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 بطاقة تحليل مهام 
 أمين مصادر التعلم/ محضر المختبر/ مدير المدرسة/ المشرف التربوي

 : البيانات العامة

 ................................  :املدرسة.........................................................................  ( اختياري: )االسم

   ....................................: مكتب اإلشراف  .............................................................: املدينة  ..........................................: احملافظة

 :طبيعة العمل

 مشرف تربوي.  مدير مدرسة.  حمضر خمترب                 .  أمني مصادر تعلم. 

 :املؤهل

 دبلوم.  بكالوريوس.  ماجستري.  دكتوراه. 

 :نوع املؤهل

 تربوي.  غري تربوي. 

 : جهة اإلعداد

 معهد معلمني      .  كلية متوسطة     .  كلية معلمني.  كلية جامعية. 

 : مدة اخلدمة

  سنوات 5أقل من   .   إىل أقل من  5من

 .    سنوات01

  إىل أقل من  01من

 .    سنة05

 05 سنة فما فوق. 

 : الدورات يف املقررات املطورة

 ال     نعم 

 .دورات فأكثر   4.      دورات  0-3:        إذا كانت اإلجابة بنعم             

 :عدد الدورات التدريبية بشكل عام

 ال توجد.  0-3 دورات.  7-01 دورات.   دورات 01أكثر من. 

 

 :عدد الساعات التدريبية

 0-01 ساعة.  03-14 ساعة.  15-33 ساعة.   ساعة 33أكثر من. 
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 مستوى دعم  المشرف التربوي لمعلم الرياضيات أو العلوم الطبيعية؛ لتنفيذ مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية 

 (المشرف التربوي تحليل مهام)

 
 

 اجملال

 

 املهمة
 شواهد مستوى  األداء

متوس مرتفع

 ط

غري  منخفض

 متحقق

التعلم 

املتمرك

ز حول 

 املتعلم

توضيح بعض اجلوانب املتصلة بفلسفة ومعايري مشروع الرياضيات والعلوم -1

 .الطبيعية

     

والعلوم تدريب املعلمني على كيفية حتليل حمتوى  مقررات الرياضيات -2

 .الطبيعية

     

تدريب املعلمني على أساليب حتفيز التعلم الذاتي وتطوير الذات لدى -3

 .الطالب

     

مساعدة املعلمني على آليات التكامل بني الرياضيات والعلوم الطبيعية -4

 .واملقررات األخرى

     

تطوير 

التدريس 

 والتقويم

القوة والضعف لديهم وتقديم التغذية تقويم أداء املعلمني  وحتديد نقاط -1

 .الراجعة املناسبة

     

مساعدة املعلمني على ختطيط وتنفيذ وتقويم الدروس وفق آليات التعلم -2

 .املتمركز حول املتعلم

     

      .تنفيذ دروٍس تطبيقية للمعلمني يف مقررات الرياضيات والعلوم الطبيعة -3

التعليم : إسرتاتيجيات التعلم احلديثة، مثلتدريب املعلمني على -4

املتمايز، والتعلم القائم على املشكلة، وإسرتاتيجيات حل املشكالت 

 .إخل.........

     

إرشاد املعلمني اىل كيفية اختيار واستخدام وتوظيف التقنية احلديثة -5

 .ومصادر املعرفة يف تعلم الطالب

     

واكتشاف املوهوبني واملتميزين وفق أمناط التعلم تدريب املعلمني لرعاية -6

 .ونظرية الذكاءات املتعددة

     

عقد لقاءات وورش تدريبية للمعلمني؛ لتبادل اخلربات حول تنفيذ -7

 .مقررات الرياضيات والعلوم الطبيعية الطالب و اداء وتقويم التدريس 

     

التفكري يف مقررات  تدريب املعلمني على أساليب تفعيل دمج مهارات-8

 .الرياضيات والعلوم الطبيعية

     

تدريب املعلمني على أسلوب التقويم الذاتي لألداء، واالستفادة من التغذية -9

 .الراجعة يف حتسني وتطوير ممارساتهم التدريسية

     

     واملنتديات املواقع العلمية : تزويد املعلمني مبصادر معلومات إضافية، مثل-1تهيئة بيئة 
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وقواعد البيانات؛ للحصول على املعرفة واملهارة؛ لتنفيذ مقررات الرياضيات  التعلم

 .والعلوم الطبيعية

االنشطة وتنفيذ ى استثمار مصادر البيئة احمللية ؛لبناء تدريب املعلمني عل-2

 .ناسبةامل العلمية

     

مبا يتالءم مع طبيعة تدريب املعلمني  على أساليب اإلدارة الصفية اجليدة -3

 .احملتوى وأهداف التعلم املتمركز حول املتعلم

     

إدارة التحديات والصعوبات وتنظيم البيئة الصفية مساعدة املعلمني على -4

ومساحة الفصول ، ضيق الوقت: مثلرات قراملاليت قد تعرتضهم عند تنفيذ 

 .أعداد الطالب وكثرة

     

 لمعلم الرياضيات أو العلوم الطبيعية؛ لتنفيذ مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعيةمستوى دعم  مدير المدرسة 

 (تحليل مهام مدير المدرسة ) 

 
 

 اجملال

 

 املهمة
  مستوى األداء

 شواهد
غري  منخفض متوسط مرتفع

 متحقق

بيئة 

 التعلم

      .اإلسهام يف بناء بيئة تعلم داعمة للتعلم املتمركز حول املتعلم-1

توفري وتفعيل مصادر ومواد التعلم الداعمة؛ لتنفيذ مقررات الرياضيات -2

 .والعلوم الطبيعية

     

النمو 

املهين 

 للمعلم

بناء أنشطة وبرامج إرشادية وعالجية وإثرائية؛ لتحسني ممارسات املعلمني -1

التدريسية؛ وحمضر املخترب، وأمني مصادر التعلم، لتنفيذ مقررات الرياضيات 

 .والعلوم الطبيعية

     

حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني مبا خيدم التعلم والتقويم املتمركز -2

 .حول املتعلم

     

والتخصصات إعداد برنامج؛ لتبادل اخلربات بني معلمي التخصص الواحد -3

 .ومتابعة تنفيذه وتقوميه االخرى 

     

املخترب وأمناء مصادر التعلم بربامج تسهيل التحاق املعلمني وحمضري -4

 .التطوير املهين يف تدريس مقررات الرياضيات والعلوم الطبيعية

     

متابعة األداء التدريسي للمعلمني يف التخطيط والتنفيذ والتقويم، وكذلك -5

 .حمضري املخترب  وأمناء مصادر التعلم وتقديم الدعم املناسب هلم

     

القيادة 

 الفاعلة

التنسيق املتبادل بني املدرسة وإدارة الرتبية والتعليم يف توفري احتياجات -1

 .تنفيذ مقررات الرياضيات والعلوم الطبيعية

     

     إعداد اجلدول الدراسي بشكل مرن يسهم يف تنفيذ مقررات الرياضيات -2
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 .والعلوم الطبيعية بالشكل املطلوب

والتشاركي مع املعلمني، وحمضري املخترب، استخدام منط القيادة التعاوني -3

 .وأمناء مصادر التعلم؛ إلثارة دافعيتهم ومسؤولياتهم الذاتية

     

إعداد أنشطة وبرامج توعوية ونشرات إرشادية ألولياء األمور؛ لتحقيق -4

 .التكامل بني األسرة واملدرسة يف تنفيذ مقررات الرياضيات والعلوم الطبيعية

     

تعلم 

 الطالب

توجيه وتفعيل األنشطة الطالبية؛ للمساندة يف تنفيذ مقررات الرياضيات -1

 .والعلوم الطبيعية وحتقيق أهدافها

     

متابعة تنفيذ خطط عالجية للطالب املتأخرين دراسيًا يف مقررات -2

 .الرياضيات والعلوم الطبيعية

     

      .الرياضيات والعلوم الطبيعيةمتابعة تقويم جوانب تعّلم الطالب يف مقررات -3

متابعة تنفيذ برامج رعاية املوهوبني يف مقررات الرياضيات والعلوم -4

 .الطبيعية

     

 مستوى دعم  محضر المختبر  لمعلم الرياضيات أو العلوم الطبيعية؛ لتنفيذ مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية 

 (تحليل مهام محضر المختبر )
 

 م

 

 املهمة
  مستوى األداء

 شواهد
متوس مرتفع

 ط

غري  ضعيف

متحق

 ق

إعداد قائمة مبحتويات املعمل مالئمة ملتطلبات مقررات العلوم الطبيعية وحتديثها  0

 .باستمرار

     

      .مشاركة املعلم يف تنفيذ األنشطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية 1

واملقارنات والتصنيف لألنشطة املعملية ملقررات إعداد بطاقات ملحوظات الطالب  3

 .العلوم الطبيعية أثناء تنفيذهم هلا

     

إعداد قوائم خبصائص املواد الداخلة يف األنشطة املعملية، وتوفريها للطالب قبل بدء  4

 .األنشطة املعملية بوقت كاف

     

      .املعمليةحتضري وتصميم األدوات واملواد الالزمة؛ إلجراء األنشطة  5

إعداد دليل إرشادي للمعلم والطالب عن كيفية االستفادة من مكونات البيئة احمللية  3

 .واملصادر البديلة لتطبيق مقررات العلوم الطبيعية

     

      .اإلشراف على توفري وتفعيل وسائل األمن والسالمة داخل املعامل املدرسية  7

      .املعملية اليت يتعذر تنفيذها داخل املعامل املدرسيةإعداد قائمة باألنشطة  8

      .اإلسهام يف تقويم وتطوير األنشطة املعملية املوجودة يف مقررات العلوم الطبيعية 9

حتديد املشكالت والعوائق اليت تواجه املعلمني عند استخدام املعامل املدرسية؛ لتنفيذ  01

 .مقررات العلوم الطبيعية

     

 

 مستوى دعم  أمين مصادر التعلم  لمعلم الرياضيات أو العلوم الطبيعية لتنفيذ مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية
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 (تحليل مهام أمين مصادر التعلم ) 
 

 م

 

 املهمة
  مستوى األداء

 شواهد
غري  منخفض متوسط مرتفع

 متحقق

يف مقررات الرياضيات  بناء أنشطة وبرامج؛ لتنمية مهارات القراءة لدى الطالب 0

 .والعلوم الطبيعية

     

بناء قاعدة بيانات بالصور والرسوم واألشكال املضمنة يف مقررات الرياضيات والعلوم  1

 .الطبيعية

     

بناء أنشطة وبرامج؛ لتدريب الطالب على أساليب البحث العلمي، وكتابة  3

 .مستوياتهم وقدراتهماملقاالت، وتلخيص الكتب واملوضوعات مبا يناسب 

     

      .حتديد املشكالت والعوائق اليت تواجه املعلمني عند استخدام مركز مصادر التعلم 4

تهيئة مركز مصادر التعلم بشكل يساعد على تنفيذ مقررات الرياضيات والعلوم  5

 .الطبيعية

     

والطالب، وإعداد أدلة توفري الربجميات واألدوات واملواد التعليمية للمعلمني  3

 .إرشادية تساعد على تنفذها

     

      .تدريب ومساعدة املعلمني على استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس 7

 

 


