وقفات ونظرات تأملية في بنية التقويم المستمر
( نظرات جمالية )
انؾًذ هلل خٛش يب اثزذأ ثزكشِ انجبدئٌٕ ٔفالح ٔعاليب ػهٗ خٛش يٍ ؽًذ هللا ٔؽكشِ يؾًذ ثٍ ػجذ
هللا فهٗ هللا ػهٔ ّٛعهى ٔ .ثؼذ
ٚؼٛؼ ًَو انزمٕٚى انًغزًش ػبيّ انؼبؽش رمشٚجب فًُز أٌ ثذأ رطجٛك ْزا انُٕع يٍ انزمٕٚى فٙ
انقفٕف األٔنٛخ ٔ ،يب صنُب ئنٗ ْزِ انهؾظخ َشٖ ف ٙانًٛذاٌ انزشثٕ٘ اَمغبيب ف ٙانشأ٘ ٔاخزالفب
فٔ ٙعٓبد انُظش ؽٛبل عذٖٔ ْزا انًُو يٍ انزمٕٚى ث ٍٛيإٚذ ٔيزؾفع ٔيزفبئم ثم ٔسثًب ؽبعت
ٔنٕ ؽبٔل ؽخـ يب أٌ ٚغزمق ٙيب نذٖ كم فشٚك يٍ أدنخ ٚذػى ثٓب سأ ّٚنشثًب رٕفم ئنٗ َزٛغخ
أٌ عم ٔنٛظ كم يب كزت ٔلٛم ؽٕل انزمٕٚى انًغزًش( سفنب ٔرأٛٚذا ) ال ٚخشط ػٍ كَّٕ يغشد
أساء اَطجبػٛخ ُٚمقٓب انكضٛش يٍ انزشٔ٘ ٔانُظش أٔ سدٔد أفؼبل يجُٛخ ػهٗ صمبفخ انشفل نكم
يبْٕعذٚذ ؽزٗ ٔاٌ كبٌ يفٛذا أ ٔ َظشح يغشلخ ف ٙانزفبؤل ٔاأليم نى رزنؼ انقٕسح نذٓٚب ٔنى
رُنظ فكشح ْزا انُٕع يٍ انزمٕٚى نذٖ كم ْإالء عٕاء يُٓى يٍ كبٌ يإٚذا أٔ يزؾفظب أٔؽبعجب
ٔثْ ٍٛزِ األيٕاط انًزالهًخ يٍ اٜساء ٚمف انزمٕٚى انًغزًش ٔؽبنّ كؾبل انًغزغٛش يٍ انشينبء
ثبنُبس فاٌ ٔنٗ ٔعّٓ ئنٗ عٓخ انًإٚذ ٍٚأمفٕا ػهْ ّٛبنخ يٍ اإلػغبة ٔانزجغٛم ٔؽبنٓى ٚمٕل (
ٔػ ٍٛانشمب ػٍ كم ػٛت كهٛهخ ٔ )......اٌ انزفذ ئنٗ خقٕيّ يبدا ئنٓٛى ٚذ انزقبنؼ كبٌ عٕاثٓى
ثزغٓى ٔاصٔساس ( سة ٕٚو ثكٛذ يُّ....فهًب فشد ئنٗ غٛشِ ثكٛذ ػهٔ . ) ّٛنؼهُب فْ ٙزِ
انؼغبنخ ٔفْ ٙزا انفنبء األخٕ٘ َؾبٔل ثمذس انًغزطبع أٌ َنغ ؽذا نٓزا انزؾشرو ف ٙانًٕالف
انزٚ ٙهزٓت ثٓب انٕالغ انًٛذاَ ٙانزشثٕ٘ ٔؽبل انغًٛغ كؾبل يٍ لبل ( كم ٚذػٔ ٙفال نهٛهٗ ......
) فال ٚزجبدس ئنٗ انزٍْ أدَٗ ؽك ف ٙؽغٍ َظش عًٛغ األهشاف ٔاٌ االخزالف يبْٕ اال ظبْشح
فؾٛخ ْذفٓب انزالل ٙػهٗ أيش عٕاء ٔنٛظ انزمبهغ ٔانزًبَغ انفظ فبألفم ئ ًرا أٌ انغًٛغ يزفك ػهٗ
أٌ انؾك ثغٛزّ ٔانُمبػ انؾش انُضٔ ّٚعٛهزّ ٔنؼهّ ٚؾشص ئؽذٖ دسعبد انًغزٓذ  .كًب ئَ ٙاهًؼ
يٍ خالل ْزِ انًؾبسكخ انًزٕامؼخ أ ٌ َُقف ْزا انًُو يٍ انزمٕٚى يٍ غٛش ئفشاه ٔال رفشٚو
يٍ خالل رغهٛو اننٕء ػهٗ انقٕس انغًبنٛخ انًؾشلخ فَ ّٛزهًظ فٓٛب ثًٕمٕػٛخ ْٔذٔء يؾبعُّ
ٔيًٛضارّ نُؼًم ػهٗ رؼضٚضْب ٔرضجٛزٓب ٔثبنًمبثم َزهًظ َٕالقّ ُْٔبرّ  ،نُشٖ ئيكبَٛخ يؼبنغخ
انمقٕس ٔسدو انفغٕح ٔرؾمٛك انزٕافم أنٛظ رنك أفنم يٍ األؽكبو انًغجمخ أٔ اإلعمبهٛخ أٔ
االَطجبػٛخ
ئرا رمشس رنك فهُجذأ ثبنُمطخ األٔنٗ ْٔ ٙانًغًٗ -:
االعى انؼهً ٙنٓزا انًُو يٍ انزمٕٚى ( هو التقويم المبني على إتقان المعارف والمهارات والعلوم )
والمعروف اختصارا ( ثبنزمٕٚى انًغزًش ) ئ ًرا يٍ خالل انزغًٛخ انؼهًٛخ ٚزنؼ انٓذف ْٕٔ انؼًم
ػهٗ عؼم انطبنت ٚكزغت انًٓبساد ٔانًؼبسف ٔانؼهٕو انزٚ ٙذسعٓب ثذسعخ اإلرمبٌ انكبيم فمو .
ٔأيب االعى انًخزقش فاَّ ُٚجضك يٍ هجٛؼخ ْزا انًُو ْٕٔ ٚؼُ ٙأٌ انزمٕٚى ػًهٛخ ئعشائٛخ ال
رُفقم ػٍ انزذسٚظ ٔاٌ كبٌ ًٚش ثًشاؽم ( رؾخٛق ، ٙثُبئ ، ٙخزبي) ٙ
صبَٛب  /الشعار -:يُز أٌ ألش انزمٕٚى انًغزًش ف ٙػبيّ األٔل ْٕٔ ٚهٕػ ثؾؼبس عبء ٚؾًهّ يفبدِ (
تحقيق التمحور حول الطالب ) ٔنؼهُب ػُذيب َغزؼشك ثؼل يضاٚب انزمٕٚى انًغزًش َزؾمك يٍ
أيشًْ ٍٚب ٔالؼٛخ ْزا انؾؼبس انغبثك ٔيذٖ انُغبػ انز٘ رؾمك نّ ػًهٛب .
مزايا التقويم المستمر-:
ٚ - 1شٖ كضٛش يٍ انًُظش ٔ ٍٚانًًبسع ٍٛنًُو رمٕٚى أداء انطبنت ( انزمٕٚى انًغزًش ) أٌ ْزا
انًُو ٚؼذ انٕعٛهخ األَغت نزأكٛذ ئرمبٌ انطبنت نهًٓبساد انًغزٓذفخ .

ٚ - 2شٖ انًُبفشٌٔ نّ أٚنب أَّ ٚؾمك ثفبػهٛخ ػبنٛخ يؼُٗ انزفبػم انُؾو ث ٍٛانًؼهى ٔانًزؼهى يغ
انؼُبٚخ انمقٕٖ ثبنغبَت انزطجٛم ٙيٍ لجم انطبنت .
ٚ - 3ؾزف ٙانًإٚذٌٔ نٓزا انُٕع يٍ انزمٕٚى ثًمٕنخ أٌ انزمٕٚى انًغزًش عؼم ثٛئخ انًذسعخ عبرثخ
نهًزؼهى ٔيؾفضح نّ ػهٗ انزؼهى ٔيشدٔد رنك عٛكٌٕ ػهٗ َفغٛخ انطبنت انز٘ يٍ أعهّ فغُب ٔسفؼُب
انؾؼبس انغبثك ئر عٛقجؼ رْبة انطبنت ئنٗ انًذسعخ ثذافغ انشغجخ انذاخهٛخ أٔ انخبسعٛخ نهزؼهى ،
ٔنٛظ انشْجخ.
ٚ - 4شٖ أَقبس ْزا انًُو أَّ أػطٗ األعشح دٔسا فبػال ف ٙػًهٛخ انزمٕٚى ٔعغش انؼاللخ ثٍٛ
انجٛذ ٔانًذسعخ ثؾكم ٕٚي ٙػجش يزكشح انٕاعت ٔانًخبهجبد انز ٙرزى يغ انًشؽذ انطالثٙ
ٔانًؼهً. ٍٛ
 - 5ئصانخ انشْجخ يٍ ؽجؼ االخزجبساد انز ٙكبَذ رغجت ؽبنخ يٍ االعزُفبس ف ٙانجٛذ نفزشح يؾذٔدح
صى رخًذ كبنجشكبٌ انز٘ ٚضٕس صى ٚخًذ ٔ .نكٍ ال ٚؼُ ٙانجزخ أٌ ئصانخ ؽجؼ االخزجبساد ْٕ ئنغبء نٓب.
ٔئًَب انغذٚذ أٌ االخزجبساد نى رؼذ األداح انٕؽٛذح نهؾكى ػهٗ انطبنت.
 - 6لنٗ انزمٕٚى انًغزًش ػهٗ أعهٕة انُغبػ ثبنفشفخ انٕاؽذح ثم أفجؼ انطبنت ٚمٕو أداؤِ
ثأكضش يٍ أداح ٔٚؼطٗ أكضش يٍ فشفخ ٔمًٍ انُظبو نهطبنت أَّ يزٗ يب رًكٍ يٍ رؾمٛك اإلرمبٌ
نهًٓبسح ثأ٘ أداح يٍ أدٔاد انزمٕٚى انًزؼذدح اعزؾك انزشفٛغ ٔرغبٔص انًٓبسح .
ٚ - 7شاػْ ٙزا انًُو يٍ انزمٕٚى انطالة رٔ٘ االؽزٛبط انخبؿ ٔرنك ثزٕفٛش انجٛئخ انزؼهًٛخ
ٔانزؼهًٛٛخ ( يكبَب ٔيؾزٕٖ ) فًٛب ٚؼشف ثبنفقٕل انؼالعٛخ ٔانجشايظ انًغبَذح داخم انًذسعخ أٔ
خبسعٓب .
 - 8رجُٗ ْزا انُٕع يٍ انزمٕٚى يجذأ انزمٕٚى انؾبيم نؾخقٛخ انطبنت ( ػهًٛب ٔرشثٕٚب َٔفغٛب
ٔاعزًبػٛب )....ؽزٗ رزكبيم ؽخقٛخ انطبنت ٔال ٚجُٗ عبَت دٌٔ آخش أٔ ػهٗ ؽغبة عبَت آخش .
 - 9يٍ أعم رفؼٛم ينًٌٕ ؽؼبس( انزًؾٕس ؽٕل انطبنت ) فمذ ؽٕل ْزا انًُو انًؼبسف ٔانؼهٕو
انكهٛخ ( د ، ٍٚنغخ ػشثٛخ  ،سٚبمٛبد  )....ئنٗ يُظٕيخ يٍ انًٓبساد انزشاكًٛخ ٔرنك ػجش
اعزخذاو هشٚمخ رؾهٛم انًؾزٕٖ يًب ٚغٓم ػهٗ انًؼهى انغٛش ثخطٗ ٔئٛذح يزضَخ ٚؼشف نكم دسط
ينًَّٕ يٍ انًٓبساد ٔ .ثبربن ٙعٓم ػهٗ انًؼهى ٔانًزبثغ نٕمغ انطبنت رؾذٚذ َمبه انمٕح
ٔاننؼف ثؾكم دلٛك عذا يًب ٚشكض انغٕٓد ٔٚمهم انًغٕٓد  .يٍ انطبنت ٔيٍ انًؼهى ػهٗ ؽذ
عٕاء .
 -11عؼم ػًهٛخ انزمٕٚى انؾبيهخ ٔعٛهخ ٔنٛغذ غبٚخ ْذفٓب رؾغ ٍٛأداء انًزؼهى ٔرطٕٚشأداء انًؼهى .
 - 11رٕؽٛذ ئعشاءاد انؾكى ػهٗ انطبنت رؼذ يٍ يُبلت ًَو انزمٕٚى انًغزًش ألٌ رنك اإلعشاء
لنٗ ػهٗ فٕس االصدٔاعٛخ ٔانزفغٛشاد انؾخقٛخ انز ٙكبٌ ٚؼظ ثٓب انًٛذاٌ انزشثٕ٘ عبثمب .
 -12ثُبء انجشايظ انؼالعٛخ ٔاإلصشائٛخ ْٔزِ انُمطخ رؼذ يفخشح انزمٕٚى انًغزًش ئر أنضو انًؼهى
ثزؾخٛـ ٔالغ انطبنت ٔرؾذٚذ َمبه اننؼف نذ ّٚيُز ثذاٚخ انؼبو انذساع ٙثؾكم دلٛك ٔرنك يٍ
خالل رفؼٛم عغم انًزبثؼخ ٔانًالؽظخ صى ثؼذ رنك ٚجُٗ نكم ؽبنخ انجشَبيظ انؼالع ٙانًُبعت
ٔكزنك انؾبل ثبنُغجخ نهجشايظ اإلصشائٛخ ؽٛش رؾخـ ٔركزؾف َمبه انمٕح ٔانزفٕق صى ٚجُٗ انجشَبيظ
اإلصشائ ٙانز٘ ٚنًٍ اعزًشاس انزفٕق ثارٌ هللا أٔ ػهٗ ألم رمذٚش ٚؾبفع ػهٗ يغزٕٖ انطبنت يٍ
انزشاعغ .
 -13يٍ األؽٛبء انغًٛهخ فْ ٙزا انًُو ْٕ انؼًم ػهٗ رٕصٛك ٔ ؽفع انؾمٕق عٕاء نهًؼهى أٔ
نهطبنت ٔرنك يٍ خالل رفؼٛم عغالد انًزبثؼخ انز ٙرؾفع ؽمٕق انطبنت ٔرغؼم انؾكى ػهٗ
انطبنت ٔالؼٛب يٍ خالل يزبثؼخ عٛشِ ٔيغزٕٖ أداؤِ ٔػذو االػزًبد ػهٗ راكشح انًؼهى انز ٙغبنجب يب
ركٌٕ اَطجبػٛخ  .ئٌ يهف انطبنت أٔ يب ٚؼشف ثبنؾمٛجخ انزؼهًٛٛخ ٔعغالد انًالؽظخ انز ٙرؾفع
عٓذ انًؼهى ٔنغُخ انزٕعٔ ّٛاإلسؽبد  .ئٌ ْزِ اإلعشاءاد انزٕصٛمٛخ رًضم ف ٙانُٓبٚخ يشعؼٛخ

يٕصٕق ثٓب نهؾكى ػهٗ انطبنت فَٓ ٙبٚخ انؼبو ئيب ثبنزشفٛغ ئرا أظٓش رمجال نهجشايظ انؼالعٛخ ٔؽمك
ًَٕا ف ٙانًٓبسح أٔ ئفذاس ؽكى ثاثمبء انطبنت نإلػبدح ئرا نى رظٓش انغغالد انٕصبئمٛخ أٌ نذٖ
انطبنت اعزغبثخ نهجشايظ انؼالعٛخ ٔأَّ نى ٚؾمك ًَٕا ف ٙاكزغبة انًٓبسح .
 -14عؼم انزمٕٚى ٔانزذسٚظ ػًهٛزبٌ يزالصيزبٌ ال رُفقالٌ يًب ٚنًٍ دسعخ ػبنٛخ يٍ انًقذالٛخ
ٔانٕالؼٛخ ٔانجؼذ ػٍ انزخً ٍٛف ٙانزمٕٚى .
- 15انؼًم ثشٔػ انفشٚك انٕاؽذ داخم انًذسعخ فبنطبنت يؾو اْزًبو انغًٛغ داخم انًذسعخ
ٔخبسعٓب ٔيٍ فٕس رنك ركٕ ٍٚنغُخ انزٕعٔ ّٛاإلسؽبد انًكهفخ ثبنُظش فٔ ٙمغ انطبنت انًمقش
ٔدساعخ ؽبنزّ ٔاخزٛبس انجشَبيظ انؼالع ٙانًالئى نؾبنزّ يًب ٚخفف اننغو ػهٗ انًؼهى ٔٚؾؼشِ ثأٌ
يؼّ فشٚك ػًم داخم انًذسعخ ٚزؾًم ػُّ عضءا يٍ انًغإٔنٛخ رغبِ انطبنت انًمقش رؼهًٛب
ٔيزبثؼخ ٔؽكًب يًب ٚغغذ ثغالء ينًٌٕ انؾؼبس انغبثك ٔٚزشعًّ ئنٗ ٔالغ ػًه. ٙ
- 16ئٌ ْزا انًُو يٍ انزمٕٚى ٚؼزًذ أعهٕة انزمٕٚى يؾك ٙانًشعغ ثًؼُٗ لٛبط يب أفجؼ ػهّٛ
يغزٕٖ أداء انطبنت نهًٓبسح ٔدسعخ ئرمبَّ نٓب يمبسَخ ثًب كبٌ ػه ّٛأداؤِ نٓب عبثمب لجم يشٔسِ
ثخجشح انزؼهٛى ٔ .نٓزا اإلعشاء ثؼذا رشثٕٚب َٔفغٛب يًٓب ْٕٔ ئخفبك سٔػ انزُبفظ غٛش انًجشس ثٍٛ
انطالة انز٘ ٚفشمّ ًَو انزمٕٚى انزمهٛذ٘ انز٘ ٚؼزًذ أعهٕة انزمٕٚى يؼٛبس٘ انًشعغ ؽٛش ٚؾكى
ف ّٛػهٗ أداء انطبنت يمبسَخ ثًغزٕٖ أداء صيالئّ اٜخش ٍٚيًب ٕٚنذ ؽؼٕسا ثبنُفشح ٔانغٛشح
ٔانؾؼٕس ثبإلؽجبه ث ٍٛانطالة.
- 17ساػٗ ْزا انًُو يٍ انزمٕٚى يجذأ انفشٔق انفشدٚخ ثذسعخ ػبنٛخ عذا يٍ انفبػهٛخ ٔاإلعشائٛخ يًب
مًٍ نكم هبة ؽمّ يٍ انزؼهى ٔانزؼهٛى يًٓب كبَذ ظشٔفّ ٔلذسارّ ٔٔفش ثٛئبد يُبعجخ ألفؾبة
انظشٔف انخبفخ َ ْٙٔ .مطخ ػًهٛخ عذا ٔٔالؼٛخ ف ٙرغغٛذ ؽؼبس انزًؾٕس ؽٕل انطبنت .
- 18ؽذد انُظبو يغًٕػخ يٍ انًؼبٛٚش ( انًغزٕٚبد ) أٔ انشرت انز ٙرشاػ ٙيقهؾخ انطبنت
انزؼهًٛٛخ ٔانزؼهًٛخ ٔٔفك لذسارّ ٔئيكبَبرّ انفشدٚخ ؽٛش َغذ أٌ ( انًؼٛبس ٔاؽذ ( ٚ )1ؼطٗ
نهطبنت انز٘ أرمٍ عًٛغ انًٓبساد انز ٙدسعٓب عٕاء كبَذ ؽذ أدَٗ أٔ يغزٓذف ٔ .انًؼٛبس ئصُبٌ (
ٚ ) 2ؼطٗ نهطبنت ئرا أرمٍ عًٛغ يٓبساد انؾذ األدَٗ ينٛفب ئنٓٛب أغهت انًٓبساد انًغزٓذفخ
األخشٖ ثُغجخ كهٛخ ال رمم ػٍ  %66يٍ يغٕع انًٓبساد انز ٙدسعٓب  .انًؼٛبس انضبنش ( ) 3
ٚؼطٗ نهطبنت ئرا أرمٍ انطبنت فمو يٓبساد انؾذ األدَٗ ٔف ٙكم انؾبالد انضالس انغبثمخ ٚشفغ
انطبنت  .انًؼٛبس انشاثغ ( ٚ ) 4ؼطٗ نهطبنت ئرا ؽقم ػُذ انطبنت فبلذ يٓبس٘ ف ٙأ٘ يٓبسح يٍ
يٓبساد انؾذ األدَٗ ثأ٘ َغجخ ئر ال ٚغًؼ ثزغضئخ انًٓبسح ٔرنك ننًبٌ أٌ ٚقم االرمبٌ انٗ دسعخ
 %111صى ٚؾزكى نهغُخ انزٕعٔ ّٛاالسؽبد نهُظش ف ٙيهف انطبنت انز٘ ٚظٓش يذٖ رمذو انطبنت
ٔاعزفبدرّ يٍ انجشايظ انؼالعٛخ يٍ ػذيّ ٔيٍ صى انؾكى ثزشفٛؼّ أٔ ثمبئّ ف ٙففّ ػبيب آخش .
ختاما آيم اَّ يٍ خالل ْزِ انٕلفبد انزأيهٛخ ٔانُظشاد انغًبنٛخ ٔانًٕمٕػٛخ َكٌٕ لذ ؽبٔنُب
ئَقبف ًَو انزمٕٚى انًجُ ٙػهٗ ئرمبٌ انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔانؼهٕو ( انزمٕٚى انًغزًش ) لجم أٌ
َقذس ؽكًب يجزغشا ُٚظش نهًٕمٕع يٍ صأٚخ مٛمخ ثبنشفل أٔ انمجٕل .
هذا وهللا تعالى أعلم ، ، ،
سئٛظ لغى انقفٕف األٔنٛخ
فالػ ثٍ سدٔد انؾبسصٙ

