
 

 مقدمة تقرير عن سير العمل في المدرسة

نتناول في هذا التقرير سير العمل في المدرسة التي هي البيئة التربوية والتعليمية، ألجل إعداد جيل متعلم متماسك من 

عن سير العمل هو تقييم األداء وقياسه ومن ثم تقويم ما هو بحاجة إلى جميع النواحي، والهدف من إعداد التقرير 

التحسين من األداء على مستوى العمل المدرسي سواء من جهة الطالب أو المعلمين أو مستلزمات سير العملية 

دراسي أو العام التعليمية، وكذلك مدى االلتزام بإنجاز الخطة الدراسية األسبوعية أو الشهرية أو على مستوى الفصل ال

 .الدراسي وكذلك نتائج مخرجات العملية التعليمية وقياسها من خالل االمتحانات واالختبارات

 تقرير عن نشأة الحضارات القديمة في الوطن العربي :شاهد أيًضا

 تقرير عن سير العمل في المدرسة

مل وقياسها إن إعداد التقرير عن سير العمل في المدرسة هو دليل على العمل الصحيح ألنه يتم وفق معايير جودة الع

من خالل المتابعة الدائمة للعمل في المدرسة، ويتم إعداده من قبل عدة أشخاص، وتبدأ أوالً من تقرير مدير المدرسة 

الذي يواكب هذه العملية بشكل مستمر وحثيث من حيث االطالع على الواقع بشكل دؤوب، فيراقب ويوجه ويقوم 

الذي يوّصف به مجريات سير العمل من خالل التقييم والتقويم، ويرفع بإيجاد الحلول والتوصيات ومن ثم يعد تقريره 

هذا التقرير إلى المشرف التعليمي على المدرسة للمعالجة، أو بدوره المشرف يعده للرفع إلى الدائرة المختصة والتي 

 .تراقب وتتابع وتقوم بالتقويم الالزم

ليمية، والتي هي عبارة عن عمل تكاملي الهدف منه هو نجاح وفيما يلي أمثلة عن التقارير التي تخدم العملية التع

 :العمل، ومنها ما يأتي

 تقرير عن رؤية 2030 كامل مع العناصر :شاهد أيًضا

 تقرير المشرف اليومي

هذا التقرير يتم اإلعداد اليومي له من قبل المعلم عن الفصل الذي يقوم بتعليمه ويوجهه إلى المدير، الذي تتجمع لديه 

التقارير، ومن ثم يقوم بإعداد تقريره الخاص عن محتوى التقارير المقدمة له، ويرفعه إلى المشرف التربوي 

سيره ضمن معايير ومقاييس معتمدة، وبعدها يقّوم ما يحتاج إلى  والتعليمي الذي يتابع سير العمل في المدرسة فيقيّم

تقويم ويوجه باالتجاه الصحيح عن طريق لجنة اإلشراف في المجّمعات اإلدارية والتعليمية، للوصول إلى أفضل 

 .مستوى في معايير جودة العمل المدرسي، وبهذا نصل إلى النتائج المرجوة من العمل

 تقرير عن المدرسة

ا التقرير عن المدرسة يتم أوالً من خالل مدير المدرسة إلى مديرية التربية التي تضع الخطط للعمل في إن هذ

المدارس، حيث يضعها بالصورة الصحيحة عن واقع المدرسة، وكذلك للمشرف على المدرسة له تقريره الذي يعده 

لزيارات التي يقوم بها للمدرسة، بحيث عن المدرسة ويصوغ المعلومات الصحيحة أيضاً من خالل المتابعة لها با

يكون لديه اطالع على سير العمل بشكل دقيق من حيث االلتزام بالدوام والحصص الدراسية وعدم تغيّب المعلمين عن 

 .فصولهم، إال في حاالت المرض والطوارئ، ومدى تنفيذ خطط واستراتيجيات التعليم والتعلّم

 تقرير عن سير العملية التعليمية

إعداد هذا التقرير من عدة جهات، ألنها عملية تكاملية مشتركة، وأولها مدير المدرسة الذي يتابع سير العملية  يتم

التعليمية في مدرسته بكل تفاصيلها ودقائق أمورها، فهو المكلف بالدرجة األولى بهذا العمل، وأيضاً يأتي دور ومهمة 

ور إلى كل قاعة صفية، والزيارات من قبل المشرفين المشرفين الذين يتابعون ويراقبون ومن خالل الحض
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االختصاصيين بكل مادة لتقييم حسن سير التعليم ويقومون كذلك بالتقويم المستمر بما ينسجم مع الخطط الموضوعة 

ن لسير العملية التعليمية ونجاحها لتحسين المخرجات التعليمية، وتطوير األداء بالمعايير المثلى، ويصوغون التقرير ع

 .كل ما هو في مصلحة سير العملية التعليمية للجهة التي كلّفتهم بذلك ووضعها في صورة الواقع الصحيح

 خاتمة تقرير عن سير العمل في المدرسة

وهكذا نصل إلى نهاية التقرير عن سير العمل في المدرسة، لنجد بأن الهدف من التقرير هو تقييم العمل من خالل 

مكلف بهذه المهمة النبيلة، وكذلك من قبل المشرف على المدرسة بتكليف من مديرية التربية، متابعة مدير المدرسة ال

 .وكل ذلك للوقوف على حسن سير العمل والوصول إلى أجود المعايير التي تم وضعها لسير عمل المدارس

 pdf تقرير عن النمو السكاني والكثافه السكانيه :شاهد أيًضا

شهري عن سير العملتقرير   

هذا التقرير يرفع إلى مديرية التربية كل نهاية شهر، بحيث يتضمن توصيف دوام الطالب والكادر التعليمي واإلداري، 

وكذلك الموازنة المالية لإلنفاق على احتياجات المدرسة، ومدى االلتزام بتنفيذ البرنامج التعليمي وخطة التعليم وتوزيع 

ه وكل ذلك بصورة حقيقية، وبعد وصول التقرير إلى الدوائر التربوية تتم دراستها والتدقيق المنهاج وما تم إنجاز

 .بصحتها من خالل المفتشين الذين يقومون بالتأكد من حقيقة التقرير، وبذلك التقرير يفيد بحسن سير العمل المدرسي

 تقرير شهري عن مستوى الطالب

يتابع تعليم الطالب من خالل شرح الدروس ومشاهدة الواجبات واالستماع طبعاً هذا التقرير يناط بمعلم الصف الذي 

لما يحفظ الطالب، ومدى اهتمام الطالب بواجباته الصفية والتعليمية، ويراقب المعلم انتباه الطالب وانضباطهم 

خالل دفتر  وتصرفاتهم ويجري لهم االختبارات بموادهم التعليمية، ومن ثم يدون المعلومات في صفحة الطالب من

المتابعة اليومي، وفي نهاية الشهر يجمع حصيلة هذه المعلومات ويقدمها بتقريره الشهري واصفاً مستوى الطالب 

 .التعليمي بشكل دقيق ألخذ العلم وتقويم الثغرات إن وجدت

  

 

https://mqalaty.net/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%ab%d8%a7%d9%81%d9%87/

	مقدمة تقرير عن سير العمل في المدرسة
	تقرير عن سير العمل في المدرسة
	تقرير المشرف اليومي
	تقرير عن المدرسة
	تقرير عن سير العملية التعليمية

	خاتمة تقرير عن سير العمل في المدرسة
	تقرير شهري عن سير العمل
	تقرير شهري عن مستوى الطالب

