اجتمبع السيد األستبذ  /على بن سبمل الكىاري  -صبحب الرتخيص ومدير املدرست
مع أعضبء اهليئت اإلداريت واألكبدمييت لإلعداد
لالختببراث النهبئيت للشهبدة الثبنىيت واختببراث التقييم الرتبىي الشبمل
لٌوم  :االثنٌن

التارٌخ 2014/5/19:م

الزمن  :من الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة الثانٌة والنصف ظهرا
المكان  :المسرح المدرسً
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كلمة السٌد  /صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة – للسادة النواب واألعضاء بمناسبة قرب االختبارات .
توزٌع االختصاصات على النواب والمنسقٌن والمشرفٌن اإلدارٌٌن .
دور نتائج االختبارات القادمة فً عملٌة التقٌٌم الشامل للمدرسة .
أهمٌة االستمرار فً الدروس االثرائٌة أثناء االختبارات .
االهتمام بانتظام الطالب خالل الفترة القادمة  ،والتواصل المستمر مع أولٌاء األمور لتشجٌع وحث الطالب على
االنتظام فً الدراسة حتى موعد االختبارات .
ما ٌستجد من أعمال .

محضر االجتماع واهم القرارات التي صدرت عن هذا االجتماع
عقد السٌد  /على بن سالم الكواري – صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة – اجتماعا هاما الٌوم األحد الموافق
2013/5/12م – بمناسبة اقتراب موعد االختبارات النهائٌة للشهادة الثانوٌة العامة  ،واختبارات التقٌٌم التربوي الشامل
لطالب الصفٌن العاشر والحادي عشر  ،لما لهذه االختبارات من أهمٌة كبٌرة فً جنً ثمار الجهود التً بذلتها إدارة
المدرسة العلٌا وأعضاء الهٌئة اإلدارٌة واألكادٌمٌة على مدار عام دراسً كامل .

أوال  -:كلمة السيد  /صاحب الترخيص ومدير المدرسة – للسادة النواب واألعضاء بمناسبة قرب االختبارات-:
بدأ سٌادته االجتماع بكلمة أثنى فٌها على الجهود الكبٌرة التً بذلها وٌبذلها السادة النواب والمشرفٌن واألخصائٌٌن
والمنسقٌن والمعلمٌن كل فً مجال تخصصه  ،األمر الذي وضع المدرسة فً مركز مرموق فً كافة المسابقات التً
شاركت فٌها على مدار األعوام الثالث الماضٌة  ،وال تزال تحصً العدٌد من الجوائز والمراكز فً كافة المجاالت هذا
العام  ،وهذا ٌرجع بالدرجة األولى إلى الدعم غٌر المحدود الذي تقدمه اإلدارة العلٌا للمدرسة لكل من ٌشارك فً أي
مسابقة على المستوي الداخلً أو على المستوي الخارجً  ،وكلنا أمل أن تشارك المدرسة العام الدراسً القادم فً مسابقة
المدارس المتمٌزة  ،الن ما نقوم به فً المدرسة وما نحصل علٌه من مراكز مرموقة تجعلنا نفوز بإذن هللا فً هذه
المسابقة التً فازت بها مدارس أخري ال تزٌد عن مدرستنا فً شًء .
وفً ختام كلمة سٌادته وجه الحاضرون إلى بذل أقصى الجهد خالل الفترة المتبقٌة من العام الدراسً والوصول بنتائج
طالبنا إلى المرتبة التً تضع المدرسة فً المقدمة دائما كما عودتنا مجهوداتكم فً كافة المجاالت  ،ونبه إلى أهمٌة أن
ٌقوم كل فرد فً المدرسة بدوره على أكمل وجه إرضاء هلل عز وجل وأمال فً مستقبل أفضل لطالبنا األعزاء علٌنا الن
أولٌاء أمورهم وضعوا ثقتهم فٌنا وٌجب أن نكون عند حسن الظن بنا .

ثانيا  -:توزيع االختصاصات على النواب والمنسقين والمشرفين اإلداريين-:
أكد سٌادته بعد ذلك على أهمٌة توزٌع األعمال على السادة النواب والمنسقٌن والمشرفٌن اإلدارٌٌن بحٌث ٌطلع كل فرد
فٌهم بدورة المحدد له حتى ال ٌحدث تضارب فً االختصاصات  ،وكلف سٌادته كل من النائب اإلداري والنائب األكادٌمً
بعقد اجتماع للجان السٌر والكنترول وتجمٌع المستندات المطلوبة من الطالب ولجان تجهٌز قاعات االختبارات فً موعد
أقصاه ٌوم االثنٌن  2013 /5/20م والعمل على االنتهاء من كل األعمال التجهٌزٌة واإلعدادٌة بالشكل المثالً بحٌث ال
تأخذ على المدرسة أي مالحظات أو ٌحضر أي مسؤول من المجلس األعلى وٌري أي قصور من أي لجنة من اللجان .

ثالثا  -:دور نتائج االختبارات القادمة في عملية التقييم الشامل للمدرسة-:
وفً هذا الخصوص أشار السٌد األستاذ  /على سالم الكواري – صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة – إلى أهمٌة تدرٌب
الطالب على كٌفٌة أداء االختبارات  ،لكً ال ٌشعروا بالخوف أو التوتر أثناء االختبارات  ،كما أن نتائج هذه االختبارات
ستكون المقٌاس الحقٌقى لنمو المدرسة وتطورها  ،وستكون هذه النتائج العمود الرئٌسً فً تقٌٌم المدرسة وتجدٌد الثقة فً
إدارتها من كافة الجوانب .
لذا فان على الجمٌع مدرسٌن ومشرفٌن ومنسقٌن ونواب أن ٌعملوا بكل جد ونشاط من اجل ارتفاع نسبة النجاح فً جمٌع
المواد بمقدار ٌزٌد على  %20عن العام الماضً ،

ولن يتحقق ذلك إال عن طريق -:
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2
3
4
5
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 المراجعة الٌومٌة مع الطالب على كل أجزاء المناهج التً تم تدرٌسها حتى موعد االختبارات . تدرٌب الطالب بصفة ٌومٌة على اإلجابات النموذجٌة لألسئلة المتوقع احتواء االختبارات علٌها . التواصل مع أولٌاء أمور الطالب المقصرٌن  ،وحثهم على زٌارة المدرسة وحضور حصص مشاركة . الزٌارات المٌدانٌة التً سٌقوم بها السادة رئٌس وأعضاء مجلس األمناء للصفوف الدراسٌة . توعٌة الطالب بان هذه االختبارات هً اختبارات نهائٌة ٌتحدد على أثرها مستقبل الطالب ودوره فً الحٌاة . الرجوع إلى إدارة المدرسة العلٌا فً أي مشكالت قد تواجه المنفذٌن لهذه التعلٌمات من اجل حلها وتوفٌر جمٌعاإلمكانٌات الالزمة إلحداث تغٌٌرات نوعٌه فً مستوٌات الطالب .

رابعا  -:أهمية االستمرار في الدروس االثرائية أثناء االختبارات -:
أن هدفنا خالل الفترة القادمة هو تحقٌق رؤٌة ورسالة المدرسة ورفع نسب النجاح فً جمٌع المواد بحٌث ال تقل عن
 %20عن نسب النجاح العام الماضً  ،ولتحقٌق هذا الهدف أري أن تستمر الدروس االثرائٌة للطالب خالل الفترة
القادمة وحتى أثناء أٌام االختبارات  ،بالتنسٌق مع الجهات المسئولة بالمجلس األعلى  ،الن ذلك ٌضمن لنا مراجعة
الطالب بشكل منتظم  ،وٌساعدهم على التركٌز بعٌدا عن المنزل الذي قد ٌتسبب فً ضٌاع وقت وجهد الطالب فً تلبٌة
طلبات أو مقابلة زوار خالل هذه الفترة الهامة فً حٌاة الطالب  ،كما ٌضمن لهم التدرٌب المستمر على األسئلة المختارة

من جانب السادة المنسقٌن والمعلمٌن بحٌث ٌستطٌع الطالب اإلجابة على أي أسئلة ترد فً االختبارات النهائٌة  ،وسوف
تساند إدارة المدرسة العلٌا الجمٌع من اجل الوصول إلى هدفنا المراد تحقٌقه  ،الن تحقٌق هذا الهدف ال ٌدخل فً مصلحة
صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة بمفرده وإنما سوف ٌعم بالخٌر على الجمٌع فً كافة الجوانب .

خامسا  -:االهتمام بانتظام الطالب خالل الفترة القادمة  ،والتواصل المستمر مع أولياء األمور لتشجيع وحث الطلتظام
في الدراسة حتى موعد االختبارات-:
نأمل من السادة المشرفٌن اإلدارٌٌن والسادة األخصائٌٌن االجتماعٌٌن التواصل المستمر مع الطالب وأولٌاء األمور من
اجل انتظام الطالب خالل الفترة الحالٌة والقادمة لما لهذا االنتظام واالنضباط من رد فعل اٌجابً على المستوي األكادٌمً
للطالب على الرغم من اقتراب االختبارات .
وال يمكن أن يتحقق ذلك إال من خالل -:
)1
)2
)3
)4

توعٌة الطالب وأولٌاء األمور بأهمٌة المراجعات الٌومٌة التً تتم داخل الصفوف الدراسٌة ألنها تساهم إلى حد
كبٌر فً تدرٌب الطالب على اجتٌاز االختبارات القادمة بٌسر .
التأكٌد للطالب وأولٌاء األمور على أهمٌة وضرورة االنتظام فً الدوام حتى ال ٌتعرض الطالب لإلجراءات
التً تنص علٌها الئحة الضبط السلوكً .
االهتمام بالحاالت التً تحتاج لدعم إضافً مستمر بالتعاون مع السٌد  /منسق الدعم اإلضافً .
المرور على الصفوف للتعرف على نسب الحضور والغٌاب بصفة دورٌة وٌومٌة من اجل رفع نسبة الحضور
بشكل ٌومً  ،للحفاظ على مصداقٌة المدرسة ودورها .

 )5أداء السادة المدرسون لدورهم بشكل كامل وعدم التهاون بسبب قلة أعداد الطالب الحاضرٌن .
 )6التوسع فً اكتساب عالقات مهنٌة مع الطالب وأولٌاء األمور من خالل لجنة التواصل االجتماعً بالمدرسة .
 )7أن ٌؤدي مربً الصف دوره المنوط به فً دمج الطالب فً األنشطة الصفٌة للمدرسة كما هو الحال فً
األنشطة الالصفٌة  ،مع التركٌز على الجوانب األكادٌمٌة .
وفً ختام االجتماع وجه سٌادته الشكر والتقدٌر إلى الحضور متمنٌا لهم اطراد التطور والنجاح فً تحقٌق أهداف المدرسة
ورسالتها ورؤٌتها على مستوي المرحلة الثانوٌة .
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على ســــــــــامل الكـــــــواري
صاحب الرتخيص ومدير املدرسة

