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 باسمه تعالى
 

 أسلوب عمل رئيس القسم في المراحل التعليمية المختلفة
 

في المدرسة إيماناً منها بأهميةة الةدور الينةي الةقو يقةوم  رئيس القسمتحرص الوزارة على تواجد 

م شةصص فنةي قو مسةيولية مباشةرة  مةام الةوزارة بالنسةبة للمسةتو  الينةي به رئةيس القسةمف فةرئيس القسة

للمعلةةم  و ً  ةةم ال الةةئ س ورئةةيس القسةةم النةةاجل هةةو الةةقو يةةولي عملةةه الينةةي  ةةا اهتمامةةه و  يتةةدص  فةةي 

% بةأ  هةقا العمة  سةوث يةي ر علةى عملةه ا ساسةي 011الشةئو  الييةر فنيةة فةي المدرسةة إ  إقا تأ ةد 

 التعاو  مع المدرسة حقهف اليني مع إع اء

وحرصاً م  التوجيه اليني للرياضيات على تنظيم العمة  وتوحيةد  سةلوبه بةي  المدرسةي  ا وائة  

في المنا ق التعليمية المصتلية يقدم ص و اً رئيسية عامةة يأمة  التوجيةه    ت ةو  هةقا هةي الحةد ا دنةى 

 لما يقوم به رئيس القسمف

القسةةةم ابت ةةةار  سةةةاليئ  فضةةة  بعةةةد ا تيةةةا  مةةةع الموجةةةه الينةةةي و  ضةةةير  بةةةداً إقا  راد رئةةةيس 

 للرياضياتف

 

 مراحل السنة الدراسية:

 

 تمر السنة الدراسية في المراحل التالية: 

 مرحلة قب  بداية الدراسةف 

 مرحلة الشهر ا و  م  الدراسةف 

 مرحلة ا ستقرار وتنظيم الدراسةف 

 مرحلة نهاية اليص  الدراسيف 

 

 س القسم الدور ا ساسي في    مرحلة م  هقا المراح :و شك    لرئي



 قبل بداية الدراسة:  مرحلة

 يكون دور رئيس القسم في هذه المرحلة كالتالي: 

 يتأ د م   ياية عدد المدرسي  وفي حالة النقص يشعر الناظر بقلكف .1

 يدرس الصليية العلمية ل   مدرسف .2

 لسابقفيدرس نتائج المدرسي  القدامى لديه في العام ا .3

يةةوزا الجةةدو  المدرسةةي علةةى المدرسةةي  مةةع مرعةةاة المسةةتو  العلمةةي والمقةةدرة الشصصةةية ل ةة   .4

 مدرس باإلضافة إلى تباد  الصبرات بي  المدرسي ف

يتأ د م     المدرسي  يقومو  بالتحضير الصحيل وقلك بأ  ي لئ م     مةنهم    يقةوم بدعةداد  .5

 ة  مةنهم س سةواء  ةا  المةدرس جديةداً  و  يةر  ما سيدرسه فةي ا سةبوا ا و  ومناقشةة قلةك مةع

 قلك(ف

بالنسبة للمدرسي  الجدد يتأ د م  إدرا هم لميةردات المةنهج ومعةرفتهم بال تةئ المدرسةية الصاصةة  .6

 بهم ودراستهم لدلي  المعلم وإدرا هم  هداث هقا ال تئف

 يدو  جميع اإلجراءات السابقة في  راسة صاصة لي لع عليها م  يهمه ا مرف .7

 

 الدراسة:مرحلة الشهر األول من 

 أوالً : األسبوع األول: 

 يعد السجالت والملفات التالية:

 سجل يقسم إلى قسمين يحتوي كل منهما على: - أ

ا جتماعات مع القسم ويدو  في هقا القسم التوجيهةات الززمةة للمدرسةي  محةدداً  سةلوئ مناقشةة  .1

عث س موضةحاً مسةتويات ا سةئلة ومناسةةبتها  ة   تةائ مة  ال تةئ ا ربعةة مبينةاً نقة  القةوة والضة

 ممتاز (ف –متوس   –لمصتلث شرائل ال لبة س ضعيث 

 المناقشات الينية التي تتبع  وا  العام الدراسيف .2

 

 : على يحتويسجل  - ب



 زيارات رئيس القسم لليصو  والمدرسي  ويدو  في هقا القسم    إيجابية وسلبية دو  تحيظف .1

 والمدرسي ف زيارات الموجه اليني لليصو  .2

 : على يحتويسجل  - ت

 بيانات المدرسي  وجداولهمف .1

 توزيع ميردات المقرر ومتابع ماق ع م  هقا الميرداتف .2

 توزيع ا حتيا ف .3

 متابعة ا عما  التحريريةف .4

 متابعة الضعاثف .5

 رعاية اليائقي ف .6

 التدريئ الميدانيف .7

 األسبوع األول: بعد 

قاً لةةقلك ويبةةد  فةةي التر يةةز علةةى زيةةارة يةةزور المدرسةةي  فةةي فصةةولهم وفةةق جةةدو  معةةد مسةةب  (1

 الجدد م  المدرسي  س في المرحلة القو يدرس المقرر  و  مرة (

 

 ويقوم بما يلي أثناء الزيارة :

 يزور المدرس م  بداية الحصة وحتى نهايتهاف 

 يتابع العرض السبورو وا سلوئ القو يتبعه المدرسف 

 اج للمدرسفيتدص  في الوقت المناسئ دو     يسبئ  و إحر 

 ي م  مناقشة الدرس في بعض ا حيا  ع  المدرسف 

 بهف  يحتق   يعرض الدرس  مام المدرس  نموقج 

  يوجه بعض ا سةئلة الشةيوية و حيانةاً تحريريةة بسةي ة ومزئمةة للتزميةق وقلةك لقيةاس

 القو تم عرضه ومناقشتهفمد  فهم التزميق للموضوا 

 ستو  التزميق في ميهوم  و عدة مياهيمفيجرو بعض ا صتبارات البسي ة لقياس م 

 يشارك مع المدرس في تصحيل ال راسات   ناء الحصة نيسهاف 

 

 ويقوم بما يلي ) بعد الزيارة ( :



 

 يناقش المدرس في اإليجابيات والسلبيات التي لمسها   ناء حضور الحصةف 

 يسدو التوجيهات الززمة للمدرس وقلك لعزج السلبيات التي لمسهاف 

 بق إعداد الدرس المدو  في دفتر التحضير مع ماتم تدريسه في الحصةفي ا 

  يدو  مزحظاته ع  الحصة في السج  المعد لديه وي لع المةدرس علةى قلةك وي البةه

 التوقيع على هقا الزيارةف

 

يدعو المدرسي  لزيارته في فصله ولتباد  الزيارات فيما بينهم ويةدو  مزحظاتةه حةو   ة     (2

التحسةة  فةةي  ةةر    المعةةد لةةقلك ويوقةةع المةةدرس علةةى قلةةك ويتةةابع مةةد  زيةةارة فةةي السةةج

 التدريس في الزيارات التاليةف

 

 يعقد اجتماعات فنية في القسم:   (3

 لمناقشة المادة العلميةف 

 لتدارس التوجيهات الواردة م  التوجيه الينيف 

  للتةةةدريئ علةةةى تةةةدريس بعةةةض الحصةةةص ويعةةةد برنةةةامج  امةةة  للتةةةدريئ يحةةةدد فيةةةه

 والمدة يعتمد م  قب  موجه المدرسةف الموضوا

 مناقشة ا ص اءف 

 مناقشة ا صتبارات ونتائجها وإعداد ما يلزم بصصوصهاف 

 يضع الص   الززمة لمتابعة الضعاث ورعاية اليائقي  م  التزميق 

 مرحلة االستقرار وتنظيم الدراسة.

 ويةدو  المزحظةاتيأصق عينات م   راسات التزميق ويتةابع تصةحيل ا عمةا  التحريريةة  (1

 و   يوقع المدرس على تلك المزحظاتف × (  و  عنهاف س   ي و  بوضع 

 وتتم المتابعة كما يلي:

 يصتار عينات م   راسات التزميق م     فص  تشم  مستويات مصتليةف 

 ييحص ال راسات م  حيث: 



 م التماري ف  

 نوعية التماري ف 

 ا ص اء وإعادة تصويبهاف 

 تصويئ ا ص اءف 

 ه  يتم التصحيل في الحصة نيسها  و صارج الحصةف 

 ه   جزاء  بيرة م  ال راسات  ير مصححةف 

 ويتم فحص هقا العينات لجميع اليصو  في المدرسة مرة واحدة على ا ق  ل   فص  في   

    م  اليصلي  الدراسيي  م  العام الدراسيف 

 وي لع ويوقع عليها المدرسفيدو  مزحظاته ع  ا عما  التحريرية    مرة في سجله  

 يتابع تحضير الدروس: (2

 من حيث:

 عنوا  الدرسف 

 الهدث م  الدرسف 

 التقنيات التربوية المناسبةف 

 ا هداث السلو ية للدرسف 

 العرضف 

 الت بيقف 

 التقويمف 

 يتابع الضعاث م  التزميق: (3

 

 كيف يتم ذلك؟

 فيجرو اصتبارات المسل ا ساسية للمادة في  و  العام الدراسي 

 يحدد نقا  الضعث لد  التزميق و قلك ا ص اء الشائعة في هقا ا ساسيات ف 

 يعد  سماء التزميق الضعاث ويدو   مام اسم    منهم نقا  الضعث في المادةف 



  يحدد نقةا  الضةعث لةد  التزميةق فةي المواضةيع التةي تةدرس  و ً بةأو  ويضةع الحلةو  الززمةة

 لعزج قلكف

 شيوية وتحريرية ( لعزج نقا  الضعث الشائعةف يعد تدريبات مزئمة س 

  يحرص على تجميع هي ء التزميق في  وقات مناسبة صز  الدوام المدرسي لمتابعتهم وتشةجيعهم

 وإع ائهم التدريبات المبس ةف

 يهتم بتصحيل  راساتهم وبتوجيه ا سئلة الشيوية المزئمة ل   منهم في الحصة نيسهاف 

 لتزميق باستمرار في نهاية    اصتبار يع ي لهمفيتابع  نتائج هي ء ا 

 يضع الص   الززمة والتي تع ى لمجموعات التقوية م  التزميقف 

 

 يرعى المتيوقي  م  التزميق: (4

 يحصر هي ء التزميق ويدو   سمائهم لديهف 

 يشجع هي ء التزميق على ا شتراك في المسابقات العلميةف 

 ويتابع إع ائها لهم بانتظامف يضع تدريبات مزئمة لمستواهم 

 يساهم مع إدارة المدرسة في تقديم جوائز تقديرية وتشجيعية لهم ويتابع نتائجهم  و  بأو ف 

 

 يجهز  سئلة لزمتحانات با شتراك مع المدرسي ف (5

 

 كيف يضع االختبار؟

 يحدد الجزء القو سيمتح  فيه التزميقف 

 يحدد الهدث م  هقا ا صتبارف 

 الواردة في هقا الجزءف يحصر المياهيم 

 يضع  سئلة تي ي هقا المياهيم س موضوعي س مقا  (ف 

 يراعي عدد ا سئلة  ي تتواءم مع الزم  المصصص لزصتبارف 

 يحدد درجة هقا ا صتبارف 

  فجزئياتهفيوزا الدرجة المصصصة لزصتبار على 



 لدرجة وجزئياتهافيعد نموقج مسبق لإلجابة قب  إع اء ا صتبار للتزميق موزعاً عليها ا 

 يوقع على ا صتبار ونموقج إجابته  امزً في دفتر تحضير المدرس قب  إع ائه بوقت  اثف 

 

 االختبار؟ يتابع  كيف

  ي لةةع علةةى عينةةات مةة   ورا  إجابةةة التزميةةق لمتابعةةة سةةير عمليةةة التصةةحيل وا  مئنةةا  علةةى

 سزمتهف

 يدو  ا ص اء الشائعة لد  التزميق في ا متحا ف 

 لع على دفاتر الدرجات وي ابق رصد الدرجات بنماقج م   ورا  اإلجابةفي  

   يحلةة  مةةع المدرسةةي  نتةةائج ا صتبةةار ويحصةةر التزميةةق الضةةعاث ويةةدو  نقةةا  الضةةعث لةةد   ةة

 منهمف

 يعد تدريبات لعزج ا ص اء ونقا  الضعثف 

 يدرئ المدرسي  على وضع ا صتباراتف 

 يوقع على دفاتر الدرجاتف 

 بياً في وضع  سئلة امتحانات نهاية اليص  الدراسي وامتحا  نهاية العامفيسهم إيجا 

  يعةةد إحصةةائيات ونتةةائج ونسةةئ النجةةاو ل افةةة فصةةو  المدرسةةة علةةى حسةةئ مةةاتم ا نتهةةاء منهةةا

 وحسئ مواعيدها الم لوبة ويرس  منها صورة للتوجيه الينيف

 الدراسةي ويضةع مةع المدرسةي   يحل  نتائج اصتبةارات نهايةة اليصة  الدراسةي ا و  واصةر العةام

 الحلو  الززمة لمعالجة السلبيات التي تظهرف

   يرس  في نهاية    مة  اليصة  الدراسةي ا و  واليصة  الدراسةي ال ةاني صمةس نمةاقج عة   ة

 امتحا  للتوجيه الينيف

 

 كيف  يتابع المدرسين ؟

 فيتابع تحضير الدروس 

 فيتابع األعمال التحريرية 

 في الفصول من حيث يتابع أداء المدرسين: 



 ه  التزم المدرس بالتوجيهات المسداة إليهف 

 ه  هناك تحس  في ا داءف 

 ه  يقب  تزميقا عليهف 

 ه  تحس  مستو  تزميقا ع  قو قب ف 

 ه  يستصدم تقنيات تربوية في الدروس التي يدرسهاف 

 

 يتابع االختبارات التي يجريها المدرس: 

 ئها للتزميق بوقت  اثفه  يعد المدرس اصتباراته قب  إع ا 

 ه  يعرضها  و  بأو  على رئيس القسمف 

  هةة  التةةزم المةةدرس بالتوجيهةةات المسةةداة إليةةه بصصةةوص ا متحانةةات ووضةةعها

 وتحلي  نتائجها فففففف  إلخف

 

 

  المناقشات العلمية التي تمت في القسميتابع: 

 ه  المدرس إيجابي  م سلبي في المناقشةف 

 تيادة وا ستزادة العلمية مة  زمزئةه ومة  المراجةع ه  يحرص المدرس على ا س

 العلميةف

 

  ف) من كل أسبوع ( من قبل اإلدارةاإلشراف اإلداري في اليوم المخصص للقسم يتابع 

 يتابع اهتمام المدرس بالضعاف من التالميذ: 

   المدرس يهةتم بتزميةقا ويعةد قةوائم بأسةماء الضةعاث ونقةا  الضةعث لةد   ة  ه

 منهمف

 فهم التدريبات الززمة س بعد اعتمادها م  رئيس القسم (ه  يعد ل 

 ه  يع ي هقا التدريبات بانتظام وه  يصححها بدقةف 

   هي ء ال زئفه  له   ر في تحس  مستو 

 ه  يقب  على ا شتراك في التدريس لمجموعات التقوية م  التزميقف 



 

  رعاية المتفوقينيتابع: 

  نصرا  في المسابقات العلميةفه  المدرس يشجع المتيوقي  على ا 

  ي تع ي لهةي ء التزميةق  رئيس القسمه  التدريبات التي يعرضها المدرس على 

 تزئم مستوااف

 ه  يتابع المدرس بدقة تعميم هقا التدريباتف 

 ه  يساهم في التدريس لمجموعة المتيوقي ف 

 

 

 

 

 


