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ً أننا جميعفيه الشك مما  ال يبلغ مبتغاه الحقيقي بتمكين الفرد من الحصول على المعارف  التعليم ندرك أن  ا
ً ترتيب، على تحريك الفكر فيها تحليالً  اً يجعله قادر فحـسب، بـل ـي مختلـف ف ،إبداعا وتوظيفاانتقاء ، اً نقد، ا
 لتعليملعلى التعلم الذاتي الذي هو أساس  اً االجتماعية واالقتصادية والثقافية ، ويجعله قادر ةمنـاحي الحيـا

تية العلمية والمعلوما اتورالث في ظلمنه في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والسيما  المستمر الـذي البـد
ي المجتمع شراك القطاعات المعنية فميع بإالمتكافئة للج التعليم فرص  يتم بالسعي الدائم توفير والثقافية كما

 كافة وتعزيز الشراكات بين جميع هذه األطراف.

كل العاملين في الحقل التربوي باعتبارها وحـدة  تمثل محط أنظار التعليمكمؤسسة معنية بفإن المدرسة  عليهو

 عمل التربوي بما يتناسب معالوزارة وأنها الوحيدة القادرة على رفع مستوى كفاءة ال العمـل الرئيـسي لخطـط

تحقيق مكانة مرموقة وبارزة في عالم تتالطم فيه أمواج العولمة بمختلف أنواعها  تطلعات وآمال الدولة فـي

 والتطوير في كل فروع العلم والمعرفة.  وتتسارع فيـه خطـى التقـدم

تنمية الثقافية وبخاصـة نحن أهل االختصاص أن نقوم بربط خطط تطوير التربية بخطط ال علينالذا كان 

اسـتنباط الصنع األكثر مالئمة لتوظيف المؤسسة التربوية في تطوير النشاط الثقافي في المجتمع المحلي 

ً المؤسسة التربوية منبت والوطني وجعـل ً خصب ا لإلبداع الثقافي على أنواعه وركنا من أركان الحفاظ على  ا

تحويل كل مدرسة إلى مجتمع معرفة مصغر يعلم لعي الدؤوب والعربي وكذلك بالس التراث الثقافي الـوطني

في تطوير عمله وممارساته والولوج إلى المعرفة اإلنسانية المتراكمة بتوفير بيئة  الثقافة الحديثة ويستخدمها

لم تتوافر فيها بقدر اإلمكان مصادر تع،تستند إلى الحقائق والمسئوليات المتبادلة  تعلم صـحية آمنـة وداعمـة

من مكتبات عامة وحواسيب تتيح الولوج إلى الشبكة  التعليميةالمؤسسات  متنوعة بما في ذلك خارج إطار

جاذبة للمتعلم وتتمتع بمرونة كافيه ،الوسائل المستخدمة مشوقة ، التعليم العالمية للمعلومات لجعل مناهج 

 حتى يتمكن المتعلم من استخدامها بابتكار. 

 لذا كان لها النصيب األكبـر ،هي المرتكز األساسي للمجتمعات بمؤسساته الحيوية التعليميةإن المؤسسة  -

االهتمام والموازنات على مر العصور في مختلف األقطار وأي تعطيل في وظائفها أو تضاؤل في كفاءتها  مـن

 ا. عليهمن أداة للتنمية واالستثمار الوطني إلى عبء التعليم  يحـول

ً تها إدارة تربوية كغيرها من اإلدارات تسعى سعيبصف التعليميةوالمؤسسة  ً حثيث ا  اسـتثمارإلى تحسين أدائهـا و ا

 أهدافها المنشودة وفق خطط مدروسة واعية. ،طاقاتها الداخلية والخارجية لتحقيق 

ً وتحقيق   لذلك كله كان تقسيم الدليل في خمسة أقسام رئيسية : ا

 :األول منهـا عـن يتحـدث القـسم  

 المدرسية الناجحة  ارةاإلد -1

طقة والمن واالمتحانات، وتبعـه الهيكـل التنظيمـي) للـوزارة،شئون الطلبة  : عن ويتحدث القسم الثاني-2 

 والمدرسة الثانوية (،  التعليمية

 .أوضحنا أهمية الخدمات التربوية:  القسم الثالث وفيه -3 

لمالية والشئون ا ،ام وأنواعها، ثم تبعه الشئون القانونيةجازات والدواإلإلى فيه الرابع تم التطرق  القـسم-4 

  .بالمدارس ثم القـسم اإلداري

 والمالية من مخازن وصيانة. ،وفي نهاية الدليل تطرقنا إلى الخدمات اإلدارية 
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ً إذن أصبحت  -  عتمدولم تعد ت اوممارساته اوطرائقها وأساليبه، اواعدهوق، او أصوله، افلسفته هل اإلدارة المدرسية علما

 الخبرة واالجتهادات الشخصية .  ىعل   

: أنها عدة تعريفات لإلدارة المدرسية أبرزها لذا وضعت  

 بية ضمنتنفيذ( تتفاعل كلها بإيجا – هتنسيق توجي –) تخطيط  :تتعلق بالتالي هي مجموعة من العمليات الوظيفية -1

   .والدولة ا يتفق مع أهداف المجتمعموآلية واضحة ب ،سياسة عامة وخارجها وفق ،خل المدرسةمناخ مناسب دا

ات تنسيق اإلمكان من خالليتم  عبارة عن جهود فنية وإدارية يقوم بها مدير المدرسة ومعاونوه وفق تنظيم معين -2

   .المادية والبشرية المتاحة لتحقيق أهداف مرسومة تخدم المدرسة والبيئة

وفير الجماعي  التعاوني بقصد ت جموعة من العمليات التنفيذية والفنية التي يتم عملها عن طريق األداء اإلنسانيم -3

الرغبة في العمل النشط المنظم فردياً كان أم  شحذ الهمم وبعث علىالمناخ الفكري والنفسي والمادي الذي يساعد 

   .جماعياً من أجل حل المشكالت

اف وفنيين بغية تحقيق األهد ل التربوي من إداريينقن العاملين في الحيقوم بها فريق م ود المنسقة التيالجه -4

سس أ علىأبنائها تربية صحيحة و الدولة من تربية االتربوية داخل المدرسة تحقيقا يتمشي مع ما تهدف إليه

   .سليمة

تربوية الخبرات المدرسية وال هتوجيويقوم بتنسيق و،األغراض التربوية تحقيقا فاعالً  هكل نشاط تتحقق من ورائ -5

   .وفق نماذج محددة من قبل الوزارة والمؤسسة التربوية

هداف عمل أ عرف أيضا بأنها حصيلة العمليات التي تتم بواسطتها وضع اإلمكانات البشرية والمادية في خدمةكما ت   -6

  .من األعمال

 غير أن المجمل مما سبق في هذا التعريف هو أن :

صل اجتماعي مت التربوية: عبارة عن تنظيم جهود العاملين وتنسيقها لتنمية الفرد تنمية شاملة في إطاراإلدارة -1

   هوبيئت هبالفرد وبذوي

ية األهداف التعليم وتنسيق جهود األفراد بأقل وقت وجهد ممكنين نحو تحقيق هاإلدارة التعليمية: عملية توجي -2

 المشتركة 
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ويربط األصيل ،استيعاب المستجدات علىكعمل قيادي وفن يحرص ،اإلدارة المدرسيةدور  برزومن هنا ي

وتطور وسائل االتصال والمواصالت وما يترتب عليها من ،في ظل الثورة المعرفية المتسارعة بالمعاصر

 إليجابي نحو األفضل  المدرسة في بيئتها بؤرة دينامية للنشاط والتغير ا ومشكالت لتغدو ظواهر

 علم وفن والتزام بأخالقيات المهنة فهي علم بأن ممارستها تتطلب معارفالحديثة اإلدارة المدرسية ف

رسة المد من مدير لزمألنها ت نا ا تتطلب مهارات إدارية تربوية متطورة وفمومعلومات علمية ومهنية دقيقة ك

خرين ومشاعرهم كي يستطيع حفظ التوازن بين سير العمل مرهفا وحكمة بالغة وتفهما واعيا لحاجات اآل حسا

لك يكون وبذ ورفع كفاءات العاملين بمستويات أدائهم واالهتمام بشؤونهم،في اتجاه تحقيق األهداف المنشودة

  .قائدا تربويا فاعال 

 إلدارة المدرسية الناجحة ما يلي :  اولعل من أبرز معايير 

 .درسة قدوة في الجوهر والمظهر  القدوة : وهي أن يكون مدير الم -1

      .تأصيل القيم وإنشاء مجموعة من اإلجراءات لتحقيق رؤية المدرسةالقدرة على  -2

 .بين أفراد منظومة العملاالنسجام   علىاإلخالص واألمانة في العمل والمحافظة االتصاف ب -3

 .العدالة في السلوك والتصرفات  توخي  -4

   .لخا الت ورسم اإلجراءات والتنظيم ...السجوتوثيق : التخطيط وابالتي تحتاج إلى ص اإلدارةمهارة  -5

 بيات. اإليجابيات وتقويم السل علىالتحفيز: تشجيع العاملين بالهيئة اإلدارية، التعليمية والتأكيد  -6

 .مواجهة المواقف واألزمات بهدوء وثبات ومعرفة األخطاء وتفادي تكرارها -7

   .مور والمجتمع المحلي وبث روح الثقة بين أطراف العمل التربويالعالقة األبوية مع أولياء األ    -8

  .المتاحة بأبعادها المختلفة  قنياتاالستفادة القصوى من الت -9

   .اتباع النهج الديمقراطي في العالقات االجتماعية والمشاركة وليس التسلط والفردية -10

 .معرفة بالبيئة االجتماعية  اإليمان بأهمية اإلنماء المهني  والوعي بالثقافة العامة وال -11

  .االستيعاب الكامل لحقيقة العملية التربوية والتعليمية وأهدافها  -12

 العالقات المهنية مع المنظمات والهيئات التربوية المختلفة.  علىالحفاظ  -13
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 ميالتعلي المخرج في الجودة درجات علىأ تحقيقو التعليمية نظمها تطوير على المعاصرة المجتمعات  تحرص

   .والعالمي اإلقليمي الصعيدين على بالتعليم المعنيين اهتمام موضع التعليم جودة قضية أصبحت وقد

 نا .  ئن نحسن في أقوالنا وأفعالنا وأداوأ ،أن نتقن عبادتنا وأخالقنا وأعمالنا مطالبين   فنحن   

مهنة  اتادئ أساسية تعتبر أخالقياء مبإرس ىإل التعليمالتربوية المعنية بعظم المؤسسات ومن هنا اتجهت م 

 النحو التالي  :   علىالتعليم في أفاقها العالمية ويمكن إيجازها 

هم ارات وإعدادواكتسابا للمه ،ال والشباب والكبار طلبا للمعرفةاد األطفمسؤولية مهنة التعليم تكمن في إرش -1

 ن المعلم يتطلب م ذااة وهي الحيوتحقيق ذاتهم ف ،ع بحياتهم بكرامةلتي تمكنهم من التمتللحياة الكريمة الهادفة ا

 دون تحيز بسبب اتجاه حزبي أو عقيدة دينية أو مكانةالمساواة حيادية ويطبق مبدأ يعامل الطالب بأن    -أ

 واقتصادية.   ةاجتماعي           

 جاتهم الفردية .  يميز الفروق الفردية بين الطالب من أجل تلبية حا -ب

 يشجع الطالب للعمل من أجل تحقيق أهداف عالية في الحياة تتناسب مع نموهم المتكامل.   -ج

 لية. المستقبه وحسن اإلفادة منها في حيات،صحيحة المعلومات ال علىيحترم حق كل طالب في الحصول  -د

وجيهها نحو أهداف مقبولة وت،تحقيق أهدافهم الخاصة  علىمسؤولية المعلمين تكمن في مساعدة الطالب  -2

 اجتماعيا وهذا يتطلب من المعلم : 

 أن يحترم مسؤولية اآلباء تجاه أبنائهم .  -أ

 أن يبني عالقات ودية مع اآلباء من أجل تكامل نمو الطالب .   -ب

 تزويد اآلباء بالمعلومات األمينة عن أبنائهم .  علىأن يحرص  -ج

 والمجتمع .   أن ينمي في الطالب روح الثقة بالبيت والمدرسة -د

فردي وال اعيسلوك االجتمث التجاه المجتمع واألفراد من حي مسؤولية هامةة التعليم مكانة ذات تحتل مهن -3

 ويتطلب هذا من المعلم :  

 أن يلتزم بالسلوك االجتماعي المقبول في المجتمع   -أ

 الواجبات   ليكون قدوة المجتمع المحلي وأفراده في تلك،أن يقوم بواجبات المواطنة الصحيحة  -ب

   ابموضوعية منسجماً مع قيم المجتمع ومثله ا أن يعالج القضايا االجتماعية األساسية التي تهم مجتمعه -ج

ً ن المدرسة باعتبيدرك أ -د   علىة للمجتمع وأن دوره المحافظ ارها مؤسسة تربوية إنما هي ملكا

 للمجتمع.  تهاامخد ىكانة الرفيعة لهذه المؤسسة ومستوالم           

  العمل العالقات اإلنسانية التي تسود جوى بنوعية ريم عن غيرها من المهن األختعلتتميز مهنة ال -4

 :  رفعة هذه العالقات وهذا يتطلب من المعلمو

 ه في المهنة بنفس الروح اإليجابية التي يحب أن يعامل بهاءيعامل زمال -أ

ً أن يكون صادق -ب    التربوية . اوإيجابيا في التعامل مع مؤسسته ا

حافظ  نأ      -ج  ت علىي جل رف هع زمالئمه عالقات مهن ية من أ يات التربو مهنة  عومع المنظمات والجمع

 وتحقيق مكانة أرفع لها.   التعليم

 .ارهيعني بالنمو المهني المستمر من أجل اإلسهام في تطوير النظام التعليمي الذي يعمل في إط    -د
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مدير  أهمية وهو الذي يرعى النظام ويحترمـه، وعـن ،المدرسة هو القلب النابض والعقل المدبر إن مدير - 

ية تربو فإذا اختير المدير وفق معـايير»  أعطني مديراً ناجحاً أعطك مدرسة متميـزة « المدرسة يقال: 

قها ه األمانة ما تستحويتقيه ويعطي هذهللا الفطن الذي يخشى  ألن المدير،دقيقة فإن المدرسة تتغير جذريا 

لتكون مدرسة متميزة،  ،الناجح في المدرسة نجني ثمار المدير هذا وما زلنـا ، من عناية ورعاية واهتمام

  .الثمار الجيدة إلدارة جيدة نقطف وتبرز مواهبه من خالل أعماله وبالتالي

تحتاج إلى خبرة وحنكة ومقـدرة  ألن اإلدارة استثمار الطاقات البشرية في المدرسة ،مهمة المدير الناجح  
وية ستبدادية فالقرآن الكريم بالوثيقة الترباالال  ةشورالم ويتم ذلك بطريقة ،وتدريب طويل أثناء الخدمة ودرايـة
الشريفة ومن  في األمر{ هكذا كانت القيادة النبوية بينٍهم{ وقال تعالى }وشاورٍهم" شورى}وأمٍرٍهم :يقول

ي اونجو تعـ وهكذا تسير العملية في إلى يومنا هذا يأخذون الرأي والمشورة والنصحبعدها من قادة المسلمين 
 .خالق وعمل جماعي رائع ،ثمرم

حا للعاملين مري جـوا تربويـا ونفـسيا توفيرفالمدير الناجح هو الذي يخطط وينفذ أهداف خططه بدقة ويستطيع  

ً المكان المناسب ، وحريصمعه ، وقادرا على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت و ة تطوير قدراته العلمي على ا

ة واحترام اكتساب ثق باألسس التربوية ، قادرا علـى يلممسئولية ويتميز بتقدير الوالتربوية وكذلك إدارته ، 

 وتقدير جميع العاملين معه. 

ريص على مصلحة ح،صادقا في إدارته ، نزيه، وهو المتفهم ألهداف مرحلته ويعد قادة المستقبل ، حازم 

 همم معلميه ساعيا إلى االرتقاء بمستوياتهم . له ،شاحذ ئأبنـا

وما يريده  ،التربوية هو الذي يحاول جاهدا أن يحقق التوازن بين ما يريده المجتمع من هذه المؤسسة و

لهم أعما بالمدرسة ومتابعة األفراد الذين يعملون في هذه المؤسسة ويقوم باإلشـراف علـى جميـع العـاملين

 وتقويمها خالل العام الدراسي. 
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 المدير هو قيادي ناجح البد أن تتوفر فيه الصفات التربوية اآلتية:

 الوالء للدين وللوطن واألمة. تأصيل .1

 . التعليميةعميق المعرفة باألهداف العامة للتربية واألهداف الخاصة للمرحلة ت .2

 قيادي ذو مشاعر إنسانية. .3

 القرارات السليمة وحل المشكالت. اتخاذقادر على  .4

 وديمقراطي ومرن في التعامل. أحكامهعادل وحازم في  .5

 يؤمن بالعمل الجماعي ويبث روح الفريق الواحد بين العاملين معه. .6

 ى تحمل المسئولية.قادر عل .7

 والرؤية الواضحة. ةالتجديد واالبتكار والتطوير ولديه المعرفقادر على  .8

 .التعليميةوسياستها لمام بالقوانين بوزارة التربية ولوائحها ونظمها واسع اإل .9

 .ذو دراية تامة بالهيكل التنظيمي للوزارة   .10

 مع اآلخرين. االتصاالتأن تكون له القدرة على   .11

 يسعى لجعل مدرسته مركز إشعاع للمجتمع المحيط به.  .12

 يسعى لربط المدرسة بالمنزل برباط التعاون البناء.  .13

 . في العملوقدوة في المواظبة واالنتظام واألمانة ،به في مظهره وسلوكه  ون مثاالً يحتذىأن يك  .14
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قبل الحديث  تخطيط وخطة و وضعالبد له  ،فإن كان من مهام المدير الناجح أن يمارس إدارة ناجحة فإنه

ة اإلدارية في المؤسس هيمنة علـى سـائر العمليـاتالعملية الم االتخطيط بأنه من معرفة داللةعن الخطة البد 

تضاه العمليات اإلدارية بمق ثـم تـسير بقيـة ،، والمسار اإلداري الناجح هو الذي يبدأ بالتخطيط االستراتيجي

وتنظيم الهياكل وكذلك  سواء التنظيمية منها كإعداد اللوائح وتحديد اإلجراءات ووضع معايير الجودة

 ية : كالمتابعة والتفويض واإلقناع والتحفيز. المهارات القياد

وخطوات  عملية مستمرة تضع التخطيط في صورة برنامج محدد بـزمن وبمراحـل ىفإن الخطة ه عليهو 

 إجرائية محددة. 

-  

 تحديد األهداف بدقة .  -1

 التنبؤ بالتوقعات المستقبلية .  -2

 (. لة للتنفيذوقاب جميع الجوانب فتتناولالشمول والواقعية ) -3

 تغير الظروف (.  تحت احتمالتسمح بالتعديل فالمرونة ) -4

 المتابعة والتقويم ) المتابعة وتقويم األداء (.  -5

  االستمرارية ) عملية التخطيط عملية دورية ال تتوقف (. -6

-  

 . والمنطقة التعليمية لعامة لوزارة التربيةتكون الخطة منفذة للسياسة ا -1

ً يكون التخطيط تعاوني -2  يشارك فيه جميع العاملين في الحقل التربوي بالمدرسة.  ا

 تحدد الخطة األهداف واألدوات والوسائل الالزمة لتحقيقها.  -3

 وتجهيز المختبرات وورش العمل والفصول   ،تتضمن الخطة االستعداد للعام الدراسي -4

الرسمية والزيارات المبرمجة وغير  واإلجازاتطة مواعيد االختبارات تتضمن الخ -5

)المتوقعة( وجداول توزيع العمل على المعلمين وتنظيم عمل اللجان المبرمجـة 

 المختلفة أثناء العام الدراسي. 
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اقبة المر سة من الطلبة والفصول والمعلمين ومتابعة اسـتكمال الـنقص مـعاالطالع على ميزانية المدر -1

  بالمنطقة. التعليميةالمختصة بإدارة الشئون  التعليمية

 إلشراف على توزيع العمل على اإلداريين والمستخدمين. ا  -2

  تسليم العهد للمختصين. -3

مساعد المدير الاري برئاسة تشكيل مجلس إدارة المدرسة برئاسة المدير ، ومجلس اإلشراف اإلد -4

  مدرسة.لل

  عقد االجتماع األول لمجلس اإلدارة لوضع خطة العمل للعام الدراسي . -5

  تشكيل اللجان التالية :

 لجنة التخطيط للجدول المدرسي واإلشراف على إعداده وتنفيذه برئاسة المدير المساعد -أ
ئمة قا   في  ائم أسماء الطلبة) كل فصللجنة توزيع الفصول على أجنحة المدرسة وإعداد ومراجعة قو -ب

ناجح  –راسب  –مستقلة( مع بيان فصولهم السابقة في العـام الـسابق وجنـسياتهم وحـالتهم ) ناجح 

  دور ثان (.
  لجنة توزيع الكتب والقرطاسية : ومن مهام هذه اللجنة :  -ت
من إدارة التوريدات  تفقد الوارد من الكتب والقرطاسية ومطابقته على كشوف الصرف الواردة .1

 والمخازن . 
والمخازن بعد اعتماد  الستكماله من إدارة التوريدات اً حصر العجز الموجود وإشعار إدارة المدرسة فور .2

 الميزانية من وحدة التخطيط والمعلومات بالمنطقة. 
ت التوريدا حصر الزيادة الموجودة وإشعار إدارة المدرسة فور العمل على إرجاعها إلى إدارة .3

 والمخازن. 
توزيع الكتب والقرطاسية على الطلبة في اليوم األول للدراسة بعد التأكد من الطبعة الجديدة والملغاة  .4

  في كل مادة.
زم وتوفر ما يل لجنة إعداد ساحة العلم وتفقد فصول المدرسة ومرافقها األخرى والتأكد مـن صـالحيتها -ث

 بها. 
 ة والمختبرات والمكتبة واستكمالها ويراعىلجنة متابعة التقنيات التربوي  -د    

 عند تشكيل اللجان ما يلي:           

 توزيع رئاسة اللجان بين المشرفين الفنيين أو رؤساء األقسام.  .1
 إلى مدير المدرسة عقب االنتهاء من مهمتها.  اً ترفع كل لجنة تقرير .2
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سير  التي تعيق اذ الحلول المناسبة للمشكالتويبادر باتخ ،يقوم مدير المدرسة بدراسة هذه التقارير -6

 . مع رؤساء اللجان العمل

 التأكيد على رؤساء األقسام والمشرفين الفنيين بتخصيص اجتماع أسبوعي للمعلمـين لمناقـشة -7

  والفصلية.مشكالت المادة وتوضيح أعمال االمتحانات نصف الفصلية 

لنظم المقررة لكل مجال من المجاالت الدراسية ا – العهد بالعمل وخاصة حديثي –تعريف المعلمين  -8

 بنظم النقل واالمتحانات فيها.  وتزويـدهم

  تسلم مخصصات الصندوق المالي المدرسي. -9

تسليم و اختيار مشرفي األجنحة وتوزيع العمل فيما بينهم وطباعة كشف بأسـماء الطلبـة وفـصولهم -10

  السجالت الخاصة بأعمال اإلشراف اإلداري وتشمل :
 لشهري. امتابعة الحضور والغياب  جلس 
 .كشوف الحضور والغياب اليومية  
 .سجل متابعة أحوال الطلبة اليومية ومشكالتهم  
 .سجل المرضى والتأخر واالستئذان  

وحجرات  اإلجابـة وإعـداد القاعـات )إذا تم التحديد في هذا الشهر(إنهاء االستعدادات للدور الثاني  -11

 واستخراج بة واإلشراف، وتحديد لجان المالحظة والمراقبة والتقدير ورصداالمتحان وتوزيع المراق

  النتائج وإعالنها في الوقت المحدد.

م وتـدريبه حديثي العهد بالعملاالجتماع برؤساء األقسام لوضع خطة مناسبة للعناية بالمعلمين  -12

  المحلية.ظروف العمل والبيئة  وتعـريفهم

  .()للمدير  المساعدوفصولهمل وبيان مهامهم وطباعة كشف بأسمائهم الفصو روادتحديد أسماء يتابع  -13

  .)للمدير  المساعد( ه وبعدهئمراقبة اليومية قبل الدوام وأثناتوزيع ال -14

  إعداد نشرة بالدوام المدرسي ) بداية ونهاية ( لتوزيعها على أولياء األمور . -15

 الجديد ، والتعارف بين المستجدين منهم عقد اجتماع الهيئة التدريسية واإلدارية للتهنئة بالعام -16

  والقدامى ، توضيح خطة العمل خالل العام الدراسي.

ً عمل التوقيت المناسب لليوم الدراسي وفق -17 كان م وتوزيعه على المعلمين ، وإعالنـه فـي ماتهعليلت ا

ضمن  تدخل لتـيبارز بالمدرسة ويلزم التنويه إلى أهمية الدوام المدرسي باعتباره وسيلة االنـضباط ا

  بمواعيد الدوام. مسئولية العمل المنوط به األمر الذي يتطلب التزام الجميع العاملين فـي المدرسـة

  توزيع الكتب المقررة ودليل المعلم وسجالت الدرجات على المعلمين.متابعة خطة  -18

  دوام الطلبة.مين لدروسهم واعتمادها قبل بدء االطالع على دفاتر إعداد المعل -19

  سجالت رؤساء األقسام والمشرفين الفنيين وتشمل: تابعةم -20

  زيارات المعلمين والفصول . سجل 

 . سجل االجتماعات االسبوعية  
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  (الضعافالمتراجعين علميا )سجل متابعة الطلبة.  

 .سجل متابعة األعمال التحريرية  

 .سجل اإلنماء المهني للمعلمين  

 .سجل ما قطع من المنهج  

 لفني.سجل التوجيه ا  

 .سجل األنشطة  

 .سجل رعاية الطلبة الفائقين  

 .سجل خطة رئيس القسم 

 إعداد سجالت اإلدارة للعام الدراسي الجديد واالستمارات الالزمة.  -21

  حصر الحاالت المرضية الخاصة بالطلبة وإشعار المعلمين بها. -22

 والكتـب واألثـاث والمعلمـين والـصيانةإعداد تقرير عام حول ميزانية المدرسة من الطلبة  -23
 )قسم التعليميةوالمواصالت والمياه والكهرباء وأمور المدرسة األخـرى، وإرسـاله إلـى المنطقـة 

ً وذلك وفق والمعلومات(التخطيط    للنموذج المعد لذلك. ا

 عملالاألول وخطة الدراسي للفصل  ،واالجتماعي النفسي يناالطالع على خطة العمل الفصلية للباحث -24

   .لهما السنوية 

 

 مسح شامل لطالب فصول الصف الثاني والثالث والرابع بالمرحلة االبتدائية ولطلبة الصفإجراء   -1

الثانوية للوقوف على مستوياتهم في المـواد المختلفـة العاشر بالمرحلة المتوسطة و ةبالمرحل سادسال

 األسلوب األمثل للمتابعة الميدانية.  وتحديـد

  يم جدول لنماذج الدروس الريادية في كل مادة ولكل صف.تنظ -2

على أساليبهم في الشرح وآرائهم ومناقشتهم  طالعواالفي الفصول  حديثي العهد بالعملزيارة المعلمين  -3

  أعمالهم وطرائق تدريسهم ومعالجة المشكالت التي تعترضهم.

  ستعارة للطلبة والمعلمين.تفقد المكتبة واالطالع على جدول زيارات الفصول وبطاقات اال -4

  ن.وتوزيعها على المعلمي قرطاسية وسجالت ونظـم ولـوائح امتحانـات :منالفترات توفير ما يلزم الختبار  -5

  متابعة تنفيذ خطة الباحث االجتماعي والباحث النفسي. -6

  وضع خطة للنشاط المدرسي وتكوين الجماعات في ضوء الخطة الواردة من المنطقة. -7

  النشاط المدرسي.متابعة خطة ج عمل برنام -8

  تنظيم أعمال جماعة التعاون المدرسي. -9

)المدير  وخارجها التعليميةللطلبة داخل حدود المنطقة  الزيارات المبرمجة وغير المبرمجةعمل برنامج  -10

  .المساعد(

   .)المدير المساعد( حصر الطلبة المنقطعين عن المدرسة ومتابعة الملزمين منهم بالطرق المقررة -11

  ." )المدير المساعد(سجل الطالب  "البدء بعمل السجل المدرسي  -12
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  تشكيل مجلس أولياء األمور والمعلمين ، ومجلس الطلبة ومجلس النشاط حسب اللوائح والنظم المقررة. -13

  التعليميةإرسال كشوف بيانات الهيئة اإلدارية والتدريـسية فـي المدرسـة إلـى المنطقـة  -14
  المراقبة المختصة (. – التعليميةون ) إدارة الشئ

  والطلبة بمشاركة الباحث االجتماعي.األمور ولياء ألعقد ندوة توعية بالنظم واللوائح المدرسية  -15

 دعوة أولياء األمور لمناقشة المستوى التحصيلي ألبنائهم.  -16

لصف الخامس تكليف سرية لوضع أسئلة اختبارات نهاية الفترة الدراسية األولى ل تإصدار قرارا  -17

    والمرحلة المتوسطة وللمجاالت الدراسية خارج الجدول للمرحلة الثانوية.

 

 المرحلة في المدارس التي يرغبون رغبات أولياء أمور طلبة الصفوف النهائية من  أخذ    -1

س المنطقة أبنائهم بها في العام الدراسي التالي مع إرفاق كشف بأسماء مدار لحـاقإ       

 . التعليمية

  الثانوي في االلتحاق بأي من القسمين العلمي واألدبي . عاشررغبات طلبة الصف ال جمع -2

دراسة مالحظات الموجهين الفنيين عن المعلمين) في سجل التوجيه الفني( مع رؤساء  -3

  والمشرفين الفنيين. األقسام

  . تين المتوسطة والثانويـةلمرحلا األولىالدراسية الفترة أعمال امتحانات  متابعة -4

ى المتوسطة والثانوية ورفعه إل المـرحلتين الفترة األولىإعداد تقرير نتائج االمتحانات عن  -5

  والتوجيه الفني المختص. التعليميةإدارة الشئون 

اس والمشرفين الفنيين والتم بمعاونـة رؤسـاء األقـسامالفترة األولى دراسة نتائج امتحانات  -6

  اسبة لرفع المستويات وبخاصة الضعيفة منها.الطرق المن

 .التحصيلي للمتعلمين ) حصص المتعثرين( ة تنفيذ برنامج االرتقاء بالمستوىمتابع -7

 علـى نتـائج أبنـائهم الطالعهمدعوة أولياء أمور طالب كل صف على حده وفق جدول زمني  -8

  وأحوالهم.

  عقد أول اجتماع لمجلس أولياء األمور والمعلمين. -9

  الطالع على بطاقات االستعارة من المكتبة وتشجيع الطلبة على االستفادة من االستعارة.ا -10

ً عنهم وفق اريرلضعيف من المعلمين وكتابة تقاالمتدني ومتابعة ذوي األداء  -11 لمعد للنموذج ا ا

  .التعليميةبالمنطقة  التعليميةلذلك لرفعها إلى إدارة الشئون 

  .جتماعي واإلرشاد التربوي والنفسياالختصاصي االمتابعة تنفيذ خطة  -12

إخطار مراقبة األنشطة المدرسية بإدارة األنشطة التربوية في المنطقة بتشكيل مجلس  -13

ومواعيـد  ،وأسماء المعلمين المكلفين باإلشراف على جماعات النشاط المدرسي النـشاط

  .وخطة كل جماعة من هذه الجماعات للعام الدراسي،النشاطات  ممارسـة هـذه
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  لجان االمتحانات للفترة الثانية.متابعة سير   -1

  التعليميةواعتمـاده وإرسـاله إلـى إدارة الـشئون ،االنتهاء من إعـداد الـسجل الدراسـي  -2

  ) مراقبة االمتحانات وشئون الطلبة ( بالمنطقة.      

 بسبب الغياب بدون الدراسية الثانيةالفترة التأكد من قرارات الحرمان من دخول امتحان نهاية  -3

  عذر إلى أولياء األمور.     

  .الفترة الدراسية الثانيةإعداد دليل امتحانات نهاية اإلشراف على  -4

  .امسوالصف الخ للمرحلتين الثانوية والمتوسطة الفترة الدراسية الثانيةاختبارات  متابعة سير -5

  والصف الخامس.لمرحلتين الثانوية والمتوسطة وحد لالتأكد من وصول جدول االختبارات الم -6

  تشكيل لجان في كل قسم لمراجعة الدرجات قبل امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول. -7

  عقد اجتماع شامل لمعلمي المدرسة للتوعية بنظم االمتحانات ولوائحها. -8

   ي المرحلتين الثانوية والمتوسطة الثانية فالدراسية اإلشراف على امتحانات نهاية الفترة  -1

 .االمتحانات المقررة  وتطبيق الئحة

 وتوزيع بطاقات الدرجات  ميةعليالتالثانية لجميع المراحل الدراسية نجاز نتائج الفترة إ -2

 إرسال كشوف مزاولة المناوبة لمراقبة الرواتب باإلدارة المالية عن الفترة من بداية العام  -3

  .هاية ديسمبر ) مدارس البنات والرياض (الدراسي وحتى ن     

 .)غير كويتي(المدرسة  لمعلميالسفر  خروجيات إصدار -4
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 ميةعليالتاستيفاء تقرير منتصف العام الدراسي و إرساله إلى المنطقة  -5

 .المختصة (  ميةعليالت) المراقبة       

 ة تحانات الفترة الثانيعقد اجتماع للهيئة التدريسية وتقديرهم على الجهود التي بذلت في ام -6

 .واطالعهم على اإليجابيات والسلبيات التي حدثت خالل امتحانات الفترة المنتهية من العام     

 .على أحوال أبنائهم  طالعهمدعوة أولياء األمور إل -1

 .االطالع على خطة الباحث النفسي والباحث االجتماعي في الفصل الدراسي الثاني  -2

 بعيد العلم وتشجيع الطلبة المتفوقين في الفترة الدراسية الثانية بعيدا عن مظاهر  االحتفال -3

  .مع قصر الدعوات على أولياء أمور الطلبةالمغاالة 

 الوقوف على نتائج المسابقات الفنية والثقافية والمباريات وتشجيع المشاركين فيها من طلبة  -4

 .ومدرسين 

والبذخ بما يحقق تذكية الشعور  المغاالةرير بعيدا عن مظاهر االحتفال بالعيد الوطني ويوم التح -5

 .باالنتماء الوطني 

 تحليل نتائج متابعة الطلبة الضعاف لمعرفة السلبيات ووضع خطة لعالجها. -6

 التحصيلي للمتعلمين )خطة المتعثرين(. ابعة إعداد خطط االرتقاء بالمستوىمت -7

  سلبيات ووضع خطة لعالجها.تحليل نتائج متابعة الطلبة الضعاف لمعرفة ال -8
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 للصف الخامس الفترة الثالثة  دار قرارات تكليف سرية لوضع أسئلة امتحانات نهايةإص -1

 والمرحلة المتوسطة وللمجاالت الدراسية خارج الجدول في المرحلة الثانوية .     

  إلرساله إلـى إدارة الـشئون اً الي تمهيدإعداد كشف بأعمال الصيانة الجذرية المطلوبة للعام الت -2

  .التعليمية( بالمنطقة  الصيانة) مراقبة  الهندسية

 ومتدني األداءبالمنطقة عن وضع ذوي األداء الضعيف  التعليميةإلى إدارة الشئون  مخاطبة -3

  صالحيتهم لالستمرار في أعمالهم. المعلمين ومدىمن       

  رين والمديرين المساعدين والمعلمـين وإرسـالها إلـى إدارةإعداد كشوف النقل السنوية للمدي -4

  المختصة (. التعليمية) المراقبة  التعليميةالشئون       

 وإرسالها إلى إدارة األنـشطة التربويـة التعليميةإعداد كشوف النقل لغير أعضاء الهيئة  -5

ً بالمنطقة كل وفقوالفنية الشئون اإلدارية  وإدارة         عمله. لمجال ا

  إنجاز البيانات المتعلقة بطلبة الصف النهائي الثانوي بقسميه العلمي واألدبي حـسب نمـوذج -6

  شئون الطلبة المتحانات الثانوية العامة.والحاسب اآللي المعد من قبل مراقبة االمتحانات       

 

  وتقويم نتائجها. خطة المتعثرينمتابعة   -1

  علمين.مع النهائي لمجلس اآلباء والعقد االجتما -2

 نهاية العام الدراسي حسب وثيقة كل مرحلة  أهمية االلتزام لحضور الطلبة إلى التأكيد على -3

 . تعليمية      

  تكريم الفائزين في المسابقات واألنشطة المختلفة. -4

 سيةتقويم إنجازات خطة النشاط المدرسي ورفع تقرير عنها إلى مراقبة األنشطة المدر -5

  .التعليمية بالمنطقـة      
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الصف و من الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية الرابعةامتحانات الفترة  متابعة  -1

 . الخامس االبتدائي

 يوالصف الخامس االبتدائلمرحلتين المتوسطة والثانوية الفترة الرابعة لإجراء امتحانات نهاية  -2

  االمتحانات ولوائحها . مـع التقيـد بـنظم

إعداد كشوف درجات آخر العام وإحصائيات النجاح والرسوب للطلبة المتقدمين وإرسال نسخة  -3

  ) مراقبة االمتحانات وشئون الطلبة (. التعليميةإلى إدارة الشئون 

  واعتمادها . وإصدار بطاقة متابعة درجة الطالبإعالن نتائج صفوف النقل  -4

  ضير كشوف وجداول امتحانات الدور الثاني.تح -5

التأكد من تسجيل مواعيد الدور الثاني ومواد الرسوب على شهادات بطاقات من لهم دور ثان من  -6

  الطلبة.

  التأكد من إرفاق جدول امتحانات الدور الثاني بشهادات من له دور ثان من الطلبة. -7

بعد أسبوعين من نهاية الفترة  ، حيث يبدأ الدور الثاني لجنة متابعة أعمال امتحان الدور الثاني -8

  .الرابعة

 ألثاث التالف واالحتياجات من األثاث الجديد والكتابة إلى إدارة التوريدات والمخازنحصر ا -9

  .)المدير المساعد(

  .لتعليميةابالمنطقة  التعليميةإلى إدارة الشئون  التعليميةللهيئة رفع تقارير الكفاءة السنوية  -10

  التعليميةة إلــى المنطقــالمعلمين  ارير الكفــاءة الــسنوية لغيــررفــع تقــ -11

  كل فيما يخصه ( .والفنية ) إدارة األنشطة التربوية وإدارة الشئون اإلدارية       

 اعتماد إحصائيات الغياب السنوي مع إحصائيات غياب هذا الشهر وإرسـالها إلـى المنطقـة -12

  مراقبة االمتحانات وشئون الطلبة ) قسم شئون الطلبة (. – التعليمية

 ي لعهد المدرسة بما فيها المكتبة واعتمادها وإرسال البيانات الخاصة بذلكإجراء الجرد السنو -13

  .)المدير المساعد( التعليميةإلى مراقبة الخدمات العامة بالمنطقة 

التربوية  التقنيـات ده وإرسال البيانات إلـى مراقبـةإجراء الجرد السنوي للمكتبة واعتما -14

  .المساعد()المدير  التعليميةبالمنطقة المكتبـات و

 إرسال كشوف المناوبات اليومية إلى مراقبة الرواتب باإلدارة المالية عن الفترة من أول يناير -15

  .)المدير المساعد(حتى نهاية العام الدراسي ) مدارس البنات والرياض ( 

 تسوية حسابات جماعة التعاون المدرسي وتوزيع أرباح الطلبة وإرسال كشف بـذلك إلـى -16

  . ألنشطة التربوية ) مراقبة األنشطة المدرسية (ا إدارة     
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  .للمرحلة الثانوية الفترة الدراسية الرابعةنهاية  لجان سير االمتحاناتة ابعمت   -1

 إجراء تشكيالت الفصول للعام الدراسي التالي ويراعى في ذلك ما يلي :  -2

 مباشرة. يتم تشكيل الفصول بعد ظهور نتائج آخر العام  -أ

 الخبرة في هذا  يعهد بتشكيل الفصول إلى لجنة من المعلمين على أن تطعم اللجنة بمـن لـديهم -ب

  المجال وبعض المستجدين الكتساب الخبرة.       

  يع العلمي لجم توزيع الطلبة على الفصول بحسب مستوياتهم العلمية بحيث يتساوى المـستوى -ج

  صول الصف الواحد.ف       

  كشوف النقل الجماعي وملفات الطلبة من رياض األطفال إلى المرحلـة االبتدائيـة ومـنتحويل  -3

 المرحلة االبتدائية إلى المرحلة المتوسطة ومن المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية .        

  رصد الدرجات في بطاقات الطلبة المحفوظة في ملفاتهم. -4

  صول الجديدة للعام الدراسي التالي.فرز ملفات الطلبة بحسب تشكيالت الف -5

  تحضير ملفات من لهم دور ثان لكل صف من الصفوف وإعداد القوائم بها حسب المواد. -6

  توزيع بطاقات درجات آخر العام. -7

 إشعار أولياء أمور الطلبة الناجحين من الصفوف النهائية في المرحلة بأسماء المدارس المحـول -8

  إليها أبنائهم.       

  يطلبها. م العهد من المعلمين وتوزيع تصاريح السفر وشهادة لمن يهمه األمر، لمناستال -9

 الالزمة لتكون جاهزة أثناء العطلة الصيفية لتزويد المدرسة بالكتب والقرطاسية غرفتحديد ال -10

  المقررة لها.       

  العمل على إخالء الغرف المطلوب صيانتها أثناء عطلة الصيف من العهد. -11

  جميع غرف ومنافذ المدرسة وتسليم المفاتيح إلى حراس األمن.إغالق  -12
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 ثانيًا

 الفصلي  -هري الـش –األسـبوعي  -التخطيط مدير المدرسة من السير في عمله) اليـومي  يمكن– 
بانتظام وثقة. فهو عندما يضع خطة العمـل المدرسـي، يضع في الحسبان هللا السنوي( بعون من 

عمله من صعوبات  يعترض ما يمكن أن يساعده على  النجاح في عمله إلى جانب كل ما يمكن أنكل 
ً ومشكالت فيسعى دائم  . هاعليللتغلب  ا

 شهد كل ت التـيالتربويـة  وخاضع للمتغيرات والمستجدات ،فالتخطيط التربوي مجال متجدد ومتطور
ر أن يكون مدي تغيير المتسارع والمتناميال ويتطلب هذا .في مجال من مجاالت التربية يوم جديداً 

 ً ً لهذا التغيير المدرسة مواكبا    .كثير االطالع وواسع األفق  للمستجدات التربوية ، ، مستوعبا

 

  :فمن خطط عمله الدوري الذي يحرص على تنفيذه ما يلي 

 عة المدرسية. واإلشراف على برنامج اإلذا ،حضور لقاء الصباح وتحية العلم -1

 واتخاذ اإلجراءات الالزمة للمتأخرين والمتغيبين.  ،التعليميةمتابعة كشوف حضور الهيئة  -2

 وأمن جميع المرافق بها . ،تفقد المدرسة للتأكد من سالمة  -3

 االطالع على البريد الوارد والصادر وتعميم النشرات على األقسام العلمية   -4

 اعتماد إحصائية الغياب للطلبة. -5

 رة العاملين واإلداريين داخل المدرسة لتأكيد اإليجابيات وعالج السلبيات. زيا -6

 صبر . واإلشراف على مراجعات أولياء األمور والتعرف على مشاكل أبنائهم واالستماع إليهم بأناة  -7

لى واإلشراف ع الدراسية حصةمتابعة انتظام الحصص وعدم تأخير المعلمين والمتعلمين عن ال -8

 . لعملسير وانتظام ا

 متابعة سير العمل التربوي واإلداري ودقة توزيع األدوار والمسئوليات المختلفة على العاملين معه.  -9

وإتباع  ،االعتداء الشغب، أوأو  ،كالحريق :عن أي حادث طارئ التعليميةإبالغ المنطقة  -10

 التي تصدر في هذا الشأن.  التعليمات

ى أداء الصالة في وقتها وأن يكون المدير هو حث جميع العاملين والمتعلمين واإلداريين عل -11

 على رأس القائمين على أداء الفريضة في حينها. 

 . للنظم واللوائح المدرسية متابعة الطالب المتأخرين والمخالفين -12

  متابعة أعمال الصيانة ونظافة المدرسة والفصول مع المدراء المساعدين. -13

 دة للتهنئة أو غيرها للمشاركة أو المشاطرة لتأكيدالعاملين بالمدرسة سواء السعي أحوالمتابعة  -14

 المودة والعالقات االجتماعية المترابطة. 
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 تنفيذ اجتماع مجلس إدارة المدرسة. -1

 متابعة الخطط األسبوعية لرؤساء األقسام بعد اعتمادها. -2

 قسام العلمية.اإلدارية( لأل –حضور االجتماعات األسبوعية سواء ) الفنية  -3

 زيارة األقسام ومتابعة مالحظات الموجهين الفنيين. -4

 زيارة المعلمين والمشرفين الفنيين. -5

 متابعة التقارير السلوكية والتربوية واإلحصائيات المختلفة. -6

 متابعة برامج اإلذاعة المدرسية بالتعاون مع المدراء المساعدين. -7

 ف العام.حضور جانب من اجتماعات مجلس النظام واإلشرا -8

االطالع على خطة زيارات المعلمين من قبل رؤساء األقسام والمشرفين  -9

 للمواد المختلفة واالحتفاظ بنسخة منها لديه باإلدارة.

االطالع على سجل االستئذان ومتابعة الطبيات للمعلمين والمتعلمين  -10

 واإلداريين.
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تجاوز و ابعتها والوقوف على نتائجها والعمل علـى تعزيـز إيجابياتهـاتوضح هذه  الخطة التي ينبغي مت

 واالرتقاء وباعث على شـحذ الهمـم ،سلبياتها ، وهي بذلك عامل مؤثر على مختلف العاملين بالميدان

  بمستوى العمل .. وتشمل هذه الخطة األعمال التالية:

  متابعة سجالت الخطط األسبوعية والشهرية . -1

  فيذ ما ورد من مالحظات وخطط في السجالت المختلفة.متابعة تن -2

  متابعة مستويات الفصول ووضع الخطة الالزمة لمتابعة الضعاف من الطلبة. -3

  متابعة المعلمين ذوي األداء الفني الضعيف. -4

  أو المشرفين الفنيين. رؤساء األقساماالطالع على سجالت  -5

  ادة، واالطمئنان إلى مناسبته مع خطة التوزيع المقررة.نجازه من المناهج في كل مإاالطالع على ما تم  -6

  متابعة أعمال مجلس النشاط المدرسي وإنجازاته. -7

  إجراء مسابقات شهرية منوعة بين الفصول. -8

 االطالع على بطاقات استعارة الكتب من المكتبة المدرسية وتشجيع الطلبة المتميزين في القراءة -9

  .(باحطابور الصلقاء الصباح )في       

 متابعة سجالت الدرجات واعتمادها مع مالحظة السلبيات ومعالجتها عن طريق رئيس القسم  -10

  المشرف الفني للمادة. أو      

  االطالع على سجالت الغياب واعتمادها. -11

 نجاز كشوف حسابات جماعة التعاون المدرسي واعتمادها وإرسالها إلى إدارة األنشطة إ -12

  ألنشطة التربوية (.التربوية ) مراقبة ا    

  عقد اجتماع مع أولياء األمور والمعلمين. -13

  .الوثائق الخاصة بكل مرحلةمتابعة غياب الطلبة مع قسم التسجيل حسب النظم و -14

  



          

                                                              29 

 

 

 

 

 

 

تعتمد كفاءة اإلدارة التربوية على كفاءة األسلوب الذي تتبعه إدارة المدرسة في إدارة 

طي الذي يتمثل في مشاركة معظم العاملين في شك أن األسلوب الديمقرا شئونها، وال

 المدرسة في هذه اإلدارة هو أفضل تلك األساليب.

د لهذا األسلوب المعتم الفعليةوالمجالس بمختلف تشكيالتها واختصاصاتها هي الترجمة 

 في إدارة المدرسة.

 وفيما يلي عرض لهذه المجالس واختصاصاتها:

1-  

 ارة من:يشكل مجلس اإلد -أ
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 اإلعداد الستقبال العام الدراسي الجديد.  −

 وضع السياسة العامة للمدرسة ومتابعة تنفيذها.  −

تهيئة الجو المناسب عن طريق إضفاء روح األسرة الواحدة ونشر المحبة واإلخاء بين  −

 العاملين. 

  وضع أسس الجدول الزمني ) توزيع الخطة (. −

 معالجة قضايا الطلبة والعاملين بروح الحكمة واإلنصاف وتحري الصالح العام.  −

 تشجيع العاملين على تقديم مقترحاتهم لتحسين مستويات أداء العمل ودراستها واإلفادة منها.  −

إجراء التنسيق المناسب لالختبارات اليومية للفصول واتخاذ الترتيبات الالزمة ألعمال  −

 . الفترات الدراسيةنهاية  امتحانـات

ً وضع خطة مناسبة لتقويم الطلبة  − منذ بداية العام الدراسي ومتابعة تقدمهم  المتعثرين دراسيا

 العلمي. 

 رعاية المتفوقين وتشجيعهم للمحافظة على استمرارية تفوقهم وتقدمهم العلمي.  −

 لفة. تفوقين في األنشطة المختوضع خطة مناسبة إلجراء مسابقات متنوعة بين الفصول وتشجيع الم −

 وضع خطة لالحتفال بالمناسبات المختلفة ) دينية ، وطنية ، ..... (  −

 تشكيل اللجان للقيام باألعمال المختلفة بالمدرسة ووضع خطة لتنفيذ هذه األعمـال فـي الوقـت −

 المناسب من العام الدراسي. 

 تشير به بدقة. دراسة النشرات الرسمية وتوجيهاتها وتطبيق ما  −

 دراسة ما يستجد من أعمال أخرى يرى المجلس ضرورة مناقشتها.  −

 

 تكون اجتماعاته أسبوعية.  −
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 يشكل مجلس اإلشراف اإلداري من: -أ

  

  المختص       المدير المساعد                                                  ً  رئيسا

 نائب الرئيس                    األجنحة                                               مشرفي 

 ن وجد(                                                      عضواً الباحث النفسي  )إ 

  ًالباحث االجتماعي                                                                عضوا 

                          مقرراً                     يختار المجلس أحد مشرفي األجنحة 
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 (للمرحلتني املتوسطة والثانوية)
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 رابعاً 

 الوسيلة الفاعلة لتسجيل ومتابعة شئونها التربوية واإلدارية تعد سجالت المدرسة  −

 لهذه السجالت من عناية بقدر ما يتحقق للمتابعة من فعالية ودقة في وبقدر ما يعطي    

 التنفيذ.     

 − 

 ) الحضور واالنصراف والتأخير (. بالدوام الرسميلعاملين انتظام اسجالت  -1

  سجالت الغياب العرضي والمرضي واالستئذان. -2

  سجل اجتماعات مجلس إدارة المدرسة. -3

  سجل اجتماعات الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية. -4

  سجل اجتماعات مجلس أولياء األمور والمعلمين. -5

  سجل بيانات المعلمين. -6

  سجل البيانات العامة عن المدرسة. -7

  ت الفصول.سجل المدير للمتابعة الفنية وزيارا -8

  التوجيه الفني / لكل مادة سجل خاص مع ذكر اسم الموجه الفني. -9

  المراقبة اليومية ) جدول ثابت ( -10

  اجتماعات مجلس اإلشراف اإلداري. -11

  مجلس األنشطة المدرسية. ) عدا الرياض ( -12

  مجلس الطلبة.) عدا الرياض واالبتدائي ( -13

  المناوبات لمدارس البنات والرياض. -14

  فال وعناوينهم ) للرياض (.أسماء األط -15

  اجتماعات األمهات ) للرياض (. -16

  حضور وغياب األطفال ) للرياض (. -17

  النشاط الصباحي ) للرياض (. -18
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19- 
 . ميكن دمج سجلني أو أكثر يف سجل واحد    

 . األسبوعيةسجل الخطة االستراتيجية )التشغيلية ( والخطة  -20

 نماء المهني .سجل اإل -21

 بعة الطالب المتعثرين .سجل متا -22

 سجل رعاية الطالب الفائقين والموهوبين. -23

 سجل متابعة تحليل نتائج الطلبة في كل فترة دراسية. -24
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 خامسًا

دم ختصاص كل شكوى ،أو موضوع أو طلب يقالمنطقة التعليمية لجهة اال يرفع المدير إلى

 إليه ولم يكن من



          

                                                              36 

 

 

  

 

 



          

                                                              37 

 

 

 

 . الدراسي نه يؤثر على طريقة تنظيم العمل علـى مـدار العـامإالجدول المدرسي أهمية بالغة حيث يمثل  −

لظروف وإمكانات كل معلم مع  على المعلمين تقديراً الدراسية  الفصول المدرسي توزيعفي الجدول  ويتم −

المعلم الذي يتحمل أعباء أكثر سيكون مستوى أدائه  الجميع، ألنالعدالة بين  الوضع في االعتبار معيار

  ا وبالتالي سينعكس ذلك على مستوى تحصيل المتعلمين.ضمنخف بـال شـك

ً ولك −  ناحية، ينبغي أن تكون هناك نظرة واحدة إلى جميع المجاالت المدرسية مـن ي يكون الجدول سليما

 أخرى وإلى وإلى المعلمين على اختالف مجاالتهم الدراسية من ناحية ثانية، وإلى الفصول من ناحيـة

ات في حق الفئ وسيتتبع هذا الحرص تنفيذ معدالت األداء المقررة من غير تفريط طبيعة المادة أيضا

  المختلفة بالمدرسة من رؤساء األقسام أو مشرفين فنيين ومشرفي األجنحة ومعلمين.

 

 استعراض ميزانية المدرسة المقررة من الفصول والمعلمين.  -أ

 أو رئيس القسمعن طريق استطالع آراء المعلمين في الصفوف التي يرغبون في تدريسها  -ب

 بالتعاون مع التوجيه الفني المختص ما أمكن. للمادة المشرف الفني 

 . إليهم اختيار مشرفي األجنحة والعمل على توزيع حصصهم بما ال يتعارض مع األعمال المسندة -ج

 توزيع الفصول على المعلمين بحيث يقوم كل معلم بتدريس منهجين دراسيين.  -د

 صة إن وجدت ومراعاتها عند توزيع الحصص. تحديد الحاالت الخا -ه

 اختيار معلمي الصفوف األولى في كل مرحلة من ذوي الكفاية والخبرة.  -و

 أو مشرف فني خطة توزيع الجدول لمعلمي مادته إلى مدير المدرسة ،يسلم كل رئيس قسم -ز

 العتمادها. 

 

 حصصهم والفصول التي سيتم تدريسها. عدد ول الخاص بالمعلمين ويعد الجد -أ

 وتفرغ فيه المواد المختلفة وأسماء معلميها. ،يعد الجدول األسبوعي لفصول المدرسة  -ب
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 يستحسن البدء بحصر المواد ذات المرافق الخاصة ثم حصص المواد قليلة العدد ثم المـواد ذات -ج

 د بعد ذلك. الحصتين المتتاليتين ثم بقية الموا

  -د

في الجدول لعقد اجتماع رئيس القسم أو أو حصتين لبعض المواد الدراسية  تفريغ حصة معينة -1

 مع مدرسي المادة.  المشرف الفني

جلس م تفريغ حصة أو حصتين في الجدول لرؤساء األقسام أو المشرفين الفنيين لحـضور اجتمـاع -2

  إدارة المدرسة.

  حسب مصلحة العمل تفريغ مشرف الجناح في الحصص األولى واألخيرة لتمكينه من أداء مهامه -3

  تخصيص حصة الجتماع اإلشراف اإلداري مع المدير المساعد للمدرسة.     -4

 وعلى أيام األسبوع من،تراعى سالمة توزيع حصص المعلم الواحد على اليوم الدراسي من جهة  -ه

  جهة أخرى.

 وليس على أيام متتاليـة أمـا،يكون توزيع حصص المواد ذات النصاب القليل على أيام متفرقة  -و

 حصص باقي المواد فتتوزع على أيام األسبوع. 

ً  يراعى توزيع حصص -ز ً  المادة الواحدة لكل فصل توزيعا من حيث مواقعها في اليوم الدراسي  مناسبا

 ية الدوام. بحيث ال تكون جميعا في بداية اليوم أو نها

 تراعى المواد ذات الحصة الواحدة بحيث ال تكون متطرفة.  -ح

 يراعى توزيع حصص االحتياط ما يلي:  -ط

 أن تكون احتياط كل مادة على حدة ما أمكن ذلك.  -1

  .األداء جداولهم بسبب طبيعة الجدول إلى الحد األعلى من معدالت المخفضةتكملة جدول المعلمين  -2

الحتياط ا علمين في كل حصة ثالثة على األقل مع توخي العدالة في ترتيـبأن يكون االحتياط من الم -3

  لكل معلم.

  توزيع حصص االحتياط المتبقية بالتساوي بين الجميع. -4

  .ذلك توزيع حصص احتياط المعلم في األيام ذات الحصص القليلة في جدوله األسبوعي ما أمكـن -5
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تمثل زيارات مدير المدرسة للفصول وألعضاء هيئة التدريس أهمية خاصة في العمل التربوي  

 .بصفة عامة ، وفي الجانب الفني منه بصفة خاصة 

سهم ت وترتبط هذه األهمية بمدى التخطيط الدقيق لهذه الزيارات وبما تسفر عنه من مالحظات بناءة 

 ة التربوية وتحقيق الجودة الشاملة  .. وذلك فـي ضـوءبشكل مؤثر وفاعل في ارتقاء العملي

 اإلرشادات والتوجيهات التالية: 

 الو والمعلمـين ،ة ية لزيارة الفصول والمعلمين بحيث تغطي جميع الفصول المدرسوضع خط -1

وثالث زيارات لحديثي العهد تقل عن زيارتين اثنتين للمعلم الواحد خالل العام الدراسي 

 بالمدرسة.

  فظ المدير بسجل خاص لزيارته الميدانية ويدون فيه مالحظاته عقب كل زيارة.يحت -2

بعض زياراته للفصول لتدريبه وله أن يصطحب  المساعد فيمدير ال مدير المدرسةيصطحب  -3

  إذا رغب في ذلك. معه رئيس القسم

 لفنيمن خالل المسح الشامل لكل مادة دراسية ومالحظات المدير ورئيس القسم أو المشرف ا -4

 ءذوي األدا معلمينو الموجه الفني يضع المدير خطة مناسبة لمتابعة الفصول الضعيفة وال

  المتدني في زيارات ميدانية متكررة حتى يطمئن إلى تقدير الفصول .

 في حالة عدم تقدم مستوى أداء المعلم ذوي األداء المتدني يشترك المدير مع رئيس القسم أو -5

ن ع علـى متابعتهـا يقومالفني في وضع خطة مناسبة لألخذ بيده و أو الموجه،المشرف الفني 

  . قرب كبير وباستمرار 

حديثي ) أو المشرف الفني خطة لألخذ بيد المعلم الجديد ،يضع المدير باالشتراك مع رئيس القسم -6

  خالل الزيارات الميدانية المتكررة. مـن العهد بالعمل (

 لمواد العلمية من خالل متابعة حصصها وتوجيه معلميهـايجب أن يولي المدير اهتمامه إلى ا -7

  أسوة بالمواد األخرى.
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من هذا المنطلق كان اإلدراك في ، المعلم هو الدعامة األساسية في نجاح العمل التربوألن 

من األمور هي كفاءته والتخطيط والعمل لرفع مستوى هذه الكفاءة  مدىألهمية تقدير الدقيق 

 ً من اهتمامات مدير المدرسة وتفكيره وعمله ليتمكن المعلم  وافراً  التي ينبغي لها أن تأخذ حظا

 من األخذ بيد أبنائه . 

حديثي العهد  مستوى كفاءة المعلمين) وبخاصة الجدد ( لىإتعرف ال يبدأ فيأن  على المدير

 الدراسي وبالطرق المناسبة من خالل ما يأتي :  منذ بدايـة العـام بالعمل 

 ها بمتطلبات الحصة والمادة المقررة ومـائالدروس ومعرفة مدى وفا إعداد سجالتاالطالع على  -أ

  وسائل المساعدة حول الدرس .وتحقيق األهداف وحسن إعداد وتوظيف ال قطع من المنهج

 ـائلاستخدام الوس حسنزيارة الفصل ومعرفة قدرة المعلم على االبتكار والتجديد في أسلوبه ، و -ب

  المعينة وقدرته على ضبط الطلبة.

 عـن جة المادة والخطة المقررة، فضالً االطالع على األعمال التحريرية ومعرفة مدى وفائها بحا -ج

  ابعة.العناية بها تصويبا ومت

  مدى تجاوبه مع إدارة المدرسة وحماسته للقيام باألعمال التي يكلف بها، ومدى انتقائه لها. -د

  نشطة المدرسة ومستوى إنجازاته فيها.أمدى إسهامه في  -ه

  مدى حبه لمهنته وغيرته على العمل وحماسته في األداء. -و

  سئولية.وتنفيذه للتوجيهات وقدرته على تحمل الم بالتعليماتمدى التزامه  -ز

  .وما سجل من مالحظات عنهأو رئيس القسم ،عالقته بالموجه الفني  -ح

  مدى تعاونه مع العاملين اآلخرين في الميدان من المدير المساعد ومشرفي األجنحة وغيرهم. -ط

  التي تصادفهم. اكلعالقته بالطلبة وبأولياء أمورهم وكيفية معالجته للقضايا والمش -ي

المدرسية  والحفالت، والندوات ،به خارج الفصل وفي الرحالت باشرةتكثيف االتصاالت الم -ك

  والتعرف على جوانب شخصيته.،

  مدى استغالل حقه في اإلجازات واالستئذان والتأخير. -ل

مالحظة أثره في الطلبة من حيث المستوى المعرفي والعنايـة باألعمـال التحريريـة  -م

  ومشاركتهم في األنشطة. والعمليـة
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 إن بناء المدارس الحديثة وإدخال المقررات المتطورة واستخدام التقنيات التربويـة المتقدمـة ال −

وتقدمها، وسيظل المعلم الدعامة األساسية في نجاح العمل  التعليميةيكفي لتطور العملية 

 األقوى في تحقيق التطور المنتظر. وارتقائه، والعنصر  التربوي

 ومن هنا كان من المهام األساسية لمدير المدرسة متابعة النمو المهني للمعلـم بـوعي وعنايـة −

واهتمام إلى جانب توفير الراحة النفسية له، والمشاركة الودية الصادقة في همومه ومـشكالته 

قائمة على الثقة واالحترام  بينهمء عالقة ،المعاونة في حلها أو تخفيف حدتها، واالهتمام ببنا

ومراعاة الجوانب اإلنسانية والظروف الحياتية عند التعامل مع كل ذلـك يمـأل نفـس المعلـم 

 .ى التجاوب المثمر مع ما يساق لهمما سيدفعه إل واالطمئنان بالرضـا

 

ي في تعريف المعلم باألهداف العامة والخاصة لكل مجال التنسيق والتعاون مع التوجيه الفن -أ

 دراسي والمنهج المدرسي الذي يدرسه، ومدى فعاليته في تطبيق محتواه وتحقيق أهدافه. 

والرياضية  المختلفة)الثقافيةعند توزيعهم على األنشطة  مراعاة قدرات المعلمين -ب

  ( والفنية والعلمية وغير ذلك من المهارات  واالجتماعيـة

تبادل الزيارات على مدار العام الدراسي بين مدرسي المجال الدراسي الواحد بحـضور  -ج

  ورئيس القسم والمشرف الفني. المـدير

أو المشرف الفني والمدير  ،تكثيف الزيارات للمعلم في فصوله من قبل رئيس القسم -د

  .والموجه الفني ومناقشته عقب كل زيارة في جوانب القوة والضعف في أدائه

إعداد الدروس وتقدير الدرجات وسجالت المتابعة في فترات متعددة  سجالتاالطالع على  -ه

  والتوجيهات ومتابعة تنفيذها.الحظات الم ، وإبداء

مناقشة أساليب تدريس المجال الدراسي في اجتماعات معلمي المجال مع رئيس القسم أو  -و

  المشرف الفني للمجال.

يس القسم أو المشرف الفني للمادة والمعلمون من ذوي تنظيم نماذج دروس يقوم بها رئ -ز

  العالية باالشتراك مع التوجيه الفني ما أمكن ذلك. الكفاءة
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  التعاون مع التوجيه الفني في مناقشة أساليب التدريس المفيدة وتأكيد اتباعها. -ح

  إعداد مسابقات بين الفصول ضمن المجال الدراسي وخلق المنافسة الشريفة بينهم. -ط

السعي في إعداد دورات ميدانية لمجموعات من المعلمين في المنطقة الواحدة تتنـاول  -ي

  وتنفيذها التوجيه الفني ورؤساء األقسام. عليهامحددة في المادة ويقوم باإلشراف  جوانـب

  التشجيع على استخدام المكتبة وإعداد موضوعات تربوية ومناقشتها في ندوات داخلية. -ك

قديم ورفع كفاءته من خالل عمل األبحاث أو تكليفه القيام بأداء حصص تنشيط المعلم ال -ل

  .وإجراء الحوار حولها المعلمون اآلخرون  فيها بالحضور يـشارك

روح االجتماعية بين مختلف العاملين بالمدرسة وتوفير الراحة النفسية لهم لكي لتنمية ا -م

ات التي تعين المعلم على أداء معها كفريق واحد متكامل وتوفير جميع المستلزم يعملـوا

ً  واجباته كل ذلك   .لديه إلى رفع مستوى الكفاءة يؤدي حتما

هدايا  –)كتب الشكر واسعة بأساليب متعددة من مثل  بفاعليةتشجيع المعلمين العاملين  -ن

  التوصية بصرف عالوة تشجيعية ( –التوصية بالترقية  –رمزية 
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رابعًا

 

وعلى مدى ما لديه من معلومات  ،إن رعاية الطلبة وتوجيههم يتوقف على مدى فهم المعلم لطالبه −

وبيانات عن كل تلميذ ، وهنا تبرز قيمة وجود عالقة تسودها الثقة المتبادلة بين البيت 

أولياء األمور المعلومات الواضحة عن عادات أبنائهم وآمالهم وطموحاتهم والمدرسة، فيقدم 

 دورها الفعال في تربيتهم باإلضافة إلى جهود األسرة المثمرة في هذا المجال .  وتأخذ المدرسة

 وفي إطار هذه العالقة كذلك تتأكد مسئولية مدير المدرسة في التعرف على مـستوى التحـصيل −

في وقت مبكر من العام الدراسي ، واستكشاف الوسائل والطرق المعينة  الدراسي للتالميذ

لتحسين المستويات الضعيفة من جهة ، وللمحافظة على المستويات الجيدة وتعزيزها من جهة 

 أخرى على النحو التالي: 

 

 

 كل مجال دراسي من المجاالت الدراسية لكل صف من المسحية فيختبارات االإجراء  -أ

 الصفوف في أوائل العام الدراسي.           

  تكرار هذه االختبارات للمرحلة االبتدائية في منتصف الفترة األولى ومنتصف الفترة الثانية. -ب

  الفصول ، ومتابعة األعمال التحريرية. زيارات مدير المدرسة لجميع -ج

  الفنيين.المشرفين الفنيين والموجهين  رؤساء األقسام أو اريردراسة تق -د

  دراسة نتائج االمتحانات اليومية والشهرية ) التقويم المستمر (. -ه

  التعرف على نتائج المسابقات العلمية بين الفصول ومسابقات األنشطة المختلفة. -و

الشائعة بين  نواحي الضعفنتائج االختبارات ، وهذا يمكن من الوقوف على إجراء تحليالت ل -ز

  الطلبة.
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 : المتعثرين دراسيًا حاالت عالج أساليب تحديد-٤
تجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة تسجيل ملحوظات عن الطلبة ذوي المستويات التحصيلية  −

دى كل منهم، وأسباب ذلك ، في سجل خاص ، بحيث تحدد فيه نقاط الضعف ل المتدنية

  والتي منها اآلتي: ،وسائل عالجه،تحديد  لالسترشاد بها عند

 التركيز على الضعاف في أثناء الحصص.  -أ

  تكليفهم بواجبات منزلية محددة لمعالجة نقاط الضعف. -ب

  تقديم النصح والمعاونة في تنظيم أوقات خارج المدرسة. -ج

 المربع )من خالل  أبنائهم لمتابعتها ما أمكنهمإشعار أولياء األمور بنقاط الضعف لدى  -د

 . و البوابة التعليمية لدولة الكويت(االلكتروني أ         

  تشجيع الضعاف الذين يبدون أي نوع من التقدم. -ه

المتعثر عمل بطاقة مناسبة تبين نقاط الـضعف وأسـبابه ومـدى تقـدم الطالـب  -و

  .رةومتابعـة ذلك بصورة مستم(الـضعيف دراسيا)

 الطالب المتعثرين دراسياً على االلتحاق بمراكز رعاية المتعلمين.حث  -ز

  

 

ً هام اً ويعد عنصر وتقدمه،الطالب الفائق ثروة لمجتمعه وعامل من عوامل نهضته  −  لالرتقاء نحو ا

ياة السليمة، وأسباب ، وذلك إذا توافرت له سبل الحمستويات أعلى ومجاالت أرفع مستقبالً 

 التربية الصحية القوية. 

ً كما أن العناية ف − ظهـا بغي لها أن تأخـذ حنمن الواجبات الهامة التي ي ()الضعاف بالمتعثرين دراسيا

رعاية الفائقين والموهوبين فيها من  بالمدرسة، فإنمنظومة العاملين  اهتمام الموفـور مـن

 كذلك.  عليهاحرص ت األمور التي يجب على المدرسـة أن
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 ما يمكن تنفيذه

 قين.عمل برامج إثرائية للطالب الفائ -ج

 تهيئة الطالب الفائقين على اجتياز اختبار القدرات -د
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خامسًا
لكي تتمكن المدرسة في معرفة حقيقة السلوك الطالبي ودوافعه وتحديد الوسائل المناسبة  -1

 رةفالبد للقائمين على التربية من اإللمام بطبيعة النمـو ومظـاه لمعالجة مشكالته المختلفة

، وهذا يتطلب من مدير المدرسة عناية فائقة في توجيه تعليميةومتطلباته في كل  مرحلة 

من خالل لقاءاته معهم وتوفير الكتب والمصادر التي  اً زمالئه العاملين معه لتفهم ذلك جيد

الناحية ، وعقد الندوات الخاصة بهذا األمر ، وطباعة الموضوعات التي تخـدم  تخدم هـذه

وتزويدهم بها. انـبهـذا الج  

 2-  

  الباحث النفسي.الباحث االجتماعي و      -أ.

المـدير المــساعد ومــشرفي األجنحــة والقــائمين بالمراقبــة األســبوعية   -ب

  ومعلمي الفصول.

  بة.أنشطة الجماعات المدرسية ومجلس الطل -ج

  أولياء أمور الطلبة. -د

: السلوك   

 الصباح والتأخر عن الدوام بصورة مستمرة.  طابور التخلف عن حضور لقاء -1

 التغيب عن المدرسة بأعذار غير مقبولة أو الهروب منها.  -2

  المدرسية. التعثر الدراسي وعدم إحضار الكتب المدرسية والتهاون في تأدية الواجبات -3

 إهمال الدروس وعدم المذاكرة ، والغش في االمتحانات.  -4

 ضعف االنتماء إلى المدرسة وعدم الشعور بالمسئولية.  -5

 . عليهاالستهتار بالنظام المدرسي وعدم احترام القائمين باإلشراف  -6

 إثارة الشغب وتكوين جماعات للخروج على النظام.  -7

 أو بالفعل على الطلبة أو المعلمين.  عدم تقدير اآلخرين واالعتداء بالقول -8

  . االنحرافات السلوكية -9
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 م ومحاولة اإلضـرارعليهالتمرد على سلطة المعلمين أو الوالدين أو كليهما والتطاول  -10

ً أحيان بهـم         . ا

 الخوف واالنطواء وعدم المشاركة في األنشطة المدرسية.  -11

 

   : في رياض األطفال والمرحلة االبتدائية -أ   

 ـاألمنفقدان الـشعور ب :ن صعوبة توافق الطفل مع البيئة المدرسية ترجع إلى أسباب متعددة منهاإ −

ونتيجة وجوده في مجتمع جديد ألول مره مع معلمات ومعلمين لم يتم التعامل معهم ، هذا 

و أ ،مواقف جديدة في حياته وتحتاج إلى أنماط معينة من السلوك داخل الروضة إلى باإلضـافة

الفروق الفردية وبخاصة القدرات العقلية والبدنية بين األطفال ، كل هذا قد  المدرسة وكـذلك

 صورة قلق أو اضطراب أو خوف.  ينعكس على الطفل فـي

 والمديرة ( ما يلي:  ويتطلب ذلك من القائمين على تربيته ) وبخاصة المدير −

 يةلتنمو قو البراعماإلحساس بثقل المسئولية الملقاة على عاتقهم في تعاملهم مع هذه  -1

 ما في وسعهم من جهد في سبيل توجيهها وتنميتها .  وتقديم ،صـالحة          

 تفهم الكثير من متطلبات النمو في هذه المرحلة بحسن االطـالع والبحـث والتمـاس -2

  لتحقيقها. الوسـائل         

  ف خلفية كل طفل بالوسائل المختلفة.ضرورة توثيق الصلة مع البيت ، وتعر   -3

 االستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من ملف الطالب والبطاقة التتبعية لطفل الروضـة -4

 االبتدائية وتعرف سلوكه في المنزل والمدرسة والتعامل بما يتناسب وهذا  والمدرسـة     

  وك.السل     
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 في المرحلتين المتوسطة والثانوية:  -ب

 يصل الطالب في هاتين المرحلتين إلى سن البلوغ ، وينمو ليمر في مرحلة المراهقة المبكرة من   −

 ( ويصاحب ذلك النمو كله أنماط من 21 – 17( ومرحلة المراهقة المتأخرة من)  16 – 13) 

 اه والمالحظة والعمل عن بـصيرة ومعرفـة علـى توجيههـاالسلوك تحتاج إلى كثير من االنتب

 ورعايتها. 

 من المفيد في هذا المجال النظر في التوجيهات التالية والعمل على دراستها وتطبيقهـا لتـصللعل و −

 بالطالب في هذه المرحلة من النمو إلى مستوى من السلوك السوي يمكن القائمين على التربيـة

 والوصول باألهداف التربوية المبتغاة إلى المستوى المنشود بفاعليةء واجباتهم بالمدرسة من أدا

 ومن تلك التوجيهات ما يلي: 

 اإللمام بطبيعة النمو ومتطلباته في مرحلة المراهقة وتلبية احتياجاته في جو اجتماعي سليم حتى -1

يه من توج المديريتمكن  يتفاعل الطالب مع أفراد المجتمع المدرسي بثقة وارتياح واطمئنان. ولكي

 السلوك الطالبي نحو األفضل فإنه البد له والعاملين معه من فهم خصائص النمو في هذه المرحلة

ً فهم ً عميق ا يها ف سواء أكانت هذه الخصائص جسمية أو نفسية أو اجتماعية وما تتميز به كل خاصية ا

 ذه المرحلة. وأحاسيس ومشاعر وانفعاالت تحكم سلوك الطالب في ه ،من مظاهر

 متابعة المدير للمشكالت التي يعانيها الطالب في مرحلته وبخاصة طالب المرحلة الثانوية سـواء -2

 مثل: طفرة نمو المجتمع وتطوره بسرعة مذهلة والفجوة الثقافية بينـه من كانت مشكالت اجتماعية

و أ،طالـب للمعلـم وبين الجيل الماضي أم مشكالت نفسية مثل الخوف من المستقبل وسوء فهم ال

 والقلق من كثرة االمتحانات والواجبات المدرسية ، أو مشكالت سـلوكية كعـدم،المدرسي  النظام

ي ف التكيف مع المدرسة بسبب اختالف التربية في البيت عنها في المدرسة والكسل والخمول والغش

  االمتحانات.

ذه ه بتمكينهم من تعرف كل ما يحيط بطالـبدور المدير الناجح في حسن قيادة زمالئه العاملين معه  -3

جيهه وتو المرحلة وإلمامهم بالمشكالت التي يعاني منها وتعاونهم في بيان األسـاليب التـي تتوافـق

التفاهم  التربية الصالحة في ظل مجتمع مدرسي يسوده جو مـن السوي، وتربيتهمنحو السلوك 

و الطالب نح يعين على التأثير فـي سـلوك شأنه أنن والثقة المتبادلة بين الطالب والمعلم. وهذا م

  األفضل.
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 :ومن وسائل العالج التي ينصح بها بشدة تتبنى التالي 

 

 سليمة ةـب ومـساعدته علـى تكـوين فكـرالحث المعلم علـى مـد قنـوات التفـاهم مـع الط -1

 عن إمكاناته وقدراته. 

إدراك الفروق الطبيعية بين الطالب ومساعدة الطالب بتقديم النصيحة والمشورة له كلما  -2

  األمر ، وتبصيره بأهمية النجاح في الدراسة بالنسبة إلى حياته ومستقبلة. لـزم

درة العقلية ليست سوى عامل واحد مـن وبيان أن الق دائماً،بث روح األمل في نجاحه  -3

وهناك عوامل هامة أخرى للنجاح مثل الطموح والمثابرة وبذل  المدرسي، ل النجاحعوامـ

  .الواجبأداء  يوالتفاني فالجهد 

ومعاملة الطالب معاملة طيبة تقـوم  الجارحة،االبتعاد عن أسلوب اللوم والتأنيب واأللفاظ  -4

ً شجيعه على النقد الحر ورفع روحه المعنوية دائمه وتوآراءشخصيته  على احترام   .ا

والمثل الذي يحتذى به فهو القدوة  – وفعالً  قوالً  –أن يكون المعلم قدوة صالحة لطالبه  -5

وهو والد ومرب قبل أن يكون معلما، وإحساس الطالب  محاكاتها،التي يتطلع الطالب إلى 

  التي تتوافق واحتياجاته النفسية. إياه بالطريقة المناسبة له ومعاملتهبحسن رعايته 

تذكية وتنمية الجوانب السلوكية السليمة التي يتحلى بها الطالب والعمل على تـصحيح  -6

ببث روح الثقة في نفسه لبناء شخصيته السوية حتى يكون قدوة حسن  سلوكياته السلبية

  لزمالئه.

نـدوات الثقافيـة وإقامة المعارض والحفالت وال، المشاركة في الرحالت المدرسية -7

والتمثيليات الهادفة وغير ذلك من األنشطة المدرسية مما يساعد  الشعرية والمسابقات

  والطالب. نبين المعلميعلى تنمية الروابط 
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  اب الحرام فيوالتزام الحالل واجتنهللا وذلك من خالل التوجيه اإلسالمي بتعميق مفهوم تقوى 

عالقته مع كل من خالقه سبحانه وتعالى ومجتمعه ونفسه والعمل بحماس لترسيخ القيم الفاضلة 

وواضحة من خالل المقررات المدرسية ،وفق خطة مدرسية شاملة مدروسة  والغايات النبيلة

ة يالمدرسية والندوات الدينية وصحف الحائط والمجالت المدرس ةالمختلفة كاإلذاعواألنشطة 

وسير الصحابة  وسلم ، عليههللا صلى سيرة الرسول  بوتوفير كتوالتمثيليات الهادفة 

 رشاد الطلبة إلى قراءتها أو تلخيصها. إأجمعين و عليهمتعـالى هللا والصالحين رضـوان 

  -ج

 من العوامل المؤثرة إيجابي ً من  ةفي سلوك الطالب تنمية شخصياتهم وتعويدهم تحمل المسئولي ا

ً في ضبط النظام بالمدرسة تخطيط مخالل مشاركته ، ويمكن اإلفادة من حصص النشاط  اً وتنفيذ ا

ً وتوجيهها تربوي ،الحر ونشاط الجماعات في توجيه السلوك الطالبي ً سليم ا وخلق روح  ،ا

 . بين الطالباجتماعية سـليمة 

  -د

 الحواجز النفسية بين الطالب والعاملين بالمدرسة وبخاصة المدير والمدير إزالة وذلك ب

االجتماعي والباحث النفسي من ختصاصي ومشرف الجناح واال ومرشد الفصلالمساعد، 

 عرض مشكالتهم اليومية وتساعد في حلها.  ىالطالب علالعوامل الهامة التي تشجع 

  -ه

 مكان أن يعالج مدير المدرسة قضايا أبنائه الطالب بأسلوب ديمقراطي بعيد من الضروري بف

وتقدير ظروفهم الخاصة واحترام مشاعرهم فذلك  اً عن التسلط واإلرهاب باالستماع لهم جيد

نفسياتهم والتي ينبغي عدم إغفالها حتى تكون اسـتجاباتهم إلرشـادات  يالمؤثرة فمن العوامل 

 .قبولةوتوجيهاتها مالمدرسـة 

  ولعل من المناسب عمل صندوق الشكاوى والمقترحات وتشجيع الطلبة على الكتابة بكل ما

خواطرهم من مقترحات أو ما يعانونه من مشكالت ، مع االهتمـام بدراسـتها وإجـراء  يجول في

 بأول.  بخصوصها أوالً  المناسـب
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  -و

 حيوي اً عدب تشكل األسرةف ً ً في تربية الطالب ولها أثرها المباشر في تربيته ايجابي ا  ،ا

ً وسلبي         بمكان تدعيم العالقة بين األسرة والمدرسة وخلق الثقة  فمن األهمية، لـذا  ا

 مثل: من المتبادلة بينهما بوسائل شتى        

 تعزيز دور مجالس اآلباء والمعلمين بما يمكنها تحقيق أهدافها.  -1

 االستفادة من المناسبات الدينية والوطنية لدعوة أولياء األمور إلى االحتفال بها في  -2

  المدرسة .    

 واإلسهام في اقتراح،قيام المدرسة بدور إيجابي في دراسة مشكالت البيئة التي حولها  -3

  أو تنفيذ الحلول المناسبة .،     

 ،م بأصول معاملتهم ألبنائهمعقد لقاءات منتظمة مع أولياء األمور بهدف تبصيره -4

 ادا إعدلما فيه خير األبناء ، ولعل في نظام اليوم المفتوح المعد  ةمع المدرسوتعاونهم    

 ما يساعد على خلق الثقة بينهما ويفتح الطريق لمجاالت أرحب من التعاون سليما    

  البناء لمصلحة األبناء.     

 ويحضرها أولياء األمور والطلبة، للعمل عقد ندوات توعية يدعى لها ذوو االختصاص -5

  مواطن رشيد قادر على العطاء وعميق الوالء واالنتماء. على خلق  
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 ساسًا : تقويم مستوي كفاءة أداء أعضاء الجهازين الفني واإلداري في المدرسة 

 ـدم مسئولية كبيـرة تعتمن تقدير مدير المدرسة لجهود العاملين معه والحكم على نتائج أعمالهإ −

ً أساس ومالحظة مستمرة وتقدير ،ومتابعة واعية ،على دراية كبيرة بجوانب العمل المختلفة  ا
تجاه القضايا التي تواجههم خالل مسيرتهم التربوية ، ومدى إحساسهم  سليم لمواقفهم

ف فة إلـى الوقـووأولياء األمور من ناحية أخرى، هذا باإلضا،بمسئوليتهم تجاه أبنائهم الطلبة 
 نجازاتهم الفنية. إ علـى مـستويات

 ظـفالمو أو ،ولكي تكون التقديرات واقعية وعادلة وتعكس الصورة الحقيقية عن عمل المعلـم      
 ونشاطهما خالل العـام الدراسـي فـإن فـي االطـالع علـى المالحظـات التاليـة وتنفيـذها 

 ما يعين على ذلك: 

د الواردة في تقرير الكفاءة السنوي عن المعلمين أو الموظفين اآلخرين االسترشاد بالبنو -1
 ضرورة العمل على توضيحها لهم منذ مطلع العام الدراسي.  مـع

بصير تبأول في السجل الخاص بذلك مـع  العناية بتسجيل إيجابيات وسلبيات العاملين أوالً  -2
  بسلبياتهم حال وقوعها. العاملين

برأي المدير المساعد ورئيس القسم أو المشرف الفنـي  سترشادالا الضرورة بمكانمن  -3
  .ةواإلداري التعليمية الهيئتينتقويم كفاءة وأداء أعضاء  فـي
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 عملالمدير المساعد هو المسئول الثاني في المدرسة بعد مدير المدرسة، وعمله وواجباته تكمل  −

مساعد الويقوم المـدير  التربوية،يكون أثره على سير العملية  وفاعليتهه ، وبقدر نشاطرالمدي

ً المدير تلقائي بعمل اخل دفي حالة غيابه، وله نفس صالحياته في تـصريف األمـور العاجلـة  ا

تنمية خبراته ومالزمة المدير واالستماع إليه واالطالع على خبرات من  عليهلذلك ، المدرسة

 واجباته:  ومنسبقوه في منصبه 

 

 المشاركة في أعمال مجلس إدارة المدرسة.  -1

  رئاسة مجلس اإلشراف اإلداري. -2

  اإلشراف على تنظيم لقاء الصباح ووجود المعلمين ومشرفي األجنحة فيه. -3

  العاملين بالمدرسة وانصرافهم وحفظها. تواقيع حضورمتابعة  -4

ع ملصباح والمشاركة في حل مشكالت الغيـاب بالتـشاور متابعة تأخر الطلبة عن لقاء ا -5

  االجتماعي. ختصاصياألجنحة واال مشرفي

 .الالزمـةوإجـراء االتـصاالت  المـالي،متابعة أعمـال الـصيانة وأمـور الـصندوق  -6

  .بالمخالفـات التعليميةمتابعة أداء شركات الخدمات والحراسة والنظافة وإبالغ المنطقـة  -7

  على زيارات الطلبة الميدانية وترتيب المواصالت الالزمة لها.اإلشراف  -8

  متابعة جماعة التعاون المدرسي. -9

المدير  واطالعرضية والعرضية في بطاقات مفردة تسجيل غياب العاملين واإلجازات الم -10

  حين ينتهي الرصيد. عليها

  .ة عملهــموغيــره مــن المــستخدمين فــي تأديــ المدرســة،متابعــة حــراس  -11
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  .متابعـــة النـــواحي الـــصحية وأعمـــال النظافـــة فـــي المدرســـة -12

 .ليكون على دراية ،االطالع على البريد الرسمي والمراسالت بين المدرسة والجهات المسئولة -13

  بها ويستطيع أن يقوم بها حين يتغيب مدير المدرسة.

  البنات والرياض (. )مدارساص بذلك ومتابعة السجل الخ المناوبات،تنظيم  -14

  تنظيم الرقابة اليومية في بداية الدوام وأثناء الفرص. -15

 متابعــة اإلحــصائيات المتعلقــة بالكثافــة الطالبيــة وميزانيــة المدرســة  -16

  (.إداري- معلمين –فصول  –)طالب        

  مساعدة مدير المدرسة في توثيق الصلة بأولياء األمور. -17

  في مجلس أولياء األمور والمعلمين والعمل مع المدير إلنجاحه. بإيجابيةسهامه إ -18

  .المرجوةمتابعة النشاط المدرسي وتأمين مواده ولوازمه ليعطي النتائج  -19

  متابعة نشاط مشرفي األجنحة وسجالتهم واستمارات الغياب وعقد اجتماعات دورية لهم. -20

 .ع أمــين المخــزن ومــشرفي األجنحــة متابعــة ســالمة أثــاث المدرســة مــ -21

 أماكن بعة دخول المعلمين الفصول وخروجهم مع المشرفين، وانتقال الطلبة من فصولهم إلـى

المالعب  –صالة التربية البدنية  – أخرى كالمختبر والمراسم وقاعة الموسيقى والورش

  الخارجية.

  بها من مدير المدرسة. القيام بأداء األعمال المدرسية األخرى التي يكلف -22
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 المدير ورؤساء األقسام والمشرفين إعداد الجدول المدرسي بعد وضع الخطة مع .1

 الفنيين.

 الفنيين.توزيع االحتياط بالتعاون مع رؤساء األقسام والمشرفين  .2

 .والكنترول والمراقبةإعداد جدول االختبارات واإلشراف على أعمال لجان النظم  .3

ن اإلدارة امتداد لعمل للتدريب على أعمال اإلدارة حيث إ زيارة الفصول بصحبة المدير .4

 المساعد.المدير 

 المدير.االطالع على سجل اإلعداد المهني للمعلمين واعتمادها باالتفاق مع  .5

 بها.دراسة الئحة االختبارات ومتابعة تنفيذها وااللتزام  .6

 اجتماعاتها.ور جانب من زيارة األقسام العلمية وحض .7

 .االطالع على كشوف وسجالت الدرجات .8

 .متابعة أعمال رواد الفصول .9

 واإلدارية. التعليميةإبداء الرأي في تقارير الكفاءة للهيئة  .10

 المدرسة.القيام بأداء األعمال المدرسية األخرى التي يكلف بها من مدير  .11

 ين.متابعة برامج الطلبة الفائقين والمتعثرين والموهوب .12
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 حو زمالئهنا العملية التربوية في المدارس وواجباتـه عليهرئيس القسم أحد األعمدة الفنية التي تقوم  −

ً أن يرشدهم إلى الوسائل المثلى في تدريس المادة مستعين عليهتفرض  هذا  يوخبرته فبتجاربه  ا

التي  بةالعالقة الطيسبيله في هذا كله  عقبات،ليل ما يعترضهم من أن يسعى إلى تذ عليهالسبيل، و

تتمثل في األخوة والمودة والرعايـة التامـة لمـصلحة العمـل واإللمـام الكامـل بمنطلقاتــه ومتطلباتــه 

 شــقين:  إلىلقــسم أو المــشرف الفنــي أعمــال رئــيس اتنقسم و

  أعمال فنية وأعمال إدارية.

 ا يلي بيان لكل منها: فيم −

 

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

ً توزيع محتوى المقررات الدراسية على أشهر السنة الدراسية توزيع -2 ً فني ا مع  باالشتراك ا

  وجيه الفني المختص.مستعينا في ذلك بما يرد من الت ةمعلمي الماد

توزيع الفصول بما يتفق مع مصلحة العمل ، ومستوى الكفايات والخبرات الفنية للمدرسـين  -3

  ،واعتماد هذا التوزيع من مدير المدرسة.

  العمل على تحقيق األهداف التربوية من خالل فهم المعلمين وتطبيقهم لها. -4

 ه،وأهدافى وفائها بموضوع المنهج استطالع الكتب المقررة مع المعلمين للوقوف على مد -5

وما قد يكون بها من أخطاء علمية أو لغوية أو مطبعية أو نقص أو غموض ، ورفـع 

  بذلك إلى التوجيه الفني. الملحوظات الخاصة

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

  األكمل. هعلى الوجبها 

ودراسة ملحوظات الموجه الفني  الميدانية،اجتماعات أسبوعية لمناقشة المشكالت  عقد -7

  تنفيذها. ةبعاومت

  تقديم خطة أسبوعية لمدير المدرسة. -8

ً األداء الضعيف والعمل على االرتقاء بهم فني متابعة المعلمين ذو -9 ً ومهني ا رير وتقديم تقا ا

  عن مستوى أدائهم لمدير المدرسة. ةنصف شهري
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التخطيط واإلعداد لنماذج الدروس على مستوى المدرسة واإلشراف على تنفيذها ، وإجراء  -10

ً ا أو إيجابلبتقويم تربوي دقيق لها يكشف عن معطياتها س   .ا

واألعمال وكراسـات اإلعـداد  الفصول،متابعة أعمال المعلمين والطلبة من خالل زيارات  -11

ة توزيع الموضوعات والوحدات الدراسية، ورصد للطلبة وسجالت التقويم وخط التحريرية

  المتابعة في سجالت خاصة لإلفادة في التوجيه والتقويم. هنتائج هذ

ت حاالووضع خطة محددة لرعاية الموهوبين وعـالج  ،تعرف مستويات الطلبة في الفصول -12

  .الضعف

تفق وميول ونشاط الجماعات المدرسية بما ي للمادة،التخطيط لبرامج النشاط المصاحب  -13
واإلشراف على المسابقات الخاصة  عنها،وينمي مواهبهم أو يكشف  الطلبة وقدراتهم

  بالمادة.

للنمو العلمي والمهني وإفـساح المجـال  تحقيقا ،تشجيع المعلمين على البحث واالطالع -14

  وتجاربهم التربوية خالل اللقاءات واالجتماعات المدرسية. أبحاثهم،نتيجة  أمامهم لعرض

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

  وإنماء المكتبة. الذاتي،مبدأ التعلم  قالمقترحة لتحقي

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

لنشرات الموضحة ألسلوب العمل بشقيه وا المدرسية،والنظم  التقويم،متابعة تنفيذ لوائح  -17

  واإلداري.الفني 

واطن مواإلفادة منه في تـشخيص  نتائجه،ورصد  أساليبه،وتطوير  التقويم،اإلشراف على  -18

  واالطمئنان إلى استمرارية التقويم وشموله. ومتابعتها،واقتراح أساليب العالج  الضعف،

ائل والوسوالتحصيل الدراسي  األداء، عن مستوى مدير المدرسةدورية إلى  اريرتقديم تق -19

  يقترحها للنهوض به. التي

نهاية الفصل الدراسي مع المعلمـين  ختباراتإعداد ومراجعة أسئلة التقويم وبخاصة ا -20

  الفني.لعرضها على الموجه اً ا تمهيدعليهالعلمية والفنية الالزمة  وإجراء التعديالت

المتها سوالحرص علـى  االختبارات،لنظام سير  وفقا االختبار القصيراإلشراف على طباعة  -21
الكاملة وتشكيل لجان تقدير الدرجات والمراجعات الفنية ومتابعة أعمال كل منها  وسريتها

 .بدقة متناهية
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. 

 حصائيات تحليل نتائج االمتحانات في كل فترة دراسية.متابعة إعداد إ -6

 رئيس 

 والحيات 
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البات في المدارس تعلن وزارة التربية في كل عام دراسي عن بدء تسجيل الطالب والط
مبينة في نشرات تفصيلية بداية ونهاية  – (1رقم )بناء على قرار  –لجميع الفئات  الحكومية

ً وشروطه والفئات التي يسمح لها بالتسجيل وفق فترة التـسجيل تصدرها  لسياسة القبول التي ا
ً الوزارة سنوي  . ا

  

 

على كتابة استمارات طلب االلتحاق وتعبئتها بكل دقة من نـسختين تحرص إدارة الروضة  -1

 التالي:  مع مراعاة

 يرفق مع طلبات االلتحاق المستندات التالية:    

 عنهما .  ينلوالد والبطاقة المدنية مع صورتالجنسية األصلية ل 

 عنها. ينشهادة الميالد األصلية مع صورت  

 4  ( 6×  4صورة شخصية حديثة للطفل مقاس . )  

 . البطاقة المدنية األصلية للطفل مع صورتان عنها  

 .)البطاقة الصحية ) نتيجة الكشف الطبي الذي يثبت اللياقة الصحية للطفل  

ب ويرفق مع كل طلـ ،عند انتهاء فترة التسجيل ترسل طلبات التحاق األطفال المستجدين -2

لده وصورة البطاقة المدنية ميالد الطفل الرسمية وصورة شهادة جنسية وا صورة شهادة

شئون طلبة( مع سجل الطالب ،  2000/  111على نموذج رقم)  التعليميةالمنطقة إلى 

مرقمة بأرقام متسلسلة ومرتبة بحسب الكشف المرفق بها، و  تهذه الطلباعلى أن تكون 

 لإلى الروضة على أن تقوم الروضة فيما بعد بإرسا ثم إعادتهاذلك لتدقيقها واعتمادها 

مقبول وذلك مع نموذج جمع البيانات الرئيسية  كالطفلالنسخة الثانية من طلب التحاق 

 عن قيد طالب ) نظام سجل الطالب (. 

  بصفة نهائية إال إذا أثبت الكشف الطبي لياقته للدراسة. ال يعد الطفل مقبوالً  -3
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 ثانيًا

 

(  9/  15سنوات( في بداية العام الدراسي التالي)  6سنوات  و  5األطفال الذين يبلغون)  -1

 من كل عام. 

 ى نمــوذج  تطلــب الروضــة مــن ولــي أمــر الطفــل المقــرر تحويلــه أن يحــدد علــ -2

سكنه بالتفصيل واسم المدرسة  –شئون طلبة( ، من سجل الطالب   2000/ 115)       

  يرغب في نقله إليها وذلك خالل النصف األول من شهر نوفمبر. االبتدائية التي

بالنسبة للتحويل الفردي  –لب اشئون طلبة( من سجل الط 2000/  113)بالنموذج يكتفى  -3

  نسخ. أن يحرر من أربع على

  ـمالنمـوذج رقتقوم الروضة قبل األول من مايو بعمل قوائم بأسماء األطفال المحـولين علـى  -4

من ثالث نسخ لكل مجموعة من األطفال المحولين إلى  –شئون طلبة(  2000/  114)        

بحيث تحتفظ الروضة بنسخة من هذا النموذج وترسـل نـسخة إلـى  ةواحد ةمدرسة ابتدائي

إليها لالحتفاظ بها وترسل نسخة إلى قسم شئون الطلبة في المنطقة  سة المنقولينالمدر

  .التعليمية

ترسل ملفات األطفال المحولين إلى المدارس االبتدائية في النصف الثاني من شـهر مـايو  -5

القريبة للروضة مباشرة على أن يتم تسجيلها بطريقة مضمونة ويمكن إرسال  إلى المدارس

  .يميةالتعلإذا كانت المدارس االبتدائية خارج المنطقة  التعليميةطريق المنطقة  الملفات عن

تخطر الروضة ولي أمر كل طفل باسم المدرسة االبتدائية التي حول إليها علـى النمـوذج  -6

   شئون طلبة (. 2000/  116) رقـم 
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 اإللزامي ومراعاة ما يلي :  معليالتسة االلتزام بما جاء من قرارات بشأن على مدير المدر

 

 االمتحانات( خاص برفع بطاقات علم الوصول إلى مراقبة  شئون طلبة 1407نموذج رقم)  -أ
ويستعمل لذكر المعلومات المأخوذة من واقع ملف  التعليميةالطلبة في المنطقة  وشئون

 الدعوى على ولي أمر الطالب المخالف لإللزام. الطالب إلقامة 

ة المنطق( خاص بإعالم مراقبة االمتحانات وشئون الطلبة في  شئون طلبة 1048نموذج)  -ب

لذكر  لالقضاء. ويستعمعن أي تغيير في حالة طالب أحيل ولي أمره إلى  التعليمية

أو إحالته إلى  ،اسةإلسقاط الدعوى القضائية عند عودة الطالب للدر ةالمعلومات الالزم

أو انتقاله إلى الخارج أو شطبه من ، التعليميةبالمنطقة  الخدمة االجتماعيةمراقبـة 

أو لغيابه المستمر بعذر غير  هالسجالت المدرسية لتجاوزه سن اإللزام أو رغبة ولي أمر

  مقبول ألكثر من شهر.

  ( إخطار ترك: شئون طلبة 1031نموذج )  -ج

 ات الالزمة عند شطب الطالب ألي سبب من األسباب اآلتية: ويستعمل لذكر المعلوم

 تجاوز سن اإللزام والغياب المستمر ألكثر من شهر بغير عذر مقبول.  -1

  تجاوز سن اإللزام ورغبة ولي األمر في تركه الدراسة. -2

  التحاق الطالب بمدرسة خارج الكويت بعد أن يقدم ما يثبت ذلك. -3

  الزواج للطالبة. -4

فسية والندراسة المسائية للطالب الملزم بعد موافقة مراقبة الخدمة االجتماعية االلتحاق بال -5

  .التعليميةاالمتحانات وشئون الطلبة في المنطقة  ومراقبة

  الوفاة. -6

  اإلعفاء بسبب المرض أو التخلف العقلي . -7

 

  

     

 النماذج أعاله يتم صرفها من إدارة التوريدات من منطقة صبحان. 
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 على مدير المدرسة أن يوصي موظفي شئون الطلبة في المدرسة بالحرص على عمل ما يأتي : 

 عدم شطب الطلبة الملزمين.  -أ

 البطاقة المدنيةالتثبت من أسماء أولياء أمور الطلبة وعنوان ولي األمر في العمل والسكن ورقـم  -ب

  يد والبريد اإللكتروني  إن وجد.بوضوح مع ذكر رقم الهاتف ورقم صندوق البر

 إذا كـان بـسبب ظروف التعليميةإحالة بعض حاالت الغياب إلى قسم الخدمة االجتماعية بالمنطقة  -ج

  الكبار (. تعليمأسرية أو سلوكية أو صحية أو االلتحاق بالدراسة المسائية ) 

تثبت سية مصدقة أخذ تعهد خطي على ولي أمر الطالب المنقول للخارج بإحضار شهادة مدر -د

  في الدراسة ، وفي حالة التخلف تبلغ الوزارة لترفع دعوى قضائية بحق ولي األمر. استمراره

بالمنطقة عرض الطالب ذوي الحاالت الخاصة على مراقبة الخدمات االجتماعية والنفـسية  -ه

  ليتم نقلهم إلى إدارة التربية الخاصة . التعليمية

 

لدعاوي القضائية بحق أولياء أمور الطلبة الكويتيين الملزمين المتخلفين اإلجراءات المتعلقة بإقامة ا

 عن الدراسة: 

تقام الدعوى على ولي أمر الطالب المتخلف عن الدراسة في بداية كل عام دراسي جديد إذا 

ً ( يوم 15انقطع الطالب عن الدراسة ثالثة أيام متصلة أو )   متقطعة وذلك بإتباع التالي:  ا

 لة مسجلة بعلم الوصول على عنوانه في السكن أو العمل مع إنذارات إرسال رسا

متتالية حتى تتلقى الرد ويكتفي الرد عند وصول رسالة واحدة  تثالث مراالغياب 

 فقط. 

 شئون طلبة ( بيانـات  125الوصول وترفق بالنموذج رقم)  مثم ترفع بطاقة عل
إنـذارات الغيـاب إلـى المنطقـة  اإللزامـي ، مـع التعليمقـانون  المخالفين ألحكام

  اإللزامي (. التعليم –) مراقبة االمتحانات وشئون الطلبة  التعليمية

  ومن ثم ترفع إلى مكتب التنسيق بالوزارة إلقامة الدعوى القضائية ضد ولي

  األمر.
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خامسًا
 

لملفات افقد وجب االهتمام بكيفيـة حفـظ لما تحتويه ملفات الطلبة من وثائق ومستندات مهمة ،  اً نظر
لما لها من أهمية كبرى ، وبقدر العناية بها وبمحتوياتها تعطى صورة واضحة عن مدى  وتنسيقها
 وحسن أدائه ، وفيما يلي اإلرشادات التي تتبع بشأن تنظيمها وحفظها:  دقة العمل

 : ملفات الطلبة المستمرين بالدراسة  -أ 

 لطالب: محتويات ملف ا     

 طلب االلتحاق .  -1

  صورة عن شهادة الميالد مصدقة. -2

  صورة عن شهادة الجنسية لولي األمر. -3

  صورة عن البطاقة المدنية لولي األمر مصدقة. -4

  صورة عن البطاقة المدنية للطالب مصدقة. -5

 صورة عن جواز السفر لولي أمر الطالب غير الكويتي أو جواز سفر الطالب نفسه  -6

  مصدقة. ةإلقاموصفحة ا      

 .لألم الحاضنة  ميةعليتصورة حضانة  -7

  صورة عن شهادة جنسية األم الكويتية أو البطاقة المدنية مصدقة. -8

 صورة عن شهادة دفتر العائلة للسعوديين أو إلى من يهمه األمر مصدقة أو حفيظة -9

  النفوس.       

  شهادة إلى من يهمه األمر ) استمرارية عمل لغير الكويتيين (. -10

  بطاقة متابعة درجات الطالب. -11

  البطاقة المدرسية. -12

  شهادة اللياقة الصحية. -13

  شهادة االنتقال )إن وجدت(. -14

  شهادة إعادة قيد الطالب ) إن وجدت (. -15

  مستندات أو أوراق أخرى ) إن وجدت(. -16
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  .تدوين محتويات الملف يكون على يمين الصفحة الداخلية 

 ت في ملفات بالستتتتتتتتيك حفاظتحفظ المستتتتتتتتندا ً ا من التلف ، على أن يكون الغالف عليه ا

ً نظيف فالخارجي للمل ً خالي ا استتم المدرستتة واستتم الطالـتتتتتتتتب  عليه من الشتتطب، ومستتجالً  ا

  المدنية والعام الدراسي. ورقم البطاقةوالـصف 

 يتم ترتيتتب الملفتتات في أمتتاكن حفظهتتا ترتيبتت ً ً طبقتت هجتتائيتتا ا ل لمتتا هو وارد في الستتتتتتتجتت ا

  المدرسي.

  عدم استتتتتتالم الملفات الناقصتتتتتة عند انتقال الطالب من مدرستتتتتة ألخرى من حيث التوقيع

  .التعليميةواالعتماد على المستندات وطلب االلتحاق من قبل مدير المدرسة والمنطقة 

  استتتتكمال الملفات الناقصتتتة من بداية العام الدراستتتي لجميع طلبات االلتحاق الخاصتتتـتتتتتتتتتة

  لمستجدين منهم أو القدامى في المدرسة بحيث تكون موقعة ومختومة .ا بالطلبة سواء

  التأكد من وجود شتتهادة إلى من يهمه األمر لجميع الفئات المستتتثناة ، وتفيد بأن ولـتتتتتتتتي
على رأس عمله وتكون حديثه وذلك لطلبة الصف السادس، والصف العاشر  األمر مازال

ي األمر المستتتثنى يستتمح ألبنائه إكمـتتتتتتتتتال عام دراستتي ، وفي حالة وفاة ول بداية كلفي 
الدراستتية ، أما أعضتتاء هيئة التدريس في حالة انتهاء خدمتهم ألي ستتبب  جميع المراحل

ألبنائهم استكمال الدراسة حتى نهاية المرحلة الدراسية المسجلين بها  حاألسباب يسممن 
  فقط.

 ألخرى بأي حال مـتتتتتتتتتتتن  ال يستتتتتلم الملف للطالب أو لولي األمر عند انتقاله من مدرستتتتتة

  .التعليميةيرسل عن طريق بريد المدرسة أو المنطقة  األحوال وإنما

  
 : ملفات الطلبة التاركين للدراسة( ب

ً ملفات الطلبة التاركين للدراسة يجب أن تحفظ في مكان مناسب تحسب      يدهم قالحتمال إعـادة  ا

ً ترتيب وترتب ً هجائي ا طلبة بالالحاجة، كما يعد سـجل خـاص  بحيث يسهل الوصول إليها وقت ا

، وال يجوز تسليم ملف الطالب الـذي تـرك الدراسـة وإنمـا فقـط الملـف الـصحي إذا التاركين

 رغب في ذلك. 
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 سادسًا

لمتابعة للطلبة : نظام معلومات فاعل يسهم في بناء ركائز التخطيط والرقابة واسجل الطالبنظام 

رعة بالس عليهابياناتهم ودرجاتهم خالل سنوات دراستهم بدقة متناهية إلمكان الحصول  ةبتخزين كاف

 توفير الجهد البشري إلى حد كبير.  الالزمة مع

  اليدوية.وقد أمكن باستخدام هذا النظام استخراج سجالت مدرسية آلية حلت محل السجالت المدرسية 

دليل إعداد بيانات نظام سجل الطالب على الحاسب اآللي بالوزارة الذي أعده ويمكن الرجوع إلى 

 المعلومات اآللي في كل ما يتعلق بالنماذج اآللية:  مركـز

  

 ويجب التأكيد في شأنها على ما يلي : 

 (.  2000/  133رقم )  المدرسي( )السجلنموذج جمع البيانات الرئيسية  -1

 سة إلى أخرى يعبأ النموذج الخـاص بالنقـل الفـردي رقـم في حالة انتقال الطلبة من مدر -2

  (. 2000/  114( ونموذج النقل الجماعي  رقم )  2000/  113)        

  في حالة ترك الطالب للدراسة يعبأ له نموذج ترك الدراسة. -3

ذج ( باإلضــافة إلــى  نمو 2000/  111نمــوذج)فــي حالــة الطالــب المــستجد يــستخدم  -4

  الكشف الطبي .

 ة وإصدارالطلبالدور الثاني( يتم إدخال بيانـات  –بعد استخراج النتائج في) نهاية العام الدراسي  -5

 الطلبة واألخرىنسختين من كشوف الدرجات نسخة ترسل إلى مراقبة االمتحانات وشـئون 

  يحتفظ بها في المدرسة بعد اعتمادها من مدير المدرسة.

 



          

                                                              70 

 سابعًا

 : االنتقال الفردي: 1

يتم انتقال الطلبة في الحاالت الفردية من مدرسة حكومية إلى أخرى حكومية أو خاصة بموجب 

 شئون طلبة ( مكونة من أربع نسخ.  113نموذج )  لشهادات انتقا

 

 وعند تنفيذ االنتقال يؤخذ بعين االعتبار ما يلي : 

  

 إحضار ولي األمر موافقة خطية ) شهادة ال مانع ( من المدرسة التي يريد انتقال الطالب إليها.  -1

  تحرر شهادة االنتقال من النسخ األربع. -2

  .ثانيدور ال يجوز نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى قبل ظهور نتيجة الدور الثاني إذا كان له  -3

  أو من ملف الطالب بدقة تامة.، تدون جميع البيانات من واقع السجل المدرسي -4

مـن شـهادة االنتقـال وذلـك بعـد اعتمادهـا وختمهـا مـن مدير  ينيسلم ولي األمر نسخت -5

  المدرسة المنقول منها الطالب.

نها معند تسلم المدرسة المنقول إليها الطالب نسختي النقل تعاد نسخة للمدرسة المنقول  -6

هـا بـالتوقيع والخـتم وتحـتفظ بالنـسخة األخـرى لديها لحين بعد تكملة بياناتها واعتماد الطالب

التحاقه  ورود ملف الطالب ، وال يتم شطبه من المدرسة المنقول منها إال بعد التأكد من

  بالمدرسة المنقول إليها .

 ملفعند تسلم المدرسة المنقول منها الطالب) شهادة االنتقال ( تقوم على الفور بتحويل  -7

توياته جميعها إلى المدرسة المنقـول إليهـا بعـد وضـعه فـي المظـروف السري بمح الطالب

ره بأي حال من األحوال المعـد لـذلك وال يـسلم ملـف الطالـب أو أي مـن محتوياتـه لـولي أمـ

ً وذلك حفاظ   على السرية التامة لمحتوياته. ا

الوثائق ـوي علـى جميـع على المدرسة المنقول إليها الطالب التأكد من أن الملف يحت -8

إعــادة الملــف إلــى المدرســة المنقول منها  فعليهاكاملــة ، وإذا وجــد نقــص  والمحتويات

  الطالب الستكمال النواقص .

 تقوم المدرسة المنقـول منهـا الطالـب بإرسـال نـسخة مـن شـهادة االنتقـال إلـى  -9

  (.تعليميةال) قسم شئون الطلبة في المنطقة         

عند تسلم المدرسة ملف الطالب المنقول إليها تقوم بإرسال نسخة من) شهادة االنتقـال( إلى)  -10
بل بها ق ( ، مع مراعاة تسجيل الصف والشعبة التيالتعليميةقسم شئون الطلبة في المنطقة 

  . سةبختم المدروتاريخ قبوله في المكان المعد لذلك واعتمادها من مدير المدرسة وختمهـا 

هم صفوفتحتسب درجات فترات التقويم الدراسي وأعمال السنة للطلبة الذين يحولون من  -11
 مراحل في المدارس األهلية والعربية إلى مثيالتها بالمدارس الحكومية بمختلف   المعادلة
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وترصد هذه الدرجات في سجالت معلمي المواد الدراسية ومرشدي الفصول من  التعليم العام
األهلية قة المتابعة المحفوظة في ملف الطالب بعد اعتمادها من مدير المدرسـة واقع بطا
 .منها المحول

 : االنتقال الجماعي: 2

  نوعان:وهو   

 نقل جماعي للطلبة الذين أنهوا مرحلة ونقلوا إلى مرحلة أخرى ويستخدم في      

 الحاالت التالية:         

ى المرحلة الطلبة المنقولين من مرحلة الرياض إل -أ

 االبتدائية. 

الطلبة المنقولين من الخامس االبتدائي إلى المرحلة  -ب

  المتوسطة.

الطلبة المنقولين من التاسع المتوسط إلى المرحلة  -ج

  الثانوية.

اعي بين المدارس وهو خاص بالطالب الذين ينقلون بأعداد كبيرة نقل جم 

اح مدرسة مختلف الصفوف ) مثال: عند افتت يأخرى فمن مدرسة إلى 

  جديدة (.

  في حالة النقل الجماعي يحتسب تاريخ التحاق الطلبة في المدارس المحولين إليها

  الدراسي في تلك السنة. بداية العاممن تاريخ 

  ميةالتعليعلى رياض األطفال والمدارس االبتدائية والمتوسطة أن ترسل للمنطقة 

  .) قسم شئون الطلبة ( نسخة من كشوف انتقال الطلبة
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 سعًاتا

 :  ونالطلبة الكويتي -1

 مستبليغ قإدارة الروضة  علىإذا تغيب الطفل بمرحلة رياض األطفال لمدة شهر بغير عذر مقبول ف -أ

ً كتابي التعليميةشئون الطلبة بالمنطقة   ألخذ الموافقة على شطبه.  ا

 اإللزامـي رقـم  التعليمفـي قـانون بالنسبة إلى الطلبة الكويتيين الملزمين يطبق ما ورد  -ب

  . 1966/  6/  14( بتاريخ  50203( والقرار الوزاري رقم )  1965لسنة  19)      

 بالنسبة للطلبة الكويتيين غير الملتزمين في المرحلة االبتدائية والمتوسطة يجوز شطب الطالب إذا  -ج

  .عليميةالتخالف اللوائح والنظم وتبليغ شئون الطلبة في المنطقة 

: الطلبة غير الكويتيين -2   

  :في المرحلة االبتدائية والمتوسطة

 خطارإيفصل كل طالب غير كويتي إذا رسب سنتين متتاليتين في صف واحد ويحرر باسمه  -أ

 بمجرد ظهور نتيجة آخر العام سواء في الدور األول أو الثـاني ويـستثنى مـن ذلـك  ترك     

 لجنسية الكويتية وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي (. ) من تحمل أمهاتهم ا     

 ةمدة شهر في المرحلة االبتدائي اً مستمر غيابايفصل كل طالب غير كويتي يتغيب عن المدرسة  -ب

ً وخمسة عشر يوم       دبعفي المرحلة المتوسطة بغير عذر مقبول في الفصل الدراسي الواحد  ا

  سبب تغيبه. بولي أمره لالستفسار عن االتصال      

 ةموافقإلى  ةناء على رغبة ولي أمره دونما حاجيسمح للطالب غير الكويتي بترك الدراسة ب -ج

  .التعليميةمن المنطقة  ةمسبق       

  :في المرحلة الثانوية

ً إذا تجاوز غياب الطالب خمسة عشر يوم -أ متصلة أو منفصلة في العام الدراسي دون عذر  ا
ً تبر راسبمن الدراسة ويع مقبول يفصل في صفه، وتحتسب هذه السنة من ضمن سنوات  ا

  البقاء.

يستثنى ويفصل كل طالب غير كويتي عن المدرسة إذا رسب سنتين متتاليتين في صف واحد  -ب

  ذلك ) من تحمل أمهاتهم الجنسية الكويتية وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ( . نم

ات الفئسنوات متتالية بمـا فـي ذلـك  يفصل كل طالب كويتي من المدرسة إذا رسب ثالث -ج

  في البند ) ب (. المستثناة

 . اً بأســماء الطلبــة الــذين تــم شــطبهم فــور التعليميةتبلــغ المدرســة المنطقــة  -د
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 عاشرًا

 لم األعمار. يطبق سلم األعمار على الطلبة المعاد قيدهم فال يعاد قيد من تجاوز س  -1

 يسمح بإعادة القيد لتاركي الدراسة في الفترة من بداية العام الدراسي وحتى األسبوع األول مـن -2

  م. 1995/  6/  25( المؤرخة في  370شهر أكتوبر من كل عام دراسي حسب النشرة رقم ) 

قبل مـن ( بعد استكمال بياناتها وتوقع  117تحرر شهادة إعادة القيد من ثالث نسخ نموذج)  -3

  االمتحانات وشئون الطلبة أو رئيس قسم الطلبة وترسل مع الطالب نفسه إلى المدرسة. مراقب

    

 :  اإلحصائية اليومية 

 تستعملها إدارة المدرسة يومي ً وعدد من خالل الدوام المدرسي وتتضمن مجموع الفـصول  ا

 الغائبين والنسبة المئوية للحضور.  من الطالب ، وعدد الحاضرين

  اعد المسويقوم مشرف الجناح أو القسم اإلداري بحصر الغياب وإرسال اإلحصائية إلى المدير
تمادها العالحصة الثانية بحد أقصى ، ثم يتم إدخالها في سجل الطالب وإصدار نسختين  دبع
خرى للباحث االجتماعي مدير المدرسة واحدة للحفظ في ملف الغياب في المدرسة واأل من

 لمتابعة حركة الغياب المتكرر لدى الطلبة.  ةفي المدرس

 : اإلحصائية الشهرية  -1

  تعد من نسختين ، نسخة يحتفظ بها في المدرسة واألخرى ترسل لمراقبة االمتحانات

 . التعليميةفي المنطقة  ةوشئون الطلب

 : اإلحصائية السنوية  -2

  السابقة وتحفظ في المدرسة. نموذج لجمع اإلحصاءات الشهرية 

  

  والوقوف ( ومطالعتها)دليل لوائح ونظم شؤون الطلبةعلقة بشئون الطلبةعلى المدير المدرسة االهتمام بالرجوع إلي الوثائق المت
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ونجاح أداء بقية  فاعليةوالمرآة التي تعكس مدى  التعليميةالعملية  مجهرهي  الدراسة

 عناصر المنهج. 

 

 : أهداف التقويم المستمر −

ى تحقيق األهداف تحسين األداء ورفع مستوى الكفاية اإلنتاجية بما يساعد عل -1

 التربوية. 

المقدمة إليهم قبل االنتقال إلى غيرهـا ،  التعليميةالتأكد من اكتساب المتعلمين الخبرات  -2

  االنفعالي (. –الحركي  –) المعرفي تشمل جميع جوانب نموهم  علـى أن

  

 : أساليب تحقيق أهداف التقويم  −

 بأول البد من االلتزام ية التربوية أوالً ولتحقيق أهداف التقويم وتحسين جوانب العمل    §

 بأساسياته وهي ) تنوع مجاالت التقويم وأدواته ، واالستفادة من نتائجه (. 

  

 : إجراءات تنفيذ التقويم المستمر −

 ما يتعلق بعمل المعلم :  -أ 

ً يقوم المعلم بتنفيذ أسلوب التقويم المستمر بصور شتى وطبق § دراسي لطبيعة المجال ال ا

وأسلوب توزيع درجاته على مختلف األنشطة المرتبطة بالمقرر على أن يكون هناك 

 : بحيث تشملتنوع في عملية التقويم 

 المتابعة الشفوية.  −

  االختبارات القصيرة والفترية. −

  المتابعة من خالل التفاعل في الفصل . −

  متابعة المهارات الحركية. −

  وتعامل اجتماعي واتجاهات وقيم.،مهارات وجدانية متابعة ما اكتسبه المتعلم من  −

 ما يتعلق بالمتعلم :  -ب 

يقوم العمل التربوي داخل الفصل على التفاعل القائم بين كل من المعلم والمتعلم  §

 .مجموعات المتعلمينوبـين 
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 أنفسهم، ونود اإلشارة في ذلك إلى أهمية ما يلي : 

 التفاعل في الدرس :  -1

مثلته: تركيز االنتباه، المشاركة في المناقشة، اإلجابة عن األسئلة،  العمل  ومن أ §

 المشاعر، حرية التفكير، طرح التساؤالت، طلب اإلرشادات.  التعبير عنالفريقي، 

 النشاط :  -2

  ويقصد به كل ما يقوم به المتعلم من عمل أو مشاهدة أو ما يبادر إليه ويستجيب

و خارجه من أعمال وتتصل بالمجال المدرسي وتسهم في أ داخل الفصلللقيام بـه 

 :  هذه األنشطةتنمية خبرات المتعلم ، ومن 

 النشاط الالصفي :  −

  وهو ما يكلف به جميع المتعلمين من أعمال خارج الفصل سواء في البيت أو

 بالمجال الدراسي كتفسير بعض اً مباشر الالصفي اتصاالً  ويتصل النشاطالمدرسـة ، 

 رب أو اإلجابة عن بعض األسئلة أو التحليل أو المقارنة بين ظاهرتين .... إلخ. التجا

 النشاط العملي :  −

  الجوانب العملية  أو أو المراسم أو الورش،وهو ما يمارسه المتعلم في المختبرات

 في أي مجال دراسي . 

 كتابة التقارير ومناقشتها:  −

 صفية أو تحليـل جـداول أو نقـد موضـوع رير واما يقوم به المتعلمون من كتابة تق

أو وصـف  رحلة.... إلخ ، ويتم هذا النوع من النشاط إما في المكتبة أو الفصل 

ً صفي الدراسي بينما تـتم مناقـشته  . ا

 طالعات الخارجية: البحوث العلمية واإل −

  ما يكتبه المتعلمون فرادى أو مجموعات عن موضوع معين بأسلوب معين يعتمد

والمقارنة بين محتوى مصادرها والخروج  ،جمع المعلومات وتنظيمها  على

المعلومات بالمصادر  قوالموضوعات وتوثيبنتائج معينة مع االهتمام بالدقة 

 وتوافر مصادرالمتاحة البيانات والمصادر مع) التركيز على سهولة البحـث 

 معلوماتها قبل تكليف الطلبة بكتابتها(. 
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 االختبارات :  -أ 

ويقصد بها األسئلة الشفوية التي يطرحها المعلم على المتعلمين أو األسئلة التحريرية القصيرة  §
تسهم في تعرف مدى فهم المتعلم واستعداده لتلقي خبرات جديدة والتي تتم بـصورة متكـررة  التـي
 الدرس داخل الفصل.  فـي

 االمتحانات:  -ب

  من  متكامالً  اً بها األسئلة التحريرية التي تأتي بعد دراسة عدة موضوعات تشكل جزءويقصد

 ) فترة دراسية (.  ابأكمله مادةأو في نهاية  ةالدراسيادة الم

 : دور مدير المدرسة في متابعة عملية التقويم المستمر في مدرسته −

 م ، ومعرفة أهدافه ، وإدراك يجب أن يدرك مدير المدرسة أهمية دوره في إنجاح عملية التقوي

الموجه والمتابع الجيد في هذا ستطيع أن يكون لمعلمي المدرسة ، وسائله وأساليبه وبذلك ي

 المجال . 

  ومن أهم الوسائل التي يتبعها المدير ليشجع معلمي المدرسة على األخذ وااللتزام بهذا الجانب

 الهام:  

به في اجتماعاته اإلدارية مع مجلس إدارة المدرسة بيان أهمية التقويم المستمر وكل ما يتعلق  -أ

 منه:  بوهذا يتطل

  .الرجوع إلى ما كتب في المراجع التربوية 

 .الرجوع إلى اللوائح ونشرات الوزارة الخاصة بالتقويم وحثهم على االلتزام بما جاء بها  

 .متابعة المستجدات التربوية المتعلقة بالتقويم  

 في اجتماعات مجلس اإلدارة للتأكيد على أهمية التقويم المستمر. يتحاور مع رؤساء األقسام  

المادة من جهود تثري  معلموالطلب من كل رئيس قسم تقديم تقارير عما قام به وما يقوم به  -ب

التقويم المستمر ، والشك أن هذا األسلوب إذكاء لروح التنافس العلمي بين األقسام العلمية في 

 المدرسة. 

 أو في اجتماعات ،لتقويم المستمر ألولياء األمور عند عقد اللقاءات التنويريةإيضاح أهمية ا -ج

د ولي األمر ، أو ق ىعلمجلـس اآلباء و المعلمين وبيان بعض أساليب التقويم التي قد تخفي 

أو يهملها فال يلبي ما يطلبه منه ابنه ،وهدفها فال يتحمس لها مثال  افهم مرادهيجد خطأ في 

  المكتبة العامة أو توفير بعض األدوات له . مثال إليابه لتحقيقه كاصطح

  متابعة المعلمين ميدانيا لالطمئنان وللتأكد من اتباعهم أسلوب التقويم المستمر وذلك عن طريق: -د

  الزيارة الميدانية في الفصول.  

  علمدفاتر إعداد الدروس للتأكد من أن  علىاالطالع يراعي جانب التقـويم  الم 

 وطرقه المختلفة .  ويأخذ بأساليبه المـستمر

  . توفير ما يحتاجه المعلمون من أدوات وخامات للتقويم 

  . تشجيع المتميزين من المعلمين وتكريمهم ليكونوا قدوة وحافزا لبقية زمالئهم 
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الب ينتظرها الطتكتسب أعمال االمتحانات حساسية خاصة فنتائجها هي الثمرة   :الدراسة

وولي األمر ، وهي نتائج قد تؤدي إلي نجاح أو رسوب والرسوب يعني 
ضياع مجهود عام دراسي كامل ،  لذلك ال بدمن مراعاة الدقة في أعمال 

 االمتحانات .  

 الدقة في العمل وتجنب الوقوع في الخطأ .   علىأهم الوسائل التي تساعد 

 وزارة الملحقة بها بدقة وقراءتها بتمعن ، ونشرات ال ختباراتمراجعة لوائح اال
والتقيد بكل ما بها والرجوع إلي مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة في المنطقة 

للسؤال عن أي أمر غامض مع مالحظة أنه يمنع االجتهاد في نصوص  التعليمية
ً وتطبيق اً الالئحة تفسير  .   ا

 ـسؤولية وعـدم تفـرد إن العمل الجماعي المنظم مع ما فيه من تحديد الم
ة ميب األمثل إلخراج العمل بصورة سليعتبر األسلو الواحد بالمسؤوليةالـشخص 

المدرسة أن يعتمد أسلوب اللجان واإلشراف  مدير علىخالية من األخطاء فيجـب 
 علىلمجموعة ما ، كما يجب  عمل يوكلوالمراجعة وأن تحدد المسؤولية في كل 

 اللجان .   أعمال هذهاطالع دائم وأن يراجع  علىمدير المدرسة أن يكون 

 

 الئحة االمتحانات لكل من :  ىالرجوع إل

 ( 25: 23) ص 2006/  2005الئحة التقويم واالمتحانات للمرحلة االبتدائية   -أ

 (. 12) ص  1995االمتحانات للمرحلة المتوسطة والئحة التقويم  -ب

( 36:  24)ص  2006الكويت سبتمبر  الثانوي في دولة معليالتالوثيقة األساسية لنظام   -ج

 .2013الثانوي  معليالتتعديالت وثيقة 

 غياب الطلبة :   -3

ً في المراحل الثالث باب ختباراتأفردت كل من لوائح اال § ً خاص ا بالغياب ألهميته ، وما  ا
من احتساب درجات الطلبة الغائبين سواء كان غياب الطالب بعذر مقبول أو  عليهيترتب 

بول في بداية العام الدراسي أو خالله ، وذلك عن تقويم األعمال اليومية أو بعذر غير مق
 الفترات الدراسية ، واللوائح التي يرجع لها هي :  نأو امتحاامتحـان نهايـة الفتـرة 

 (  38:  35)ص  2006/  2005الئحة التقويم واالمتحانات للمرحلة االبتدائية  -أ

  (  23:  21) ص  1996/  1995المتوسطة   االمتحانات للمرحلةوالئحة التقويم  -ب

 (  42:   38)ص  2006الثانوي في دولة الكويت سبتمبر التعليم الوثيقة األساسية لنظام   -ت

 (2013تعديالت وثيقة الثانوي ) الغش في االمتحانات :  -4

  الغش مرض اجتماعي خطير ويجب أن تتضافر جهود البيت والمدرسة والمجتمع

 رض. للقضاء على هذا الم
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  وللمدرسة دور كبير في هذا المجال إذ أن تربية الوجدان هدف من أهداف التربية

 إلى تحقيقه من خالل مناهجها.  ةتسعى الوزارالشاملة 

 ويتحدد دور المدرسة سعي ً  وراء القضاء على هذه الظاهرة بإتباع الوسائل التالية:  ا

على جميع األطراف المشاركة  اً فور الئحة الجزاءات بكل دقة وحزمالتأكيد على تطبيق  -أ

ع والتشجيـا إضـافة للـدعم عليهأعمال االمتحانات مع إيجاد وسائل الحماية للقائمين  في

الصعوبات من خالل الوقوف على سير العمل ومدى تطبيق اللوائح وتـذليل  المطلوبين

 في حل المشكالت التي تعترض سير أعمال اللجان.  والمساعدة

 نماختيار العاملين في االمتحانات بكافة مستوياتها لضمان أكبر قـدر  عندتوخي الدقة  -ب

ظين والمالحفي نطاق المفاهيم التربوية التي تستهدف توفير الجو الهادئ للطلبة  لحزما

  حد سواء أثناء سير االمتحانات. على

ئحة البق تنظيم ندوات لتوعية أولياء األمور والطلبة بمخاطر الغش في االمتحانات ، وتط -ج

 الثانوي في دولة الكويت التعليم من خالل الوثيقة األساسية لنظام  شالغ

  ( وتعتمد ما ورد في الالئحة على طلبة المدارس الحكومية والخاصة. 35:  34) ص  

عن كل من يتهاون أو يقصر فيما كلف به  التعليميةعلى مدير المدرسة إبالغ المنطقة  -د

  .اً قانونية بحقه فورعمل التخاذ اإلجراءات ال من

 

ويجب أن نشير هنا أنه البد من تحري الدقة التامة في تقدير أمر الغياب عن االمتحان حيث  .2

 لمدير المدرسة ويجب البت في األعذار المقدمة وإشعار ولي األمر بذلك.  أنه موكول

 : إحصائية نسب النجاح -5

راقبة االمتحانات وشئون إصدار إحصاءات نسب النجاح وإرفاقها بكشوف الدرجات إلى م .1

  الطلبة.

  

 : وإصدار الكشوف اآللية من سجل الطالبإعالن نتائج في نهاية العام الدراسي  -6

  

 الدقة في متابعة إدخال البيانات المطلوبة في سجل الطالب وفقاً للمستندات الرسمية. -7

 : تحليل نتائج التقويم واالمتحانات ومتابعتها -8

 بما يلي: على مدير المدرسة أن يقوم  .1

أو فصلية  فتريهيضع في بداية العام الدراسي خطة للعمل ، أسبوعية وشهرية أو  -أ

 مرحلته ، من خالل هذه الخطة التقويم المستمر مع الطلبة والمعلمين.  بحسب

يجمع من خالل الخطة إحصائيات نسب النجاح لكل مجال دراسي في كل فصل من كل  -ب

  صف بعد كل فترة دراسية.

 دراسيير من دراسة هذه اإلحصائية الفترية مستوى الطلبة في كل مجـال يتعرف المد -ج

  تقدمهم أو تأخرهم ، وعدد الطلبة الضعاف وازدياد هذا العدد أو نقصه. ومدى
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يتابع رئيس القسم ومعلم كل مجال دراسي من واقع نسب النجاح، وفئات الدرجات في  -د

  الطلبة الضعاف.ووضع الخطط بالتعاون معهم ولمعالجة  لكالفص

امتحانه يقارن بين درجات الطالب خالل تقويمه المستمر) األعمال اليومية( ودرجـة  -ه

ستبين منها بعض الظواهر اإليجابية والسلبية ، وهنا يظهر دور المدير في  والتي

اإليجابيات واالستزادة منها والعمل على تالفي السلبيات بتقديم العون والتوجيه  متابعة

 ة المتواصلة .والمتابع

يقوم مدير المدرسة بتحليل نتائج نهاية العام الدراسي ومن خالل استنباطه لبعض  -و

يعمل على تالفي السلبيات ويؤكد على اإليجابيات في بداية العام الدراسي  ،الظواهر

 التالي .

ر يتقريرا عن الظواهر غ التعليمية(الشئون  )إدارة التعليميةيرفع إلى مدير المنطقة  -ز

 ادية لتقوم بدورها باتخاذ اإلجراءات المناسبة.الع

 مدير المدرسة إليها : صة باالمتحانات التي يلزم أن يرجعخا ماتعليوتلوائح ونماذج  -9

المختلفة والمستجدات التابعة لها وفق آخر  التعليميةالوثائق األساسية للمراحل  -أ

 إصدار لكل وثيقة.
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محيط ) طالب/ معلم/ إدارة/ مدرسة( في :هي جهود مهنية توجه إلى أطراف العملية التربوية -1

ويحكمها واقع وخصائص وسمات المرحلة والمدرسة والمجتمع لتحقيق تنشئة  ةالمدرس

 . ةتماعية سليماج

تربية لبتعريف آخر : الخدمة المدرسية تساعد النظام التربوي في إطار من التنسيق والتكامـل  -2

 أفضل للطالب .  وتعليم

مستويات: المستوى الفردي ، المستوى الجماعي وتنظيم  ةوهذه الجهود تكون على ثالث -3

 قائي، األسلوب اإلنمائي، وهـذهأساليب: األسلوب العالجي، األسلوب الو ةبثالث ذالمجتمع وتنف

  ومتشابكة. األساليب متداخلة

  

 

تنــشئة الطالــب تنــشئة تربويــة اجتماعيــة ســليمة ومــساعدته  -1

ً دراســي ً واجتماعيــ ا   ا

ً .الخ ( وإنمائي-اتجاهات –قيم  –) عالقات سليمة   لنفس استثمار القدرات .. الخ ( )االعتماد على اا

  مساعدة الطالببمعنى آخر : هي عملية التطبيع االجتماعي وبناء الشخصية السوية من خالل 

 معه تنمية مجت اإلسهام فيعلى مواجهة مشكالته وتزويده باإلمكانيات التي تجعله أكثر قدره على 

 من خالل : واالجتماعية  التعليميةمساعدة المدرسة على أداء وظائفها  -2

  . زيادة التحصيل العلمي واإلسهام بالتنمية 

 . حياة اجتماعية صالحة مناسبة لنمو الطالب  

  و أ التعليميةحل المشاكل التي تواجه الطالب سواء

  االجتماعية أو الشخصية .

  تنظيم الجماعات االجتماعية المدرسية واكتشاف

 القيادات وتنميتها 

 سة وأسر الطالب .توطيد العالقات ما بين المدر  

 ي التعليمالمدرسة على أداء دورها  معاونة

  والتربوي .

 . مساعدة الطالب على التكيف واكتساب الخبرات  

  وجاذبةتهيئة المدرسة لتصبح بيئة مثالية . 
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 اعية االجتمتبر جهود الخدمة يقوم الباحث االجتماعي بتنفيذ الدور من خالل العالقة المهنية وتع

تويات المسجميع المستويات متكاملة لتحقيق األهداف وأن دور الباحث االجتماعي ينفذ على  على

 أساليب عالجي ووقائي وإنمائي .  ة) فردي وجماعي ومجتمعي ( من خالل ثالث ةثالثال

  " 

 مع أنفسهم أو مجـتمعهم المدرسـي أو األسـري أو  متوافقةهني مع الطالب الغير التدخل الم
 –حاالت نفسية  -الخارجي مما يؤثر على اإلفادة الكاملة من المدرسة ) حاالت اجتماعية 

اقتصادية(   الباحث االجتماعي يسعى  –صحية  –مشكالت سلوكية  –غياب  –تحصيل دراسي 
قت مبكر ويتعامل مع كل حالة وفقا لما تتطلبه من أساليب مهنية الحاالت في و هالكتشاف هذ

 –العجز عن الـتعلم  –بجانب سرية المعلومات. أما الحاالت األخرى) كالتخلف العقلي 
 التأخر الدراسي (.  –االنفعالي السلوكي الشديد"  بالكـالم "االضطرااضـطرابات 

 فعلى الباحث االجتماعي أن يتعاون في العمل مع ً مع الباحث النفسي بأسلوب الفريق وقد  ا

مشاركة أطراف أخرى حسب الحالة ليضم الطبيب واالختصاصيين ... الخ  كما  ريتطلب األم

يقوم الباحث االجتماعي بعقد المقابالت الجماعية النوعية كنوع من أنواع التدخل المهني مع 

 الطالبية التي تشترك ببعض الصفات .  بعـض الحـاالت

 

  ة والتي عن ياالجتماعإحدى طرق الخدمة  بأنهاخدمة الجماعة في المجال المدرسي تعرف

الباحث االجتماعي الطالب على النمو كأفراد وجماعات ويسهما في تغيير المجتمع  تساعد اطريقه

 في حدود أهدافه وثقافته . 

 يتناسب : مجموعة من الطالب تتفاعل من أجل تحقيق هدف محدد أو عدة أهداف بما بمعنى آخر

ى علرسالة المدرسة في حدود ثقافة المجتمع وتشكل الجماعات االجتماعية لتحقيق أهداف  عم

من الوقائية أو اإلنمائية أو العالجية كوجود ظاهرة أو حاجة مشتركة لدى مجموعة  المستويات

الجماعات أهداف المدرسة. حيث يقوم الباحث االجتماعي بتشكيل هـذه  تعوق تحقيق الطالب

طالب اللتلبيـة احتياجـات  التعليميةالمدرسية بشكل يتالءم مع طبيعة المرحلـة  االجتماعية

لهذه ق وإعدادهم للحياة االجتماعية السليمة مـن خـالل دوره كرائـد فعلى التوا ومساعدتهم

  .نمية شخصية الطالب واستثمارها في ت الجماعات

    

  واحدة المجتمع هو مجموعة من األفراد يرتبطون مع بعضهم في جماعات لديهم أهداف عامـة

م تنظيفي نظم وضوابط اجتماعية، ويهدف تنظيم المجتمع في المجال المدرسي إلـى  ويعيشون

المهنية بما يمكنها من مواجهة مسؤولياتها االجتماعية إلى تحقيق مشاركة أطراف العملية  ودالجه

التربوية من أولياء أمور وطالب ومعلمين من خالل إعداد مشاريع وبرامج تهدف إلى غرس روح 

 المسئولية لدى الطالب وتنمى قدراتهم بجانب العمل على تدعيم العالقة ما بين البيت والمدرسـة

 .  يميةالتعلوالمجتمع من خالل التنظيمات المدرسية والمجتمعية المختلفة بما يتناسب مع المرحلة 
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  ة جماعتعتبر طريقة العمل مع الجماعات طريقة محورية وسطية بين الطالب كفرد وكعضو في

داث وإحسب لتكوين شخصية الطالب بمجتمعه المحلي والمدرسي ، كما أنها المحيط المنا يرتبط

المالئمة في مختلف جوانبها .فالجماعة أداة تستخدم في تنشئة الطالب والتـأثير  التغيرات

فـينموهم وتنمية قدراتهم االجتماعية والذاتية. ) أي اإلطار المنظم الذي ينمي فيه الطالب 

 روعاتها (. من داخلها احتياجاته عن طريق برامج الجماعة ومش يشخصيته ويلب

  :إن مفهوم العمل مع الجماعات يركز على جوانب المشاركة في أنشطة جماعية من أجل-   

 تدعيم العالقات بين الطالب .  -1

  .ربط الطالب بمجتمعهم المدرسي والمحلي -2

 اكتشاف المشكالت الطالبية .  -3

 تغيير وتعديل السلوك .  -4

 التدريب على ممارسة القيادة والتبعية .  -5

 لقيادات الطالبية وتنميتها . اكتشاف ا -6

 اكتساب مهارات التعامل مع اآلخرين .  -7

 اكتساب المهارات االجتماعية والثقافية .  -8

 اكتساب الجوانب التنظيمية واإلدارية .  -9

 ممارسة أنشطة جديدة ال تتوافر بمكان آخر .  -10

 

 ة هو العمل مع الطلبة على المستوى الفردي والجماعي والعمل دور الباحث االجتماعي في المدرس
متكاملة لتحقيق أهداف الخدمة  اً وتعتبر جهود ،على مستوى المجتمع المدرسي والمحلي

االجتماعية ويقوم الباحث االجتماعي باكتشاف الحاالت التي تعاني من ظروف اجتماعية تحول 
معالجتها أو تحويلها إلى قسم الخـدمات االجتماعيـة الدراسي واالجتماعي و وبين توافقهابينهـا 

 إذا تطلب األمر ذلك .    التعليميةبالمنطقة 

  لى عوقد تحددت اختصاصات وعالقة الباحث االجتماعي بأطراف العملية التربوية في المدرسة

  -التالي : النحو

 ين.مدراء المدرسة والمدراء المساعد عالقته مع  

 أما ئول عن جميع النواحي اإلدارية والفنية واالجتماعية في المدرسـة مدير المدرسة هو المس

  -االجتماعي مسئول أمام مدير المدرسة عن النواحي التالية : الباحث

 االلتزام بالدوام المدرسي .  −

  االلتزام بالنظام المدرسي . −

  الحماسة للمهنة . –الشخصية  –المظهر  −
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  لمدرسة والطلبة وأولياء األمور .عالقته مع العاملين في ا −

  إعداد سجل الحاالت الخاصة . −

  سجل متابعة أحوال الطلبة اليومية . −

  القيام بدوره في حدود االختصاصات المقررة . −

  المبرمجة زمنيا على مدار العام الدراسي . العملمتابعة تنفيذه لخطة  −

 تماعية ومدير المدرسة . تنفيذ مالحظات الموجه الفني للخدمة االج −   

      

  يتعاون الباحث االجتماعي في دراسة أية ظاهرة تتعلق بمادة دراسية ومواجهتها على مـستوى

الصف الدراسي أو المدرسة ووضع برامج حل هذه الظاهرة باالتفاق مع إدارة المدرسة 

مجلس أولياء  –مجلس الطلبة  –جلس اإلدارة ومشاركة التنظيمات المدرسية المجتمعية ) م

 األمور ( وكذلك تنظيم العالقة بين الباحث االجتماعي ومدرس المادة . 

   

      

 يبدأ د ور الباحث االجتماعي بعد انتهاء دور مشرف الجناح الذي يتابع غياب الطلبة للتعرف على 
الباحث خطار أولياء األمور بذلك يوميا. ويتعامـل إيقوم بب منهم بعذر أو بدون عذر ومن يتغي

ن مأو نفسية والتي تبلغ لـه  ،مع حاالت الغياب التي تكون أسبابها عوامل اجتماعية االجتماعي
محاولة ومالحظاته فـي ،أو التي يكتشفها من خالل سجالته  ،أو مشرفي األجنحة ،المدرسة إدارة

 محاوالثم الوصول مع الحالة إلى وضع أسلوب العالج المالئم ومن ،على أسباب الغياب  للتعرف
ئي البيأو  ،خالل تعامله مع الحالة الوصول إلى األسباب الحقيقية للمشكلة سواء منها الذاتي من

 أو المجتمع المدرسي . ،باألسرة  المتعلق

  

    

 الخدمات و المدرسة واالستفادة الكاملة من يعمل الباحث على مساعدة الطالب على التكيف مع ج

 تقدم إليه ويتم هذا من خالل تعاونه مع معلم المادة في :  يالت

  ألسبابامعرفة أسباب تعثر الطالب في المادة وما إذا كانت ترجع إلى الطالب نفسه أو إلى أسرته  أو 

 أخرى مدرسية أو مجتمعية . 

 ائل الوسألنشطة والعمل على استمرار هذا التفوق ومن التعرف على الطالب الفائق دراسيا وفي ا

 يتبعها للوصول إلى ذلك المقابالت واستطالعات الرأي الفردية والجماعية.  يالت

 ويشترك الباحث االجتماعي مع المعلم في عمليات الدراسة والتشخيص والعالج بحيث يتحمل كل 

ً طرف مسئوليته انطالق  من اختصاصه ودوره مع الطالب.  ا
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  ة رعاييستثمر الباحث االجتماعي جماعات النشاط المدرسي بضم الطالب الذين هم في حاجة إلى

برامج أو عالجية أو إنمائية إلى هذه الجماعات واالتفاق مع مشرفي الجماعـات علـى  ةوقائي

 الجماعات. إكساب الطالب خبرات معينة من خالل هذه  وأساليب

o  

  ع مإذا كان التنسيق والتعاون ضروريين بين الباحث االجتماعي والمعلم فإنه يصبح أكثر ضرورة

 النفسي فهما يشكالن فريق عمل واحد.  ثالباح

   : عالقته بولي األمر 

  لي وتعامله مـع يعد الباحث االجتماعي في المدرسة وسيلة الربط بين البيت والمدرسة ويكون

  -من خالل المحاور التالية : األمر

نه مكمل لدور المدرسـة يـساعدها فـي أداء  إالتربوي لولي أمر الطالب ، حيث  تأكيد الدور -1

 يعملالمدرسة ووظيفتها ، وتحقيق أهدافها التربوية بالتعاون الكامل معها إذ بتابع الطالب خـارج 

 . المدرسة وخارجهال المشكالت التـي تواجهـه داخـل على تنفيذ توصياته الخاصة به ، وح

وللحياة ولي األمر عضو في مجلس اآلباء والمعلمين، يـشارك فـي التخطـيط لألنـشطة  -2

رة باألسفي المدرسة، فالبد من تبصيره بوظيفة المدرسة االجتماعية وعالقتهـا  االجتماعية

تي الحقوق وواجبات كل منهما واألساليب المحلية، وأسلوب التعاون بينهما، وتحديد  والبيئة

  على التربية االجتماعية السليمة. تساعد

  

   

 جماعة الفصل   -1

 جماعة النشاط .  -2

  الجماعات االجتماعية المدرسية األخرى ... ومنها على سبيل المثال : -3

  

 : مرحلة الرياض واالبتدائي 

  النظافة  –على تشكيل جماعات القيم وتعزيز السلوكيات االيجابية كجماعـة الـصدق واإليمـان التركيز

 حب الوطن .... الخ ( .  –

  المرحلة المتوسطة والثانوية : 

  جماعات أخرىتشكيل جماعة التوعية بخطورة التدخين والمخدرات.. وهي إجبارية بجانب تـشكيل 

 دمة االجتماعية .. الخ  . جماعة أصدقاء الخ –كجماعة البيئة 

  االجتماعية التيهنا يتم تحديد دور الباحث االجتماعي مع هذه الجماعات والتركيز على الجماعات 

 يتولى قيادتها وتشكيلها بما يتالءم مع ظروف وطبيعة المرحلة التي يعمل بها . 
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 هدف الجماعة .  -3

 شكيل والعضوية. أسلوب الت -4

 أسلوب تحديد المناصب.  -5

 اقتراح خطة العمل.  -6

 الفترة الزمنية.  -7

 أسلوب التسجيل.  -8

  يها إلكما يقوم الباحث االجتماعي على جعل الجماعة كأداة لعالج بعض الحاالت الطالبية بضمهم

 تعديل سلوكهم في اتجاهات مرغوبة .  فبهد

  

  كمنظم يعمل الباحث االجتماعي مع التنظيمات المدرسية المجتمعية التاليـة مـن خـالل دوره

 . اجتماعي

1)  

  : يقوم الباحث االجتماعي من خالل عضويته في مجلس إدارة المدرسة بالتالي 

 يالدراسي فوخطة عمل مكتب الخدمة االجتماعية للعام  ،توضيح دوره واختصاصاته المهنية 

 االجتماع األول . 

  أولويات العملعرض ومناقشة الشرائح الطالبية والظواهر المدرسية والمجتمعية وتحديـد .  

 . تحديد وتنظيم العالقة المهنية مع أطراف المجتمع المدرسي  

 . المناقشة والمشاركة في الموضوعات التي تطرح  

2)  

  كيفية ودور الباحث االجتماعي في توضيح طبيعة النمو ومتطلباته حسب المرحلة العمرية للطالب

 السلوكيةقنوات التفاهم وإدراك الفروق الفردية بين الطالب والعمل على تعـديل الجوانـب  دم

لمشاركة واا واستثمارها من خالل بث روح الثقة عليهتأكيد وتنمية الجوانب االيجابية وال السلبية

المستخدمة واالستماع إليه وتحديد أسلوب العمل مع مشرفي األجنحـة والنمـاذج  ،الطالب عم

 والتحويل .  للمتابعة

3)  

 لى عياجات الطالب وتحديد أسلوب التشكيل التعاون في تحديد أنواع الجماعات بحيث تقابل احت

ث الباحمهنية مع وضع تنظيم لهذه الجماعات تساعدها على االستمرار والنمو بجانب قيام  أسس

 التيبإشراك بعض الشرائح الطالبية مع مساعدة الجماعات على مواجهة الصعوبات  ياالجتماع

 .  تواجهها
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4)     

 التأكيد على الالئحة المنظمة للمجلس مع قيام الباحث االجتماعي بتوضيح الدوافع والعوامل التي 

العقوبات أدت إلى السلوك السلبي للطالب بعد دراسة األسباب ومساعدة المجلس فـي اتخـاذ 

  المناسبة . التربوية

5)  

 

يقوم الباحث االجتماعي من خالل دوره كرائد لمجلس الطالب بإثارة وعي المجتمع المدرسي  §

حول أهمية المجلس وتشكيله حسب الالئحة المنظمة مع اإلشراف التام على عملية االنتخاب 

ي برنامج عمل في ضوء إمكانيات للجانه وتوزيع األدوار والمسئوليات وتبن وتحديد الرواد

 المدرسة . 

–  

مرحلة اليقوم الباحث االجتماعي بإثارة وعي رئيس ونائب الرئيس وأمين سر مجلس الطالب في  §

 ك والمساهمة فـيلالشتراك والمساهمة في مجلس الطالب في المرحلة الثانوية لالشترا ةالثانوي

 مع اقتراح المشاريع والبرامج الهادفة.  التعليميةمجلس الطالب على مستوى المنطقة 

–  

الطالب مجلـس  نما بييقوم الباحث االجتماعي بدعم هذا المجلس إعالميا ومد قنوات االتصال  §

مستوى المنطقة للمرحلة الثانوية وعلى مستوى الوزارة للمرحلة الثانوية  ومجلس على بالمدرسة

االجتماعي هذه المجالس. كمـا يقـوم الباحـث  نما بيمع تبني المشاريع والبرامج المشتركة 

 المجالسوإعداد القيادات الطالبية ومساندتها واستثمارها للوصول إلى عضوية هـذه  باكتشاف

  مستوياتها .  حسب
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. يقوم الباحث االجتماعي من خالل دوره كمقرر للمجلس بالمشاركة في تشكيل المجلس 

حسب الئحته التنظيمية والمساعدة في إعداد جدول أعماله وخطته وأسلوب تنفيذها 

 ه.ومساندة المجلس في مواجهة الصعوبات التي تواجه

. من خالل الالئحة التنظيمية للمجلس شارك الباحث االجتماعي به كمقرر في حالة انتخاب 

مدير مدرسته رئيساً ،أو عضويته للجان مختلفة عن طريق دراسة الظواهر المجتمعية 

 روعات وبرامج هذه اللجان.والمدرسية وتنفيذ مش

. يقوم الباحث االجتماعي من خالل دوره كعضو في هذا الفريق في مساعدة رئيس الفريق 

في تشكيل هذا الفريق حسب الئحته التنظيمية ووضع خطة عمل لكيفية التصرف عند 

أزمة في المدرسة ،وفقاً لدليل عمل الفريق، كما يقوم الباحث االجتماعي بمساعدة حدوث 

 الطالب المتأثرين في التعبير عن مشاعرهم واكتشاف األعراض والضغوط.

 

 

 ى وعلاعدة الفرد على استخدام ما لديه من قدرات وطاقات وموارد  تقوم الخدمة النفسية بمس
سواء في محـيط المدرسـة أو األسـرة  ،خطط لتحقيق أهدافه ، وعلى معالجة مشكالته وضع

عامة. وتدور خدمات إدارة الخدمات االجتماعية والنفسية حـول دراسـة  عأو المجتم
الخدمات تتحقق من خالل االرتباط الوثيق التربوي والمهني. إن هذه  االضطراب واإلرشاد

 سواء في شخص الطالب ذاته أو في بيئته المدرسية . ،المدرسة  لالتربوية داخبالعملية 

 : ويمكن إدراج مهام وواجبات الباحث النفسي كالتالي-  

اب أسبدراسة حاالت الطلبة المتأخرين دراسيا التي تكتشف بالمدرسة بقصد التعرف على     -أ 
وعوامله باستخدام الوسائل واألدوات والمقاييس النفسية المقننة وغيرها من الوسائل  تأخرال

 المتاحة للخروج من ذلك بخطة عالجية مالئمة والعمل على تنفيذها . 

 الوسائلتشخيص حاالت التخلف العقلي باستخدام األدوات النفسية المقننة وغيرهـا مـن  -ب

 رشادية . له وتحديد احتياجاتها اإل المتاحة

احتياجاتها التعامل مع حاالت اضطرابات الكالم التي ال تعود ألسباب عضوية ، ومقابلـة  -ج

 باالستعانة بالمختصين لوضع خطة عالجية مالئمة والعمل على تنفيذها .  اإلرشادية
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 دراسة حاالت صعوبات التعلم المختلفة مثل حاالت العجز عن التعلم وحاالت بطء التعلم وذلك -د

 بالتعاون مع غيره من المختصين لوضع خطة عالجية مالئمة والعمل على تنفيذها. 

 تاحةالوسائل المدراسة حاالت الطلبة كبار السن باستخدام األدوات النفسية المقننة وغيرها مـن  -ه

 وتحديد احتياجاتها اإلرشادية . 

هم قدراتئمة الستثمار العمل على اكتشاف الطلبة الفائقين داخل المدرسة ووضع الخطة المال -و

والواجبات أقصى طاقاتها وفقا للمعطيات التربوية المتاحة هذا ويالحظ أنه في المهام  ىإل

ع مكلها يتعاون الباحث النفسي في العمل مع الباحث االجتماعي بالمدرسة للتعامل  السابقة

والمدرس  بأسلوب الفريق مع مراعاة أن يتسع هذا الفريق ليضم كال من الطبيـب ةالحال

 من المختصين في جميع الحاالت التي تتطلب ذلك .  وغيرهما

وتحديد  ،السلوكي المكتشفة في المدرسـة االنفعالي ،واالنحرافدراسة حاالت االضطراب  -ز

 اإلرشادية واالستعانة بالمختصين في هذا المجال عند الحاجة إلى ذلك .  احتياجاته

 لمراقبةاخاصة ال يمكن توفيرها للطالب بالمدرسـة تحويل الحاالت التي تتطلب دراسة نفسية  -ح

الخدمات االجتماعية والنفسية أو متابعة التوصيات التي تعهد إليه من جانب المراقبة بهذا 

 الخصوص . 

عن االشتراك في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة وعلى الباحث مراعاة سرية المعلومات  -ط

 ل الجهات المسئولة عنهم. واستخدامها فقط لمصلحتهم ومن خال الطلبة

 يقدم الباحث النفسي خطته األسبوعية لمدير المدرسة .  -ي

  

 

على  للدراسة، ومعاونتهمساعدة الطالب على معرفة ما يوجد بالمجتمع من فرص متاحة  -أ

 أو المهنة التي تتفق مع إمكاناته حتى يستطيع أن يتمتع بأكبر قدر ممكنالتعليم نوع  اختيار

 والعقلية .  ،من الصحة النفسية

 الخطة يضعن وأمساعدة الطالب على أن يضع لنفسه أهدافا واقعية تناسب قدراته واستعداداته  -ب
 مساعدةإلى الالزمة لتحقيق هذه األهداف على أساس تفهمه لما لديه من إمكانية باإلضافة 
 وذلك بتطبيقالطالب على اختيار الدراسة حسب التوجه الذي يالئم قدراته واسـتعداداته 

هم تف ىالطالب علاختبارات تكشف عن هذه القدرات مع إجراء المقابلة اإلرشادية التي تساعد 
  قدراته، وميوله، واستعداداته.

الفردي سابه مهارات العمـل وذلك بإك اإلنسانية،معاونة الطالب على تفهم شتى العالقات  -ج

 دوافع اآلخرين، والتعاون مع اآلخرين في مواقف الحياة المختلفة على أسـاس فهـم  والجماعي

 وقيمهم وإمكاناتهم . 

تحديد وتوفير الظروف والوسائل التي تساعد على منع حدوث االنحرافات النفسية والعقلية  -د

 لى الحد من آثارها . الكامنة وراء مشكالت الطلبة والعمل ع باألسبا



          

                                                              96 

 

 

 

 

 

المدرسة التعاون في دراسة مشكالت الطلبة وتشخيصها ومساعدتهم على حلهـا داخـل  -ه

عن طريق تبصير الطالب مشكلته ووضع المعلومات الالزمة في متناول يده وتقديم  وخارجها

 المشورة له . 

احة المتطيات التربوية مساعدة الطلبة الفائقين داخل المدرسة الستثمار قدراتهم وفقا للمع -و

  االجتماع مع الطلبة المدرجين على لوحة الشرف والحاصلين على معدل مرتفع. وكذلك

هم أماممساعدة الطلبة المتأخرين دراسيا والتعرف على مشكالتهم وظروفهم وتذليل العقبات  -ز
 مستوى تحصيلهم الدراسي . ة التي تتيح لهم كمال نموهم ورفعالفرص المناسب ةوتهيئ

ة الدراسيتوعية الطلبة الجدد المتخرجين من المرحلة المتوسطة لتحقيق التكيف المرحلة   -ح
 . األعلى

لبة الطعلى الجوانب التربوية النفسية التي تهم  لالطالعاالشتراك في مجلس إدارة المدرسة  -ط

 .  ادراسي

داخل ة ـمساعدة المعلمين وتبصيرهم بالمشكالت التربوية والنفسية التي قد تعترض الطلب -ي

 ثر البرنامج المدرسي على نمو الطالب التربوي والنفسي . أ، مع توضيح  المدرسة

  

 

تغناء االسيمكن للمدرسة  التعليمي، التعد المكتبة المدرسية ركيزة أساسية وضرورية في البناء 
 نيمك ال المجتمع، فالمدرسـةلها أثرها الفعال في حياة أفراد . فهي من محاور العملية التربوية واعنه

 تمتكاملة وخدمالها أن تؤدي مهمتها على الوجه األكمل ما لم يتوافر لطالبها وللمعلمين بها مكتبة 
مكتبية متطورة تعينهم على تحقيق األهداف التربوية والغايات التي تسعى إليها المدرسة ولذلك فقد 

 ةالتربويالعلمية وتهيئ وتلعب دورا كبيرا في التنشئة ،المدرسية مرافق تربوية أصبحت المكتبات 
نمو ل الجو المناسبومن ثم للمواطنة الصالحة كما تهيئ للطلبـة  ،للطلبة وأعدادهم للحياة الجامعية

 القدرات وإبراز المواهب.  

 

 خصية المتكاملة للمتعلم ويمكن حصر أهدافها فيما يلي :   تسعى المكتبة المدرسية إلى تكوين الش    

 تحقيق األهداف التربوية التي تسعى إليها المدرسة.  -1

  .فةالمدرسية المختل، وذلك بمساندة المناهج الدراسية وتـدعيم النـشاطات التعليميةخدمة العملية  -2

أوعية واالستفادة من  عواالطالتنمية الميول القرائية وتشجيع الطلبة على القراءة الحرة  -3

  المختلفة المطبوعة التي تناسب أعمارهم وقدراتهم وميولهم المختلفة. المعلومات

استخدام إكساب المتعلمين المهارات المكتبية ومهارات التعلم الذاتي بتدريبهم على وسائل  -4

  وما يوجد بها من مصادر مختلفة للمعلومات االستخدام العلمي الصحيح. المكتبات
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وصقل تحقيق الدور االجتماعي للمدرسة وإبراز دور مكتبتها في تنمية االتجاهات والميول  -5

ة وتنشئوالتعاون وتحمل المسئولية  ،وترسيخ القيم والمثل وتقدير العمل الجماعي الموهبة

ام استخد على المحافظة على المكتبة العامة واحترام حقوق اآلخـرين وآداب الـسلوك فـي الطلبة

  كتب والمكتبات.ال

 شجيعهمالمعرفة وتتلبية احتياجات المتعلمين المعرفية والوجدانية واالجتماعيـة بتنويـع مـصادر  -6

 على الكتاب ياالعتماد الكلعلى االعتماد على هذه المصادر للحصول على المعلومات، والبعد عن 

  المدرسي كمصدر وحيد للمعرفة.

ما  المهنية والعمل على إثراء معلوماتهم وذلك من خالل مساعدة المعلمين على تنمية مهاراتهم -7

  تقدمه المكتبة لهم من مصادر متنوعة حديثة للمعلومات تخدمهم في مجاالت تخصصهم.

الل خ دعم النشاطات المختلفة بالمدرسة وتنمية االتجاهات للمتعلمين وصقل المواهب وذلك مـن -8

  ما تقدمه المكتبة المدرسية من برامج وأنشطة. 

 مساندة ومالحقة التطورات الحديثة عبر االنترنت.  -9

  

 

 عتض التيالمكتبية  نشطةواألتنفيذ القواعد والنظم الفنية واإلجراءات اإلدارية وبرامج الخدمات  -1

 يالمدرسية فسياستها العامة إدارة المكتبات في ضوء خطط الوزارة لتدعيم دور المكتبة 

 لمناهج. ا

  اإلعداد الفني للمواد المكتبية و مجموعات المكتبة وتتضمن : -2

 . تنظيم مجموعات المواد السمعية والبصرية بالمكتبة وفهرستها وتصنيفها  

  طبقا إعداد مصادر ومراجع لتداول القراء وتيسير استخدامها وترتيب هذه المجموعات

 التصنيف المتبعة.  لخطة

 اءات اإلدارية بالمكتبة من : متابعة األعمال واإلجر  -3

  الكشوف استالم المجموعات وتسجيلها في السجالت الخاصة بكل نوع ومطابقتها على

 . المرسلة

  لمنطقةإلى اإعداد اإلحصائيات والتقارير وتجميع التوصيات الالزمة لتطوير المكتبة ورفعهـا 

  ) إدارة األنشطة التربوية( التعليمية

 وغير رد السنوي لمجموعات المكتبة و مصادرها المطبوعـة المشاركة في أعمال الج

  مع مراعاة تنفيذ القواعد المالية واإلدارية المنظمة لهذا العمل. المطبوعة

  سيالمالي المدرالشراء المباشر للمجالت التي توصى لجنة المكتبة بـشرائها مـن الـصندوق 

  ءات الالزمة بشأنها.من واقع القائمة المعتمدة من اإلدارة واتخاذ اإلجرا

 .تنظيم سجل متابعة حصر القراءة الحرة  
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  التعليميةإعداد سجل اجتماعات لجنة المكتبة ورفع ما يرى من توصياتها إلى المنطقة 

  ) إدارة األنشطة التربوية ( التخاذ الالزم بشأنها.

 .تحمل مسئولية عهدة المكتبة وسالمة السجالت المستخدمة  

  على:نفيذ برامج الخدمات والنشاطات مع التركيز القيام بت -4

  لخدمة المناهج والنشاطات بما في ذلك خدمات التكشيف.  الببليوجرافياالخدمات 

  في دراسة المواد الدراسية وحصر المصادر المساندة  التعليميةالتعاون مع الهيئة
ملية الع ير بما يثـرة الستخدام هذه المصاداب بما يخدمها والعمل على توجيه الطلبتلكـل

  .التربوية

  في تنسيق برامج القراءة الحرة والنشاط في مجال المكتبة. التعليميةالتعاون مع الهيئة  

  رامج بالمشاركة في اللجان المدرسية التي يتم تشكيلها وتكوينها بالمدرسـة لتنفيـذ

  الثقافية والنشاط المدرسي. الخدمات

 المكتبةالمكتبة وتوجيههم للمشاركة فـي بـرامج  العمل على تكوين جماعات أصدقاء 

  .المختلفة

  مكتبة الفي اقتراح مصادر جديدة للمعلومات لتدعيم مجموعات  التعليميةمشاركة الهيئة

وبصرية ومراجع ودوريات ومواد سـمعية ،هذه المقترحات الجديدة من كتب  عوتجمي

وصيات إلى المنطقـة على فهارس المكتبة قبل رفعها في قوائم ت ومراجعتها

  )إدارة األنشطة التربوية ( التخاذ الالزم.التعليمية

 . القيام بعملية اإلرشاد المرجعي القرائي بما يحقق أهداف المناهج المطورة  

 .تدريب الطلبة على كيفية استخدام الكتب ومصادرها  

 .نشر وسائل اإلعالم المكتبي بما يحقق الدور التربوي والثقافي للمكتبة  

  تقديم خدمات مكتبية متنوعة على سبيل المثال: ) خدمة اإلعارة الخارجية والداخليـة
االنتقائي خدمـة البـث  –خدمـة االنترنـت  –الخدمة المرجعيـة  –خدمة التصوير  –

 (. للمعلومات
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 وفق ً مكتبات المدارس فانه يتم إجراء جرد  ةالدائمة بنظام عهد مات ديوان المحاسبةعلىلت ا

ً المكتبات المدرسية وذلك في شهر مايو من كل عام وفق سنوي لمحتويات  لما يلي :  ا

 واضحةمراجعة عهدة المكتبة والتأكد من سالمتها ومطابقتها للرصيد ، مع التأكد بصورة  -أ

 تنفيذ اللوائح والنظم المخزنة.  من

يلزم ومصنفة غير صالحة االستعمال واستبعادها من الرفوف لعدم صالحيتها حصر الكتب ال -ب

استهالكها ضمن عهدة المكتبة لحين معاينتها بمعرفـة الموجـه الفنـي لتقريـر  احفظه

  من العهدة. واستبعادها

  ال.مصنفة أو كتب أطف كتباحصر الكتب المفقودة من المستعيرين ودفع ثمنها سواء كانت  -ج

 ب المصنفة المفقودة من عهدة المكتبة نتيجة االستعمال، بشرط أال تكـون مـنحصر الكت -د

ات كشاف -أدلـة  -قـواميس  -معـاجم  -بينها كتب المراجع بأشكالها المختلفة:) دوائر معارف 

  أطالس .. الخ (. -

  حصر الكتب التالفة من مجموعة كتب األطفال في حدود النسبة المسموح بها التي ال تتعدى -ه

  لكتب األطفال. الفعليةمن صافي الرصيد، أي الموجودات  % 5       

لكتب من صافي الرصيد  % 2حصر كتب األطفال المفقودة نتيجة االستخدام على أال تتعدى  -و

  .لاألطفا

العلم بالمدرسون  عليهيقوم مدير المدرسة بتشكيل لجنة الجرد بموجب محضر رسمي يوقع  -ز

تضامنة موائح الخاصة بالجرد وتنفيذها بكل دقة، وتعتبر هذه اللجنة ات واللالتعليم ب دوالتقي

  عن صحة بيانات محضر الجرد والمستندات المرفقة به.     ةومسئول

 

 تشكل اللجنة من ثالثة على األقل من مدرسي المدرسة مع أمين المخزن.  -أ

أعضائها أي مدرس تنتهي مدة تعاقده أو إعارته في نهاية يراعى أال تضم اللجنة بين  -ب

 السنة الدراسية. 

 يتم الجرد في حضور أمين المكتبة المسئول عن العهدة حيث يوقع على النتائج النهائية.  -ج

ألن اشتراكهم جميعا في عملية ،تفرغ إدارة المدرسة المعلمين المنتدبين لهذه العملية  -د

 ان جديته. الجرد من األمور الهامة لضم
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  لى عللمجموعـات  الفعليتقوم لجنة الجرد السنوي للمجموعات المكتبية بتنفيذ عملية الجرد

مرحلة  -مرحلـة التنفيـذ  -المكتبة وتمر هذه العملية بثالث مراحل )مرحلة األعداد  سجالت

لمكتبات انشرة توضيحية كما يمكن الرجوع إلى الئحـة  التعليميةر بها المنطقة ( وتصدالمتابعة

 في هذا المجال.  المدرسية

  ذكرة مبالنسبة للكتب المصنفة المفقودة نتيجة االستعمال يراعى أن يوافق البيان الخاص بهـا

همال يكن نتيجة إفيها لجنة المكتبة األسباب والمبررات التي أدت إلى هذا الفقد وأنه لم  توضح

مراجع الأو تقصير أو سوء استخدام لمجموعات المكتبة على أال يكون من بين الكتـب المفقـودة 

 المختلفة.  بأشكالها

 تظل الكتب المصنفة التالفة والتي ال تصلح للتجليد أو الترميم واالستعمال فـي المكتبـة لحـين 

  مدى صالحيتها أو عدمه للتداول.معاينتها من قبل الموجه الفني للمكتبات وتقرير 

  ستندات ميتم تسجيل نتيجة جرد مجموعات المكتبة في النماذج الخاصة بكل منها ثم ترسل جميع

كون توالمحضر واإلحصائية الموضوعية إلى لجنة الجرد في إدارة المكتبات، ويراعى أن  دالجر

  النماذج من أصل وثالث صور. جميع

 قة الدن صحة البيانات الواردة بمستندات الجرد، لذا يجب مراعـاة يعد أمين المكتبة مسئوال ع

  في إعدادها. التامة

  د

  لمصنفة اتقدر أثمان الكتب التي تفقد من المستعيرين من قبل إدارة المكتبات ، وبالنسبة للكتب

 %20ي قيمته يضاف إلى ثمن كل كتاب قيمة التجليد ، ثم يضاف إلى ذلك مبلغ إضاف المجلدة

 من أثمان الكتب وذلك نظير المصروفات اإلدارية . 

  تم يويجب أن يقوم أمين المكتبة بتسليم إدارة المدرسة إجمالي أثمان الكتب المفقـودة والتـي

 المدرسةإلدارة التوريدات والمخازن في العام الدراسي التالي. ويراعي أن يقوم مدير  توريدها

 محافظة على الكتب المستعارة لتحقيق استفادة أكبر عدد من الطلبة منهاالطلبة بأهمية ال بتوعية

ن ممع التركيز على حرمان كل طالب يتهاون بأي طريقة في المحافظة على الكتاب المـستعار 

 المدرسة.   مكتبة
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 : ملحوظات هامة

  د أو إحالته للتقاعيراعى عند جرد المكتبة ) في حالة استقالة أمين المكتبة ، أو انتهاء إعارته

را محضمع عدم وجود مساعد الستالم العهدة( تسليم عهدة المكتبة ألمين مخزن المدرسة ، ويعد 

 التسليم  ويرفق ضمن نتائج الجرد ، ثم تغلق المكتبة حتى بداية العام الدراسي التالي.  بهذا

 ف بالعملالمكتبة المكل المدارس التي سيفتح بها أندية صيفية ال تجرد مكتباتها إال بحضور أمين 

حضر مفي النادي الصيفي ويقوم بالتوقيع على محضر الجرد وجميع مستنداته ، فـضال عـن 

لعمل اوال يتم فتح المكتبة بعد ذلك إال في بداية ،عهدة المكتبة كاملة يرفق بنتيجة الجرد  باستالم

  الصيفية .   باألندية

 د نشرة الوزارة التي تحدد موعد بدء الجرد وانتهائه عدم البدء في عملية الجرد السنوي قبل ورو  

  ترسل إدارة المكتبات إلى جميع المدارس نماذج من مستندات الجرد ويجب طباعة العدد الكافي

  أو تصويره من كل نموذج بما يتوافق مع حاجة المدرسة.

 التأكد وعات المطلوبة مراعاة الدقة التامة في إعداد البيانات واإلحصائيات واستكمال جميع التوقي

  وضوح كل النسخ. نم

 

  وي التربتشكل بكل مدرسة و روضة أطفال لجنة تسمى )لجنة المكتبة( تعمل على دعم الـدور

واالجتماعي للمكتبة المدرسية وعلى إبراز خدمات المكتبة بما يعود على العملية  والثقافي

 كل لجنة المكتبة من : التربوية بالفائدة المرجوة وتش

                                         رئيس          مدير المدرسة ً    ا

              أعضاء          رؤساء أقسام المواد الدراسية المختلفة 

                         اً مقرر  أمين المكتبة أو مساعد أمين المكتبة  

 

  في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر وتجتمع بصفة دورية تشكل اللجنة أول كل عام دراسي

 0كل شهر  مـرة

 

  لمختلفة االنظر في كافة شئون المكتبة وتنظيم المسابقات والندوات واالشتراك في المناسـبات

المواد بعلى إثراء الخدمات المكتبية في المجتمع المدرسي والعمل على ربـط المكتبـة  والعمل

دارة ) إ التعليميةباإلضـافة إلـى تقـويم المجموعـات المكتبيـة وإخطـار المنطقـة ، سيةالدرا

السمعية األنشطة التربوية( باحتياجات المكتبة من الكتب والمراجع والدوريات والمواد 

  .والتجهيزات والبصرية

  ـي فتختص اللجنة أيضا باإلشراف على التصفيات األولية لطالب المدرسة المشتركين

المكتبية واختيار أفضل المتسابقين لتمثيل المدرسة في التصفيات  مسابقة المهارات

  النهائية للمسابقة.

  تختص اللجنة بالتنسيق بين المواد الدراسة المختلفة التي تستخدم المكتبة كحصص

 بمادة اللغة العربية، وأية مواد دراسية أخرى ترى اللجنة ضرورة  ةالقراءة الحرمثل 
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تعمل و ،ي لجماعة أصدقاء المكتبةإلى النشاط الجماع للمكتبة باإلضافةزيارة طالبها 

 اللجنة على تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من استخدام المكتبة واالستفادة منها. 

 رابعًا

 ـور احتياجات العصر ومتطلباته الـذي تتط يتعاظم دور التقنيات التربوية يوما بعد يوم مع

، وتتسابق فيه الدول لمواكبة هذا التطور الكبير في نظمها وأساليبها العلومفيه 

 لتساعد المعلم والمتعلم على اللحاق بهذا التطور.  ،التربوية

 من أهم الوسائل التربوية الحديثة التي تحقق ة تشكل التقنيات التربوية المتطورة واحد

 . التعليميةمستوى كفاءة العملية  عا ترفطموح

  تشكل إدارة التقنيات والمتحف العلمي وقسم التقنيات التربوية بالمنطقـة و مـشرفو

بالمدارس الحلقات الرئيسة المسئولة عن توفير احتياجات المدارس  التقنيات التربوية

 .من التقنيات التي تتم 

 ًاوفق

ً ترسل المدرسة طلب -9 أدوات ومواد و قسم التقنيات التربوية بالمنطقة بحاجتها من التقنيات التربويةإلى  ا

ً المختبرات حيث يعتمد طلب الصرف من القسم وفق  . المحددة للمدرسةللمقررات  ا

  تقوم إدارة التقنيات التربوية والمتحف العلمي بتزويد المدارس باآلتي : -10

o لى طلب المدرسة .أشرطة التسجيل الصوتي ) معلم / طالب( بناء ع  

o  ي.التعليمأشرطة الفيديو الخاصة بالتلفزيون  

عند طلب إرجاع الخرائط والمصورات واللوحات التالفة يحرر بها إذن إرجاع تالف يعتمد من مدير  -11

التوريدات  إلى إدارةإدارة األنشطة التربوية أو مراقبة التقنيات والمكتبات الذي يحوله بدوره 

 والمخازن. 
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  :حد المسميات السابقةأيمكن أن يتولى هذه المهام  −

  وتسجيلها في سجالت للوقوف على عددها  التعليميةتصنيف وفهرسة األجهزة والمواد

 وأنواعها. 

 سير استخدامها توزيع األجهزة والمواد على األقسام العلمية بالمدرسة وتي.  

 واستبدال التالف منها والعمل على تـوفير  ،القيام بعمليات الصيانة البسيطة لألجهزة

  للمدرسة.على ضوء المقرر  االحتياجات منها

  أمين وتماكن المخصـصة لـذلك األالمختلفة في  التعليميةاإلشراف على حفظ األجهزة والمواد

  .سالمتها

  في هذا المجال . التعليميةلتعاون مع الهيئة وا التعليميةإنتاج المواد  

  ا.عليهوالمواد الحافظة  األجهزة استخدامفي  التعليميةمساعدة أعضاء الهيئة  

 .استالم خامات التقنيات التربوية وتوزيعها حسب احتياجات كل مادة دراسية  

 .تنظيم غرفة العروض الضوئية ومتابعتها وتوفير مستلزماتها  

 ة، بالمدرسباألجهزة ومواد التقنيات التربوية المتوفرة  التعليميةلهيئة تعريف أعضاء ا

وتمكينهم من مطالعة أدلة األفالم والتسجيالت والمواد والنشرات  التعليمية وبالمنطقة

  والمتحف العلمي أو المنطقة. تإدارة التقنياالـصادرة عـن 

  لالستخدام  التعليميةالمواد عن مدى صالحية  التعليميةالتعرف على رأي أعضاء الهيئة

  قسم التقنيات التربوية بالمنطقة بذلك. الدراسية، وإبالغالمقررات  عوتوافقها م

  تسليمها وأمين المخزن باستالم التقنيات  مديرهاإذا لم يوجد في المدرسة مشرف تقنيات يكلف

 األقسام المختصين .  لرؤساء

 

 توجيه العلوم. والكيماويات منالمواد الخاصة بالمختبرات  طلب  

  .متابعة أثاث المختبرات بجميع أنواعها من إدارة المنشآت العامة 

 خامساًً

قدراته ويقصد بالنشاط المدرسي تلك البرامج والفعاليات التي تهتم بالمتعلم وما يتناسب مع شخصيته 

المهـارات، يساعد علـى إثـراء الخبـرات، واكتـساب  وخارجها، مما ،داخل المدرسة هواهتمامات

 وتحقيق التكامل في جميع جوانبها.  المتعلم،والتي من شأنها تنمية شخصية  المرغوبة، واالتجاهات
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ً رئيس                       مدير المدرسة                 -1   ا

  الرئيس نائب                    المدير المساعد                   -2

ً مشرف                       حد المعلمين                            أ -3 ً عام ا   اً للنشاط ومقرر ا

  أعضاء                                 رؤساء األقسام          -4

  أعضاء               الجماعات                         يمشرف -5

  اً عضو                   الباحث االجتماعي                       -6

  أعضاء                   برئاسة الجماعة      المكلفينالطلبة  -7

 

  التربوية بالمدرسة. وضع خطة األنشطة -1

ً تشكيل جماعات األنشطة المختلفة بالمدرسة، وفق -2 لميول ورغبات الطلبة والطالبات،  ا

  المتاحة. وحسب اإلمكانيات

اختيار مشرفي الجماعات من معلمي المواد المختلفة وفق الخبرات والكفاءات والميول ،  -3

  . عن جماعته أمام مجلس النشاط مسئوالأن يكون كل مشرف  على

ديدة ج تشعباتوضع برامج وأنشطة تتوافق مع رغبات وقدرات وميول الطلبة، واستحداث  -4

  كبر عدد ممكن من الطلبة، وإشعار إدارة األنشطة التربوية بها .أ الستيعاب

إعداد ميزانية خاصة للصرف على مجاالت األنشطة، وتوفير الخامات الالزمة لها من  -5

  المدرسي. أرباح المقصف

طة اإلعالمية الالزمة لتوعية الطلبة بأهمية األنشطة المدرسية ودورها في وضع الخ -6

 . العملية التربوية

تنفيذ برامج األنشطة المدرسية المتنوعة )مسابقات، مهرجانات، حفالت، زيارات،  -7

  ندوات( وفق األسس التي تضعها الوزارة ) إدارة األنشطة المدرسية(.  معـارض، 

  قويمها.متابعة تنفيذ الخطة وت -8

وفق األيام التي يتم االتفاق  تعليميةتنظم فترات ممارسة األنشطة المدرسية لكل مرحلة  -9

  .التعليميةمراقبة األنشطة بالمنطقة  عا معليه

طة األنشيمكن إعداد مشروع نشاط مميز للمدرسة ينفذ خالل العام الدراسي بموافقـة إدارة  -10

 رغبة مجلس النشاط في المدرسة.بناء على  التعليميةفي المنطقة  التربوية
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د عنيجتمع مجلس النشاط بشكل دوري مرة كل شهر على األقل ويمكن دعوتـه لالجتمـاع  -1

  .الضرورة

نامج والبرالجتماعاته تسجل فيه الخطة العامة لألنشطة المدرسـية  سجاليخصص المجلس  -2

  لتنفيذها.  الزمني

 . تلك االجتماعاتف عام النشاط بتسجيل محاضر يقوم مشر -3

    

  خرين اآلوحب العمل والعالقات الجيدة مع  بالنشاط،يتم اختياره من أحد المعلمين الذي يتصف

 أن يكون ممن  اجتازوا دورات في مجال األنشطة المدرسية.  ويفضل

 

  ط المدرسي.إعداد السجالت الخاصة بالنشا -1

  متابعة اجتماعات مجلس النشاط ، ودعوة األعضاء لحضوره ، وتسجيل محاضر اجتماعاته. -2

  على سجالتها. واالطالعزيارة جماعات النشاط  -3

  متابعة جميع الفعاليات التي تقام بالمدرسة والمشاركة فيها . -4

 . وسلبياته للمجلس وموجه النشاط بإيجابياتهنقل صورة سير النشاط  -5

 

  ي فيقوم مشرف عام النشاط بإعداد سجل النشاط الجماعي الذي يعد مرآة عاكسة لسير النشاط

 عن مدى اهتمام المدرسة به.  ومعبرا، المدرسة

 

  .المفهوم العام للنشاط المدرسي 

  .الهدف العام للنشاط المدرسي 

 مكان ا،  وعدد الطلبة في كل مجال، و عليهء مشرفي الجماعات، والمجاالت التي يشرفون أسما

  ذلك المجال. ممارسة

  المكان( –المقر  -عدد الطلبة –جدول المسابقات ) موعدها  

 عدد الطلبة ( –مبرمجة ) جهة الزيارة ـ الموعد لمبرمجة والغير جدول الزيارات ا  

  المكان (–الموعد  –الجهة  –المحاضر  سم)اجدول المحاضرات والندوات  

  الضيوف( –الرعاية  –الموعد  –المناسبة  –الفعاليات األخرى ) اسم الفعالية  

  لى عبحيث يحتوي كل قسم  النشاط،يقسم باقي السجل بعدد المجاالت التي حددت من قبل مجلس

النشاط ير زيارة مشرف تقر –خطة سير النشاط  –الهدف من المجال  –) اسم المجال  -: ياآلت

 . ـ بعض الصور التي توضح أنشطة المجال أو الفعاليات التي قام بها ( لللمجا
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   يقـوم مجلـس النـشاط باختيـار البـرامج واألنـشطة التـي تـشبع حاجـات المتعلمـين 

ك البرامج باختالف المراحل االجتماعية ( وتختلف تل-النفسية -الجسمية  -) العقلية 

لها أهدافها الخاصة  تعليميةتمارس فيها ، على أساس أن كل مرحلة  التي التعليمية

 بها . 

 .توزع تلك البرامج على المعلمين في ضوء اعتبارات معينة كالميل والخبرة والتخصص  

  توزيع تقوم المدرسة باإلعالن عن تلك البرامج بالوسائل اإلعالمية المتاحة ،ويتم

 لميولهم ورغباتهم حسب اإلمكانية.  وفقاالطلبة فيها 

 نشاط اإلذاعـة والنـشاط :ومن تلك األنشطة ما يمارس في بداية العام الدراسي مثل (

،أصدقاء مكتب الخدمة االجتماعية( وأخرى تتزامن مع فترة النشاط . التعـاوني

 قبل الوزارة.  نتحديده مالجماعي، الذي يتم 

 

  االتيبالجماعة يدون فيه  خاصا سجاليقوم كل مشرف من مشرفي الجماعات بإعداد:-  

  الهدف من مجال النشاط. -1

  خطة العمل الزمنية والموضوعية لتنفيذ هذا الهدف . -2

  تسجيل اجتماعات الجماعة. -3

  قائمة بأسماء الطلبة المشاركين وتسجيل الحضور والغياب. -4

  (.3-2) الصور ألنشطة الجماعة -5

 

  عن األنشطة  يتضمن مـا ين لزيارة موجه النشاط والمسئول سجالتخصص كل مدرسة

  اسم الزائر / وظيفته / تاريخ الزيارة / مالحظاته واقتراحاته / التوقيع. -يلـي :

  النشاطا ، وكذلك مشرف عام عليهيطلع مدير المدرسة على تلك المالحظات ويوقع  . 

: 

  ات والتوجيهـات التـي تـصدرها التعليم تمارس المدارس النشاطات المدرسية في ضوء

،وتضع المدرسة في بداية  كل عام دراسي  التعليميةالمدرسية والمنطقة  ةإدارة األنشط

إلى مراقبة األنشطة المدرسية  بالمنطقة البرامج والخطة الزمنية ألنشطتها، وترسلها 

ة ة اقتراح األنشطسبين أنشطة المدارس، ويمكن للمدر من التنسيق، لتـتمكن التعليمية

على مقترحات وتوصيات التنظيمات المدرسية  ءتنظيمها بناوالبرامج التي ترغب في 

لى أن يتبع ، مجلس إدارة المدرسة، عمجلس الطلبةمجلس أولياء األمـور، المعلمـين، 

 : للنشاط المدرسياآلتي في شأن جماعات العمـل المختلفـة 
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 ممدير عاخذ موافقة خطية من أالخطة العامة والمعتمدة إال بعد عدم إقامة أي أنشطة خارج  −

 . التعليميةالمنطقة 

، يالنشاط المدرسدقيقة( من الجدول الدراسي يمـارس فيهـا الطلبـة  60تستقطع المدرسة ) −

 نهايته.  دراسي وليس فـيلعلى أن يتم تحديد وقت مزاولة هذا النشاط خالل اليوم ا

 يتم التنسيق بين المدارس ومراقبة األنشطة المدرسية على يوم مزاولة النشاط ووقته .  −

المعلمين تخطر المدرسة مراقبة األنشطة المدرسية ،بتشكيل مجلس النشاط ، وأسماء  −

 على جماعات النشاط . باإلشراف  نالمكلفي

 

  المسابقات هي خالصة الجهد الذي تبذله المدرسة في صقل مواهب الطلبـة، وإبـراز

وتسهم في خلق االعتزاز بالنفس والشعور بالفخر والثقة والتنافس الشريف بينهم،  قـدراتهم،

 وإيمان العاملين بالمدرسة بتلك المواهب.  ممدى اهتماوتعكس 

 

 

  هي المسابقات التي يتم طرحها وتقييمها ومكافأة الطلبة الفائزين بها عن طريق إدارة

بــالوزارة، وتــشمل أيــضا التــصفيات النهائيــة لــبعض  المدرسيةاألنشطة 

 ..الخ ( الشعر العربي . –تالوة القرآن  –المــسابقات مثــل  ) حفظ القرآن 

 

  هي تلك المسابقات التي يتم طرحها من قبل إدارة األنشطة المدرسية بـالوزارة ،وتنفـذ

لتابع ا التعليميةجميع الفائزين بها من مدارس وطلبة من قبل المنطقة  وتقيم وتكافئ

 لها هذا النشاط. 

     

 المسابقات التي تطرحها إدارة األنشطة التربوية بالمنطقة، ويتم اإلعداد لها واإلشراف  هي

ا وتنظيمها وتقييمها من قبل مراقبة األنشطة المدرسية بالمنطقة والتواجيه الفنية عليه

 والمدارس الفائزة من قبل المنطقة .  ةمكافأة الطلبفيها، ويتم 

 

  أو معلميها بهدف التحفيز  ،المسابقات التي يتم طرحها من قبل المدرسة لطالبهاوهي

الشريفة تفعيال للمناسبات المختلفة على أن يتم تكريم المشاركين  ةروح المنافسوخلق 

ً فيها مادي المدارس ضرورة االلتزام بعدم دعوة  وعلى ،المدرسةقبل إدارة  ومعنويا من ا

 المدارس للمشاركة فيها . 
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  قراءة النشرة الخاصة بتمعن لالستدالل على الجهة المسئولة عنها  -1

تسليم نسخة من النشرة للقسم المسئول عنها ليتولى رئيس القسم متابعتها والنشاط  -2

  لإلعداد لها و المشاركة فيها. التـابع لـه

  عدد الطلبة ( . –المقر  –قة )الموعد االلتزام  بشروط المساب -3

تكريم الطلبة الفائزين، واإلشادة بهم ،وبنتائجهم ، وتكريم الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ  -4

 من حساب المقصف المدرسي.  ةبجوائز عيني، 

يسجل مشرف عام النشاط تلك المعلومات في الجدول المخـصص للمـسابقات بـسجل  -5

  0النشاط الجماعي

  

 ثانيًا

  ا االحتفال بها ، ولتلك االحتفاالت عليهتتلقى المدارس نشرة حول المناسبات التي يتعين

 يجب االلتزام بها .  قواعد خاصة

 الحرص على أن تكون بطاقات الدعوة من تصميم الطلبة وتنفيذهم.  -1

 التخلي عن مظاهر البذخ والزينة في الحفل أو الضيافة.   -2

البس مالمدرسي ويحظر تكليف الطلبة بشراء أي  بالزياالت ويتم حضورها جميع االحتف ىتؤد -3

 بالحفالت .  خاصة

 يتم اختيار فقرات الحفل ذات المحتوى التربوي الهادف .  -4

 وفق جدول زمني منظم ، في غير أوقات الحصص الدراسية. م تدريب الطلبة على فقرات الحفل يت -5

هم ئاركين في الحفل ،على مشاركة أبنار الطلبة  المشالحصول على موافقة خطية من  أولياء أمو -6

  .في فقراته 

االختالط تقام االحتفاالت في مدارس البنين على حدة ، ومدارس البنات على  حده ،وال يجـوز  -7

 . بينهم

يام قدوار إنـاث وكـذلك عـدم ألمسرحية عدم قيام الطالب بتمثيل يراعي في الفقرات الفنية وا -8

 دور ذكور.  بتمثيل الطالبات

يمنع تصوير االحتفاالت والبرامج إال من خالل المصورين المعتمدين والمرخص لهم من قبل  -9

 .إدارة األنشطة المدرسية بالوزارة  

 ز المشاركة باالحتفاالت التي تقيمها الوزارات األخرى والمؤسسات إال بموافقة الـوزارة وال يج -10

 ) إدارة األنشطة التربوية(   تعليميةال) إدارة األنشطة المدرسية( أو المنطقة 
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 ثالثًا

 

  هي تلك الزيارات التي تنظم وفق جداول زمنية محددة من قبل إدارة األنشطة المدرسية

 إدارة األنشطة التربوية بالمنطقة. وبالوزارة أ

 

  زيارات المقررة للمدرسة بجدول واضح وفق ترتيبها الزمني.تفريغ ال -1

ترسل المدرسة نسخة من جدول زياراتها المبرمجة إلى قسم النقليـات بالمنطقـة لتـوفير  -2

  الباصات الالزمة في المواعيد المحددة للرحالت .

  بالجدول. ةالتقيد التام باأليام والمواعيد المحدد -3

ً لمتان( لكل فصل للمحافظة على النظام وحرصيرافق الطالب )معلمان / مع -4   على السالمة. ا

  سجال للزيارات به جميع التقارير الخاصة بالزيارة. تخصص المدرسة -5

 على مرافق الجهة المقصودة بالزيارة وااللتزام بالنظم المعمول بها ويكون المعلمون  ةالمحافظ -6

  بالنظم. مسئولية كاملة عن أي إخالل ينالمعلمات مسئول-       

 الجهة المقصودة بالزيارة غير ملزمة باستقبال أي زيارة تتأخر عن الموعد المحدد لها أكثر -7

  دقيقة ( اللتزامها بمواعيد أخرى. 15)من 

ً في حالة اضطرار المدرسة لعدم القيام بالزيارة لظروف خارجة عن إرادتها ترسل كتاب -8  إلدارة ا

  دم إتمام الزيارة بعد االعتذار من الجهة .األنشطة المدرسية بالوزارة تبين سبب ع

  إشراك طالب الداون في جميع الزيارات المقررة. -9

 نوالتأكد مضرورة مرافقة) المعلمين/ المعلمات( للتالميذ أثناء الجولة للمحافظة على النظام  -10

  عدد التالميذ قبل ركوب الباص وبعده.

  أثناء الزيارة.يمنع طالبات التربية العملية من مرافقة األطفال  -11

  

  إلىهي الزيارات التي تطلب المدرسة القيام بها خدمة للمناهج الدراسية وهي تنقسم :-  

   زيــارات تطلــب موافقتهــا مــن إدارة األنــشطة المدرســية بــالوزارة 

 ) الجهات و المؤسسات الحكومية واألهلية (         

 التعليميةا من إدارة األنشطة التربوية بالمنطقة عليهة وتطلب الموافقة الجوالت الحر.  

  يشملها مركززيارة مركز الضاحية ، تنظم المدرسة تلك الزيارة بالتعاون مع الجهات التـي 

  . التعليميةعن الزيارة إلى إدارة األنشطة التربوية بالمنطقة  اً الضاحية وترسل تقرير
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  حد معلمي االجتماعيات تتولى إعداد الخطة أحد معلمي العلوم وأتشكيل لجنة للزيارات تضم

ا في جداول واضحة وفق عليهالعامة للعام الدراسي وكذلك تفريغ الزيارات التي تمت الموافقة 

  ) في سجل النشاط (. ترتيبها الزمني

 والشركات جهات الحكومية والمرافق العامة والمؤسسات ال يسمح خالل الجوالت الحرة دخول ال

  شكل من األشكال. بأي

  قسم األنشطة االجتماعية معتمدة  –ترسل المدارس طلبات الزيارات إلى إدارة األنشطة المدرسية

ومختومة من إدارة المدرسة على نموذج طلب زيارة مع األخذ في االعتبار أن تنفيذ هذه الزيارات 

ي أمكانات المتاحة واالتفاق المسبق مع هذه الجهات واإلدارة غير ملزمـة بتنفيـذ ستتم وفق اإل

زيارات المتحف لكما يرجى تحديد الصف بالنسبة  ،ألي جهة لم يرد ذكرها في النشرة ةزيار

  العلمي.

اسب يتنيرافق الطلبة في زياراتهم معلمون متخصصون في المادة ذات العالقة بالوزارة على أن  § 

  مع األعداد الطالبية المقررة لكل زيارة بحيث يخصص معلمان لكل فصل دراسي. ددهمع

  الجهةإعداد الطلبة للزيارة قبل القيام بها وذلك بتزويدهم ببعض المعلومات والخبـرات عـن 

ً بالزيارة و باألسلوب الذي تراه المدرسة مناسب المقصودة   .ا

  ًونالسادة الموجه عليهارات ويطلع يكتب به تقارير الزي تخصص المدرسة سجال.  

  علمي سجيالبتدائي كل زيارة يقومون بها تااليسجل طالب الصف الرابع ً ً و عملي ا   . ا

 . ضرورة المحافظة على مرافق الجهة المقصودة بالزيارة وااللتزام بالنظم المعمول بها  

 موعد المحدد لها أكثر مـنالجهة المقصودة بالزيارة غير ملزمة باستقبال أي زيارة تتأخر عن ال 

  ى.يد أخردقيقة ( اللتزامها بمواع 15)      

 .يفضل القيام بالزيارات أثناء الفترة المخصصة لممارسة األنشطة المدرسية  

 وعند ذلك تتصل إدارة المدرسة بالجهة  ،عدم إلغاء أي زيارة إال في الحاالت االضطرارية

عد الزيارة بوقت كاف وإخطار إدارة األنشطة المدرسـية المقصودة بالزيارة لالعتذار لها قبل مو

ً كتابيـ   ،وسوف يوجه استفسار للمدرسة التي تخالف ذلك. ا

  تتولى باصات المدرسة نقل الطلبة إلى الجهات المقصودة بالزيارة والعودة بهم إلى المدرسـة

 ةبل ثالثق التعليميةة ،والمدرسة التي ال يوجد بها باصات تقوم بمخاطبة وحدة النقليات بالمنطق

  يام من موعد الزيارة لتأمين الباصات.أ

 .يمنع طالب وطالبات التربية العملية من مرافقة الطلبة أثناء الزيارة  

  أو ،عدم القيام بأي زيارة ما لم يكن هناك موافقة خطية من إدارة األنشطة المدرسية بالوزارة

  كل فيما يخصه ويستثنى من ذلك البند ) ثالثا(. التعليميةإدارة األنشطة التربوية بالمنطقة 
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رابعًا

 

  حد العاملين بالمدرسة ممن تتوافر لديه الخبرة في العمل الجماعي أيختار مدير المدرسة

ً مشرف ليكـون  على الجماعة يساعده اثنان من العاملين في المدرسة .  ا

 نشطة المدرسية بالمنطقة بأسماء و وظيفة كل مشرف والمساعدين. تبلغ مراقبة األ 

  كبر عدد من الطلبة. أ اشتراكع ضرورة متطرح األسهم لالكتتاب بها لمدة شهر كامل

إلى مراقبة األنشطة المدرسية و قسم المحاسبة بالمنطقة قوائم بأسـماء  وترسل المدرسة

 المـساهمين معتمد من مدير المدرسة. 

 لمشرف باإلعالن عن الجماعة وأهدافها ونشاطها عن طريق وسائل اإلعالم يقوم ا

 . في المدرسةالمتاحـة 

  . يقوم الطلبة المشاركون بالجماعة بعملية البيع بالمقصف بإشراف مشرف الجماعة 

  يدرب مشرف عام الجماعة الطلبة على تسجيل الفواتير والمشتريات والمبيعات فـي

 بها.  السجالت الخاصة

 إلى مراقـب األنـشطة  اً بريل( تقريرإسة في نهاية العام الدراسي) شهر ترسل المدر

ً أعمال جماعة النشاط التعاوني وفق المدرسية بنتائج  للنموذج المعد لهذا الشأن.  ا

  

 ( أسهم للطالب المساهم. 10يتكون رأس المال من مجموع مساهمات الطلبة بواقع ) 

 موضحيعطى الطالب إيصاال  ً مـن  معتمدافيـه قيمـة االشـتراك وعـدد األسـهم ويكـون  ا

  مشرف الجماعة و مدير / مديرة المدرسة. 

 

 10%  .على الطلبة المساهمين في رأس مال جماعة النشاط التعاوني 

 90% دعم للصرف على أوجه النشاط المدرسي المختلفة ً ية على لألنشطة المدرس ا

بالعدد  مضروبا ( فلـس100تساهم كل مدرسة بمبلغ ) التعليميةمستوى المنطقة 

 يالنشاط التعاوناإلجمالي لطلبة المدرسة .ويقتطع من نصيب النشاط في أرباح جماعـة 

المصروفات ويسدد في حساب المنطقة في نهاية كل فترة من فترات إرسال كـشوف 

  .للمنطقة

 

 ( فيما يلي:%90يب النشاط في أرباح جماعة النشاط التعاوني )يصرف نص-  

  لالزمة لممارسة األنشطة المدرسية فقط.االخامات واألدوات والمواد  

  هدايا وجوائز تشجيعية للطلبة المميزين في األنشطة المدرسية والمتفوقين في المواد

  الدراسية.

 .الحفالت المدرسية والمعارض والندوات والرحالت  
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 . النقليات الضرورية للمدرسة  

 . شراء ما يلزم من أدوات مكتبية وكتب لمكتبة المدرسة  

 .أجور المزارعين في مدارس البنات فقط  

 

 تتلقى المدرسة من إدارة األنشطة المدرسية كشف ً بأسماء المطاعم وشركات التغذية  ا

 المعتمدة. 

 رسة العقد المبرم مع المطعم أو شركة التغذية التي ترغب في  التعاقد معها مـن توقع المد

  وشركات التغذية المعتمدة. بين المطاعم

  .يرسل العقد إلى مراقبة األنشطة المدرسية بالمنطقة العتماده 

 

  دفتر صك امتالك األسهم. 

 سجل المشتريات اليومية . 

 ميةسجل المبيعات اليو . 

 دفتر نتيجة النشاط التعاوني.  

 دفتر المصروفات الشهري . 

 الميزانية السنوية . 

صة المخصويجب استخدام السجالت السابقة وتدوين جميع المبيعات والمشتريات في السجالت  

، وكتابة نتيجة أعمال الجماعة وكشف المصروفات الشهري من نسختين ترسـل إحـداهما   لذلك

ً مرفق دارة إلواألخـرى بـدون فـواتير  التعليميةاتير األصلية لقسم المحاسبة بالمنطقة بها الفو ا

تحدد  فترات التيالفي خالل أسبوع من نهاية كل فترة من  التعليميةالتربوية بالمنطقة  ةاألنشط

 .قبل الوزارة كل عام  من

 يع فيها أو خارجها. تغلق المقاصف المدرسية خالل شهر رمضان المبارك بجميع المراحل ويمنع الب 

  العاميتحمل السادة مديري/ مديرات المدارس المسئولية الكاملة في حالة وجود عجز في نهاية 

  ،حيث أن حسابات الجماعة سنوية تبدأ من بداية العام الدراسي وتنتهي بنهايته. يالدراس

  خامسًا 

 مدرسي وال  المنطقة بحاجتها إلى إقامة معرضتخطر المدرسة إدارة األنشطة التربوية ب

ً يتم إقامة المعرض إال بعد تسلم المدرسة كتاب  بالموافقة على ذلك.  ا

  من إدارة األنشطة التربوية معاونتها على إقامة المعرض  –إذا ارتأت  –تطلب المدرسة

  وإجراء االتصاالت الالزمة مع الجهات المعنية..

  على استضافة إحدى الشخصيات الفتتاح المعرض. خذ موافقة من المنطقةأيتم  

 .توثق هذه الفعالية وتدرج في جدول فعاليات مشرف عام النشاط  
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  الندوة هي من يحاضر فيها أكثر من شخص ويمكن تنظيمها من قبل المدرسة أو الوزارة

 بالتعاون مع مؤسسات الدولة . 

 يها شخص واحد ، تنظم غالبالمحاضرات هي من يحاضر ف ً  من قبل المدرسة ا

 

وة أو المحاضرة قبل تقديم طلب لمراقبة األنشطة المدرسية للموافقة على إقامة الند -1

   .قل تقديرأأسبوعين على 

  على المدرسة استيفاء البيانات التالية عند تقديم الطلب  -2

 موضوع المحاضرة  −

  م المحاضر / المحاضرين اس −

  جهة عملة  −

 موعد الندوة    −

يقوم القسم المنظم للمحاضرة بإعداد الالزم لها ، بالتعاون مع مشرف عام النشاط  -3

 من المنطقة.  استالم الموافقةبعـد 

  إرسال الدعوات للجهة المستهدفة ) إن لم تكن للطلبة فقط( -4

ً صوتي تسجل الندوة أو المحاضرة تسجيالً  -5   وتحفظ لدى المدرسة . ا

عند اختيار المدرسة كمقر لمحاضرة أو  ندوة ما منظمة من قبل الوزارة أو المنطقـة  -6

المحيطة، تقوم المدرسة بإعداد الالزم الستقبالهم وفق األعداد  بمشاركة المدارس

  .كتاب المنطقةالتي تـرد فـي 

    

 ومؤسسات النفع العام بطلب استغالل مرافق الوزارة تتقدم بعض الجهات الحكومية: 

 الفصول(  –المالعب الخارجية  –صالة األلعاب  –) مسرح 

 :وفي هذا الشأن يجب مراعاة اآلتي-  

  التعليميةعـدم تـسلم الجهـات لمرافـق المدرسـة دون الرجـوع إلـى المنطقـة  

  .)مراقبة األنشطة التربوية (

  هة للجللجهة باستخدام مرافقها ، تسلم الجهة كتاب ال مانع لرفعه عند موافقة المدرسة

  طلب استخدام المرفق للمنطقة . عم

 صالحيته والتأكـد مـن  ،تسليم الجهة إخالء طرف بعد انتهائها من استخدام المرفـق

  ا عند التسليم.عليهبالحالة التي كان  واستالمه
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 كانت أو منقولة. يرفع  عقارياأو ملحقاته  عند وجود تلفيات حدثت في محل الترخيص

  كتاب للمنطقة بالتلفيات وال تسلم الجهة إخالء طرف إال بعد إصالحها.

 

  الخ ..(  –وزارة اإلعالم  –تتقدم بعض الجهات الخارجية ) جامعة الكويت 

  بة في فعالياتها. بوسترات مشاركة الطل وتعليقأو تصوير  استبانةبطلب عمل 

 : وفي هذا الشأن يجب مراعاة اآلتي-  

  عدم السماح للجهات بالقيام بأي نشاط داخل المدارس دون أن يكون لديها

 ألنشطة المدرسية.  اموافقة خطية من إدارة 

  عدم المشاركة في فعاليات الجهات الخارجية دون إذن مسبق من إدارة

  .األنشطة التربوية

 ة حسب ما يرد في تسهيل مهمة الجه

  كتاب المنطقة.

 

  تتقدم المدارس بطلب للجمعيات التعاونية بتوفير بعض احتياجاتها المالية والعينية

 . بعد مخاطبة إدارة األنشطة التربوية نطاق المدرسة الستخدامها فـي

 

 إلى مراقبة األنشطة المدرسية موضحاً فيه حاجتها المالية والعينية  تقديم الطلب

 بصورة جلية.
  تتولى مراقبة األنشطة المدرسية بالتعاون مع إدارات المنطقة التعليمية فرز

 الطلبات ودراستها لتقدير مدى الحاجة لها
 ة ترفع االحتياجات إلى مدير عام المنطقة العتمادها ومن ثم رفعها إلى الجمعي

 .التعاونية 
 .على المدارس تسجيل األجهزة كعهدة مستديمة على المدرسة خدمات 
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 الدرجـــــــــــــة

ط
ـو
ـــ
رب
لم
 ا
ول
أ

ط 
ـو
ـــ
ربـ
لم
 ا
خر
آ

 

ت
وا
ال
ـــ
لع
 ا
دد
عــ

 

وة
ال
عــ
 ال
ار
ـد
قـ
م

 

 ـــــالوات الدوريــــــــــــــــــــــــــــــةالعــــــــــــــــــــــــــ
 العالوة االجتماعية

 كويتـــــــــي

 متزوج أعزب 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ية
اد
قي
ال

 

 448 448             790 790 ممتازة

 425 425      780 764 748 732 716 16 5 780 700 وكيل وزارة

وكيل 

 مساعد
600 680 5 16 616 632 648 664 680      400 400 

مة
ــا
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
عـ
ال

 

 368 268      580 568 556 544 532 12 5 580 520 أ

 353 253      520 508 496 484 472 12 5 520 460 ب

 328 235      460 450 440 430 420 10 5 460 410 األولى

 315 222      410 400 390 380 370 10 5 410 360 الثانية

 291 203      360 350 340 330 320 10 5 360 310 الثالثة

 278 190      310 300 290 280 270 10 5 310 260 الرابعة

 250 169      240 232 224 216 208 8 5 240 200 الخامسة

 242 161      200 193 186 179 172 7 5 200 165 السادسة

 222 147      165 159 153 147 141 6 5 165 135 السابعة

 216 141      135 130 125 120 115 5 5 135 110 الثامنة

دة
عــ
سا
لم
 ا
ـة
ني
لف
ا

 
 282 189 295 288 281 274 267 260 253 246 239 232 7 10 295 225 األولى

 255 167 225 219 213 207 201 195 189 183 177 171 6 10 225 165 الثانية

 235 154      165 160 155 150 145 5 5 165 140 الثالثة

 230 149      140 136 132 128 124 4 5 140 120 الرابعة

 215 140      120 117 114 111 108 3 5 120 105 الخامسة

 211 136      105 102 99 96 93 3 5 105 90 السادسة

ـة
ون
عا
لم
ا

 

 253 165 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 5 10 210 160 األولى

 230 149 160 156 152 148 144 140 136 132 128 124 4 10 160 120 الثانية

 211 136 120 117 114 111 108 105 102 99 96 93 3 10 120 90 الثالثة
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(األدبية) المالية غير الحقوق
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2006 لسنة( 36) رقم قرار
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 ضوابط الدوام الرسمي من ديوان الخدمة المدنية .

 الميثاق األخالقي للمعلم في دولة الكويت .

 الخدمة المدنية.ديوان  –دليل المستخدم لنظام تقرير الكفاءة 

 الخطة اإلنمائية لدولة الكويت .

 دليل بطاقات الوصف الوظيفي

 دليل مشروع المدارس المتميزة

 2005/2025التربية في الكويت  يم لوزارةالتعلاستراتيجية 

 الدليل اإلرشادي لمشروع الجودة في التعليم

 الوثائق األساسية للمرحلة اإلبتدائية

 الوثائق األساسية للمرحلة المتوسطة

 الوثائق األساسية للمرحلة الثانوية

 2013تعديالت الوثيقة األساسية للمرحلة الثانوية في دولة الكويت نوفمبر 

 لوائح ونظم شؤون الطلبة

 (2014دليل اعمال الكنترول بالمراحل التعليمية لصفوف النقل والثانوية )مايو

 قانون الخدمة المدنية 

 المرشد في رياض األطفال لأللفية الثالثة

 الئحة النظام المدرسي

 
 

  



          

                                                              176 

 ضوابط الدوام الرسمي من ديوان الخدمة المدنية.

 العمل المدرسيدليل 

 ديوان الخدمة المدنية. –دليل المستخدم لنظام تقرير الكفاءة 

 دليل بطاقات الوصف الوظيفي

 لوائح ونظم شؤون الطلبة

 قانون الخدمة المدنية 

 


