
     

              

                         

              

                      

                                      



    

 

 المقدمة                        

وحدات زمنٌة  ٌقسم الجدول الٌوم المدرسً  إلً

لكل مادة دراسٌة حسب الوزن ( حصص)

األسبوعً المخصص لها فً خطة الدراسة 

وحسب الجداول ٌتبادل المعلمون علً اختالف 

 تخصصاتهم القٌام بتدرٌس المواد لنفس الفصل

ٌهتم الجدول المدرسً باألنشطة و ٌسمح    

بالتعامل وفق احتٌاجات العملٌة التعلٌمٌة وٌقوم 

نهج حرٌة أكثر فً العمل المدرسً أٌضا علً م

وعلً أساس التخلص من فكره القوالب الثابتة 

للفصل الدراسً وهذا ٌتطلب جهدا كبٌرا فً إعداد 

. الجدول المدرسً 

 

 

 

 



 :المدرسً الجدول

 .ٌعكس الجدول المدرسً البرنامج التعلٌمً فً المدرسة .1

 .ٌعكس بصورة مباشرة الكفاءة المهنٌة لمدٌر المدرسة .2

 .ٌسهم فً تنظٌم العمل المدرسً .3

 .ٌستهدف خدمة العملٌة التربوٌة .4

 .إعطاء كل مادة دراسٌة أو نشاط مدرسً حقه من الوقت واالهتمام .5

 أنواع الجداول المدرسٌة

 الجدول المدرسً             

 الجدول الشامل لجمٌع الفصول 

 كل قسم علً حدة)جدول القسم العلمً 

 ٌعلق بالفصل  (خاص بالطالب ) جدول الفصل

 

أوال الجدول المدرسً 

وهو الجدول الخاص بكل المدرسة وٌحتوي علً الصورة الكاملة لكل البرنامج 

المدرسً بتفاصٌله الٌومٌة علً مدار األسبوع وٌبٌن فٌه الحصص والمواد 

والمعلمٌن وأماكن الدراسة واألنشطة المختلفة وتكمن أهمٌته فً خدمة 

.  تنظٌم العمل المدرسًأغراض متنوعة ٌسهل معها 

 

 



ثانٌا الجدول الشامل لجمٌع فصول المدرسة 

وٌتعلق بكل فصل علً حدة وفٌه ٌوضح توزٌع الحصص واألنشطة وتوزٌع 

 المعلمٌن القائمٌن بها وأماكن ومواعٌدها

( كل قسم علً حده) جدول القسم العلمً : ثالثا

بكل قسم علً حدا حتى ٌتمكن رئٌسة القسم من توزٌع فٌه حصة  وٌختص

 . االجتماع الفنً وحصص االحتٌاط علً المعلمٌن القسم

 :ٌعلق بالفصل( خاص بالطالب) الفصل : رابعا 

ٌخص هذا الجدول الطالب وٌكون معلق فً الفصل قبل بدأ الدراسة وٌجب 

ى ٌتمكن الطالب من التحضٌر التعدٌل فٌه مع نهاٌة األسبوع إذا طرا تغٌٌر حت

 . لألسبوع القادم

االعتبارات المهمة التً ٌأخذها معد الجدول المدرسً فً 

 :الحسبان

  جدول الحصص األسبوعً مرآة تنعكس علٌها جمٌع البرامج التعلٌمٌة
 .للمدرسة

  راع توزٌع جهد العمل علً المعلم واالحتٌاجات التربوٌة للطالب عند إعداد
. هاالجداول وتنظٌم

  معرفة الطاقة االستٌعابٌة من الطالب والمعامل والمختبرات وغرف الرسم
( المكتبة والوسائل) واألشغال ومركز مصادر التعلٌم 

 إعداد الجدول قبل بدء الدراسة وتسلٌمها رسمٌا للمعلمٌن .

  تسلٌم الطالب جدول الحصص األسبوعً فً أول ٌوم للدراسة الن ذلك
فً  العمل واالنتظام فً الدراسة وتخفٌف الحقٌبة ٌدفع الطالب إلً الجدٌة 

.  المدرسٌة



  ًٌجب أن ٌكون هناك عدل إلً أقصً درجة فً إعداد الجدول المدرس
(.  حصة سابعة أو األولً)

  تأكد إن الجدول المدرسً ال ٌمكن أن ٌرضً جمٌع المعلمٌن مهما عملت
. علً إرضاءهم فتوقع عدم الرضا من البعض

 ت أو المصالح الشخصٌة أن تسٌطر علٌك أثناء إعداد ال تسمح للخالفا
 . للجدول المدرسً

 :مراحل إعداد الجدول

 :االعداد

  ٌحدد فٌها أعداد الفصول وعدد ) استالم المٌزانٌة التقدٌرٌة للمدرسة

المعلمٌن لكل قسم وترسل للمدرسة من التخطٌط فً المنطقة فً نهاٌة 

 (العام للعام القادم 

 راسٌةعدد الحجرات الد .

 عدد المختبرات لكل مجال دراسً وجمٌع المرافق صالة بدنٌة وغٌرها .

 ًالمجاالت الدراسٌة ونصاب كل مجال من دلٌل النظام المدرس .

 المشغول الفعلً لألقسام العلمٌة والخطط الدراسٌة .

 االجتماعات اإلدارٌة والفنٌة .

 خطة اإلشراف األسبوعً لألقسام العلمٌة  .

  الخاصة من المعلمٌن الذٌن لدٌهم تخفٌف عملحصر الحاالت  .

 :التخطٌط

 تشكل لجنة إعداد الجدول. 

  (. جدول الفصول وجدول المعلمٌن) إعداد مخطط للجدول

 تحدٌد موعد االجتماعات اإلدارٌة والفنٌة من قبل اإلدارة ورئٌسات األقسام  .

 اإلشراف األسبوعً لألقسام  .

 لمدرسة وتوزٌعها بعدالة بٌن حساب عدد الحصص السابعة لدٌك فً ا

.  األقسام



 :التنفٌذ

  توزٌع حصص المجاالت الدراسٌة التً لها حصتان متتالٌتٌن بدءا من

 .الحاسوب والبدنٌة  والمواد االختٌاري الحر 

  التً تؤدي فً المختبرات والحاسوب( العلوم) توزٌع المجاالت الدراسٌة .

 الرٌاضٌات .

  والقران الكرٌممواد االجتماعٌات واإلسالمٌة .

  (. اللغة العربٌة واللغة االنجلٌزٌة واللغة الفرنسٌة)وأخٌرا مواد اللغات 

 :المراجعة والتدقٌق

  المطابقة بٌن جدول الفصول وجدول المعلمٌن. 

  مراجعة عدد الحصص لكل مادة .

 االجتماع الفنً واإلداري  .

 ال ٌعمل المعلم ثالث حصص متتالٌة .

  ٌتم توزٌع الحصص علً مدار الٌوم وال تتركز فً الحصص األولً أو

.  األخٌرة 

  (. بداٌة ونهاٌة)توزٌع المواد ذات الحصتٌن غٌر متتالٌتٌن فً األسبوع

 تحقٌق العدالة فً توزٌع الحصة األخٌرة . 

 :مالحظات

  ال تضع فً الجدول حصتٌن متتالٌتٌن فً ٌوم واحد لمادة وحدة إال إذا

 .بٌعة المادة ذلك كالتربٌة الفنٌة والحاسب الاللًاقتضت ط

  ًضع الحصص التً تحتاج مجهود ذهنً  فً أول الٌوم الدراس

(.  كالرٌاضٌات والفٌزٌاء)

  احرص علً أن ٌكون المعلم مفرغا من الحصص األولً واألخٌرة فً ٌوم

. اإلشراف



  راع حصص المعلمٌن أعضاء المجالس واللجان بحٌث ال ٌترك المعلم

. الحصة لحضور االجتماعات الطارئة المهمة التً ٌلزم عقدها أثناء الدوام

 تنفٌذ الجداول دائما فً بداٌة األسبوع كل احد. 

 :سجالت الجدول المدرسً

 سجل االحتٌاط. 

 سجل التبدٌل المؤقت. 

 :ترتٌب  األقسام العلمٌة

 التربٌة اإلسالمٌة 

   اللغة العربٌة

   اللغة االنجلٌزٌة

 ٌة اللغة الفرنس

  الرٌاضٌات

  كٌمٌاء

  فٌزٌاء

  أحٌاء

  جٌولوجٌا

  تارٌخ

  جغرافٌا

  فلسفة



  علم نفس

  معلوماتٌة

   التربٌة البدنٌة

 ( ساعتٌن -ساعة)االختٌاري الحر

  تربٌة موسٌقٌة  -اقتصاد منزلً-تربٌة فنٌة

  صناعً  -تجاري  –مكتبات

 :حصة 35 المواد وتوزٌعها علً الفصول العاشر

 3  إسالمٌة 

 6  ًعرب

 5  انجلٌزي

 6   رٌاضٌات

 3   كٌمٌاء

 3 قٌزٌاء

 2   أحٌاء

 3   ًوطن عرب

 2   معلوماتٌة

 2  بدنٌة 

 

 

 

 



                                     

               
         

                

                 

       

                  

       

         

       

         

           

        

            

            

               
       

              

                 

          

        

        

       

          

           

        

            

            

 

                                     

                

         

                

                

       

                  

       

         

       

       

           

        

            

            

                

       

              

                 

          

        

        

       

       

           

        

            

            

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



       

        
                                 

 


