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السيرة الذاتية
 بنات–موجهة تربية بدنية

ماجستير في اإلدارة التربوية

 بكالوريوس تربية بدنية

عضو في لجنة إعداد وتطوير المناهج

عضو ومدرب في حملة كان لمكافحة سرطان الثدي

مدرب معتمد من شركة ولسن ليرنج في خدمة تحمل توقيعي

 مدرب معتمد من معهد القيادة واإلدارة البريطانيILM 





 عالقتك بالمتعلم  :

 عليك عزيزي المعلم مراعاة ما يلي في تعاملك مع طالبك:-

 احترام ذات الطالب وال تجرح شعوره.

 ال تناديه بكنية وأشعره بحبك وتقديرك له.

 أشعره انك تسعى لمصلحته.

 تفهم أحوال الطالب االجتماعية.

 تابع أحواله العلمية.

 مساعدته كلما أمكن ذلك.

 تفهم مرحلة النمو النفسي وخصائصها.

 أسعى لالقتراب من طالبك.

أسماء طالبك إحفظ.

 أال تزيل جانب االحترام بينك وبينه.



:عالقتك بالزمالء 

1. المبادرة للتعاون مع الزمالء.

2. تحمل األعباء اإلضافية بصدر رحب.

3. وثق عالقتك المهنية بالزمالء.

4. وثق عالقتك االجتماعية بهم.

5. الرقي في أسلوب التخاطب.



 األعمال الفنية : أوال
اتها دراسة المناهج وأهدافها العامة والخاصة دراسة واعية دقيقة للتعرف على مستوي

وغاياتها 

 االشتراك هر السنة الدراسية توزيعا فنيا بشاتوزيع محتوى المقررات الدراسية على

لزمنية العام من الخطة ايرد من التوجيه الفني مع معلمي     المادة مستعينا في ذلك بما

 .للعام الدراسي

 فنية ا يتفق مع مصلحة العمل ، ومستوى الكفاءات والخبرات المبتوزيع الفصول

 .والموجة الفنيمدير المدرسة، واعتماد هذا التوزيع منعلمينللم

 ها لم المعلمين وتطبيقهم هفالعمل على تحقيق األهداف التربوية من خالل.

نهج استطالع الكتب المقررة مع المعلمين للوقوف على مدى وفائها بموضوعات الم

علمية أو لغوية أو مطبعية أو نقص أو غموض ، من أخطاءبهاوأهدافه ، وما يكون 

 .ورفع الملحوظات الخاصة بذلك إلى التوجيه الفني



ات اإللمام بما في المدرسة وإدارة األنشطة التربوية بالمنطقة من معين

.على الوجه األكملبهاالتدريس لالنتفاع 

 عقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة المشكالت الميدانية ، ودراسة

.ملحوظات الموجه الفني ومتابعة تنفيذها

تقديم خطة أسبوعية لمدير المدرسة والموجة الفني.

ا متابعة المعلمين ذوي األداء الضعيف والعمل على االرتقاء بهم فني

ة ومهنيا وتقديم تقارير نصف شهرية عن مستوى أدائهم لمدير المدرس

.والموجة الفني 

 التخطيط واألعداد لنماذج الدروس على مستوى المدرسة واإلشراف

ا سلبا يكشف عن معطياتهعلى تنفيذها ، وإجراء تقويم تربوي دقيق لها

.وإيجابا

ر متابعة أعمال المعلمين والطلبة من خالل الزيارات وسجالت التحضي

دات واألعمال الفنية ، وسجالت التقويم ، وخطة توزيع الموضوعات والوح

توجيه الدراسية ورصد نتائج هذه المتابعة في سجالت خاصة لإلفادة في ال

.والتقويم 



يول التخطيط لبرامج النشاط المصاحب للمادة ونشاط الجماعات المدرسية بما يتفق وم

ة الطلبة وقدراتهم وينمي مواهبهم أو يكشف عنها ، واإلشراف على المسابقات الخاص
.بالمادة 

مجال تشجيع المعلمين على البحث واالطالع تحقيقا للنمو العلمي والمهني وإفساح ال
.  ية أمامهم لعرض نتيجة أبحاثهم وتجاربهم التربوية خالل اللقاءات واالجتماعات المدرس

تب إعداد قائمة الكتب والمراجع العلمية المساندة للمادة بمكتبة المدرسة ، وأخرى بالك
.المقترحة لتحقيق مبدأ التعلم الذاتي ، وإنماء المكتبة 

رامجها اإلشراف على التدريبات العلمية والفنية ، ووضع الخطط لتقويمها ، وتطوير ب

لعمل متابعة تنفيذ لوائح التقويم ، والنظم المدرسية ، والنشرات الموضحة ألسلوب ا
.  بشقيه الفني واإلداري 

يص اإلشراف على التقويم ، وتطوير أساليبه ، ورصد نتائجه واإلفادة منه في تشخ

ويم مواطن الضعف واقتراح أساليب العالج ومتابعتها واالطمئنان إلى استمرارية التق
.  وشموله 



صيل تقديم تقارير دورية إلى مدير المدرسة والموجة الفني عن مستوى األداء والتح
.  بهاالدراسي والوسائل التي يقترحها للنهوض 

اإللمام بكل ما يتصل بأعمال المعلمين ، وكفاءتهم المهنية ، وتأثرهم باالتجاهات

هامهم وحماسهم للعمل واستخدامهم التقنيات التربوية ، وأثرهم في نمو الطلبة ، وإس

ويم ، وإيجابيتهم في االجتماعات ، ودقتهم في التقبهافي نشاط المادة واالرتقاء 

يمهم باإلضافة إلى تعرف مواطن القوة والضعف األخرى لدى كل منهم حتى يكون تقو
.  دقيقا وعادال 

مساعدة الجدد من المعلمين واألخذ بيدهم لتحقيق المستويات الجيدة في األداء
.  وتبصيرهم بعناصر العملية التربوية ، وبيئات الطلبة ، ومستوياتهم 

مين االحتفاظ بسجالت منظمة لالجتماعات الدورية والتوجيه الفني ومتابعة المعل

، وكل والطالب والخطط الدراسية والفنية وبرامج النشاط والنشرات اإلدارية والفنية
.  بهما يراه محققا لمصلحة العمل واالرتقاء 

مين االشتراك مع مدير المدرسة والموجة الفني  في تقويم مستوى كفاءة أداء المعل  .



األعمال اإلدارية : اثنيا 
1-تها يتعاون رئيس القسم مع إدارة المدرسة بوصفه عضوا في مجلس إدار

.  في كل ما يحقق حسن سير الدراسة ويكفل انتظامها طوال العام 

2-مجتمع يعمل على إنماء العالقات اإلنسانية بين زمالئه وتوثيق صالته بال
.  عن طريق المشاركة في النشاط العام والحياة االجتماعية المدرسية 

3-يدرب يعمل على تحقيق ديمقراطية القيادة فيما يتصل بعمله التربوي ف

زمالءه على تحمل المسئوليات ، وكتابة محاضر االجتماعات ويشجعهم على
خرينإبداء الرأي ويبذل نفسه في حب العمل والرغبة في إجادته وتقبل آراء اآل

4- من مهام في اإلطار العام للنظم التربوية داخل بهينفذ كل ما يكلف
.  خارجها والمدرسة 

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

مما وبيانات تحدد مستويات األداء ، والتحصيل الفني الدراسي ، أو غير ذلك
.يتعلق بالمعلمين أو الطلبة 
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سجالت رئيس القسم -2
 في الصفحة األولى من كل سجل
اسم السجل.

اسم رئيس القسم.

 مالحظات الزائرين.

التوقيعالمالحظاتالوظيفةاالسماليوم والتاريخم



سجل االجتماعات اإلدارية -1
 وهو سجل تحفظ فيه اجتماعات رؤساء األقسام مع إدارة

العلم المدرسة األسبوعية ويجب أن يقرأه كل معلم ويوقع عليه ب
.  بتاريخ التوقيع

ويتم ترتيب السجل على النحو التالي  :

 ريرفق فهرس الزائبعد الصفحات األولى األساسية للسجل  .

ة يتم وضع االجتماع اإلداري المطبوع من قبل اإلدارة المدرسي .

جدول لتوقيع المعلمين بالعلم مع تاريخ التوقيع  .



:سجل التنمية املهنية-2
: ويتم ترتيب السجل على النحو التالي

يلمجدول لنماذج الدروس وورش العمل التي سيتم تنفيذها لمع
.  القسم 

درس ريادي ) داخل وخارج المدرسةينتبادل الزيارات للمعلم
دورات تدريبية –ندوات ومحاضرات–مباريات –ورش عمل –
لى وتكون ع( رحالت وزيارات للمنشآت الرياضية -اصدارات–

.المنطقة التعليمية -مستوى المدرسة 

ينالمتميزينوسائل تشجيع وتحفيز المعلم  .

الجدد ومتدني األداءينطرق متابعة المعلم.



سجل التوجيه الفين -3

:  ويتم ترتيب السجل على النحو التالي
ين بيانات المعلم  .

 ميزانية الفصول

الجدول األسبوعي للحصص .

 يترك مجموعة من الصفحات للتوجيهات والمالحظات التي يدونها الموجه
.القسميقسم آخر الجتماعات الموجه الفني مع معلموالقسم يلمعلميالفن

من قبل الموجه الفنينموذج تقييم معلم.



( : ج ما قطع من املنه) سجل متابعة املناهج الدراسية -4

 خطة توزيع المنهج لكل صف دراسي لكل الفترات.

مدى نموذج لمتابعة سير المناهج وتنفيذها في جميع صفوف المدرسة ، و
. مالئمة ذلك مع التوزيع المتفق عليه 



:  ن بدنياسجل رعاية الطالب املوهوبني واملتعثري-5
:الموهوبين رعاية ( أ) 

 من جميع الصفوف موهوبينالحصر .

 تحديد جوانب التفوق  .

 وبرامج التعلم الذاتي التي تعد لهم اإلثرائيةالبرامج .

لقوةأساليب التحفيز والتشجيع التي تقدم لهم بهدف استثمار جوانب ا .

: رعاية المتعثرين بدنيا ( ب)

وإعداد تحديد جوانب الضعف-حصر المتعثرين بدنيا في جميع الصفوف
.البرامج العالجية لهم بهدف رفع مستواهم البدني 

 أساليب التشجيع والتحفيز.



: املعلمني سجل متابعة -6
رفي أول السجل يرفق فهرس الزائوبعد الصفحات األساسية األولى .

ن ثم فواصل باسم كل معلم وبياناته ويوضع لكل معلم نماذج من كل م  :

 الغياب

 التأخير

 االستئذان

وال بأولعلى كل بند يتم تسجيله أرئيسة القسم على توقيع المعلمات تحرص .

في يوضع فاصل آخر لمتابعة توزيع االحتياط ، مع الحرص على العدل
بقا توزيعه ومراعاة جدول الحصص في ذلك ، ويجب أن يتم التخطيط مس

( الحصة األولى)من خالل جدول لالحتياط المباشر في الحاالت الطارئة  
.  مات المعلوذلك باالتفاق مع 



-:(األنشطة الداخلية واخلارجية )سجل االجنازات -7
يشمل جميع أنشطة القسم الداخلية والخارجية واإلذاعة المدرسية  .

في أول السجل بعد الصفحات األساسية يرفق فهرس الزائر  .

ة الفصل إرفاق جدول للخطة الفصلية في بداية السجل وإرسال نسخة منه في بداي
.  نسخة لإلدارة المدرسيةوالدراسي للتوجيه الفني 

 يتم استخراج األنشطة على ورقةA4وفي نهاية )بيضاء لكل نشاط على حده
لم حسب الموعد المتفق عليه من قبل التوجيه الفني تس( الفصل الدراسي

: نسختين من كل نشاط وفق الشروط التالية

 امة اإلدارة الع-وزارة التربية)تكتب الديباجة في أعلى يمين الورقة وتشمل
(  اسم القسم –اسم المدرسة -لمنطقة مبارك الكبير التعليمية

  يكتب في الوسط عنوان النشاط  .

 يكتب تقرير موجز عن النشاط  .

أسفل التقريرديسيأو يوثق بالصور  .

اسم رئيس القسم والموجه الفني ومدير المدرسة.



:سجل العهدة -8

 واألدوات واألجهزة الكورحصر العهدة من.

 إرفاق نسخ من فواتير شراء أدوات أو أجهزة جديدة.



:سجل اخلطط -9
ل أوال وقبل التخطيط يجب أن تكون هناك أهداف نطمح أن تتحقق من خال

: التخطيط واألهداف نوعان 

 بعيدة المدى.

 قريبة المدى.

ثة ثم أما سجل التخطيط يفضل أن يحتوي على الصفحات األساسية الثال :

 في أول السجل يرفق.........

فهرس الزائر .

 األهداف العامة لوزارة التربية.

 األهداف العامة للمادة.

أهداف الفصل الدراسي.



أما الخطط ثالث أنواع  :
 على جميع األعمال المراد إقامتها خالل عام دراسي شتملتو: خطة سنوية

. واحد موزعة حسب الفصول الدراسية

ه لكل فصل دراسي ولها نموذج خاص مرفق ويكون نفس: الخطة الفصلية

فني بالنسبة للفصل الدراسي الثاني وتسلم نسخة من الخطة للتوجيه ال
و نسخة إلى اإلدارة المدرسية بالمنطقة

مدير ويجب أن تقدم قبل بداية األسبوع ل: الخطة األسبوعية لرئيس القسم

لقسم والمتابعة من قبل رئيس اطالعلإلالمدرسة، ثم تحفظ في سجل الخطط 
.  ويتابعه الموجه الفني عند زيارته للمدرسةالمستمر لخطته



سجل زيارة الموجه الفني

سجل زيارات رئيس القسم

سجل الخطط

سجل ما فطع من المنهج

سجل االجتماع الفني

سجل الجتماع االداري

 المشغول الفعلي والجدوول المدرسي–سجل بيانات المعلمين

 (االحتياط –الغياب –االستئذان ) سجل متابعة المعلمين

سجل التنمية المهنية

سجل العهدة

سجل الفواتير

سجل النشرات

سجل الموهوبين

 سجل المدارس المتميزة

 (الالنشطة الداخلية والخارجية ) سجل االنجازات

بعض مناذج من السجالت



النهاية

ن واعتذر ع… أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدورة 

.كل تقصير فيها

اً مع للجميع حياة سعيدة وتعامالً ناجحمع تمنياتي
اآلخرين


