
 الفنية األولى عن الدورة التوجيهية التمويمية األولى الموجهةتمرير 

 االبتدائيةلة حم للمر 22/1/7201م وحتى  1/11/6201في الفترة من 

 .زيارات (  4الواحدة خالل الدورة )  للمدرسةالفنية  الموجهةزيارة  أيام: متوسط عدد أوال

 .الفنية للمعلمة الواحدة خالل الدورة زيارتان  الموجهةتوسط عدد زيارات ثانيا : م

 . ثالثا : متوسط أداء المعلمات للمادة بوجه عام ) جيد جدا (

 . (  12 – 10رابعا : متوسط نصاب المعلمات )

 الدورة : هذهبأدائها خالل  الموجهةخامسا: األعمال التي لامت 

 
 

 للمرحلة االبتدائيةوالثاني  األولللمنهج المطور لنظام الكفايات للصف ورشة عمل  إعداد . 

  متابعة ريس المادة وفك الخطة الموضوعة وو تدالمطور بالمنهج  االلتزاممتابعة الخطة الدراسية و

 .الوسائل التعليمية المساعدة في تدريس المنهج 

 الخارجية الداخلية وتابعة األنشطة المصاحبة للمادة وإلامة البطوالت م. 

  للمشاركة في بطولة المنتخبات و اإلشراف عليها  وفريك الليالة البدنية فريك الجمبازمتابعة تدريب. 

  العملية حسب الخطة الدراسية الممررة  االختباراتمتابعة. 

 للمنهج المطور بنظام الكفايات نماذج للدروس ورش عمل و محاضرات وندوات و. 

 للمرحلة اإلبتدائيه المعدلة بالوثيمة األساسية  االلتزام.  

 
 

 من تطبيك جميع التوجيهات  والتأكيدلمعلمات خالل الساعات الدراسية متابعة أداء ا. 

 . اعداد دورة لإلنماء المهني والمعلمات الجدد 

  العملية  المحددة لكل مرحلة  باالختبارات االلتزامحث المعلمات على. 

  ) التحليل الحركي للمهارة في حث المعلمات على استخدام الوسائل التعليمية المساعدة ) التمنيات الحديثة

 .وكذلن للمنهج المطور بنظام الكفايات 

  متابعة رئيسات األلسام على كيفية متابعة المادة و اإلنماء الذاتي. 

  العشرون واإلشراف عليهاو الثانيتدريب الفرق للمشاركة في بطولة المنتخبات متابعة. 

  طرح والتنوع باألسئلة الغير مباشرة الستثمار فكر المتعلم في طريمة  االبتكارتشجيع المعلمات على

 .بعنصر التشويك  بالحل الحركي  االهتمامالتدريس و  باإلبداع

  االبتدائي .والثاني  األولإعداد دورة للمعلمات تخص المنهج المطور للصف 

 التحكيم. ولهيئةللمعلمات  واإليماعيلجمباز الفني المشاركة في دورة تدريب وتحكيم ا 

 ورشة عمل )المبادئ وأساسيات لعبة البولينغ( إعداد. 

 لمات ولهيئة التحكيم .الليالة البدنية للمع وأساسيات دورة للتعرف علي المبادئ إعداد 

  إدارة بإشرافالمعلمات للمرحلة االبتدائية الستخدام وتفعيل نشاط المسرح المدرسي  لتأهيلالمشاركة 

 التمثيلية [ . األلعابالتطوير والتنمية ] دورة 

  التي ينظمها لطاع البحوث التربوية  األلسامالمشاركة في الورش التدريبية للموجهات الفنيات ورئيسات

 والمناهج .

 فيما يتعلك بالمادة بوجه عام
 

   بالمعلماتفيما يتعلك 
 



 

 

 جابية التي لمستها الموجهة الفنية خالل الدورة :يسادسا : النواحي اإل

 

  
 

 إتباع الطريمة الصحيحة للتحضير لتحميك األهداف المرجوة بالبرنامج الزمني والخطة العامة و االلتزام 

 

 
 

 المعلمات للتوجيهات و كان لها األثر اإليجابي على المادة  استجابة. 

 الخارجية ات في تحكيم البطوالت الداخلية والمعلم التزام. 

  الفني التوجيهالمشاركة في الفعاليات و التعاون مع إدارات المدارس و . 

 بالعمل لالرتماءباألنشطة المصاحبة للمادة و التدريب المستمر  االهتمام . 
 

  

 

  بالمادة  االهتمامالرياضي و  الزى بارتداءالتزام الطالبات . 

  عادات صحية  اكتسابمن دروس التربية البدنية تم تحسين الليالة البدنية لديهم و  االهتماممن خالل

 . سليمة 

  مشاركة الطالبات باألنشطة المختلفة سواء داخلية او خارجية. 

  الدورة التنشيطية الخارجية للمناطك في لعبة البولينغمشاركة الطالبات في . 

  الفن الشعبي  –الجمباز  -الموى ألعاب-كرة طاولة  -إعداد ورش عمل لتدريب وتحكيم ) كرة سلة– 

  (الليالة البدنية  – تمرينات

  رفع  إلى أدىالمدارس و التوجيه الفني للتربية البدنية بالمادة مما  إداراتتعاون واضح وتام بين

 .المستوى التحصيلي للطالبة 

  الداخلية للمنطمة في لعبة البولينغ. الدورة التنشيطيةمشاركة الطالبات في 

النواحي السلبية إن وجدت و التي تتعلك بتدريس المادة  و تمت مالحظتها من لبل الموجهات الفنيات  : سابعا  

 في المدارس :

 

  صاالت متعددة األغراض ) مسرح المدرسة ( و المالعب الخارجية المكشوفة. 

  المادة و األنشطة المصاحبة لها.يؤثر سلبا  على عدم وجود صيانة دورية لبعض صاالت المدارس 

 

 

    فيما يتعلك بالمادة بوجه عام

 

   فيما يتعلك بالمعلمات

 

  فيما يتعلك بالطالبات

 

    فيما يتعلك بتدريس المادة

 

   فيما يتعلك بالمعلمات

 



 صة دورات التحكيم و طرق التدريس احتياج بعض المعلمات لدورات تدريبية في افرع المادة و خا 

 اشتران الطالبات مع ساعات التدريب  األندية النسائية  والمدارس إلمكانيةحلمات وصل وتعاون بين  إيجاد

 ة .رالممر

 الدوام الرسمي في الفترة المسائية أولاتحصص تدريبيه بعد  عدم وجود حوافز للمعلمات إلعطاء . 

 

 

  عدم موافمة بعض أولياء األمور لمشاركة كريماتهم في البطوالت الداخلية و الخارجية ) لنشاط الجمباز

 الفني و اإليماعي (.

على النواحي السلبية في للتغلب  إتباعهاثامنا : العالج و الولاية من النواحي السلبية و األساليب التي تم  

 تدريس المادة :

 

 األغراضصاالت رياضية لهذه المرحلة الن المسرح لد يكون استخدامه متعدد  توفيرفي  اإلسراع. 

  وصيانة المالعب الخارجية و  الدوريةصيانة و متابعة الاإلسراع بتوفير صاالت خاصة للتربية البدنية

 .ليساعد الطالبات على المشاركة الفعالة   أسوارهاتغطيتها و رفع 

 )للمرحلة االبتدائية .  تم االنتهاء من بعض الصاالت الرياضية ولم يتم تسليمها )البيرق + العدان 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بمستواهم  االرتماءمتابعة المعلمات الجدد و. 

  االبتكاربالتنمية الذاتية و  االهتمامتشجيع المعلمات على . 

  تكثيف نماذج من الدروس و المحاضرات و ورش العمل. 

  المادةإلامة دورات مكثفة في التدريب و التحكيم في أفرع . 

 

 

  بالرياضة و المحافظة على الصحة و تنمية الليالة البدنية خالل دروس التربية  االهتمامحث الطالبات على

 .البدنية و النشاط المصاحب للمادة 

  توعية أولياء األمور بأهمية الرياضة عن طريك حضور البطوالت الداخلية و الندوات و الفعاليات 

 فيما يتعلك بالطالبات 

 

 فيما يتعلك بتدريس المادة بوجه عام

 

 فيما يتعلك بالمعلمات  

 

 فيما يتعلك بالطالبات

 



  تحفيز و تشجيع الطالبات الفائمات عن طريك هدايا رمزيه. 

 الدوليةلهم االختالط مع الفرق  يتسنى حتيالطالبات في بطوالت خليجية وعربيه ودولية  مشاركة . 

 تاسعا  : ممترحات و توجيهات عامة

  حدهتوفير موجهه تتابع األنشطة المتعددة لكل مرحلة على . 

 ورش عمل   لطالبات الفائمات في البطوالت وإلعدادتخصيص ميزانية مالية خاصة للتوجيه الفني لتكريم ا

 .و تكريم المعلمات الفائمات المشاركات في التدريب 

 بعد الدوام الرسمي . إلامة مركز تدريب في المنطمة بوالع "ساعتين " 

  بالمستوى  لالرتماءورش العمل و الندوات الخاصة بالمنهج الدراسي بحضور جميع الدورات و االلتزام

 الفني و التنمية الذاتية لهن . 

 في طرق التدريس و التحكيم  على اإلطالع على جميع ما هو جديد حث المعلمات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متابعة أداء الطالبات أثناء الحصص الدراسية. 

  باألندية الرياضية لتنمية هوايتهن خصوصا الفائمات رياضيا   لاللتحاقحث الطالبات 

 الطالبات باللبس و المشاركة اإليجابية للمادة  التزام. 

 الضعيفات رياضيا   من خالل الحوافز التشجيعية بالطالبات الفائمات و االهتمام. 

 أعمال أخرى :

 غ نالمشاركة في بطولة البولي 

 (ابمة المنتخبات)الجمباز الفني واإليماعيالمشاركات في مس تاإلشراف على الطالبا 

 وم رياضي و دورات تدريبية و ندوات خاصة للمنهج الدراسي و كذلن متابعة إلامة ورش عمل و ي

 . األنشطة المتعددة سواء الداخلية  أو الخارجية

 2016/2017تخبات للمدارس للعام الدراسي في بطولة المن المشاركةمراكز تدريب لالنشطه  إعداد. 

   فيما يتعلك بالطالبات

 



 علي الطالبات المشاركات في مسابمة المنتخبات ] الليالة البدنية [ . اإلشراف 


