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 عمل المربيبرنامج 
 

 ب" "الل  باالعتماد على برنامج 
 

وتنفيذ البرنامج يتم خالل دروس التربية وساعات .المرفق لوظيفة المربي ،على المركبات الواردة في المخطط التفصيلي مبنى البرنامج يعتمد    
 ا. أإلستقبال الشخصية مع الطالب وأألهل )جدول زمني ثابت ومعروف(، وكذلك أثناء الدراسة وبعده
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 مقاييس النجاح المنفذ المسؤول جدول زمني الجهة المشاركة المراحل العملية للتنفيذ االهداف والغايات المواضيع

(1 ) 

 ملف الطالب

التعرف على  -1

الطالب من الناحية 

العائلية، الصحية، 

اإلقتصادية والميول 

   الشخصية.

توثيق تحصيل  -2

 الطالب ومراقبة تقدمه.

مشاكل  توثيق -3

 سلوكية.

مالحظات مهمة من  -4

لقاءات شخصية مع 

 الطالب وولي أمره.

توثيق تقييم ذاتي  -5

 للمعلمين وللطالب.

 

تحضير ملف خاص  -1

.لكل طالب  

الحصول على تفاصيل  -2

الطالب الكاملة من 

 سكرتارية المدرسة. 

إعطاء معلمي المواضيع  -3

إستمارتي التحصيل 

 والسلوك. 

ل معلم الطلب من ك -4

تقديم ملخص كل أسبوعين 

لوضع الطالب التحصيلي 

 والسلوكي.

لقاءات شخصية مع  -5

 الطالب وذويهم ومعلميهم.

تلخيص شهري مع كل  -6

 طالب.

إستشارة الجهات  -7

المشاركة بصورة 

 متواصلة. 

مربي الصف. -1  

معلمو  -2

 المواضيع.

مستشارة  -3

 الطبقة.

الممرضة. -4  

السكرتيرة. -5  

ا أيلول شهر -1

وتشرين أّول 

 للتحضير.

إستمرار  -2

التواصل لمراقبة 

السلوكيات 

والتحصيل 

خالل السنة 

 الدراسية كاملة.

 

 

 مربي الصف.

إكتشاف بعض الحاالت التي تحتاج  -1

 إلى مساعدة سريعة.

أدوات كإستخدام المواد الموثّقة  -2

ن بياء مساعدة لخلق جّو من الحوار البنّ 

م إحتياجات الطالب والمربي وفه

 الطالب الخاصة.
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لغايات االهداف وا المواضيع  مقاييس النجاح المنفذ المسؤول جدول زمني الجهة المشاركة المراحل العملية للتنفيذ 

2) ) 

دستور المدرسة   

أن يعرف الطالب  -1

المسموح والممنوع، 

وكذلك حقوقه وواجباته 

 في هذه المؤسسة.

توعية الطالب  -2

ستور في كل ألهمية الد

مؤسسة أو مجتمع 

إنساني منظم والذي 

يعود بالفائدة على 

 الجميع.

أن يفهم الطالب أن  -3

والعقاب هما  ثوابأل

جزء من النظام في 

 المجتمع الديموقراطي.

أن يعي الطالب أن  -4

التوقيع من قبله وولي 

أمره بعد قراءة الدستور 

يعد بمثابة عقد يجب 

 إحترامه والتقيّد به.

وزيع الدستور بكامله ت -1

على جميع الطالب وقراءة 

 مقتطفات منه.

الطلب من كل طالب  -2

إبالغ أألهل بالدستور 

وقراءته في البيت مع ولي 

أمره والتوقيع عليه من 

قبلهما في المكان المعّد 

 لذلك.

توزيع النقاط الهامة  -3

 الملخّصة للدستور.

توزيع الجدول  -4

التوضيحي للمخالفات 

.والعقاب  

الوقوف على آراء  -5

الطالب ومواقفهم من بنود 

 الدستور. 

الطالب -1  

أولياء أألمور -2  

مربي الصف -3  

شهرا أيلول 

 وتشرين أّول
 مربي الصف

فهم الطالب لبنود الدستور  -1

 والتصرف حسب هذه البنود.

قلّة المخالفات من قبل الطالب. -2  

أولياء أألمور يدركون أهمية  -3

ون على إحترامه الدستور ويعمل

 ويساعدون في تنفيذه.
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ياتغااالهداف وال المواضيع  مقاييس النجاح المنفذ المسؤول جدول زمني الجهة المشاركة المراحل العملية للتنفيذ 

(3) 

تكتل المجموعة  

 الصفية

تحرير المخاوف،  -1

القلق والشكوك في هذه 

المرحلة، فالطالب 

يأتون من صفوف 

 ارسمدمختلفة و

 مختلفة. 

التقليل من المختلف  -2

وتعزيز المشترك بين 

   الطالب.

إعطاء إمكانية إدارة  -3

حياة إجتماعية سويّة، 

 ممتعة ومثمرة.

بناء رؤية تربوية  -4

صفيّة خاصة بين 

الطالب وأنفسهم وبينهم 

وبين المربي بحيث ال 

تتناقض مع الرؤيا 

المدرسية العامة أو 

 دستور المدرسة.

غالل بداية السنة إست -1

الدراسية لفعاليات تخدم 

 أألهداف وهي:

التعارف -أ  

مالءمة توقعات -ب  

آمال  –مكان جديد  -ج

 وتوقعات.

إستخدام دروس التربية  -2

للمرحلة أألولى من أجل 

إيجاد المشترك بين الطالب 

 وذلك من خالل الفعاليات:

إنسانيةقيم  -أ  

مربع الهوية السحري -ب  

غيّر العالمأنا وأنت سن -ج  

كيس القيم -د  

أين أنا؟ –بطاقة الهوية  -هـ  

 

ف.طالب الصّ  -1  

ف.مربي الصّ  -2  

 شهرا  ايلول 

. وتشرين أّول  

فمربي الصّ   

جو تربوي مريح مع الشعور  -1

ف.للصّ  باالنتماء  

ة لبعض الطالب.مبادرات شخصيّ  -2  

أإلهتمام بنظافة الصف وتزيينه. -3  

علمين مردود إيجابي من قبل الم -4

ات الطالب.لسلوكيّ    
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ياتغااالهداف وال المواضيع  مقاييس النجاح المنفذ المسؤول جدول زمني الجهة المشاركة المراحل العملية للتنفيذ 

4) ) 

تنمية الحياة أإلجتماعية  

 الصفي ة

ة تطوير شخصيّ  -1

الطالب بما في ذلك 

غرس محبته للبالد، 

للطبيعة، للفن للعلم 

جيا.والتكنولو  

 

تمكين الطالب من  -2

ف على أماكن التعرّ 

مختلفة في البالد، 

ة وكذلك مصانع مهمّ 

مختلفة اجتماعيةوحياة   

 

إعطاء الفرصة  -3

للطالب بزيارة المتاحف 

ف على القديم والتعرّ 

 والحديث.

 

تمكين الطالب من  -4

المشاركة بحفلة صفيّة 

 أو مدرسية.

أإلشتراك في جميع  -1

لطالب  الرحالت المعدّة

 الصفوف

 

الصف طالب -1  

 

مربي الصف -2  

 

مركز الرحالت -3  

 

معرفة  معلم -4

 البالد 

حسب الجدول 

المعّد 

للرحالت 

)تشرين ثان 

أيّار( –  

 

مربي الصف -1  

 

معرفة البالد معلم -2  

 الفعالياتب  الطالب اهتمام مدى -1

.أالجتماعية  

أألهل. الطالب  من ايجابيمردود  -2  

 

ركين في فعاليات مشابهة دد المشتع -3

 أثريّة أماكنزيارة  -2 دائما في ازدياد .

.متنوعة في البالد   

 

المشاركة في الرحل  -3

الهادفة ة الميدانيّ   

 

 

 

المشاركة في التحضير  -4

للحفالت الصفية 

 والمدرسية 
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ياتلغااالهداف وا المواضيع نفيذالمراحل العملية للت   مقاييس النجاح المنفذ المسؤول الجهة المشاركة جدول زمني 

(5) 

ة فع اليات حص   

ربيةالت    

ة تنمية شخصيّ  -1

الطالب وتذويت القيم 

ة.أإليجابيّ  أالجتماعية  

إكساب الطالب  -2

كنه من مهارات تمّ 

أوقات الفراغ  استغالل

 بشكل إيجابي.

بحث مشاكل تربوية  -3

ة.ة وعامّ خاصّ   

تنمية قدرات الطالب  -4

على فهم ما يدور حوله 

 من أحداث.

عاون تنمية روح التّ  -5

 أالجتماعيوالتداخل 

 لدى الطالب.

أإلهتمام بالمناسبات  -6

الدينية والوطنية 

 والعالمية.

تنمية الهوية  -7

 واإلنتماء.

تفعيل برنامج "اللب" حصة 

الصفوف بالتربية الخاص 

: ثاني عشر -من سابع  

آمال  –ن جديد مكا -1

 وتوقعات.

مالءمة التوقعات. -2  

.اجتماعية/إنسانية قيم -3  

مربع الهوية السحري. -4  

 

 شهر أيلول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مربي الصف  -1  

 

طالب الصف -2  

 

ي مستشار -3

 المدرسة

  مربي الصف

 

 

 

 

 

ات الطالب.تغيير واضح في سلوكيّ  -1  

 

 

 

ة لمساعدة مبادرات شخصيّ  -2

خرين.اآل  

 

 

اليات في طالب بالقيام بفعّ ال عداداست -3

ف.الصّ   

 

 

تطّور واضح في فهم مركبات  -4

.واالنتماءة الهويّ   

 

 

 

مردود إيجابي من قبل الطالب.  -5  

أإلنتخاب الصحيح -5  

كيس القيم -6  

أنا وأنت سنغيّر العالم -7  

بطاقة الهوية أين أنا؟ -8  

 تشرين أول

 

 

القتل السياسي -9  

اغيكعكة فر -10  

التداخل أإلجتماعي -11  

بين عالمين -12  

 تشرين الثاني

،  االمتحانات قبيل -13

 مواقف تجاه الغش.

أإلستقامة من وجهة  -14

 نظر مختلفة.

الهوية  –أكورديون  -15  

أنا في حيرة ماذا أفعل -16  

 كانون أول
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نيجدول زم المراحل العملية للتنفيذ االهداف والغايات المواضيع  مقاييس النجاح المنفذ المسؤول الجهة المشاركة 

ما هي بطاقة الهوية -17    

كلنا معاً أم كل لوحده؟ -18  

 أقوال أبناء الشبيبة. -19

 كانون الثاني

   

التضامن -20    

قيم أخالقية برؤية  -21

 تربوية متعدّدة.

أهمية الشجرة في حياة  -22

 أإلنسان.

التصنيع بأي ثمن؟ -23  

 

 شباط

   

حرب الصور -24    

أقليات في دولة قومية. -25  
 آذار

   

حقوق وواجبات -26    

أهمية الرحالت/ كيف  -27

 نتجول؟

هوية شخصية )فيلم( -28  

 نيسان

   

أإلستقالل لدى الدول -29    

وثيقة أإلستقالل -30  

أهمية العامل/ عيد  -31

 العمال

 أيار

   

 –فعالية الرسائل  -32  

 فعاليات وداع

التعايش بسالم -33  

معضلة معين -34  

 حزيران
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ياتغااالهداف وال المواضيع  
المراحل العملية 

 للتنفيذ
 الجهة المشاركة

جدول 

 زمني
 مقاييس النجاح المنفذ المسؤول

(6 ) 

الدراسة 

 والتحصيل

مساعدة الطالب في  -1

إستغالل قدراته بصورة 

 ناجعة ومثمرة

متابعة تحصيل  -2

الطالب في كل 

لمواضيع، للوقوف ا

 على مشاكل تحصيله.

تذويت روح  -3

المواجهة وتحمل 

المسؤولية والقيام 

 بالواجبات المطلوبة.

أإلبتعاد عن الغش  -4

والخداع في إعداد 

 الوظيفة أو أإلمتحان.

تحسين أآلداء  -5

الوظيفي لدى الطالب 

ورفع معداّلت 

 التحصيل.

المساعدة في بناء -1  

وتخطيط برنامج خاص 

الب إلستثمار الزمن للط

 بصورة ناجعة.

مالءمة أسلوب  -2

دراسي للطالب في حالة 

 " العسر التعلمي"

متابعة عمل الطالب  -3

في الوظائف والمهام 

المختلفة وإحضار 

مستلزمات الحصص 

)إستمارة متابعة 

 التحصيل(.

لقاءات شخصية مع  -4

الطالب الذين يعانون من 

ي التحصيل للوقوف تدنّ 

م على مشاكله

 ومساعدتهم.

إضافة ساعات خاصة  -5

لمجموعة الطالب ذوي 

 التحصيل الضعيف 

معاقبة الطالب  -6

المتورط في عملية الغش 

عليه دستور  كما ينصّ 

 المدرسة 

مربي الصف -1  

 

طالب الصف -2  

 

معلمو المواضيع -3  

 

ي مستشار -4

 المدرسة

 

مدير المدرسة -5  

من تشرين 

أّول حتى 

نهاية السنة 

ةالدراسي  

تقدّم الطالب بصورة تدريجيّة  -1 مربي الصف

العالمات. حسب سجلّ   

ة الطالب تقييم المعلمين لغالبيّ  -2

 إيجابي.

تقييم الطالب لذاته مرض ٍ. -3  

عدم وجود حاالت من الغش والنقل  -4

.أالمتحاناتفي   

قيام الطالب بكل واجباتهم بصورة  -5

كاملة )حسب إستمارة متابعة 

 التحصيل(.
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ياتغااالهداف وال المواضيع  
المراحل العملية 

 للتنفيذ
 الجهة المشاركة

جدول 

 زمني
 مقاييس النجاح المنفذ المسؤول

(7 ) 

 المناخ التربوي

أن يحافظ الطالب على  -1

جّو تربوي سوي داخل 

 الصف وخارجه

أن يحافظ الطالب على  -2

الحضور الصباحي 

بصورة منتظمة وعدم 

و الخروج أثناء الحصص أ

 بينها.

أن يلتزم الطالب  -3

بدستور المدرسة وقوانينها 

المتعلقة بالنظام العام 

والمظهر الخارجي 

 واللباس المّوحد.

إشتراك الطالب  -4

بحصص أإلستشارة 

الخاصة بالمهارات 

 الحياتية واإللتزام بها.

إحترام الطالب لزمالئه  -5

ومعلميه في الصف 

 وخارجه.

إكساب الطالب الحدود  -6

 ة(. الزمن، الدقّ  حتراما)

ف يسلم مربي الصّ  -1

لمعلمي المواضيع 

"تشخيص  استمارة

 الوضع السلوكي"

يطلب من كل معلم  -2

تسليم أإلستمارة كل 

أسبوعين للوقوف على 

 مخالفات الطالب 

يراقب المعلم  -3

والتغيّبات في  تالتأخيرا

ملف التأخر الخاص  

 الصف.بطالب 

يسجل المربي  -4

في إستمارة المخالفات 

المخالفات الشخصي 

للطالب المتواجدة في 

 الملف الخاص للطالب.

يتم مواجهة المخالفين  -5

بصورة شخصيّة للوقوف 

معهم على أألضرار 

 الناجمة عن سلوكياتهم.

في حالة تعددت  -6

المخالفات، يتم إنذار 

الطالب ومن ثم إستدعاء 

 ولي أألمر.

لجنة  استدعاءيتم  -7

 المجلس التربوي

في حالة المدرسي 

تواصل السلوك السلبي 

للطالب ويعاقب كما ينص 

 عليه الدستور المدرسي.

 مربي الصف -1

 

 الطالب -2

 

مستشارو  -3

 المدرسة

 

 معلمو المواضيع -4

 

لجنة الطاعة  -5

 الصفيّة

 

نة كل أيام السّ 

 ةالدراسيّ 

 فمربي الصّ -1

  مستشارو المدرسة -2

المجلس التربوي  -3

 المدرسي

يل مخالفات كبيرة من قبل عدم تسج -1

)تشويش،تغيّب ملحوظ،  الطالب

إستخدام العنف الجسدي والكالمي أو 

 تخريب ممتلكات ..... (

حضور الطالب الصباحي وأثناء  -2

الحصص كامالً تقريباً وذلك بناًء على 

تسجيالت المعلمين في إستمارة 

 التشخيص السلوكي ودفتر اليوميات.

ت أو مشاكل بين عدم وجود مشادا -3

طالب الصف حيث ال يوجد شكاوى 

 من الطالب.

ة جميع الطالب ملتزمون بحصّ  -4

 ة.  المهارات الحياتيّ 

التربية االجتماعية:مرشدة   

بدرسميحة   
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