا كاية املسـتةدات املطلولـة لاسـم اق ـاعات

 .والدوام قبل اعت ا  مو د اققامة  دة  سبو    لى األقل

 

 

 اق خيا ات الوا   فتبا  ا لت ة  املدارس الوقوع يف املخالفات   

 

   اق اعة اخلاصة الطويلة م ل ف اعة األمومة  و مخياياة الأو   و العمل إسـاب املوظـف اخلـار لشـ خي  و     ا  تاديم  ل

 . سبو    لى األقل حتى يتسةى لاسم اق اعات والدوام لاملةطاة التعليمية فصدار الاخيار الالعم

 ظ يإعـ، يـتع  تاـده ا قبـل مو ـد الايـام        ما يف حالة اق اعة الاص ة ال  ال تأيد  لى مخسة  شخي يوًما  و مخياياة مخيي

 .ل ا لأسبوع  لى األقل

          اــ  فلــدا  آرا  مــدرا  املخيايــ  التعليميــة صــخي ة  لــى  لبــات اق ــاعات اخلاصــة وليــان فن كاعــت  بيعـــة العمــل تســمح

ــة  و ــدم االكتفــا  لكلمــة        يخييــع لل  ــة  "  لــذلك  م ال وتوضــيح  ســبال ا  وريع ــا فء املخياقبــة املختصــة لاملةطاــة التعليمي

  ."املختصة

 ،ا   لى املوظف  دم الايام لاق اعة فال لعد صدور الاخيار التةفيذ  هلا وتسلم عسخة مة. 

         حتخي  الدقة يف الكت  املخيسلة  د االعاطاع واملبايخية حتى ال ختصم مـد الخياتـ   ويطلـ  سـة  اخلصـم إصـول خطـأ يف

 .تاريخ االعاطاع  و املبايخية

 ت والدوام لاملةطاة التعليمية  ـد حـاالت االعاطـاع  ـد العمـل  وسـب  االعاطـاع  وجلـك لعـد ثالثـة  يـام            تبليغ قسم اق اعا

 .مد تاريخ االعاطاع  لى األك خي  مع فرسال عسخة للاسم املخت  لاملةطاة للعلم

      متصـلة يـأك خي  ون    دم تسليم العمل للعائدات مد ف اعة األمومة  و مخياياة الأو   واملةاطع  د  ملـ، مخسـة  شـخي يوًمـا

ــا   )مــ ر قــاعوعي   ــى املــذكوريد مخيا عــة قســم اق ــاعات والــدوام لاملةطاــة التعليميــة        ( كــأن ياــدم تاخييــخيا  بي فج اــ   ل

قحــالت م لل  ــة املختصــة لتةديــد مخيكــأ  ملــ م يف حالــة األمومــة ومخياياــة الــأو    مــا يف حالــة االعاطــاع  ــد العمــل        
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الااعوعية لاملةطاة التعليمية للةرخي يف فمكاعية تسليم، للعمل  الش ونل لوحدة مخسة  شخي يوُما متصلة يأك خي يإع،  ا

 .مد  دم،  وحبث حالت، الوظيفية

 دم تسليم العمل للعائديد مد ف اعة  راسية فج ا   لى العائديد مد ف اعة  راسية مخيا عة ف ارة التطويخي والتةمية . 

  فىالطل  فء قسم اق اعات والـدوام ويخييـ  معـ، تاخييـخي  ـيب مـد املستشـ        ةد  ل  اقحالة فء اجمللس الطيب العام  ال 

 .الذ  يعاجل ل، املوظف

    ةد مالحرة تكخيار الغياب لإ اعات مخيضية يخيسل مديخي املدرسة فء قسم اق اعات والدوام لطل  اقحالة للم لـس الطـيب 

 .العام مخييًاا ل، التااريخي الطبية السالاة لتاخييخي مدى صالحيت، للعمل

             حث املوظف  احملال  فء اجمللس الطـيب العـام يف حالـة تاـديم تاـاريخي  بيـة مـد   بـا  خصوصـي   و مستشـفيات  هليـة

ــة ا تمــا                ــام  و مــد خــار  الكويــت مخيا عــة اجمللــس الطــيب العــام يــورا للةرــخي يف فمكاعي مــد الكويــت  وتأيــد  لــى ســبعة  ي

 .املخين تااريخيهم الطبية حتى ال تطول املدة وتأول   خيان

 ،ضخيورة  خذ فيا ة املوظف  د سب  ايال، والتوقيع  لي ا  وليان ر   مديخي املدرسة لابول العذر مد  دم. 

             فجا اعاطع املوظف لسب   خول املستشـفي يعلـى ف ارة املدرسـة السـعي للةصـول  لـى تاخييـخي  ـيب لـذلك وفرسـال، فء قسـم

ــة لاملةطاــة   الشــ ونطــاع  خــول الســ د  ييــتم فلــالغ قســم     اق ــاعات والــدوام لاملةطاــة  و مــا فجا كــان ســب  االعا     الااعوعي

 .ومخياقبة الاضايا والتةاياات للمتالعة مع   ات التةاي 

                ال اوع تعديل لدايـة تـاريخ اق ـاعة  و قطع ـا  و متديـدها فال لةـا   لـى  لـ  ماـدم مـد صـاح  اق ـاعة ومواياـة السـلطة

 .املختصة

  للملةاات و ة    و ة لاائمة احملتويات
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 الااعوعية الش ون

 الااعوعية الش ون

املخالفات التأ يبيـة هـي فخـالل املوظـف لالوا بـات املفخيوضـة  ليـ، يف الاـواع  واللـوائح  لـى اخـتالل  عوا  ـا وتعـد ها سـوا  كـان                

 .  متصاًل لأ مال وظيفت،  و مد يأع، اقسا ة فء مسعة وكخيامة هذه الوظيفة كتصخيي، خار  عطاق وظيفت، تصخييا ا  الئ 

     ــخيع هــذه املخالفــات و خيياــة          وفجا كــان مــد العســ  حتديــد مجيــع ــ، مــد املمكــد اقيــارة ألل ــة فال  ع ــواع املخالفــات اق اري  ع

التصخيل يي ا لتكون  وعًا للمسئول  لاملدارس يف تأ ية وا بات وظائف م  وحل مـا يااللـ م مـد مشـاكل يف اإـاالت الـ        

 . سةبية ا واإاالت املشال ة هلا

 املخالفات املتعلاة لأ ا  العمل وهي 

 لياخـي  و اقهمـال  و االمتةاع  ـد   ا  وا بات الوظيفـة  و ما يلةـ  ل ــا ويدخــل يــي ف ـدا  هــذه املخالفــات التــذمخي مــد         ا

العمـل و ـدم التعـاون مع اق ارة املدرسة كخييظ الايام لأ مـال اقيــخيال  و  خــول حصــ  االحتيـاط  و   مــال الةشــاط       

 .املـدرســي

 ل  املعلم مـد عميل،  خول حصة لدال مة،  ون فلالغ ف ارة املدرسة:  ه الايام لأ مال وظيفت، م التكليف املوظف ا . 

  ـــال االختبـــارات م ـــل ـــال   : اقهمــــال يــــي   مـ ـــاون يــــي املخياقبــــة  ثةـــا  االختبـــارات وتس ــــيل الغــــء  والتخــــلف  ــــد   مـ الت ـ

ـــكون       التصةيـــح  و املخيا عـــة  و رصـــد الدر ـــات  و التـــال      ــار  ون  ن ي يـــي  ر ـــات املــتعلم   و  خـــول ماـــخي  ـــةة االختب

 .مكلـًفا لالعمل يي ا

 تسخ  سلطات وظيفت، لصاإ، اخلار يي عل مـد الوظيفـة سبيـال لالعتفاع ل ا. 

 دم التايد يف فعفاق  موال الدولة  ا تفخيض، األماعة واإخير  لي ا . 

 العمل لدى الغ   ون فجن. 

 بدعي مع املتعلم  لاملدارس واأللفاظ الغ  الئاةالعااب ال. 

 الطائفية اخلون يف األمور السياسية واملذهبية ال  مد يأع ا فثارة الفنت . 

 ف طا  الدروس اخلصوصية. 

    مجع مبالغ مالية مد املتعلم  و وليا  األمور واملعلم   وتكليف املتعلم  لإ دا  وسائل تعليمية وحبوث مد   ـات  خـخيى

 .خار  املدرسة

 املخالفات املتعلاة لةرام العمل وهي

 دم االلتأام لأحكام الاواع  واللوائح والةرم املعمول ل ا . 

 وامخي الخيؤسا  لدق، و ماعة يـي حـدو  الاواع  واللوائح والةرم  ـدم تةفيذ تعليمات و . 

 ملالع التةخييظ  لى  دم تةفيذ التعليمات واألوامخي الصا رة مد الخيؤسا  يف. 

 التوا د يـي ا  املكان املخص  للعمل  ثةا  الـدوام الخيمسي  ون م ر. 

       اق ال  لأيــة معلومــات  ـــد املســائل الــ  يةبغــي  ن ترــل ســخيية لطبيعت ــا  و وياــا لتعليمــات خاصــة  و  ن يةشــخي جلــك لأيــة

 .وسيلة فال لإجن كتالي مد الوعيخي

 ومية ال  يـ     يي ا   مال وظيفت،يخيا   و تأ    اارات  و مةاوالت مـد ا  ة اإك. 
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 اال تدا   لى الأمال  يف العمل لاللف   و الفعل يف  ماكد العمل و وقات، الخيمسية  و املساكد اإكومية. 

 معاملة املخيا ع  لأسلوب ا  الئ  لاقسا ة فلي م. 

   املعاجلالتال   يف مدة اق اعة املخيضية  و السفخي  ثةائ ا  ون مواياة الطبي. 

 

 املخالفات ال  يخيتكب ا الخيؤسا 

   مد ا ديخي لالذكخي فيارة فء  ن مدرا  املدارس واملدرا  املسا ديد كباقي املوظف  قد ياع مد    مة م موقف سليب ممـا

عـذكخي   –يشكل فحدى املخالفات اق اريـة السـالف جكخيهـا كمـا و ن مـد املمكـد  ن تاـع مةـ،  الفـات لصـفت م الخيئاسـية            

 :مة ا  لى سبيل امل ال 

 الياخي يف اقلالغ  د  الفات    مد املوظف  فء ما لعد يية مد حدوث ا  و تكخيارها. 

  التسي  لى املخالفات املالية واق ارية ال  تاع مد املوظف. 

          ــة يف حــدو  الاــواع  والــةرم املعمــول ل ـــا التةويــل الطــيب    ــدم مــةح : م ــال جلــك )  ــدم تةفيــذ التعليمــات لدقـــ، و ماع

 (. دم مةح املوظف املةاول فخال   خيل -للموظف  باا للشخيوط احملد ة 

  ريظ الخيئيس قبول  ـذر املوظف  ـد ايالـ، راـم تادهـ، مسـتةدات ت يـد وتـ ر هـذا         ) سو  استعمال السلطات املخولة هلم

 (.الغياب 

 تكليف العامل  يف املدرسة لأ مال خاصة. 

  لعدم تسليم العمل للموظف املةاطـع  ك ـخي مـد مخسـة  شـخي يومـًا  ون تاـديم مسـتةدات تـ ر           الفة الةرم ال  تاضي

 .الغياب كتاخييخي  يب

 ، هذا  الوة  لى  ن خطأ املخيؤوس ال يعفي الخيئيس مد املسئولية لا تباره املشخيل  لى  مل، وتو ي. 

 التصخيل حيال املخالفات

   املخياقبــة املختصــة لاملةطاــة التعليميــة لتتــوء املخياقبــة اختــاج     ة لإخطــاريــتم التصــخيل يف املخالفــات الــوار ة لــالبةو  الســالا

 .الااعوعية لاملةطاة الختاج الالعم الش ونالالعم  و فحالة املوضوع فء قسم 

 : مة ا"  مخياقبة الاضايا والتةاياات مد خار  مخياكأ العمل"هةا   الفات تبلغ ل ا اق ارة الااعوعية 

  (. خول الس د ) العمـل لسب  اإبس االحتيا ي  و التةفيـذ  اياب املوظـف  ـد 

     ــة الصــباحية و ــة  و       التخلــف  ــد حضــور الــدورات التدريبي ــارات امليداعيــة  حيــث تاــوم ف ارة التطــويخي والتةمي املســائية والأي

 .التو ي، الفين املخت  لاقلالغ  د هذه املخالفات

    فج يف هــذه اإــاالت  –الــة اال تما يــة واإصـول  لـــى  ــالوة  ون و ـ، حــ      ــدم اقلــالغ  ـــد التغـي  الــذ  يطــخي   لــى اإ

 . ياوم الاسم املخت  لصخيل العالوات لاقلالغ  د هذه املخالفات

       اقهمــال الــذ  ييتــ   ليــ، ياــد  و فتــالل اآلالت واأل  ــأة ويف هــذه املخالفــات  قــد تاــوم مخياكــأ العمــل لــاقلالغ  ة ــا  ن

ف ارة )االت يـخي  اقخطـار ل ـا اق ارة الااعوعية مخياقبـة الاضايا والتةاياـات مــد ف ارات مخيكأيـة    تكشفت هلا  ويف لعظ اإ

 (.التوريدات واملخاعن   ف ارة التاةيات واملتةف العلمي 
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     يــة واملال الشــ وناســتغالل هواتــف الــوعارة يف مكاملــات خاصــة  و معاكســات هاتفيــة  وتبلــغ ل ــا اق ارة الااعوعيــة مــد ف ارتــي 

 .املةشآت واخلدمات العامة لةا   لى الفوات  ال  تخي  مد وعارة املواصالت

     ــخيائم الســخيقة  التأويــخي  الســكخي  ارتكــاب)الر ـور  ر ــخي غـــل لكخيامــة الوظيفــة  و ســلو  ال يتفــ  واالحــيام الوا ــ  هلــا 

 .وعارة الداخلية  و الةيالـة العامةواقلالغ  د هذه املخالفات لإل ارة الااعوعية مد ( الب  يـي الطخيي  العـام

 العاولات التأ يبية

             فجا كان مد العس  ليان املخالفات اق ارية  لى و ـ، التةديـد كمـا سلــف جكـخيه يعلـى العكـس مـد جلـك يـإن العاولـات

 :املدعية وهي كاآلتي مد مخيسوم عرام اخلدمة( 61)التأ يبية حمد ة لة  املا ة 

 اقعذار. 

   ملدة ال تأيـد  لى مخسـة  شـخي يومـًا يـــــي املـخية الواحـــدة وال تت ـــاوع تسـع  يومـًا خـالل اثـين            اخلصم مد املخيت

 . شخي ي خيا

                 ختفيظ املخيتـ  الشـ خي   اـدار الخيلـع ملـدة ال تاـل  ــــد ثالثـة  يـ خي وال تت ـاوع اثةـى  شـخي يـ خيا  ـد املخالفـة

 .الواحدة

      الاـخيار الصـــا ر لتوقيـع العاولــة االقدميـة يف هــذه الدر ــة    خفـظ الدر ــة فلــى الدر ــة األ عـى مبايــخية  و ــد

 .ومخيت  املوظف يي ا

 الفصل مد اخلدمة. 

 آثار العاولة

 تأ يل تخيقية املوظف -1

 مد مخيسـوم اخلدمـة املدعيـة فج ال    (  68)  فن مثة آثار تيت   لى توقيع لعظ العاولات املةوه ل ـا  وقـد عصت  لـى جلك املا ة

 : موظف وقعت  لي، فحدى العاولات التأ يبية فال لعد اعاضا  الفيات احملد ة قخييد كل مة ا  اوع الةرخي يف تخيقية

 ستة ي ور يف حالة اخلصم مد املخيت  ملدة تأيد  لى األسبوع. 

  سةة يف حالة خفظ املخيت. 

 سةتان يف حالة خفظ الدر ة. 

 تـداخلت يف يـية  خـخيى ميتبـة  لـى  اولـة       حتتس  ييات التأ يل املشار فلي ا مد تاريخ توقيع العاولة ولـو   و

 .سالاة

  ـدم  واع التعي  -2

             ييت   لي،  اولة الفصل مـد اخلدمة  دم  ـواع تعييةـ، يف    وظيفـة  خـخيى فال لعـد مضـي ثـالث سـةوات مـد صـدور قـخيار

 .الفصل ع ائيا

 حمو العاولة -3

 حسـةت سـ ة املوظـف والتـأام      اة،  د ها الاـاعون فج ياصد  ةو العاولات التأ يبية فعالة آثارها لعد مخيور يية عمةية معي

 .حدو  وا بات وظيفت،

   ــات         (  71) وقــد ليةــت املــا ة ــات التأ يبيــة حيــث تــة   لــى  ن متةــى العاول مــد عرــام اخلدمــة املدعيــة  حكــام حمــو العاول

- : يبيةالتأ يبية ال  توقع  لى املوظف لاعاضا  الفيات التالية  ون  ن توقع  لي،  ية  اولات تأ
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 ستة  ي خي يف حالة اقعذار. 

 سةة يف حالة اخلصم مد املخيت  ملدة ال تت اوع  سبوع. 

 سةتان يف حالة اخلصم مد املخيت  ملدة تأيد  لى  سبوع. 

       ـــالة ختفــيظ املخيتـــــ   اــدار الخيلــع ملــــدة ال تاــل  ــد  ثالثــة ي ـــــور وال تت ــاوع اثةــى  شــخي ـــوات يف حـ ثــالث سةـــ

 . ي خًيا

  سةوات يف حالة خفظ الدر ة رلع. 

  ويتع   لى املوظف تاديم  ل  حمو العاولة كتالًة فء مد اصدرها للةرخي يف حمو العاولة  وييت   لى الاخيار الصا ر

 .لذلك ا تبار العاولة كأن مل تكد لالةسبة للمستابل

 للملةاات و ة 
  و ة لاائمة احملتويات
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 تاويم الكفا ة

 مف وم األ ا  الفخي  

هو يكل مد  يكال التعب   د الذات حيث مت ل الذات حمور اقجنـاع ويعمـل الفـخي  كعةصـخي يعـال ومكـون للم تمـع فء  اعـ  اآلخـخييد           -

 .الةمو الشامل وقيا ت، حنو التطور حمااا مع ا ه جمتمعًا عا ةًا عوات،  يخيا  قا رون  لى

  ةاصخي تاييم كفا ة األ ا  الفخي  

 مدى االلتأام لالدوام الخيمسي : ةصخي التاييم-1

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .يديد االلتأام لالدوام الخيمسي وعا را ما يستخدم حا، يف اق اعات املسمود ل ا 11

 .يستخدم حا، يف اق اعات املسمود ل الالدوام الخيمسي ويديد االلتأام  9

 .ملتأم لالدوام الخيمسي وال يتغي  فال لعذر ق خي  8

 . اي   لى موا يد العمل يف  ال  األحيان 7

 . اي   لى موا يد العمل فء حد ما 6

 .يتغي   د العمل أل ذار واهية 5

 .يتة  الفخير للغياب  د العمل 4

 .ك  ًا ألسباب ا  ماةعةيتغي   3

 (فجناع العمل)ح م و  قة العمل  : ةصخي التاييم-2

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .ية أ كاية متطلبات، لإتاان ومتيأ لوقت قياسيغطط مسباًا للعمل و 11

 .متيأية أ ما يوكل فلي، لإتاان ويةرم وقت  مل، و 9

 .ية أ املطلوب مة،العمل و سد تةريم وقت  8

 .ية أ املطلوب مة،يخيا ي تةريم وقت العمل و 7

 .يستغخيق وقتًا   ول يف فجناعهيةرم وقت  مل، يف معرم األحيان و 6

 .ية أهيةرم وقت  مل، فء حد ما و 5

 .فجناعه ضعيف سد تةريم الوقت احملد  للعمل وال  4

 .وفجناعه ضعيف  دًايسي  تةريم الوقت احملد  للعمل  3

 حتمل املس ولية و الادرة  لى التصخيل:  ةصخي التاييم-3

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .يتصخيل يف املواقف تصخيل متميأًايتةمل املس ولية حبماسة وثاة و 11

 . سد التصخيليتةمل املس ولية حبماسة وثاة و 9

 .يتصخيل يف املواقف تصخييًا مةاسبًااملس ولية جتاه العمل ويتةمل  8

 .يتصخيل يف املواقف تصخييًا مةاسبًاس ولية جتاه العمل  ةد تكليف، ويتةمل امل 7

 .قدرت،  لى التصخيل حمدو ةيتةمل املس ولية جتاه العمل و 6

 .فلاائ ا  لى ا هة  الفخير للت خيب مد املس ولية ويت 5

 .املس ولية يف لعظ املواقف يت خيب مد حتمل 4

 .يت خيب مد حتمل املس ولية يف مجيع املواقف 3
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 األعرمة االلتأام لالتعليمات اق ارية و : ةصخي التاييم-4

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .متيأ ملتأم لتةفيذ كاية الاخيارات واللوائح لدقة و 11

 .اللوائح لدقةلتةفيذ الاخيارات وملتأم  9

 .ملتأم لتةفيذ الاخيارات واللوائح 8

 .يف  ال  األحيان اللوائحيةفذ الاخيارات و 7

 .اللوائحتأم فء حد ما لتةفيذ الاخيارات ومل 6

 .اللوائحقليل اإخير  لى تةفيذ الاخيارات و 5

 .اللوائحال ي تم لتةفيذ الاخيارات و 4

 .الاخيارات واللوائحا  ملتأم لتةفيذ  3

 اإخير  لى املمتلكات العامة : ةصخي التاييم-5

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .يديد اإخير واحملايرة  لى املمتلكات العامة 11

 .العامة حخيي  وحماي   لى املمتلكات 9

 . اي   لى املمتلكات العامة 8

 .يف  ال  األحيان  اي   لى املمتلكات العامة 7

 .العامة فء حد ما  اي   لى املمتلكات 6

 .يلتأم لاحملايرة  لى املمتلكات العامة  ةدما يطل  مة، جلك 5

 .ال  خير وال  اي   لى املمتلكات العامة 4

 .املمتلكات العامة تلف يتسب  يف ضياع  3

 امل ةة لأخالقيات االلتأام : ةصخي التاييم-6

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان الدر ةتاديخي 

 .يديد االلتأام واإخير  لى  خالقيات امل ةة يف كاية السلوكيات املتعلاة لالعمل 11

 .يديد االلتأام لأخالقيات امل ةة 9

 .ملتأم لأخالقيات امل ةة 8

 .يخيا ي  خالقيات امل ةة يف  مل، 7

 .يخيا ي  خالقيات امل ةة فء حد ما 6

 .قليل االلتأام لأخالقيات امل ةة 5

 (. و ا  م تم لأخالقيات امل ةة يف كل األحوال)امل ةة  ا  مبال لأخالقيات 4

 .ا  ملتأم لأخالقيات امل ةة 3

 التمكد مد املا ة العلمية : ةصخي التاييم-7

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .متميأًامتمكد مد ما ت، متكةا  11

 .متمكد مد ما ت، متكةا  اليًا 9

 .متمكد مد ما ت، وامل ارات املتصل ل ا 8

 .لدي، الادرة  لى  خين املفاهيم العلمية لصورة مةاسبة 7

 .لدية الادرة  لى  خين املفاهيم فء حد ما 6

 .متكة، مد املا ة العلمية مابول 5

 .متكة، مد املا ة العلمية حمدو  4

 .متمكد مد املا ة العلميةا   3
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 مف وم األ ا  ا ما ي

  ساســ ا توعيــع العمــل  لــى األيــخيا  كفــخيق  مــل   هــو كــل جتمــع مــةرم ي ــدل فء حتســ  األ ا  ويا ليــة العمــل لبلــوغ  هــدال حمــد ة     -

 .اختاجها يف  ائخية اختصاصات اهلا اإخيية يف اختيار قخيارات ا وا تما ية حبيث تي  وف ارات متخصصة  لمية و

 تاييم كفا ة األ ا  ا ما ي  ةاصخي

 مدى التعاون مع الأمال  و  ضا  يخيق العمل : ةصخي التاييم-1

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

11 
 خير  لى م يي ا لكل فمكاعيات، املتميأة والعمل  با رة جاتية ويس  يشار  يف يخيقحخيي   لى التعاون مع الأمال  و

 .الةتائ 

 .يش ع ميوث   القات، مع م ويشارك م العمل ويتعاون مع الأمال  و 9

 .يخيق العملمع ا ميع ويشار  يف األعشطة و يتعاون 8

 .يخيق العمل يف  ال  األحيانيتعاون مع الأمال  و 7

 .يشار  يف األعشطة فء حد مايتعاون مع الأمال  و 6

 .األعشطة فجا كلف ل ايتعاون و يشار  مع الأمال  يف  5

 .عا رًا ما يشار  يف األعشطة قليل التعاون مع الأمال  و 4

 يفضل العمل مةفخي ًايت ة  التعاون مع الأمال  و 3

 اإخير  لى عال اخل ات لآلخخييد : ةصخي التاييم-2

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .الت ارب الةا ةة لآلخخييد و خير  لى الةتائ الفعالة و ات يديد اإخير  لى عال اخل 11

 .يديد اإخير  لى عال اخل ات الفعالة 9

 .حخيي   لى عال خ ات، لآلخخييد 8

 .يةال خ ات، لآلخخييد  يف  ال  األحيان 7

 .يةال خ ات، لآلخخييد فء حد ما 6

 .يطل  مة، يةال خ ات، لآلخخييد  ةدما 5

 .ال يستفيد مد خ ات اآلخخييدخ ات، ولى عال   ال  خير 4

 .يخييظ عال خ ات، لآلخخييد 3

 اقملام لاألهدال العامة و اليلوية:  ةصخي التاييم-3

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 . لى حتايا ا و قياس ا لتميأ اليلوية و قا رملامًا  قياًا لاألهدال العامة وملم ف 11

 . لى حتايا ا اليلوية و قا رملامًا  اليًا لاألهدال العامة وفملم  9

 .قا ر  لى حتايا ا و قياس الم لاألهدال العامة واليلوية وم 8

 .قياس ا يف  ال  األحيانو اليلوية و قا ر  لى حتايا ا وملم لاألهدال العامة  7

 .التو ي، لتةايا املم لاألهدال العامة واليلوية فء حد ما و تا  فء  6

 .اليلوية لصورة حمدو ةملم لاألهدال العامة و 5

 .ال ي تم لتةايا اقليل اقملام لاألهدال العامة واليلوية و 4

 .اليلويةا  ملم لاألهدال العامة و 3
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 ( وامل الادرات الشخصية )  ةاصخي تاييم الكفا ة اخلاصة 

 املر خي العام ومدى االلتأام لالسلو  الوظيفي اإسد : ةصخي التاييم-1

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .يديد االلتأام لالسلو  الوظيفي اإسدالعام  و هيديد  اإخير  لى مر خي 11

 .حخيي   لى السلو  الوظيفي اإسدو حخيي   لى مر خيه العام  9

 .حخيي   لى السلو  الوظيفي يف  ال  األحيانو مر خيه العام حخيي   لى  8

 .حخيي   لى السلو  الوظيفي اإسد فء حد ماو حخيي   لى مر خيه العام  7

 .العام والسلو  فجا ّو ، يلتأم لاملر خي 6

 .قليل االلتأام لالسلو  الوظيفي اإسد لى مر خيه العام و قليل اإخير 5

 .يلتأم لالسلو  الوظيفي اإسدالعام و خير عا رًا  لى مر خيه  4

 .ا  حخيي   لى مر خيه العام وا  حخيي   لى السلو  الوظيفي اإسد 3

 مدى تابل الةاد و االقياحات : ةصخي التاييم-2

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .لخيود  يبة والعمل ل امساع االقياحات االستعدا  الدائم لتابل الةاد و اقاالية و 11

 .العمل ل ااالستعدا  الدائم لتابل الةاد ومساع االقياحات لخيود  يبة و 9

 .يستمع فء االقياحات لخيود  يبة واالبًا ما يةفذهايتابل الةاد و 8

 .يةفذها  حياعًايتابل الةاد ويستمع فء االقياحات و 7

 .عا رًا ما يةفذهااآلرا  ويستمع فء االقياحات ويتابل  6

 . ال يستفيد ك  ًا مد التو ي ات واالقياحات املو  ة فلي،ال يتابل الةاد و 5

 .االقياحات املةرمة للعملال يتابل الةاد وا  مبال لالتو ي ات و 4

 .يخييظ الةاد وال ي تم للتو ي ات واقريا ات  3

 الذاتالطمود و العمل  لى تةمية  : ةصخي التاييم-3

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

11 
يشار  يي ا لصورة إخير  لى تةمية قدرات، الذاتية و ضخي كاية الدورات التدريبية واللاا ات يف جمال  مل، ويديد ا

 .متميأة

 .جات، م ةيًايسعى فء تةمية لع كل ما هو  ديد يف جمال  مل، ويتاةيًا و خير  لى تطويخي عفس، م  9

  .يشار  يي ا يف  ال  األحياني تم لتةمية قدرات، الذاتية و ضخي اللاا ات التدريبية و 8

 .يشار  يي ا فء حد ماي تم لتةمية قدرات، الذاتية و ضخي اللاا ات التدريبية و 7

 .الدورات التدريبية دو ة ويشار  يف حضور اللاا ات وقدرات،  لى تةمية جات، حم 6

 .  د لتعلم األيكار ا ديدة لى تةمية جات، م ةيًا و تا  فء وقت و قليل اإخير 5

  .الدوراتذر لشكل  ائم  د حضور اللاا ات ويعتةمية جات، م ةيًا يف جمال  مل، وال ي تم لت 4

 .يعارن كل ما هو  ديد يف جمال  مل،جات، م ةيًا و ال ي تم ف القًا لتةمية 3
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  وامل تاييم الكفا ة ) ياالي الوظائف اقيخيايية(

 الادرة  لى قيا ة املخيؤوس  : ةصخي التاييم -1

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .لشكل متميأالتةريم والخيقالة ث  لاملخيؤوس  مع  قة التخطيط والتأالادرة  لى الايا ة و ،لدي 11

 .الخيقالةوس  مع  قة التخطيط والتةريم والتأث  لاملخيؤالادرة  لى الايا ة و ،لدي 9

 .الادرة  لى ف ارة املخيؤوس  مع  قة التخطيط والتةريم والخيقالة ،لدي 8

 .الخيقالة يف  ال  األحيانو التةريموالادرة  لى ف ارة املخيؤوس  مع  قة التخطيط   ،لدي 7

 .الادرة  لى ف ارة املخيؤوس  مع  قة التخطيط والتةريم والخيقالة فء حد ما ،لدي 6

 .ال ي تم لتو ي، املخيؤوس  م ةيًاقدرات، الايا ية حمدو ة و 5

 .قدرات،  لى الايا ة ضعيفة وال يستطيع التأث  يف املخيؤوس  م ةيًا 4

 .تو ي، العمل ليست لدي، الادرة  لى قيا ة مخيؤوسي، و ليس ل،     ور يف 3

 تاسيم و توعيع العمل : ةصخي التاييم -2

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان تاديخي الدر ة

 .يديد اإخير  لى تاسيم و توعيع العمل ل  العامل  مع، لصورة  ا لة وي  املعاي  والةرم 11

 .املعاي  والةرمتوعيع العمل ل  العامل  مع، لصورة  ا لة وي  حخيي   لى تاسيم و 9

 .توعيع العمل ل  العامل  مع، لصورة  ا لة يف  ال  األحيان خير  لى تاسيم و 8

 .توعيع العمل ل  العامل  مع، لصورة  ا لة فء حد ما خير  لى تاسيم و 7

 .يوع ، ل  املخيؤوس خير  لى تاسيم العمل و  6

 .العامل  مع،توعيع العمل ل  قليل اإخير  لى تاسيم و 5

 .توعيع العمل ل  العامل  مع،ال ي تم لتاسيم و 4

 .توعيع العملا  ملتأم لتاسيم و 3

  و ة لعةاصخي تاويم الكفا ة

  للملةاات و ة 

  احملتويات و ة لاائمة 
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 خطة لتةمية الادرات امل ةية لل يئة التعليميةمايد 
  هدال اخلطة

 . عل املعلم  لى  لم  ا يست د مد معلومات يف جمال ختصص، -1

 . ريع مستوى   ا  املعلم م ةيًا -2

 .ف دا  املعلم وتأهيل، وتدريب، -3

  آلية تةفيذ خطة التةمية امل ةية للمعلم

 . واع  املا ة ومد ثم ف خيا  مةاقشة قلخياع اقااليات والتأكيد  لي ا واقيارة فلي السلبيات وكيفية تاليي افقامة مناج   روس يف  تلف  -1

 .  وة رئيس الاسم للمعلم  لأيارت، يف يصول، -2

 .الاية املست دات لاجمل  وة جو  اخل ة قلاا  حماضخيات يف  تلف ا واع  املتعلاة لاملا ة وك-فقامة مةتديات ثاايية -3

 .ف دا  ورش  مل ختدم كاية التطبياات ا ديدة ال  تد م اجملال لشكل  ملي ىاقيخيال  ل -4

 .   اد حلاات عاايية لشكل مستمخي  ثةا  اال تما ات الفةية و  وة كاية   ضا  اهليئة التعليمية يف الاسم ل دل االستفا ة وتبا ل اخل ات -5

 .مةاقشة مجيع املستةدثات اليلوية والعلمية يف اجملال لصفة  امة واملفاهيم و سلوب تدريس  املاخيرمفاهيم اال تما ات الفةية األسبو ية ملةاقشة  -6

 . مسا  املخيا ع و ةاويد اقعيعت املساعدة  قوائم لاملستةدثات الفةية -7

 (.اق الع والت ايف الذاتي)التةمية الذاتية  -8

لالكت  وال جميات املتةو ة ال  ختـدم كايـة يـخيوع اجملـال مـد خـالل حصـخي  مسـا           ااقيخيال  لي فعشا  وتطويخي مكتبة متخصصة لالاسم وتأويده -9

 ارت ــا واســتخدام ا مــد قبــل   املخيا ــع والكتــ  العلميــة اخلاصــة لاجملــال الدراســي واملو ــو ة يف مكتبــة املدرســة وتضــمية ا  اخــل مكتبــة الاســم  مت يــدًا ق         

 .املتعلم  وكاية   ضا  اهليئة التعليمية مد معلم 

 متطلبات تةفيذ اخلطة

 تويخي مكتبة متطورة  لى مستوى املدرسة والاسم. 

 تويخي االتصال لشبكة اقعيعت. 

  الاسم متفخيا  لال تماع الفين كون يي ا كل معلمييتويخي حصة  راسية. 

 استخدام منوج  ملةاقش، تاييم   ا  املعلم  ثةا  تبا ل الأيارات. 

 و الفةية مد رئيس الاسم و املعلم  تاديم تااريخي  د املست دات اليلوية. 

 تويخي ال جميات املعيةة يف تطويخي مستوى املعلم امل ين. 

 األسالي  املتبعة يف تاويم اخلطة

 .مالحرة حتسد   ا  املعلم   ثةا   خين الدرس -

 .املشاركات يف املةتديات ومناج  الدروس -

 .فةية واليلويةمشاركة املعلم  لتاديم تااريخي متبا لة  د املست دات ال  -

  و ة لاائمة احملتويات  للملةاات و ة   و ة لةماج  اخلطط املايحة
 

 مايد خلطة عيارة معلم  قسم اإاسوب

 الش خي

 املعلم
  يسم  عويم   كتولخي سبتم  سةوات اخل ة 

  

 :.....اليوم و التاريخ

 : .............الفصل

 : ............اإصة 

 :............... ةوان الدرس

 :.....اليوم و التاريخ

 : .............الفصل

 ............: اإصة 

 : ........................ ةوان الدرس

 

 :.....اليوم و التاريخ

 : .............الفصل

 : ............اإصة 

 : ....................... ةوان الدرس

     التعديل  لى اخلطة

حديث  

 التع 

 :.....اليوم و التاريخ

 : .............الفصل

 : ............اإصة 

 :.................... ةوان الدرس

 :...اليوم و التاريخ

 : .............الفصل

 : ...........اإصة 

 :............ ةوان الدرس

 :...اليوم و التاريخ

 : .............الفصل

 : ...........اإصة 

 :............ ةوان الدرس

 

 :...اليوم و التاريخ

 : .............الفصل

 ..........: .اإصة 

 :.................... ةوان الدرس

 :.....اليوم و التاريخ

 : .............الفصل

 : ............اإصة 

 : ........................ ةوان الدرس

       التعديل  لى اخلطة
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 املتع خيخطة متالعة املتعلم 

 ؟ املع خيمد هو املتعلم 

 .هو املتعلم الذ  يال   اؤه  ما يستطيع فجناعه يف ظخيوي، و حوال، العا ية  ويال  د   ا   قخياع،

 آلية تةفيذ اخلطة 

 .تدري  املعلم  لى كيفية  ال  املتعلم  الضعال مد حيث تشخي   سباب حاالت الضعف و خيق العال  -1

 (يف س ل خار ل م املع خييدتس يل  مسا  )  

  .  صةية  يخصية سخيية :مااللة املعلم للمتعلم وفاا   القة فعساعية للتغل   لى املشكلة حس  عو  ا -2

  . راسي وعيارت ا لصورة مستمخية تع خيتك يف متالعة الفصول ال  ل ا  -3

 .(تاسيم املة   فء   أا  مبسطة ومتالعت ا)رلط موضو ات املة   ليئية املتعلم  -4

  . ثةا  اإصة استخدام  سالي  تاوهية ملتالعت م وحتفيأهم واليكيأ  لي م -5

  .تكليف م لأ ا  وا بات مةألية ومتالعت م -6

 .توي  لةو  األسئلة مع م وحل مناج  االختبارات السالاة  -7

  .فضايية  ثةا  حصة تاوية و  حص  االحتياطمتالعت م  ثةا   -8

 .ح  م  لى التس يل  خياكأ ر اية املتعلم  -9

 .تكخيه م  مام املتعلم مع تش يع م  ةد حدوث لوا ر حتسد  - 11

 .  دم التةسد  ةد يف العال   و(  الةفسي –اال تما ي) فمكاعية اييا  االختصاصي  

  املتع خي خيق حتديد املتعلم 

  . لى  ر ات متدعية يف االختبارات اإاصل -1

  .املشاركة يف األ مال الصفية د  العاعل -2

  .تكخيراملغياب املتعلم جو ال -3

 املع خييدخطة متالعة املتعلم  

 مالحرات ملستفيدونا التوقيت مناج  ووسائل مستخدمة املةفذون اق خيا  م 

 املتع خييدحتديد املتعلم   1

 

 الفصل معلم

 

 كشول الةتائ 

 امتةاعات حتديد مستوى

 لالفصلمالحرة املتعلم 

 

ي
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امل
 

 لالتعاون مع اخلدمة اال تما ية

2 

ف دا  خطة  مل م ةية ملسا دة 

املتعلم  حس  مستويات م   

 املا ة

  سخية املا ة

 يالم  /حص  تاوية

وسائل تعليمية / خيون/يخيائط/

 حبث اعيعت/ وراق  مل/متةو ة

 لالتعاون مع التو ي، الفين 

 املعلم  التواصل مع  وليا  األمور 3
س الت متالعة عيارات ولي 

 هاتفيةاتصاالت /األمخي

ي
س
را
لد

م ا
عا
ال
ار 
مد

ى 
 ل

 

 

 لالتعاون مع اخلدمة اال تما ية

4 
تو ي، املتعلم  و حماولة ريع 

  ايعيت م

 /الفصل معلم

االختصاصي 

 اال تما ي

تةفيأ ال/حص  تو ي، وفريا 

 رحالت خاصة/للاا  الصباد
 لالتعاون مع اخلدمة اال تما ية

5 
استخدام موار  تاةية املعلومات يف 

 التدريس
 الفصل معلم

 روس تعليمية للما ة مد املواقع 

 اليلوية لاقعيعت

البةث يف اقعيعت وحتض   د  

 مد الدروس

6 
ف ما  م مع املتعلم  املتادم  

  لميا
 الفصل معلم

تدريبات  لى / وراق  مل تعاوعية

 البةث يف اقعيعت
 معلمي الاسم

 لالتعاون مع اخلدمة اال تما ية لعد كل تاويم تااريخي رقمية وحتليلية معلمي الاسم .املدرسةريع التااريخي فلي ف ارة  7

 معلمي الاسم تاييم خطة العمل 8
مةاقشة السلبيات واقااليات 

 األ ا   باًا للةتائ  وتطويخي

لعد حتليل عتائ  

 كل تاويم

لالتعاون مع اخلدمة  /الاسمرئيس 

 اال تما ية

  و ة لاائمة احملتويات   للملةاات و ة      و ة لةماج  اخلطط املايحة  املتع خيمنوج  متالعة املتعلم 
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 خطة التعامل مع املتعلم املشاا 

مةع سلوكيات الشغ  قبل حدوث ا  و التعخيل  لى  سبال ا وقت حـدوث ا  ومـد ثـم التعامـل مع ـا لاألسـلوب الـذ  يةاسـب ا          لى املعلم 

 .ل دل التخفيف مد حدت ا  و فيااي ا متاما

 : لى املعلم ا تاا . 1

 .ييا   ممالئكة وال ه يسواللشخي و  ن املتعلم  -

 . ن  خطا  املتعلم  ليست  ائما جعولا -

  .محداه عاق  ا ميع خلطأ صدر مد يوال  اآلخخي لى حساب  تةيأ ملتعلمي ن العدل  ساس امللك يال  -

 . ن السعي ملكايأة املتعلم   لى السلو  اإسد ال  اإ  واملو ة  -

 :يمد  هم السلوكيات املتبعة لذلك ما يلي. مةع سلوكيات الشغ  قبل حدوث ا لى املعلم . 2

 . الضغط واق  ا  العصيب لدي، قبل الدخول للةصة  فف مد حالة التوتخيغ -

 .سعى لتخفيف حالة التوتخيييف حالة توتخي يإع،  فجا ما الح  فن املتعلم  -

 .الدراسي العام وما و ون است ةا  لالاوا د والاواع  الذ  سب  االتفاق  لي ا يف لداية  متعلمي،لأم ي -

 .الاواع  الصفيةامللتأم لالاوا د و  تم  كايأة املتعلمي -

 .كون  خيض، للسخخيية مد املتعلم يتمكد مد ما ت، العلمية يال ييث حبطط للدرس لطخيياة  يدة غ -

 .عامل، للطف وفعساعيةيعطي كل متعلم اهتماما يخصيا مستمخيا يي -

 .املستوى الضعيف وألن جلك قد ي    فء فحباط املتعلم ج مت ة  ماارعة  ر ة املتعلم  لبعض ي -

 . د  سلوب االست أا  والسخخيية الفرةتةع ه -

 .عطي م يية راحة قص ةيفجا يعخي  ن املتعلم  يف حالة ف  ا   و ملل يأع،  -

 . د االعتباه  و الاوة م ام قيا ية  الباح  املتعلم كلف ي -

 .عتمد  لى  سلوب واحد للتعامل مع سلوكيات الشغ يال و. 3

 . الت اهل -

 .اقيارات -

 .املشاا مد االقياب  -

 .الصمت -

 . اسم املتعلم املشاا  ضمد جمخيى الشخيد تضم  -

 . طل  مد املتعلم املشاا  تكخيار يعل،يالتةاقظ الراهخي  لأن  -

 . التذك  لالاواع  الصفية املتف   لي ا لل  ة حاعمة عو ا ما -

 .  دا لعبارات حاعمة: اقعذار -

خيت مشــكالت  كـ  و ـ   لــى املعلـم حـ  جا  تطبيــ  األسـالي  العااليــة      فجا مل تصـلح األسـالي  الال االيــة الـذ  مـخي جكخيهــا  و ظ ـ     

 :املعتدلة م ل

 . عد لعدم تكخيارهايمد سلوكيات و تاديم ا تذار يور   ما صدر مد املتعلم -

 . وهو تو ي،  بارات حتمل اعتاا ا حا ا ومبايخيا للمتعلم  ويفضل البد  لالتوليخ سخيا ثم لعد جلك  لةيا: التوليخ -

 .اوم ل ا لالشغ  يف كخياس املتالعة اليوميةيوضع  المة  مام اسم املتعلم املشاا  يف كل مخية : تالعالما -

 . عال املتعلم مد مكاع، -

  و ة لاائمة احملتويات  للملةاات و ة      و ة لةماج  اخلطط املايحة                      .املدرسة يالتةويل فء ف اري -
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 ملتميأاخطة مايحة لتةمية املتعلم 

 (.تس يل  مساؤهم يف س ل املتعلمون الفائاون)حصخي املتعلمون الفائاون  -

 ..(..كتالة ف الت، الفخييدة  لى السبورة   الت، ق   تكخيار املعلمكلمات تش يعيةل) . ثةا  اإصة الفائ تعأيأ  -

و أل    امخيتب امةرم كتال،يف لوحة ف العات الاسم سوا  حصل  لى الدر ة الة ائية يف االختبار  و كان  ،امس  خين -

 .ةسلو  م الي التأم ل،  ثةا  اإص

و ملشاركت، الصفية  و لعخيض،  حد اختيار املتعلم جنم الفصل  الذ  متيأ يف هذا اليوم سوا  يف تةفيذ التطبي  العملي   -

 .ةل،  ثةا  اإص قامسلو  م الي املعلومات اقثخيائية املتعلاة لالدرس  و أل  

 .يف لاا  الصباد  و يف اإصة ومعةويا خصوصا لعد االختبارات الفيية "ل دايا رمأية" ما يا الفائ تش يع  -

 .ورقة العمل تةفيذ ثةا   عمالؤهتكليف،  سا دة  -

 . وائل الطلبة/ يف األوملبيا  الدولي للةاسوب فيخياك، -

 .ة السةوية للةاسوبفيخياك، يف مسالا -

 .ل جميات تةاس  املخيحلة العمخيية هلم" لأمالئ، املتعلم "متالعت، يف اق دا  لعخين ورش  مل  -

 .تكليف، لتصميم صفةة ملوقع املدرسة مت ل الةشاط  و الفخيي  املةتس  فلي، يف املدرسة -

 .لاجملال الدراسي  تتعلرحلة  -

 .متميأمنوج  متالعة متعلم  -

 

 

 

  و ة لاائمة احملتويات     للملةاات و ة       و ة لةماج  اخلطط املايحة
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 البةد الش خي

 
خت

امل
 

 التأكد مد سالمة    أة اإاسوب    اع العخين    اع العخين العلو  وخلوها مد األ طال. 

 املخت اتاالتصال لاقعيعت يف  فمكاعيةمتالعة حالة الشبكة و. 

  تخيتي  املخت. 

  األقخيار الضوئيةحتديث املكتبة والكت  والتاةيات ومكتبة. 

  التأكد مد سالمة تاةيات و   أة العخين يف املخت( . الـ   اع  السبورة    اع العخين العلوData Show ) 

  واألهميةتس يل حا ات الاسم األساسية ومتالعة يخيائ ا حس  األولوية. 

 
املعلم

 

  اال الع  لى س الت ف دا   روس املعلم. 

   واقياد التاةيات املةاسبة للدروس املعلم  مع اخلطة االسبو ية  ف دا   روسمتالعة تواي. 

  يف الدروس للمتعلم مةاقشة لعظ املعلومات اقثخيائية ال  هكد تاده ا. 

  واملالحرات املتبا لة يف الاسم اخل ات واالستفا ة مد التو ي اتتبا ل الأيارات ل  املعلم  لتبا ل. 

 تبا ل الأيارات وحضور يعاليات و عشطة األقسام  و املدارس األخخيى. 

 تبا ل اخل ات ل  املعلم  لطبا ة ومةاقشة موضوع يين  تخيلو   و ف ار  لالستفا ة مة، وتةفيذه يف الواقع امل ين. 

 سياوم املعلم  ل ا خالل الفصل الدراسي اإالياالتفاق  لى األعشطة ال  . 

 خيد لعظ األعشطة ال  مد املمكد الايام ل ا يف الفصل الدراسي ال اعي . 

 وتسليم ا يف مو دها احملد  .حتديد املسالاات ال  يعتأم املعلم  املشاركة ل ا. 

 حتديد م ام املعلم  يف يوم اقيخيال األسبو ي . 

سم
الا

 

  الاسم مكتبة وتخيتي حتديث. 

 تةريم س الت الاسم وجتديدها. 

 اإث  لى تعاون الاسم مع األقسام األخخيى يف املدرسة. 

 املةطاة  خيد لعظ األيكار للة ون لاسم الاسم ل  األقسام ول  املدارس يف. 

 حتديث لياعات املدرسة  املعلم  والدورات اجملتاعة  لى موقع التو ي، العام. 

  الفائا  وتش يع م املتعلم متالعة. 

  ومعا ت، املتعلم متالعة الضعف  ةد. 

 حتديد مو د اال تماع الفين األسبو ي. 

 
املة 

 
ت
ختبارا

ال
وا

 

 و ل  الةاق  مد املخاعناملتعلم الكت   ميع  متالعة تويخي  . 

  متالعة     خطا  يف املة   قرسال تاخييخي  ور  للتو ي، الفين ل ذه األخطا. 

 يفيفات - يايات ورقية مك ة-  خيون تادهية)  :ف دا  تاةيات  ديدة مةاسبة للدروس وللتاويم الصفي– 

 (.لطاقات

 متالعة توعيع الدر ات و خيياة اختبارات الفيات للصفول مع عشخيات التو ي، الفين. 

 ف دا  وا تما  االختبارات للفية األوء وال اعية حس  اآللية الوار ة. 

  ومةاقشة توعيع الدر اتاملتعلم وضع خطة  ايحات ملشاريع  . 

  وعتائ  الفصول الة ائية املتعلم حصخي فحصائيات. 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب

 م ال  لى خطة يصلية
  (الثاني / األول ) الفصل الدراسي 

   

 
 م 21/       21العام الدراسي     
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  و ة لاائمة احملتويات     للملةاات و ة    لةماج  اخلطط املايحة  و ة

 

  

ى
خخي

طة  
ش
 ع

 
 تأصيل الايم اليلوية يف كل حصة  راسية. 

 التعاون مع اق ارة املدرسية ومع األقسام العلمية. 

  واملعلم  لمتعلم لف دا  ال ام  اقجا ية املفيدة. 

 االييا  يف مسالاات التو ي، الفين السةوية. 

 تةريم مناج   روس وورش العمل. 

   لتاديم ورش  مل يف لعظ ال ام  املفيدة لأمالئ م املتعلم ف دا. 

 ورش  مل مصغخية ملعلمي املدرسة . 

  يف  تلف املةاسبات ةشاركاملبطاقات والتصميم. 
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سبتم

 األسبوع اخلامس األسبوع الخيالع األسبوع ال الث األسبوع ال اعي األسبوع األول 

     

 

كتولخي
 

 

      

 

 
عويم

 

      

 

 
سم

 ي
 

        

  

يةايخي
 

        

  

 ايخي
ي

 

        

  

 

 ة  المدرسة/مدير رئيس القسم 

  ]......................................[                         ]......................................[ 
 

  و ة لاائمة احملتويات         للملةاات و ة       و ة لةماج  اخلطط املايحة

  

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب

 اخلطة الش خيية
  (ال اعي / األول ) الفصل الدراسي 

   

 
 م 21      / 21العام الدراسي     
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  المرحلـــــــــة   المدرسة   المنطقة 

      

    الحاسوب/ عدد معلمي   الجنس 

 

 المهام اليومية

 متابعة طابور الصباح 

 إن وجد وتوزيع االحتياط حصر أسماء المعلمين الغائبين 

 متابعة البرامج اإلذاعية إن وجدت 

 التعاون مع اإلدارة المدرسية 

 ................................ 

 ما استجد من أعمال نسبة التنفيذ المهام اإلضافية اليوم والتاريخ

 األحد

 م 02.. / .. / .. 
   

 االثنين

 م 02.. / .. / .. 
   

 الثالثاء

 م 02.. / .. / .. 
   

 األربعاء

 م 02.. / .. / .. 
   

 الخميس

 م 02.. / .. / .. 
   

 مالحظات

 

............................................................................................................................. ............. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 برامج الزيارات

 الحصة الصف اليوم والتاريخ ة  /اسم المعلم 

                       

                  

                  

             

 ة  المدرسة/مدير رئيس القسم                 

  ]......................................[  ]......................................[ 
 

  و ة لاائمة احملتويات      للملةاات و ة      و ة لةماج  اخلطط املايحة  

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب

 اخلطة األسبو ية
 ]......................................[ لألسبوع 

 م 21    /      /     الخميس  –م 21    /      /      من األحد

 
 م 21/       21العام الدراسي     
 (الثاني / األول ) الفصل الدراسي 
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 المالحظات متأخر متقدم متفق ة/اسم المعلم الفصل الموضوع

 ]......................................[ الصف 

        

        

        

        

        

  ]......................................[ الصف 

        

        

        

        

        

 ]......................................[ الصف 

        

        

        

        

        

 ]......................................[ الصف 

        

        

        

        

        

 ة  المدرسة/مدير  رئيس القسم          

 ]......................................[  ]......................................[ 
 المعلم لكل فصل على حدة وليس حسب خطة المنهجالموضوع يكتب حسب الواقع الفعلي بدفتر تحضير / ملحوظة 

 

  و ة لاائمة احملتويات     و ة للس الت   للملةاات و ة 

  

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 التعليمية ]....................[منطقة 

....................................... 

  ما قطع مد املة  
 ]......................................[ : األسبوع 

 م 21... / ... / ...م     إلى      21... / ... / ...من 
 

 م 21/       21العام الدراسي     
 (الثاني / األول ) الفصل الدراسي 
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 (الرابعة  –الثالثة  -الثانية  –األولى )  الفترة الدراسيــــة   الفصــــــــل  الصـــــــــف 
        

  نسبة النجاح  العدد الكلي لألسئلة   عدد الراسبين  عدد المتقدمين 
  

  درجة النهاية العظمى  ة الفصل /معلم
 

رقم 

 السؤال
 المهارة

 عدد

اإلجابات 

 الكاملة

عدد 

اإلجابات 

غير 

 الكاملة

عدد 

اإلجابات 

 الخاطئة
 الخطأ الشائع/ مالحظات 

 النسبة النسبة النسبة

  
   

 
   

  
   

 
   

  
   

 
   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

 المجموع
    

   

 .....................................................................................................................................مالحظات عامة 

........................................................................................................................................................ 

 

  رئيس القسم توقيع معلم الفصل 

  ]......................................[  ]......................................[ 

 (العدد الكلي لألسئلة /  عدد اإلجابات= النسبة / ) ملحوظة 

 

  و ة لاائمة احملتويات   و ة للس الت  للملةاات و ة 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 حتليل اختبار  ملي التعليمية ]....................[منطقة 

 
 م 21/       21العام الدراسي     
 (الثاني / األول ) الفصل الدراسي 
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  ة المدرسة/ مدير  ئيس القسم ر                        

  ]......................................[                                                       ]......................................[     

  و ة لاائمة احملتويات      للملةاات و ة      املتع خيخلطة متالعة املتعلم   و ة

 

 

 

 :الفصل  :                                                                المتعلماسم 

 :معلم الفصل  : االختباردرجة 

 مالحظات المعلم أسباب الضعف

  العزوف عن الجانب العملي في المادة

  البطء في االستجابة وتنفيذ العمل

  واإلهمال الالمباالة

  كثرة الكالم والحركة

  الميل إلى االنطواء والخجل

  الظروف االجتماعية داخل المنزل

  (ما نوعها؟)مشاكل صحية 

  كثرة التأخير والغياب

  عدم إحضار الكتاب 

  مشاكل أخرى

 ما تم إنجازه أساليب العالج والتقويم

  .،  توجيهه إلى الطرق الفعالة في االستذكارالمتعلمالحديث الودي على انفراد مع 

  .باإلعداد المسبق للدروس المتعلمتكليف 

تكليفه بواجبات محددة تعالج نقاط الضعف لديه سواء كانت واجبات منزلية أو 

 .يؤديها نهاية الحصة تناسب مستواه التحصيلي أوراق عمل إضافية
 

  .تقسيم المقرر إلى أجزاء وعناصر مبسطة

  .تكليفه بنشاط معين

  .األنشطة والمناقشات الصفيةإشراكه في 

  . الدراسي المتعلممقابلة ولي األمر لمناقشته في أساليب رفع مستوى 

  .تشجيعه عند ظهور بوادر التحسن

 :  مالحظات 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 التعليمية ]....................[منطقة 

 

 

 

 لطاقة متالعة متعلم متع خي
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   :الصف والفصل   :ة /اسم المتعلم  :المرحلــــــة   :المدرسة 
 جوانب التميز لدى المتعلم درجات المتعلم خالل العام الدراسي

 الرابعة الثالثة الثانية األولى الفترة

 و
ت

ما
س

ية
ص

خ
ش

ت 
را

قد
 

  الثقة بالنفس
 اجتماعية

  الشعور باالنتماء

     ةالدرج

  التعاوني القدرة على العمل الجماعي و  المرونة

  المثابرة

 تحصيلية

  الدروس والمشاركة في المناقشات الصفيةتحضير 

  سرعة تنفيذ أوراق العمل  ارتفاع مستوى الطموح

     مالحظات

  التميز في المناقشات الصفية  الحرص على التعلم واكتساب مزيد من الخبرات

  تطبيق التدريبات اإلثرائية   االهتمام بالمظهر العام 

    األجهزة واألدواتالعناية بالكتب و
 

 مهارات حاسوبية يتقنها المتعلم
لغات  –البرنامج ) اسم 

 (البرمجة 
 أساليب مقترحة لرعاية المتعلم

 مستوى األداء التنفيذ فترة المتابعة

 عالي متوسط نفذ الرابعة الثالثة الثانية األولى

        .اكه في جماعة الحاسوب في المدرسةإشر  لغات برمجة

        .إشراكه في المسابقات الحاسوبية السنوية  الرسومبرامج تصميم 

        .إشراكه بأولمبياد الحاسوب  برامج تصميم الصفحات اإللكترونية

        .توجيهه لتصفح مواقع اإلنترنت العلمية المتخصصة  برامج تطبيقات مايكروسوفت أوفيس 

        .إشراكه في أنشطة الحاسوب في المدرسة  برامج أخرى

        .في الحصة المتعثرينتكليفه بمعاونة المتعلمين  متوسطة عالية قدرات  يمتلكها المتعلم

        .ورش عمل –تكليفه  بإعداد ندوات    قدرات فنية 

        .تكليفه بإعداد برامج إذاعية   قدرات ابتكاريه 

        .للمادةتكليفه بإعداد تقنيات تربوية مصاحبة    قدرات قيادية

        .تكليفه بإعداد أوراق عمل إثرائية   قدرات خطابية

        .توجيهه لخلق أنشطة مشتركة مع األقسام العلمية األخرى   المناقشة القدرة على الحوار و

 ...............................................................خرىقدرات 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

        .متعلمينإشراكه في عمل جماعي مع ال

        (شهادات تقدير  –هدايا رمزية ) التشجيع المادي والمعنوي 

        .إبراز إنتاجه في المعارض الفصلية و السنوية
         .إشراكه أو حثه على االشتراك في دورات تدريبية

        .إعطاءه فرصة إلبداء مقترحاته وآرائه حول المادة العلمية

 

 

 

 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 التعليمية ]....................[منطقة 

  لطاقة متالعة متعلم متميأ
 م 21/       21العام الدراسي     

 

 

  و ة لاائمة احملتويات    للملةاات و ة   املتميأ و ة للخطة املايحة لتةمية املتعلم 
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  الجنس  المرحلـــــــــة   المدرسة 
 

         

الصف 

 والفصل
 اسم الطالب

 متابعة رئيس القسم

تاريخ آخر  

متابعة 

 للمعلم

متابعة الفترة  المتابعة

......... 

متابعة الفترة 

......... 

 مالحظات رئيس القسم
 توقيع

 المعلم

ع
بو

س
أل

ا
 

وم
الي

خ 
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صة 
ح

ال
 

ب
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 ال
س
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جد
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جد 
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جد
يو

جد 
يو

ال
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  ة المدرسة/ مدير  رئيس القسم 

  ]......................................[  ]......................................[ 

 ر األسماءضرورة متابعة عينات مختلفة من كتب الطلبة لجميع الفصول التي يدرسها المعلم مع وضع أسماء الطلبة حسب ورودها في الكشف لضمان عدم تكر/ ملحوظة 

   و ة لاائمة احملتويات   للملةاات و ة     و ة للس الت
 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 التعليمية ]....................[منطقة 

 

 املدرسي الكتاب متالعة منوج 

 :................................... اسم املعلم
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  المعلمات/عدد المعلمين   الجنس  المرحلـــــــــة  المدرسة

 :.....................الصف   :................................................................اسم المعلم 

 األسبوع

عنوان الوحدة 

 والدرس

 اليوم 

وتاريخ 

 المتابعة

مطابقة الدرس 

 للخطة
 بنود المتابعة التفصيلية لدفتر التحضير

توقيع 

تاريخ  المعلم

 الدرس
 متقدم متفق متأخر

الهدف 

 العام

 صياغة األهداف السلوكية 

 وتنوع مستوياتها
 المقدمة

التقنيات تنوعها 

 ومناسبتها

القيمة 

التربوية 

 وتفعليها

تنظيم 

العرض 

 وتسلسله

 التطبيق
التقويم 

 الصفي 

التقويم 

 الالصفي

مالحظات 

 سير الدرس

الترتيب 

 والتنظيم 

 
                

 
 

  مالحظات عامة وتوصيات

 
                

 
 

  مالحظات عامة وتوصيات

 
                

 
 

  مالحظات عامة وتوصيات

 
                

 
 

  مالحظات عامة وتوصيات

  ة المدرسة/ مدير  رئيس القسم 

  ]......................................[  ]......................................[ 

  اإلعداد الكتابي بصفة أسبوعية لجميع الصفوفضرورة متابعة رئيس القسم لدفاتر / ملحوظة 

   و ة لاائمة احملتويات    للملةاات و ة      و ة للس الت

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 التعليمية ]....................[منطقة 

 
 الكتالي للمعلممنوج  متالعة اق دا  

 
 م 21/       21العام الدراسي     
 (الثاني / األول ) الفصل الدراسي 

 

 



                                                                   ااااااا   ااااااااااااـــــاااااااااااااااااااااااااا                                          معلومات إثرائية باجلانب اإلداري للوظائف اإلشرافية /وبــــاسـه الفين العام للحــالتوجي 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ||  79  || 

 

 
 

 
 

 
  :الفصل الدراسي  م 02/      /                  :اليــــوم والتاريخ  :المدرســــــــة 

    
  

  :الحصــــــــــــــة  /                 :الصــف والفصل  :ة /اسـم المعلـــم
    

  

    :عدد المتعلميــن   :رقــــم الزيـــارة
    

  

    :موضوع الدرس 
 

 م
 تعليق وصفي الكفـــــــــايات

1.  
  .االستخدام السليم للغة العربية

0.  
  .العالقة الطيبة مع المتعلم واحترامه

3.  
  .التحضير ومدى مطابقته لألداء واكتمال بنوده

4.  
  .سالمة المادة العلمية والتمكن منها

5.  
  .تنوع وجودة الوسائل التعليمية المستخدمة

6.  
  .استخدام طرق تدريس حديثة ومناسبة

7.  
  .إتاحة الفرصة لتفاعل ومشاركة المتعلمين

8.  
  .مناسبة األعمال التحريرية ومتابعتها

9.  
  .الفصل والمحافظة على النظام فيهإدارة 

12.  
  .تقويم المتعلمين

11.  
  .االستجابة للتوجيهات

 : .....  %نسبة زمن العملي إلى الزمن الكلي (                                متأخر  –متقدم  –متفق ) مناسبة موضوع الدرس للخطة       

 .......................................................................................................................................................  : مالحظات

 .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... :توصيات 

 .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 توقيع رئيس القسم توقيع المعلم         

 ]......................................[  ]......................................[ 
 

 

  و ة لاائمة احملتويات    للملةاات و ة   و ة لأيارات الفصول

 
 وزارة التربية

 العام للحاسوب التوجيه الفني
 التعليمية ]....................[منطقة 

 لطاقة مالحرة ملعلم حاسوب
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     مدى االلتزام بالدوام المدرسي 1

ل 
ام

عو

ء 
دا

أل
 ا
ءة

فا
ك

ي
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ما
ج

ال
 

     مدى التعاون مع الزمالء وأعضاء فريق العمل 1

     الحرص على نقل الخبرات لآلخرين 0     (إنـجاز العمل) حجم دقة العمل 0

3 
 تحمل المسؤولية والقدرة على التصرف 

 والعمل بأقصى حد من اإلنتاج

     اإللمام  باألهداف العامة التربوية 3    

     التنظيميةاإلدارية و االلتزام بالتعليمات 4

ت 
را

قد
 ال

ل
ام

عو

ية
ص

خ
ش

ال
 

1 
ومدى االلتزام بالسلوك الوظيفي المظهر العام 

 الحسن
    

     مدى تقبل النقد واالقتراحات 0     الحرص على الممتلكات العامة 5

     االلتزام بأخالقيات المهنة 6
     الطموح والعمل على تنمية الذات 3

     التمكن من المادة العلمية 7
 

 اإلجراءات م
الفترة 
 األولى

الفترة 
 الثانية

الفترة 
 الثالثة

الفترة 
 المالحظات االستجابة الرابعة

 نفذ نفذ نفذ نفذ

        تعريف المعلم بأهداف المرحلة والئحة النظام  1

       تعريف المعلم بأهداف المادة وكيفية صياغة األهداف السلوكية  0

       (معلمي المدرسة –معلمي القسم ) اإلعداد لبرنامج زيارة حصص معلمين  3

4 
مجججال ) تشجججيع المعلججم لحضججور نججدوات وورش عمججل خججارج المجججال الدراسججي 

 (تربوي –إداري 

      

5 
وفق الخطط التي تم إعدادها من قبل التوجيه التدريب على كيفية إعداد الدروس 

 الفني

      

       برنامج زيارة دروس نموذجية وورش عمل بما يخص المادة 6

       .التدريب على كيفية إدارة الفصل والتعامل مع المتعلم  7

8 
التعريججف بكيفيججة وضججع أنمججاط االختبججارات وصججياغتها واالسججتفادة مججن نتائجهججا 

 (ثانوي /متوسط)مفصلة حول إرشادات إعداد اإلختبارت  وتزويده بنشرة

      

9 
واإلعداد للدروس باإلضافة إلى , التدريب على كيفية استخدام التقنيات التربوية 

 .الحرص على جودتها وتنوعها 

      

       حضور االجتماعات الفنية للقسم والمشاركة فيها واإلعداد لبرامج التنمية المهنية   12

11 
التججدريب علججى متابعجججة المتعلمججين الضجججعاف ورعايججة الفجججائقين والمشججاركة فجججي 

 المسابقات العلمية 

      

       اإلطالع على أحدث البرمجيات والمواقع بما يهدف إلى خدمة المادة العلمية 10

       التدريب على استخدام طرق التدريس المتنوعة 13

       توقيع المعلم على الفترات
 

 مالحظـــات

  الفترة األولى

  الفترة الثانية

  الفترة الثالثة

  الفترة الرابعة
  

 

 توصيــــات

  الفترة األولى

  الفترة الثانية

  الفترة الثالثة

  الفترة الرابعة
  ة المدرسة/ مدير رئيس القسم          

  ]......................................[  ]......................................[ 

 سنة 0 –سنوات الخبرة للمعلم الجديد من صفر   -    / مالحظات 

 .جميع اإلجراءات خالل الفترة الواحدة وإنما يتم تغطيتها خالل العام الدراسييتم التدرج في إجراءات المتابعة حسب أولويتها، وال يشترط تنفيذ  -         

  و ة لاائمة احملتويات      للملةاات و ة     ا ديد علمامل لخي اية املتبعة إل خيا ات و ة ل      و ة للس الت

 

 

  الجنس  المرحلة  المدرســـــــة
      

  الفصول التي يدرسها  لمعلــــم اسـم ا
    

   سنوات الخبرة 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 التعليمية ]....................[منطقة 

 متالعة معلم  ديد
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     مدى االلتزام بالدوام المدرسي 1

ل 
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عو

ء 
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ءة
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     أعضاء فريق العملمدى التعاون مع الزمالء و 1

     الحرص على نقل الخبرات لآلخرين 0     (إنـجاز العمل) حجم دقة العمل 0

3 
 القدرة على التصرف تحمل المسؤولية و

 والعمل بأقصى حد من اإلنتاج

     المعرفة  باألهداف العامة التربوية 3    

     االلتزام بالتعاليم اإلدارية والتنظيمية 4

ت 
را

قد
 ال

ل
ام

عو

ية
ص

خ
ش

ال
 

     المظهر العام وااللتزام بالسلوك الوظيفي  1

     مدى تقبل النقد واالقتراحات 0     الحرص على الممتلكات العامة 5

     العمل على تنمية الذاتالطموح و 3     االلتزام بأخالقيات المهنة 6

 4     التمكن من المادة العلمية 7
مدى االلتزام بالسلوك الوظيفي المظهر العام و

 الحسن
    

 

 اإلجراءات م
الفترة 

 األولى

الفترة 

 الثانية

الفترة 

 الثالثة

الفترة 

 المالحظات االستجابة الرابعة
 نفذ نفذ نفذ نفذ

       المساهمة في إعداد نموذج درس وورش العمل أو اإلشراف عليها  1

       بالمجال الدراسيالمساهمة في إعداد التقارير الفنية الخاصة  0

       اإلشراف على تدريب معلم جديد أو متدني أداء 3

       وضع برنامج رعاية الطلبة الفائقين أو اإلشراف عليها 4

       المتعلمين المتعثرينوضع برنامج متابعة  5

       اإلشراف على األنشطة المختلفة الخاصة بالمجال الدراسي  6

       وضع برنامج األنشطة الثقافية والتعليمية والمسابقاتالمساهمة في  7

       اإلشراف على استكمال تقنيات القسم التربوي 8

       تطوير استخدام التقنيات التربوية 9

       المشاركة في وضع أسئلة اختبارت القسم 12

       تحليل نتائج االختبارت واالستفادة من نتائجها 11

       المساهمة في اجتماعات  القسم الفنية 10

13 
 المسجججججججاهمة فججججججججي اإلعججججججججداد لبججججججججرامج التنميججججججججة المهنيججججججججة الخاصججججججججة بالقسججججججججم

 (خاص بالمجال الدراسي –تربوي ) 
      

       المشاركة في فرق العمل واللجان المختلفة 14

       توقيع المعلم على الفترات
 
 

 

 مالحظـــات

  الفترة األولى

  الفترة الثانية

  الفترة الثالثة

  الفترة الرابعة
 

  

 توصيــــات

  الفترة األولى

  الفترة الثانية

  الفترة الثالثة

  الفترة الرابعة

  ة المدرسة/ مدير  رئيس القسم 
  ]......................................[  ]......................................[ 

 ... (  .  - 3) يعتبر المعلم ذو خبرة إذا كانت سنوات خبرته من / ملحوظة 

  و ة لاائمة احملتويات   للملةاات و ة      و ة للس الت

  الجنس  المرحلة  المدرســـــــة
      

  الفصول التي يدرسها  لمعلــــم اسـم ا
    

   سنوات الخبرة 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 التعليمية ]....................[منطقة 

 متالعة معلم جو خ ة
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 الجانب الشخصي الجانب اإلداري الجانب الفني

 المظهر العام   مدى االلتزام بالدوام المدرسي  متابعة المادة العلمية 

 مدى االلتزام بالسلوك الوظيفي الحسن  (العملإنـجاز )حجم دقة العمل  استخدام التقنيات والوسائل التعليمية 

 مدى تقبل النقد واالقتراحات  االلتزام بالتعاليم اإلدارية و التنظيمية  اإلعداد للحصة 

 الطموح و العمل على تنمية الذات  الحرص على الممتلكات العامة  تحضير الدروس 

 مدى التعاون مع الزمالء   االلتزام بأخالقيات المهنة  اإلعداد لالختبارات 

 الثقة بالنفس  اإللمام  باألهداف العامة التربوية  إدارة الفصل 

 حسن التصرف في المواقف    متابعة التطبيق العملي 

     التمكن من المادة العلمية 

     تطبيق طرق التدريس 

      المتعلمينالتفاعل مع  

     المتعلمينمتابعة أعمال  

     تقبل التوجيهات والمالحظات 

 مالحظـــــــــــــــــــــــات

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 
 

 اإلجـــــــــــــراءات م

الفترة 

 األولى

الفترة 

 الثانية

الفترة 

 الثالثة

الفترة 

 المالحظات االستجابة الرابعة

 نفذ نفذ نفذ نفذ

       التدريب على صياغة األهداف السلوكية من خالل االجتماعات 1

       المناقشات المستمرة للمقررات الدراسية 0

       اإلطالع على الكتب المختلفة والمراجع التي تخدم المقرر 3

       التدريب على طرق التدريس المتنوعة 4

       التدريب على صياغة المفاهيم والمعلومات بطريقة منظمة 5

       التدريب على كيفية إعداد الدروس وفق الخطة وااللتزام بها 6

       تكثيف االجتماعات الفنية 7

       تكثيف متابعة التحضير 8

       القسم تكثيف زيارة رئيس 9

       المشاركة في اجتماعات القسم الفنية 12

       حضور نماذج الدروس لزيادة الخبرة 11

       التدريب على توظيف التقنيات التربوية لخدمة الدرس 10

       القسم ورئيس الخبرة رة المعلم للمعلمين ذووزيا 13

       المتعلمينالتدريب على كيفية إدارة الفصل والتعامل مع  14

       والمواقف المختلفة في المجتمع المدرسي المتعلمينالتدريب على مواجهة مشاكل  15

        المتعثرينومتابعة  التدريب على رعاية الفائقين 16

       (ثانوي/متوسط) التدريب على وضع أسئلة اختبارات وتحليل النتائج  17

       توقيع المعلم على الفترات
 

 التقرير 
 الختامي

 توصيات مالحظات الحصة الصف والفصل اليوم والتاريخ رقم الزيارة
1       
0       
3       

4       
5       
6       
7       
8       

  ة المدرسة/ مدير  رئيس القسم 

  ]......................................[  ]......................................[ 

  و ة لاائمة احملتويات   األ ا  متدعي معلم لخي اية املتبعة إل خيا ات و ة ل   للملةاات و ة      و ة للس الت

  الجنس  المرحلة  المدرســـــــة
      

  الفصول التي يدرسها  اسـم المعلــــم 
    

   سنوات الخبرة 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 التعليمية ]....................[منطقة 

 متالعة معلم متدعي   ا 
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 عودة لملحق النماذج  عودة لمتابعة معلم متدني األداء

 

 

 
 

 .........المرحلة ........ للصف ....... مالحظات حول كتاب 

 

 :  مالحظات حول خطة المنهج ومناسبة الزمن 

 الفصل الدراسي األول -............للصف "                         : "  خطة توزيع مقرر

 الموضوع األسبوع
أوراق 

 العمل

 عدد

 الحصص

 التعديل

 المقترح

     األول

     الثاني

     الثالث

     الرابع

     الخامس

 العملي للفترة األولى االختبار السادس

     السابع

     الثامن

     التاسع

     العاشر

     الحادي عشر

     الثاني عشر 

     الثالث عشر

 العملي للفترة الثانية االختبار الرابع عشر

 :مالحظات

 

 :المتعلممالحظات حول كتاب  

 :األخطاء المطبعية .1
 التعديل المقترح الخطأ السطر الصفحة

    

 :األخطاء الفنية. 0
 التعديل المقترح الخطأ السطر الصفحة

    

 :مالحظات
 

 

 
 وزارة التربية

 التوجيه الفني العام للحاسوب
 التعليمية ]....................[منطقة 

 لطاقة مالحرة كتاب مدرسي
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 :مالحظات حول أوراق العمل  

 :األخطاء المطبعة .1
 التعديل المقترح الخطأ السطر الصفحة ورقة العمل

     

 :األخطاء الفنية .0
 التعديل المقترح الخطأ السطر الصفحة ورقة العمل

     

 
 :مالحظات .3

 المالحظة الرقم الصفحة ورقة العمل

    

 :أسئلة التقويم  

رقم 

 الصفحة
رقم 

 السؤال
 التعديل المقترح الخطأ

    

 :  إخراج الكتاب  

 قائمة المحتويات
 

 االخراج الفني للكتاب
 

 جودة الطباعة ووضوح الصور
 

 مالئمة المنهج للمرحلة العمرية
 

 تكامل المنهج مع مناهج للمراحل السابقة والالحقة
 

 مقترحات
 

 
   و ة للتااريخي

 للملةاات و ة 

 

  و ة لاائمة احملتويات

 


