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مقدمة
   تعــّد القيــادة املدرســية إحــدى املميــزات الرئيســة التــي يمكــن بوســاطتها التمييــز بــن املدرســة 

ــة مــن  ــي توقعــات عالي ــي تبن الناجحــة وغــر الناجحــة، واملدرســة الفلســطينية الناجحــة هــي الت

طلبتهــا، ولهــا ثقــة كبــرة بقدرتهــم عــى التفكــر الناقــد وحــل املشــكالت، فالطالــب الخريــج هــو 

املواطــن الــذي يعمــل لرفعــة نفســه وأرستــه ومجتمعــه ككل، خاصــة أننــا نتحــدث عــن تعليــم وتعلّم 

عــايل الجــودة. إن الوصــول إىل واقــع القيــادة املدرســية يشــمل أبعــاد العمــل الرتبــوي واإلداري، وأبعاد 

التعامــل اإلنســاني، لــذا تبنــت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل برنامــج »الدبلــوم املهنــي املتخصــص يف 

القيــادة املدرســية« املركــز عــى عــدة معايــر تهــم مديــر املدرســة كقائــد للتعليــم، وهــي:

- تخطيط جيد للتحسن املبني عى رؤية ورسالة محددتن.

- إدارة عالقات داخلية وخارجية تساعد املدرسة عى أداء واجباتها.

- إدارة املوارد بفاعلية بما يخدم جودة التعليم والتعلّم.

- قيادة عمليتي تعليم وتعلّم تهتمان بمستوى عاٍل من األداء يديرها معلمون مؤهلون.

- تعزيز انتماء العاملن، والطلبة ضمن بيئة صديقة للمتعلّم.

- دعم تنوع أساليب التقويم وأدواته، واستخدام نتائجه يف عملية التحسن املدريس.

- رعاية تفعيل التكنولوجيا يف عمليتي التعليم والتعلّم واإلدارة املدرسية.

وقد تم تطوير هذه املعاير إىل كفايات ومؤرشات يمكن قياسها.

الغرض من استخدام الكفايات القيادية ملديري املدارس الفلسطينية: 

تعــّد الكفايــات القياديــة ملديــري املــدارس الفلســطينية واحــدة مــن األدوات الرئيســة التــي تســتخدم 

ألغــراض متعــددة منهــا:

ــادة  ــم زي ــا يدع ــطيني بم ــر الفلس ــن املدي ــا م ــب امتالكه ــة الواج ــات القيادي ــى الكفاي ــز ع -الرتكي

ــم. ــي لديه ــس املهن الح

ــوزارة  ــات، وال ــون يف املديري ــرون، واملعني ــون واملدي ــم املعلم ــن فيه ــة بم ــاب املصلح ــد أصح -تزوي

ــم. ــي له ــور املهن ــادة التط ــؤولياتهم، وقي ــدارس ومس ــري امل ــأدوار مدي ب

-تحفيز مديري املدارس لالندماج بفعالية يف عملية التأمل الذاتي، وتحديد احتياجاتهم للتطور املهني.

-اعتماد الكفايات أساس للتخطيط ولتطوير كفايات املديرين وفقا الحتياجاتهم.

-مســاعدة املديريــن واملعنيــن مــن أصحــاب املصلحــة عــى اســتخدام لغــة ومفاهيــم مشــرتكة، تيــر 

الحــوار حــول تطويــر مهنــة اإلدارة املدرســية.
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-اإلفادة منها كأدوات قياس تطور كفايات املديرين يف مراحل تطورهم املهني املختلفة.

ولتحقيــق هــذه األغــراض، طــّورت مــؤرشات لــكل كفايــة رئيســة ُعــّر عــن مســتوياتها بمقاييــس متدرجة 

مــن أربعــة مســتويات تمثــل خريطــة التطــور املهنــي بمســتوياتها املختلفة، آملــن أن تكــون هــذه الوثيقة 

ملبيــة لتوقعاتكــم، ومحفــزة لكــم للتأمــل وتحديــد احتياجاتكــم؛ لنكــون داعمــن لتطوركــم املهنــي ضمــن 

برنامــج الدبلــوم املهنــي املتخصــص يف القيــادة املدرســية، وبرامــج أخــرى تلبــي احتياجاتكــم، ولنعمــل 

ســوياً عــى تحســن نوعيــة التعليــم والتعلّــم، ورفــع  مكانــة مهنــة التعليــم واإلدارة.

املعهد الوطني للتدريب الرتبوي

بناء وثيقة الكفايات ومؤرشات األداء:

     جــاءت فكــرة بنــاء هــذه الوثيقــة نتيجــة لتطبيــق أداة قيــاس » مســتوى كفايــات املديريــن القياديــة 

» يف برنامــج الدبلــوم املهنــي املتخصــص يف القيــادة، وهــو برنامــج تطويــر كفايــات يســتند إىل املعايــر 

ــة  ــتخدم األداة ملعرف ــت تس ــر، كان ــابقة الذك ــبعة س ــاالت الس ــة يف املج ــة الفاعل ــطينية للمدرس الفلس

مســاهمة الرنامــج يف رفــع مســتوى الكفايــات لــدى املديريــن. ومــا زالت تطبــق قبــل البــدء يف الرنامج 

وبعــد انتهــاء املديــر مــن الرنامــج. األداة مدرجــة تدريــج ليكــرت الخمــايس وتعالــج احصائيــا عــى 

هــذا األســاس. لــذا أصبــح التفكــر يف طريقــة اســتثمار األداة كأداة تقييــم ذاتــي؛ لتحســن املمارســات 

القياديــة إىل جانــب توظيفهــا لدراســة فاعليــة برنامــج الدبلــوم املهنــي املتخصــص. فــكان ال بــد مــن 

التفكــر بمســتويات األداء لــكل مــؤرش مــن مــؤرشات هــذه الكفايــات حتــى يتمكــن املديــر مــن تقييــم 

ــم يف  ــات والتقوي ــم الدراس ــذ قس ــه. فأخ ــول إلي ــود الوص ــذي ي ــتوى ال ــة املس ــه ومعرف ــتوى أدائ مس

املعهــد الوطنــي بالتعــاون مــع مجموعــة مــن املرشفــن الرتبويــن مــن قســم التدريــب وإدارة املعهــد 

ــة  ــة يف وثيق ــر املدرس ــم مدي ــن أداة تقوي ــتفادة م ــك باالس ــاس، وذل ــذا املقي ــر ه ــه تطوي ــى عاتق ع

التحســن املــدريس املبنــي عــى املعايــر: املعايــر الفلســطينية للمدرســة الفعالــة.

أهمية الوثيقة:

تتمحــور أهميــة الوثيقــة يف إمكانيــة تطبيقهــا كأداة تقييــم ذاتــي يســتخدمها املديــر كخريطــة وبوصلــة؛ 

لتطويــر ممارســاته القياديــة وتطــوره املهنــي. فاملديــر يســتطيع مــن خــالل الوثيقــة التأمل يف ممارســاته 

ويحــدد مســتوى األداء فيهــا وبنــاء خطــة تطويريــة ذاتيــة لتحســن ممارســاته واالرتقــاء بمســتوى أدائــه 

وأداء مدرســته؛ لــذا يؤمــل أن يســتخدمها كل املديريــن يف ســعيهم لالرتقــاء بممارســاتهم القياديــة. 

استخدام الوثيقة »مقياس األداء املتدرج« :

ــدرج كأداة  ــاس األداء املت ــؤرشات يف مقي ــف امل ــن توظي ــة للمديري ــائلة واملقيم ــات املس ــن للجه    يمك

ــه هــذه الوثيقــة،  ــذي بنيــت علي ــة. لكــن األســاس واملرتكــز ال ــم املديريــن يف كفاياتهــم القيادي تقيي

ــزء  ــة كج ــاته القيادي ــن ممارس ــي، لتحس ــم ذات ــر بتقوي ــوم املدي ــي أن يق ــات ه ــؤرشات الكفاي وم

ــة  ــول إىل املدرس ــته والوص ــع مدرس ــم ملجتم ــد املله ــر القائ ــول إىل املدي ــي للوص ــور الذات ــن التط م
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الفلســطينية الفاعلــة، والتــي تنعكــس عــى تعلــم الطلبــة فيهــا، فهــذه األداة بكفاياتهــا ومؤرشاتهــا 

هــي أداة تحســن ومســاءلة ذاتيــة وال يرتتــب عليهــا أيــة مســاءلة خارجيــة ملســتوى أداء املديــر. إن 

ــة، وتكــون مــرآة  ــر الشــعور بالراحــة والتعامــل معهــا بموضوعي اســتخدام هــذه األداة يمكــن املدي

ــي.  ــور املهن ــن والتط ــو التحس ــق نح ــة الطري ــة وخريط ــاته القيادي ملمارس

     لــكل كفايــة قياديــة يف هــذه األداة مجموعــة مــن املــؤرشات ولــكل مــؤرش أربعــة مســتويات لــأداء، 

ــزة عــن  يظهــر يف كل مســتوى مجموعــة الســلوكيات واملمارســات التــي تصــف هــذا املســتوى، وتميّ

ــم املديــر ذاتــه ويعــرف يف أي مســتوى مــن الكفايــة هــو، عليــه  ــه، وحتــى يقيّ املســتوى الــذي قبل

دراســة جميــع الســلوكات يف املســتوى، فــإذا توافــرت جميــع هــذه الســلوكات يكــون فيــه، وإن لــم 

تتوافــر أو ال يمــارس إحــدى الســلوكات، أو املمارســات، أو أكثــر فإنــه يبقــى يف املســتوى الــذي قبلــه 

إىل أن يطــور ســلوكه، أو ممارســته للمســتوى األعــى.

مثال تطبيقي: 

يف مجال الكفاية الرئيسة األوىل: التخطيط

واملؤرش الرابع: يوضح رؤية املدرسة ورسالتها للمجتمع املحيل.

1.4

يوضح رؤية 
املدرسة 

ورسالتها 
للمجتمع 

املحيل.

يحتفظ 
بنسخة من  

رؤية املدرسة 
ورسالتها، 

ويطلع عليها 
من يسأل عنها.

يضع نسخا 
مطبوعة من رؤية 
املدرسة ورسالتها 
يف مكان بارز من 
املدرسة، ويعرفها 
للطلبة واملعلمن. 

يضع نسخا مطبوعة من 
رؤية املدرسة ورسالتها يف 

مكان بارز من املدرسة، 
ويعرفها للطلبة واملعلمن 

وأولياء األمور، ويعد نرشات 
يوزعها عى املجتمع املحيل 

واملؤسسات الرتبوية.

يضع املدير رؤية املدرسة 
ورسالتها يف أماكن بارزة من  

املدرسة ويوزعهما عى شكل نرشة 
أو مطوية تربوية عى نطاق واسع، 

ويضعها عى شبكة اإلنرتنت 
ويتصل بوسائل اإلعالم لنرشهما 

وكسب الدعم املجتمعي لهما.

فإذا كان املدير يضع نسخا من رؤية املدرسة ورسالتها يف مكان بارز من املدرسة ويقوم بتوضيحها للمعلمن 

دون الطلبة فهو ما زال يف املستوى األول، حتى وإن كان يجيب عى جميع تساؤالت اآلخرين حولها، وحتى 

يطور ممارساته القيادية ويصل إىل املستوى الثاني عليه أنا اليكتفي بتعليق الرؤية وتعريف جميع املعلمن 

والطلبة بالرؤية.  
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دولة فلسطني

وزارة الرتبيـة والتعلـيم العايل

املعهد الوطني للتدريب الرتبوي

State Of Palestine

Ministry of Education & Higher Education

National Institute for Educational Training

الكفايات القيادية عند مديري املدارس الفلسطينية يف الضفة الغربية

القسم األول: الكفايات القيادية عند مدير املدرسة

فيمــا يأتــي مجموعــة مــن مــؤرشات تقيــس كفايــات املديريــن القياديــة، يرجــى قراءتهــا، ثــم ضــع 

التقديــر املناســب لكفايــات مديــرك القياديــة اآلن وقبــل إلتحاقــه بالرنامــج بنــاء عــى مقيــاس األداء 

املتــدرج، حيــث: -1 ال يحقــق مســتوى األداء املطلــوب، -2 يقــرتب مــن تحقيــق املســتوى املطلــوب، -3 

يحقــق مســتوى األداء املطلــوب، -4 يتجــاوز مســتوى األداء املطلــوب ويتميّــز.

مستوى األداء
املمارسات » املؤرشات « املجال

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 (

يرشك املعلمن يف بناء رؤية املدرسة ورسالتها. 1

التخطيط

يرشك املعلمن يف بناء خطة املدرسة. 2

يرشك أولياء األمور يف بناء  خطة املدرسة. 3

يوضح رؤية املدرسة ورسالتها للمجتمع املحيل. 4

يبني الخطة املدرسية بناء عى نتائج عملية تقويم ذاتي لواقعها. 5

يعمل أبحاثاً إجرائية لتطوير عمله يف املدرسة. 6

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املمارسات » املؤرشات «

يشجع العمل الجماعي يف املدرسة وينمذجه.  1

العالقات

إىل  مستندة  املدرسة  بتحسن  تتعلق  قررات  صناعة  يف  املعنين  يرشك 
بيانات نتائج التقويم الذاتي 2

يتواصل بفاعلية مع العاملن يف املدرسة. 3

يرشك املجتمع املحيل يف نشاطات تدعم عمليتي التعليم والتعلم 4

يعزز أخالقيات املهنة وينمذجها )ينمذج السلوكيات التي يتوقعها من اآلخرين(. 5

يظهر االحرتام والتقدير ألفراد مجتمع املدرسة عى اختالفهم. 6

يعامل العاملن يف املدرسة بعدالة ) دون تحيز ( 7

يدعو أولياء األمور لزيارة املدرسة ومناقشة أوضاع أبنائهم التعليمية وتحسينها. 8

يستثمر املؤسسات املحلية يف دعم عمليتي التعليم والتعلم. 9

يحل الرصاعات بن العاملن يف املدرسة بمهنية 10



6

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املمارسات » املؤرشات «

يستثمر خرات العاملن يف املدرسة يف دعم أهدافها. 1

املوارد

يحدد احتياجات العاملن يف املدرسية التي تدعم العملية التعليمية التعلمية. 2

وتحسن  احتياجاتهم  لسد  مهني  تطور  برامج  املعلمن  التحاق  يسهل 
ممارساتهم التعليمية.

3

يرصف ميزانية املدرسة حسب احتياجاتها وأولوياتها. 4

التطويرية   ومراكزها  املدرسة  يف  التعلم  مصادر  استخدام  عى  يؤكد 
)املكتبة، غرف الرياضة،......( وصيانتها بإستمرار. 5

يحافظ عى دقة املعلومات املالية للمدرسة ويحرص عى توثيقها. 6

يتواصل مع املجتمع املحيل لزيادة موارد املدرسة وتفعيلها. 7

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املمارسات » املؤرشات «

يرشف عى املمارسات التعليمية التعلمية للمعلمن يف صفوفهم. 1

التعليم 

والتعلم

يثري معرفته بنظريات التعلم والتطور بهدف تحسن عمليتي التعليم والتعلم.  2

يتعاون مع املجتمع املدريس لدعم تعلم الطلبة.  3

يؤكد عى تعزيز )بناء( شخصية الطالب بشكل متكامل. 4

يدعم التطور املهني للمعلمن.  5

يتابع تطور ممارسات املعلمن التعليمية نتيجة التحاقهم برامج التطور املهني. 6

املدرسة  الطلبة يف خطة  التي تدعم تعلم  النشاطات الالصفية  يؤكد عى 
وتكاملها مع األنشطة الصفية.  7

تنفيذ  من  املعلمون  يتمكن  حتى  والتجهيزات  التسهيالت  يقدم 
االسرتاتيجيات التعليمية. 8

ذوي  فيهم  بمن   ( الطلبة  لجميع  والتعلم  النجاح  تعزيز  سياسة  يتبنى 
الصعوبات والتفوق االكاديمي(. 9

تحقيق  نحو  التعاوني  للعمل  املادة  معلمي  )تعاون(  تشارك  عى  يؤكد 
األهداف التعلمية املقصوده. 10

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املمارسات » املؤرشات «

يفوض العاملن يف املدرسة بصالحيات تتناسب ومقدراتهم. 1

البيئة 

املدرسية

يرشك املعلمن يف صناعة قرارات ذات عالقة باملدرسة ومجتمعها 2

يشجع الطلبة عى العمل التطوعي والتعاوني.  3

يبني بيئة تعلمية تعزز االحرتام وتقدير الذات.  4

يطور سياسات توفر بيئة مدرسية آمنه تعزز تعلم الطالب وراحته. 5

يضع قواعد واضحه للحفاظ عى نظافة املدرسة وممتلكاتها. 6

يعزز دور املرشد الرتبوي يف املدرسة 7

يبحث عن األمور املحفزة للمعلمن عى العمل ويعززها.  8

يقدر جهود العاملن يف املدرسة.  9
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) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املمارسات » املؤرشات «

يعلم أولياء األمور بنتائج تقويم ابنائهم بهدف التحسن.  1

التقويم

يؤكد عى استخدام أساليب متنوعة يف تقويم أداء الطلبة.  2

يتبع املدير اجراءات مختلفة يف تقويم الطلبة لتحسن تعلمهم. 3

يقدم للمعلمن تغذية راجعه عن ممارساتهم التعليمية بهدف التحسن 
املستمر. 4

يوثق نتائج تقويم املعلمن وإنجازاتهم )بهدف التطوير والتحسن(. 5

يرشك املدير املعلمن يف صناعة قرارات تستند إىل نتائج تقويم الطلبة. 6

) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( املمارسات » املؤرشات «

يعزز استخدام املعلمن للتكنولوجيا يف أنشطتهم التعليمية. 1

التكنولوجيا

يشجع املعلمن عى تطوير مقدراتهم يف استخدام التكنولوجيا يف التعليم 
)بالذات الحاسوب( 2

يستخدم التكنولوجيا يف تيسر العمليات اإلداريه. 3

يتابع صيانة األجهزه التكنولوجيه يف املدرسه وتحديثها.  4

املدريس وذوي  املعلمن والعاملن  التواصل مع  التكنولوجيا يف  يستخدم 
العالقة       5

6 يستخدم التكنولوجيا يف البحث عن مصادر التعليم والتعلم

7 يستخدم التكنولوجيا يف التنمية املهنية



8

دولة فلسطني

وزارة الرتبيـة والتعلـيم العايل

املعهد الوطني للتدريب الرتبوي

State Of Palestine

 Ministry of Education

National Institute for Educational Training

الكفايات القيادية عند مديري املدارس الفلسطينية يف الضفة الغربية

عزيزي/تي املشارك/ة 

فيمــا يأتــي مجموعــة مــن مــؤرشات تقيــس كفايــات املديريــن القياديــة يرجــى قراءتهــا ومــن ثــم ضــع التقديــر ) مــن 1 - 4 ( الــذي تــرى نفســك فيــه 

بنــاء عــى مقيــاس األداء املتــدرج

املجال األول: التخطيط

التقدير4 ) يتميز ويتجاوز تحقيق الكفاية (3 ) يحقق الكفاية (2 ) يقرتب من تحقيق الكفاية(1) ال يحقق الكفاية (املؤرشات 

.1

يرشك املعلمني يف 
بناء رؤية املدرسة 

ورسالتها.

يقود عملية بناء رؤية 
للمدرسة، ويرشك عددا 

قليال من العاملني يف إعداد 
الرؤية والرسالة دون 

تحديد الصعوبات وكيف 
سيتم التغلب عليها.

يقود عملية بناء رؤية للمدرسة، 
ويرشك جميع العاملني يف 

إعداد الرؤية والرسالة، ويحدد 
الصعوبات التي تواجه تحقيق 

الرؤية والرسالة ويخطط مع 
العاملني باملدرسة لتجاوزها.

يقود عملية بناء رؤية واضحة ومحددة 
للمدرسة، ويرشك جميع العاملني وأولياء 

األمور والطلبة يف إعداد رؤية املدرسة 
ورسالتها، ويحدد الصعوبات التي تواجه 

تحقيق الرؤية والرسالة ويخطط مع 
العاملني باملدرسة وأولياء األمور لتجاوزها.

يقود عملية بناء رؤية واضحة ومحددة مبنية عىل 
توقعات عالية لألداء، ويرشك جميع العاملني والطلبة 

وأولياء األمور واملجتمع واملؤسسات الرتبوية يف 
إعدادها، ويخطط مع املجتمع املدريس واملحيل، 

لتجاوز الصعوبات والحصول عىل أكرب دعم وتأييد 
من املديرية واملسئولني لتلك الرؤية والرسالة.

.2

يرشك املعلمني يف 
بناء خطة املدرسة.

يبني خطة املدرسة 
وحده

يرشك بعض العاملني يف 
املدرسة عند إعداد الخطة. 

يرشك املدير معظم  العاملني  يف بناء 
خطة قابلة للتطبيق عيل أساس 

معلومات موثقة ومرتبطة بتطوير 
املرافق و التعليم والتعلم خاصة التعلم 

املتمركز حول الطالب.

يرشك املدير جميع  العاملني  يف بناء خطة قابلة 
للتطبيق عىل أساس معلومات موثقة ومرتبطة بتطوير 

املرافق والتعليم والتعلم خاصة التعلم املتمركز حول 
الطالب، ويتم تحديد األدوار واملسئوليات بما 

يتوافق مع القدرات والتخصص والرغبة.

.3

يرشك أولياء األمور 
يف بناء  خطة 

املدرسة.

يبني خطة املدرسة 
وحده

يرشك املدير بعض أولياء 
األمور عند إعداد الخطة.

يرشك املدير عند إعداد الخطة معظم أولياء 
األمور واملجتمع املحيل، ويبني املدير خطة 

قابلة للتطبيق بناء عىل نتائج التقويم الذاتي.

يرشك املدير معظم أولياء األمور يف بناء خطة قابلة 
للتطبيق عىل أساس معلومات موثقة من التقويم 

الذاتي ومرتبطة بتطوير املدرسة بالذات يف التعلم 
املتمركز حول الطالب، ويطلع الجميع عليها  

بوسائل متعددة ويتم تحديد األدوار واملسئوليات بها.
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.4

يوضح رؤية 
املدرسة ورسالتها 

للمجتمع املحيل.

يحتفظ بنسخة من  
رؤية املدرسة ورسالتها، 

ويطلع عليها من يسأل 
عنها.

يضع نسخا مطبوعة من رؤية 
املدرسة ورسالتها يف مكان 
بارز من املدرسة ويعّرفها 

للطلبة واملعلمني. 

يضع نسخا مطبوعة من رؤية املدرسة 
ورسالتها يف مكان بارز من املدرسة 

يعرفها للطلبة واملعلمني وأولياء األمور، 
ويعد نرشات يوزعها عىل املجتمع املحيل 

واملؤسسات الرتبوية.

ــن  ــالة يف أماك ــة ورس ــة املدرس ــر رؤي ــع املدي يض
بــارزة مــن  املدرســة ويوزعــهما عــىل شــكل نــرشة 
أو مطويــة تربويــة عــىل نطــاق واســع، ويضعهــا 
ــام  ــائل اإلع ــل بوس ــت ويتص ــبكة اإلنرتن ــىل ش ع

لنرشهمــا وكســب الدعــم املجتمعــي لهمــا.

.5

يبني الخطة 
املدرسية بناء عىل 

نتائج عملية تقويم 
ذاتي لواقعها.

يرشف املدير عىل أداء 
العاملني ويتابع نتائج 
الطلبة ولديه معلومات 

لم يوظفها يف بناء خطة 
تحسني املدرسة.

يستخدم املدير التقويم الذاتي 
للمدرسة وأداء العاملني ونتائج 

الطلبة لبناء خطة تحسني 
املدرسة متضمنة األهداف 

واألنشطة وجدول زمني 
للتطبيق.

يستخدم املدير التقويم الذاتي ألداء املدرسة 
والعاملني ونتائج الطلبة لبناء خطة تحسني 

املدرسة متضمنة األهداف واألنشطة 
وجدول زمني للتطبيق، ولديه خطة لتوفري 

ميزانيات  لتنفيذها. 

ميدانيــة  دراســات  بتوظيــف  املديــر  يقــوم 
ــة  ــي ألداء املدرس ــم الذات ــم التقوي ــة تدع خارجي
ــة يف  ــة يف املدرس ــج الطلب ــا ونتائ ــني فيه والعامل
ــات   ــر ميزاني ــة لتوف ــه خط ــة، ولدي ــاء الخط بن

ــا.  لتنفيذه

املجال الثاني : العاقات

.1

يشجع العمل 
الجماعي يف 

املدرسة وينمذجه. 

ينفذ املهام بشكل منفرد، 
وال يرشك العاملني يف 

عمليات التخطيط والتنفيذ

ينفذ املهام بشكل منفرد يف 
معظم األحيان، يرشك بعض 

العاملني يف عمليات التخطيط 
والتنفيذ

يشكل فرق عمل  ملساعدته يف تنفيذ 
املهام ويرشكها يف عمليات التخطيط. 

ويشجع العمل الجماعي بني العاملني 
لتطوير األداء

يشــكل فــرق عمــل تتكامــل فيمــا بينهــا لتنفيذ 
ــراً يف  ــا دوراً كب ــا، ويمنحه ــة اليه ــام املوكل امله
ــي  ــل الجماع ــجع العم ــط ويش ــات التخطي عملي
بــني العاملــني لتطويــر األداء يحفزهــم ويشــكل 
أنموذجــاً يحتــذى يف قيــادة العمــل الجماعــي 

داخــل املدرســة ورعايتــه

.2

يرشك املعنيني يف 
صناعة قررات 
تتعلق بتحسني 

املدرسة مستندة 
اىل بيانات نتائج 

التقويم الذاتي

ال يرشك املعلمني يف 
صناعة واتخاذ القرارات 

الخاصة بالتعليم،  وغالباُ 
ما تكون قراراته فردية 
وبفرضها عى العاملني.

يرشك بعض املعلمني يف 
صناعة واتخاذ القرارات 

الخاصة بالتعليم، ويستشري 
املعلمني قبل اتخاذ القرارات 

يف بعض الحاالت.

يشارك جميع املعلمني يف صناعة واتخاذ 
القرارات الخاصة بالتعليم، ويستشر 

املعلمني قبل اتخاذ القرارات ويسرتشد 
برأيهم يف معظم الحاالت

ــات ألداء  ــن توقع ــة م ــر مجموع ــع املدي يض
ــرشة  ــك يف ن ــدر ذل ــني ويص ــة واملعلم الطلب
ــايل،  ــى األه ــا ع ــة ويوزعه ــة املدرس أو مجل
ويشــارك جميــع املعلمــني ويفتــح املجــال أمــام 
أوليــاء األمــور للمشــاركة يف صناعــة القــرارات 
ــل  ــني قب ــر املعلم ــم، ويستش ــة بالتعلي الخاص
ــم   ــم يف معظ ــد برأيه ــرارات ويسرتش ــاذ الق اتخ
الحــاالت، ويدعــم املعلمــني يف إجــراء مقارنات 
واتخــاذ  املختلفــة  املــواد  الطلبــة يف  ألداء 
ــز. ــز التمي ــف وتعزي ــاج الضع ــرارات لع الق
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.3

يتواصل بفاعلية 
مع العاملني يف 

املدرسة.

قنوات اتصال املدير 
وتواصله مع املجتمع 

املدريس ضعيفة. 

لديه قنوات اتصال مع املجتمع 
املدريس، دون وجود سياسة 

ومنهجية واضحة للتعامل مع 
الجميع.

لديه قنوات اتصال مع املجتمع املدريس، 
وسياسة واضحة معلنه للتعامل معهم 

ويطبقها مع الجميع وبانتظام ومن غري 
انتقائية.

لديــه قنــوات اتصــال مــع املجتمــع املــدريس، 
وسياســة واضحــة معلنــه للتعامــل معهــم ويطبقها 
ــة، ويحــرص  ــع وبانتظــام ودون انتقائي مــع الجمي
ــة  ــبات االجتماعي ــة يف املناس ــاركة بفعالي ــى املش ع
ــدريس،  ــع امل ــة يف املجتم ــخصيات االعتباري ــن الش م
ويشــارك يف العديــد مــن أعمــال اللجــان يف املدرســة.

.4

يرشك املجتمع 
املحيل يف نشاطات 

تدعم عمليتي 
التعليم والتعلم

يحتفظ بملفات للعالقات 
الخارجية، ويقترص 

تواصله مع املجتمع املحيل 
عى املناسبات ليطلب 

منهم الدعم.

يحتفظ بملفات للعالقات 
الخارجية, وال يقترص 

تواصله مع املجتمع املحيل 
عى املناسبات ليطلب منهم 

الدعم بل يشارك يف العديد 
من االجتماعات واملناسبات 
وقلما يدعوهم إىل اجتماعات 

مخصصة لبحث شؤون 
املدرسة.

يحتفظ بملفات للعالقات الخارجية, وال 
يقترص تواصله مع املجتمع املحيل لطلب 

الدعم يف املناسبات بل يشارك يف العديد من 
االجتماعات واملناسبات وينفذ اجتماعات 

تشاوريه مع املجتمع املحيل وأولياء األمور 
يف قضايا تهم املدرسة ويوثقها، ويطلعهم 

عى قضايا إدارية ومالية يف املدرسة 
وبشفافية عالية

يحتفظ بملفات للعالقات الخارجية، وال يقترص 
تواصله مع املجتمع املحيل لطلب الدعم يف املناسبات 

بل يشارك يف العديد من االجتماعات واملناسبات وينفذ 
اجتماعات تشاوريه مع املجتمع املحيل وأولياء األمور 
يف قضايا تهم املدرسة ويوثقها، ويطلعهم عى قضايا 

إدارية ومالية يف املدرسة وبشفافية عالية، ويدعم 
تبادل الخربات بني طاب مدرسته ومدارس أخرى 
وأندية ومؤسسات مجتمعية وييرس ذلك، وتوجد 

للمدرسة صفحة إلكرتونية للتواصل واإلعام.

.5

يعزز أخالقيات 
املهنة وينمذجها 

)ينمذج السلوكات 
التي يتوقعها من 

اآلخرين(.

يقود عمليات صنع واتخاذ 
القرارات باالعتماد  عى 

خرباته ووفق فهمه 
للتعليمات واألنظمة وبما 
ال يتعارض مع مصالحه

يقود عمليات صنع واتخاذ 
القرارات عى أسس ومبادئ 

قانونية وأخاقية

يقود عمليات صنع واتخاذ القرارات عى 
أسس ومبادئ قانونية وأخالقية، ويلتزم 

بأخاقيات مهنة التعليم ىف ممارساته 
ويتمثل ىف سلوكه اخاقيات مهنة التعليم 

والتزاماتها املجتمعية.

يقود عمليات صنع واتخاذ القرارات عى أسس 
ومبادئ قانونية وأخالقية يلتزم بأخالقيات مهنة 
التعليم ىف ممارساته ويتمثل ىف سلوكه أخالقيات 
مهنة التعليم و التزاماتها املجتمعية، ويدعم قيم 

وأخاقيات التسامح والتعامل املرن ىف املدرسة 
ويقدم نموذجاً ملمارسة أدواره وفقاً ألخاقيات 

مهنة التعليم والتزاماتها املجتمعية،

.6

يظهر االحرتام 
والتقدير ألفراد 
مجتمع املدرسة 

عى اختالفهم.

يظهر االحرتام والتقدير 
لبعض أفراد املجتمع 

املدريس ممن يقومون 
باملهام املطلوبة

يظهر االحرتام والتقدير 
ألفراد املجتمع املدريس ويثني 

عى الذين يقومون باملهام 
املطلوبة.

يظهر االحرتام والتقدير ألفراد املجتمع 
املدريس ويثني عى جهود الذين يقومون 
باملهام املطلوبة. ويهيئ األجواء املناسبة 

لهم ليتمكنوا من القيام بأعمالهم عى 
أكمل وجه ويوثق ذلك يف ملفات.

يظهر االحرتام والتقدير ألفراد املجتمع املدريس 
ويثني عى جهود الذين يقومون باملهام املطلوبة. 

ويهيئ األجواء املناسبة لهم ليتمكنوا من القيام 
بأعمالهم عى أكمل وجه ويوثق ذلك يف ملفات، 

ويحرص عى رفع الروح املعنوية لديهم لتحقيق 
الرضا النفيس ومضاعفة اإلنتاجية ويدعم الصات 

الودية بني أفراد املجتمع املدريس ملساعدتهم عى 
التكيف مع طبيعة عملهم ومهامهم
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.7

يعامل العاملني 
يف  املدرسة بعدالة     

) دون تحيز (

يتعامل املدير مع العاملني 
يف املدرسة دون وجود 

سياسة واضحة

يتعامل املدير مع العاملني 
يف  املدرسة من خالل سياسة 

واضحة. 

يتعامل املدير مع العاملني يف املدرسة من 
خالل سياسة واضحة  وبطرق ديمقراطية 

تصون حرية إبداء الرأي ضمن القيم 
الوظيفية والتعليمات، وال يسمح بالشللية 

يف املدرسة.

يتعامل املدير مع العاملني يف املدرسة من خالل 
سياسة واضحة  وبطرق ديمقراطية تصون حرية 
إبداء الرأي ضمن القيم الوظيفية والتعليمات، وال 

يسمح بالشللية يف املدرسة، ويقود املدير عملية بناء 
ميثاق عمل مهني وأخاقي لتسيري األمور داخل 

املدرسة ويحصل عى دعم الجميع من معلمني 
وطلبة وأهايل ومجتمع محيل.

.8

يدعو أولياء األمور 
لزيارة املدرسة 

ومناقشة أوضاع 
أبنائهم التعليمية 

وتحسينها.

نادرا ما يدعو أولياء 
األمور لزيارة املدرسة 

ملناقشة أوضاع أبنائهم 
التعليمية وتحسينها

يدعو أولياء األمور لزيارة 
املدرسة ملناقشة األوضاع 

التعليمية ألبنائهم ويطلعهم 
عى النتائج عقب نتائج 

امتحانات الشهرين 
واالمتحانات الفصلية، 

ويحتفظ بسجات لتوثيق 
العاقة مع أولياء أمور الطلبة.

يدعو أولياء األمور للمدرسة بشكل 
دوري وحسب الحاجة ملناقشة األوضاع 

التعليمية ألبنائهم، ويرشك بعض أولياء 
األمور من ذوي الخربة ويتشاور معهم يف 

معالجة األوضاع التعليمية ويطلعهم عى 
النتائج عقب نتائج امتحانات الشهرين 

واالمتحانات الفصلية ، ويحتفظ بسجالت 
لتوثيق العالقة مع أولياء أمور الطلبة.

يدعو أولياء األمور للمدرسة بشكل دوري وحسب 
الحاجة ملناقشة األوضاع التعليمية ألبنائهم، ويرشك 

بعض أولياء األمور من ذوي الخربة ويتشاور 
معهم يف معالجة األوضاع التعليمية ويطلعهم عى 

النتائج عقب نتائج امتحانات الشهرين واالمتحانات 
الفصلية، ويضع خطة واضحة املعالم لإلفادة من 
أولياء األمور وأبناء الحي من املتطوعني من ذوي 

الخربة ملعالجة هذه األوضاع ويحتفظ بسجالت 
لتوثيق العالقة مع أولياء أمور الطلبة.

.9

يستثمر املؤسسات 
املحلية يف دعم 

عمليتي التعليم 
والتعلم.

نادرا ما ينفذ برامج 
وأنشطة تشاركية تكاملية 

تدعم عمليتي والتعلم يف 
املدرسة .

ينفذ أحيانا برامج وأنشطة 
تشاركية تكاملية مع مؤسسات 

املجتمع املحيل تدعم عمليتي 
والتعلم والتعليم يف املدرسة  

ويوثق النشاطات يف سجات 
خاصة.

يحرص عى تنفيذ برامج وأنشطة تشاركية 
تكاملية متنوعة تعزز ثقة املؤسسات املحلية 
يف دعم املدرسة، ويعمل عى تنظيم حمات 

توعوية لتفعيل دور املؤسسات املحلية يف 
دعم عمليتي التعليم والتعلم والنهوض بها، 

ويوثق ذلك يف سجات خاصة.

يحــرص عــى تنفيــذ برامــج وأنشــطة تشــاركية 
تكامليــة متنوعــة تعــزز ثقــة املؤسســات املحليــة 
يف دعــم املدرســة، ويعمــل عــى تنظيــم حمــالت 
توعويــة لتفعيــل دور املؤسســات املحليــة يف 
دعــم عمليتــي التعليــم والتعلــم والنهــوض 
بهــا، ويوثــق ذلــك يف ســجالت خاصــة، ويقــوم 
ــع  ــة ومواق ــرب الصحاف ــتمرار ع ــا باس بنرشه

ــة. ــل االجتماعي التواص

.10

يحل الرصاعات 
بني العاملني 

بمهنية.

يظهر ضعفاً  يف التعامل 
مع األنماط املختلفة من 

شخصيات العاملني وحل 
الرصاعات بينهم.

يستطيع التعامل مع األنماط 
املختلفة من شخصيات 
العاملني ويتدخل لحل 

الرصاعات بينهم عندما 
تتفاقم.

يستطيع التعامل مع األنماط املختلفة من 
شخصيات العاملني وإدارتها، وال يوجد 

بني العاملني يف املدرسة رصاعات ويتدخل 
املدير لحل املشاكل بني العاملني عند 

بدايتها.

يستطيع التعامل مع األنماط املختلفة من شخصيات 
العاملني وإدارتها، ويتدخل املدير لحل املشاكل بني 

العاملني عند بدايتها، يوفر املدير دراسات أو مقاالت 
مهمة تساعد العاملني عى التأمل يف ممارساتهم 

وتعديل سلوكهم، ويبني مع العاملني نظام أخاقي 
معلن يحدد طرق التعامل بينهم. 
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املجال الثالث: املوارد

.1

يستثمر خربات 
العاملني يف 

املدرسة يف دعم 
أهدافها.

يوزع املهام عى العاملني 
دون مراعاة لطاقاتهم أو 

خرباتهم، ويقدم بعض 
الحوافز ألشخاص دون 

غرهم .

يبدي محاوالت لتوزيع األحمال 
واملسؤوليات عى العاملني 

ومراعاة طاقاتهم وخرباتهم،  
ويوفر فرصاً عادلة للتنمية 

املهنية والحوافز.

يضع الشخص املناسب للمهمة املناسبة، 
ويوفر فرصاً عادله للتنمية املهنية 

والحوافز. وال يحمل العاملني مسؤوليات 
فوق طاقتهم أو ليست ضمن خربتهم.

ــبة،  ــة املناس ــب للمهم ــخص املناس ــع الش يض
ــر  ــة، ويوف ــا ومعلن ــق عليه ــة متف ــن خط ضم
فرصــاً عادلــة للتنميــة املهنيــة والحوافــز، وفــق 
ــي  ــام الت ــب امله ــة تناس ــة املهني ــج للتنمي برنام
يقــوم بهــا العاملــون باملدرســة، وال يحّمــل 
ــت  ــم أو ليس ــوق طاقته ــؤوليات ف ــني مس العامل

ــم. ــن خربته ضم

.2

يحدد احتياجات 
العاملني املدريس 

التي تدعم العملية 
التعليمية التعلمية.

يحدد االحتياجات 
التدريبية بناء عى رغبته 

وبناء عى تقارير األداء.

يحدد االحتياجات بناء عى 
تحليل تقارير أداء الفرد، 

ورغبة األفراد وحاجته من 
خال استخدام االستبيانات 

واملقابات. 

يحدد االحتياجات بناء عى تحليل تقارير 
أداء الفرد، ويف ضوء تحليل النظم املرتبطة 

بمستوى طموحه ورغبته وحاجته وحاجات 
املدرسة من خالل استخدام االستبيانات 
واملقابالت ومن خال زياراته اإلرشافية 

للمعلمني ونتائج تحصيل الطلبة.

ــر  ــل تقاري ــى تحلي ــاء ع ــات بن ــدد االحتياج يح
ــة  ــم املرتبط ــل النظ ــوء تحلي ــرد، ويف ض أداء الف
ــه وحاجــات  ــه وحاجت بمســتوى طموحــة ورغبت
ــتبيانات  ــتخدام االس ــالل اس ــن خ ــة م املدرس
واملقابــالت ومــن خــالل زياراتــه اإلرشافيــة 
للمعلمــني ونتائــج تحصيــل الطلبــة اعتمــاداً عى 
تحليــل واقع املدرســة مــن خــال التقويــم الذاتي 

ــكاتها. ــل مش ــكل دوري وتحلي ــا بش له

.3

سهل التحاق 
املعلمني بربامج 
التطور املهني 

لسد احتياجاتهم 
وتحسني 

ممارساتهم 
التعليمية.

يسهل التحاق املعلمني 
بالربامج والدورات التي 

تكون بناء عى طلب 
الوزارة أو املديرية. 

يسهل التحاق املعلمني بالربامج 
والدورات املهنية بناء عى طلبه 

أو طلب الوزارة أو املديرية، 
وتتفق مع احتياجاته املهنية.

يسهل ويشجع التحاق املعلمني بالربامج 
والدورات املهنية بالتعاون مع االرشاف 
واملؤسسات واملراكز الرتبوية املختلفة 

والجامعات يف ضوء تحليل أدائهم 
وحاجتهم املهنية والنظم املرتبطة 

بمستوى طموحهم، ويجعل املدرسة 
مركز تطوير مستمر للمعلمني ويحث 

املعلمني عى التطوير املهني الذاتي بما يسد 
احتياجاتهم املهنية والتطورية.

بالربامــج  املعلمــني  التحــاق  ويشــجع  يســهل 
االرشاف  مــع  بالتعــاون  املهنيــة  والــدورات 
املختلفــة  الرتبويــة  واملراكــز  واملؤسســات 
ــم  ــم وحاجته ــل أدائه ــوء تحلي ــات يف ض والجامع
ــم،  ــتوى طموحه ــة بمس ــم املرتبط ــة والنظ املهني
ويجعــل املدرســة مركــز تطويــر مســتمر للمعلمــني 
ويحــث املعلمــني عــى التطويــر املهنــي الذاتــي بمــا 
ــجع  ــة، ويش ــة والتطوري ــم املهني ــد احتياجاته يس
تنميــة طاقاتهــم املبدعــة وتعهــد مواهبهــم ورعاية 
إبداعاتهــم ويبحــث معهــم اآلليــات لتحقيــق ذلــك.
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.4

يرصف ميزانية 
املدرسة حسب 

احتياجاتها 
وأولوياتها.

يرصف ميزانية املدرسة 
وفق النسب املقررة من 

الوزارة، وبشفافية عالية.

يرصف ميزانية املدرسة 
وبشفافية عالية بعد أن يحدد 

هو احتياجات املدرسة ويبحث 
عن مصادر دعم مالية إضافية 

من املجتمع املحيل.

يرصف ميزانية املدرسة بشفافية عالية 
ويحدد مع العاملني يف املدرسة احتياجاتها 

ويتم الرصف وفق األولويات ويضبط وال 
ينفرد بصناعة القرارات املالية، ودائم 

البحث وينجح يف إيجاد مصادر دعم مالية 
من املجتمع املحيل. 

يرصف ميزانية املدرسة وبشفافية عالية، يحدد مع 
العاملني يف املدرسة احتياجاتها ويتم الرصف وفق 

األولويات، يضبط وال ينفرد بصناعة القرارات املالية 
دائم البحث وينجح يف إيجاد مصادر دعم مالية من 

املجتمع املحيل.  إدارة املوارد املالية تتم بصورة علمية، 
توظف فيها التكنولوجيا وتخضع للتدقيق الدوري، 

وتوظف بشكل مدروس وموجه لخدمة تحسني 
التعليم والتعلم.

.5

يؤكد عى استخدام 
مصادر التعلم يف 

املدرسة ومراكزها 
التطويرية  

)املكتبة، غرف 
الرياضة،......( 

وصيانتها 
باستمرار.

ال يتبنى املدير سياسة 
واضحة يف إدارة املوارد 
املادية. وال يتابع تدوين 

املوارد يف السجالت 
وصيانتها وتحديثها. 

يضع املدير سياسة واضحة 
إلدارة املوارد املادية ويلتزم 

العاملون ببعدها اإلداري من 
استام وإرجاع. ويحرص املدير 

ممتلكات املدرسة ويعرف 
حاجات املدرسة من املوارد 

املادية، وتتم صيانة األجهزة 
باستمرار. 

يضع املدير سياسة واضحة إلدارة املوارد 
املادية ويلتزم العاملون ببعدها اإلداري 

من استالم وإرجاع... ويتابع املدير حسن 
استخدامها يف التعليم والتعلم، ويتأكد من 

أن العاملني باملدرسة يستخدمون هذه 
املوارد بأفضل شكل ممكن. ويحرص املدير 
ممتلكات املدرسة ويعرف حاجات املدرسة 

من املوارد املادية، تتم صيانة املوجودات 
بصورة دورية ومعظم األجهزة حديثة. 

ولدى املدير خطة لتفعيل املوارد املادية، 
يعرف كيف سيحققها.

يضع املدير سياسة واضحة إلدارة املوارد املادية 
ويلتزم العاملون ببعدها اإلداري من استالم 

وإرجاع... ويتابع املدير حسن استخدامها يف 
التعليم والتعلم، ويتأكد من أن العاملني باملدرسة 

يستخدمون هذه املوارد بأفضل شكل ممكن. 
ويحرص املدير ممتلكات املدرسة ويعرف حاجات 

املدرسة من املوارد املادية، وتتم صيانة املوجودات 
بصورة دورية ومعظم األجهزة حديثة. ولدى املدير 
خطة لتفعيل املوارد املادية، يعرف كيف سيحققها، 
ويعرف القيمة الرتبوية لهذه املوارد ويعرف البدائل 

يف حالة عدم توافرها، يسمح املدير باستخدام 
مرافق املدرسة لتوفري دعم إضايف لها )تأجري 

ساحات، إنرتنت، مجات،الكتاب السنوي للمدرسة 
...(. عقود صيانة دورية.

.6

يحافظ عى دقة 
املعلومات املالية 

للمدرسة ويحرص 
عى توثيقها.

املعامالت املالية يف املدرسة 
منضبطة. 

املعامالت املالية يف املدرسة 
منضبطة وتسر حسب 

األصول الرسمية دون أخطاء 
وبشفافية.

املعامالت املالية تسر حسب األصول 
الرسمية دون أخطاء وبشفافية عالية، 

ولديه سياسة مالية واضحة ومتفق عليها 
من العاملني باملدرسة.

املعامالت املالية تسر حسب األصول الرسمية 
دون أخطاء وبشفافية عالية، ولديه سياسة مالية 

واضحة ومتفق عليها من العاملني باملدرسة، 
ويستثمر التكنولوجيا يف توثيقها وأرشفتها، 

وتخضع للتدقيق الدوري.
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.7

يتواصل مع 
املجتمع املحيل 
لزيادة موارد 

املدرسة وتفعيلها.

ينفذ مع الطلبة والعاملني 
مبادرات تخدم املجتمع، 

والتطوع يف تقديم 
الخدمات االجتماعية. ال 

يوظف إمكانات املجتمع 
املادية لخدمة املدرسة.

ينفذ مع الطلبة والعاملني 
مبادرات تخدم املجتمع، 

والتطوع يف تقديم الخدمات 
االجتماعية. ال يوظف إمكانات 

املجتمع املادية لخدمة املدرسة. 
ويسمح للمجتمع باستخدام 

بعض مرافق املدرسة ولكن 
ال تستغل الخربات البرشية يف 

املجتمع.

ينفذ مع الطلبة والعاملني مبادرات تخدم 
املجتمع، والتطوع يف تقديم الخدمات 

االجتماعية. يوظف إمكانات املجتمع املادية 
لخدمة املدرسة. يسمح للمجتمع باستخدام 

بعض مرافق املدرسة ولكن ال تستغل 
الخربات البرشية يف املجتمع، وينظم أياماً 

مفتوحة للتشاور مع أولياء األمور لعرض 
إنجازات املدرسة، ولتحسني مهارات 
الطلبة واملعلمني وعرض ابداعاتهم.

ينفذ مع الطلبة والعاملني مبادرات تخدم املجتمع، 
والتطوع يف تقديم الخدمات االجتماعية. يوظف 
إمكانات املجتمع املادية لخدمة املدرسة. يسمح 

للمجتمع باستخدام بعض مرافق املدرسة ولكن ال 
تستغل الخربات البرشية يف املجتمع، وينظم أياماً 

مفتوحة للتشاور مع أولياء األمور لعرض إنجازات 
املدرسة، ولتحسني مهارات الطلبة واملعلمني وعرض 

ابداعاتهم، ويبادر املدير إلنشاء جميعية أصدقاء 
املدرسة من املجتمع املحيل، واملدرسة عضو يف العديد 

من الهيئات التي تقدم خدمات للمجتمع املحيل 
والوطني. كما تشارك املدرسة يف معارض ومسابقات 

وطنية وإقليمية ودولية وتحقق نجاحات يف ذلك.
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املجال الرابع: التعليم والتعلم

.1

يرشف عى 
املمارسات 

التعليمية التعلمية 
للمعلمني يف 

صفوفهم.

ينفذ املدير الزيارات 
اإلرشافية للمعلمني 

لكتابة التقارير املطلوبة 
منه.

و يتابع املعلمني داخل 
الصفوف ويتأكد من حسن 

أدائهم لعملهم، ويقدم التغذية 
الراجعة بصورة شفوية.

يتابع املعلمني داخل الصفوف ويتأكد 
من حسن أدائهم لعملهم، ويقدم لهم 

تغذية راجعة شفوية ومكتوبة، يتابع 
نتائج الطلبة أوال بأول ويتواصل مع 

املعلمني واألهايل ملراعاتها، ولديه 
خطط مدرسية ملعالجة حاالت الضعف 
األكاديمي، ويدون ماحظاته يف نماذج 

إرشاف تربوي يتم حفظها والرجوع 
إليها يف تحديد احتياجاتهم.

ــن  ــد م ــوف ويتأك ــل الصف ــني داخ ــع املعلم يتاب
ــة  ــم تغذي ــدم له ــم، ويق ــم لعمله ــن أدائه حس
ــة  ــة، يتابــع نتائــج الطلب راجعــة شــفوية ومكتوب
أوال بــأول ويتواصــل مــع املعلمــني واألهــايل 
ملراعاتهــا، ولديــه خطــط مدرســية ملعالجــة حاالت 
الضعــف األكاديمــي، ويــدون مالحظاتــه يف نمــاذج 
ــا  ــوع إليه ــا والرج ــم حفظه ــوي يت إرشاف ترب
يف تحديــد احتياجاتهــم، ويســتثمر املجتمــع 
ــي  ــة الت ــكات األكاديمي ــاج املش ــيل يف ع املح
ــن  ــائية م ــة مس ــوف تقوي ــه كصف ــر ل تظه
مجموعــات مجتمعيــة تطوعيــة، وقيــادة ورش 

ــني . ــني أداء املعلم ــل لتحس عم

.2

يثري معرفته 
بنظريات التعلم 
والتطور بهدف 
تحسني عمليتي 

التعليم والتعلم يف 
مدرسته.

يعرف املدير بعض 
نظريات التعلم، ويطلع 

عى محتوى بعض الكتب 
املدرسية.

يعرف املدير بعض نظريات 
التعلم ويطلب من املعلمني 

توظيفها، ويطلع عى محتوى  
الكتب املدرسية.

يعرف املدير بعض نظريات التعلم ويقود 
املعلمني لتوظيفها، ويطلع عى محتوى  

الكتب املدرسية. ويوجه املعلمني للربط بني 
اسرتاتيجيات التدريس والتقويم واملحتوى.

يعــرف املديــر نظريــات التعلــم ويقــود املعلمــني 
ــف  ــل الص ــا داخ ــع توظيفه ــا، ويتاب لتوظيفه
الكتــب  محتــوى   عــى  ويطلــع  وخارجــه. 
املدرســية، يســعى دومــا لتمكــني املعلمــني مــن 
ــم  ــس والتقوي ــرتاتيجيات التدري ــني اس ــط ب الرب

ــوى. واملحت

.3

يتعاون مع 
املجتمع املدريس 

لدعم تعلم الطلبة

 يعقد أيام عمل وندوات 
وحلقات دراسية داخل 
املدرسة، ويتيح املجال 

أمام العاملني للمشاركة 
يف األنشطة التدريبية.

يعقد أيام عمل وندوات 
وحلقات دراسية داخل 

املدرسة، ويتيح املجال أمام 
العاملني للمشاركة يف األنشطة 
التدريبية، ويهتم بتعلم األفراد 

وحلقات التعلم ويوفر لها 
املصادر الازمة، لدعم تعلم 

الطلبة

يعقد أيام عمل وندوات وحلقات دراسية 
داخل املدرسة، ويتيح املجال أمام العاملني 

للمشاركة يف األنشطة التدريبية، ويهتم 
بتعلم األفراد وحلقات التعلم، ويوفر لها 

املصادر الالزمة لدعم تعلم الطلبة، ويشجع 
تبادل الخربات مع املدارس املجاورة،  
ويتيح املجال أمام العاملني لإللتحاق 

باملعاهد والجامعات.

ــية  ــات دراس ــدوات وحلق ــل ون ــام عم ــد أي يعق
داخــل املدرســة، ويتيــح املجــال أمــام العاملــني 
للمشــاركة يف األنشــطة التدريبيــة، ويهتــم بتعلــم 
ــادر  ــا املص ــر له ــم ويوف ــات التعل ــراد وحلق األف
ــادل  ــجع تب ــة، ويش ــم الطلب ــم تعل ــة لدع الالزم
الخــربات مــع املــدارس املجــاورة،  ويتيــح املجــال 
أمــام العاملــني لإللتحــاق باملعاهــد والجامعــات، 
ــاعدة  ــة ملس ــات الرتبوي ــذب املؤسس ــعى لج ويس
ــني،  ــة للعامل ــة املهني ــج التنمي ــة يف برام املدرس
املــدارس  مــع  الخــربات  لتبــادل  ويســعي 
واملؤسســات الرتبويــة وبرامــج تنميــة العاملــني 

ــة. ــم الطلب ــم تعل ــي تدع الت
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.4

يؤكد عى تعزيز 
)بناء( شخصية 

الطالب بشكل 
متكامل

 يطلب من املعلمني إعداد 
أنشطة لبناء شخصيات 

الطلبة وتنميتها، دون 
متابعتها.

يعد مع املعلمني أنشطة لبناء 
شخصيات الطلبة وتنميتها، 

ويتابعها.

يرشك مع املعلمني الطلبة يف إعداد أنشطة 
لبناء شخصيات الطلبة وتنميتها، ويتابع 

تنفيذها، ويؤكد عى النمو الشخيص 
للطالب كجزء من تقييم أدائه العام، 

ويحمل الطلبة مسؤوليات تتناسب مع 
قدراتهم ويعودهم عى الحوار والنقاش 

وصناعة القرارات والعمل الجماعي لخدمة 
الصالح العام

يرشك مع املعلمني الطلبة يف إعداد أنشطة لبناء 
شخصيات الطلبة وتنميتها، ويتابع تنفيذها، ويؤكد 

عى النمو الشخيص للطالب كجزء من تقييم أدائه 
العام، ويحمل الطلبة مسؤوليات تتناسب مع قدراتهم 

ويعودهم عى الحوار والنقاش وصناعة القرارات 
والعمل الجماعي لخدمة الصالح العام، ويستفيد 

املدير من مهارات وقدرات الطلبة املوهوبني يف خدمة 
املجتمع املحيل بما يسهم يف تطوير أدائهم، كما 

يدعو الخرباء للمدرسة ملساعدة املعلمني يف تشخيص 
املواهب والقدرات واقرتاح طرق لتنميتها.

.5

يدعم التطور 
املهني للمعلمني

لديه سجالت متابعة ألداء 
العاملني، ويقوم بزيارات 
منتظمة للصفوف بهدف 

تحديد مستوى األداء ال 
لتصيد األخطاء.

لديه سجالت متابعة ألداء 
العاملني ويستخدمها بصورة 

منتظمة ملعرفة التطور يف 
األداء، يقوم بزيارات منتظمة 

للصفوف بهدف الدعم وتقديم 
التغذية الراجعة، ويوجه 

املعلمني لدورات تدريبية، أو 
نشاطات تطور مهني.

لديه سجالت متابعة ألداء العاملني 
ويستخدمها بصورة منتظمة ملعرفة 

التطور يف األداء، يقوم بزيارات منتظمة 
للصفوف بهدف الدعم وتقديم التغذية 

الراجعة. ويوجه املعلمني لدورات تدريبية 
أو نشاطات تطور مهني، ويتواصل مع 

املديريات إللحاقهم بدورات تتناسب 
واحتياجاتهم، ويسهل خروجهم لربامج 

التطور املهني سواء يف املديريات أم يف 
الجامعات.

لديه سجالت متابعة ألداء العاملني ويستخدمها 
بصورة منتظمة ملعرفة التطور يف األداء، يقوم 

بزيارات منتظمة للصفوف بهدف الدعم وتقديم 
التغذية الراجعة. ويوجه املعلمني لدورات تدريبية 
أو نشاطات تطور مهني، ويتواصل مع املديريات 
إللحاقهم بدورات تتناسب واحتياجاتهم، ويسهل 
خروجهم لربامج التطور املهني سواء يف املديريات 

أم يف الجامعات. كما يشارك يف إجراء أبحاث 
علمية ملتابعة أداء املعلمني ومساعدتهم للتأمل يف 

ممارساتهم وسلوكهم.

.6

يتابع تطور 
ممارسات املعلمني 

التعليمية نتيجة 
التحاقهم بربامج 

التطور املهني.

نادراً ما يتابع تطبيق 
العاملني ملا تعلمونه يف 

الدورات.

يتابع تطبيق العاملني ملا 
تعلمونه يف الدورات بصورة 

منتظمة، ويوفر املراجع 
واملصادر مثل املكتبة 

واملختربات...الخ .

يتابع تطبيق العاملني ملا تعلمونه يف 
الدورات بصورة منتظمة، ولديه سجات 

بالدورات وأهدافها واألثر املتوقع أن ترتكه 
عى أداء العاملني، يعقد جلسات نقاش مع 

العاملني بعد الدورات لريى ما يحتاجونه 
لتطبيق ما تعلمونه داخل الصف ويوفر تلك 

االحتياجات،

 يتابع تطبيق العاملني ملا تعلمونه يف الدورات 
بصورة منتظمة، ولديه سجالت بالدورات وأهدافها 

واألثر املتوقع أن ترتكه عى أداء العاملني، يعقد 
جلسات نقاش مع العاملني بعد الدورات لرى ما 

يحتاجونه لتطبيق ما تعلمونه داخل الصف ويوفر 
تلك االحتياجات، دائم التواصل مع مزودي الدورات 

بالتقارير عما تم تحسينه يف نتيجة للدورات، 
يقرتح دورات وأنشطة تكميلية. يقوم باملشاركة 

مع العاملني بعمل دراسات ملعرفة أثر التدريب عى 
مستوى األداء، ويعتمد نتائج الدراسات أساسا 

لتطوير مقرتحات تطويرية.
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.7

يؤكد عى 
النشاطات 

الالصفية التي 
تدعم تعلم الطلبة 

يف خطة املدرسة 
وتكاملها مع 

األنشطة الصفية.

األنشطة الالصفية قليلة 
يف املدرسة ودون إعداد 

جيد، ودون مشاركة 
فاعلة من املعلمني 

والطلبة، ويقترص اهتمام 
املدير بتنفيذ األنشطة 

الالصفية )مثل املعارض 
والرحالت والحفالت 

والنوادي،...(.

توجد لدى املدير خطة 
لألنشطة الاصفية عى 

مستوى الصفوف، ويتابع 
تنفيذ األنشطة الاصفية )مثل 

املعارض والرحات والحفات 
والنوادي،...(

لدى املدير خطة شاملة لألنشطة 
الالصفية، ويحرص عى ربط األنشطة 

الاصفية برؤية ورسالة املدرسة وخططها 
ويحشد املجتمع للمشاركة فيها، ويهتم 
بتنفيذ األنشطة الالصفية )مثل املعارض 

والرحالت والحفالت والنوادي...(. ويشجع 
جميع املعلمني عى املشاركة فيها وربطها 

وتكاملها مع ألنشطة الصفية والتعليم 
والتعلم، ويوفر التمويل الازم.

لدى املدير خطة شاملة لألنشطة الالصفية، 
ويحرص عى ربطها برؤية ورسالة املدرسة 

وخططها ويحشد املجتمع للمشاركة فيها، ويهتم 
بتنفيذ األنشطة الالصفية )مثل املعارض والرحالت 

والحفالت والنوادي...(. يتم تقويمها باستمرار 
ويشجع جميع املعلمني عى املشاركة فيها وربطها 

وتكاملها مع األنشطة الصفية والتعليم والتعلم، 
ويوفر التمويل الالزم، ويؤكد عى أن األنشطة 

الاصفية ضمن تقويم أداء للطالب

.8

يقدم التسهيالت 
والتجهيزات 
حتى يتمكن 

املعلمون من تنفيذ 
االسرتاتيجيات 

التعليمية

املصادر املساندة للمنهاج 
متواضعة وقليلة، وتقترص 

عى ما ترسله الوزارة.

مصادر التعلم من مكتبة، 
ووسائل تعليم، ومختربات 

محدودة تقترص عى ما ترسله 
الوزارة وبعض املتربعني.

يوفر مصادر التعلم غنية من مكتبة، 
ووسائل تعليم، ومختربات، وأدوات، 

وحاسوب، ومراجع وندوات وتبادل زيارات 
مع مدارس أخرى والرحالت والنوادي 

العلمية، يوفر للمعلمني مواد خام لتصنيع 
املواد املساندة للمنهاج، بناء عى ما توفره 
الوزارة واملتربعني ويتواصل مع املجتمع 

املحيل لاستفادة من املصادر املتاحة.

يوفر مصادر التعلم غنية من مكتبة، ووسائل 
تعليم، ومختربات، وأدوات، وحاسوب، ومراجع 

وندوات وتبادل زيارات مع مدارس أخرى والرحالت 
والنوادي العلمية، يوفر للمعلمني مواد خام لتصنيع 

املواد املساندة للمنهاج، بناء عى ما توفره الوزارة 
واملتربعني، ويتواصل مع املجتمع املحيل ومؤسساته 
الرتبوية، ويخاطبها لاستفادة من املصادر املتاحة 

لديها بما يلبي احتياجاتها.

.9

يتبنى سياسة 
تعزيز النجاح 

والتعلم لجميع 
الطلبة ) بمن فيهم 

ذوي الصعوبات 
والتفوق 

االكاديمي(

يضع معاير ضعيفة ألداء 
الطلبة ويعلنها للمعلمني، 
ويعمل أحياناً عى تحقيق 

التميز األكاديمي يف 
املدرسة.

يضع معاير عالية ألداء الطلبة 
ويعلنها للمعلمني، تتضمن 

املعايري قدرات التفكري العليا 
مثل التفكري الناقد وحل 

املسائل، ويسعى جاهدا عى 
تحقيق التميز األكاديمي 
يف املدرسة، يقدر الطلبة 

املتميزين.

يضع معاير عالية ألداء الطلبة يف جميع 
املواد الدراسية، ويعلنها للمعلمني والطلبة 

وأولياء األمور تتضمن املعاير قدرات 
عليا للتفكر، مثل التفكر الناقد وحل 

املسائل، ويسعى جاهدا عى تحقيق 
التميز األكاديمي يف املدرسة، يقدر الطلبة 

املتميزين وينرش ذلك يف وسائل اإلعام 
ويعممه عى اآلخرين

يضع معاير عالية ألداء الطلبة يف جميع املواد 
الدراسية، ويعلنها للمعلمني والطلبة وأولياء األمور 

تتضمن املعاير قدرات عليا للتفكر، مثل التفكر 
الناقد وحل املسائل، ويسعى جاهدا عى تحقيق التميز 

األكاديمي يف املدرسة، يقدر الطلبة املتميزين وينرش 
ذلك يف وسائل اإلعالم ويعممه عى اآلخرين، ويحشد 

املدير املجتمع وقياداته لتحفيز املوهوبني ومساعدة 
الطاب الضعاف، ويرشك املدير الطلبة املوهوبني 

واملتميزين علميا يف برامج علمية يف داخل الوطن أو 
خارجه ليزيد من قدراتهم

.10

يؤكد عى تشارك 
)تعاون( معلمي 
املادة للعمل نحو 
تحقيق األهداف 

التعلمية املقصوده.

لديه سجالت للجان 
املبحث الواحد، 

ويوثق املدير محارض 
االجتماعات، بصورة 

دورية وقانونية

لديه سجالت للجان املبحث 
الواحد. توثق اللجنة محارض 

اجتماعاتها، بصورة دورية 
وقانونية ويتابع انجازاتها.

لديه سجالت للجان املبحث الواحد. توثق 
اللجنة محارض اجتماعاتها، بصورة دورية 

وقانونية ويتابع انجازاتها. ويؤكد عى 
أن يكون للجان خطط عمل تشاركية 

لألنشطة ويتابعها.

ــق  ــد. توث ــث الواح ــان املبح ــجالت للج ــه س لدي
ــة  ــورة دوري ــا، بص ــارض اجتماعاته ــة مح اللجن
وقانونيــة ويتابعهــا املديــر. ويؤكــد عــى أن يكون 
للجــان خطــط عمــل تشــاركية لألنشــطة ويتابــع 
تنفيذهــا، وتــرشك بهــا خــرباء بالتخصــص 

ــني. ــني الرتبوي واملرشف



18

املجال الخامس: البيئة املدرسية

.1

يفوض العاملني 
يف املدرسة 

بصالحيات 
تتناسب 

ومقدراتهم.

يحتفظ بجميع 
الصالحيات بيديه- ال 

يفوض اآلخرين إال 
يف القضايا اإلجرائية 

والهامشية. 

ينتدب املدير العاملني باملدرسة 
لتمثيله يف االجتماعات 

والدورات واملؤتمرات العامة، 
ويفوضهم بأعمال محدودة 

يف إدارة املدرسة، ويعطي 
العاملني صاحيات محدودة 
يف استخدام مرافق املدرسة 

واإلرشاف عليها.

ينتدب املدير العاملني باملدرسة لتمثيلها يف 
االجتماعات والدورات واملؤتمرات العامة، 

ويفوضهم بأعمال يف إدارة املدرسة، 
ويعطي العاملني صالحيات كبرة يف 

استخدام مرافق املدرسة واإلرشاف عليها، 
ويعرف العاملون الكثري عن عمله، 

ويدربهم ألخذ زمام القيادة وصناعة 
القرارات ويرشكهم فيها.

ــا  ــة لتمثيله ــني باملدرس ــر العامل ــدب املدي ينت
ــة،  ــرات العام ــدورات واملؤتم ــات وال يف االجتماع
ــي  ــة، ويعط ــال يف إدارة املدرس ــم بأعم ويفوضه
اســتخدام  يف  كبــرة  صالحيــات  العاملــني 
عليهــا، ويعــرف  املدرســة واإلرشاف  مرافــق 
ــذ  ــم ألخ ــه، ويدربه ــن عمل ــر ع ــون الكث العامل
ــم  ــرارات ويرشكه ــة الق ــادة صناع ــام القي زم
ــا  ــج وتنفيذه ــع برام ــة وض ــوكل مهم ــا، وي فيه
ــني  ــض املعلم ــة لبع ــق املدرس ــتخدام مراف باس

ــج. ــق النتائ ــع تحقي ــة ويتاب والطلب

.2

يرشك املعلمني 
يف صناعة 

قرارات ذات 
عالقة باملدرسة 

ومجتمعها

 يستشر املدير بعض 
العاملني عند اتخاذ  
بعض القرارات التي 

تخص املدرسة ولكنه 
صاحب القرار النهائي..

يستشر املدير معظم  العاملني 
عند اتخاذ  القرارات التي 

تخص املدرسة.

يستشر املدير العاملني عند اتخاذ  
القرارات التي تخص املدرسة ويناقش 

وجهات النظر املختلفة ويتم اتخاذ القرار 
بعد مناقشة مستفيضة وبعد سماع جميع 

وجهات النظر، ويجعلهم مسئولني عن 
تنفيذ هذه القرارات.

تصــدر معظــم القــرارات التــي تخــص املدرســة 
ــن  ــني ع ــني وممثل ــم العامل ــات تض يف اجتماع
ويناقــش  الطلبــة،  عــن  وممثلــني  األهــايل 
ــرار  ــاذ الق ــم اتخ ــة ويت ــر املختلف ــات النظ وجه
ــع  بعــد مناقشــة مســتفيضة وبعــد ســماع جمي
وجهــات النظــر، ويجعلهــم مســئولني عــن تنفيــذ 

ــرارات. ــذه الق ه

.3

يشجع الطلبة عى 
العمل التطوعي 

والتعاوني. 

ال يعطي املدير أهمية 
كافية للعمل التطوعي 

داخل املدرسة أو 
خارجها. مع وجود 
اللجان الطالبية يف 
املدرسة لكن دون 

السماح لها بتقديم دور 
فاعل.

يشجع املدير برامج العمل 
التطوعي داخل املدرسة فقط؛ 

ويقدم لهم الحوافز ويطلب 
منهم تزيني جدران املدرسة 

باللوحات أو بزراعة أشجار، 
أو عمل حديقة لكل صف، أو 

مجموعة. ويعترب املدير اللجان 
الطالبية جسماً هاما يف كيان 

املدرسة، يساعد الطلبة عى 
تكوينها ويتعامل معها بجدية، 
لكن ال يوفر االمكانيات الكافية 

لها، ويرى أن عملها يقترص 
عى شؤون الطلبة  دون تدخل 

يف عمل املدرسة ككل.

يشجع املدير برامج العمل التطوعي داخل 
املدرسة، ويطلب املدير من الطاب واملعلمني 

واملجتمع املحيل أعماال تطوعية وينفذها 
معهم، مثال أن يقوم الطلبة بتزيني جدران 

املدرسة باللوحات أو بزراعة أشجار، أو عمل 
حديقة لكل صف أو مجموعة، أو خدمة الحي 

واملنطقة املحيطة باملدرسة، ويقدم دائما 
الحوافز للطلبة، ويعترب املدير اللجان الطالبية 
جسماً مهما يف كيان املدرسة، ويساعد الطلبة 
عى تكوينها ويتعامل معها بجدية، ويسمح 

للطلبة باستخدام معظم مرافق املدرسة 
بعد ساعات الدوام الرسمي، ويثق بتحملهم 

املسؤولية ، وتقوم اللجان الطابية بقيادة 
العديد من األنشطة املدرسية أو املجتمعية.

ــاً  ــزءاً رئيس ــي ج ــل التطوع ــر العم ــع املدي يض
ــه  مــن الخطــة الســنوية املدرســية ويخصــص ل
ــجعه  ــيل ويش ــع املح ــد املجتم ــات. ويحش ميزاني
ــني؛  ــني واملتطوع ــة املحافظ ــم الطلب ــيل تكري ع

ــم.  ــتهم ومجتمعه ــة مدرس لخدم
ــل  ــة بتمثي ــان الطابي ــر للج ــمح املدي ــا يس كم
الوطنيــة  واملؤتمــرات  النــدوات  يف  املدرســة 
والدوليــة، واللجــان الطابيــة تتواصــل مــع 
ــطتها  ــم ألنش ــب الدع ــع لكس ــات املجتم مؤسس

وألنشــطة املدرســة.  



19

.4

يبني بيئة تعلمية 
تعزز االحرتام 
وتقدير الذات. 

تتسم عالقة املدير 
بالطلبة واملعلمني بالحزم 
وعدم املرونة، وال يستمع 

لوجهات نظرهم.

تتسم عالقة املدير بالطلبة 
واملعلمني بالحزم ويعطيهم 

صاحيات معقولة الستغال 
موارد املدرسة لتنمية مواهبهم 

وقدراتهم ويستمع لوجهات 
نظرهم.

يبنــي املديــر صلــة وثيقــة ومســتمرة مــع 
الطلبــة واملعلمــني، ويعطــي مجــاال واســعا 
صالحيــات  ويعطيهــم  اآلراء،  لتبــادل 
املدرســة  مــوارد  إدارة  يف  واســعة 
ــة مواهبهــم وقدراتهــم،  واســتغاللها لتنمي
ويهتــم  نظرهــم  لوجهــات  ويســتمع 
ــاعدهم  ــني ويس ــة واملعلم ــاكل الطلب بمش

عــى حلهــا، ويحرتمهــم ويحرتمونــه.

يبنــي املديــر صلــة وثيقــة ومســتمرة مــع الطلبــة 
بمشــاكلهم  ويهتــم  لهــم  يســتمع  واملعلمــني 
ــه،  ــم ويحرتمون ــا، ويحرتمه ــى حله ــاعدهم ع ويس
ــوم  ــرشه، يق ــل وين ــاق العم ــم ميث ــي معه يبن
باإلعــام عــن إبداعــات الطلبــة لألهــايل واملجتمــع 
ــي  ــق الت ــا للمراف ــا كام ــد دلي ــوزارة،، ويع وال
ــتخدام  ــس االس ــه أس ــدد في ــة ويح ــا الطلب يديره

ــم. ــة له ــات املمنوح والصاحي

.5

يطور سياسات 
توفر بيئة مدرسية 

آمنه تعزز تعلم 
الطالب وراحته.

ال يطبق املدير إال الحد 
األدنى من قواعد األمان 

يف مرافق املدرسة. كما أن 
للمدير اهتماما محدودا  

بش ؤون الطلبة  
وظروفهم التعليمية، وال 

يتعامل بحزم مع  أشكال 
العنف داخل املدرسة.

ــان  ــد األم ــر قواع ــق املدي يطب
ــن  ــة األماك ــالل صيان ــن خ م
الخطــرة ووضــع إشــارات 
بشــؤون  يهتــم  تحذيريــة. 
ــم التعليمية،  ــة  وظروفه الطلب
داخــل  األمــور  وييــرس 
املدرســة بطــرق معتمــداً عــى 
التحفيــز واإلثابــة وعــادة مــا 
يمنــع العنــف بــني الطلبــة، أو 
مــن طــرف املعلمــني،  ويتوقع  
والطلبــة  املعلمــني  مــن 
تحقيــق نتائــج عاليــة، يدعــم  
املديــر املعلمــني للتنويــع يف 
أســاليب التعليــم ويوفــر لهــم 
ــن  ــك م ــذ ذل ــات تنفي متطلب
ميزانيــة املدرســة، ويســهم 
توعيــة  برامــج  عمــل  يف 
ــة  ــل املدرس ــف داخ ــد العن ض

بأشــكاله كافــة.

ــالل  ــن خ ــان م ــد األم ــر قواع ــق املدي يطب
صيانــة األماكــن الخطــرة ووضــع إشــارات 
للســامة  معايــري  ويضــع  تحذيريــة، 
يف املدرســة و يحــرص عــى أن تكــون 
ــات  ــتجيبة لاحتياج ــة مس ــا آمن مرافقه
املختلفــة للطــاب مثــل ذوي االحتياجــات 
ــات  ــة حمام ــر يف املدرس ــة كأن يوف الخاص
حركيــا  للمعاقــني  خاصــة   وطرقــاً 
ــة  ــاث املدرس ــون  أث ــى أن يك ــرص ع ويح
ــر  ــام كب ــر اهتم ــا . للمدي ــا وحديث مريح
ــة  ــم التعليمي ــة،  وظروفه ــؤون الطلب بش
التحفيــز  عــى  معتمــدا  واالجتماعيــة، 
ــة  ــني الطلب ــف ب ــمح بالعن ــة وال يس واإلثاب
ــه  ــد ويوج ــني، ويرش ــرف املعلم ــن ط أو م
الطلبــة  لتبنــي قيــم عاليــة مثــل التعــاون 
وقبــول االختــالف يف الــرأي والخلفيــة 
االجتماعيــة يبــذل املديــر جهــودا كبــرة مع 
ــة،  ــج عالي ــق نتائ ــة لتحقي املعلمــني والطلب
ــني  ــم للمعلم ــادات ودع ــر إرش ــدم املدي يق
ــر لهــم  ــم، ويوف ــع يف أســاليب التعلي للتنوي
ــة املدرســة  ــات تنفيذهــا مــن ميزاني متطلب
ــودة  ــع ج ــيل، ويتاب ــع املح ــن املجتم أو م

ــوف. ــل الصف ــم داخ ــة التعل بيئ

ــل  ــان داخ ــالمة واألم ــر دورات يف الس ــم املدي ينظ
ــاون  ــا بالتع ــة له ــرق املؤدي ــى الط ــة وع املدرس
مــع الجهــات ذات االختصــاص، ويضــع معايــر 
للســالمة يف املدرســة، و يحــرص عــى أن تكــون 
مرافقهــا آمنــة مســتجيبة لالحتياجــات املختلفــة 
للطــالب مثــل ذوي االحتياجــات الخاصــة، ويدعم 
ــر  ــم، ويوف ــاليب التعلي ــع يف أس ــني للتنوي املعلم
ــة املدرســة  ــات تنفيذهــا مــن ميزاني لهــم متطلب
ــة  ــودة بيئ ــع ج ــيل، ويتاب ــع املح ــن املجتم أو م
التعلــم داخــل الصفــوف، ويقــود مبــادرات 
وأنشــطة تشــجع الحــوار واالســتماع لآلخــر 
ويشــارك فيهــا، ويوفــر مــوارد نوعيــة مثــل 
ــس  ــاليب التدري ــة بأس ــع املهتم ــاالت واملراج املق
املركــزة عــى الطلبــة،  ويشــارك املعلمــني والطلبــة 
ــف  ــن العن ــد م ــات تح ــع سياس ــايل يف وض واأله

ــا. ــة وخارجه ــل املدرس داخ
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.6

يضع قواعد 
واضحه للحفاظ 

عى نظافة املدرسة 
وممتلكاتها.

يهتم املدير بنظافة 
املدرسة ومظهرها العام 

يضع  املدير نظاما للمحافظة 
عى نظافة الطلبة واملدرسة  

ومظهرها الداخيل والخارجي، 
ويتابع مع العاملني تطبيقه.  

يضع  املدير نظاما للمحافظة عى نظافة 
الطلبة واملدرسة ومظهرها الداخيل 

والخارجي، ويتابع مع العاملني تطبيقه.  
يشرتك مع العاملني والطلبة يف حمات 

نظافة للمدرسة، كما يقوم بعقد ندوات 
توعية دورية لألهايل وللطلبة حول نظافة 

الطلبة، ويوفر املواد الازمة لتنظيف 
املرافق املدرسية، يحمل الطلبة جزًء كبرياً 
من املسؤولية عن نظافة املدرسة، ويضع 

يف املدرسة إرشادات للنظافة 

يضع نظام للمحافظة عى التظافة يف املدرسة 
ويلتزم معهم يف تنفيذه، ويوفر املواد الالزمة 

لتنظيف املرافق املدرسية، يحمل الطلبة مسؤولية 
املحافظة عى نظافة املدرسة، ويضع يف املدرسة 

إرشادات للنظافة. يقود حمالت توعية للطلبة 
واألهايل بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املحيل 

بأهمية النظافة، يتعاون مع املجتمع املحيل عى 
إزالة مصادر التلوث القريبة من املدرسة. 

.7

يعزز دور املرشد 
الرتبوي يف املدرسة

قليالً ما يفرد املدير جزءاً 
من اهتمامه لإلرشاد 

الرتبوي. 

 يعرف املدير حقوق الطفل، 
ويشجع حمات التوعية بها 

لألهايل وللعاملني ويرشك 
الطلبة يف هذه الحمات، يتأكد 
من أن املرشد الرتبوي يتواصل 

مع  الطلبة ومع األهايل 
باستمرار .

يعرف املدير حقوق الطفل، ويشجع 
حمالت التوعية بها لألهايل وللعاملني 

ويرشك الطلبة يف هذه الحمالت، ويتأكد من 
أن املرشد الرتبوي يتواصل مع  الطلبة ومع 

األهايل باستمرار، ويقوم بتسهيل وتنظيم 
الندوات التي يقودها ويشارك بها الطلبة، 

ويرشك املدير الطلبة يف الندوات املحلية 
والدولية لحقوق اإلنسان.  

يعرف املدير حقوق الطفل، ويحرص عى توظيف 
اإلذاعة املدرسية للتعريف بحقوق اإلنسان والقيم 
األخاقية  وينرشها عى األهايل والطلبة واملعلمني 
واملؤسسات املحلية، ويشجع حمالت التوعية بها 

لألهايل وللعاملني ويرشك الطلبة يف هذه الحمالت، 
ويتأكد من أن املرشد الرتبوي يتواصل مع  الطلبة 

ومع األهايل باستمرار، ويقوم بتسهيل وتنظيم 
الندوات التي يقودها ويشارك بها الطلبة، ويرشك 

املدير الطلبة يف الندوات املحلية والدولية لحقوق 
اإلنسان.  يتواصل املدير مع املرشد بمراكز اإلرشاد 

املتخصصة ويتم تحويل الحاالت الصعبة إليها

.8

يبحث عن األمور 
املحفزة للمعلمني 

عى العمل 
ويعززها. 

للمدير توقعات متدنية 
من أداء العاملني وثقته 
قليلة بإمكانية تطوير 

أدائهم.

للمدير ثقة بأن معلميه 
يؤدون واجبهم عى أكمل وجه 

وبتطورهم املهني ويتحدث عن 
مهاراتهم بايجابية ويتعامل 

معهم بشفافية تكسب ودهم 
ودعمهم للمدرسة، ويكلف 

العاملني بأعمال إضافية دون 
التأكد من رغبتهم بذلك.

يثق املدير بأن معلميه يؤدون واجبهم 
عى أكمل وجه دون متابعة حثيثة منه 
ويتحدث عن مهاراتهم بايجابية عالية 

و يتعامل معهم بشفافية تكسب ودهم 
ودعمهم للمدرسة، وتنفيذها، ويكلف 

العاملني بإنجاز أمور املدرسة وهم راغبون 
بها، ويتيح فرصة لهم لتقديم مقرتحات 

وتنفيذها، ويتحدث بفخر واعتزاز عن 
إنجازات املدرسة واألفراد وفرق العمل.

يثق املدير بمعلميه ومقدرتهم عى التطور املهني،  
ويتحدث عن مهاراتهم بايجابية عالية و يتعامل 

معهم بشفافية، ويكلفهم بإنجاز أمور وهم راغبون 
بها، ويتيح فرصة لهم لتقديم مقرتحات وتنفيذها، 

ويتحدث بفخر واعتزاز عن إنجازات املدرسة 
واألفراد وفرق العمل يوجد لدى املدير ملف إنجاز 
يدون فيه املعلمون قصص نجاحهم وإنجازاتهم 

ويقوم املدير بنرشها لألهايل وللطلبة.

.9

يقدر جهود 
العاملني 

يف املدرسة.

يعترب املدير أن ما يقوم 
به العاملون- مهما 

كان -هو الحد االدنى 
من الواجب امللقى عى 

عاتقهم.

يعترب املدير أن ما يقوم به 
العاملون هو يف حدود الواجب 
امللقى عى عاتقهم لكنه يشيد 

بالجهود املميزة منها

يهتم املدير بما يبذله املعلمون من مجهود، 
ويقدم لهم التغذية الراجعة والتوجيهات.

يهتم املدير بما يبذله املعلمون من مجهود، ويقدم 
لهم التغذية الراجعة والتوجيهات، ويثني عى العطاء 

املميز ويشجع االستمرار واملبادرات
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املجال السادس: التقويم

.1

يعلم أولياء األمور 
بنتائج تقويم 

ابنائهم بهدف 
التحسني. 

يناقش املدير املعلمون 
نتائج الطلبة، ويعلن 
األداء املتميز للعاملني 

وللطلبة داخل املدرسة 
فقط.

يشارك املدير الطلبة يف 
مناقشة نتائجهم، وينرش 

حاالت األداء املتميز للعاملني و 
للطلبة عى املأل.

يشارك املدير الطلبة يف مناقشة  نتائجهم، 
و تعقد جلسات حوار بني أولياء األمور 

والطلبة واملعلمني عى انفراد لدراسة 
النتائج، وينرش حاالت األداء املتميزة 

للعاملني و للطلبة عى املأل.

يعد املدير  برنامجا سنويا محددا الجتماعات أولياء 
األمور مع املعلمني ملناقشة نتائج الطلبة ويعممه 

عى املعلمني والطلبة وأولياء األمور، ويلتزم به 
الجميع وينفذونه، وينرش حاالت األداء املتميزة 

للعاملني و للطلبة عى املأل.

.2

يؤكد عى استخدام 
اساليب متنوعة يف 
تقويم أداء الطلبة. 

 تقترص اهتمامات املدير 
عى  استخدام االختبار 
كأداة لتقويم تحصيل 

الطلبة ويعتربه غاية 
التعليم. 

يطلب املدير من املعلمني تقويم 
التحصيل بطرق متعددة.

يتأكد املدير من أن املعلمني يستخدمون 
طرقاً متعددة لتقويم أداء الطلبة ويتم 

تقويم قدراتهم بالرتكيز عى نقاط القوة يف 
شخصياتهم ومواهبهم وال يقترص التقويم 

عى قياس التحصيل فقط.

يتأكد املدير من أن املعلمني يستخدمون طرقاً متعددة 
لتقويم أداء الطلبة ويوثق ذلك، ويتم تقويم قدراتهم 

بالرتكيز عى نقاط القوة يف شخصياتهم ومواهبهم 
ويحشد املجتمع املحيل لدعم الخطط العاجية 

واملساهمة يف تنفيذها وتمويلها، ويمول املجتمع 
املحيل مشاركة املدرسة يف اختبارات أداء الطلبة 

الدولية واإلقليمية والوطنية.

.3

يتبع املدير اجراءات 
مختلفة يف تقويم 

الطلبة لتحسني 
تعلمهم.

تنفذ املدرسة االختبارات 
يف مواعيدها وضمن جدول 

يضعه املدير واملعلمني.

تنفذ املدرسة االختبارات يف 
مواعيدها وضمن جدول يضعه 

املدير واملعلمون والطلبة، إضافة 
إىل اللجوء أحيانا إىل تقويم 

األداء كطرق هامشية مساندة 
لالختبارات 

يتابع املدير تنفيذ االختبارات يف مواعيدها 
ضمن جدول ال يثقل عى كاهل الطلبة 

يشرتك يف وضعه املدير واملعلمون والطلبة، 
إضافة إىل اعتماد تقويم األداء داعما 

لالختبارات يف التقويم.  ويطلع األهايل عى 
نتائج الطلبة ودراستها بقصد دعمها ملزيد 

من التقدم.

يتابع املدير تنفيذ االختبارات وتقويم األداء يف 
مواعيدها ضمن جدول ، ويطلع األهايل عى نتائج 

الطلبة ويوثق ذلك، ويقوم بدراستها بقصد دعمها 
ملزيد من التقدم. يقيم املدير يف نهاية كل فصل 
درايس، ويف نهاية كل عام دراسة مع املعلمني 

وخرباء يف مجال القياس والتقويم  لنوعية 
االختبارات وألداء الطلبة، بهدف عملية التعليم 

والتقويم.

.4

يقدم للمعلمني 
تغذية راجعه 

عن ممارساتهم 
التعليمية بهدف 

التحسني املستمر.

تقترص متابعة املدير 
للمعلمني بالزيارات 

االرشافية املقرة للمعلمني 
ومتابعة سجالتهم.

املمارســات  املديــر  يتابــع 
ــدم  ــني ويق ــة للمعلم التعليمي

الراجعــة  التغذيــة 

يتابع املدير املمارسات التعليمية للمعلمني، 
ويقدم لهم التغذية الراجعة لهم باستمرار 

ويدعم تطوير ممارساتهم التعليمية 
ويوجههم إىل جهات للتطور املهني 

يتابع املدير املمارسات التعليمية للمعلمني، ويقدم 
لهم التغذية الراجعة لهم باستمرار ويدعم تطوير 
ممارساتهم التعليمية ويوجههم إىل جهات للتطور 

املهني ويوثق ذلك، ويساعدهم يف إيجاد الحلول 
وتطبيقها ويتابع التغيري باستمرار.
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.5

يوثق نتائج تقويم 
املعلمني وإنجازاتهم 

)بهدف التطوير 
والتحسني(.

يقيم املدير  أداء العاملني 
يف املدرسة حسب اللوائح 
والقوانني وبغض النظر 

عن إنجازاتهم. 

يقيم املدير  أداء العاملني يف 
املدرسة بصورة تعرتف بالتميز، 

ويقدر اإلنجازات الكبرية .

يقيم املدير  أداء العاملني باملدرسة بصورة 
تعرتف بالتميز الحقيقي، ويبذل جهوداً 

لتقديم خدمات مميزة ويوثقها.

يقيم املدير  أداء العاملني باملدرسة بصورة تعرتف 
بالتميز الحقيقي، ويبذل جهوداً لتقديم خدمات 

مميزة ويوثقها. يوجد لدى املدير ملف إنجاز 
لكل معلم يبني فيه ما قدمه املعلم للمدرسة من 
مساهمات يف تحسني جودة التعليم، أو تحسني 

مرافق املدرسة، أو تطوير عملية التعليم أو تطوير 
قدراته.

.6

يرشك املدير املعلمني 
يف صناعة قرارات 

تستند إىل نتائج 
تقويم الطلبة.

يحمل املدير أولياء األمور 
مسؤولية قصور أبنائهم، 

كما يعتمد عى نتائج 
الطلبة لتحديد املعلمني 

املقرصين.  

يطلب من املعلمني تحديد مناطق 
القصور ويحدد أسبابه بعد 

دراسة منه معهم، يعتمد نتائج 
الطلبة أساساً لتقويم أداء 

العاملني، وجزءا رئيسا من 
التقويم الشامل يف املدرسة.

يهتم املدير بمناطق القصور عند التقويم، 
ويتم نقاش جاد بني املدير واملعلمني 

لتحديد األسباب وتؤخذ توصياتهم وتنفذ 
للتغلب، كما تتم عملية تقويم لإلبداع 

وتوضع توصيات لرعايته، ويعتمد نتائج 
الطلبة أساساً لتحديد أداء العاملني 

والتقويم الشامل يف املدرسة ويستخدمه 
أساسا لخطة التحسني.

يهتم املدير بجوانب القصور واإلبداع التي تبينت من 
نتائج تقويم الطلبة يف وضع خطط التحسني ويف 
وضع برامج عاجية لحاالت القصور عند الطلبة 

ويضع برنامجا معلنا لرعاية املبدعني وتوفري 
التمويل الازم، وينرش املدير نتائج الطاب للمجتمع 

املحيل ويترصف بمسئولية عالية تجاه املجتمع، 
وتضع خطة مع املجتمع لدعم املستوى وتحسينه.
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املجال السابع: التكنولوجيا

.1

يعزز املدير 
استخدام املعلمني 

للتكنولوجيا يف 
أنشطتهم التعليمية.

ال توجد لدى املدير خطة 
لتوفر مخترب حاسوب 

باملدرسة أو خطة لتحديث 
ملخترب املوجود وتفعيله 
بسبب القدم،  أو لعدم 

توفر معلم مؤهل،  يقرص 
استغالل املخترب يف أوقات 

الدوام الرسمي فقط 
ولتدريس مادة الحاسوب 

فقط.

يوجد يف املدرسة مخترب 
حاسوب ويسمح املدير 

باستخدامه فقط  يف تعليم  
مادة الحاسوب، واملواد 

املرافقة للحاسوب  متوافرة  
يف املدرسة )ماسح، كامريا، 

جهاز عرض، توجد يف املدرسة 
كمية مناسبة من الربمجيات(. 
يشجع املدير استثمار املخترب 

يف أوقات الفراغ، ويعطى 
املعلمني و الطلبة املبدعني 

فرصة محدودة  الستخدام 
الحاسوب بعد الدوام.

يوجد يف املدرسة مخترب حاسوب، ويشجع 
املدير استخدامه يف تعليم  معظم املواد، 

املواد املرافقة للحاسوب يف املدرسة متوافرة 
)ماسح، كامرا، جهاز عرض، توجد يف 
املدرسة كمية مناسبة من الربمجيات(، 
يشجع الطلبة عى  استخدام الحاسوب 

لعمل أبحاث ودراسات عرب  اإلنرتنت، وعى 
إنشاء صفحات كمبيوتر لهم وللمدرسة. 
يستغل املخترب يف أوقات الفراغ،  ويعطي 

املعلمني والطلبة املبدعني فرصة كافية 
الستخدام الحاسوب بعد الدوام،  يسمح 

باستخدام املخترب من املجتمع املحيل ومحو 
أمية الكمبيوتر يف املجتمع.

يوجد يف املدرسة مخترب حاسوب، ويشجع املدير 
استخدامه يف تعليم  معظم املواد، املواد املرافقة 
للحاسوب يف املدرسة متوافرة )ماسح، كامرا، 

جهاز عرض، توجد يف املدرسة كمية مناسبة من 
الربمجيات( للمدرسة صفحة إنرتنت يستخدمها 
الطلبة واملعلمون واملجتمع املحيل ويتم تحديثها 

باستمرار، وييرس املدير إعداد الربمجيات التعليمية 
بوساطة الطلبة واملعلمني، ويسمح املدير وينظم  

استخدام املخترب بعد ساعات الدوام الرسمي 
لخدمة  مؤسسات مجتمعية وبرسوم رمزية 

تغطي التكلفة والصيانة.

.2

يشجع املدير 
املعلمني عى 

تطوير مقدراتهم 
يف استخدام 

التكنولوجيا يف 
التعليم )بالذات 

الحاسوب(

معلم الحاسوب غر 
متخصص علميا، وقلة من 

معلمي املدرسة يعرفون 
استخدام الحاسوب يف 

التعليم واملدير ال يوفر لهم 
فرصاً للتدرب عليه. 

معلم الحاسوب مؤهل علميا، 
يسمح املدير لبعض  املعلمني 

غر معلم الحاسوب باستخدام  
املخترب لتدريس موادهم. يوفر 

فرصا للمعلمني للتدرب عى 
استخدام الحاسوب 

يتأكد املدير من أن معلم الحاسوب مؤهل 
علميا و تربويا، ويستخدم املعلمون -غر معلم 

الحاسوب- املخترب لتدريس موادهم،  بعض 
األجهزة تخصص ليأخذها املعلمون معهم 
للصفوف وتدريس موادهم باستخدامها، 
يشجع املعلمني عى التمكن من استخدام 

الحاسوب يف التعليم ويتابع استخدام املعلمني 
للحاسوب نتيجة لتلك الدورات.  

يشرتك املدير واملعلمون  يف دورات الستخدام 
الحاسوب يف التعليم، ويتابع استخدام املعلمني 
للحاسوب نتيجة لتلك الدورات.  يحتفط املدير 

بسجل إلنجازات املعلمني الخاصة بتوظيف 
التكنولوجيا والدروس املحوسبة ويعتربها جزءاً 

من تقويم أداء املعلمني.

.3

يستخدم املدير  
التكنولوجيا يف 

تيسر العمليات 
اإلداريه.

يوفر املدير برامج وأجهزة 
لألعمال اإلدارية، ويتم 

استغالل الحاسوب ملعالجة 
الكلمات وبعض التطبيقات 
الكتابية والجداول البسيطة 

يوفر املدير برامج وأجهزة 
لألعمال اإلدارية، وتتم األعمال 
اإلدارية يف املدرسة باستخدام 

الحاسوب وألعمال السكرتارية 
يف معظم األحيان.  

يوفر املدير  برامج وأجهزة لألعمال اإلدارية، 
وتتم معظم األعمال اإلدارية وإدارة شؤون 
الطلبة يف املدرسة باستخدام الحاسوب، 
)مثل إدخال العامات، السجات، بطاقة 

الطالب( وتحوسب جميع مراسات 
املدرسة. 

يوفر املدير  برامج وأجهزة لألعمال اإلدارية، وتتم 
معظم األعمال اإلدارية وإدارة شؤون الطلبة يف املدرسة 
باستخدام الحاسوب، )مثل إدخال العالمات، السجالت، 
بطاقة الطالب( وتحوسب جميع مراسات املدرسة. 
يتواصل املدير مع املديرية والوزارة باإلنرتنت، وتتم 

معظم املراسات الرسمية إلكرتونيا، ويقبل املدير 
رسائل اإلنرتنت كرسائل رسمية، ويحرض املدير 

جدول توزيع الدروس واملعامات املالية باستخدام 
الحاسوب. 
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.4

يتابع صيانة 
األجهزه 

التكنولوجيه يف 
املدرسه وتحديثها. 

ال توجد لدى مدير 
املدرسة خطة منتظمة 

لصيانة األجهزة 
التكنولوجية وتحديث 
برامجها بما يتناسب  
والتطور التكنولوجي

توجد لدى مدير املدرسة 
خطة منظمة لصيانة األجهزة 

التكنولوجية، ويعطي 
الصالحيات ملعلم الحاسوب، 

أو املختص لتحديث برامج 
األجهزة

توجد يف املدرسة أجهزة تكنولوجية ذات 
برامج حديثة وتتحدث باستمرار، ومالئمة 

للتطور التكنولوجي املستمر، ويشجع 
املعلمني والطلبة عى استخدامها يف 

العملية التعليمية، ولديه عقود صيانة لها 
باستمرار.

توجد يف املدرسة أجهزة تكنولوجية ذات برامج 
حديثة وتتحدث باستمرار، ومالئمة للتطور 

الكنولوجي املستمر، ويشجع املعلمني والطلبة 
عى استخدامها يف العملية التعليمية، ولديه عقود 
صيانة لها باستمرار. املدير دائم اإلطالع عى ما 

هو جديد يف مجال تكنولوجيا التعليم ويتعاون مع 
املجتمع املحيل لتوفره يف املدرسة.

.5

يستخدم 
التكنولوجيا يف 

التواصل مع 
املعلمني والعاملني  
يف املدرسة، وذوي 

العالقة      

يقترص تواصل املدير مع 
أفراد املجتمع املدريس 

واملحيل عى الرسائل 
املكتوبة واملكاملات 

الشفوية والتلفونية.

توجد لدى املدير خطة لتفعيل 
التواصل بني املدرسة واملعلمني 
والعاملني يف املدرسة، واألهايل 

من خالل الرسائل املكتوبة 
واملكاملات الشفوية والتلفونية 
ويشجع التواصل اإللكرتوني، 

ويتعاون مع معلم التكنولوجيا، 
واملختصني يف مجال التكنولوجيا 

إلنشاء قنوات إلكرتونية 
وصفحات تواصل بني املدرسة 

وطاقمها واألهايل.

يتواصل مع األهايل واملعلمني والطلبة 
واألهايل خالل الرسائل املكتوبة واملكاملات 
الشفوية والتلفونية التواصل اإللكرتوني، 

ويتابع الصفحات واملواقع اإللكرتونية التي 
تم انشاؤها وينظم لقاءات معهم كتدريب 

عى عملية التواصل التكنولوجي.

للمدرسة مواقع وصفحة إلكرتونية مفعلة، 
ويتواصل األهايل، واملعلمون، والطلبة من خاللها 

مع املدرسة يف متابعة تحصيل أبنائهم الطلبة، 
واألمور التي تخص املدرسة

.6

 يستخدم 
التكنولوجيا يف 

البحث عن مصادر 
التعليم والتعلم

يعترب املدير أن البحث 
عن مصدر التعليم 

والتعلم من مسئولية 
املعلمني ال مسئوليته 

يشجع املعلمني عى استخدام 
التكنولوجيا يف البحث عن 

مصادر تدعم التعليم والتعلم.

يشجع املعلمني عى استخدام التكنولوجيا 
يف البحث عن مصادر تدعم عملية التعليم 

والتعلم، ويرشكهم يف ذلك.

يحرص عى استخدام التكنولوجيا يف البحث عن 
مصادر تدعم عملية التعليم والتعلم بمشاركة من 

املعلمني والطلبة ويدعمهم، ويوثق ذلك.

.7

 يستخدم 
التكنولوجيا يف 
التنمية املهنية

يعترب املدير أن الدورات، 
وورش العمل هي التي 

تساهم يف التنمية املهنية ال 
التكنولوجيا

يلجأ أحيانا الستخدام  
التكنولوجيا؛ لتطوير 

ممارساته خصوصا عندما 
يقع يف اشكاليات العمل.

يحرص عى استخدام التكنولوجيا يف 
تنميته املهنية من خال االطاع عى آخر 

املستجدات يف مجال العمل

ــه  ــا يف تنميت يحــرص عــى اســتخدام التكنولوجي
ــتجدات  ــى املس ــالع ع ــالل اإلط ــن خ ــة م املهني
ــات  ــن مجتمع ــل ضم ــل والتواص ــار العم يف إط
تعلميــة ومــع ممارســني وخــرباء، ويوثــق ذلــك.


