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 :مفَوو اإلدارة املدرسية: أواًل
 بهدف تمارس وظٌفٌة عملٌات مجموعة هى المدرسٌة اإلدارة •

 وتنظٌم تخطٌط خبلل من آخرٌن، بواسطة مدرسٌة مهام تنفٌذ

 خبلل من الوظٌفة هذه وتإدى وتقوٌمها، مجهوداتهم ورقابة

 .المدرسة أهداف وتحقٌق األفراد، سلوك فى التؤثٌر

 القوى تعبئة بمقتضاها ٌتم التى العملٌات مجموعة أو العملٌة•

 الذى الجهاز أهداف لتحقٌق كافٌا   توجٌها   وتوجٌهها البشرٌة

 .فٌه توجد

 تنفٌذ على تعمل والتى المدرسة ناظر ٌرأسها التى الهٌئة •

 للسٌاسة تخطط والتى بالبٌئة وربطها العامة التعلٌمٌة السٌاسة

 .توجٌهها حسن على وتسهر التعلٌمٌة



 :وظائف اإلدارة املدرسية: ثاىيًا
 . بالمدرسة العمل نظام وتطوٌر وتسهٌل تنظٌم•

 نمو على تساعد التً واإلمكانات الظروف جمٌع توفٌر•
 .وبدنٌا   وعقلٌا   روحٌا   التلمٌذ

 .الموضوعة المناهج لتنفٌذ المعلمٌن أداء بمستوى االرتفاع•

 .«المحلى المجتمع» وبٌئتها المدرسة بٌن العبلقة تنظٌم•

 التبلمٌذ انتظام ومتابعة الدراسى التؤخر مشكبلت عبلج•
 والتوجٌه لهم، المقدمة الصحٌة والخدمات وتغٌبهم،
 .التبلمٌذ وتصنٌف واإلرشاد،

 بمسئولٌاتهم المدرسة فى العاملٌن وتبصٌر توعٌة•
 .السلٌم التربوى التوجٌه وتوجٌههم وواجباتهم



 هً المدرسٌة لئلدارة الرئٌسة الوظٌفة بؤن القول ٌمكن أخرى جهة من و

 داخل فرد لكل الحٌاة نوعٌة تحسٌن فى للمساهمة التربوٌة باإلدارة القٌام

 بالوظائف القٌام علٌها ٌتعٌن فعالة بطرٌقة تحققها ولكً المدرسة، وخارج

 :التالٌة الست

 :التخطيط -1

 وله المدرسٌة اإلدارة مسئولٌات من أساسٌة مسئولٌة التخطٌط ٌُعد•

 خٌر على األعمال تنفٌذ ٌمكن ال إذ األخرى، المسئولٌات جمٌع على أولوٌة

 أى تنفٌذ تسبق التى التفكٌر مرحلة هو فالتخطٌط لها، تخطٌط دون وجه

 هو التخطٌط أن أى عمله، ٌجب بما المتعلقة القرارات باتخاذ وٌنتهى عمل

 خطة وضع ثم المستقبل، فى األحوال علٌه ستكون عما افتراضات عمل

 استخدامها الواجب والعناصر إلٌها، الوصول المطلوب األهداف تبٌن

 وخطط العناصر، هذه استخدام وكٌفٌة األهداف، لتحقٌق (وبشرٌة -مادٌة)

 هذه لتنفٌذ البلزم والوقت بها المرور الواجب المختلفة والمراحل السٌر،

 . األعمال



 :التيفيذ -3

 والتى الموضوعة المدرسٌة الخطط تنفٌذ على اإلشراف به المقصود•

 االجتماعٌة واألنشطة الدراسة سٌر على اإلشراف وكذلك تنظٌمها تم

 اإلشراف هذا وٌقتضى مشكبلتها، وعبلج والرٌاضٌة والفنٌة والثقافٌة

 .ٌنفد ال وجهد تامة ٌقظة المدرسٌة الناحٌة من

 :التوجيُ -4

 المدرسة بإدارة والمعلمٌن بالموظفٌن االتصال به المقصود•

 .العامة والتعلٌمٌة التربوٌة األهداف تحقٌق على بالعمل وترشٌدهم

 ثم المحاسن تبرز كرٌمة إنسانٌة بروح -عادة -السلٌم التوجٌه وٌتم•

 .وروٌة وحكمة وأناة برفق الضعف تعالج



 :يلى فينا التوجيُ جماالت وتتلخص

أوقات وفى الفصول، زٌارات خبلل ومن التبلمٌذ توجٌه 

 وجماعات الطبلب، اتحاد وجماعات والمعسكرات، الرحبلت

 .المدرسى النشاط

وإدارٌون وموظفون معلمون معه، العاملٌن توجٌه. 

الفردٌة والمقاببلت الفصول بزٌارات المعلمٌن توجٌه 

 .المعلمٌن واجتماعات

وحفبلت ندوات بعقد وذلك التبلمٌذ، أمور أولٌاء توجٌه 

 .والبٌت المدرسة بٌن التعاون روح وبث للتوعٌة

 :املتابعة -5 

 تم ما تنفٌذ على اإلشراف وتعنى العمل، تنفٌذ أثناء ذلك وٌتم

 األنشطة أو بالدراسة ٌتعلق ذلك كان سواء له والتنظٌم التخطٌط

 أو المدرسة تقدمه مما ذلك غٌر أو اإلدارٌة األعمال أو المدرسٌة

 .تربوٌة خدمات من به تقوم



 :التقويه -6

 المدرسة، لمدٌر األساسٌة العملٌات من التقوٌم عملٌة إن•

 أن ٌجب ألهدافها وتحقٌقها الموضوعة الخطة تنفٌذ فبعد

 ثماره آتى قد عملهم أن فٌها المشتركٌن كل ذلك ٌعرف

 ذلك ٌعرف أن فبلبد األهداف تحقق لم وإذا غاٌاته، وحقق

 تغٌٌر إلى ٌحتاج ما تغٌٌر ٌمكن حتى فٌها المشتركٌن كل

 تحقٌق إلى سلٌما   توجٌها   التربوٌة الجهود توجه وحتى

 .جدٌدة خطة وضع عند األهداف

 به قامت فٌما والضعف القوة نواحى على التعرف به ونعنى•

 عن خبرات من لتبلمٌذها قدمته وما أعمال من المدرسة

 أهدافها تحقٌق من تمكنها معٌنة لوسائل استخدامها طرٌق
 .التربوٌة

 



 :خصائص اإلدارة املدرسية الياجحة: ثالجًا

 :فٌما ٌلىخصائص اإلدارة المدرسٌة الناجحة تتحدد     

 :وضوح األهداف -1

 :توزٌع االختصاصات والمسئولٌات -2

 :االستخدام األمثل للقوى المادٌة والبشرٌة بالمدرسة -3

 :التوازن عند وضع وتنفٌذ البرنامج المدرسى -4

 :استخدام أسالٌب متمٌزة فى تحلٌل المشاكل واتخاذ القرارات -5

 :تحقٌق نمو متكامل للتبلمٌذ -6

 :شمولٌة التقوٌم واستمرارٌته -7

 :دٌمقراطٌة اإلدارة المدرسٌة -8



 :مياديً عنل اإلدارة املدرسية: رابعًا 
 .عبلقة المدرسة بالمجتمع -1

 .تطوٌر المناهج -2

 .شئون الطبلب -3

 .شئون العاملٌن -4

 .المبنى المدرسى والتجهٌزات -5

 .التموٌل وإدارة األعمال -6

 .البناء التنظٌمى -7



 :أمناط اإلدارة املدرسية: خامسًا

 

 :اإلدارة المدرسٌة األوتوقراطٌة -1

 :اإلدارة المدرسٌة المتساهلة -2

 :اإلدارة المدرسٌة الدٌمقراطٌة -3

 :اإلدارة المدرسٌة الدٌبلوماسٌة -4

 



 :اإلدارة املدرسية األوتوقزاطية -1

 وتحت الزعامة، فكرة عمى تقوم األوتوقراطية المدرسية اإلدارة•
 المدرسة مدير بين العالقات تتعرض ما غالبا   النمط ىذا

 بأفراد الخارجية صالتو وتسوء األضرار، لشتى ومرؤوسيو
 .المجتمع

 وال يدييا فى السمطات جميع تركز اإلدارة من النوع وىذا•
 الطاعة منيم تتوقع وىى لمرؤوسييا، منيا شيئا   تفوض
 نفس وفى تصدرىا، التى والتعميمات األوامر وتنفيذ التامة
 تطمب بل المشكالت، حل فى آرائيم إلى تستمع ال الوقت

 .فييا والبت دراستيا بنفسيا لتتولى بأول أوال   عمييا عرضيا
 اإلدارة أن اإلدارة مجال فى أجريت التى الدراسات أثبتت وقد•

 ما وكثيرا   وكبيرة، صغيرة بكل نفسيا تشغل األوتوقراطية
 .العمل تعطيل فى فتتسبب ذلك عن وقتيا يضيق



 اجتماعات تعقد ما غالبا   النوع ىذا من المدرسية واإلدارة•
 والتشاور المناقشة منيا تستيدف ال المعممين مع قصيرة
 المعممين عمى وتعميمات أوامر إلقاء منيا تستيدف ما بقدر
 الناىي األمر ليا يكون اإلدارة من النوع وىذا تنصرف، ثم
 إال ىم ما وغيرىم واإلداريون والمعممون مدرستيا فى

 .منفذون
 جو فى والعمل الجماعة أفراد تفكك إلى يؤدى النمط وىذا•

 اإلدارة رأى معارضة عمى القدرة وعدم والقمق، الخوف يسوده
شاعة مناقشة، دون وقبولو  الجماعة أفراد بين الكراىية وا 
 والتكتالت والوشاية الدس وكثرة لمزمالء، الالذع والنقد

   .الجماعة أفراد بين والمشاحنات



 :ويرتجه الينط األوتوقزاطي يف اإلدارة املدرسية على اليحو التاىل
 فى فيتسبب وكبيرة صغيرة بكل نفسو األوتوقراطي القائد يشغل•

 .العمل تعطيل
 سير فى الجوىر دون وبالشكل الحقيقة دون بالمظيرية االىتمام•

 .الكاذبة والعناية الزائفة، الدقة مظاىر من يبدو مما بالرغم األعمال
 أمور وأولياء المدرسة بين والجافة السطحية العالقات ظيور•

 .المحمى والمجتمع المحيطة البيئة وبين بينيا كذلك التالميذ،
 اإلدارة أن يرون ألنيم وجمودىم وكسميم المرؤوسين بالدة تظير•

 .شئ ليم يترك ولم المدرسة فى الخيوط بكل أمسكت قد
 فتتولد واإلرىاب، بالردع المرؤوسين عمى بالرد المدرسة إدارة تمجأ•

 .العمل عمى أثره ينعكس قاتما   جوا   ويوجد والكراىية الحقد روح
 األنماط من األوتوقراطي اإلدارى النمط فإن سبق، ما عمى وتأسيسا  •

 ألنو المعاصر، اإلدارى الفكر نظر وجية من المرفوضة اإلدارية
 .المدرسة فى العاممين كافة شخصية من ييدم



وتتلخص ىعزة املديز األوتوقزاطي إىل طبيعة اإلىساٌ وحمددات سلوكُ 
 :والتى مؤداٍا أٌ( Xاليعزية )فى اليعزية التقليدية 

 .بطبعو كسول وال يحب العمل اإلنسان•
 .اإلنسان بطبعو خامل وال يريد تحمل المسئولية•
اإلنسان يفضل دائما  أن يجد شخصا  آخر يقوده ويرشده •

 .لمعمل
 .اإلنسان ُيدفع إلى العمل بالعقاب أو التيديد بالعقاب•

• 
 



 :املتساٍلة املدرسية اإلدارة -2
 الغنٌة وبمعلوماته المتواضعة المرحة بشخصٌته ٌتمٌز اإلدارة من النمط هذا•

 معظم فى طبٌعتها على شخصٌته وتظهر بمهنته، المتعلقة المجاالت فى
 وٌترك واحترام، باهتمام المدرسة أسرة من فرد كل مع وٌتحدث األوقات،

 وبالطرٌقة ٌرون ما وٌنفذون علٌه، بآرائهم فٌشٌرون المطلقة الحرٌة لهم
 ٌختارونه الذى النهج على ٌسٌرون العاملٌن ٌجعل كما ٌرونها، التى

 .ألنفسهم

 بطرٌقة المرإوسٌن على السٌطرة تنعدم اإلدارة من النمط هذا ظل وفى•
  اإلدارة، تنعدم وهنا مباشرة، غٌر أو مباشرة

 المرإوسٌن المدرسة إدارة تترك حٌث الفوضوٌة، النمط هذا على ٌغلب•
 وبالتالى ألنفسهم، ٌختارونه الذى األسلوب وفق أو أهوائهم، حسب ٌسٌرون
 العمل وحدة تفكك إلى ٌإدى كما الجهد، وتبدٌد الوقت ضٌاع إلى ٌإدى
 اإلدارٌة األنماط أقل الفوضوى النمط ٌعد لذا تربوى، عمل فى متكامل كفرٌق

 العمل ناتج حٌث من

 وجهة من مناسبا   ٌرونه بما ٌقومون اإلدارى النمط هذا ظل فى والعاملون•
 اإلدارٌة األنماط أقل الفوضوى النمط ٌعد لذا مدٌرهم، استشارة دون نظرهم

 .المدٌر لشخصٌة المجموعة احترام على ٌبعث وال العمل، ناتج حٌث من



وٌإدى هذا األسلوب إلى عدم اكتراث األعضاء لما تقوم به 
جماعة المدرسة، وتنتشر بٌنهم ظاهرة البلمباالة متمثلة فٌما 

 :ٌؤتى

كثرة تراخى أعضاء أسرة المدرسة وعدم اهتماماتهم بما •
 .ٌدور من مناقشات

 .ضعف اإلنتاج وانخفاض مستواه•

 ال تظهر الجدٌة فى الحد•

 .بث أو فى المناقشات•

 .كثرة تخلف األعضاء عن االجتماعات•

 .ظهور الببلدة وانتشار الكسل•

 .ظهور التهور فى القرارات الصادرة وعدم متابعتها•

 التبرم والضٌق من تحمل أٌة مسئولٌات•



 :الدميقزاطية املدرسية اإلدارة -3

 اتخاذ فى الجماعٌة المشاركة بمبدأ ٌؤخذ اإلدارة من النمط هذا إن•
 بتزوٌد المدرسٌة اإلدارة تقوم القرار اتخاذ وقبل وتنفٌذه، القرار
 التى والضرورٌة األساسٌة بالمعلومات معها العاملٌن جمٌع

 .وحكٌمة سلٌمة بطرٌقة القرار واتخاذ دراسة على تساعدهم

 هٌئة أفراد قدرات إطبلق توفر الدٌمقراطٌة اإلدارة أن نجد ذلك وعلى•
 فى علٌا قٌمة   الفرد وتعطى واستعداداتهم، قدراتهم وتظهر المدرسة

 أن إلى باإلضافة هذا .المجتمع فى وزنه له كإنسان وتحترمه ذاته،
 لآلخرٌن تترك ولكنها قرارات، تفرض وال تقترح الدٌمقراطٌة اإلدارة
 على ومطالبهم اآلخرٌن رغبات تراعى فهى القرارات اتخاذ حرٌة
 .اإلنسانٌة العبلقات أساس

 التجرٌب على ٌشجع اإلدارى الدٌمقراطى النمط فإن هذا وعلى•
 أساسٌان أمران وهما النمط، هذا ٌمنحها التى الحرٌة بحكم واالبتكار
 .والتطور للنمو ٌسعى تعلٌمى برنامج إلعداد



 ومحددات اإلنسان طبٌعة إلى الدٌمقراطى المدٌر نظرة أما
 « Y نظرٌة» تسمى والتى النظرٌة فى تتلخص فإنها سلوكه
 فى اإلبداع لمواقف منطقى بؤسلوب السلوك تفسر حٌث

 :أن على ٌركز العلمى مإداها أن حٌث العمل،
 .الفراغ على وٌفضله العمل فى ٌرغب اإلنسان•

 .المسئولٌة لتحمل والسعى بطبعه، المخاطرة ٌحب اإلنسان•

 العمل فى الحرٌة وٌطلب قائدا ، ٌكون أن ٌفضل اإلنسان•
 .القٌود من والتحرر

 .فقط مادٌة لٌست ورغبات حاجات إلشباع ٌسعى اإلنسان•

 ٌومٌا   اجتماعا   النوع هذا من المدرسة مدٌر وٌعقد  
 االجتماعات، لهذه المعلمٌن من لجنة وتخطط المدرسة لهٌئة
 كان  وسواء ٌرأسه، ال وقد االجتماع هذا  المدٌر ٌرأس وقد



 الحصول إلى ٌسعى فإنه فٌه، عضوا   أو لبلجتماع رئٌسا  
 وهو المسئولٌة، تحدٌد على دائما   وٌعمل جماعى قرار على
 على المدرسة هٌئة أعضاء كل مساعدة واجبه من أن ٌعتقد

 نحو اتفاق إلى الوصول وفى القرار اتخاذ فى االشتراك
 .القرار هذا تنفٌذ وسائل

 مقتنع وهو عادة االجتماعات هذه المدرسة مدٌر وٌغادر•
 التدرٌس هٌئة تتطلبها التى المسئولٌات بتنفٌذ سٌقوم بؤنه
 المدرسة أعضاء من عضو كل ٌقوم أن بالتالى وٌتوقع منه
 .العمل هذا بمثل

 آثارا   ٌترك الدٌمقراطى اإلدارى النمط فإن هذا وعلى•
 وأعمال واجبات من به تقوم وما المدرسة على إٌجابٌة
 .التربوٌة األهداف لتحقٌق



 ( السياسية )الدبلوماسية  اإلدارة-4

 وٌعلن ،ومٌوله عقله قدر على فرد كل ٌجاري القٌادة من النمط ذاوه•

 مشكبلت مناقشة إلى المدٌر هذا وٌمٌل ، ومداراة دهاء الشورى مبدأ

 لطٌهم المدرسة فً النفوذ ذوي المدرسٌن من الخاصة مع المدرسة

 فٌستتر لجان إلى األمور إحالة إلى ٌعمد ما عادة وهو ، جناحه تحت

 ٌشعر أن دون ٌرٌده ما ٌنفذ النهاٌة وفً ، رأٌه بإخفاء وراءها

 .ٌشاء كما ٌسٌرهم مدٌر قبضة فً بؤنهم المدرسون

 خصائصَا          

 تكون العبلقات االنسانٌة فٌه حسب حاجة المدٌر. 

 تذهب جهود وأفكار العاملٌن مع هذه القٌادة أدراج الرٌاح. 

 ٌمتاز المدٌر بالبشاشة وسعة الصدر ولٌن الجانب. 

 مزاٌا هذا النمط وقتٌة تزول بزوال أسبابها. 

 ا  .هذا النمط ال ٌحقق األهداف المرجوة منه غالب 



 مسئوليات  وواجبات  رجال اإلدارة املدرسية: سادسًا
 :مديز املدرسة -1
 :صفات مديز املدرسة -أ
 :الصفات املَيية( 1)

 :وهى الصفات التى تتصل بمجال وظٌفته وتتمثل تلك الصفات فى 
اإلٌمان بمهنة التربٌة والتعلٌم، واالعتزاز بها، مع اإلٌمان المطلق بالعمل •

 .المدرسى وتدعٌم التقالٌد المدرسة
اإلدراك الكامل ألهداف التعلٌم فى المرحلة التعلٌمٌة التى ٌعمل بها، وعبلقة •

 .ذلك باألهداف االجتماعٌة
اإللمام الكافى بوسائل تحقٌق األهداف، وتنفٌذ المناهج واالتجاهات التربوٌة •

 .الحدٌثة والمعاصرة
معرفة خصائص الطبلب فى مرحلة النمو التى ٌمرون بها، ومتطلبات هذا •

 .النمو، ومراعاة ذلك فى العملٌة التربوٌة
 .القدرة على العمل مع اآلخرٌن بطرٌقة بناءة، وفى تعاون مثمر•

 



 :الشخصية الصفات( 2)

 :تلك الصفات فى اآلتىوتتمثل 

اإلحساس بالمسئولٌة الملقاة على عاتقه، بحٌث ٌنعكس هذا على جمٌع •
 .العاملٌن معه فى المدرسة

 .مراعاة العدالة التامة، فى التعامل مع العاملٌن معه دون محاباة•

 .اتخاذ القرارات بصورة علنٌة، بعد مناقشة وإقناع•

 .االتسام بالخلق الطٌب، والقدوة الحسنة لجمٌع أفراد المدرسة•

التواضع دون ضعف، والحزم دون تعسف، والمرونة دون تراخ، والبعد •
 .عن مواقف العداء أو الشك

 .القدرة على إبداء المبلحظات البناءة•

 .القدرة على اكتساب الصداقات•

 .سعة األفق، واالستعداد للبذل والتضحٌة والتعاطف•

 .القدرة على حل المشكبلت•
 

 



 

 :اختصاصات مديز املدرسة  -ب

 :من أهم اختصاصات مدٌر المدرسة       

 .مسئول عن تحدٌد رإٌة ورسالة المدرسة وفقا  لما تقتضٌه المعاٌٌر القومٌة•

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

التنسٌق مع األنظمة المحلٌة، ورجال األعمال والمإسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة •
 .بالبٌئة المحٌطة

 .اإلشراف على وحدة األمن ولجنة إدارة األزمات وتؤمٌن األفراد والمنشآت•

 .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 للشئون القانونٌة•
 



 

ووفقا للقزار الوسارى  تتحدد مسئوليات وواجبات  مديز مدرسة 
 :مبستوياتَا املختلفة مً خالل  اجملاالت اآلتية

 :القٌادة والتخطٌط( 1)

 :المنهج والتدرٌس(  2)

 :شئون التبلمٌذ واالنضباط المدرسى( 3)

 :شئون العاملٌن( 4)

 :التنمٌة المهنٌة والتدرٌب( 5)

 :التنظٌم واإلدارة( 6)

 :مجال المشاركة المجتمعٌة( 8)

 :الشئون المالٌة واإلدارٌة( 7)

 :مسئولٌات والتزامات أخرى( 9)
 



 :وكيل املدرسة -2

 -المدرسٌة اإلدارة عن المباشرة المسئولٌة فً الثانً الرجل هو•

 .عمله فً لمدٌرها المعاون فهو -المدرسة مدٌر بعد

 سٌاستها رسم فً المدرسة مدٌر مع المدرسة وكٌل وٌشترك•

 من إلٌه ٌسند فٌما وٌعاونه المدرسة، مجلس فى ومناقشتها

 فى المسئولٌة من الكامل نصٌبه الوكٌل ٌتحمل أن وٌنبغى أعمال،

 وإعدادا   تدرٌبا   واإلدارٌة الفنٌة شئونها وتصرٌف المدرسة إدارة

 .لترقٌته الوقت ٌحٌن عندما كاملة المسئولٌات هذه لتحمل له،

 المباشرة المسئولٌة فً الثانً الرجل هو المدرسة وكٌل وبالتالً
 الثانٌة القٌادة وهو – المدرسة مدٌر بعد – المدرسٌة اإلدارة عن

 وٌقوم ، غٌابه حالة فً المدرسة مدٌر بؤعمال وٌقوم ، بالمدرسة
   : اآلتٌة باألعمال

 



 :  واجبات وكيل املدرسة 

 :  وٌقوم باألعمال اآلتٌة 

 . عاون مدٌر المدرسة فً تنفٌذ مهامه ٌ•

 .  اإلشراف على الناحٌة التعلٌمٌة وأعمال االمتحانات •

 . اإلشراف على شئون التعلٌم والتنمٌة المهنٌة وتكنولوجٌا التعلٌم •

 .  ٌتحمل المسئولٌة الكاملة عن وحدة الجهود الشاملة طبقا  للمعاٌٌر القومٌة للتعلٌم  •

 .  رفع التقارٌر الدورٌة عن الجودة الشاملة والتنمٌة المهنٌة إلى مدٌر المدرسة•

 . متابعة تنفٌذ القرارات الوزارٌة واالحتفاظ بسجل مفهرس لها •

 . تنفٌذ أي مهام أخرى ٌكلف بها من مدٌر المدرسة •

 .  متابعة وصول الكتب المدرسٌة وتوزٌعها •

 .  توزٌع الرٌادة على فصول المدرسة بمشاركة التربٌة االجتماعٌة •

علما  بؤن هذه المهام كانت من اختصاص ناظر المدرسة ، ونظرا  إللغاء هذه •

الوظٌفة أنٌط بها وكٌل المدرسة ، كما ٌساعد مدٌر المدرسة كذلك فً تنمٌة 

 عبلقة المدرسة بالمجتمع 



 :وٌتحمل مسئولٌة خاصة فً المجاالت اآلتٌة 

          . والتدرٌس المنهج -2                            . والتخطٌط القٌادة -1

   . العاملٌن شئون -4                                 . الطلبة شئون -3

   . المدرسٌة والمعدات المبانً -6                       . اإلدارٌة المالٌة الشئون-5

 أو النقل أو الترقً أو التعٌٌن طرق إحدى طرٌق عن المدرسة وكٌل وظٌفة شغل وٌتم
  : وهى التنفٌذٌة البلئحة علٌها نصت التى شغلها شروط استٌفاء ومع اإلعارة أو الندب

  .للتجدٌد قابلة سنتٌن لمدة ولأ معلم وظٌفة شاغلً بٌن من االختٌار ٌكون -

 باإلضافة مناسب عال مإهل أو مناسب تربوي عال مإهل على حاصبل ٌكون ان -

 .التربوي التؤهٌل اجازة أو شهادة الى

 تقررها والتً المدرسٌة اإلدارة مجال فً المهنٌة التنمٌة برامج اجتٌاز كذلك -

  .للمعلمٌن المهنٌة االكادٌمٌة

 . علٌها المقٌد بالمرحلة المهنة لمزاولة الصبلحٌة شهادة على الحصول -

 . المتوسط فوق بمرتبة األقل على آداء تقوٌم تقرٌرٌن على الحصول -

 



فً مادتها  2007لسنة  155كما نصت البلئحة التنفٌذٌة للقانون 

 : الحادٌة عشر على معدالت وظائف اإلدارة المدرسٌة كما ٌلً

  وكبلء 3+ مدٌر ....................... فصل فاكثر 40المدارس من •

  وكبلء 2+ مدٌر ......فصل  40فصل إلى اقل من  20المدارس من •

 وكٌل+ مدٌر .......................... فصل 20المدارس أقل من •

  وكٌل لكل مرحلة+ مدٌر ................. المدارس المتعددة المراحل •

 الوصف بطاقات فً صدر كما الوكٌل وظٌفة مسمٌات أن كما

  .والتعلٌم التربٌة وزٌر من المعتمدة الوظٌفً

  .وكٌل المدرسة لشئون التعلٌم•

 . وكٌل المدرسة لشئون الخدمات•

 . وكٌل المدرسة لشئون التنمٌة المهنٌة والجودة•



 :  األول عله امل -3

 حٌث مادته، لمعلمً بالنسبة مدرسته فً المقٌم الموجه هو األول المعلم 

 على اقدر فهو المادة، ومعلمً الرإساء بٌن الوصل حلقة األول المعلم ٌعتبر
 .تستفحل أن قبل المشكبلت وحل والمعالجة، التوجٌه

 وتجربته، خبرته على بناء ٌوجههم حٌث لزمبلئه، الفنى الموجه أنه كما

 وعبلقتهم وضعفهم قوتهم ونواحى عملهم دقائق على فٌتعرف بهم وٌختلط
 .بٌنهم مقٌم كموجه لهم بالنسبة فهو بتبلمٌذهم،

 :الواجبات الفيية -أ

 : وتتلخص واجبات المعلم األول الفنٌة فٌما ٌلى 

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

رئاسة االجتماعات الدورٌة مع معلمً المادة والتً تعقد مرة كل أسبوع •

وتخصص لها إدارة المدرسة حصتٌن متتالٌتٌن فً ٌوم من أٌام األسبوع 

 .  لمعلمً كل مادة بصفة دورٌة 

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



فحص األعمال التحرٌرٌة لكل معلم على حدة بهدف معرفة نواحً •

 .  القصور والعمل على التخلص منها 

ٌوزع المادة الدراسٌة فً الصفوف المختلفة على المعلمٌن مع مراعاة •

 .  كفاٌتهم الفنٌة والعدالة فً التوزٌع 

 . مراجعة كراسات إعداد الدروس •

 .  مراجعة كراسات المكتب الخاصة بدرجات التبلمٌذ •

ٌسجل مبلحظاته 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 كالرحبلت والزٌارات •

   .وتوزٌعه وفق خطة معٌنة ومتابعة هذه الخطة وتقٌٌمها 



 :الواجبات اإلدارية -ب

 :واجبات المعلم األول فى هذا المجال فٌما ٌلىتتلخص    

ٌسهم فى اإلشراف على النظام المدرسى فى القسم المخصص له من •
 .أقسام المدرسة، ومراقبة سٌر الدراسة فٌه وسلوك التبلمٌذ

توزٌع الكتب، وقبول المستجدٌن، وتوزٌع التبلمٌذ : المشاركة فى لجان•

 .إلخ... على الفصول، ولجنة المشترٌات

مع معلمى المادة فى دراسة نتائج االمتحانات لبلستفادة منها التعاون •
 .فى التوجٌه التربوى للتبلمٌذ

بعمل وكٌل المدرسة أو مدٌرها فً حالة غٌاب الوكٌل أو المدٌر القٌام •
 .لم ٌكن بالمدرسة وكٌل فً حالة 

 .حصر الغٌاب بقسمه، وتسجٌله بالسجبلت المعدة لذلك•

 .اإلشراف على نظام قسمه بطابور الصباح•

 .توزٌع اإلشراف على المتخصصٌن كبل حسب مٌوله واستعداداته•

 



 :   علهاملــــ-4

  :وتتلخص واجبات املعله الفيية يف 

 دراسة األهداف التً ٌنبغً أن ٌصل إلٌها التبلمٌذ عن طرٌق عملٌة التربٌة

والتعلٌم وعلٌه أن ٌعمل على تحقٌقها فً كل درس بل فً كل خطوة من خطوات 

 .الدرس داخل الفصل وخارجه 

 العمل على تحقٌق األغراض التً من اجلها وضعت المناهج الدراسٌة  . 

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

 .  األخرى مع االستعانة بمعٌنات التدرٌس فهً أقوى أداة للمعلم لتحقٌق رسالته 

 إتباع طرٌقة التدرٌس التً تتفق مع مستوى تبلمٌذه وتتبلءم مع طبٌعة الدروس  . 

 ًالعناٌة باستخدام الكتاب المدرس  . 

 ٌهتم المعلم بتدرٌب تبلمٌذه على المهارات والخبرات العملٌة الجدٌدة  . 

 المعلم ٌقوم بنشاط رائد الفصل  . 

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

 أن ٌهتم المعلم بتعبئة التبلمٌذ من الناحٌة الروحٌة بما ٌذكً نفوسهم وٌرفع

 .  معنوٌاتهم إٌمانا  بقومٌتهم ووالء  لوطنهم 

 القٌام بتقوٌم تبلمٌذه وذلك باستخدام وسائل التقوٌم المناسبة.   



  :وتتلخص املسئوليات اإلدارية فينا يلي للنعله         
حضور طابور الصباح وٌعمل على حفظ النظام بٌن تبلمٌذ –

 .  فصله ، ثم ٌصطحبهم إلى الفصل 

 .  حصر حاالت التؤخر 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 



 :اإلخصائي االجتناعى -5
مصر  تتحدد اختصاصات اإلخصائى االجتماعى بمدارس التعلٌم العام فى 

 :اآلتٌةفى المجاالت 

 :فى جمال اخلدمات الفزدية -أ

 .المختلفةاالكتشاف المبكر للحاالت من خبلل مصادرها •

 الفنٌة األسالٌب باستخدام المختلفة بؤنواعها الفردٌة الحاالت دراسة•

 .آثارها من للحد المهنى للتدخل خطط ووضع الفرد لخدمة

 حاالت الصحٌة، الحاالت الشهداء، وأبناء األٌتام :اآلتٌة الحاالت حصر•
 .االجتماعٌة السلوكٌة، االقتصادٌة، الحاالت المتكرر، الغٌاب

 والمتكاملة المناسبة الخطط ووضع والموهوبٌن المتفوقٌن حصر•

 تبلفى على والعمل دراسٌا   والمتؤخرٌن تفوقهم الستمرار لرعاٌتهم

 .التؤخر أسباب

 .النفسى بالمدرسة إن وجد لتكامل العمل بٌنهمااألخصائً التعاون مع •

 



 :فى جماالت خدمة اجلناعة -ب
 :وتنقسم الجماعات إلى

 جماعات النشاط المدرسى( 2)  جماعات اجتماعٌة (1)
 :الجماعات االجتماعٌة(  1)

الهبلل األحمر، الرحبلت، الجمعٌة التعاونٌة، الخدمة : وتشمل الجماعات التالٌة 

 .العامة والمعسكرات، وغٌرها
 :ودور اإلخصائى االجتماعً فً تلك الجماعات، ما ٌلى

 .اإلعبلن عن الجماعات فى بداٌة العام الدراسى•
 .تشكٌل الجماعة وإجراء انتخابات مجلس إدارة الجماعة•
 .معاونة الجماعة فى وضع الخطة والبرنامج الزمنى•
 .تشكٌل لجان الجماعة أربعة لجان على األكثر•
اإلشراف على االجتماعات الدورٌة على أن ٌكون االجتماع لكل أعضاء •

الجماعة مرة كل شهر واجتماع مجلس اإلدارة مرة كل خمسة عشر ٌوما  مع 

 .مراعاة استخدام األسالٌب الفنٌة فى العمل مع الجماعات
 .متابعة تنفٌذ الخطة وتقوٌم أعمال الجماعة•



 :جماعات النشاط المدرسى(  2)

 .اإلعبلن عن جماعات النشاط بمكان واضح بالمدرسة•

 حضور اجتماع مجلس النشاط•

ٌقوم اإلخصائى االجتماعى بمتابعة تنفٌذ خطط جماعات النشاط من •
 .خبلل التقارٌر الشهرٌة التى ترد إلٌه

 .هذه الجماعاتلمشرفً ٌقدم اإلخصائى المشورة الفنٌة البلزمة •

إعداد التقارٌر الدورٌة عن أعمال هذه الجماعات للوقوف على اإلٌجابٌات •
 .والسلبٌات، محاولة عبلج السلبٌات وتنشٌط الجماعات المتعثرة

 .االشتراك فى توزٌع المٌزانٌات•

كما ٌقوم اإلخصائى االجتماعً بؤمانة مجلس األمناء واآلباء والمعلمٌن •
 .م2005لسنة  258وفقا  للقرار الوزارى رقم 

 



 :اجملالس املدرسية -6

 أفراد من عدد من تشكٌلها ٌتم مدرسٌة، تنظٌمات المدرسٌة المجالس

 ألداء المحلى المجتمع وأعضاء التبلمٌذ أمور وأولٌاء المدرسى المجتمع

 المدرسى والنشاط المدرسى العمل حركة لتسٌٌر محددة، ووظائف مهام

 أو الفنٌة أو االجتماعٌة أو التعلٌمٌة أو اإلدارٌة) جوانبه مختلف فى
 .(وخارجها المدرسة داخل الثقافٌة

 :جملس األمياء واآلباء واملعلنني باملدارس -أ

ٌنشؤ فى كل مدرسة من مختلف مستوٌات المراحل التعلٌمٌة مجلس 

لؤلمناء واآلباء والمعلمٌن ٌضم ممثلٌن لآلباء والمعلمٌن وأعضاء من 
 .بٌن أفراد المجتمع المدنى المهتمٌن بالعملٌة التعلٌمٌة

تهدف مجالس األمناء واآلباء والمعلمٌن بالمدارس إلى تحقٌق األغراض 

 :اآلتٌة



 وأعضاء والمعلمٌن اآلباء بٌن المشترك والتعاون الصبلت توثٌق-

 العملٌة دعم أجل من المتبادل االحترام ٌسوده جو فى المدنى المجتمع
 .األبناء ورعاٌة التعلٌمٌة

 المعلومات وإكسابهم الطبلب نفوس فى الدٌمقراطٌة تؤصٌل على العمل-

 تعمٌق على تساعد التى السلٌمة واالتجاهات األخبلقٌة والقٌم والمعارف
 .والوطن للمجتمع االنتماء روح

 .القرار واتخاذ وصنع والمتابعة والتقوٌم اإلدارة فى البلمركزٌة تحقٌق-

 لتوسٌع المدنى المجتمع ألعضاء والتطوعٌة الذاتٌة الجهود تشجٌع-
 .التعلٌمٌة العملٌة دعم فى والتعاون المجتمعٌة المشاركة قاعدة

 للطبلب المتكاملة الرعاٌة توفٌر أجل من المحلى المجتمع جهود تعبئة-

 (موهوبٌن /فائقٌن /معوقٌن) منهم الخاصة الفئات ورعاٌة عامة بصفة
 .خاصة بصفة



 :احتاد طالب الفصلجملس -ب

 الفصل، طبلب اتحاد مجلس فى أعضاء الفصل طبلب جمٌع ٌعتبر

 المكتب الفصل رائد مع ٌشكلون أعضاء خمسة بٌنهم من وٌنتخبون

 األنشطة أحد منهم كل ٌمثل بحٌث الفصل اتحاد لمجلس التنفٌذى
 .النشاط بهذا المختصة للجنة مقررا   وٌكون التالٌة

 .النشاط الدٌنى والثقافى•

 .النشاط االجتماعى•

 .النشاط العلمى•

 .النشاط الرٌاضى•

 .النشاط الفنى•



 :مجلس اتحاد طبلب الفصل االختصاصات التالٌةوٌتولى 

 .وجماعاتهالتعرٌف بكافة نواحى النشاط المدرسى •

الفصل، وتوزٌع النشاط الخمس من بٌن طبلب لنواحً تكوٌن لجان •

 .المسئولٌات علٌها

بحث ما ٌتقدم به الطبلب من مشروعات أو مقترحات واتخاذ •
 .لهاالقرار المناسب 

التنسٌق بٌن األنشطة المصاحبة للمواد الدراسٌة المختلفة وبٌن •
 .برامج النشاط النوعٌة للجان

دراسة القرارات والتوصٌات التى ٌصدرها مجلس اتحاد طبلب •
 .المدرسة وبحث دور الفصل فٌها

 .االحتفال بالمناسبات القومٌة التى تمر خبلل العام•

 .المعاونة فى حفظ النظام داخل الفصل•



 :احتاد طالب املدرسةجملس -ج

 :التالٌة االختصاصات المدرسة طبلب اتحاد مجلس ٌتولى

 من المقدم الخطة مشروع ضوء فى للمجلس العامة الخطة إقرار•
 .العام الرائد من واعتمادها إضافته ٌرى وما التنفٌذى المكتب

 حدود فى للمجلس العامة الموازنة مشروع على الموافقة•
 .العام الرائد من واعتمادها موارده

 األعلى التشكٌبلت من تصدر التى والتوصٌات القرارات دراسة•

 .فٌها دوره وبحث والرٌادة الطبلبٌة االتحادات لتنظٌمات

 مع مستواه فى كل العامة والخدمة النشاط برامج تنظٌم•

 األعلى التشكٌبلت تنظمها التى والبرامج األنشطة فى المشاركة
 .الطبلبٌة االتحادات لتنظٌمات

 



 :رواد املدرسةجملس -د

ٌشكل بكل مدرسة مجلس للرواد برئاسة الرائد العام التحاد طبلب المدرسة، 

وٌتولى أمانته اإلخصائى االجتماعى المختص بنشاط اتحاد الطبلب 
 :لكل منعضوٌته بالمدرسة، وتكون 

 اإلخصائى االجتماعى األول •

 .المدرسة المختص باألنشطةوكٌل •

 .نائب رئٌس مجلس األمناء فى المدرسة•

من رواد الفصول ٌختارهم الرائد العام التحاد طبلب المدرسة ( تسعة) 9•
 المدرسةبحٌث ٌمثلون جمٌع صفوف 

وٌجتمع مجلس رواد المدرسة مرة كل شهر على األقل، وللمجلس أن •

ٌدعو إلى جلساته المسئول المالى التحاد الطبلب بالمدرسة، والطالب 

 .أمٌن مجلس اتحاد الطبلب بها كلما كانت هناك حاجة إلى ذلك



 :الفصلرائد -ٍـ

 لكل رائدا   -للمدرسة عاما   رائدا   باعتباره -المدرسة مدٌر ٌختار

 بالصفات ٌتمٌزون ممن بالمدرسة العاملٌن المعلمٌن بٌن من فصل
 :اآلتٌة

 .اإلٌمان بالقٌم الدٌنٌة والروحٌة والتمسك بها•

 .الشعور بالمسئولٌة واإلٌمان بؤهمٌة أنشطة االتحادات الطبلبٌة•

أن تتوافر لدٌه مهارات وقدرات القٌادة والتوجٌه واالندماج •

والتقبل واستثمار الموارد البٌئٌة المتاحة فى إطار تربوى لخدمة 
 .عملٌة التنشئة المتكاملة

أن ٌكون قادرا  على تعمٌق وتؤصٌل القٌم واالتجاهات اإلٌجابٌة •
 .فى نفوس الطبلب

 


