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 ة ــــدمــــــقــــالم

 

 

ي للمعلم المرجع الرئيسي في بناء وتنفيذ تعد عملية تقويم األداء الوظيف

برامج االعداد و التأهيل والتطوير ، وكلما كانت عملية تقويمه دقيقة 

 وصادقة كانت مؤشرا قوي الداللة على مدى فاعلية النظام التربوي 

كما يعد توفير األساليب العلمية المنصفة و الموضوعية لتقويم األداء 

ربوية للمعلم ، مما يضع مسؤولية كبيرة الوظيفي من أكد الحاجات الت

على عاتق من يقوم بإعداد تلك األساليب وبنائها وتقويم أداء المعلم من 

 خاللها .

 

 

  :ويمكن تحديد مفهوم تقويم األداء الوظيفي للمعلم على أنه 

العملية التربوية التطويرية التي يتم من خاللها تقييم جميع األعمال التي (

لم داخل غرفة الصف و خارجها ولها تأثير على تيسير و يقوم بها المع

اتمام عملية التعليم ، بإعطائه قيمة رقمية ووصفية ، ومن ثم تعزيز 

  اإليجابية ، وتعديل السلوكيات السلبية ، والتغلب على المعوقات.الصفات 
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 مهامه ( –رئيس القسم ) صفاته 

 

عليها العملية التربوية في المدارس وواجباته نحو  تي تقومرئيس القســـم هو أحد األعمدة الفنية ال

يرشدهم إلى الوسائل المثلى في تدريس المادة مستعينا  زمالئه او الزميالت تفرض عليه أن

وعليه أن يسعى إلى تذليل ما يعترضهم من عقبات ، سبيله في  بتجاربه وخبرته في هذا السبيل ،

في االخوة والمودة والرعاية التامة لمصلحة العمل واإللمام  التي تتمثل هذا كله العالقة الطيبة

  بمنطلقاته ومتطلباته الكامل

 

 مهام رئيس القسم :

 

 0أعمال فنية ، وأعمال إدارية فيما يلي بيان كل منها  : ذات شقينرئيس القسم وأعمال 

 

  أوال : األعمال الفنية

 . وغاياتها واعية دقيقة لتعرف مستوياتها دراسة المناهج وأهدافها العامة والخاصة دراسة - 1

 معلم فنيا باالشتراك مع  توزيع محتوى المقررات الدراسية على اشهر السنة الدراسية توزيعا - 2

  . )ة(المادة مستعينا في ذلك بما يرد من التوجيه الفني

او علمين للم ا يتفق مع مصلحة العمل ، ومستوى الكفاءات والخبرات الفنيةمتوزيع الفصول ب - 3

  . ات، واعتماد هذا التوزيع من مدير)ة( المدرسةعلمالم

  .ن وتطبيقهم لهاعلمياألهداف التربوية من خالل فهم الم العمل على تحقيق - 4

للوقوف على مدى وفائها بموضوعات المنهج وأهدافه  علمينالمقررة مع الم استطالع الكتب - 5

غوية أو مطبعية أو نقص أو غموض ، ورفع الملحوظات من أخطاء علمية أو ل ، وما يكون بها

  0إلى التوجيه الفني  الخاصة بذلك

بالمنطقة من معينات التدريس لالنتفاع بها  اإللمام بما في المدرسة وإدارة األنشطة التربوية - 6

  . على الوجه األكمل

ظات الموجه او أسبوعية لمناقشة المشكالت الميدانية ، ودراسة ملحو عقد اجتماعات - 7

  0ة(ومتابعة تنفيذها ) الموجهه الفني

  .تقديم خطة أسبوعية لمدير )ة(المدرسة - 8

 ات ذوي األداء الضعيف والعمل على االرتقاء بهم فنيا ومهنياعلمين او المعلمالم متابعة - 9

  . وتقديم تقارير نصف شهرية عن مستوى أدائهم لمدير )ة(المدرسة

اد لنماذج الدروس على مستوى المدرسة واإلشراف على تنفيذها ، وإجراء واألعد التخطيط - 10

  . تربوي دقيق لها يكشف عن معطياتها سلبا وإيجابا تقويم

ات والطلبة او الطالبات من خالل زيارات الفصول علمالم ن اوعلميمتابعة أعمال الم - 11

سجالت التقويم ، وخطة توزيع التحريرية للطلبة )الطالبات (، و وكراسات اإلعداد واألعمال

الدراسية ورصد نتائج هذه المتابعة في سجالت خاصة لإلفادة في  الموضوعات والوحدات

  . التوجيه والتقويم

الموهوبين  تعرف مستويات الطلبة )الطالبات (في الفصول ووضع خطة محددة لرعاية - 12

  . )الموهوبات (وعالج حاالت الضعف

للمادة ونشاط الجماعات المدرسية بما يتفق وميول  لنشاط المصاحبالتخطيط لبرامج ا - 13

مواهبهم أو يكشف عنها ، واإلشراف على المسابقات الخاصة  الطلبة )الطالبات (وقدراتهم وينمي

 . بالمادة

ات(على البحث واالطالع تحقيقا للنمو العلمي والمهني وإفساح علمن )المعلميالم تشجيع - 14
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  . رض نتيجة أبحاثهم وتجاربهم التربوية خالل اللقاءات واالجتماعات المدرسيةأمامهم لع المجال

وأخرى بالكتب  إعداد قائمة الكتب والمراجع العلمية المساندة للمادة بمكتبة المدرسة ، - 15

  . المقترحة لتحقيق مبدأ التعلم الذاتي ، وإنماء المكتبة

  . ، ووضع الخطط لتقويمها ، وتطوير برامجها اإلشراف على التدريبات العلمية والفنية - 16

العمل بشقيه  متابعة تنفيذ لوائح التقويم ، والنظم المدرسية ، والنشرات الموضحة السلوب - 17

  0الفني واإلداري 

ورصد نتائجه واإلفادة منه في تشخيص مواطن  اإلشراف على التقويم ، وتطوير أساليبه ، - 18

  . واالطمئنان إلى استمرارية التقويم وشموله عالج ومتابعتهاالضعف واقتراح أساليب ال

مدير)ة( المدرسة عن مستوى األداء والتحصيل الدراسي  تقديم تقريرات دورية إلى - 19

  . بها والوسائل التي يقترحها للنهوض

مع  إعداد ومراجعة أسئلة التقويم وبخاصة اختبارات نهاية الفصل الدراسي - 20

لعرضها على  ( وإجراء التعديالت العلمية والفنية الالزمة عليها تمهيدااتعلمالمين)علمالم

  . الموجه)الموجهه( الفني)ة( العتمادها

األسئلة وتغليفها وفقا لنظام سير االختبار والحرص على سالمتها  اإلشراف على طباعة - 21

ابعة أعمال كل منها بدقة وتشكيل لجان تقدير الدرجات والمراجعات الفنية ومت وسريتها الكاملة

  . متناهية

وتأثرهم باالتجاهات  كفايتهم المهنية ،و ( اتالمعلمين)علمالم اإللمام بكل ما يتصل بأعمال - 22

الطلبة )الطالبات(، وإسهامهم في  وحماسهم للعمل واستخدامهم التقنيات التربوية ، أثرهم في نمو

االجتماعات ، ودقتهم في التقويم باإلضافة إلى تعرف  نشاط المادة واالرتقاء بها ، وإيجابيتهم في

  . كل منهم حتى يجيء تقويمهم دقيقا وعادال مواطن القوة والضعف األخرى لدى

واألخذ بيدهم لتحقيق المستويات الجيدة في األداء  ( اتالمعلمين)علمالممساعدة الجدد من  - 23

 . )الطالبات(، ومستوياتهم التربوية ، وبيئات الطلبة وتبصيرهم بعناصر العملية

( اتالمعلمين)علمالم الدورية والتوجيه الفني ومتابعة لالجتماعات االحتفاظ بسجالت منظمة - 24

محققا  الطالبات(والخطط الدراسية وبرامج النشاط والنشرات اإلدارية والفنية ، وكل ما يراه) 

  . لمصلحة العمل واالرتقاء به

 (اتالمعلمين)علمالممستوى كفاءة أداء  لمدرسة في تقويماالشتراك مع مدير)ة( ا - 25

التوجيه الفني بواسطة مدير)ة( المدرسة عن المنهج  تقديم تقرير واف في آخر العام إلى - 26

ملحوظاته أو مقترحاته على أي منها ، مع الحرص على أن  المدرسي بعناصره المختلفة مع

 . أعضاء هيئة التدريسواع وعميق مع  يكون هذا التقرير ثمرة حوار

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنات –التوجيه الفني للتربية البدنية  -اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية 

 

  : ثانيا : األعمال اإلدارية

 

المدرسة بوصفه عضو )ة(في مجلس إدارتها في كل ما  يتعاون رئيس)ة( القسم مع إدارة - 1

  . انتظامها طوال العام يحقق حسن سير الدراسة ويكفل

وثيق صالته بالمجتمع المدرسي زميالتها (وت) يعمل على إنماء العالقات اإلنسانية بين زمالئه -2

  . العام والحياة االجتماعية المدرسية عن طريق المشاركة في النشاط المدرسي

فيما يتصل بعمله التربوي فيدرب زمالءه على تحمل  يعمل على تحقيق ديمقراطية القيادة - 3

ي حب العمل االجتماعات ويشجعهم على إبداء الرأي ويبذل نفسه ف المسئوليات ، وكتابة محاضر

  . وتقبل آراء اآلخرين والرغبة في إجادته

  . التربوية داخل المدرسة و خارجها ينفذ كل ما يكلف به من مهام في اإلطار العام للنظم - 4

الجهات المختصة من إحصاءات وبيانات تحدد مستويات  يقدم كل ما يطلبه التوجيه الفني أو - 5

 و الطلبة )الطالبات( اتالمعلمين)علمالمبر ذلك مما يتعلق غي األداء ، والتحصيل الدراسي ، أو
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 صفات الرئيس الناجح، يجب أن يتميز بما يلي: 

أن يحافظ على مصداقية أخالقية معينة قابلة للتطبيق: ألن من ال يلتزم بمعايير أخالقية معينة،  -1

 بها.ال يمكنه أن يطلب من موظفيه االلتزام 

القدرة على تحمل النقد: ألنه ال يمكن لشخص ال يتحمل استماع نصيحة أو تصحيح خطأ أن  -2

 يكون في موقع الناقد والموجه.

القدرة على التخطيط ورسم االستراتيجيات: من أهم وظائف القيادي أن يفكر أكثر وأعمق  -3

 يحدد األهداف.وبشكل مبتكر. قائد الفريق هو من يوزع األدوار ويضع التكتيك و

الجرأة على اتخاذ القرارات الصعبة: هنا البد من السرعة والوضوح في حسم األمور، وإال  -4

 سيصبح إيقاع فريق العمل بطيئا.

أن يكون مستمعا جيدا: فالرئيس الناجح، يعرف من أين يأخذ المشورة ويستمع للخبراء في  -5

 فريق عمله، كل في مجال اختصاصه.

ساني يجب أال يغيب: فمن يرى في مرؤوسيه مجرد مجموعة من الكفاءات الجانب اإلن -6

المتخصصة تؤدي عملها، مغفال التواصل اإلنساني معهم، لن يكون عادال معهم، ألنه ال يراعي 

 الظروف الشخصية لكل واحد منهم.

صا العفوية وعدم التصنع: هذا األمر مهم جدا للموظفين ألنه عندما يكون رئيس العمل شخ -7

 متصنعا أو متقلب المزاج فسيحتارون في كيفية مخاطبته والتواصل معه.

التمتع بموهبة التنظيم: وإال فسيفقد قدرته في السيطرة على أمور العمل ويفقد أيضا احترام  -8

 وتبعية المرؤوسين.

عدم الخوف من ارتكاب بعض األخطاء: فقط من يعمل يمكن أن يرتكب أخطاء. أما من ال  -9

أبدا فلن يضطر الرتكاب أي خطأ. ليس هناك أسوأ من قيادة مترددة ومكبلة بالخوف من  يعمل

 الخطأ. فالمراوحة في المكان تعني التراجع أيضا، ألن المنافسين يتقدمون.

س عمل يجب أن يكون سعيدا عندما يكون ئيعدا لتقبل أخطاء الموظفين: كل رأن يكون مست -10

 المسؤولية وارتكاب بعض األخطاء أحيانا. عنده موظفين قادرين على تحمل

 . التمكن من المادة العلمية المتخصصة -11

 الطالقة اللغوية و سهولة التعبير بلغة بسيطة . -12

 معرفة الطرائق المختلفة لكتابة المفردات . -13

 أن يكون لديه القدرة على التصور و ابتكار المواقف لتوصيل المالحظات . -14

 

 

 

 

 

 

 



 بنات –التوجيه الفني للتربية البدنية  -اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية 

 معلم التربية البدنيةصفات 

 

له أثر خطير ، إذ إنه يشكل حياتهم المستقبلة  طالبهمن الحقائق الثابتة أن ما يتركه المعلم في 

ويخلق منهم لبنات تصلح لبناء المجتمع ، كما أن المعلم يعتبر المحور األساسي الذي تعتمد عليه 

عملية التربوية والعامل المؤثر فيها ، الدولة في تربية النشء ، وهو أحد المكونات الرئيسية في ال

وحجر الزاوية في تطويرها ، ويتوقف هذا األثر على مدى كفايته ووعيه بعمله وإخالصه فيه ، 

الكثير ويمهد السبيل  طالبهقف التربوية ، ألنه يعطى لفالمعلم له تأثيره الذي ال ينكر في الموا

ومعارف ومفاهيم واتجاهات تضمنها المنهاج  أمامهم لالنتفاع بما يتلقونه على يديه من حقائق

ن وبناء شخصيته وصقل مواهبه وتهذيب خلقه ، فهو القدوة إطالب لذى يعمل على تقويم سلوك الا

 األثر الصالح ، وإن كان غير ذلك كان أثره كذلك طلبته كان صالحاً كان له بين 

 الصفات الواجب توفرها في معلم التربية البدنية

التربية البدنية حتى يمكن االطمئنان  علموالعناصر التي يجب توفرها في مالصفات  هناك كثير من

 على أنه سيقوم بالمهام المطلوبة منه على وجه مرض 

 

 الشخصية :-1

، ويتوقف نجاح برنامج التربية  علموامل المؤثرة في نجاح الفرد كمتعبر الشخصية من أهم الع

تعني تفكيره  علمية البدنية وكفاءته فشخصية المالترب  علمبدنية إلى حد بعيد على شخصية مال

وشعوره وسلوكه ومظهره كإنسان ، ال ينظر إلى نفسه كفرد منفصالً عن اآلخرين بل ينظر على 

اصر والصفات أنه عضو في جماعة . فقد أكد قادة التربية بأن عنصر الشخصية هو من أهم العن

 بوية . لنجاح العملية الترعلم التي يتصف به الم

ا ويمكن تعريف الشخصية بأنها مجموعة تفاعالت الشخص في المواقف االجتماعية التي يوجد به

 . 

 التربية البدنية صفات معينة لشخصيته ومن أهم هذه الصفات ما يلي :  علموينبغي أن تتوفر في م

 أن تكون شخصيته قوية لكى تؤثر في نفوس النشء ومن ثم في سلوكهم . -

 د تم إعداده مهنياً للوصول بالتربية البدنية إلى أرقى المستويات .أن يكون ق-

 أن يكون ذو ثقافة واسعة .-

أن يكون مؤمناً برسالته التعليمية والتربوية ويبذل جهده في هذا السبيل ، ومحباً لعمله والوسط -

 الذي يعمل فيه . 

كأساس يبنى عليه  طلبةة بين الفة و الفروق الفرديأن يكون ملما بمميزات مراحل النمو المختل-

 واحتياجاتهم.  طلبةون أيضاً على علم بخصائص العمله، وأن يك

 والمعلمين عالقات مهنية فعالة .  طلبةأن تكون عالقته مع ال-

 أن يكون متفهماً لعمله والعمل على نشره في الوسط المدرسي . -

 بدنية وأهميتها في مجتمعنا الحديث . أن يكون لدية القدرة أن يوضح لآلخرين ماهية التربية ال-

 وليس المميزين أو الموهوبين فقط.طلبة ى رغبته في العمل مع كل الأن يبد-

أن يكون لدية القدرة والكفاءة على أداء المهارات الحركية في مختلف األنشطة، ألنها وسيلة -

، وبذلك يصبح نموذج مهمة في تعليم المهارات الحركية لألنشطة الرياضية المحددة في المنهج

 للمهارة بشكل فعال. 

طلبة ورداً صالحاً يستمد منه الأن يكون ملماً بأصول التربية البدنية إلى درجة تجعل منه م-

 حاجاتهم من المعارف والمعلومات . 

 . طلبتهأن يكون لديه القدرة على توصيل أكبر قدر من المعلومات والخبرات إلى -
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بدنية قادراً على التنظيم واإلدارة في المجال التربية الرياضية لتحقيق التربية ال علمأن يكون م-

اخلية أو األهداف التعليمية والتربوية في الدرس ، وكذلك في جميع األنشطة سواء كانت د

 خارجية . 

التربية البدنية الفلسفة االجتماعية السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه ويسعى  علمأن يعرف م-

 ها . على تحقيق

عن لطالب أن يحترم جميع العاملين في المدرسة من تالميذ ومعلمين ، وأن ال يكون متحيزاُ -

 اآلخر سواء باألداء أو غيره . 

 أن يكون قدوة حسنة للتالميذ يقتدون به ، ويبث فيهم الروح الرياضية الحقيقية .-

 أن يكون واسع الصدر محباً للمرح وبشوش الوجه . -

ياً وغير متكلف وبسيطاً في مظهرة وملبسه ، مع الحرص أن يظهر بمظهر جميل أن يكون طبيع-

 غير مبالغ فيه . 

 أن يظهر على سماته التدين ، والرجل الصالح وأن يسعى لكي يكون هكذا . -

 

 الخبرة : -2

في مهنته، والخبرة بهذا المعنى لها عدة علم هي عدد السنين التي قضاها الموالمقصود بالخبرة 

 ائد منها ما يلي : فو

نتيجة تعوده على مواقف التدريس المختلفة ، وتزداد هذه الثقة لديه إذا  معلمتبني الثقة في نفس ال-

 ة وعملية . كان أصالً قد تلقى من اإلعداد المهني ما يجعله يفكر بعقلية علمي

ة أو ضارة فيتعلم على مواجه األمور ، فقد تكون الخبرات التي مر بها مفيدعلمتحسين مقدرة الم-

 .منها ما يجب أن يقوم به أو ما يتجنبه 

طويلة يكون تقويمه  علمقة أعدل ، فكلما كانت خبرة المبطري علمتساعد الخبرة على تقويم الم-

 اقرب إلى الصواب من تقويمه بعد التخرج مباشرة . 

رسة أو المركز لكي تأتى الخبرة بأحسن نتائجها بجب أن تتنوع ، فخمس سنوات في نفس المد-

قضاها في مدارس أو مراكز  علمبرة أقل فائدة من نفس المدة لممع القيام بنفس األعمال تصبح الخ

 أخرى وقام بأعمال مختلفة . 

 

 اإلعداد المهنى : -3

في المدارس والهيئات  علمت التربوية التي يتعرض لها المويقصد باإلعداد المهنى كل العمليا

 . علمإعداده كمتهدف أو تساهم في  األخرى المماثلة والتي

كمربى أوالً وكمعلم ثانياً خالل دراسته األكاديمية والفنية ،  علموبهذا المعنى تنمو شخصية الم

فهو ليس باألمر السهل ألن  فاإلعداد المهنة للتدريس يختلف عن غيرها من المهن األخرى ،

ده ولكن يتعامل مع اإلنسان ككل ومع في مهنته ال يتعامل مع الجسد وحده أو العقل وح علمالم

التربية البدنية في عمله إلى حد كبير بمستواه  علمانب اإلنسانية ، ويرتبط نجاح مجميع الجو

 ومعلوماته ومعارفه وقدراته بالنسبة للنشاط الذي يقوم بتدريسه .

لثاني فالمعلم كغيره من ذوى المهن ال بد أن يتوفر فيه عنصران أساسيان أولهما فطرى وا

مكتسب ، والعنصر الفطرى هو استعداده لهذه المهنة وتوفر الميل إليها بالفطرة ، أما العنصر 

 المكتسب هو إعداده وتدريبه لهذه المهنة وكالهما ضروري .

 ومن األهداف الرئيسية لإلعداد المهنى لمدرس التربية البدنية ثالث أهداف هي كما يلي : 

  ة التعليمية والتربوية وأهدافها .تمكينه من فهم حقيقة العملي-

 . طالبتمكينه من فهم طبيعة ال-

 تمكينه من فهم طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه . -
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  الصحة :-4

من الحماس والمثابرة ، التربية البدنية مهنه شاقة فهي تتطلب صحة جيدة وقدر كبير  علممهنة م

 يقوم بعمله على الوجه المطلوب . الضعيف من الناحية الصحية ال يستطيع أن علمألن الم

فالصحة العقلية والنفسية ال تقل أهمية عن الصحة الجسمية ، فالمعلم هو المثل الذي يحاكيه 

التالميذ في عاداتهم وأعمالهم ، فالعادات الصحية ليست غريزة في النفس بل تكتسب عن طريق 

 طالبلصحة الجيدة لليقي في تنمية االتوجيه والتقليد والتدريب المنظم ، ولكي يكون التأثير حق

إجراء فحص طبي شامل على أنفسهم يجب أن يكونوا أصحاء ومن أجل ذلك يجب  علمينفإن الم

 قبل تعينه . علمين الم

 

 الثقافة العامة : -5

في مختلف علم بياً، فكلما زادت معلومات المالثقافة العامة ضرورة لكل مدرس بحكم كونه مر

 هم.تأثير فيالطالب و ثقة  أقدر على كسبالمجاالت لديه كان 

على نضج شخصيته واتساع أفقه وسعة إدراكه ، كما تساعده على  علمفالثقافة العامة تساعد الم

التربية البدنية مع  علمياته العملية ، ونظرا لتفاعل محل كثير من المشكالت التى تصادفه في ح

اً بثقافة عامة وبثقافة رياضية حتى يكون على وكثرة اتصاله بهم فمن األجدر أن يكون ملمطلبته 

 بينة باألمور التي تطرح أمامه . ومن أمثلة الثقافة العامة ما يلي :

 الثقافة العلمية. -

 الثقافة التي تتصل بالمهنة وبمشكالت البيئة المحلية والعالمية . -

 الثقافة الدينية. -

 الثقافة اللغوية. -

 

 :بية البدنية التر علمت مواجبات ومسئوليا

 هو المسئول عن تحقيق أهداف التربية البدنية سواء كانت تعليمية أو تربوية .-1

 فتها االجتماعية .التعاون مع المدرسة في تحقيق رسالتها التربوية ووظي-2

من جميع الجوانب ) بدنيا ، وعقليا ،ونفسيا واجتماعيا ،  طالبع مستوى الالعمل على رف-3

 ومهاريا ( .

 نظيم طابور الصباح  ومراسيم تحية العلمت -4 

 تدريب الفرق الرياضية في المدرسة واإلشراف عليها .  -5 

 تنظيم النشاط الداخلي والخارجي بالمدرسة .  -6

 تنظيم المهرجانات والحفالت الرياضية في المدرسة ووضع برامجها . - -7

ة وإدارة المدرسة بحيث يصبحون العالقات التعاونية مع هيئة التدريس في المدرس توطيد -8

 مستعدين لتقديم أي مساعدة في األنشطة الرياضية. 

العمل على خلق عالقات جيدة مع الهيئات الخارجية للمساهمة في حل بعض ما يقابل المدرسة  -9

 من مشاكل وصعوبات . 

في العملية  امنه هس التربية البدنية وإعدادها إعداداً يحقق فائدتها المرجووالعناية بدر -10

 التعليمية والتربوية

 ) مرفق دليل المعلم القانوني (
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 مــقويــالت

 

عملية الزمة ألي مجال من مجاالت الحياة ،  حتى للتدريس في الفصل كما هو حتميي فيي  التقويم

جميع مجاالت النشاط األخرى، ويظهر االحتياج للتقيويم عنيدما نرييد إصيدار أحكيام معينية، مهميا 

ة أو تعقيد المهمة التي نريد اصدار الحكم بشأنها ، وسواء أكانت اتخاذ قرار بما نرييده كانت بساط

 اليوم ، أو بشأن المهنة التي نمتهنها في حياتنا .

فييالتقويم ميين وجهيية نظيير التربييية عملييية منظميية لتحديييد مييدى تحقيييق األهييداف التربوييية ، وهنيياك 

 مظهران هامان لهذا التعريف .

 لتقويم عملية منظمة .األول : هو أن ا

الثاني : أن التقويم يسلم بأن األهداف التربوية تم تحديدها قبل القييام بعمليية التقيويم ، ودون تحدييد 

 مسبق لألهداف فمن المستحيل القيام بعملية التقويم .

ويمكن القول بمعنى آخر أن التقويم هو عملية اصدار األحكام والوصول إلى قرارات بالنسبة إليى 

 مة خبرة من الخبرات، والغرض من إصدار الحكم قد يكون تطوير الشيء أو تحسينه .قي

وللمعلم مهارة في التدريس، ولرئيس القسم مهارات في التقييم، وقد تكون هذه المهارات تامية وقيد 

 تكون قاصرة ، وإما أن تكون مرتجلة أو مرتبة ومنظمة .

ت الفنية العلمية فيي إعيداد تقريير زيارتية للمعليم ورئيس القسم الناجح هو من يتعرف على المهارا

 فيعمل على تطبيقها ، ويتعرف على السجالت الخاصة فيقوم بتنفيذها وتفعيلها .

 

 

 

  تقييم األداءما هو 

القادرين على  ال شك أن المصلحة العامة تقتضي بأن يعهد بالوظائف إلى األكفاء من العاملين

ذلك المبدأ يعني إهدار  رتفاع إلى مستوى مسؤولياتها، وإهدارالنهوض بأعباء هذه الوظائف واال

 اإلمكانيات البشرية المتاحة وسوء استغاللها.

 األداء: تحليل وتقييم أداء العاملين لعملهم ومسلكهم فيه، وقياس مدى صالحيتهم ويعني تقييم

وإمكانيات  ياتها،وكفاءتهم في النهوض بأعباء الوظائف الحالية التي يشغلونها وتحملهم لمسؤول

األعتبار كاًل من  تقلدهم لمناصب ووظائف ذات مستوى أعلى، ومن ثم فتقييم األداء يأخذ في

 األداء الحالي للعاملين وقدارتهم المستقبلية
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  الفرق بين التقويم والتقييم :

 

 التقويم هو : قياس الهدف ومعرفة نقاط القوي وتعزيزها ونقاط الضعف وعمل خطط لعالجها .

 

 التقويم هو : إصالح الخلل واالعوجاج وتعديله .

 

 التقييم هو : هو إعطاء الشيء قيمته وتقيمه . 

 

 الفرق بين التقويم والتقييم و القياس واالختبار

 

 :بس بين هذين المصطلحين من الناحية التربوية يحدث ل

 

 ممتاز(  -جيد  -ف التقييم : إصدار حكم عام في ضوء معايير محددة بأن نقول هذا طالب) ضعي

التقويم : ال يقتصر التقويم على إصدار حكم على قيمة األشياء ولكن يتجاوز ذلك التخاذ القرارات 

 فهو عملية تشخيصية عالجية وقائية .

 

 

 كيفية تقييم المعلم ) تقويم الكفاءة (

 

 من خالل توزيع نموذج تقييم الكفاءة للمعلم وشرح بنوده
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 متابعة رئيس القسم للمعلم 

من واجب رئيس القسم أن يقوم بعملية متابعة مستمرة للمعلمين معه في المدرسة ، وعملية التقويم 

جد ضرورية وال محيد عنها ، ولكن ينبغي أن ال يستخدم التقويم بشكل خاطئ ، والسيبب فيي ذليك 

عملييية إلييى نييوع ميين التجييريح أو أن الييبعض يسييرف فييي اسييتعمال حقييه فييي التقييويم حتييى تتحييول ال

الترصييد، أو إلييى منبيير لإلطييراء والمييديح وعييدم المتابعيية ، وبالتييالي يييؤثر ذلييك سييلبا علييى العمييل 

 التربوي في المدرسة

والزييارات للمعلمييين  فمتابعية أداء المعليم تكيون فييي طيابور الصيباح وتيدريب النشيياط الرياضيي، 

ولييس لهيا ضيابط عيددي محيدد للزييارة فيي كيل فصيل  داخل الفصل أحد أهم بنود التقويم للمعليم ،

دراسي، فالمعلم الجديد يحتياج إليى تكيرار الزييارات بقصيد تزوييده بالمهيارات والتنميية المهنيية ، 

والمعلم الذي تدنى عنده األداء كذلك يتم الركيز عليه بقصد رفع مستواه المهني، والمعلم المجيد ال 

قدرته على تحقيق األهداف واستفادة المتعلمين منه، ولكين ال يعنيي نكثر له الزيارة إذا تبين للمعلم 

أن نهمل زيارته حتى ال ييركن ويشيعر بأنيه غيير متيابع ، فيضيعف مسيتواه بحجية عيدم الزييارة ، 

 فالمعلم األول يوازن في زياراته، والمطلوب إفادة الكل وإعطاء كل ذي حق حقه 

 

 بعة النشاط المدرسي (متا وزيع نموذج متابعة طابور الصباح ) تو
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 النشاط المكلفة به المعلمة ................  تاريخ البطولة ........................

 مدرسيجدول متابعة النشاط ال

 
 
 
1 

 
على  طعدد الطالبات المشاركات في النشا

 حسب الئحة البطولة :
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 اعداد سجل النشاط المدرسي :
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جراء الفحص الطبي للطالبات المشاركات في ا
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 الدراسي للفصل الرياضية المدرسية متابعةاالنشطة نموذج

 ( الثاني - األول) 
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     التعليمية                                    لعامه لمنطقة حولي  االدارة ا

 لبدنية لتوجيه الفني للتربية اا

 مدرسة .........................
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 وزارة التربية
 االدارة العامه لمنطقة حولي التعليمية

 بنات -البدنية التوجيه الفني للتربية 
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 وزارة التربية

 التعليميةاالدارة العامة لمنطقه حولي 

 بنات -التوجيه الفني للتربية البدنية والرياضية

 

 المنجزة للمعلم خالل الفصل الدراسي األعمال

 (2015_2016الثاني -)األول 

 :المعلمةاسم 

 (         رئيسة قسم )          (  )       الوظيفي: معلمةالمسمى 

 سنوات الخبرة: 

 نصاب المعلمة:

 الفصل الدراسي األول االنجازات
 

 عمل درس ريادي 
 
 
 
 
 

ندوه -عمل ورشه عمل 
 يوم رياضي -محاضره

 
 
 
 

 باألنشطةالمشاركة 
 الرياضية المدرسية

للمادة والمراكز  المصاحبة
 الحاصلة عليها إن وجد

 
 
 
 

ات تخص عمل إصدار
 المادة الدراسية
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 المشاركة في األنشطة
 والفعالياتالمدرسيةالعامة

 
 
 
 

 المشاركة في تحكيم
بطوالت رياضيه علي 

 المنطقة التعليميةمستوى 
 ووزارة التربية

 
 
 

 حضور فعاليات خاصة
بالمدارس األخرى تخص 

 المادة الدراسية
 
 

 االلتحاق بدورات تدريبيه
 دراسيةالمادة التخص 

لهذا العام إن وجد مع 
ارفاق شهادة اجتياز 

 الدورة
 
 
 

 عمل برامج تنميه مهنيه
يخص رئيس )للمعلمين 
 القسم(

 
 
 
 
 
 
 

 إذا كان هناك مشاركات
أخري تخص المادة 

 الدراسية الرجاء ذكرها
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 رسـدـــــــــــــــــــــال

 

 تعريف الدرس :

في المادة الدراسية ويحمل مع ذلك  جزءيعتبر الدرس الوحدة األساسية للمنهج فهو يمثل اصغر 

 . كل خواصها

حسن تحضير وإعداد وتنفيذ الدرس ، فالدرس هو الوحدة  ويتوقف نجاح أهداف المنهج على

هي الخطوة األولى والهامة في تنفيذ وتحقيق األهداف العامة  الصغر للمنهج ويعتبر العناية به

 . للمنهج

في وقت محدد لهم في الجدول  لطالبل الحركية التي تقدم ودرس التربية الرياضية يمثل األنشطة

 . المساعدة في تحقيق أغراض مقرر السنة الدراسية المدرسي أثناء اليوم الدراسي ، ويعمل علي

والالحق حتى تكون الدروس وحدة  ويراعي أن يرتبط محتوى كل درس بمحتوى الدرس السابق

 . البدنية ةصر الياقتعمل علي استخدام ألوان النشاط وتطوير عنا

، وهو محدد في التربية  تعريف الدرس : هي المجال الزمني المخصص لتدريس موضوع ما

أنة يمثل الشكل األساسي  ق(كما35:45الرياضية تبعا للخطة الدراسية لكل مؤسسة تعليمية )

 .المتعامين % من95للعملية التربوية بالمدرسة حيث يشترك فيه حوالي 

 

 

 : ت الدرس الجيدمواصفا ما هي

 

فييه بالسيعادة لطلبية هيل هيو اليدرس اليذي يشيعر ا من وجهة نظير الدراسيات األوروبيية الحديثية  

بصورة فعالة  أم هو الدرس الذي يراعيي الفيروق  طلبةهو الدرس الذي يشارك فيه الوالمرح  أم 

، وييؤمن بالنظيام الفردية لكل طالب  أم هو الدرس الذي يرفض فيه المعلم التسيب وتدليل الطالب

والحيزم والصييرامة  أم هيو الييدرس الييذي تهييمن عليييه التقنييات الحديثيية ميين كمبييوتر إلييى سييبورة 

 تفاعلية إلى آيباد، أي درس بال أوراق 

 

 حتى يكون الدرس ناجحا ويحقق أهدافه ال بد أن تتوفر فيه شروط تساعد على تحقيقه وسوف 

 : نختصرها في بعض الشروط

 التقويم –طريقة االخراج)التنفيذ(  -ت االدوا  -الزمن

 ن يكون لكل درس هدف يسعى إليه المعلم.ايجب أ -

 طاقة ايجابية .بابتسامة و لبة لمقابلة الط االستعداد النفسي-

 االستعداد الذهني قبل بداية الحصة بمراجعة  االعداد الكتابي للدرس  - 

 . قبل بدء الحصة أجزاء الدرسوضع االجهزة واألدوات بطريقة منظمة ومشوقة لكل  -

  . يثة في الدرساستخدام التقنيات الحد-

 من األسهل لألصعب.طلبة هارات الحركية والعقلية للالتدرج في تعليم الم -

 أن يحتوى الدرس على تمرينات شاملة لجميع أجزاء الجسم -

 أن يناسب النشاط الزمن المخصص فال تزيد وال تقل -

التنويع في التشكيالت المستخدمة  - تجاهات الملعب المختلفة المعلم التخدام ) اسالتنوع والتغير -

 (التنويع في االدوات المستخدمة في الدروس –

 ي جو حار.مالئمة حالة الجو فال يكون النشاط قليل في جو بارد وال يكون النشاط مجهد ف -

 وخاصة ذوى االحتياجات الخاصة.طلبة اشراك جميع ال -
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 مراعاة الفروق الفردية   -

  ) ارجاع االجهزة واالدوات الى مكانها بعد االنتهاء من استخدامها (نظافة الملعب  -

-  

 تكون مالئمة للنشاط الرياضي. طلبةمالبس ال -

 فيعتني بمظهرة وشخصيته طالبلل يجب أن يكون المعلم قدوة حسنة -

 

 

 أنماط درس التربية الرياضية:

 

بية الرياضية من قبل المختصين والتربويين إلى أنماط مختلفة إال أننا نتفق على قُسم درس التر

 أنماط محددة لدروس التربية الرياضية كما يلي :

 

 دروس تهدف إلى إكساب الصفات البدنية -1

 

 دروس تهدف إلى إكساب المهارات الحركية -2

 

 دروس تهدف ألى الربط مابين النمطين السابقين -3

 

 تهدف إلى تحسين مستوى األداءدروس  -4

 

 ) االختبارات العملية ( دروس تهدف إلى قياس المستوى الذي وصل إليه التالميذ -5

 

 

 محتويات درس التربية الرياضية:

ق فلذلك قُسم الدرس إلى عدة أقسام بهدف تنظيم عمل 45كما نعلم زمن حصة التربية الرياضية 

 د قٌسم الدرس إلى األجزاء التالية :المعلم والحصول على نتائج إيجابية وق

 ق5االحماء العام  

 ق8 االعداد البدني الخاص 

 ق12النشاط التعليمي  

 ق12النشاط التطبيقي  

 ق3  النشاط الختامي 

 

 

 

 محتويات درس التربية الرياضية

 

 االحماء العام  -1

 االعداد البدني الخاص-2

 النشاط التعليمي -3 

 النشاط التطبيقي-4

  لنشاط الختاميا-5 

 االحماء العام :-1
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الغرض األساسي من )اإلحماء( هو التدفئة العامة واإلحماء وذلك عن طريق إدخال جميع أجزاء 

الجسم في الحركة وخاصة المفاصل والعضالت الكبيرة تمهيدا للعمل األصعب الذي يقوم به 

 ذ نفسياالفرد في األجزاء التالية من الدرس .كذلك تعد المقدمة للتالمي

لتقبل الدرس كامال بروح المرح والسرور واالنطالق والحرية المنظمة .وقد يكون نشاط المقدمة 

تمرينات أو ألعابا وفي كلتا الحالتين يجب أن تكون الحركات أو المهارات بسيطة سهله شاملة 

ن أن تعطى .وان تكون معروفة للتالميذ حتى ال تتعطل الحركة لعدم فهم النشاط أو صعوبته. ويمك

 المقدمة علي شكل لعبة أو تمرينات أصعب.

 

 عداد البدني الخاص :اال– 2

والغرض من هذه التمرينات العناية بقوام التلميذ ولياقته البد نية والتوافق بين المجموعات 

العضلية المختلفة والتأثير على أجهزة الجسم وزيادة مرونة المفاصل ويشترط في هذا الجزء 

األداء وأن تصل الحركات ألقصى مداها حتى تزداد إطالة العضالت وتقوى وبذلك  العناية بصحة

 تؤثر على القوام.

 

 وقد يؤدي هذا الجزء على أدوات أو بدون ولكن استخدام األدوات أفضل.

 

 -وتشمل تمرينات هذا الجزء:

 تمرينات القوة-2تمرينات المنكبين -1

 تمرينات الجذع -4تمرينات التوازن -3

 رينات المشي والجري تم -5

 

ويتخلل هذه التمرينات ما يسمي بالتمرينات الترويحية وهي تمرينات خفيفة طابعها الحرية 

واالنطالق وغالبا ما تكون على هيئة لعبة بسيطة أو سباق خفيف، والغرض من هذه التمرينات أو 

 .  طالبمن الملل الذي قد ينتاب ال األلعاب الترويحية هو إنقاذ الدرس

 

  -النشاط التعليمي : - 3

النشاط التعليمي هو النواة التي يبني عليها الدرس كله وهو صلب الخطة العامة وهو الجزء 

التعليمي من الدرس هو الذي يشمل الوحدة الدراسية .وعلى ذلك يصبح الغرض المباشر للدرس 

 هو الغرض من هذا الجزء .

 

حسب خبرات وقدرات الفصل .وفي فترة  تكون مدة الفترة عشر دقائق وقد تطول أو تقصر

بتقديم النشاط الجديد ويتخذ الفصل  علم الفصل مهارات جديدة .ويقوم المالنشاط التعليمي يتعلم 

 .علمختارها المتشكيال يتناسب مع نوع النشاط وطريقة الشرح والتقديم التي ي

 

 النشاط التطبيقي -4

تي ينقسم إليها الفصل ويستخدم نظام القيادة والحكم إلى الجماعات ال طالبفي هذه الفترة ينتقل ال

وقيمته التربوية كبيرة وتكمن في حسن  طلبةزاء الجدول كله إلى نفوس الالذاتي وهو أحب أج

 استخدام نظام الجماعات والقيادة .

بتطبيق المهارات السابقة أو التي تعلموها في النشاط التعليمي من نفس الدرس  طالبالويقوم فيه 

لمتبع عادة أن تقوم كل جماعة بنشاط معين ثم تنتقل الجماعات تبعاً لنظام موضوع لتمارس كل وا

جماعة نشاط أخر غير الذي مارسته وتتبادل الجماعات أوجه النشاط ثم تنتقل مرة أخرى . حتى 
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 تمارس كل جماعه كل أوجه النشاط التي مارستها كل الجماعات ا ألخرى .

 

إلى انه يصقل من اكتساب المتعلم المهارات .فهذه فرصه للتدريب  وترجع أهمية هذا الجزء

 وإصالح الخطأ وتثبيت المهارة .

 

 وتجهيز األدوات((.--ومن الوسائل المساعدة لنجاح هذا الجزء ))ترتيب الملعب 

 

 النشاط الختامي--5

إلى حالتها  والغرض من هذا النشاط هو تهدئة التالميذ نفسياً وعضوياً والرجوع بأجهزة الجسم

 الطبيعية وتهيئة الفصل للرجوع إلى حجرة الدراسة .

 

ويكون الرجوع على هيئة قاطرات وتكون تمرينات هذا الجزء قصيرة وبطيئة التوقيت هادئة 

 حتى تهدي من سرعة التنفس والدورة الدموية .

 

أو تمرينين ( دقائق عادة في الدرس العادي .وقد تشتمل على تمرين 3وتستغرق هذه الفترة ) 

 ألذراعين أو الجذللرجلين أو 
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 الوحدة الدراسية  االولى
 

  التاسع                             التاريخ :                الى    الفصل 

  عدد الحصص :              األسبوع   التمرينات             الدرس 

 ( الثعبانيتمرينات باستخدام الشريط ) 

 . المقررة المهارات تجيد الطالبة أن الهدف األجرائي :

 .                         عدة  32من  تؤدي الطالبة جملة تمرينات بالشريط الثعباني  أن  الهدف النفس حركي :

 استخدامات الشريط الثعباني . على الطالبة تعرفت أن الهدف المعرفي :

 الطالبة بالثقة في  النفس . ان تشعر الهدف الوجداني :

 الهدف محتوى الدرس زمن أجزاء الدرس

 

 

 اإلحماء العام

 

 

 

 

 االعدادالبدني

 الخاص

 

 

 

 

 

     

 ق               5

 

 

 

 

 

 ق8  

كرة السلة مع عمل  ملعب خطوط حول بأنواعه المشيالدخول ب -
 للوصول السرعة بزيادة التدرج دورانات ومرجحات للذراعين ثم

 . الجري الى
الوان من االطواق على االرض  3لعبة صغيرة : يتم توزيع  -

بصوة عشوائية و تقوم الطالبة بأداء المهارة المطلوبة مثل ) 
.... ( وعند رفع المعلم للون الطوق  -الوثب فتحا وضما  –الحجل 

 .فتقوم الطالبة بالجري للوقوف داخل الطوق 

   _________ 

 تمرينات بنائية عامة :

 ( دوران الذراعان في اتجاه عقارب الساعة و العكس. وقوف) -

( ثني الجذع أماما أسفل للمس الذراعان عاليا -وقوف) - -

 القدمين بالتبادل.

( لف الجذع مع رفع الركبة أماما  للمسها بالمرفق وقوف)  -

 المقابل .

 ( تبادل قذف الرجلين خلفا.جثو افقي) -

 ( الوثب في المكان الوقوف. )-

 . ( مرجحة الرجلين في اتجاهات مختلفة لوقوف_ )ا

: يمكن استخدام رياضة الزومبا في هذا  1مالحظة 

 الجزء .

 

تنشيط الدورة 

 الدموية

 

 

 

 

تنمية عناصر 

 اللياقة البدنية
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 يتبع

االعداد 

البدني 

 الخاص

 

يمكن تأدية التمرينات السويدية  :2مالحظة 

 بمصاحبة االدوات كما يلي :

 تمارين باستخدام الكراسي  -1
انبا ( الذراعان ج –مثال : ) الوقوف مواجه للكرسي

وضع احدى القدمين على الكرسي وثني الركبة 

بوضع عامودي مع فرد الرجل االخرى خلفا  

 مستقيما .

 

 تمارين باستخدام  كرة اللياقة ) بالتيس(  -2
الرجلين عاليا مع  –الذراعان جانبا  –الرقود مثال : 

 مسك الكرة الطبية بالقدمين (

 مرجحة الرجلين للجانبين بالتبادل 

 

 باستخدام  الدامبلز تمارين   -3
مسك  -الذراعان عاليا   –مثال :  )وقوف 

 الدامبز باليدين ( تبادل ثني وفرد الذراعين  .

- 

 تمارين باستخدام االستبس  -4
تبادل  –مثال : ) الوقوف بمواجه االستبس 

 رفع القدمين .

 

 # كما يمكن دمج اكثر من أداة معا 

ة / كرة مثل  االستبس  مع الدامبلز / الكرة الطبي

 اللياقة /

 أو  الكرسي  مع ما سبق . 

 أو الداملبز مع كرة اللياقة
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 اجزاء الدرس

 

 الزمن

 

 محتوي الدرس

 الهدف
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 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء التطبيقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( االرتداد العميقمراجعة لما سبق دراسته  )

 

 تدريبات تمهيدية : 

 ط.ـ مرجحة ودوران الذراعين بالشري1

 ـ دوران الشريط حول نفسه على شكل دوامه.2

 
 * تمرينات باستخدام الشريط الثعباني*               

 
 ،يمكننن أداء التمرينننات بشننريط واحنند أو شننريطين  

ويراعى عند استعماله فرد الذراع جيداً ـ وأن تكنون 
 المفاصل.حركات الدوران والمرجحة من 

 
 التعليمية:الخطوات 

 للمهارة.ج شرح وعرض نموذ -1
 تعليم حركات الذراعين بدون اداة . -2
 مع االداة . حركات الذراعينتعليم  -3
 تمرينات.ربط الحركات  معا في جدول  -4
 

 األداء الفني :
 ) يفضل كتابة األداء الفني (

________________ 
 
 

 

تقسم الطالبات الى مجموعات لتقوم ا بأداء جملة 

عداد المعلمة باستخدام الشريط الثعباني من ا حركية 

 دون موسيقى  ثم بمصاحبة الموسيقى :ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مراجعة

 

 

تهيئة 

الجسم 

الستقبال 

 المهارة

 

 

 

 

تعلم مهارة 

 جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبيت 

واتقان 

 المهارة
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تقسيم الصف الى أربعة 

مجموعات كل مجموعة تقف 

في طابور في زاوية من زوايا 

الصالة مع مسك الشريط 

 تا اليدين الثعباني بكل

 

 

التقدم الى االمام مع عمل دائرة 

تتوسطها طالبة لتمسك بأطراف 

 زميالتها.شرائط 

الحجل لعمل دوران الى االمام 

 ثم الى الخلف.

طعن جانبي الى الخارج ثم 

 الرجوع.

 

 

الحجل مع عمل الحركة الثعبانية  

 لتشكيلالشريط الى الوراء 

 مثلثين ناقص ضلع متقابلين 

  اليعمل ميزان ع

 

  

 

 
 

 استرخاء:تمرينات 
 

ً  وقوف)ال - شبك اليدين امام  مع لألمام الجذع انحناء (فتحا
 الجسم.

 العينين اغالق (مائالً  مفرودتان الذراعان. تربيع جلوس) -
 .النفس تنظيم مع

 ثواني لتنظيم التنفس . 5)تكور على الظهر( الثبات  -

اعين فوق الرأس بالشهيق الذراعان أسفل( رفع الذر – )رقود -

 بالزفير.وعودتهما بجانب الجسم 
 

  يمكن االستعانة بتمارين اليوجا  في هذا الجزء    :3مالحظة 
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 االنترنت –لبدنية المعلم في منهج التربية ا
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 الزيارة الصفية  

 

 أهداف زيارة رئيس القسم للمعلم في صفه :

 ـ متابعة أساليب التدريس ، وعرض المفاهيم .1

 ـ التعرف على سير العمل في تدريس المادة .2

 . ـ التعرف على مستويات المتعلمين الفائقين والضعاف ، وتقدم المتعلمين نحو تحقيق األهداف3

 ـ تقويم أداء المعلم .4

 ـ اكتشاف قدرات ومهارات المعلم وعالقته مع المتعلمين مع االطالع على مهارات التدريس 5

 ـ متابعة تنفيذ المعلم للقرارات والتوجيهات .6

 ـ متابعة إنتاج المعلم من الوسائل التعليمية ، ومدى مساهمتها في تحقيق األهداف .7

 التعامل مع المتعلمين .ـ متابعة إدارة الفصل و8

 ـ إيجاد مادة علمية لالجتماعات الدورية للقسم .9

 ـ تحديد سياسة واضحة وعادلة في النمو المهني للمعلم من خالل ترقيته في الوظيفة .10

 ـ معالجة مواقع الخلل والضعف من خالل عمل اللقاءات التوجيهية للمعلم وزمالء العمل .11

ن خالل زيادة طرح الثقة بالنفس والعمل المشترك بينه وبين اإلدارة ـ تعزيز أداء المعلم م12

 المدرسية .

 

 مراحل الزيارة :

 مرحلة ما قبل الزيارة :ـ 1

 . تحديد الهدف من الزيارة 

 . ) تحديد مكان الزيارة ) الفصل ـ صالة التربية البدنية ـ الـساحة ـ المالعب الخارجية 

 . إخطار المعلم بموعد زيارته 

 : مرحلة أثناء الزيارة ـ2 

 . االستئذان قبل دخول الحصة مع السالم 

 . الدخول مع بداية الحصة 

 . الجلوس على أحد الجانبين 

 . عدم إظهار أي شيء يدل على عدم الرضا من تمعر وجه ، أو نحو ذلك 

  تسجيل الزيارة بكل معالمها بالصورة الفنية التي يراها رئيس القسم موضحة لإليجابيات

 لبيات ، وأن تكون هذه الزيارات بملحوظاتها مدونة لسجل الزيارات في القسم .والس

 . عدم التدخل في سير الدرس إال للضرورة القصوى ، وفي أضيق الحدود 

 . المحافظة على مكانه المعلم بين طالبه ، وتزويده في نفسه بالثقة 

  شكر المعلم في نهاية الحصة مع السالم عند االنصراف من الحصة. 

http://sportw.montadarabi.com/u4
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 : مرحلة ما بعد الزيارةـ 3

 . تسجيل الزيارة في سجل الزيارات 

 . مناقشة المعلم 

 . وضع التقرير الذي يتضمن نقاط القوة والضعف 

 عقد اجتماع للمعلمين ذوى المالحظات المشتركة لتبادل الرأي بشأنها .

 

 

 : ما يالحظه رئيس القسم أثناء الزيارة 

 

 : قبل بداية الدرس 

 بتهيئة متطلبات الدرس من الوسائل التعليمية :ته وعناياهتمامه  -

 تجهيز التقنيات الحديثة  -  االجهزة واألدوات بصورة منظمة ومشوقة) وضع 

 . (تجهيز مشغل االسطوانات  -

 .بتنظيمهوحسن اهتمامه  تواجد سجل االعداد الكتابي للمعلم  -

 

 : أثناء سير الدرس 

 بالزي وخالفه زمينالحضور والملتتدوين  -

 تالف نبرة الصوت وحدته .اخ -

 استغالل المساحات المتوفرة . -

 .تغيير اتجاه المعلم اثناء الشرح  -

 –مربع ناقص ضلع  –قوس  –) انتشار  النظامية في الدرس التشكيالت استخدام  -

 قاطرات.....( –صفين 

 استخدام الموسيقى في المواضع المناسبة . -

 .  مهارةلل و التكنيك الحركي  م باألداء الفنياالهتما -

 على اكتشاف االخطاء وتصحيحها .مدى قدرة المعلم  -

 مدى مناسبة اخراج الدرس للمرحلة العمرية . -

سواء الناتجة عن الوراثة وطبيعة البيئة أو )البالفروق الفردية بين الط مراعاة -

توى العلمي و النفسي عند الناتجة عن تباين المستوى االجتماعي وتأثيره على المس

 . تبسيطها ومتابعة مستويات الطالبحيث عرض المادة و ( منلبةالط

 وتطوير لياقتهم البدنية ى اكتشاف مواهب وقابليات الطالبعلمدى قدرته  -

 من االصابات ومراعاة عوامل االمن والسالمة.الب بسالمة الط اهتمامه -

 وتشوقهم لها . ة لمادة الدرس ومدى تقبل الطالبطريقة التدريس المتبع -

 اليومية .درس ببيئة الطالب وحياته ربط مادة ال -
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 الضبط والقدرة على اتخاذ القرار الصائب . -

 قوة شخصية المعلم -

 . مدى تتبعه وتطويره في مجال اختصاصه -

 عمل تغذية رجعية لما تم تدريسه في الحصة . -

 

 : بعد االنتهاء من الدرس 

 من مادة الدرس وزيادة فعاليتهم . لبةمدى استفادة الط -

 ة واألدوات الى مكانهاارجاع األجهز -

 االلتزام بزمن الحصة  -

 بنظام  لبةانصراف الط -

 

 من وسائل ضبط الفصل :

  ال يبيييدأ اليييدرس قبيييل أن يسيييود النظيييام ، ويحصيييل االنتبييياه ، بشيييرط أال يسيييتخدم العنيييف

 والغضب والصراخ .

 اتسي  تب المقاعد ويجلس كل متعلم مكانه ، ويلتقط كل متعلم ما ااال يبدأ الدرس قبل أن تتر

 تحت مقعده .

 . توزيع نظره في جميع األركان ، فال يجعل اهتمامه قاصراً على الصفوف األمامية 

 . عدم شغل المعلمين بمسائل جانبية حتى ال يتشتت االنتباه 

 . شغل المتعلمين طوال الحصة بشتى الوسائل التي تجذبهم إلى الدرس 

 الم فيما بينهم .ال ينشغل بأعماله الخاصة عن دارسيه فيفسح لهم الك 

  أن يتييدرج فييي التعامييل مييع المتعلم)صيياحب المشييكلة(فيلجأ للتلميييح معييه قبييل التصييريح فييي

 العقاب.

 . تقديم بعض الحوافز المادية أو المعنوية بالتشجيع والثناء 
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 النقد

 

  تعريف النقد:

 ليختبره أو ليميز جيده من رديئه.لمالحظته أو   نقد الشيء

 

  د البناء والنقد الهدامالفرق بين النق

=================== 

 النقد البناء يستخدم أساليب علمية.. بينما النقد الهدام يقوم علي السب والتجريح الشخصي. -1

الناقد البناء يقدم نقدا متخصصا وعلميا، قائما على دراسة تخصصه.. بينما الناقد الهدام ينتقد  -2

 مجاله.أفكارا ال يلم بها ويتكلم فى غير 

الناقد البناء يحرص على نصيحة األشخاص ويلمح قبل أن يصرح.. بينما الناقد الهدام يتعمد  -3

 فضيحة األشخاص.

الناقد البناء هدفه الحقيقة المجردة وتحسين األوضاع.. بينما الناقد الهدام همه أن يكسب الموقف -4

 ويثبت أنه انتصر فى النهاية.

د على إيجابيات الفكرة وتوضيح سلبياتها.. بينما الناقد الهدام ال يرى الناقد البناء هو الذى يؤك-5

 فى أى فكرة سوى الجانب السلبى فقط.

الناقد البناء يرى أن رأيه يمكن أن يؤخذ به، ويمكن معارضته.. بينما الناقد الهدام يرى أن رأيه -6

 بمثابة حكم نهائى غير قابل للنقض.

بجميع اآلراء المطروحة ويناقشها.. بينما الناقد الهدام غير مستعد الناقد البناء هو الذى يرحب -7

 لسماع رد صاحب الفكرة.

الناقد البناء له رأى موحد حول الفكرة بغض النظر عن صاحبها.. بينما الناقد الهدام لديه -8

 ازدواجية، فهو ينتقد حسب مكانة األشخاص.

 الهدام يوسع النقد إلى موضوعات أخرى. الناقد البناء يركز على الفكرة.. بينما الناقد-9

 الناقد البناء يحاول أن يقدم بدائل للتطوير.. بينما الناقد الهدام ال يهمه تقديم حلول.-10

 الناقد البناء يعتبر النقد مرحلة من مراحل العمل واالنجاز.. بينما الهدام يقف عند النقد. -11

ها من األفكار التى ال عالقة لها ب الموضوع.. بينما الناقد البناء يفصل بين الفكرة وبين غير -12

 الناقد الهدام يكرر نقد نفس الموضوع فى أماكن وأوقات ال عالقة لها به.

الناقد البناء ممكن أن يتقبل األفكار االيجابية األخرى لنفس الشخص الذى انتقده.. بينما الناقد  -13

 ألخرى مهما كانت إيجابية.الهدام إذا انتقد شخصا فإنه يرفض كل أفكاره ا
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 متى يكون النقد مرفوضا 

عندما يتجاوز الناقد حدود األدب، خاصة إذا كانت ألفاظ المنتقد جارحة، وتسىء الى الشخص  -1

 نفسه وألهله.. ال إلى فكرته أو مشروعه.

.بيته عندما يتجاوز النقد إلى الهجوم على المقدسات، كاإلساءة إلى هللا ورسوله، ا والى أهل  -2

 .وإلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

 عندما يكون النقد بأسلوب غاضب، ويمتهن كرامة الشخص.-3

 عندما يكون النقد بال مناسبة، حينئذ سيكون النقد فى غير مكانه.-4

 

 هدفين إذا اردت أن تنتقد شخصا فأنت امام أحد

  ذي تنقده فيهتنتقد الشخص ذاته في صورة الموضوع ال إما ان تكون

 صاحبها أو أنك تنقد الفكرة بغض النظر عن

تعبير عن وجهة نظر تجاه تفكيرشخص آخر فيجب أن يكون بتميز شديد حتى  لذلك النقد هو

 اآلخر النفقد هذا

 النقاط الهامة في النقد وإليك بعض

 

 : ـ البينية1

 وال تنقده أمام اآلخرين . ينهليكن نقدك ألخيك ، أو ألّي إنسان آخر نقداً بينياً ، أي بينك وب

 : ـ اإلنصاف 2

وكلّما كنت دقيقاً في نقدك ، بال جور وال  النقد هو حالة تقويم .. حالة وزن بالقسطاس المستقيم ،

 كنت أقرب إلى العدل واالنصاف  انحياز وال تعصب وال افراط وال تجاوز ،

 : ! اإليجابي إلى السلبي ـ إجمع 3

باإليجابي فتشيد به وتثّمنه ثّم تنتهي  ساليب المحبّبة في النقد ، حيث تبدأوهذا األسلوب هو من األ

اإليجابيات مدخالً سهالً للنقد ، أل نّك بذلك تفتح  إلى السلبي ، وبهذه الطريقة تكون قد جعلت من

اآلخر إلى نقدك أو نصيحتك .. إنّك تقول له : إنّه جيد وطيب  مسامع القلب قبل األذنين ليستمع

ً  لح ومحترم لكّن ثمةوصا  . مؤاخذات لو انتبه إليها لكان أكثر حسناً وصالحا

 : اإللتفات إلى اإليجابي ـ 4

، ويكون اإليجابي  وقد يكون السلبي لدى أحد األشخاص أكثر من اإليجابي بحيث يغّطي عليه

ة ألن ذلك مما فال تعدم المحاول نادراً للدرجة التي يتعيّن عليك أن تبحث أو تنقّب عنه تنقيباً ،

 .. يجعلك في نظر المنقود كريم الطبع

 : ـ أعطه فرصة الدفاع عن نفسه 5

 : !الظواهر   ـ حاسب على 6

له  فلعلّ » أن تمضي في نقدك وترتب عليه األثر ، احترم نوايا المنقود وحاسبه على الظاهر  قبل

 « . عذراً وأنت تلوم 

 : ـ استفد من تجربتك في النقد 7

أفادتك حصيلة تجاربك أن تبتعد عن  تجاربه في نقد اآلخرين ، أو نقد اآلخرين له . وربّمالكّل منّا 

 أساليب النقد التي جرحتك أو عمقت جراحك القديمة ،

 : النقدية واضحة ـ لتكن رسالتك 8

الكالم ليس مجدياً دائماً ، وقد  ال تجامل على حساب الخطأ ، فالعتاب الخجول الذي يتكلّم بابن عم
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خرقاً أو تجاوزاً صريحاً فكن صريحاً في نقده   ينفع في إيصال رسالتك الناقدة . فإذا كنت ترىال

 .أيضاً 

 : ! بمكيالين ـ ال تكل 9

ما ،  من مقتضى العدل واالنصاف أن ال تكون ازدواجياً في نقودك فإذا انتقدت صديقاً في أمر إن

منحاز بالنسبة  ذاته ، فأنت ناقد ظالم أووكنت سكّت عن صديق آخر كان ينبغي أن تنقده للشيء 

وعندما يصدر الخطأ نفسه من  للمنقود أل نّه يرى أنّك تكيل بمكيالين ، تنتقده إذا صدر الخطأ منه ،

 . صديق آخر فإنّك تغّض الطرف عنه محاباة أو مجاملة له

 : ـ ال تفتح الدفاتر القديمة 10

 : التدّرج في النقد ـ 11

  :ه انقده لشخص ـ 12

 : ـ اقترح حلوالً  13

 : الموقع والمكانة ـ راع   14

 : تكن لقّاطاً للعثرات ـ ال 15

 : ! ـ النقد هدية .. فاعرف كيف تقدّمها 16

 

 . النقد والنصيحة والتسديد مقبوالً ومرحباً به ، بل يُقابل بالشكر واإلبتسامة ألجل أن يكون

فإذا صغت نقدك بأسلوب عذب جميل ، « تحابّواتهادوا »معلوم ـ تجلب المودة  والهدية ـ كما هو

طبق من المحبّة واإلخالص ، وكنت دقيقاً ومحقاً فيما تنقد ، فسيكون لنقدك وقعه  وقدّمته على

 وأثره المؤثر على نفسية المنقود أو )المهدى إليه( الذي سيتقبّل هديتك على طريقة الطيب

 . «ووفقني لطاعة َمْن سدّدني ومتابعة َمْن أرشدني»

 

 إنسان يحّب ذاته ! .. ، فال تحّطم ذاته بنقدك القاسي الشديد ! .. ، كن أحرص على أن تذّكر أّن كلّ 

 ! ترى ذاته أجمل وأكمل وأنقى من العيوب

، وعندها تكسب أخاً حبيباً بدالً  ! وقل له ذلك .. قل له : إّن دافعك إلى النقد أن تراه فوق نقدك ..

 . ! من أن تخلق لك عدواً 
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 أمثلة من عبارات النقد البناء : 

 

  اهتمت  –تألقت  –تميّزت  –أبدعت   -أحسنت 

 

  حبذا  –يستحب  –يستدعي  –يجب  –يقتضي  –يلزم  –يستحسن  –يفّضل– 

 

  من المهم  –من المستحب  –من الواجب  –من الالزم  –من المستحسن  –من المفّضل– 

 ن المفترض م –من المحتم  –من البديهي 

 

 ).... يفترض  –البد  – وضع أداة نفي قبلها مثل : )  لم يفّضل عمل 

 

 أمثلة من عبارات النقد الهدّام :

 

  من غير الضروري  –أساءت  –أهملت 

  ضعيف   –يكره 

  أداء هابط 
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 ....................................... تقرير زيارة للمعلمة

 رة ...................     نوع الزيا     قم الزيارة ................ر          التاريخ .............................    اليوم ....................       

                                         كان تنفيد الدرس .......................م .....   ............... التحضير       . الفصل ..............................   حصة ....................ال      

 ......................................التزام المعلمة بالزي الرياضي    ..    ....................................... بالزي الرياضيا   التزام التالميذ 

 .............................. الدرس:مهارة                                                                

 

االحماء العام: 

.......................................................................................... 

............................................................................................. 

                                                   

 :االعداد البدني الخاص 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 الجزء التعليمي:

.......................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 :   الجزء التطبيقي

.......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

. 

 : الجزء الختامي  

......................................................................................................................................................................................... 

 

 التعليمي:التنوع في أساليب 

........................................................................................... 

......................................................................................... 

 : لفروق الفردية مراعاة ا

............................................................................................ 

........................................................................................... 

 :استخدام االدوات واالجهزة الرياضية المناسبة للدرس

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 :  استخدام التقنيات الحديثة 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

      وزارة التربية                                                              
                                      التعليمية   لعامه لمنطقة حولي  االدارة ا

 لبدنية لتوجيه الفني للتربية اا

 مدرسة .........................
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  الفنية: الموجهةتوصيات 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 الـفـنـية الموجهةتـوقـيع                                                        تــوقـيع الـمـعـلــم                             

 الكفاية المهنية 
 

 ننني بننـ ك الكفايننة المهنيننة ك مجمننوع المعننارف والمهننارات واالتجاهننات : نع
الضننرورية ألداء مهننام المعلننم وأدواره ، ومننن ثننم فهنني كفايننات ذات طبيعننة 
معرفينننة ، وجدانينننة ، ونزوعينننة وهننني كنننذلك القننندرة علنننى تحقينننق التنمينننة 
المقصننودة طبقننا لمعننايير محننددة مسننبقا وتننزداد الكفايننة كلمننا أمكننن تحقيننق 

 يجة تحقيقا كامال . ويرتبط مفهوم الكفاية باإلجابة عن السؤال :النت
 

كيف نعمل ؟ وكيفف ننففو ونق فا تفا نعهمنفا   

 ؟إلنجاز المقهوب عهى الوجه األكمل 

ويعكس الخلفية النظرية المكون المعرفي لهكفايات :

التنني يحتاجهننا الشننخص المعننني ، لتفسننير وتوضنني  كيفيننة أداء المهننام 

 لعمل ، ووصف خطواتها وتتابعها .التي يتطلبها ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مراعاة التوقيت الزمني للحصة 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 ادارة الفصل:  .

.......................................................................................... 

........................................................................................... 
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