وزارة التربيت
اإلدارة العامت لمنطقت مبارك الكبير التعليميت
التوجيه الفني للتربيت البدنيت  /بناث

المحترمة

األستاذة /الموجهة الفنٌة العامة للتربٌة البدنٌة /بنات

تحٌة طٌبة وبعد،،،

مرسل إلٌكم التمرٌر عن الدورة اإلرشادٌة التوجٌهٌة لمراحل التعلٌمٌة الثالث
للعام الدراسً  1027 / 1026م

مع خالص التحٌة والتمدٌر،،،

املىجهت الفنيت األوىل للرتبيت البدنيت /بناث
أ  /خالــــــدة اخلليفت

تمرٌر الموجهة الفنٌة األولى عن الدورة اإلرشادٌة
بً الفترة من 1026/20/3م إلى 1026/20/32م للمرحلة االبتدائٌة
 عدد مدارس المرحلة التعلٌمٌة (  )27مدرسة. عدد معلمات المرحلة التعلٌمٌة (  )206معلمة. متوسط النصاب للمعلمات (  ) 24020حصة.ثانٌاً 0األعمال التً لامت بها الموجهة الفنٌة من خالل الددورة كمدا جداي بدً برندامم العمدل السدنوي للتوجٌد
الفنً-0
-2عمد اجتماع مع رئٌسات األلسام لمنالشة ما ٌخص المجال.
 -1متابعة سجالت التحضٌر ومطابمتها بالفترات الزمنٌة والخطة الدراسٌة.
 -3متابعة المعلمات الجدد من حٌث التحضٌر والتدرٌس.
 -4متابعة الخطط الدراسٌة تتضمن ( ندوات ،محاضرات ،إنماي مهنً ).
 -5متابعة األنشطة الداخلٌة بالمدارس واألٌام الرٌاضٌة.
 -6تحدٌد مراكز للبطوالت وتم تهٌئتها باألدوات المستحدثة واألجهزة الرٌاضٌة.
 -7حصر األدوات واألجهزة ( الجدٌد – والمستهلن ).
 -8حصر المعلمات من زٌادة وعجز وسد العجز بً أغلب المدارس.
 -9تكلٌدددف المعلمدددات باكتشددداف الموهوبدددات رٌاضدددٌا ً ومتدددابعتهن لتنمٌدددة لددددراتهن و إعددددادهن
للمشاركة بً البطوالت الداخلٌة والخارجٌة.
 -20متابعة تمدٌم نماذج الدروس .
-22ورش عمل بً كل مستجدات واساسٌات االلعاب المختلفة .
-21ورش عمل بالمنهم المطور للصفوف االول والثانً للمرحلة االبتدائٌة .
-23دورة الترلً للوظائف اإلشرابٌة ( رئٌس لسم – موج بنً ).
-24ورشة عمل بعنوان التعرف علً اسس ومبادئ سابمة اللٌالة البدنٌة .
-25اعداد دورة للمعلمات الجدد .
 -26مشاركة مدرسة معاذة العدوٌة  /أ ومدرسدة ام المدرادم  /أ بدً بطولدة ولدً العهدد السدنوٌة
للرماٌة ٌوم السبت الموابك . 1026/20/11
ثالثاً 0الجوانب التً كشف عنها تمرٌر الموجهة الفنٌة عن الدورة-0
أ /الجوانب االٌجابٌة-0
 بما ٌخص المعلمات0 -2استجابة المعلمات للتوجٌهات واإلرشادات كان لها أثر اٌجابً على المادة.
 -1التزام جمٌع المعلمات بالخطة الدراسٌة والبرنامم الزمنً للمنهم.
 -3االهتمام بالحضور للدورات والندوات وورش العمل ونماذج الدروس لصمل التنمٌة المهنٌة للمعلمات الجدد.
 -4المشاركة الفعالة بً االحتفاالت الوطنٌة ( لائد اإلنسانٌة ) .
 -5مشاركة مدرستً معاذة العدوٌة  /أ  ،وأم المرادم  /أ بابتتاح بطولة ولً العهد السنوٌة للرماٌة .
 -6استعانة التوجٌ الفنً للتربٌة البدنٌة  /بنٌن برئٌسة لسم الحكم  /تهانً الماجد بورشة عمل الكرة الطائرة علً
مالعب مدرسة إدرٌس اإلدرٌسً  /أ بنٌن .

 -7إلامة ورش عمل بً التالٌة -0
أ -سجالت رئٌسة المسم
ب  -تعزٌز النشاط البدنً لطالبات المدارس .

 ما ٌخص الطالبات-0 -2مشاركة الطالبات باألنشطة الرٌاضٌة المختلفة المصاحبة للمادة.
 -1استجابة الطالبات للدروس وبعالٌتهم داخل الحصة.
 -3االلتزام بً ارتداي الزي الرٌاضً.
 ما ٌخص المجال الدراسً والتدرٌس-0 -2االلتددزام بالبرنددامم الزمنددً وإتبدداع الطرٌمددة الصددحٌحة لتحضددٌر الدددروس مددن الصددف الثال دث الددً الصددف
الخامس .
 -1مناسبة المنهم للمراحل السنٌة مما أدى إلى استجابة الطالبات للوحدات والخطة الدراسٌة.
 -3متابعة سلبٌات واٌجابٌات تطبٌك المنهم بً الحصص الدراسٌة .
-4االلتزام بالمنهم المطور ( منهم الكفاٌات ) للصف االول والثانً االبتدائً .
 منشآت ومرابك رٌاضٌة ( داخلٌة – خارجٌة )-0 -2االهتمام بالصالة الداخلٌة (مسرح متعدد األغراض ) بعض المدارس من تخطٌط وإعداد األدوات .
 -1االهتمام بنظابة المرابك الرٌاضٌة .
 -3صٌانة المالعب الخارجٌة والداخلٌة .
 األدوات واألجهزة الرٌاضٌة-0 -2تم حصر األدوات واألجهزة الرٌاضٌة داخل المدرسة.
 -1االهتمام باألجهزة التً تحتاج إلى صٌانة.
 -3متابعة غربة تخزٌن األدوات من حٌث ( ترتٌب – تنظٌم – النظابة) .
--4تم اعداد جهاز الصندوق الخشبً الخاص بنشاط اللٌالة البدنٌة للمرحلة االبتدائٌة .
 األنشطة الرٌاضٌة المصاحبة للمادة-0 -2تم توزٌع األنشطة الرٌاضٌة لجمٌع معلمات المرحلة كل على حسب رغبت .
 -1التددزام جمٌددع المعلمددات بالنشدداط المخصددص لهددا ومتابعددة الفددرق مددن حٌددث التدددرٌبات والكشددف الطبددً
وااللتزام بنموذج اللٌالة الصحٌة لطالب المدارس .
ب /الجوانب السلبٌة ومشكالت مٌدانٌة-0
 من أساسٌات العمل توبٌر المكان المناسب ألداي العمل بإتمان وهنان صداالت متعدددة األغدراض ممداٌؤثر سلبٌا ً على تدرٌس المادة و األنشطة المصاحبة للمادة .
 عدم وجود أندٌة مسائٌة رٌاضٌة لتشجٌع الطالبات على ممارسة األنشطة الرٌاضٌة . بتح مدرسة جدٌدة ولم ٌتم توبٌر األدوات من بداٌة العام الدراسً. عدم تسلم الصاالت الجدٌدة .رابعاً 0التراحات تراها الموجهة الفنٌة األولى لمواجهة المشكالت المٌدانٌة-0
 -2كما ذكرندا سدابما ً ٌجدب تدوبٌر المكدان المناسدب والمالئدم ألداي العمدل معظدم المددارس تحتداج إلدى صداالت
خاصة ومالعب خارجٌة صالحة.
 -1عمل زٌارات للمعلمات ( خارج البلد ) الكتساب الخبرة.
 -3توزٌع المكابآت المادٌة على الطالبات لتشجٌعهن علدى االشدتران بدً األنشدطة الرٌاضدٌة لربدع أسدم البلدد
بً جمٌع المحابل.
 -4توبٌر معلمات لبعض المدارس لسد العجز بٌها لمتابعة سٌر العمل .

تمرٌر الموجهة الفنٌة األولى عن الدورة اإلرشادٌة
بً الفترة من 1026/20/3م إلى 1026/20/32م للمرحلة المتوسطة
 عدد مدارس المرحلة التعلٌمٌة (  ) 23مدرسة. عدد معلمات المرحلة التعلٌمٌة (  )64معلمة. متوسط النصاب للمعلمات (  )21020حصة.ثانٌاً 0األعمال التً لامت بها الموجهة الفنٌة من خالل الددورة كمدا جداي بدً برندامم العمدل السدنوي للتوجٌد
الفنً-0
-2الزٌارات الصفٌة للمعلمات ( خاصة المستجدات ) واالطالع على سدجالت التحضدٌر ومطابمتهدا
مع المنهم.
 -1توزٌع األنشطة على المعلمات ومتابعتها.
 -3االهتمام بالصاالت الرٌاضٌة واألدوات وحصر الزٌادة والنمص.
 -4االهتمام بالخطة السنوٌة والشهرٌة ومتابعتها.
 -5االجتماع برئٌسات األلسام والمائمات باألعمال لعرض ما استجد من اعمال ومنالشة.
 -6تكلٌف المعلمات باكتشاف الموهوبات رٌاضٌا ً ومتابعتهن لتنمٌة لدراتهن واعدادهن للمشاركة
بً البطوالت الداخلٌة والخارجٌة.
 -7تكلٌف المعلمات لمتابعة الطالبات الضعٌفات رٌاضٌا ً وتنمٌة لدراتهم.
 -8حضور وبد من الفٌفا لحصص دراسٌة و االطالع على الرٌاضة النسائٌة بً الكوٌت.
 -9حصر المدارس المشاركة بً أوبرٌت العٌد الوطنً وإعداد الطالبات لكل مدرسة .
 -20المشاركة بً مارثون هٌئة الشباب والرٌاضٌة .
 -22متابعة الصاالت الجدٌدة التً لم تستلم بعد .
 -21الامة ورشة عمدل للمدنهم المطدور للمرحلدة المتوسدطة ف الصدف السدادس ة والامدة دروس
نموذجٌة .
 -23متابعة مراكز تدرٌب الرٌاضٌة للفتٌات بالتعاون مع هٌئة الشدباب والرٌاضدة للعدام الدراسدً
. 1027/1026
ثالثاً 0الجوانب التً كشف عنها تمرٌر الموجهة الفنٌة عن الدورة-0
أ /الجوانب االٌجابٌة-0
 بما ٌخص المعلمات0 -2االلتزام بالزي الرٌاضً والدوام المدرسً وحضور لماي الصباح.
 -1التعاون التام بٌن معلمات المسم و اإلدارات المدرسٌة والتوجٌ الفنً.
 -3االهتمام بالصالة والتخطٌط الداخلً والمحابظة على األدوات واألجهزة.
 -4تكلٌف المعلمات ذوي الخبرة باإلشراف على المسم للمدارس التً ال ٌوجد بها رئٌسة لسم.
 -5الحماس والجدٌة والنشاط بً العمل واالهتمام الواضح باألنشطة .
 -6إلامة دروس نموذجٌة للمعلمات الجدد لتنمٌة لدراتهم ( على مستوى المنطمة ).
 -7إلامة ورش عمل (ألعاب لوى) لمعلمات المرحلة المتوسطة.
 -8إلامة ورشة عمل ( كرة سلة ) لمعلمات المرحلة المتوسطة .
 -9المشاركة بً المراكز الرٌاضٌة بالتعاون مع هٌئة الشباب والرٌاضة و اإلتحاد الكوٌتً الرٌاضً
النسائً .
 -20االشتران بً األوبرٌت الوطنً لعام 1027/ 1026م .
 -22متابعة تدرٌب المدارس بً تدرٌب البولٌنغ .

 بما ٌخص الطالبات0 -2االلتزام بالحضور والمشاركة والزى الرٌاضً بالحصة.
 -1إلبال الطالبات لالشتران بً األنشطة الرٌاضٌة الداخلٌة والخارجٌة.
 -3ربع الروح الوطنٌة لدى الطالبات من خالل حثهم على االشتران بً األوبرٌت الوطنً .
 -4اشتران الطالبات بً كرة السلة و تدنس الطاولدة لمركدز ( رملدة أم المدؤمنٌن ) مشدروع مشدترن ( وزارة
التربٌة – الهٌئة العامة لشئون الرٌاضة االتحاد الكوٌتً الرٌاضً النسائً ).
 -5االشتران بً مارثون مع الهٌئة العامة لشئون الشباب والرٌاضٌة .
 بما ٌخص المجال الدراسً والتدرٌس0 -2االلتزام بخطة المنهم الدراسً والتوزٌع الزمنً للمادة.
 -1االهتمام ببرامم التنمٌة المهنٌة للمادة .
 -3اهتمام رئٌسات األلسام بالسجالت المطلوبة من لبل اإلدارة المدرسٌة والتوجٌ الفنً.
 -4متابعة جدٌة من رئٌسات األلسام للمعلمات المستجدات.
 منشآت ومرابك رٌاضٌة (داخلٌة وخارجٌة)0 -2االهتمددام بالصددالة الداخلٌددة مددن حٌددث تخطددٌط و إعددداد األدوات لدددر اإلمكددان ( مســددـرح متعدددد األغددراض
لبعض المدارس)
 -1االهتمام بنظابة المرابك الرٌاضٌة .
 -3صٌانة المالعب الخارجٌة .
 -4متابعة تسلٌم الصاالت الجدٌدة لبعض المدارس .
 -5متابعة غرف تبدٌل الطالبات وتوبٌر عوامل االمن والسالمة لهن .
 -6متابعة غرف تخزٌن االدوات واالجهزة لضمان عدم تلفها .
 األدوات واألجهزة-0 -2األدوات واألجهزة تمرٌبا ً متوبرة بً معظم المدارس من لبل التوجٌ الفنً العام.
 -1اهتمام المعلمات باستخدام األدوات واألجهزة بً الدرس وإصالح التالف.
 -3الحرص علً ادخال ادوات واجهزة حدٌثة وتكنولوجٌا متمدمة الستغاللها بً الحصص .
 -4توبٌر ادوات تربٌة حدٌثة لتفعٌلها بً حصص المنهم المطور للصف السادس .
األنشطة الرٌاضٌة المصاحبة للمادة 0
 .2اهتمام المدارس بإلامة أٌام رٌاضٌة وأنشطة متنوعة .
 .1اإلشران بً البرنامم اإلذاعً ( بً لماي الصباح ) وإلامة المسابمات الرٌاضٌة .
 .3االهتمام بالفرق الرٌاضٌة واألنشطة المصاحبة للمادة .
ب) جوانب سلبٌة ومشكالت مٌدانٌة -0
 -2بعض مدارس المرحلة المتوسطة ال ٌوجد بها صالة خاصة للتربٌة البدنٌدة والمالعدب الخارجٌدة تطدل
على المنازل وتحتاج إلى صٌانة وهنان مدارس لم تستلم الصالة الجدٌدة إلى اآلن .
 -1بعض المدارس لدٌها صاالت تربٌة بدنٌة جدٌدة ولكن ال تسلم من لبل المنشآت ( وزارة التربٌة )
رابعا  0التراحات تراها الموجهة الفنٌة األولى لمواجهة المشكالت المٌدانٌة -0
 -2تعلٌة أسوار المالعب الخارجٌة وصٌانتها .
 -1توبٌر صالة تربٌة بدنٌة خاصة للمادة .
 -3اإلسراع بً تسلٌم الصاالت الجدٌدة .
 -4زٌارة المعلمات للدول األخرى لتبادل الخبرات.
 -5تسهٌل عمل الفحص للطالبات المشاركات بدً الفدرق الرٌاضدٌة تحدت اشدراف المعلمدات وبدً المركدز
الطبً المرٌب من المدرسة .

تمرٌر الموجهة الفنٌة األولى عن الدورة اإلرشادٌة
بً الفترة من 1026/20/3م إلى 1026/20/32م للمرحلة الثانوٌة
 عدد مدارس المرحلة التعلٌمٌة (  ) 8مدرسة. عدد معلمات المرحلة التعلٌمٌة (  )49معلمة. متوسط النصاب للمعلمات (  )2108حصة.ثانٌاً 0األعمال التً لامت بها الموجهة الفنٌة من خالل االرشادٌة -0
 -2االجتماع برئٌسدات األلسدام للمرحلدة لمنالشدة كدل مدا ٌخدص المدادة واألنشدطة المصداحبة
للمادة.
 -1االطالع على المالعب والمنشآت الرٌاضٌة.
 -3حث المعلمات ورئٌسات األلسام على االهتمام باألنشطة وإعداد الفرق الرٌاضٌة .
 -4حصر األدوات واألجهزة (الجدٌدد والمسدتهلن) وتوزٌدع الفدائض علدى المددارس التدً بهدا
نمص
 -5حصر المعلمات ( العجز والزٌادة ) وسد العجز بً بعض المدارس .
 -6تحدٌددد مراكددز البطددوالت و تهٌئتهددا بدداألدوات و األجهددزة الرٌاضددٌة و تخطددٌط المالعددب
الخارجٌة استعدادا للمسابمات الداخلٌة .
 -7تكلٌددف المعلمددات باكتشدداف الموهوبددات رٌاضددٌا ً ومتددابعتهن لتنمٌددة لدددراتهن وإعدددادهن
للمشاركة بً البطوالت الداخلٌة والخارجٌة.
 -8متابعة سجالت رئٌسة المسم و سجالت التحضٌر للمعلمات و مطابمتها بالخطة الزمنٌة .
 -9متابعة المعلمات الجدد .
 -20متابعة الخطط الدراسٌة و اإلنماي المهنً للمعلمات من خالل ( ورش العمل  -نددوات -
محاضرات ).
ثالثا 0الجوانب التً كشف عنها تمرٌر الموجهة الفنٌة عن الدورة -0
أ /الجوانب االٌجابٌة0
 ما ٌخص المعلمات0 .2االلتزام بالدوام المدرسً.
 .1االلتزام بتدرٌس الحصص الدراسٌة وبك الخطة الزمنٌة للمنهم.
 .3استجابة المعلمات للتوجٌهات و اإلرشادات.
 .4اهتمدددددام المعلمدددددات بسدددددجل التحضدددددٌر بطرٌمدددددة جٌددددددة و مكتملدددددة و معتمددددددة مدددددن رئٌسدددددات األلسدددددام
ومدٌرات المدارس و التوجٌ الفنً .
 .5االلتزام بارتداي الزى الرٌاضً أثناي الدوام.
 .6التعاون الواضح بٌن معلمات وإدارات المدارس و التوجٌ الفنً
 .7إلامة نماذج دروس للمعلمات الجدد والتنمٌة المهنٌة (بً األلعاب المختلفة ) .
 .8االهتمام بالصالة و المحابظة علً األدوات و األجهزة .
 .9متابعة وتنفٌذ مشروع مكابحة السمنة بالتعاون مع توجٌ االلتصاد المنزلً .
 -20متابعة مشروع سرطان الثدي بالتعاون مع حملة كان .
 -22حضور محكمات اللٌالة البدنٌة بورشة عمل لمنطمة العاصمة التعلٌمٌة ف لٌلً المرشٌة ة .
 -21حضور ورشة عمل بالجمباز الفنً والتعاون مع منطمة االحمدي بمدرسة ف عائشة الشرٌف .أ ة .
 -23الامة ورش عمل المابلة الرٌاضٌة باأللعاب المختلفة ف العاب المدوي – كدرة الطاولدة – كدرة الطدائرة –
كرة السلة – التاٌكوندو ة .
 -24الامة ورشة عمل اللٌالة ف تدرٌب – تحكٌم ة بثانوٌة برلان .

 ما ٌخص الطالبات0 -2االلتزام بحضور والمشاركة الفعالة بً الحصص الدراسٌة.
 -1االلتزام بارتداي الزى الرٌاضً بً الحصص الدراسٌة.
 -3االشتران بً األنشطة الرٌاضٌة المصاحبة للمادة.
 ما ٌخص المجال الدراسً والتدرٌس0 -2االلتزام بالخطة الزمنٌة للمنهم والواردة من التوجٌ الفنً العام.
 -1اإلعداد الجٌد والمسبك للدرس.
 -3االهتمام بإعداد برامم للتنمٌة المهنٌة تخص المادة للمعلمات الجدد .
 منشآت ومرابك رٌاضٌة ( داخلٌة – وخارجٌة )0 -2استالم صالة التربٌة البدنٌة بثانوٌة الشرلٌة .
 -1المنشآت والمرابك الرٌاضٌة الداخلٌة جٌدة.
 -3المنشآت والمرابك الرٌاضٌة الخارجٌة لبعض المالعب سٌئة وتحتاج إلى صٌانة وتخطٌط.
 -4االهتمام بالصالة من حٌث التخطٌط و إعداد و األدوات .
 األدوات واألجهزة الرٌاضٌة -0 -2تم حصر األدوات واألجهزة وتوزٌع الزائد على المدارس التً لدٌها نمص.
 -1حث المعلمات على صٌانة وإصالح التالف من األجهزة الرٌاضٌة .
 -3غرف حفظ األدوات واألجهزة مرتبة ومنظمة.
 األنشطة الرٌاضٌة المصاحبة للمادة-0 -2االهتمام باألنشطة الرٌاضٌة المصاحبة للمادة بإلامة مبارٌات الكتشاف الفرق الرٌاضٌة.
 -1التخطٌط إلعداد ورش العمل  ،و الندوات  ،و الدورات  ،التً تخص األنشطة المصاحبة للمادة .
 -3التددزام جمٌددع المعلمددات بالنشدداط المخصددص لهددا و متابعددة الفددرق مددن حٌ دث التدددرٌبات و الكشددف الطبددً
استعدادا ً للبطوالت الداخلٌة و الخارجٌة .
ب /الجوانب السلبٌة ومشكالت مٌدانٌة0
 المرابك الرٌاضٌة الخارجٌة لبعض المالعب تحتاج إلى صٌانة و تخطٌط وتعلٌة أسوار .رابعاً 0التراحات تراها الموجهة الفنٌة األولى لمواجهة المشكالت المٌدانٌة -0
 -2تعلٌة أسوار المالعب الخارجٌة وذلن إلطالل المنازل علٌها وصٌانة وتخطٌط المالعب الخارجٌة.
 -1تبادل زٌارات خارج البلد الكتساب الخبرة.

