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الحضور :

األستاذ /جاسم حسٌن الجاسم
األستاذ /غسان مدحت مشتهى

نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة وشؤون
الطالب
نائب المدٌر للشؤون
األكادٌمٌــــــــــــــــــــة

عمد اٌسٍد /عًٍ تٓ سامل اٌىىازي ( صاحة اٌرتخٍص وِدٌس املدزسح ) اجتّاعا ِع ٔائثٍه ٌٍشؤوْ
اإلدازٌح واٌطالب  -واٌشؤوْ األوادميٍح وذٌه ملنالشح اٌعٍٍّح اٌتعٍٍٍّح يف املدزسح .

و تداٌح شىس اجلٍّع يف املدزسح عٍى االستعداداخ واجلهىد اٌىثريج اٌيت ٌثرٌىهنا يف سثًٍ حتمٍك أتظاَ
اٌدزاسح ووافح اٌعٍٍّاخ اٌتعٍٍٍّح يف املدزسح  ،حٍث أٔين أود أْ أتٍغىُ تأٔه سىف ٌتُ تطثٍك ٔظاَ جدٌد
ٌتمٍٍُ أداء ِدٌسي املدازض وِساجعح تمٍٍُ املىظفني واملعٍّني وخاصح تعد إصداز وثٍمح اٌسٍىن املهين ٌٍرتتىٌني

اٌعاٍِني يف جماي اٌتعٍٍُ واٌيت تعصش لٍّا أساسٍح التد أْ ٌتحٍى هبا املعٍّىْ وِٓ ٌعًّ يف سٍه اٌتعٍٍُ وأمهها
اٌصدق واألِأح واٌنصاهح واملىضىعٍح واالجتهاد واٌىفاءج .
وورٌه تأخر يف االعتثاز جمًّ اٌعٍٍّح اٌتعٍٍٍّح يف املدزسح سىاء ِٓ جهح ٔتائج اٌطالب وأضثاطهُ أو
املدزسني .

التوصٌات :
1
2
3
4

 تكرٌم المعلمٌن المتمٌزٌن الذٌن ٌحققون نتائج عالٌة لطالبهم ألنهم أكدوا بأن سالمة النظامالتعلٌمً فً المدرسة مرتبط بإنتاج عناصر ممتازة .
 السعً إلى رفع كفاءة المعلمٌن فً إشراكهم فً الورش والدورات والمحاضرات . التركٌز على هوٌتنا وثقافتنا وقٌمنا األصٌلة بما ٌكفل جودة العملٌة التعلٌمٌة وفق اإلطار الوطنً.
 العمل على تحقٌق جودة التقٌٌمات الداخلٌة لقٌاس القدرات الحقٌقٌة للطالب والعمل على رفعمستوى أداء
الطالب فً االختبارات الوطنٌة والدولٌة وإعدادهم للتعلٌم الجامعً .

 - 5العمل على تحقٌق أفضل النتائج والمخرجات التعلٌمٌة .
 - 6تصمٌم خطة تطوٌر وتدرٌب الهٌئة اإلدارٌة والتعلٌمٌة فً المدرسة وتوفٌر محتوى تفاعلً ٌلبً
احتٌاجات الطالب والمعلم والمناهج الدراسٌة ووضع سٌاسات حول كٌفٌة التعامل مع المحتوى
الرقمً .
 - 7وضع آلٌات مختلفة تعتمد على إٌجابٌة المتعلم فً الموقف التعلٌمً وتشمل الممارسات التربوٌة
واإلجراءات التدرٌسٌة التً تهدف إلى تفعٌل دور الطالب من خالل العمل والبحث والتجرٌب
واكتساب المهارات وتكوٌن القٌم واالتجاهات  ،وهو تعلم قائم على األنشطة التعلٌمٌة المختلفة
.
 - 8ضرورة متابعة أداء المعلمٌن وتحسٌنه وإعداده ضمن برنامج ثقافً ومهنً متوازن ٌتناسب مع
الدور الكبٌر الذي ٌؤدٌه فً تربٌة النشئ .
 - 9ضرورة تفعٌل دور البحث العلمً للطالب فهو من أهم سمات العملٌة التعلٌمٌة الحدٌثة التً
تهدف إلى خلق
 - 10جٌل قادر على مواكبة التقدم العلمً والتكنولوجً الحدٌث .
 - 11تشكٌل لجنة لتقٌٌم أداء المعلمٌن واإلدارٌٌن على المستوى الداخلً  ،وإٌجاد نقاط القوة
والضعف وذلك عقب خروج نتائج الطالب للتقٌٌمات المختلفة ووضع الخطط والحلول المناسبة
لنقاط الضعف وعالجها .
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