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  ٌظاً التعمٗي يف مجّٕرٖة وصز العزبٗة

 

 متّٗد 

 .إدارة ٔمتٕٖن التعمٗي يف وصز: أٔاًل 

 .بٍٗة ٔتٍظٗي التعمٗي فى وصز: ثاًٌٗا

 .ٌظاً إعداد املعمي فى وصز : ثالجًا 
 

 



 :إدارة ٔمتٕٖن التعمٗي يف وصز : أٔاًل 
 مسبولٌة تعتبر حٌث ، بالمركزٌة مصر فً التعلٌم إدارة تتسم

 األول، المقام فً العالً والتعلٌم التعلٌم وزارتً اختصاص من التعلٌم

  .والمحلٌة التنفٌذٌة السلطات تعدد من الرغم علً

 اإلدارة بدأت التعلٌمٌة، المسبولٌات وتعدد السنوات بتتابع أنه اال

  وأعبابها، المركزٌة قٌود من تعانى التعلٌم، شبون على المهٌمنة

  الالمركزٌة، من نوع تحقٌق الدولة حاولت ثم ومن  ومتطلباتها،
  .والمحلٌة اإلقلٌمٌة التعلٌمٌة السلطات فً تتمثل

 التخطٌط مركزٌة وفق مصر فً التعلٌم إدارة تسٌر وبالتالً 

 خالل من اي ،واإلشراف التنفٌذ مركزٌة وال السٌاسات وصنع
   .مركزٌة ال سلطة وأخرى مركزٌة، سلطة سلطتٌن

 



 خاله وَ العزبٗة، وصز مجّٕرٖة يف العاً التعمٗي إدارة ٔتتخدد 

   : التالٗة املضتٕٖات

 .التعمٗىٗة عمى املضتٕى الكٕوى اإلدارة : أٔاًل

 .التعمٗىٗة عمى املضتٕى اإلقمٗىى اإلدارة : ثاًٌٗا

 .احملم٘ اإلدارة التعمٗىٗة عمى املضتٕى : ثالجًا

 .املدرص٘ اإلدارة التعمٗىٗة عمى املضتٕى : رابعًا



 :اإلدارة التعمٗىٗة عمى التعمٗي عمى املضتٕى الكٕو٘: أٔال

 الهٌبات من العدٌد المستوي هذا علً التعلٌم إدارة وٌتولً

 :ٌلى ٌماف المتمثلة المختلفة اإلدارٌة والمستوٌات

 .رئٗط اجلىّٕرٖة -1

 .جممط الٍٕاب -2

 .جممط الٕسراء -3

 .ٔسارة الرتبٗة ٔالتعمٗي -4

 .األحشاب الضٗاصٗة-5

 



 :رئٗط اجلىّٕرٖة -1

 فهو "التعلٌم" الجمهورٌة ربٌس ٌرعاها التى المصالح من

 خالل من التعلٌمٌة السٌاسة رسم فى بأخرى أو بصورة ٌسهم

 التربٌة وزٌر أو الوزراء لربٌس بها ٌبعث التى التكلٌفات

 المؤتمرات على وإشرافه حضوره خالل ومن والتعلٌم،

 من وأٌضا   التعلٌم، وتطوٌر إصالح تستهدف التى القومٌة

 فى التعلٌم وتطوٌر إصالح بشأن رؤٌته أو مبادرته طرح خالل

 افتتاح عند ٌلقٌه الذى البٌان خالل من أو المؤتمرات، هذه

 السٌاسة ٌتضمن والذى النواب، لمجلس العادي االنعقاد دورة

 .للدولة العامة



 :جممط الٍٕاب -2

 العامة السٌاسة وٌقر ،التشرٌع سلطة النواب مجلس ٌتولى•

 واالجتماعٌة، االقتصادٌة للتنمٌة العامة والخطة للدولة،

 أعمال على الرقابة ٌمارس كما للدولة، العامة والموازنة
 .الدستور فى المبٌن الوجه على كله وذلك التنفٌذٌة، السلطة

 تعاون نوعٌة لجنة عشرة تسع النواب مجلس وٌضم•

 والرقابٌة، التشرٌعٌة اختصاصاته ممارسة فى المجلس

 تقوم التى اللجان هذه أحد العلمى والبحث التعلٌم لجنة وتمثل

 إبداء أو دراسة فى ٌتضح الذى والرقابً التشرٌعً بدورها
 .التعلٌمٌة القوانٌن إقرار أو الرأي،



 :جممط الٕسراء -3

  وتتكون للدولة، العلٌا واإلدارٌة التنفٌذٌة الهٌبة هى الحكومة•

 والوزراء ونوابه الوزراء مجلس ربٌس من الحكومة

 أعمال على الوزراء مجلس ربٌس وٌشرف ونوابهم،
 .الحكومة

 فى الوزراء مجلس وربٌس الجمهورٌة ربٌس بٌانات وتعتبر•

 السٌاسات رسم فى الزاوٌة حجر بمثابة النواب، مجلس

 التى التنفٌذٌة للسٌاسات األساسى والمحدد للدولة، العامة
  .الحكومٌة األجهزة كافة تتبعها

 

 



 :ٔسارة الرتبٗة ٔالتعمٗي -4

 :  وتضطلع هذه الوزارة بعدة مسبولٌات منها ما ٌلى      

تخطٌط السٌاسة التعلٌمٌة، فً ضوء األهداف القومٌة ،والسٌاسة العامة للدولة  . 

 تقدٌر األموال الالزمة لخطط التعلٌم ومشروعاته. 

 وضع البرامج،  والمناهج الدراسٌة لتنفٌذ الخطة التعلٌمٌة،  وما ٌلزم ذلك من
 .  مقررات،  وكتب دراسٌة، وما ٌتبع ذلك من وسابل تقوٌم،  وامتحانات عامة

 تحقٌق التوازن الجغرافً فً توزٌع الخدمات التعلٌمٌة على مراحل
 .  التعلٌم ومتطلباتها

إصدار القرارات والنشرات الالزمة لتنظٌم وتوجٌه العملٌة التعلٌمٌة  . 

 تعٌٌن ونقل من ٌشغلون الوظابف القٌادٌة،و اإلشرافٌة العلٌا فً مراحل

 .  التعلٌم العام بدٌوان الوزارة ،والمدٌرٌات التعلٌمٌة



 ٌعاونه عنها، مسبول وزٌر والتعلٌم، التربٌة وزارة وٌتولى هذا

  .اختصاصه مجال فً ،كل الوزارة وكالء من مجموعة

 التربٌة وزارة عام لدٌوان التنظٌمى البناء معالم أهم تحدٌد وٌمكن
    :ٌلى كما والتعلٌم

 :  الٕسٖز -أ

 ربٌس أمام التعلٌمٌة البالد سٌاسة عن األول المسبول ٌعتبر

 تخصصٌة ومجالس استشارٌة لجان وتقوم الشعب ومجلس الجمهورٌة

 ،مجالس عدة الوزٌر وٌرأس الموضوعة الخطة تنفٌذ فً بمساعدته

 رؤساء ومجلس الجامعً، قبل للتعلٌم األعلى المجلس :أهمها من

 ، والتعلٌم التربٌة  وزارة وكالء ومجلس المركزٌة، واإلدارة القطاعات

 هذه عرض وٌمكن األمٌة ومحو الكبار لتعلٌم األعلى والمجلس

 : كالتالً المجالس



 :  األعمى لمتعمٗي قبن اجلاوع٘اجملمط ( 1)

 هٌبة باعتباره – الجامعً قبل للتعلٌم األعلى المجلس ٌختص•

 لسنة (139) رقم القانون حددها أمور بعدة للوزٌر معاونة استشارٌة

 التنمٌة بخطة التعلٌم ربط ، المختلفة الخطوط تحدٌد مثل ، م1981

 وتحدٌث لتطوٌر العامة السٌاسات تنفٌذ وتقٌٌم متابعة للدولة، الشاملة

 السنة مدة تحدٌد ، المختلفة التعلٌم بمراحل القبول نظم وضع التعلٌم،

 . واالمتحانات التقوٌم ونظم المناهج وإقرار الدراسٌة

 : رؤصاء الكطاعات ٔاإلدارات املزكشٖة جممط ( 2)

 رؤساء اختصاص من التً الموضوعات دراسة المجلس هذا ٌمارس•

 فً تدخل التً التنفٌذٌة الموضوعات أو ، قطاعه فً كل القطاعات

 أعمال بٌن التنسٌق ، الوزارة قطاعات من قطاع من أكثر اختصاص

 القطاعات أو التعلٌمٌة القطاعات مختلف فً واإلدارات القطاعات
   . البعض بعضها لنشاط المكملة

 



 :  جممط ٔكالء ٔسارة  الرتبٗة ٔالتعمٗي ( 3)

 رؤساء من والتعلٌم التربٌة وزارة وكالء مجلس ٌتشكل

 ووكالء ، الوزارة عام بدٌوان المركزٌة واإلدارات القطاعات

   .بالمحافظات  والتعلٌم التربٌة وزارة

 :  اجملمط األعمى لتعمٗي الكبار ٔحمٕ األوٗة ( 4)

 واألحزاب الشعب مجلس من أعضاء المجلس هذا ٌضم

 بتعلٌم المهتمٌن من وغٌرهم الهٌبات لبعض وممثلٌن المختلفة

 المرحلٌة الخطط وضع المجلس وٌتولً ، األمٌة ومحو الكبار

 العمل وطبٌعة وأهدافها مرحلة كل تحدٌد و ، األمٌة لمحو

  . األمٌة لمحو الالزم والتخطٌط



 :  ٌائب الٕسٖز -ب  

 بالتنسٌق وٌقوم الوزارة ووكالء الوزٌر بٌن الوصل حلقة وٌعتبر•

   .المختلفة الوزارة أجهزة بٌن

 :الٕسارةٔكالء  -ج

 على وبناء الوزراء، مجلس ربٌس من بقرار الوزارة وكٌل ٌعٌن•

 الدرجة موظفً بٌن من الوزارة وكٌل وٌختار الوزٌر، من توصٌة

 .بالوزارة العامٌن المدٌرٌن أو األولى،

 :  ٔكن ٔكٗن خيتص باإلعزاف عمى قطاع وعني، ٍِٔاك صبعة ٔكالء كالتاىل

   .بتدابى وكٌل الوزارة للتعلٌم اال-

 .  وكٌل الوزارة للتعلٌم اإلعدادى والثانوى العام-

 . وكٌل الوزارة للتعلٌم الفنى-

 .  وكٌل الوزارة للخدمات المركزٌة والعالقات الخارجٌة-

 



 .  وكٌل الوزارة لشبون التخطٌط والمتابعة -

 .  وكٌل الوزارة للشبون المالٌة واإلدارٌة -

 . وكٌل الوزارة لشبون التوجٌه الفنى -

 العاوُٕ املدٖزُٔ -د

وٌشرف كل واحد منهم على إدارات وأقسام وشعب تابعة له،  كما 
 .  تنقسم كل إدارة إلى مستوى اقل منها

 .  وضتغارٔ املٕاد الدراصٗة املختمفة -ٓ

 :  املٕجُّٕ العاوُٕ -ٔ

 المدرسٌن مع واالجتماع المدارس زٌارة على عملهم ٌرتكز

   .الخ ....التعلٌمٌة الخطة ومتابعة الفصول وزٌارة

 



 ستة من والتعلٌم التربٌة لوزارة التنظٌمً البناء وٌتألف•

 ، الفنً التعلٌم وقطاع ، العام التعلٌم قطاع : هً ، قطاعات

 ، البحري الوجه مدٌرٌات شبون وقطاع ، الخدمات قطاع و
  . الكتب وقطاع ، القبلً الوجه مدٌرٌات شبون وقطاع

 ، وزارة أول وكٌل القطاعات هذه من قطاع كل وٌرأس•

 التً ، المركزٌة اإلدارات من عدد إلى قطاع كل ٌنقسم

  . وزارة وكٌل منها إدارة كل ٌرأس

 عن المسبولة العلٌا الهٌبة والتعلٌم التربٌة وزارة وتعتبر•

 بقٌة شأن شأنها الوزارة وهذه  مصر، فً العام التعلٌم

 تنظم التى العامة اإلدارة صور من صورة فهً  الوزارات،
   .المصري المجتمع فً الحٌاة



 :الضٗاصٗةاألحشاب -5

 أساس على العربٌة مصر جمهورٌة فى السٌاسى النظام ٌقوم•

 والمبادئ المقومات إطار فى وذلك السٌاسٌة األحزاب تعدد

 الدستور، فى علٌها المنصوص المصرى للمجتمع األساسٌة

 وقضاٌاه بالتعلٌم االهتمام فى السٌاسٌة األحزاب دور وٌتسم

  .بالمحدودٌة المعاصرة،

 

  



 :عمى املضتٕى اإلقمٗى٘اإلدارة التعمٗىٗة : ثاًٌٗا

 المستوى على التعلٌم إدارة عن المسبولة والهٌبات الجهات تتعدد•

 للمحافظة، التنفٌذى والمجلس المحافظ، لتشمل اإلقلٌمً

 والتعلٌم التربٌة ومدٌرٌات للمحافظة، المحلى الشعبى والمجلس

 :ٌلى كما والهٌبات الجهات هذه عرض وٌمكن .بالمحافظات

 .المحافظ -1

 .للمحافظة التنفٌذى المجلس -2

 .للمحافظة المحلى الشعبى المجلس -3

 .بالمحافظات والتعلٌم التربٌة مدٌرٌات -4

 



 :احملافظ -1
 السٌاسة تنفٌذ على وٌشرف بالمحافظة التنفٌذٌة للسلطة ممثال   المحافظ ٌعتبر•

 نطاق فى واإلنتاج الخدمات مرافق وعلى ، التعلٌمٌة السٌاسة ومنها للدولة العامة
 .واللوابح القوانٌن حدود فى ذلك بتحقٌق الكفٌلة اإلجراءات ٌتخذ أن وله .المحافظة

 :اجملمط التٍفٗذى لمىخافظة -2
 :بكل محافظة مجلس تنفٌذي برباسة المحافظ وعضوٌة كل منٌشكل       

 (.فى المحافظات الكبرى مثل محافظة القاهرة)نواب المحافظ •

رؤساء المراكز والمدن واألحٌاء ورؤساء المصالح واألجهزة والهٌبات العامة فى •
 .نطاق المحافظة الذٌن تحددهم الالبحة التنفٌذٌة

 .سكرتٌر عام المحافظة وٌكون أمٌنا  للمجلس•

 تتوالها التى األعمال متابعة مثل االختصاصات للمحافظة التنفٌذي المجلس وٌتولى•

 المشروعات إنجاز وحسن األداء مستوى وتقٌٌم للمحافظة التنفٌذٌة األجهزة

 واقتراح المحافظة موازنة مشروع وإعداد .المحافظة مستوى على والخدمات
 .المحلٌة الوحدات على -اعتمادها بعد -لالستثمارات المخصصة االعتمادات توزٌع

 

 

 



 :اجملمط الغعبى احملمى لمىخافظة -3

 كل عن أعضاء عشرة من محلى شعبى مجلس محافظة كل فى ٌشكل•

 كل فى إداري قسم أو مركز كل تمثٌل وٌكون .إداري قسم أو مركز

 وجنوب سٌناء وشمال الجدٌد والوادى ومطروح القناة محافظات من
 .عضوا   عشر بأربعة األحمر والبحر سٌناء

 للمجالس بالنسبة للمحافظة المحلى الشعبى المجلس وٌختص•

 المقررة للقواعد وطبقا   المحافظة نطاق فى األخرى المحلٌة الشعبٌة
 :ٌأتً بما التنفٌذٌة والبحته المحلٌة اإلدارة قانون فى

 .المجالس هذه ونشاط أعمال على والرقابة اإلشراف•

 المجالس هذه من تصدر التى القرارات على االعتراض أو التصدٌق•
 .التنفٌذٌة الالبحة تقررها التى الحدود فى

 المحلٌة الوحدات إلغاء أو بإنشاء المجالس اقتراحات على الموافقة•
 .أسمابها تغٌٌر أو المحافظة نطاق فى

 
 

 



 :ودٖزٖات الرتبٗة ٔالتعمٗي باحملافظات -4

 مصغرا   نموذجا   بالمحافظات والتعلٌم التربٌة مدٌرٌات ُتعد•

 اإلدارٌة، تنظٌماتها حٌث من والتعلٌم، التربٌة لوزارة

 .للوزارة بالنسبة القلٌلة اإلضافات بعض مع الفنٌة وتقسٌماتها

 محافظات من واحدة محافظة تعلٌمٌة مدٌرٌة كل وتخدم

 وكٌل ٌساعده عام مدٌر مدٌرٌة ولكل .العربٌة مصر جمهورٌة

 للمراحل مدٌرون وٌوجد المدٌرٌات، بعض فى وكٌالن أو

 ٌوجد وكذلك التعلٌمٌة، للخدمات ومدٌر بها، التعلٌمٌة

 مدٌرٌة كل فى ٌوجد ذلك إلى باإلضافة الفنٌون، الموجهون
 .مباشرة العام المدٌر مكتب تتبع العامة، للعالقات إدارة

 

  



 وهى األول، المستوى من والتعلٌم التربٌة مدٌرٌات وهناك•

 ،القاهرة) األول المستوى من تعلٌمٌة إدارات تضم التى المدٌرٌات

  الثانى، المستوى من والتعلٌم للتربٌة مدٌرٌات وكذلك ،( اإلسكندرٌة

 مستوٌات ومن األول المستوى من إدارات بها التى بالمحافظات

 هناك وأخٌرا األول، المستوى من للمدٌرٌات مماثل وتنظٌمها أخرى

 ال التى بالمحافظات الثالث، المستوى من والتعلٌم للتربٌة مدٌرٌات

   .األول المستوى من تعلٌمٌة إدارات بها توجد

 تعلٌمٌة قطاعات المحافظة مستوى على تعلٌمٌة مدٌرٌة كل وتتبع•

 منها ولكل للمحافظة التابعة والقرى المدن مجالس فً ممثلة

 على التعلٌمٌة اإلدارات إلى باإلضافة واإلدارٌة، الفنٌة مسبولٌاتها

 تتبع الثالثة بمستوٌاتها التعلٌمٌة اإلدارات وهذه ، مدٌنة كل مستوى

 للوزارة ممثلة تكون والتى بالمحافظات، التعلٌمٌة المدٌرٌات إدارٌا  
   .التعلٌمٌة السٌاسة تنفٌذ فً

 

 



 :املضتٕى احملم٘اإلدارة التعمٗىٗة عمى : ثالجًا

المستوى المسبولة عن إدارة التعلٌم على الجهات والهٌبات تتعد 

 :المحلى لتشمل 

 .المركز أو المدٌنة ربٌس  -1

 .المدٌنةالتنفٌذي للمركز أو المجلس  -2

 .المدٌنةالشعبى المحلى للمركز أو المجلس -3

 .القرٌة ربٌس  -3

 .التنفٌذي للقرٌة المجلس  -4

 .للقرٌةالشعبى المحلى المجلس  -5

 .  اإلدارات التعلٌمٌة فى المدٌنة أو المركز-6
 

 



 :  اإلدارات التعمٗىٗة  – أ

 التعلٌمٌة المدٌرٌة بٌن الوصل حلقة التعلٌمٌة اإلدارة تمثل•

 كل على اإلشراف عن مسبوال   ٌكون مدٌر وٌرأسها والمدارس،

  اإلدارٌة والشبون والتربوٌة، التعلٌمٌة بالخدمة ٌتعلق نشاط

 وتوجٌهاتها، المدٌرٌة تعلٌمات بتنفٌذ تقوم وهً والمالٌة،
 . بالمدارس التعلٌمٌة العملٌة سٌر حسن على واإلشراف

 :  و تنقسم اإلدارات التعلٌمٌة إلى ثالث مستوٌات 

 .  إدارات  تعلٌمٌة من المستوى األول  -1

 .  إدارات تعلٌمٌة من المستوى الثانً  -2

 .  إدارات تعلٌمٌة من المستوى الثالث  -3
 

 



 :  جمالط املدُ ٔالكزى -ب 

 ، المحلٌة اإلدارة قانون بمقتضى المجالس هذه تشكٌل ٌتم•

 وهً الحكومٌة المصالح وظابفهم بحكم ٌمثلون أعضاء من

 القرى أو القرٌة نطاق فً االبتدابٌة المدارس بإنشاء تقوم
  . وإدارتها تجهٌزها و ، اختصاصها فً الداخلٌة

 



 :  املضتٕى املدرصى وضتٕى اإلدارة التعمٗىٗة عمى : رابعًا

 المدرسٌة اإلدارة عن المسبولة والهٌبات الجهات تتعدد 

 ،المدرس المدرسة وكٌل ،و المدرسة مدٌر من كل لتشمل
 .الخ...والمــــدرس األول،

 :  ودٖز املدرصة  -1

 عن المسبول التنفٌذي الربٌس وهو المدرسة مدٌر ٌختص

 واألنشطة والتعلٌمٌة التربوٌة للمجاالت المدرسة أنشطة كافة

 المدرسة مدٌر وٌقوم والخدمٌة الفنٌة والشبون المدرسٌة
 : التالٌة والواجبات بالمسبولٌات

 



 :ومن أهم اختصاصات مدٌر المدرسة

التعاون مع مجلس األمناء واآلباء والمعلمٌن وغٌرها من •
 .المجالس والجهات المعنٌة

التنسٌق مع األنظمة المحلٌة، ورجال األعمال والمؤسسات •

 .اإلنتاجٌة والخدمٌة بالبٌبة المحٌطة

 .اإلشراف على مجموعات التقوٌة•

 التخطٌط لتحقٌق االستثمار األمثل لموارد المدرسة•

 .التعامل مع اإلدارة التعلٌمٌة ومدٌرٌة التربٌة والتعلٌم•

إعداد تقارٌر قٌاس الكفاٌة السنوٌة للعاملٌن بالمشاركة مع أجهزة •
 .التوجٌه الفنى المختصة

توقٌع الجزاء على المخالفٌن فى حدود القانون أو إحالتهم للشبون •

 .القانونٌة

 



 :  ٔكٗن املدرصة -2

 وكٌل وظٌفة جاءت اإلدارٌة والمسبولٌات األعباء كثرت عندما

 مسبولٌاتها تعددت التً المدرسٌة اإلدارة وظابف ضمن المدرسة

 عن المسبولٌات ٌخفف حتى ٌوزع العمل وأصبح ، والفنٌة اإلدارٌة

 المدرسة لمدٌر معاونا   المدرسة وكٌل وٌكون المدرسة، مدٌر
   . المدرسة إلدارة ومعاونا  

 :  ٔاجبات ٔكٗن املدرصة 

 :  وٌقوم باألعمال اآلتٌة 

 .  ٌعاون مدٌر المدرسة فً تنفٌذ مهامه •

 .  اإلشراف على الناحٌة التعلٌمٌة وأعمال االمتحانات •

 .  التعلٌماإلشراف على شبون التعلٌم والتنمٌة المهنٌة وتكنولوجٌا •

 



 إلى المهنٌة والتنمٌة الشاملة الجودة عن الدورٌة التقارٌر رفع•

   .المدرسة مدٌر

   . لها مفهرس بسجل واالحتفاظ الوزارٌة القرارات تنفٌذ متابعة•

   . المدرسة مدٌر من بها ٌكلف أخرى مهام أي تنفٌذ•

   . وتوزٌعها المدرسٌة الكتب وصول متابعة•

   . االجتماعٌة التربٌة بمشاركة المدرسة فصول على الرٌادة توزٌع•

 ونظرا   ، المدرسة ناظر اختصاص من كانت المهام هذه بأن علما  •

 مدٌر ٌساعد كما ، المدرسة وكٌل بها أنٌط الوظٌفة هذه إللغاء

  بالمجتمع المدرسة عالقة تنمٌة فً كذلك المدرسة

 



 :  املدرظ األٔه  -3

ٔتتمخص ٔاجبات املدرظ األٔه الفٍٗة يف ٌٕاح٘ وتعددة ، ٔإُ كاٌت لْ ٔاجبات 

 :  إدارٖة فىَ ٔاجبات املدرظ األٔه الفٍٗة 

 ووسابل أهدافه ناحٌة من المادة معلمً مع المدرسً المنهج دراسة•
 . تحقٌقها

 كل مرة تعقد والتً المادة معلمً مع الدورٌة االجتماعات رباسة•

 من ٌوم فً متتالٌتٌن حصتٌن المدرسة إدارة لها وتخصص أسبوع
   . دورٌة بصفة مادة كل لمعلمً األسبوع أٌام

 الدراسً العام مدار على المنهج توزٌع فً المادة معلمو ٌشارك•
 .تنفٌذه ومتابعة

 نواحً معرفة بهدف حدة على معلم لكل التحرٌرٌة األعمال فحص•

   . منها التخلص على والعمل القصور

 



ٌوزع المادة الدراسٌة فً الصفوف المختلفة على المعلمٌن مع •
 . مراعاة كفاٌتهم الفنٌة والعدالة فً التوزٌع 

 . مراجعة كراسات إعداد الدروس •

 . مراجعة كراسات المكتب الخاصة بدرجات التالمٌذ •

ٌسجل مالحظاته الفنٌة عن المعلمٌن فً سجل خاص ٌطلعهم •
 . علٌه بهدف رفع مستواهم األكادٌمً والفنً 

 . زٌارة المعلمٌن الجدد فً فصولهم وتقدٌم الخبرة والمشورة لهم•

اقتراح النشاط المدرسً المصاحب للمنهج كالرحالت والزٌارات •
 . وتوزٌعه وفق خطة معٌنة ومتابعة هذه الخطة وتقٌٌمها 

 



 :  املــــدرظ -4

 :  ٔتتمخص ٔاجبات املدرظ الفٍٗة ٔاإلدارٖة يف 

 عملٌة طرٌق عن التالمٌذ إلٌها ٌصل أن ٌنبغً التً األهداف دراسة•

 كل فً بل درس كل فً تحقٌقها على ٌعمل أن وعلٌه والتعلٌم التربٌة
 . وخارجه الفصل داخل الدرس خطوات من خطوة

   . الدراسٌة المناهج وضعت اجلها من التً األغراض تحقٌق على العمل•

 بالمواد تخصصه مادة وربط ، المنهج فً جاء لما وفقا   الدروس إعداد•

 للمعلم أداة أقوى فهً التدرٌس بمعٌنات االستعانة مع األخرى الدراسٌة

   . رسالته لتحقٌق

إتباع طرٌقة التدرٌس التً تتفق مع مستوى تالمٌذه وتتالءم مع طبٌعة •

 .  الدروس

 . العناٌة باستخدام الكتاب المدرسً •

 



 .  المعلم ٌقوم بنشاط رابد الفصل •

 .  المعلم ٌضع فً بداٌة العام الدراسً خطة للنشاط فً ضوء المنهج •

 .  القٌام بتقوٌم تالمٌذه وذلك باستخدام وسابل التقوٌم المناسبة •

 :  ٔتتمخص املضئٕلٗات اإلدارٖة فٗىا ٖم٘ لمىدرظ 

حضور طابور الصباح وٌعمل على حفظ النظام بٌن تالمٌذ فصله ، •

 .  ثم ٌصطحبهم إلى الفصل 

 .  حصر حاالت التأخر فً كل حصة •

 .  معاونة المدرس األول فً اإلشراف على قسم من أقسام المدرسة •

االشتراك فً العمال التً تسند إلٌه عضو فً إحدى اللجان الفنٌة •

 . ولجان النشاط

االشتراك فً الجمعٌة العمومٌة لمدرسته ، ومجلس إدارة المدرسة •
 .، ومجلس األمناء واآلباء والمعلمٌن 

 



 :  متٕٖن التعمٗي فى وصز  •
 .  ٌوجد مصدران لتموٌل التعلٌم فً مصر 

 :  ٖتىجن يف الدٔلة : األٔه 

 مؤسساته جمٌع وفً ، مراحله جمٌع فً التعلٌم مجانٌة تكفل نهاإ حٌث•

 التعلٌم من األولى الحلقة من بدءا   التعلٌم تموٌل اعب تتحمل فالدولة ،

 تخصصه ما ضوء فً وذلك ، العالً التعلٌم نهاٌة وحتى األساسً
   . التعلٌم لوزارة اعتمادات من الدولة

 :  ٖٔتىجن يف الكطاع اخلاص : الجاٌ٘ 

 الخاصة المدارس خالل من وذلك ، التعلٌم أعباء تحمل فً ٌشارك الذي•

 تقدمها التً المساعدات بعض إلى باإلضافة هذا . ٌملكها التً

 األمرٌكٌة المساعدات مثل الدولً التعاون إطار فً الدولٌة المؤسسات

 بعض تموٌل فً وفرنسا المتحدة المملكة من كل مساهمات وكذلك
  . التعلٌم تطوٌر مشروعات



 تعكس إجراءات عدة التعلٌم تطوٌر إستراتٌجٌة تضمنت وقد•

 : وهً ، التعلٌم موارد تدبٌر فً المجتمع مسبولٌة

 محافظة، كل فً المٌزانٌة خارج من التعلٌم لتموٌل صندوق إنشاء•

 أن ٌمكن الذي االستثمار وعابد التبرعات، من مصادره ٌستمد

  .الصندوق به ٌقوم

 . تعلٌم ضرٌبة بدفع الخاصة المدارس أصحاب جمٌع إلزام•

  المدارس، بناء أجل من ، للمواطنٌن الذاتٌة الجهود تشجٌع•
   . اإلمكانات وسابر باألجهزة وتدعٌمها ، والفصول

 ٌعتمد الموازنة، خارج من الجامعات لتموٌل خاص صندوق إنشاء•

 المجتمع أفراد على المقررة والرسوم ، التبرعات على تموٌله فً
   . التعلٌم أجل من

 



 :  التكلفة عن طرٌق إنقاص •

 واالكتفاء الصف، ذات فً االبتدابٌة المرحلة تالمٌذ بقاء من الحد- أ

  الصف فً امتحان هناك ٌكون أن على ، امتحان دون بنقله

 للراسبٌن السماح مع االبتدابٌة المرحلة نهاٌة فً وآخر الثالث،

   . خاص مسار فً اإلعدادٌة المرحلة إلى باالنتقال فٌه

 االمتحان بأداء العامة الثانوٌة على للحاصلٌن مطلقا   السماح عدم-ب

   . المجموع لتحسٌن أخرى مرة

 مرتٌن من أكثر العامة الثانوٌة امتحان بدخول السماح عدم-ج
   . االمتحان هذا فً للراسبٌن

 العملٌة صمٌم فً تدخل ال مصروفات عبء الدولة تحمل من الحد- د

 فً الشعبٌة بالمشاركة ٌهتم تفكٌرا   هناك أن ٌعنً وهذا التعلٌمٌة،

 .التعلٌم تموٌل

 


