مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية المستقلة للبنين
رسالتنا  ( :نسعى إىل حتقيق العمق األكادميي وحتفيز الفكر على اإلبداع  ،وحب الوطن وخدمة اجملتمع وجودة التعليم)
رؤيتنا :

( إعداد الطالب للمستقبل الواعد وتنمية املعرفة والتعليم يف قلوب أبنائنا)

اجتماع نائب المدير للشؤون األكاديمية مع أعضاء الهيئة التدريسية
 :مسرح المدرسة
المكان
اليوم و التاريخ  :األربعاء 1025/ 9/1

نيابة عن صاحب الترخيص ومدير المدرسة األستاذ  /علي سالم الكواري اجتمع نائب المدير
للشؤون األكاديمية األستاذ /غسان مدحت مشتهى هذا اليوم األربعاء 1025/ 9/1
بأعضاء الهيئة التدريسية وتناول االجتماع النقاط التالية:
* اجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي مع أصحاب
تراخيص ومدير ي المدارس المستقلة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد  ،1022-1025حيث أكد
سعادته لرفع مستوى التحصيل االكاديمي ضرورة المتابعةالصفية الجادة من مدير المدرسة
والنائب األكاديمي ومنسقي المواد الدراسية ،وتطوير طرائق التدريس وتعزيز االشراف التربوي
وضبط السلوك الطالبي والتشديد على الحضور والغياب.
*أن جودة أداء المعلمين وتعزيز كفاءتهم ،ورفع مستوى التحصيل األكاديمي للطلبة ستكون على
قمة أولويات وأهداف العام الدراسي الجديد.
* ضرورة البداية الجادة في الدراسة من أول يوم دراسي وعدم التهاون والتساهل في تطبيق
القوانين والنظم التربوية وتحمل كل طرف مسؤوليته في العملية التعليمية والتربوية.

* إنشاء مكتب لإلشراف التربوي بهيئة التعليم لوضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير اإلشراف
التربوي ،وتطبيق إجراءات صارمة في توظيف المعلمين وتخفيف األعباء علىهم وتطبيق الئحة
المخالفات والجزاءات.
* على المدرسين البدء بشرح الدروس من أول يوم الموافق األحد ،1025/9/2حتى ولوكان في
الصف طالب واحد  ،وعدم الجلوس عند المشرف اإلداري .
*الغياب :ليس مسؤولية المشرف فقط  ،وأنما يتحمل المدرس المسؤولية أيضا ،ويحتسب الغياب من
أول يوم  ،وإشعار الطالب بااللتزام بالدوام الرسمي من الساعة السابعة حتى الساعة 2::0بعد
الظهر.
* استالم الكتب :ضرورة استالم الكتب المقررة من أمين المخزن  ،ويكون التحضير للدروس من
أول يوم للدراسة وهو الموافق األحد  ،1025 /9/2ويتم تسليم الكتب للطلبة بدءا من يوم األحد
1025/9/2م ،وعلى المدرس تنبيه الطالب بكتابة اسمه على الكتاب .
*الجداول :سيتم تسليم الجداول غدا الخميس 1025/9/3م
* التحضير :يكون التحضير للدروس من أول يوم للدراسة وهو الموافق األحد ،1025 /9/2
وضرورة تعاون الجميع ويكون التحضير تحت إشراف القسم بالكامل.
* الخطة االجرائية  :سيتم تنفيذها هذا العام 1022-1025م
*طرائق التدريس :على المدرسين استخدام طرائق جديدة تناسب مستويات الطالب ،على أن يتم
تغيير الخطة التدريسية لمصلحة الطالب.
* الئحة السلوك:سيتم توزيع نسخة من الئحة السلوك على المدرسين ،وعلى المدرس ضرورة
اإلبالغ عن الطلبة الذين يعرقلون سير الدرس ،وكذلك االستفسار عن الطالب الغائبين
ومتابعتهم  ،وإشعار الطالب بوجود درجات على أعمال السنة  ،والتنبيه على الطالب بتطبيق
نظام الفصلين للصف الثاني عشر ،وعلى الطالب أن يبذل قصارى جهده في الفصل اآلول حتى
يحصل على نسبة جيدة تساعده في الفصل الثاني.
*المختبرات :تجرى التجارب داخل المعمل وليس داخل الفصل ،ويتوجب وجود سجل وجدول
الستخدام المعامل بالتنسيق مع محضري المعامل.
*مركز مصادر التعلم :ضرورة عمل جدول لكل مدرس بالتنسيق مع أمين مركز مصادر التعلم،
وعلى الجميع أن يواظب على استعارة الكتب الالزمة له.
*معامل الحاسوب :ضرورة عمل جدول الستخدام هذه المعامل.
* القاعة الرياضية :يمنع منعا باتا استخدامها في ممارسة لعب كرة القدم من قبل المدرسين،
ويتم استخدامها لأللعاب المخصصة لها.

وفي ختام االجتماع وجه األستاذ /غسان مدحت مشتهى الشكر ألعضاء الهيئة التدريسية
على حضورهم االجتماع وتمنى لهم التوفيق .

نائب المدير للشؤون األكاديمية
أ /غسان مدحت مشتهى

صاحب الترخيص ومدير المدرسة
األستاذ /علي سالم الكواري

