
 ( محتوٌات السجل المجمع)محاضرة الحادٌةعشر

 

لما كان السجل اداة تشخٌصٌه ألحوال التلمٌذ وجوانب شخصٌته 

هات االرشادٌه المتعدده لذلك وهو وسٌلة لتقدٌم الخدمات والتوجً

ٌحتوي هذا السجل على بٌانات مهمه تغطً مكونات  ٌجب ان

 :شخصٌته كافه واهم هذه البٌانات 

وتشمل اسم التلمٌذ وتارٌخ :البٌانات الشخصٌه للتلمٌذ  – 1 

ومحل والدته وجنسٌته ومدرسته وفصله واسم ولً امره وعلمه 

 الخ 000

مٌذ فً المراحل الدراسٌه ملخص التقارٌر عن التل – 2

خصص موجز عن حالة التلمٌذ عند انتقاله الى أي ي:السابقه

 المرحلة التً تلٌها 

فقد ثبت أن للحالة الصحٌه :البٌانات الصحٌحه عن التلمٌذ   -1

اثرا واضحا على قد رة التلمٌذ على االنتباه والمتابعه 

 واالستٌعاب والتحصٌل بنحو عام 

وٌتناول هذا الجانب تكوٌن :بٌانات عن النواحً االسرٌه   -2

ه من حٌث عدد افرادها ومن ٌعولها ومع من ٌعٌش االسر

وكذلك الحالة االقتصادٌه واالجتماعٌه والثقافٌه واجواء 

 0المنزل

وتشمل هذه البٌانات اختبار الذكاء :القدرات العقلٌه للتلمٌذ  -3

والقدرات الخاصه مع تحدٌد اسماء هذه االختبارات وتوارٌخ 

 0 إجرائها وتقدٌرات المدرسٌن

وٌشمل بٌانات عن درجة :التحصٌل الدراسً بٌانات عن   -4

التلمٌذ فً المواد المختلفه وترتٌبه بٌن زمالءه داخل الفصل 

 0وكذلك المواد التً أظهر فٌها تفوقا أو ضعفا 



وتتضمن عدد مرات الدوام :بٌانات عن مواظبة الطالب   -5

 0والتاخر فً الدراسة واسباب ذلك وارتباطه 

وتشمل هذه البٌانات :تلمٌذبٌانات عن السمات الشخصٌه لل -6

 0النفسٌه واالجتماعٌه التً لها اثركبٌر فب التحصٌل 

وتشمل هذه البٌانات عن :بٌانات عن المٌول والهواٌات للتلمٌذ  -7

 0هواٌات التلمٌذ البارزة ومٌوله الثقافٌه والفنٌه والرٌاضٌه 

 / مزاٌا السجل المجمع 

التً تساعد على تبع تارٌخ الفرد  هم االدواتأ ٌعد من  -1

 0لمدة طوٌله 

ٌقلل من ذاتٌة الباحث الن المعلومات التً تسجل ال تكون   -2

بل هو ناتج تحت تاثٌر ظرف واحد أو شخص معٌن 

تسجٌل متتابع فً ظروف ومواقف متباعدة تغطً حٌاة 

 0الفرد 

ٌزٌد من استبصار الفرد بذاته إذ ٌمكنه من وضع   -3

عٌه وتخطٌط سلٌم للمستقبل مبنً على مستوٌات طموح واق

 0حقائق موضوعٌه عن الذات 

 0ٌنمً العالقة بٌن البٌت والمدرسة   -4

 


