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 العامة والرئاسة والتعلٌم التربٌة وزارة فً التعلٌم لمدارس التنظٌمٌة اللوائح حددت

 المدرسة مدٌرة واجبات فحددت ، ومدٌرتها المدرسة مدٌر واجبات البنات لتعلٌم

: التالً النحو على والثانـوٌة المتوسطة

مهام مذير املذرست: أوالً 

.العناٌة بالنواحً الصحٌة ، وتفقد صحة الطالبات ، والعمل على نظافة المدرسة  -3

.توجٌه المدرسة إدارٌا وفنٌا عن طرٌق مراقبة سٌر الدراسة  -2

.مدٌرة المدرسة مسئولة عن المدرسة وتوجٌهها وجهة إسالمٌة  -1



 املذرست مذير لىظيفت العام االطار
: وهً المدرسة مدٌرة لوظٌفة العام اإلطار تمثل ثالثة جوانب هناك

الهدف الذي تحاول مدٌرة المدرسة أن تحققه من خالل وظٌفتها ، وهو إعداد النشء  -1

.وتربٌتهم تربٌة متكاملة 

الواجبات التً ٌنبغً أن تؤدٌها مدٌرة المدرسة من أجل الوصول إلى الهــــــدف -2

( .إدارٌة ـ فنٌة ـ ذات صلة بالعالقات العامة )  

( .التخطٌط ـ التنظٌم ـ المتابعة ) الطرٌقة التً تؤدي بها الواجبات  -3

 كبر ندرك هنا ومن ، بمدرسته العمل سٌر حسن عن األول المسئول المدرسة مدٌر وٌعتبر

 ومتداخلة ومتنوعة متعددة المدرسة مدٌر فواجبات ، عاتقه على الملقاة المسئولٌة حجم

: رئٌسة أقسام ثالثة إلى تصنٌفها ٌمكن أنه إال ، بٌنها فٌما

الواجبات ذات الصلة

.بالعالقات اإلنسانٌة  

الواجبات التً ٌغلب علٌها 

.الطابع الفنً 

الواجبات التً ٌغلب علٌها 

.الطابع اإلداري 



  ًاإلداري الطابع راث الىاجباث : أوال
 التنظٌمً بالشكل وتهتم ، المكتبٌة باألعمال تتعلق الواجبات هذه

 فً وتتبلور ، الفنٌة الواجبات خدمة فً وتساعد ، اإلداري للعمل

: اآلتً

.ما ٌتعلق بشئون الطلبة وقبولهم ، وتوزٌعهم على الفصول  -1

.توزٌع الكتب الدراسٌة  -2

.البناء المدرسً والتسهٌالت المدرسٌة  -3

.حصر احتٌاجات المدرسة من القوى البشرٌة والمادٌة  -4

.االتصال بالمسئولٌن بشأن ما ٌتعلق بالمدرسة  -5

.العناٌة بالمكتبة ، والتأكد من توافر وسائل السالمة  -6



  ًالفني الطابع راث الىاجباث : ثانيا

. كفاءتهم لزٌادة المعلمٌن وتطوٌر المعلمٌن على الفنً اإلشراف -1

. المناهج وتطوٌر ، الطالب رعاٌة -2

. واإلرشاد التوجٌه برامج على اإلشراف -3

. االختبار على اإلشراف -4

. االجتماعات حضور -5

. واإلدارٌٌن الفنٌٌن الموجهٌن مع التعاون -6

 . التعلٌمٌة السلطات إلى ورفعها التقارٌر وضع -7

 فً المدرسة مدٌر عمل قمة وتتمثل ، التعلٌمٌة العملٌة بتحسٌن تتعلق

: وتشمل ، والتقوٌم ، والمتابعة ، اإلشراف



  ً( احمللي اجملتمع ) العامت بالعالقاث الصلت راث الىاجباث : ثالثا

القٌام بحلقة الوصل بٌن العاملٌن بالمدرسة وبٌن البٌئة المحلٌة بما فٌها -3

.من هٌئات ومنظمات  

.مقابلة أولٌاء أمور الطالب ، ومتابعة مشكالت أبنائهم ، واقتراح الحلول المناسبة  -2

.وضع خطط برامج العالقـــات بٌن المدرسة والبٌئة واإلشراف علٌها  -1



: اآلتً فً وتتمثل : املهنيت الصفاث -1

صفاث مذير املذرست: ثانيًا 

.تقدٌر مهنة التربٌة والتعلٌم واالعتزاز بها 

.المعرفة التامة بأهداف المرحلة التعلٌمٌة التً ٌعمل بها 

.اإللمام الكافً بكٌفٌة تحقٌق األهداف وتنفٌذ المناهج 

.القدرة على تنسٌق مهمة العاملٌن فً المدرسة  

.القدرة على العمل مع اآلخرٌن بطرٌقة بناءه  

.اإللمام بالنواحً المالٌة واإلدارٌة   



 : الشخصيت الصفاث -2
: اآلتً فً وتتمثل

. والنفسٌة الجسمٌة الصحة -1

. وأقواله تصرفاته فً حسنة قدوة ٌكون أن -2

. القرار اتخاذ على القدرة -3

. والعطاء للبذل االستعداد -4

. اإلنسانٌة العالقات اكتساب على القدرة -5

. عمله فً مخلصاا  تصرفاته فً عادالا  ٌكون أن -6

. عاتقه على الملقاة بالمسئولٌة اإلحساس -7

. واللٌن الحزم بٌن ٌجمع -8

. الخاصة المصلحة على العامة المصلحة ٌقدم -9

التعبٌر على والقدرة اللفظٌة الطالقة -10



  إدارته جناح يف املذرست مذير عليها يعتمذ التي األسس 

 نوع ٌحدد الذي فهو ، للمدرسة إدارته فً ٌتبعه الذي اإلداري النمط -1

. معالمها وٌرسم ، معه بالعاملٌن عالقته

 باألفكار معه العاملٌن تزوٌد من ٌتمكن حتى المستمر المهنً النمو -2

. األمام إلى ودفعها ، التعلٌمٌة العملٌة لتطوٌر الالزمة

 التطوٌر نحو ٌتجه بحٌث ، عمله مٌدان فً وبخاصة ، للتجدٌد مٌله -3

 تنفٌذ حد عند ٌقف فال ، المدرسة فً التربوي القائد باعتباره ، واإلبداع

. إلٌه تصل التً التعلٌمات

. للعمل المناسب الجو توفٌر -4

 ، واستعداداتهم خبراتهم على والوقوف ، هم كما معه العاملٌن تقبل -5

 عملٌة ٌسهل بشكل له المناسب المكان منهم لكل فٌحدد ، ومٌولهم

. وتقوٌمه متابعته



  : التصىيريت املهاراث -1

 ، بالمشكالت والشعور ، األفكار ابتكار على الفرد كفاءة مدى : بها ٌقصد

 واستنباط ، مكوناتها إلى المواقف وتحلٌل ، لها حلول إلى والتوصل

. بالمسببات األسباب وربط ، المحتملة النتائج

 بالصورة دائما ذهنها فً تحتفظ التً هً الكفاءة ذات التربوٌة والقٌادة

 ، ككل بالمجتمع التعلٌمً النظام وارتباط ، للتربٌة الجزئٌة ال ، الكلٌة

 ، وتنظٌمه ، العمل تخطٌط فً التربوي القائد المهارة هذه وتساعد

 وٌمكن ، المستقبلٌة لألمور وتوقعه ، األولوٌات وترتٌب ، وتوجٌهه

. الدراسٌة الحلقات خالل من المهارة هذه اإلدارٌة القٌادة تكتسب أن

املهاراث اإلداريت الالزمت لرجل اإلدارة: ثالثًا 



 : الفنيت املهاراث -2

 أثناء الفنٌة والطرائق األسالٌب استخدام فً القائد كفاءة مدى : بها ٌقصد

. بالعمل المتعلقة للمواقف ومعالجته لوظٌفته ممارسته

 التً والعملٌة العلمٌة والحقائق المعارف من معٌناا  قدراا  تتطلب الفنٌة والمهارات

 مدٌر بها ٌقوم التً الواجبات من العدٌد وهناك ، اإلداري العمل نجاح ٌتطلبها

 العملٌة تخطٌط : ومنهــا ، المهارات من النوع هذا مثل وتتطلب المدرسة

 الواجبات وتوزٌع ، السلطة تفوٌض لالتصال جٌد نظام وضع ، التعلٌمٌة

. والمهام

 على فٌحرص ، الذاتً التعلٌم بمبدأ القائد قناعة على ٌعتمد المهارات هذه وتنمٌة

 ، اإلدارة مٌدان فً جدٌد كل على وٌطلع ، باستمرار اإلدارٌة معرفته تنمٌة

 إكساب إلى تهدف تدرٌبٌة دورات إعداد التعلٌمٌة السلطات على ٌنبغً كذلك

. المهارات هذه مثل



 اإلنسانيت املهاراث

بناء الثقة واالحترام المتبادل بٌن أفراد المجموعة الواحدة -3

استخدام أسلوب الترغٌب واالستمالة فً التعامل مع العاملٌن -2

ال أسلوب القهر واإلرهاب

.احترام الشخصٌة اإلنسانٌة ودفعها إلى العمل  -1

قدرة الفرد على التعامل مع الغٌر بنجاح ، وتكوٌن بناء متماسك  :ٌقصد بها 

.ومتكامل ، ومتعاون من العاملٌن بقصد زٌادة إنتاجهم فً مجال العمل 

:وتبنى المهارات اإلنسانٌة على 


