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 مواصفات اختيار المشرف التربوي
 أن يكون ممما بمشاكل التقويم واسناد االعداد. -1
 عمى تفيم االخرين واالستماع الييم. أن يكون قادرا -2
 مشاكميم. أن يكون قادرا عمى مساعدة اآلخرين عمى حل -3
 أن يكون متمكنا من المواد المدرسية الداخمة فب نطاق تخصصو. -4
 قادرا عمى تنظيم العمل الجماعي.أن يكون  -5
 ومتطمباتو. أن يكون ممما بقضايا البحث التربوي -6

 

 مجالس اآلباء والمدرسين

يعتبر مجمس اآلباء والمدرسين تمثيال لمجموعة فعالة تمثل أولياء األمور بيدف التخطيط 
تخاب في التعاوني فيو ىيئات مكونة من بعض المدرسين واآلباء الذين تم اختيارىم باالن

اجتماع خاص دعت لو إدارة المدرسة. تظير في ىذا المجمس مظاىر المسؤولية المشتركة 
بين اآلباء والمدرسين المدرسة والبيت والتي تجسد فييا آليات عمل جادة من وضع البرامج 

ىذا  وتوظيف الخبرات واالستفادة من المجتمع المحمي في تنمية وتطوير عمل المدرسة
صل بين المجتمع واألسرة والمدرسة تيدف خمق حالة من التكامل بين أطراف المجمس حمقة و 

العممية التعميمية لممساعدة في النيوض االجتماعي مما يعكس قوة تربوية وتكامال في األداء 
    التربوي مع دور المدرسة

 

 أهداف المجلس:

 . تعميق الصمة بين البيت والمدرسة.1

 الطالب تنمية شاممة.. تمييد الطريق لتنمية 2

 . الوعي الصحي بالتعاون مع المراكز الصحية.3
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 . وعي تربوي بين أولياء األمور.4

 . تحسين العممية.5

 أهمية المجلس :

. فرصة جيدة لتوضيح البرنامج التربوي لممدرسة والحصول عمى تأييد المجتمعين )البيت، 1
 المدرسة (. 

 . تقريب وجيات النظر بين المدرسة و البيت. 2

 . فتح آفاق دعم المجتمع المحمي ومؤازرتو. 3

 . التعرف إلى إمكانيات المجتمع واالستفادة منيا. 4

 . تقديم اقتراحات مفيدة والكشف عن حاجات المجتمع واإلشارة إلى حاجات الطمبة وتمبيتيا. 5

 

 واجبات المجلس تجاه المدرسة :

 

 . مساعدة المدرسة في رفع مستوى ادائيا في مختمف المجاالت. 1

 . االطالع عن قرب عمى دور المدرسة وتقييم ادائيا ووضع المقترحات لالرتقاء بالعمل. 2

 . االسيام في تحسين ظروف بيئة المدرسة. 3

 تعميق الصمة بين البيت والمدرسة لما فيو مصمحة الطمبة.  -1

 تجاه المجمس:واجبات المدرسة 

 . اشراك المجمس في جميع النشاطات المدرسية. 1

 . اطالع أولياء األمور عمى مستوى تحصيل ابنائيم. 2

 . اشراكيم في مناقشة األمور التربوية التي تخص ابنائيم واحترام ارائيم. 3
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شراكيم في 4 ايجاد . اطالعيم عمى اىم مشكالت الطمبة الدراسية والسموكية واالجتماعية وا 
 الحمول المناسبة ليا. 

 . عقد المقاءات واالجتماعات والندوات التثقيفية لآلباء في مجال القضايا المتعمقة بأبنائيم. 5

 االستفادة من خبرات االباء واألميات في مجاالت التربوية التي تخدم المدرسة.   .6

 


