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جميع الحقوق محفوظة للمركز الّتربويّ للبحوث واإلنماء
الّطبعة األوىل 2022

الّتعليــم  مراحــل  المديــر يف جميــع  لكفايــات  المرجعــيّ  اإلطــار  علــى  المبنــيّ  الكفايــات  تقويــم  الّتقويــم:  أدوات 

الجامعــيّ قبــل  مــا  األكاديمــيّ 
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كلمة رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء

وراء المدرســة الناجحــة المتألّقــة- أو علــى رأســها أو بالحــريّ يف قلبهــا- مديــر قائــد كفــوء وُمَعــّد، ومــدّرب وخبيــر. إنـّـه 
ضابــط إيقــاع المدرســة، وضمانــة حيويّتهــا ونمّوهــا وتطّورهــا وتجّددهــا المســتمّر. فللمؤّسســة التربويّــة المزدهــرة 
رفعــة قامــة قائدهــا الــذي يشــّد بهــا إىل فــوق، فيمــا المؤّسســة التــي يقودهــا مديــر غيــر كفــوء، تجــد نفســها تــراوح يف 

مكانهــا، أو تنحــدر اىل تحــت، ومديرهــا ال يعــرف كيــف يوقــف االنهيــار، وال كيــف يشــّد بهــا إىل فــوق.

كتــاب »أدوات التقويــم: تقويــم الكفايــات المبنــي علــى اإلطــار المرجعــي لكفايــات المديــر يف جميــع مراحــل التعليــم 
األكاديمــي مــا قبــل الجامعــي« كتــاب جديــد لــه فرادتــه. وتكمــن هــذه الفــرادة يف التجســير بيــن ركنيــن مهّميــن: 
التطويــر المهنــي لــإدارة التربويــة وجــودة األداء المدرســي يف مكّوناتــه كافــة، متعلّميــن ومعلّميــن وأطــرا تربويــة. أمــا 
الجســر الــذي يشــكّل أداة الربــط بيــن الركنيــن فهــو التقويــم الفّعــال بمختلــف أنماطــه وأســاليبه، وقدرتــه علــى توفيــر 

التغذيــة الراجعــة لتحســين األداء باســتمرار.

كيف بُني هذا الكتاب وما هي آليات استخدامه وفوائده؟
ــة العمــل وآلّيتــه، والهــدف منــه، وتعــرّف بالمصطلحــات والمفاهيــم. أمــا  ــف الكتــاب مــن مقّدمــة تعــرض خلفّي يتألّ
صلــب الكتــاب فيبــدأ مــن األســس: مــن يقــّوم؟ أليّ غــرض يقــّوم؟ علــى أيّ أســاس تــّم توحيــد التقويمــات؟ متــى وبأيّ 
وتيــرة ُينًفــذ التقويــم؟ وعلــى المعطيــات التــي تــّم جمعهــا جوابــا عــن األســئلة المطروحــة، كانــت محّطــة حاســمة حول 

هيــكل األداة وآلّيــة اســتخدامها للتقويــم.

نكتفــي بعــرض الجــواب عــن كّل مــن الســؤالين: مــن يقــّوم؟ لمــن يقــّوم؟ علــى الســؤال: مــن يقــّوم؟، جــاء الجــواب: 
يّــة،  المديــر يف تقويمــه لذاتــه، ورئيســه المباشــر، والتفتيــش التربــوي، واألهــل والهيئــة التعليميــة، والهيئــة اإلدار
لتعيــد  وأدائهــا،  ذاتهــا  كاّفــة، صــورة  الفاعلــة  بمكّوناتهــا  المدرســة،  ترســم  فبالتقويــم  يجــون...  والخّر والمتعلّمــون 
تشــكيل هــذه الصــورة المأمولــة، بالعمــل الــدؤوب علــى ترســيخ نقــاط القــّوة ومعالجــة نقــاط الضعــف. أمــا عــن 
الســؤال الثــاين: لمــن نقــّوم؟ فأشــار إىل أّن تقويــم المديــر أداة تفكـّـر لتحســين كفاياتــه، ولمعرفــة مالمــح المديــر القائــد 

يــب.  الناجــح، ورصــد حاجــات التدر

وتحــت عنــوان جــدول التــدّرج للتقويــم: األداة األّولّيــة )بطاقــات التقويــم(، يعــرض الكتــاب عناصــر قيــاس األداء 
المتدرّجــة يف أربعــة مســتويات: -1 غيــر كاف، باللــون الزهــري -2 مقبــول، باللــون البرتقــايل -3 جّيــد، باللــون األخضــر 
-4 ممتــاز، باللــون األزرق الغامــق. ويتضّمــن الجــدول 24 كفايــة موزّعــة علــى أربعــة مجــاالت، ولــكل كفايــة عناصرهــا 
المكّونــة وقــد بلــغ مجموعهــا 92 مكّونــا، ولــكّل مكــّون مبّيناتــه، وقــد بلــغ مجمــوع المبّينــات 440 مبّينــا. ويتــم 
تصنيــف المبينــات علــى شــكلين: عمــودي يتألـّـف مــن المســتويات األربعــة، وأفقــي يتألـّـف مــن المجموعــات العشــر 

والمجموعــات الفرعّيــة. ورأينــا مــن المفيــد ذكــر المجموعــات العشــر:

1 - القيــادة: البعــد االســتراتيجي 2 - القيــادة: البعــد التربــوي 3 - القيــادة: البعــد اإلداري 4 - اعتمــاد التوّجهــات 
كات 7 - إدراج مبــدأ التطــّور المهنــي  التربويــة المعاصــرة 5 - التواصــل الفّعــال 6 - بنــاء وتعزيــز العالقــات والشــرا

المســتمر 8 - التفكّــر 9 - االلتــزام بالقيــم والمبــادئ األخالقيــة 10 - نشــر ثقافــة القانــون.
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أما بايق أجزاء المحتوى فهي اآلتية:
شبكة المقّومين المقترحين	 
أداة التقويم: - التقويم الذايت واستبيان الرأي )يف المجاالت األربعة(	 
المراجع	 

ــف الالفــت بفرادتــه، وبجداولــه  اســتنادا اىل مــا عرضنــاه بعامــة، واىل مــا فّصلنــاه بخاصــة يتبّيــن لنــا غنــى هــذا المؤلّ
واســتبياناته، وبطابعهــا المركـّـب مــن غيــر تعقيــد، مــا يجعــل هــذا الكتــاب أداة وظيفيــة ثمينــة لمــن يبحــث عــن قيــاس 
مــدى تحّقــق الكفايــات عنــد مديــري المــدارس، وذلــك لتقويــم األداء مــن خــالل التطويــر المهنــي المســتمر، وليــس 

التقويــم المبنــي علــى توصيــف المهــام..

وهــذا المؤلّــف إنجــاز ممّيــز، يف إطــار لجنــة مشــروع األطــر المرجعيــة المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة التربويــة، 
S2R2 ضمــن برنامــج

كــرم ســابق ومعاونيــه،  لقســم اإلدارة التربويــة يف الهيئــة األكاديميــة المشــتركة يف المركــز التربــوي ورئيســه األســتاذ أ
خالــص الشــكر والثنــاء علــى هــذا اإلنجــاز الممّيــز يف مثــل الظــروف غيــر المســبوقة التــي يمــّر بهــا القطــاع التربــوي.

رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف
الدكتورة هيام إسحق
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كلمة رئيس قسم اإلدارة التربويّة 

كــب هــذا الّتغّيــر تطــّور متســارع يف المعرفــة والّتكنولوجيــا، وتحّديــات  عالمنــا اليــوم يف حالــة تغّيــر دائــم ومســتمّر، ويوا
عديــدة ومتنّوعــة، ولــم يعــد يخفــى علــى أحــد أّن حجــر األســاس يف هــذا الّتطــّور هــو القطــاع الّتربــويّ بــكّل مكّوناتــه 
وجوانبــه، بحيــث ُيعــدُّ الّركيــزة الرّئيســة لالســتثمار والّتنميــة ومصــدر الجــودة يف بنــاء قــادة المســتقبل. أّمــا عمــاد 
هــذا القطــاع والعنصــر األســاس يف تطــّوره فهــو اإلدارة الّتربويّــة الّناجحــة واإلدارة المدرســّية الفّعالــة، لــذا اعتمــدت 
الّتربويّــة علــى دعــم األبحــاث والّدراســات وعلــى الحداثــة والّتطويــر يف المقاربــات  الــّدول يف سياســاتها  معظــم 
واإلســتراتيجّيات والممارســات، ومــن أهّمهــا تمهيــن اإلدارة الّتربويّــة والمدرســّية والّتطويــر المهنــيّ المســتمّر لــكّل 

مكّوناتهــا، وذلــك لتحقيــق معاييــر الجــودة الّشــاملة يف هــذا القطــاع. 

كبــة الّسياســات الّتربويّــة العالمّيــة وتطّوراتهــا  يف لبنــان، وحيــث أنّنــا لســنا بمعــزل عــن العالــم، ولكــي نســتطيع موا
كان ال بــّد مــن االلتفــات إىل أهّمّيــة اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المديــر، والــذي سُيشــكّل المرجــع األســاس يف عملّيــة 
المدرســّية  اإلدارة  لُتصبــح  الممارســين  وتنميــة  الممارســات  تحســين  ويف  المدرســّية،  لــإدارة  المهنــيّ  الّتطويــر 
كثــر فاعلّيــة  متمرّســة وكفــوءة ومتخّصصــة ومحترفــة وقــادرة علــى الّتخطيــط وإدارة األزمــات ومواجهــة الّتحّديــات وأ

يف االرتقــاء بجــودة الّتعليــم.

يّــة واضحــة،  مــن المعلــوم أّن مديــر المدرســة يتعامــل عــادة مــع مواقــف وعوامــل ومتغّيــرات ذات طبيعــة تأثير
كســابه المعــارف وتنميــة قدراتــه ومهاراتــه  وبذلــك ســيعزّز اإلطــار المرجعــيّ الــذي أصدرنــاه ســابًقا كفاياتــه مــن خــالل إ
كثــر تمكًّنــا مــن  كثــر شــفافّية وموضوعّيــة يف أخــذ المواقــف، وأ كثــر كفــاءة للّتعامــل معهــا، وأ القياديّــة ليصبــح أ
كثــر تمرًّســا يف أداء دوره القيــاديّ والمســؤول. وهــذا ال يمكــن أن يحــدث إاّل مــن خــالل  إحــداث تغييــرات حقيقّيــة، وأ
الّتقويــم المبنــيّ علــى أســس منهجّيــة وأدوات قيــاس دقيقــة تســمح، مــن خــالل المعلومــات والبيانــات المتعــّددة 
يــز، وهــو عملّيــة حّيــة ودائمــة دون  المصــادر، بتحديــد نقــاط القــّوة ونقــاط الّضعــف أو مــا  يحتــاج إىل تحســين أو تعز

الحكــم علــى أشــخاص.

ـف »أدوات الّتقويــم: تقويــم الكفايــات المبنــيّ علــى اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المديــر يف جميــع مراحــل  إّن ُمؤلَـّ
األطــر  لجنــة مشــروع  فريــق عمــل  وتعــاون  تضافــر جهــود  نتيجــة  هــو  الجامعــيّ«،  قبــل  مــا  األكاديمــيّ  الّتعليــم 
المرجعّيــة المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة الّتربويّــة يف قســم اإلدارة الّتربويّــة يف الهيئــة األكاديمّيــة المشــتركة 
 ،)S2R2( يف المركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء مــن خــالل برنامــج دعــم توفيــر الّتعليــم لجميــع األطفــال يف لبنــان
كمــا هــو نتيجــة عمــل تشــاركيّ بيــن فريــق العمــل وعــدد مــن الخبــراء الّتربويّيــن يف جميــع مياديــن القطــاع الّتربــويّ 

الّتربويّــة.  واإلدارة 

وبفضــل كّل هــذا الّســعي والمجهــود وحــّب العمــل الفريقــيّ والحــرص علــى جــودة اإلنتــاج والّتعــاون والّتشــارك 
بيــن أعضــاء الفريــق ودعــم رؤســاء المركــز الّتربــويّ المتواليــن علــى ســّدة الرّئاســة يف خــالل األعــوام 2020 و2021 
ـف، وهــو ُيعــّد خطــوة مهّمــة علــى طريــق الّتنميــة والّتطويــر  و2022، وبفضــل برنامــج الـــ S2R2 صــدر هــذا الُمؤلَـّ
المهنــيّ لــإدارة المدرســّية يف لبنــان، الّتــي قــام بهــا المركــز الّتربــويّ للبحــوث واإلنمــاء، وال بــّد مــن أن يقطــف المعنّيون 

بــاإلدارة التربويّــة عموًمــا والمدرســّية خصوًصــا، والمعلّمــون والمتعلّمــون ثمارهــا. 

ختاًمــا ال بــّد مــن أن أشــكر فريــق العمــل، المؤلّفــات والمؤلّفيــن، علــى الّصدقّيــة يف العمــل والحرفّيــة والجــودة، وعلــى 
المحّبــة واإلخــالص والّتفــاين يف تغطيــة كّل الجوانــب الّتــي خدمــت وضــع هــذا اإلطــار المرجعــيّ، حّتــى آخــر يــوم، وآخــر 

مراجعــة وتدقيــق، وبقــَي الّســؤال يتــرّدد يف ذهــن كّل مّنــا: هــل كان مــن الممكــن أن نعمــل أفضــل مّمــا قمنــا بــه؟ 
لكــن وللحقيقــة أجيــب عــن هــذا الّتســاؤل: »ســعينا إىل تقديــم األفضــل بحــّب وحــرص وصدقّيــة وتعــاون، وقــد 
قطعنــا وعــًدا علــى أنفســنا بمتابعــة تطبيقــه واالســتفادة منــه يف نتاجــات أخــرى لمصلحــة الّتربيــة والمتعلّميــن يف 

لبنــان، فهــذا الّنتــاج هــو مــاّدة حّيــة قابلــة للّتطبيــق والّتعديــل والّتطويــر«. 

رئيس قسم اإلدارة الّتربويّة بالّتكليف
كرم محمد سابق أ



7

فهرس المحتويات

المقّدمة

خلفّية العمل
آلّية العمل

الهدف
المصطلحات والمفاهيم

األسس
من ُيقوِّم؟

أليّ غرض نُقوِّم؟ من يستخدم نتيجة الّتقويم؟
علــى أيّ أســاس يتــّم توحيــد التقويمــات التــي تقــوم بهــا الجهــات المعنّيــة 

المختلفــة؟
متى وبأيّ وتيرة ينّفذ الّتقويم؟

هيكل األداة
آلّية استخدام األداة للّتقويم

جدول الّتدّرج للّتقويم
األداة األّولّية: بطاقات الّتقويم

شبكة الُمقوِّمين المقترحين مع أداة الّتقويم المقترحة:
أداة تقويم: الّتقويم الّذايت
أداة الّتقويم: استبيان رأي

يف مجال: الممارسات المهنّية المتخصصة
يف مجال: الَعالقات الِمَهنّية

يف مجال: التطوير المهني المستمر
يف مجال: األخالقّيات المهنّية

المراجع

8

9
10
13
13

14
14
15
15
15
15
15
16

20  
35

66
70
77  
77
91
97
102

106



أدوات الّتقويم: تقويم الكفايات المبنّي على اإلطار المرجعّي لكفايات المدير 
يف جميع مراحل الّتعليم األكاديمّي ما قبل الجامعّي 

)S2R2( برنامج دعم توفير الّتعليم لجميع األطفال يف لبنان 8

أدوات الّتقويم
تقويم الكفايات المبنّي على اإلطار 

المرجعّي لكفايات المدير يف جميع مراحل 
الّتعليم األكاديمّي ما قبل الجامعّي



9

أدوات الّتقويم
تقويم الكفايات المبنّي على اإلطار المرجعّي لكفايات المدير 

يف جميع مراحل الّتعليم األكاديمّي ما قبل الجامعّي

المقّدمة
الّتطويــر الهنــيّ لمديــري المــدارس هــو مــن ركائــز إنجــاح عملّيــة الّتعلّــم والّتعليــم يف أيّ نظــام تربــويّ ناجــح، هــذا 
الّتطويــر ُيبنــى علــى أســس منهجّيــة علمّيــة وعملّيــة منبثقــة مــن حاجــات واقــع الحــال، ومــا تتطلّبــه الّتوّجهــات 

الّتربويــّة المعاصــرة، ويف ضــوء أفضــل الممارســات العالمّيــة يف الّتطويــر المهنــيّ.

والّتقويــم المبنــي علــى الكفايــات هــو عملّيــة منهجّيــة مبنّيــة علــى أســس علمّيــة أيًضــا، وهــو يهــدف إىل تحديــد نقــاط 
القــّوة ونقــاط الّضعــف مــن حيــث الكفايــات التــي يجــب أن يتمّتــع بهــا مديــر المدرســة. فعالقــة الّتقويــم بالّتطويــر 
المهنــيّ هــي عالقــة وثيقــة، بحيــث إّن الّتقويــم يتضّمــن أدوات قيــاس واضحــة ودقيقــة، تســمح باتّخــاذ قــرار بــكل 
دّقــة وموضوعّيــة حــول مــدى تحّقــق الكفايــة لــدى المديــر وتحديــد الحاجــات الّتدريبّيــة مــن معــارف ومهــارات 
يــز الكفايــة الُمقــاس مــدى تحّقــق الّتمكـّـن  وســلوكّيات والتــي يجــب أن يكتســبها، وذلــك ليتمكـّـن مــن تحقيــق أو تعز
منهــا. فالّتقويــم مــن أجــل الّتطويــر المهنــيّ هــو عملّيــة حّيــة ودائمــة وحلقــة أساســّية يف الّتطويــر ويف ضمــان الجــودة. 

يف هــذا اإلطــار، ومــن خــالل مــا ســيقّدم قمنــا بوضــع أدوات للّتقويــم مبنّيــة علــى اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المديــر يف 
جميــع مراحــل الّتعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل الجامعــيّ، وهــي مرتبطــة بشــكل كامــل بهــذا اإلطــار المرجعــيّ وال يمكــن 
االســتغناء عنهــا أو إغفالهــا يف منظومــة الّتطويــر المهنــيّ لمديــري المــدارس ألهّميتهــا يف تحديــد الحاجــات الّتدريبّيــة، 

ويف ضمــان الجــودة.

خلفّية العمل 
يــأيت هــذا اإلنتــاج يف إطــار عمــل لجنــة مشــروع األطــر المرجعّيــة، المنبثقــة مــن لجنــة مشــروع اإلدارة الّتربويــة مــن 
ضمــن برنامــج )S2R2(، وذلــك مــن خــالل قســم اإلدارة الّتربويـّـة يف الهيئــة األكاديمّيــة المشــتركة يف المركــز الّتربــويّ 

للبحــوث واإلنمــاء.

مــن بيــن مهــام لجنــة مشــروع األطــر المرجعّيــة وضــع أدوات تقويــم لقيــاس مــدى تحّقــق الكفايــات عنــد مديــري 
المــدارس، وحيــث إّنّ أدوات الّتقويــم التــي عملنــا عليهــا مبنّيــة علــى اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المديــر، فالهــدف 

منهــا هــو تقويــم األداء مــن خــالل الّتطويــر المهنــيّ المســتمّر، وليــس الّتقويــم المبنــيّ علــى توصيــف المهــام. 
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آلّية العمل
بنــاًء علــى كل مــا تــّم ذكــره ســابًقا،  قامــت اللّجنــة بوضــع آلّيــة للعمــل وذلــك لوضــع أدوات تقويــم مبنــيّ علــى 

كفايــات المديــر وفًقــا للّســياق اآليت:

بدايــة قامــت اللّجنــة بوضــع نمــوذج جــدول تــدّرج المســتويات لتقويــم األداء )أو جــدول عناصــر قيــاس األداء . 1
المتدرّجــة( وتــّم تقســيم المســتويات إىل أربعــة:

المستوى األّول: غير كاف )وتّم اعتماد اللّون الزّهريّ للّتصنيف(	 
المستوى الّثاين: مقبول )وتّم اعتماد اللّون البرتقايلّ للّتصنيف(	 
المستوى الّثالث: جّيد )وتّم اعتماد اللّون األخضر للّتصنيف(	 
المستوى الرّابع: ممتاز )وتّم اعتماد اللّون األزرق الغامق للّتصنيف(	 

إّن اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المديــر يف جميــع مراحــل الّتعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل الجامعــيّ يتضّمــن أربعــة . 2
وعشــرين كفايــة موزّعــة علــى أربعــة مجــاالت، وحيــث أّن لــكل كفايــة عــدد مــن مكّونــات الكفايــات )92 مكــّون 
يــع المبّينــات، وتصنيفهــا  كبــر مــن المبّينــات )440 مبّيــن مقتــرح(، قامــت اللّجنــة بتوز كفايــة( وبذلــك عــدد أ
بحســب المســتويات األربعــة للقيــاس. وذلــك حســب المقتطــف الــذي يوّضحــه المســتند رقــم )1( علــى ســبيل 

المثــال.

المستند رقم )1(: تصنيف المبّينات على المستويات المتدّرجة األربعة

ُينّمي العالقات اإليجابّية بين مختلف عناصر 14.7
المجتمع المدرسي

يقود عملّيات تفكّر جماعيّ 14.7.1

يعتمد تقنّيات ُتقّوي ُلحمة فريق العمل14.7.2

ُيشّجع المساعدة والّدعم بين األقران14.7.3

المجال الثاين: العلقات المهنّية

يمتلك مهارات الّتواصل الفّعال15

ُيطلق مبادئ الّتواصل الفّعال وأصوله15.1

ُيمّيز بين مختلف انفعاالت العاملين15.2.5

يستجيب إىل احتياجات العاملين الّنفسّية واإلجتماعّية15.2.9

يحترم مشاعر جميع أفراد المجتمع المدرسي15.2.6

يحّل الّنزاعات بطرائق سلمّية ومبتكرة15.2.14

يصوغ استراتيجّيات الّتواصل الّتي تحّدد األهداف والقنوات16.1.1

يتلّمس مشكالت اآلخرين15.2.7

ُيوّظف القنوات المتاحة لتعزيز الّتواصل مع اآلخرين )موارد 16.1.2
تكنولوجّية - رقمّية - وغيرها(

يتعاطف مع اآلخرين يف خالل عملّية الّتواصل معهم15.2.8

ُيؤّمن قنوات الّتواصل والموارد المالئمة لسياسة الّتواصل 16.1.4
وإمكانّيات المدرسة وثقافة المجتمع

يجعل عملّية الّتواصل تتالئم مع رؤية المدرسة ورسالتها 15.1.10
وأهدافها وقيمها واإلستراتيجّيات المّتبعة

يفصل بين العالقات الّشخصّية والمهنّية15.1.11

ُيؤّمن الرّقابة علئ آلّيات الّتواصل ضمن الّضوابط اإلداريّة16.1.7

يضع آليات الّتواصل16.1.5

يتمّتع بذكاء انفعايلّ/عاطفيّ يف ممارسته المهنّية15.2

المستوى الرّابع

المستوى الّثاين

المستوى األّول

المستوى الّثالث
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باإلضافــة إىل الّتصنيــف المتــدّرج للمســتويات، قامــت اللّجنــة بتصنيــف عناصــر القيــاس بحســب طبيعتهــا إىل . 3
كثــر دّقــة وموضوعّيــة لمــدى تحقــق  مجموعــات فرعّيــة منبثقــة عــن عشــر مجموعــات، وذلــك بهــدف قيــاس أ
كتســابه و/أو بنــاؤه و/أو  امتــالك الكفايــة لــدى مديــر المدرســة، ليصــار إىل الّتقويــم مــن بعــد تحديــد مــا يجــب ا
كثــر دّقــة هنالــك تصنيــف عمــوديّ )المســتويات األربعة  تعزيــزه مــن خــالل الّتطويــر المهنــيّ المســتمّر، بمعنــى أ
ــة مــن ضمنهــا( للعناصــر. هــذه المجموعــات  المتدرّجــة( وأفقــيّ ) المجموعــات العشــر والمجموعــات الفرعّي

العشــر والمجموعــات المتفّرعــة يظهرهــا الجــدول يف المســتند رقــم )2(: 

المستند رقم )2(: المجموعات، والمجموعات الفرعّية لتصنيف عناصر القياس

المجموعة الفرعّيةالمجموعةالّرقم
الّرؤية والرّسالةالقيادة: البعد االستراتيجي1ّ

الّتخطيط االستراتيجيّ
األنماط القياديّة

الّسياسات والممارسات الّتربويّة

توزيع الّدروسالقيادة: البعد الّتربوي2ّ
تأمين الموارد

اإلشراف
الّتحفيز على استخدام الّتكنولوجيا

اإلدارة المالّيةالقيادة: البعد اإلداري3ّ
إدارة الّتجهيزات والمباين

إدارة الموارد البشريّة
إدارة العملّيات

المناخ المدرسيّاعتماد التوّجهات الّتربويّة المعاصرة4
نظام الجودة

المدرسة الّدامجة والمرّحبة

مهارات الّتواصلالّتواصل الفّعال5
سياسة الّتواصل
الّذكاء االنفعايل

كات6 كة مع األهلبناء وتعزيز العالقات والّشرا الّشرا

كة مع المجتمع المدرسيّ الّشرا
العالقات الخارجّية

إدراج مبدأ الّتطّور المهنيّ المستمّر يف 7
جميع الممارسات

تأمين فرص للّتطوير المهنيّ المستمّر
الّتحفيز

دعم آلّيات الّتطوير
الّتفكّرالّتفكّر8
الّتعامل مع المعلومات واألشخاصااللتزام بالِقَيم والمبادئ األخالقّية9

الممارسات الّشخصّية
نشر ثقافة المواطنة

نشر ثقافة القانوننشر ثقافة القانون10
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بعــد ذلــك، تّمــت صياغــة جــدول الّتــدّرج لتقويــم األداء حيــث وزّعــت وصّنفــت عناصــر القيــاس بحســب تــدّرج . 4
المســتويات وبحســب المجموعــات والمجموعــات الفرعّيــة.

5 . Initial( األّوليــة  األداة  وســّميت  فرعّيــة  مجموعــة  بــكّل  مرتبطــة  تقويــم  بطاقــة  بإعــداد  اللّجنــة  قامــت  ثــّم 
Instrument/ Instrument Initial( وبلــغ عــدد البطاقــات )29 بطاقــة( مرفقــة بجــدول نتائــج الّتقويــم والــذي 

يتضّمــن حســاب المعامــل والّتثقيــل والتــي تظهــر الحًقــا ضمــن هــذا المنتــج.

أيضــا تــّم اقتــراح خارطــة الُمقوِّميــن أو جــدول يحــّدد مــن هــم الُمقوِّمــون )كّل مــن لــه عالقــة مباشــرة وغيــر . 6
مباشــرة بالّتراتبّيــة مــع المديــر( ومــا هــي أداة الّتقويــم التــي مــن الممكــن اســتخدامها مــن قبــل كّل مقــوِّم وأليّ 

مجموعــة مــن المجموعــات العشــر. 

أخيــًرا تــّم وضــع نمــاذج متنّوعــة مــن أداة الّتقويــم )تقويــم ذايتّ للمديــر واســتبيان رأي المعلّــم حــول المديــر( . 7
والمرتبطــة بالمجــاالت األربعــة لإطــار المرجعــيّ لكفايــات المديــر يف جميــع مراحــل الّتعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل 

الجامعــيّ، وســوف نراهــا الحًقــا يف الجــزء األخيــر مــن هــذا الُمنتــج.

ــة، ويمكــن تحديــد تثقيــل كّل مســتوى واالحتســاب  ا أن نوّضــح، أّن كّل الجــداول المرفقــة هــي حّي مــن المهــم جــدًّ
للّتقويــم، لذلــك وعلــى الرغــم مــن أنّنــا قمنــا بتحويلهــا إىل جــداول word يف هــذا المنتــج وذلــك خدمــة لمقتضيــات 
ترابــط العمــل ولتتناســب مــع تسلســل مراحــل الّتأليــف وللّتوضيــح كدليــل لالســتخدام، ال يمكــن االســتغناء عــن تلك 
الجــداول المرفقــة علــى Excel يف عملّيــة الّتقويــم، فهــي مــاّدة أّولّيــة قابلــة للّتطويــر يف وضــع نظــام كامــل للتقويــم.



13

الهدف 
)األدلّــة  القيــاس  عناصــر  تصنيــف  كيفّيــة  يظهــر  والــذي  للّتقويــم  الّتــدّرج  جــدول  وضــع  إىل  العمــل  هــذا  يهــدف 
والّشــواهد( بحســب المســتويات األربعــة الحتســاب المعامــل، وبحســب المجموعــات الفرعّيــة للمجموعــات التــي 

ُتشــكّل معاييــر الّتقويــم للكفايــات. 

يهــدف تقويــم الكفايــات، المبنــيّ علــى اإلطــار المرجعــيّ لكفايــات المديــر، إىل قيــاس مــدى تحّقــق الكفايــة، وبالّتــايل 
كتســابها وتعزيزهــا، وبالّتــايل تحقيــق الكفايــة مــن  تحديــد الحاجــات مــن المعــارف والمهــارات والّســلوكّيات التــي يتــّم ا

خــالل الّتطويــر المهنــيّ لمديــري المــدارس يف لبنــان. 

المصطلحات والمفاهيم
سياسة الّتقويم: مجموعة من المبادئ التي توّجه عملّيات الّتقويم وتتضّمن اإلجابة عن األسئلة الّتالية:

لماذا نقوِّم: للحكم على األداء أو للتحسين.	 
مــن ُيقــوِّم: تقويــم ذايتّ؟ تقويــم األقــران؟ تقويــم الرّئيــس؟ تقويــم المــرؤوس؟ تقويــم مــن قبــل المعنّييــن؟ تقويــم 	 

360 درجــة؟
متى يتّم الّتقويم؟	 
كيف يتّم الّتقويم؟ ما هي األدوات المستعملة؟	 
 	 )McConnell, 2004( )Weiss, 2005(  مــن يحصــل علــى نتائــج الّتقويــم وكيــف تســتعمل هــذه الّنتائــج؟

)Dumont, Rochat, Berthiaume, & Lanarès, 2012(

الوظيفــي، وتهــدف إىل قيــاس  الّتوصيــف  تقويــم كفايــات وتقويــم أداء: يعتبــر تقويــم األداء ممارســًة ترتكــز إىل 
مــدى وفاعلّيــة تطبيــق مــا هــو متوّقــع مــن الّشــخص المعنــيّ، بينمــا تقويــم الكفايــات يرتكــز علــى اإلطــار المرجعــي 
للكفايــات، وهــو يهــدف لقيــاس مــدى تمكـّـن الّشــخص المعنــيّ مــن الكفايــات المطلوبــة وفاًقــا لجــدول تــدّرج نوعــي 

)Nagels, 2009( .معتمــد، وذلــك لتحديــد مجــاالت الّتطــّور والّتحّســن

ــة تقويــم تشــمل جميــع الجهــات الفاعلــة التــي لهــا ارتبــاط عنــد مســتوى أعلــى وأدىن أو  تقويــم 360 درجــة: عملّي
مماثل يف العالقة )الّرؤســاء والمرؤوســون والزّمالء(، مباشــر أو غير مباشــر )العمالء والموردون( يف ســياق عملهم. 
تتيــح البيانــات الــواردة مــن جميــع الفرقــاء المعنّييــن مــن إجــراء تحليــل كامــل وشــامل ودقيــق للملــّف المهنــيّ 
 Garavan, Morley, & Flynn,( للموّظــف الــذي يتــّم تقويمــه مــن أجــل تحديــد خّطــة تقــّدم مصّممــة خّصيًصــا لــه

.)1997

جدول تدّرج: دليل يستخدم لتحديد المستويات المتتابعة لمهارة معّينة.

بطاقــات تفكّــر: أداة مبنّيــة علــى جــدول الّتــدّرج المعتمــد تســاعد يف عملّيــة الّتأّمــل عنــد تعبئتهــا وعكــس الملمــح 
.)Perennoud, 2010(  ــر بــه الحــايلّ، والّتفكّ
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األسس
إّن مكّونــات سياســة الّتقويــم العاّمــة المّتبعــة مــن قبــل وزارة الّتربيــة والّتعليــم العــايل، هــي التــي توّجــه إعــداد 

واعتمــاد أجهــزة وآلّيــات وأدوات الّتقويــم ووضعهــا قيــد الّتنفيــذ.

بنــاًء عليــه، يجــب توضيــح عــّدة نقــاط انطالًقــا مــن سياســة الّتقويــم المعتمــدة، إذ ال يكــون إعــداد نظــام الّتقويــم فّعــااًل 
إاّل عندمــا يخــدم هــذا الّنظــام أهــداف الّتقويــم ومبادئــه.

من ُيقوِّم؟
نحــن نعتبــر أّن أيّــة أداة تقويــم، مهمــا كانــت موضوعّيــة وفّعالة، ال يمكنهــا إاّل أن تعكس وجهــة الُمقوِّميــن. لذلــك 
مــن أجــل الحصــول علــى أفضــل الّنتائــج، مــن الّضروري اعتمــاد عــّدة مصــادر للّتقويــم تشــمل جميــع الجهــات 
المرتبطــة بالّشــخص المنــوي تقويــم كفاياتــه، والذيــن لديهــم عالقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة  والذيــن يتأثّــر بهــم 

ويتأثّــرون بــه )360 درجــة(. 

ــل  ُتفصِّ حيــث  المعلومــات.  لجمــع  وجهــات  مصــادر  عــدة  اقتــراح  المدرســة، تّم  مديــر  كفايــات  تقويــم  إطــار   يف 
شــبكة المقّومين والموّضحــة يف الصفحــة رقــم  66 مــن هــذا المنتــج قائمــة مقترحــة لهــؤالء المعنّييــن مــع اقتــراح 

ألدوات الّتقويــم المناســبة الســتخدامها مــن قبــل كّل جهــة، ومنهــا:

المدير هو بذاته )تقويم ذايتّ(	 
رئيسه المباشر 	 
الّتفتيش الّتربويّ	 
مدير دار المعلّمين والمعلّمات/ مركز الّتدريب	 
األهل	 
الهيئة الّتعليمّية	 
الهيئة اإلداريّة	 
المتعلّمون	 
يجون أو قدامى المتعلّمين...	  الخّر

يبقــى أن نحــّدد إذا كان علــى مســتوى كّل مصــدر مــن مصــادر جمــع المعلومــات، )المعلّمــون مثــاًل( ســوف يتــّم 
اســتبيان كّل مــن ينتمــي إىل هــذه الفئــة أو االكتفــاء بعّينــة مــن بينهــم، ويف هــذه الحــال، مــا هــي المعاييــر واألســس 
يّيــن، وُيبنــى  يجيــن واإلدار الّتــي ُتبنــى علــى أساســها العّينــة؟ والّســؤال نفســه ُيطــرح بالّنســبة إىل المتعلّميــن والخّر
جميــع  باســتبيان  القــرار  كان  إذا  المثــال،  ســبيل  علــى  المعتمــدة.  والقنــوات  األدوات  تحديــد  يف  الجــواب  علــى 
ــة. أّمــا إذا كّنــا سنســتبين  يّ المتعلّميــن، فإنّــه مــن الّضــروري وضــع آلّيــات اســتبيان مختلفــة بحســب الفئــات العمر

جميــع الموّظفيــن، فقــد يكــون مــن المجــدي توجيــه أســئلة مختلفــة بحســب موقعهــم واختصاصهــم.  

مــن ناحيــة أخــرى، يجــب تحديــد الجهــة )أو الجهــات( التــي ســتقوم بجمــع البيانــات وتحليلهــا، ألنّهــا مســؤولة عــن 
ترميــز الّنتائــج وتوحيدهــا وتحليلهــا.
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ألّي غرض نُقوِّم؟ من يستخدم نتيجة الّتقويم؟  
تنميــة  كتســاب معــارف،  )ا لتحســين كفاياتــه  بمثابة أداة تفكّــر  المدرســة  أن يكون تقويــم كفايات مديــر   يمكــن 
مهــارات، بنــاء قــدرات...( وبالّتــايل الّتقــّدم يف حياته المهنّيــة. يمكــن أن يكون أيًضــا، بالّنســبة للجهات المســؤولة عــن 

عملــه مصــدًرا للمعلومــات يســاهم يف الكشــف عــن نقــاط القــّوة والّنقــاط التــي تحتــاج إىل تحســين

الّتدريبّيــة  يــن المختلفــة، والكشــف عــن الحاجــات  أيًضــا أن يكــون وســيلة للمقارنــة بيــن مالمــح المدير يمكنــه 
أو المســاعدة يف اتّخــاذ قــرار بشــأن الّترقية المهنّيــة.  كمــا يمكــن اســتخدامه أيضــا للكشــف عــن االختــالف يف تقويــم 

مهــارة معّينــة باختــالف الجهــات المعنّيــة بتقويمهــا. 

إّن جــدول الّتــدّرج )rubric( المقتــرح يظــّل أساًســا لجميــع أدوات الّتقويــم التــي يمكــن بناؤهــا واعتمادهــا، علــى أن 
يتــّم ذلــك يف ضــوء الحاجــات واألهــداف مــن الّتقويــم.

على أّي أساس يتّم توحيد الّتقويمات التي تقوم بها الجهات المعنّية المختلفة؟ 
يجــب تحديــد األهمّيــة الممنوحــة لــكّل جهــة مقوِّمــة، والبيانــات الــواردة منهــا وإعطاؤهــا الّتثقيــل المناســب مقارنــة 
مــع الجهــات األخــرى )علــى ســبيل المثال: هــل إّن للّتقويــم الّصــادر عــن المعلّميــن األهمّيــة نفســها لذلــك الّصــادر 
يّــون أو  كثــر أو أقــّل أهمّيــة مــن الّتقويــم الــذي يقّدمــه المتعلّمــون، أو المفّتشــون اإلدار عــن أوليــاء األمور؟ هــل هــو أ

الّتربويّون؟(   

متى وبأّي وتيرة ينّفذ الّتقويم؟ 
هنــا ُيطــرح الّســؤال مــا إذا كان ســيتّم اســتخدام األداة نفســها يف أوقــات مختلفــة بالّنســبة إىل الجهــات المعنّيــة، 

وكيــف يمكــن مالحظــة تبايــن الــرّدود بمــرور الوقــت.

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن تقويــم الكفايــات يختلــف عــن تقويــم األداء بمعنــى أّن األّول يعتمــد علــى اإلطــار المرجعــيّ 
للكفايــات، بينمــا يعتمــد الّثــاين علــى الّتوصيــف الوظيفــيّ.

وتبقــى الحقيقــة أّن األداة المقّدمــة تتكّيــف مــع جميــع الّتوّجهــات الممكنــة لسياســة الّتقويــم الرّســمّية. إذ يمكــن 
تحديــث محتواهــا وهــي تشــكّل أســاس أدوات الّتقويــم المختلــف، حيــث  تهــدف هــذه األداة، بنــاًء علــى اإلجابــات 

المقّدمــة حــول الّنقــاط الّســابقة، إىل إنشــاء نظام تقويــم كامــل.

هيكل األداة
األداة عبــارة عــن ملــّف Excel يســّمى »األداة األّولّيــة«  يحتــوي علــى 30 ورقــة عمــل منفصلــة )صفحــة 35 مــن هــذا 
المنتــج(، واحــدة لكّل مجموعــة فرعّية مســتخرجة مــن جــدول الّتــدّرج )rubric( المقتــرح لتقويــم كفايــات المديــر 

يف جميــع مراحــل الّتعليــم األكاديمــيّ مــا قبــل الجامعــيّ.

يف إطار جدول شبكة الُمقوِّمين )صفحة 66( ُتحّدد:

مختلف الجهات المختارة إلجراء الّتقويم	 
المجموعات الفرعّية المعنّية بكّل من هذه الجهات 	 
األداة التي سيتّم اعتمادها للّسماح للجهة بإجراء الّتقويم	 



أدوات الّتقويم: تقويم الكفايات المبنّي على اإلطار المرجعّي لكفايات المدير 
يف جميع مراحل الّتعليم األكاديمّي ما قبل الجامعّي 

)S2R2( برنامج دعم توفير الّتعليم لجميع األطفال يف لبنان 16

بالّنســبة لبطاقــات الّتقويــم المســّماة األداة األّولّيــة، عنــد وضــع اإلشــارة يف أيـّـة خانــة مــن خانــات المســتويات األربعــة 
الّتقويــم  ــا يف ورقــة »نتائــج  تلقائيًّ الّتقويــم تظهــر  الحســابّية ونتائــج  والُمؤّشــرات، فالعملّيــات  باألدلّــة  المرتبطــة 

الموجــودة يف الملــّف نفســه«. 

عنــد اعتمــاد أداة تقويــم محــّددة، يتــّم اســتخراج ملــّف Excel مــن األداة األّوليــة، يحتــوي علــى البطاقــات المناســبة 
فقــط للمجموعــات الفرعّية والمعاييــر التــي من المفترض تقويمهــا. تتوافــق جميــع الملّفــات »المســتخرجة«  مــع 

األداة األّولّيــة )دون معاييــر مضافــة وال ملفــات معّدلــة( للّتمكـّـن مــن دمــج بيانــات الّتقويــم.

ســيتّم توحيــد البيانــات الــواردة وفاًقــا للهــدف )احتســاب الّنتيجــة الّنهائّيــة، أو مقارنــة البيانــات، أو صياغــة احتياجــات 
الّتدريــب أو غيــره(.

آلّية استخدام األداة للّتقويم
 	  .COPY A  خذ نسخة من ملّف األداة األّولّية، ستكون هذه الّنسخة بعنوان
يف الّنسخة COPY A، احتفظ فقط بالبطاقات التي سيتّم استخدامها، ويمكن إخفاء البطاقات األخرى.	 
يف صفحة الّنتائج، قم بإخفاء األسطر التي لن يتّم استخدامها )تتوافق مع الملّفات المخفّية(. 	 
يف كّل بطاقة جميع عناصر القياس مستخرجة من جدول التدّرج )rubric( ومصّنفة كاآليت: 	 

»زهري « )أ – غير كاف(
»برتقايل « )ب- مقبول(

»أخضر « )ج- جيد(
»أزرق غامق « )د – ممتاز(

قــد تختلــف البطاقــات مــن ناحيــة عــدد عناصــر القيــاس )المبّينــات( ومــن ناحيــة مســتوى الّتصنيــف لعناصــر 	 
ــا( بحيــث أّن االحتســاب يعتمــد علــى الّتثقيــل وليــس علــى عــدد عناصــر  القيــاس، وقــد ُوّحــد الّنظــام )مبدئيًّ

القيــاس. 

األداة األولّية: بطاقات الّتقويم

1الّتثقيلالّرؤية والّرسالة
1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

أسس 

التثقيل

1تثقيل المستوى دالمستوى
المالحظاتاالحتساب

1234

ُيعمّم الّرؤية والّرسالة لمدرسته مستهدفاً أ1
كاّلً من المجتمع المدرسّي والمحّلي 

يتشارك مع فريق العمل يف وضع رؤية ب1
ورسالة

يستخدم لغة بسيطة وواضحة يف صياغة ج1
الّرؤية والّرسالة

د1
يصوغ الّرؤية اإلستراتيجّية مرتكزاً على 

الرّسالة، القيم، الّسياسات، الّتشريعات، 
نتائج التحليل اإلستراتيجي
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يجب حذف المبّينات غير ذات الّصلة.	 
توضع المعامل )تثقيل( وفاًقا لسياسة الّتقويم المعتمدة:	 

	 معامل البطاقة )ُيعطي تثقيل البطاقة يف حساب مجموعة الّنقاط التي تنتمي إليها(.    
	 المعامل أ ، ب ، ج ، د )تعطي تثقيل كّل مستوى يف حساب النقاط(. 

	 المعامل لكّل مبّين )يعطي تثقيل المبّين لكّل مستوى(.   

األداة األولّية: بطاقات الّتقويم

1الّتثقيلالّرؤية والّرسالة
1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

أسس 

التثقيل

1تثقيل المستوى دالمستوى
المالحظاتاالحتساب

1234

ُيعمّم الّرؤية والّرسالة لمدرسته مستهدفاً أ1
كاّلً من المجتمع المدرسّي والمحّلي 

يتشارك مع فريق العمل يف وضع رؤية ب1
ورسالة

يستخدم لغة بسيطة وواضحة يف صياغة ج1
الّرؤية والّرسالة

د1
يصوغ الّرؤية اإلستراتيجّية مرتكزاً على 

الرّسالة، القيم، الّسياسات، الّتشريعات، 
نتائج التحليل اإلستراتيجي

الملّف B جاهز
لكّل مستبين/ مقوِّم:

B خذ نسخة من الملّف
ملء البطاقات، من خالل وضع X  يف المربّع المناسب وفًقا إلجابات المستبين/ المقوِّم.
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يف جميع مراحل الّتعليم األكاديمّي ما قبل الجامعّي 

)S2R2( برنامج دعم توفير الّتعليم لجميع األطفال يف لبنان 18

األداة األولّية: بطاقات الّتقويم

1الّتثقيلالّرؤية والّرسالة
1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

أسس 

التثقيل

1تثقيل المستوى دالمستوى
المالحظاتاالحتساب

1234

ُيعمّم الّرؤية والّرسالة لمدرسته مستهدفاً أ1
كاّلً من المجتمع المدرسّي والمحّلي 

X

يتشارك مع فريق العمل يف وضع رؤية ب1
ورسالة

X

يستخدم لغة بسيطة وواضحة يف صياغة ج1
الّرؤية والّرسالة

X

د1
يصوغ الّرؤية اإلستراتيجّية مرتكزاً على 

الرّسالة، القيم، الّسياسات، الّتشريعات، 
نتائج التحليل اإلستراتيجي

X

ــة( وتكــون  يّ ــا معيار ــة.  تتــراوح الّدرجــة بيــن 0 و 1 )ألنّه ــا درجــات كّل مجموعــة فرعّي تحتســب ورقــة اإلجابــة تلقائيًّ
ملّونــة باللـّـون الزّهــريّ إذا كانــت الدرجــة بيــن 0 و 0.25، باللـّـون البرتقــايلّ إذا كانــت بيــن 0.25 و 0.5، باللـّـون األخضــر 

إذا كانــت بيــن 0.5 و 0.75 وباللّــون األزرق الغامــق إذا كانــت الّدرجــة تتــراوح بيــن 0.75 و 1.

ــة( وتكــون  يّ ــا معيار ــة.  تتــراوح الّدرجــة بيــن 0 و 1 )ألنّه ــا درجــات كّل مجموعــة فرعّي تحتســب ورقــة اإلجابــة تلقائيًّ
ملّونــة باللـّـون األحمــر إذا كانــت الدرجــة بيــن 0 و 0.25، باللـّـون األصفــر إذا كانــت بيــن 0.25 و 0.5، باللـّـون األخضــر إذا 

كانــت بيــن 0.5 و 0.75 وباللّــون األزرق إذا كانــت الّدرجــة يتــراوح بيــن 0.75 و 1.
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بمجــرّد اســتكمال جميــع نمــاذج الّتقويم، تقــّدم هــذه األداة ملــّف الّتقويــم الــذي قّدمــه المســتبين يف نموذج »نتائج 
الّتقويم«  يف شكل درجات ملّونة. 

إّن البيانــات الــواردة مــن مختلــف الُمقوِّميــن ُتجمــع الحًقــا وفــاق تثقيــل مختلــف بحســب موقعهــم )مفّتشــون، 
معلّمــون، متعلّمــون،...( للحصــول علــى نتيجــة تقويــم موّحــدة تعكــس المالمــح العاّمــة لكفايــات المديــر الُمقــوَّم.



أدوات الّتقويم: تقويم الكفايات المبنّي على اإلطار المرجعّي لكفايات المدير 
يف جميع مراحل الّتعليم األكاديمّي ما قبل الجامعّي 

)S2R2( برنامج دعم توفير الّتعليم لجميع األطفال يف لبنان 20

جدول الّتدّرج للّتقويم
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المجموعة المجموعةالّرقم
الفرعّية

المستويات

غير كاٍف

أ

مقبول

ب

جّيد

ج

ممتاز

د

القيادة: 1

البعد 
االستراتيجّي

الّرؤية 
والرّسالة

ُيعّمم  الّرؤية والرّسالة 
لمدرسته مستهدًفا كالًّ من 

المجتمع المدرسيّ والمحليّ

يتشارك مع فريق العمل  يف 
وضع رؤية ورسالة  

يَستخدم لغة بسيطة 
وواضحة يف صياغة الّرؤية 

والرّسالة

يَصوغ الّرؤية االستراتيجّية 
مرتكزاً على الرّسالة، الِقَيم، 

الّسياسات، الّتشريعات، 

نتائج الّتحليل االستراتيجيّ

الّتخطيط 

االستراتيجيّ
ا لتنفيذ  ُيحّدد َجدَواًل زمنيًّ

المشروع
ُيؤّمن جميع المعطيات 

المطلوبة والمالئمة للّتحليل 

االستراتيجيّ

ُيترجم الّرؤية االستراتيجّية 
إىل خّطة عمل

ُيحّدد الحاجات يف ضوء 
الّتحديات والّتطّورات يف 

المجتمع الّتربويّ

الّتخطيط 

االستراتيجيّ
يَضع خّطة عمل للمشروع 

واضحة المسؤولّيات
ُينّظم تحليالً للواقع 

والحاجات
يَلحظ يف خّطته االستراتيجّية 

الّتحديّات والتطّورات 
المستجّدة

ُيتقن استخدام أدوات 
الّتحليل االستراتيجيّ 

المناسبة

الّتخطيط 

االستراتيجيّ
ُيراجع الهيكلّيات واآللّيات 
الّتنظيمّية يف ضوء الخّطة 

االستراتيجّية 

يَبني فريق عمل لوضع خّطة 
استراتيجّية قابلة للّتنفيذ

ُيحّدد مشروًعا  بأبعاده 
المختلفة

ق لكّل  يَضع مؤّشرات تََحقُّ
مرحلة من مراحل المشروع

الّتخطيط 

االستراتيجيّ
ُيعلن عن مشروع  أمام 

المجتمع المدرسيّ 
ُيشرف على إنشاء الهيكلّيات 

والعملّيات القائمة الّتي 
تلّبي حاجات المشروع

ُيشرك جميع أعضاء الفريق 
يف الّتخطيط االستراتيجيّ

يَضع آلّية مساءلة 

الّتخطيط 

االستراتيجيّ
يكلّف فريق عمل معّيًنا 

بإدارة المشروع
يًّا ُيقوِّم مدى تحقيق األهداف ُيعّدل خّطة المشروع دور

وفاًقا لخطوات الّتقويم 
المستمّر

الّتخطيط 

االستراتيجيّ
يَرصد عملّية التقّدم نحو 

أهداف المشروع المؤّسسايتّ 
بانتظام

يعتمد آلّية مساءلة يَقترح الّتعديالت المالئمة

الّتخطيط 

االستراتيجيّ
ُيراجع الخّطة االستراتيجّية 

بانتظام 
يَضع، بالّتعاون مع الفريق 

القياديّ، خطًطا من أجل 
تحسين المدرسة

األنماط 
القياديّة

يعتمد نمًطا قياديًّا يف جميع 
المواقف

ُيطّبق نمطا قياديّا بحسب 
الحاجة

ينتقل من نمط الخر بحسب 
الحاجة

ُيدرج البعدين الّتغييريّ 
والّتطويريّ يف إدارته 

لمختلف الموارد المتاحة 

األنماط 
القياديّة

ُيحلّل مع فريق عمله 
تموضع المدرسة تبًعا 
للّتوّجهات والّتحديّات

ُيفّوض المعنّيين الّصالحّيات 
وفاًقا للمسؤولّيات والقدرات

 يَعكس خصائص القائد يف 
تصّديه للّتحديات المطروحة

األنماط 
القياديّة

يَتشارك مع فريق العمل 
يف الّتحديّات المحلّية 

الّتي تواجه المدرسة على 
الّصعيدين المؤّسسايتّ 

والوطنيّ

ُيطابق بين أفعاله وأقواله

األنماط 
القياديّة

يَتبّنى األفكار الجديدة بهدف 
تحقيقها

الّسياسات 
والممارسات 

الّتربويّة

يَّطلع على الّتوّجهات 
الّتربويّة العالمّية

يطّبق الّتوّجهات الّتربويّة يف 
ممارساته العملّية

ُيقّدم تغذية راجعة حول 
مدى انسجام الّسياسات 

الّتربويّة مع منظومة الِقَيم.

يَقترح تعديالت على 
الّنظام الّتربويّ والّسياسات 

والممارسات
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القيادة: البعد 2
التربوّي

توزبع 
الّدروس

ُيوزّع المعلّمين على 
المواد المختلفة بحسب 
اختصاصاتهم وخبراتهم 

الّتربويّة

ُيوزّع الحصص الّتعليمّية 
األسبوعّية بما يخدم جودة 

الّتعلّم

ُينّظم األنشطة الّصفّية 
والالصفّية بحيث تمتّد طوال 

الّسنة الّدراسّية بتوازن

يقّدم بدائل مناسبة لتوزيع 
الحصص الّتعليمّية  تبعاً 

لحاالت الّطوارئ

تأمين 
الموارد

ُيؤّمن الموارد والمستلزمات 
التي تضمن  حسن سير 

عملّية الّتعلّم والّتعليم

ُيطابق مدى مالءمة الموارد  
المتاحة للحاجات

ُيوزّع الموارد المالّية والماديّة 
على جميع المراحل والمواد 
بما يخدم العملّية الّتعليمّية 

-الّتعلّمية

يسّير  األمور يف استخدام 
الموارد بفعالّية

تأمين 
الموارد

ُيؤّمن الموارد الّتكنولوجّية 
الاّلزمة

ُيدّقق الخطط الّتعليمّية يف 
ضوء أهداف المنهج الوطنيّ 

المعتمد

ُيقّوم نتائج الّتعلّم باالستناد 
إىل نتائج المتعلّمين  

يَبتكر يف استخدام الموارد يف 
حاالت الّطوارئ 

تأمين 
الموارد

يَتأكّد من اعتماد الكتاب 
الوطنيّ  الرّسمي دون غيره

يَدعم تبنِّي المقاربات 
المعتمدة يف المنهج الوطنيّ 

يَقترح مشروع دعم مدرسيّ 
تربويّ من أجل تحسين 

نتائج الّتحصيل

تأمين 
الموارد

يَجمع المعلومات عن 
العملّية الّتعليمّية-الّتعلّمية 

من أداء وممارسات

ُيدّقق يف الممارسات 
الّتعليمّية المتنّوعة

تأمين 
الموارد

يَأخذ بجديّة مقترحات 
وتوصيات الفرقاء المعنّيين 

بنتائج الّتحصيل

تأمين 
الموارد

ُيشّجع الّتعلّم القائم 
على المقاربات الّداعمة 

للّسياسات الّتربويّة 
المعتمدة

ُيشرف على عمل اإلشراف
المنّسقين )عقد اجتماعات 

دوريّة، االّطالع على دفاتر 
المنّسقين،..(

يقّدم تغذية راجعة حول 
الممارسات الّتربويّة لجميع 

المعنّيين

كب الفريق يف تطوير  يوا
ممارساته الّتربويّة

ُيعزّز ثقافة التوّقعات العالية 
مرتكًزا على الّتحسين 

المستمّر

ُيشرف على عمل المعلّمين اإلشراف
)زيارات صفّية، مراقبة دفاتر 

الّتحضير،...(

ُيوّجه األهل نحو دورهم  يف 
تحسين تحصيل أبنائهم

يرشد األهل حول كيفّية 
كبة أبنائهم تعليمّياً  موا

ً وتربويّا

ُيشرف على عمل المتعلّمين  اإلشراف

يارات المنّفذة من اإلشراف ُيتابع الّز
قبل الفرقاء المعنّيين

ُيسّهل عمل المفّتشين اإلشراف
الّتربويّين لإفادة من 

زياراتهم

ُيسّهل عمل المرشدين يف اإلشراف
ما يختّص بتحسين نتائج 

الّتحصيل

الّتحفيز على 
استخدام 
الّتكنولوجيا

ُينّوه بالعاملين المستثمرين 
للّتكنولوجيا يف الّتعليم

ُيوّجه العاملين نحو الّتطوير 
المهنيّ يف مجال الّتكنولوجيا

ُيزّود العاملين بنماذج 
من الّتعليم المستند إىل 

الّتكنولوجيا

ُيقوِّم مدى مساهمة 
الّتكنولوجيا يف تحسين 

النتائج
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القيادة: البعد 3
اإلدارّي

يَرصد يف الموازنة ما يغّطي اإلدارة المالّية
حاجات الخّطة الّسنويّة 

)مشروع مؤّسسايتّ، 
ومشاريع تنمويّة...(

ُيعّد موازنة المدرسة 
بالّتطابق مع القوانين المالّية

ُيقيم العالقات واالتّفاقّيات ُيقوِّم الموازنة الّسابقة 
مع مصادر الّتمويل المتاحة 
ضمن الّصالحّيات القانونّية 

المرخّصة

يَرصد يف الموازنة ما يكفي اإلدارة المالّية
لصيانة المباين والّتجهيزات

يَضبط عمل اللّجنة المالّية 
المنّظمة لعملّية اإلنفاق 

واإلشراف عليه

يلحظ يف الموازنة العدالة 
يف الّتوزيع على مختلف 

األقسام

يَرصد مصادر الّتمويل اإلدارة المالّية
المحتملة المتاحة قانونيًّا

ُيعّد الّتقارير المالّية إىل يَتلّمس الحاجات بدّقة
الجهات الممّولة الخارجّية 

وفاق األصول

يلتزم بسقف الموازنة اإلدارة المالّية
المقّررة

يَرصد مبالغ مالّية لإنفاق 
الّطارئ

ُيعّدل اإلنفاق عند الحاجة 
وفاًقا لالمكانّيات لضمان  

تنفيذ مجمل الخطط 
والمشاريع

ُيلزم المدرسة بشروط الهبات اإلدارة المالّية
والّتبرعات المقرّة قانونًيا

ُيراجع تكاليف الّصيانة يف 
ضوء فعالّيتها

يَبني قاعدة بيانات تتضّمن 
مجموعة من الممّولين 

لالتّصال بهم عند الحاجة

يلتزم أصول استيفاء الرّسوم اإلدارة المالّية
المدرسّية ومساهمات 

األهايل اإلضافّية

ُيتابع اإلنفاق بشكل منتظم اإلدارة المالّية
للّتأكّد من االلتزام بالموازنة 

األساسّية

إدارة 
الّتجهيزات 

والمباين

ُيؤّمن غرًفا دراسّية مناسبة 
ومجهزّة

يَستخدم كامل المساحات 
والغرف المتوافرة 

ُيبرم، قدر المستطاع، عقوًدا 
تحّدد شروط الّصيانة 

وتكاليفها

يستثمر المباين والّتجهيزات 
يف تأمين موارد مالّية إضافّية 

وفًقا للقوانين المرعّية

إدارة 
الّتجهيزات 

والمباين

ُيؤّمن مكتبة )أو مركز 
توثيق ومعلوماتّية( متجّددة 

باستمرار بمواردها الورقّية 
واإللكترونّية ووسائلها 

الّتعليمّية- الّتعلّمّية

ُيالئم طبيعة المساحة أو 
الغرفة  مع نوع الّنشاط أو 
العمل المخّطط له وعدد 

المتعلّمين

ُيقوِّم نتائج عقود الّصيانة  
لمختلف المباين والّتجهيزات

يوّظف المباين والّتجهيزات 
بما يعزّز دور المدرسة 

المجتمعّية الفاعلة

إدارة 
الّتجهيزات 

والمباين

ُيؤّمن المختبرات الاّلزمة مع 
تجهيزاتها

ُيوزّع المساحات ضمن 
االمكانّيات بما يتناسب مع 

طرائق الّتعليم

إدارة 
الّتجهيزات 

والمباين

ُيؤّمن الّتجهيزات واللّوازم 
الّضروريّة لجميع األنشطة 

الّصفّية والالّصفّية

يَستثمر يف تحسين نظم 
المعلومات يف المدرسة 

لتطويرها

إدارة 
الّتجهيزات 

والمباين

ُيؤّمن البنى الّتحتّية يف 
حرم المدرسة الستعمال 

الّتكنولوجيا يف الّتعليم

يَضع خّطة صيانة وقائّية 
تضمن المحافظة على 
مختلف الموارد المتاحة

إدارة 
الّتجهيزات 

والمباين

ُيؤّمن لألساتذة الموارد 
والّتجهيزات والبرامج

يَّتخذ القرارات الّتحسينّية 
لصيانة أفضل

إدارة 
الّتجهيزات 

والمباين

يَستدرج عروًضا لتأمين 
الّصيانة الوقائّية

يَبني قاعدة بيانات تتضّمن 
مجموعة من المتعّهدين 
لالتّصال بهم عند الحاجة
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إدارة 
الّتجهيزات 

والمباين

ُينّظم عملّيات الّصيانة 
بشكل ال يؤثّر يف العملّية 

الّتعليمّية – الّتعلّمّية

إدارة الموارد 
البشريّة

يتاكّد من تعميم الهكلّية 
التنظيمّية على جميع 

المعنّيبن

ُيشرف على دمج الموارد 
البشريّة الجديدة يف المجتمع 

المدرسيّ

ُيرشد المعلّمين الجدد من 
كبة مستمّر خالل برنامج موا

يًّا  ا وإدار ُيطّور جهاًزا تعليميًّ
قادًرا من حيث العدد 

والكفاءة على تنفيذ البرامج 
الّتعليمّية والخدمات 

واألنشطة المدرسّية

إدارة الموارد 
البشريّة

يضع الّتوصيف الوظيفيّ 
بمتناول جميع  العاملين يف 

المدرسة

ُيوزّع المسؤولّيات واألعمال 
بوضوح وفاًقا للّسياسة 

المعتمدة وللمنظومة 
الِقَيمّية  المقرّة

يَتأكّد من مالمح األشخاص 
يف عملّية توزيع المهّمات

ُيؤّمن إطاراً يسمح للّتفكّر 
الجماعيّ والفرديّ باألداء 

إدارة الموارد 
البشريّة

يتابع تأمين الّشواغر 
الوظيفّية مع الجهات 

المعنّية

ُيطّبق أسس الّتفاوض 
العلمّية يف الّتعامل مع 

اآلخرين

ُيقّدم تغذية راجعة حول 
األداء  بهدف الّتطوير

يَضع خّطة لتطوير األداء

إدارة الموارد 
البشريّة

يطّبق القوانين واألنظمة 
لحسن سير العمل

يحّل المشكالت وفاًقا 
للخطوات العلمّية 

ُيؤّمن إطاًرا واضًحا للمعايير 
والّشروط لتوجيه العاملين 
نحو تنظيم عملهم وتطويره

ُيطّبق مبدأ المساءلة 
والمحاسبة 

إدارة الموارد 
البشريّة

ُيتابع تنفيذ األعمال 
والمهّمات للعاملين يف 
المدرسة باالستناد إىل 

توصيفهم الوظيفيّ

ُيطّبق استراتيجّيات لتحفيز 
العاملين ومكافأة الممّيزين

إدارة الموارد 
البشريّة

ُيفّوض المهّمات إىل 
العاملين يف المدرسة كّل 

بحسب اختصاصه

يَعتمد المعايير العلمّية 
لتقويم األداء 

إدارة الموارد 
البشريّة

يعكس منظومة القيم يف 
إدارته للموارد البشريّة

إدارة 
العملّيات

يتأكد من الّتخطيط 
والّتحضير للّسنة الّدراسّية 

ُيعالج المشاكل اليومّية 
)متعلّمين، أهل، عاملين 

ومعلّمين، وإداريّين(

ُيحّدد األهداف معتمداً على يَتلّمس الّتحديّات المطروحة
المعطيات المتوافرة

إدارة 
العملّيات

يَتأكّد من حسن سير 
العملّيات اإلداريّة اليومّية

يَرصد فعالّية اإلدارة 
الّتنظيمّية من خالل مراجعة 

دوريّة إلدارة الوقت  وإدارة 
االجتماعات ووضع تقارير 

واستخدام الّتفويض

يَتصّدى للُمؤثّرات الّسلبية 
يف عملّيات حّل المشكالت 

واتّخاذ القرارات

ُيحّدد الّتداعيات والنتائج 
الممكن توّقعها

إدارة 
العملّيات

ُيدير العمل اليوميّ للفريق 

اإلداريّ
يَلتفت إىل حاجات اآلخرين 

يف عملّيات الّتغيير والّتطوير
ُيعزّز العالقات اإلنسانية يف 

عمليتي حّل المشكالت 
واتّخاذ القرارات 

ُيؤّمن بيئة داعمة لمواجهة 
الّتحديّات المطروحة يف خالل 

فترات الّتغيير

إدارة 
العملّيات

يَتشارك مع المعنّيين يف 
تحديد حاجات مختلف 

األقسام

يَسترشد بالّرؤية يف الّتصّدي يَستنبط المشكالت القائمة 
للّتحديّات المطروحة
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إدارة 
العملّيات

يَرفع الحاجات إىل الجهات 
المعنّية ضمن المهل 

القانونّية

يَتوّقع المشكالت الّتي قد 
تحدث

يثّمن عمل المعلّمين بأبعاده 
المختلفة

إدارة 
العملّيات

ُيشرف على عمل الهيئة 
الّتعليمّية 

يَعتمد يف اتّخاذ القرارات 
على المعايير العلمّية  

والخبرات الّسابقة

يَقود االجتماعات لتقويم 
العمل واتّخاذ اإلجراءات 

المناسبة للّتحسين

إدارة 
العملّيات

ُيشرف على عمل الهيئة 
اإلداريّة والعاملين

يَعمل مع الفرق المعنّية يف 
وضع الخطط

يَصوغ مع فريق العمل 
والمجتمع المحليّ سياسات 

وعملّيات تهدف إىل إدارة 
حاالت الّطوارئ 

إدارة 
العملّيات

ُيعلِم جميع المعنّيين 
بسياسات وعملّيات إدارة 
حاالت الّطوارئ واألزمات

يؤّمن االحتياط المناسب من 
المعلّمين والعاملين يف حال 

الغياب

ُيدرج يف خّطة العمل 
الّسنوية مراحل تقويم جميع 
األنشطة والمهّمات المنوطة 

به

إدارة 
العملّيات

يَعتمد الّتوثيق على جميع 
المستويات

ُيتابع باستمرار عملّيات ُيدير مختلف االجتماعات 
الّتغيير والّتطوير

إدارة 
العملّيات

ُيتابع عملّية تعلّم المتعلّمين 
وتقويم نتائجها

ُيشرف على عمل مسؤويل 
الحلقات يف جميع مراحله

يَعتمد على األدلّة والبراهين 
يف حّل المشكالت واتّخاذ 

القرارات

إدارة 
العملّيات

يَضع خّطة إخالء للمدرسة 

إدارة 
العملّيات

ُيدير آليات الّتحضير  على 
جميع المستويات لبدء العام 

الّدراسيّ

إدارة 
العملّيات

يتوّقع حاالت الّطوارئ الّتي 
قد تتعرّض لها المدرسة
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اعتماد 4
الّتوّجهات 

الّتربويّة 
المعاصرة

المناخ 

المدرسيّ
يَتأكّد من شروط  الّصحة 

العاّمة والّسالمة واألمان
ُينّظم مساحات للّتعبير 

تسمح بتخفيف الّشعور 
بالكبت

ُيحّفز المتعلّمين على القيام 
بأنشطة تنّمي مهاراتهم 

الحياتّية

ُيفّعل استراتيجّية تعلّم 
األقران بين المتعلّمين 

المناخ 

المدرسيّ
ُيؤّمن الّتدريب لكّل أفراد 
المجتمع المدرسيّ على 

كشف حاالت العنف 
بمختلف أشكاله

يَفسح المجال أمام جميع 
أفراد المجتمع المدرسيّ  

إلمكانّية االتّصال به عند 
الحاجة

ُيشرف على اعتماد الّطرائق 
الّتعليمّية الّتي تنّمي مهارات 

الّتفكير الُعليا

يَدعم تطوير الكفايات 
الحياتّية األساسّية لدى 

المتعلّمين

المناخ 

المدرسيّ
ُيؤّمن الّتدريب لكّل أفراد 

المجتمع المدرسيّ حول  
تمكين المتعلّمين ودعمهم 
لمكافحة  العنف بمختلف 

أشكاله

ُيحّفز على المبادرات الفرديّة 
والجماعّية

يَعتمد تقنّيات ُتقّوي ُلحمة 
فريق العمل

يَتبّنى مفهوم الحّق يف 
المشاركة للجميع

المناخ 

المدرسيّ
ُيؤّمن للمتعلّمين أنشطة 

رياضّية
ُيشّجع على االبتكار واإلبداع 

وتبادل الخبرات
ُيشّجع المساعدة  والّدعم 

بين األقران
يَتبّنى مبدأ الحّق يف 

الّتحصيل واإلنجاز للجميع

المناخ 

المدرسيّ
ُيؤّمن للمتعلّمين أنشطة 

ثقافّية
يَتأكّد من معاملة المعلّمين 

العادلة للمتعلّمين
ُيشّجع المعلّمين على اتّخاذ 
مواقف تعليمّية وعلى تنويع 

األساليب الّتعليمّية لتطوير 
كفايات المتعلّمين

ُيعّمم مفهوم الحّق يف 
الّتعليم الجّيد واحترام 

الحقوق يف الّتعليم  

المناخ 

المدرسيّ
ُيؤّمن للمتعلّمين أنشطة 

فنّية
ُيشرك أفراد المجتمع 

المدرسيّ كاّفة يف الحياة 
المدرسّية

المناخ 

المدرسيّ
ُيشرف على تنفيذ مختلف 

األنشطة

المناخ 

المدرسيّ
ُيطّبق الّنظام بموضوعّية 

واحترام

المناخ 

المدرسيّ
ُينّظم لقاءات اجتماعّية 

وترفيهّية 

المناخ 

المدرسيّ
ُيؤّمن الموارد لدعم العاملين 

والمعلّمين يف تطبيق 
أفكارهم االبتكاريّة

ُيطّبق آلّية توثيق لمختلف نظام الجودة
مراحل مسار نظام ضمان 

الجودة

ُيطّبق مختلف عناصر وأبعاد 
نظام الجودة

ُيؤّمن هيكلّيات وعملّيات 
لضمان جودة تطبيق 

المناهج ونظام الّتقويم

ُيسّوغ الّتعديالت الاّلزمة 
المنبثقة عن أداة التقويم 

يَرتكز على المعطيات الّتي نظام الجودة
يؤّمنها واقع المدرسة

يَعمل بناًء لشرعة حقوق 
اإلنسان من حيث الحّق 

للجميع يف الحصول على 
الّتعليم  

ُيشرك جميع المعنّيين يف 
العمل على تطبيق نظام 

ضمان الجودة

يَقود عملّيات تفكّر جماعيّ 

يَعتمد صياغة المستندات نظام الجودة
المطلوبة لعملّية نظام 

ضمان الجودة

ُيطّبق أداة التقويم الّذايتّ 
ا للمدرسة المعتمدة رسميًّ

ُيشرك جميع المعنّيين يف 
عملّية التقويم الّذايتّ

ُيعّمم نظام ضمان الجودة نظام الجودة
ووثائقه

ُيدرج يف البرنامج الّسنوي 
للمدرسة أوقاتًا مخّصصة 
للّتقويم المؤّسسايتّ الذايتّ

يَعتمد الّشفافّية يف تحديد 
معايير نظام ضمان الجودة 

وتطبيقه

يَضع أهداًفا سنويّة تعكس نظام الجودة
العمل على تحقيق الّرؤية 

االستراتيجّية والّتطوير 
المستمّر
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ُيطّور كفايات الهيئتين نظام الجودة
اإلداريّة والّتعليمّية على 
الجودة يف اإلدارة والّتعليم

المدرسة 
الّدامجة 
والمرّحبة

ينّفذ خّطة تطبيق آلّيات 
الّتعليم الّدامج

ُيشّجع المعلّمين على تطوير 
كفاياتهم لتفعيل الّيات 

الّتعليم الّدامج

ُيشرك األهل والمجتمع ُيعزّز نظام الّتعليم الّدامج
المحلّي يف أنشطة تدعم 

الّتعليم الّدامج يف المدرسة

المدرسة 
الّدامجة 
والمرّحبة

يَضع خّطة مشتركة وواضحة 
لتطبيق آلّيات الّتعليم 

الّدامج يف المدرسة

ينشر ثقافة الّتعليم الّدامج 

يف المجتمع المحليّ

المدرسة 
الّدامجة 
والمرّحبة

ُيؤّمن الّدعم البشريّ 
والماّدي لتعزيز الّتعليم 

الّدامج يف مدرسته

ُيؤّمن برامج دعم انفعايلّ 
واجتماعيّ وفاًقا لحاجة أفراد 

المجتمع المدرسيّ
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الّتواصل 5
الفّعال

مهارات 
الّتواصل

ُيتقن اللّغة المعتمدة بشكل 
سليم ومناسب يف مختلف 

المواقف

يَستخدم الّتعابير المهنّية يف 
تواصله مع اآلخرين

يَجعل عملّية الّتواصل 
تتالءم مع رؤية المدرسة 

ورسالتها وأهدافها وِقَيمها 
واالستراتيجّيات المّتبعة

مهارات 
الّتواصل

ُيعّبر عن األفكار والمعلومات 
بدّقة ووضوح

يَستخدم لغة جسد تتناسب 
مع الرّسالة والموقف

مهارات 
الّتواصل

يَعرض أفكاره بشكٍل منّظم 
بحسب الموقف

يَستخدم  لغة واضحة يف 
الّتواصل الّشفهيّ والكتايبّ

سياسة 
الّتواصل

يَحترم أصول وأخالقّيات 
استخدام قناة الّتواصل 

المختارة

يَقوم بالّتواصل الفّعال مع 
الوسائل اإلعالمًية عندما 

تدعو الحاجة

ُيقوِّم مدى مالءمة سياسة 
الّتواصل المعتمدة لألهداف 

المرجّوة

يَضع ُشرعة للّتواصل بين 
الفرقاء

سياسة 
الّتواصل

يَعتمد منّصة للّتواصل 
Facebook-(خاّصة بالمدرسة

)...… -website

يَختار قناة الّتواصل 
والّتقنّيات المالئمة للمواقف 

يَصوغ استراتيجّيات الّتواصل 
الّتي تحّدد األهداف والقنوات 

يَّتخذ القرارات بناًء على 
نتائج تحليل مدى فعالّية 

آلّيات الّتواصل

سياسة 
الّتواصل

ُيؤّمن قنوات الّتواصل 
والموارد المالئمة لسياسة 

الّتواصل وإمكانّيات المدرسة 
وثقافة المجتمع

ُيوّظف القنوات المتاحة 
لتعزيز الّتواصل مع اآلخرين 

)موارد تكنولوجّية-رقمّية- 
وغيرها(

ُيحلّل آليات وعملّيات 
الّتواصل بعناصرها كاّفة 

سياسة 
الّتواصل

يَستطلع رّدات فعل اآلخرين يَضع آلّيات الّتواصل 
حول عملّية الّتواصل

سياسة 
الّتواصل

ُيؤّمن الرّقابة على آلّيات ُيفّعل آلّيات الّتواصل 
الّتواصل ضمن الّضوابط 

االداريّة

سياسة 
الّتواصل

يَعتمد قنوات الّتواصل 
المقّررة بحسب الّسياسة 

ا  المعتمدة رسميًّ

الّذكاء 
االنفعايلّ

يَحترم مشاعر جميع أفراد 
المجتمع المدرسيّ 

ُيحّدد انفعاالته ممّيًزا فيما 
بينها

يَفصل بين العالقات 
الّشخصّية والمهنّية

يَحّل الّنزاعات بطرائق 
سلمّية  ومبتكرة

الّذكاء 
االنفعايلّ

ُيوّجه انفعاالته نحو تحقيق ُيواجه مشاعره الّسلبية يَتلّمس مشكالت اآلخرين 
أهدافه

الّذكاء 
االنفعايلّ

يَتعاطف مع اآلخرين يف 
خالل عملّية الّتواصل معهم

ُيمّيز بين مختلف انفعاالت 
العاملين 

الّذكاء 
االنفعايلّ

يَستجيب إىل احتياجات 
العاملين الّنفسّية 

واالجتماعّية
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بناء وتعزيز 6
العالقات 

كات والّشرا

كة مع  الّشرا
األهل

ُيعلِم األهل بالمستجّدات 

على الّصعيد الّتربويّ
ُيحّدد بوضوح كيفّية مشاركة 

األهل يف الحياة المدرسّية
ُينّظم آليات تؤّمن تواصاًل 

مستمرًّا بين األهل ومجتمع 
المدرسة

يشرك لجان األهل يف وضع 
آلّيات دعم لتأمين البنى 

الّتحتّية والّتجهيزات

كة مع  الّشرا
األهل

ُيطلع األهل على حقوق 
اللّجان وواجباتها يف الّنظام 

الّداخليّ

يَستند إىل معطيات 
واضحة يف مناقشة نتائج 

المتعلّمين مع أولياء األمور 
يف اجتماعات محّددة

ُيحّدد مع لجان األهل آلّيات 
دعم لتأمين عالقة أفضل مع 

المجتمع المحلّيّ

كة مع  الّشرا
األهل

ُيشرف بشفافّية على 
انتخابات لجان األهل

ُيشرك األهل يف تحضير 
وتنظيم وتنفيذ مشاريع 

ونشاطات مختلفة

 ُيحّدد مع لجان األهل آلّيات 
دعم لتأمين توجيه مهنيّ 

أفضل للمتعلّمين

كة مع  الّشرا
األهل

يَعتمد روزنامة مواعيد 
سنويّة للّقاءات واجتماعات 

األهل يف المدرسة

ُيشرك األهل يف برنامج  

الّدعم المدرسيّ
ُيحّدد مع لجان األهل آلّيات 

دعم  لتأمين عالقة أقوى مع 
الجامعات المحلّية والعالمّية

كة مع  الّشرا
األهل

ُينّظم أيّام أبواب مفتوحة 
أمام مشاركة األهل 

كة مع  الّشرا
األهل

ُيعلِم األهل بدورهم يف 
تطبيق القوانين واألنظمة

كة مع  الّشرا
المجتمع 

المدرسيّ

ُيشارك مختلف أفراد 
المجتمع المدرسيّ يف 
المناسبات االجتماعّية

ُيعزّز العالقات اإليجابّية بين 
يجين المدرسة والخّر

يجين يف جميع  يشرك الخّر
مراحل مشروع المدرسة

يجين  يفّعل عمل لجان الخّر
بما يدعم تأمين مختلف 

الموارد لضمان جودة الّتعليم

كة مع  الّشرا
المجتمع 

المدرسيّ

ُينّظم آليات تؤّمن تواصاًل ُينشىء لجانًا طاّلبّية
يجين  مستمرًّا بين الخّر

والمدرسة

كة مع  الّشرا
المجتمع 

المدرسيّ

يجين يجين ُيؤّسس نوادي للخّر ُيفّعل عمل لجان الخّر
لتكون داعمة للمدرسة 

وأنشطتها

كة مع  الّشرا
المجتمع 

المدرسيّ

ُيؤّمن فرص المشاركة 
يجين يف الحياة  للخّر

المدرسّية من خالل دعوتهم 
إىل حضور االحتفاالت الّتي 

تقام يف المناسبات الرّسمّية 
وغيرها

العالقات 
الخارجّية

ُيشارك بفعالّية يف مختلف 
األنشطة الّتي ُينتدب إليها 

ويحضرها

ُيشرك المدرسة يف دينامًية  
المجتمع المحلّيّ 

ُيشارك بفعالّية يف مختلف 
فّعاليات المجتمع الّتربويّ

ُيوّظف عالقاته الخارجّية بما 
يخدم مصلحة المدرسة
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العالقات 
الخارجّية

كات  مع  ُيقيم شرا
المؤّسسات والبلديّات 

والمجتمع المحليّ 

ا تجاه  ُيظهر موقًفا إيجابيًّ

قضايا المجتمع المحلّيّ
كة  ُيبرم اتّفاقّيات شرا

كز  ومذكّرات تفاهم مع المرا
الّثقاّفية األجنبّية ضمن 
القوانين المرعّية اإلجراء

العالقات 
الخارجّية

ُيشارك بفعالّية يف األنشطة 
الّتي يقيمها المجتمع 

المحلّيّ

ُيشرك المتعلّمين  يف أعمال 
تطّوعّية لخدمة المجتمع 

المحلّيّ

العالقات 
الخارجّية

ُيوائم بين حاجات المدرسة 
وبرامج هذه المؤّسسات 
لإفادة من هذه البرامج 

يَضمن إعداد مشاريع 
مدرسّية تلحظ الخدمة 

المجتمعّية

العالقات 
الخارجّية

ُيشرك المتعلّمين يف بحوث 
تهّم المجتمع المحلّيّ

يخّصص وقًتا للّتفكير يف الّتفكّرالّتفكّر7
أدائه المهنيّ 

كميًّا وفاًقا  ا ترا ُيعّد ملفًّ
لالئحة محّددة المحتويات

ُيطّور باستمرار كفاءته 
العلمّية والعملّية

يَضع إجراءات بديلة لدعم 
األهداف غير المحّققة

يخّصص وقًتا لمناقشة الّتفكّر
قضايا الّتعليم مع األقران

يَعتمد معياًرا موّحًدا  لتقويم 
األداء

يَضع خّطة تطوير بناًء 
لحاجاته تراعي المستجّدات 

والّتطورات الّتربويّة

ُيقوِّم الّتقّدم المحرز مقارنة 
مع األهداف المحّددة يف 

الخّطة

يَستضيف اختصاصّيين يف الّتفكّر
مناسبات متعّددة لمناقشة 

قضايا الّتعليم

يَستخدم مختلف الوسائل 
والموارد لتنمية معارفه 

ومهاراته المهنّية

يَختار مجموعة متنّوعة من 
األنشطة الّتدريبّية لتحقيق 

األهداف

ُيشارك  يف كتابة مقاالت 
علمّية 

ُيوثّق الخالصات الّتي يتوّصل الّتفكّر
إليها

ُيواظب على المطالعة يف 
إطار تخّصصه وعمله

يَلحظ مقاييس أداء ذات 
جودة عالية

ُيقّدم نفسه نموذًجا يف 
الّتعلّم المستمّر 

يَرصد التطّورات الّتفكّر
والمستجّدات الّتربويّة

يَتشارك مع اآلخرين نتائج 
األبحاث الّتي يّطلع عليها

يَلتزم تنفيذ األهداف المدرجة 
يف الخّطة

يَقترح لصانعي القرار 
تعديالت على برامج إعداد 
المديرين يف ضوء الّتجربة 

العملّية

يَتشارك مع األقران الّتفكّر
الخالصات المرصودة 
والتوّجهات المحلّية 

والعالمّية  

ُيعّدل خّطة الّتطوير الّذايتّ 
يف ضوء المستجّدات 

والّتحديّات

يَقترح لصانعي القرار 
تحسينات على المهنة يف 

ضوء نتائج األبحاث 

يَنفتح على فرص الّتعلّم من الّتفكّر
اآلخرين

ُيحّدث معلوماته باستمرار 
تماشًيا مع مفهوم الّتعلّم 

مدى الحياة

يَقترح لصانعي القرار 
تعديالت حول مختلف 

الّسياسات واألنظمة 
المرتبطة بالمهنة 

ُيشارك يف المؤتمرات الّتفكّر
والفعالّيات الّتربويّة
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إدراج مبدأ 8
الّتطّور 

المهنّي 
المستمّر 
يف جميع 

الممارسات

تأمين فرص 
للّتطوير 
المهنيّ 
المستمّر

ُيؤّمن المصادر البشريّة 
والماديّة إلجراء األبحاث 

اإلجرائّية وتنفيذها

ُيطلع العاملين على الئحة 
الكفايات المطلوبة وعلى 

توصيف عملهم

ُيزّود الهيئتين اإلداريّة 
والّتعليمّية والعاملين 

بأدوات تقويم أداء ذايتّ 

ُينّمي لدى الهيئتين اإلداريّة 
والّتعليمّية والعاملين 

مهارات تحليل الممارسات 
المهنّية

تأمين فرص 
للّتطوير 
المهنيّ 
المستمّر

يَستخدم مختلف الموارد 
والخبرات يف تطوير المدرسة

ُيطلع العاملين على تقارير 
اإلرشاد والّتوجيه والّتفتيش 

يف ما يختّص بأدائهم

ُيطّبق آلّية مساءلة تعزّز 
المسؤولّية لدى الهيئتين 

اإلداريّة والّتعليمّية 
والعاملين

ُيناقش خالصة تقويم 
األداء مع الهيئتين اإلداريّة 

والّتعليمّية والعاملين 
أنفسهم

تأمين فرص 
للّتطوير 
المهنيّ 
المستمّر

ُيؤّمن الّتغذية المستمرّة من 
الموارد للمكتبة والمختبرات

ُينّظم محّطات تسمح لهم 
بالّتفكّر يف األداء

ُيقوِّم األداء من خالل تطبيق 
نظام تقويم متعّدد المصادر 

ومتنّوع األدوات

تأمين فرص 
للّتطوير 
المهنيّ 
المستمّر

ُيسهم عند الحاجة يف 
تأمين مستلزمات مشاركة 

المعلّمين واإلداريّين 
والعاملين يف أنشطة تطوير 

األداء

ُيوّجه العاملين إىل موارد 
تربويّة رقمّية محلّية-عالمّية 

تتناول تحليل الممارسات

ُيؤّمن فرص المشاركة يف 
أبحاث إجرائّية

تأمين فرص 
للّتطوير 
المهنيّ 
المستمّر

ُيطلع المعلّمين واإلداريّين 
والعاملين على جميع فرص 

الّتطوير الّتي بين يديه

ُيؤّمن فرًصا متنّوعة للّتنمية 
المهنّية للعاملين 

ُيمكّن اآلخرين من 
خالل منحهم الّسلطات 

والّصالحّيات

تأمين فرص 
للّتطوير 
المهنيّ 
المستمّر

ُيؤّمن بدياًل من غياب 
المعلّمين واإلداريّين 

والعاملين يف خالل 
مشاركتهم يف برامج الّتطوير 

 ُيساند المعلّمين واإلداريّين 
والعاملين يف تطبيق ما 

تدّربوا عليه

ُيؤّمن فرص الحصول على 
الّدعم الاّلزم للّتفكّر الفرديّ 

والجماعيّ

تأمين فرص 
للّتطوير 
المهنيّ 
المستمّر

ُينّظم لقاءات لتبادل الخبرات 
بين العاملين

ُيحّدد خطط تطوير مهنيّ 
فرديّة وجماعّية 

ُيؤّمن فرص االّطالع على  
برامج تبادل الخبرات وبناء 

القدرات المتنّوعة

ُيكّرم المعلّمين واإلداريّين الّتحفيز
والعاملين المتمّيزين 

بمنحهم فرص الّتطوير 

المهنيّ

ُيثّمن مبادرات اإلداريّين 
والمعلّمين للّتطوير

يضع سياسات تحّفز على 
الّتطوير المهنيّ المستمّر

ينشر ثقافة الّتطوير المهنيّ 
المستمّر

ُيوزّع الحوافز للعاملين الّتحفيز
المنخرطين يف دينامّية 

الّتطوير الّذايتّ
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ُيوّجه خطابات الّشكر الّتحفيز
والّتقدير للهيئتين اإلداريّة 

والّتعليمّية والعاملين لقاء 
األداء المتمّيز

دعم آلّيات 
الّتطوير

ُيعلن عن نظام تقويم 
األداء أمام جميع أفراد 

الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 
والعاملين

يَرصد الحاجات الّتدريبّية 
لجميع العاملين 

ُيقّدم تغذية راجعة حول 
مشاريع األبحاث اإلجرائّية 

المقترحة

ُيقّدم اقتراحات مختلفة ُتثري 

برامج الّتطوير المهنيّ

دعم آلّيات 
الّتطوير

ُيوثّق جميع الّسياسات 
والعملّيات وآلّيات العمل

يَتشارك مع العاملين نتائج 
األبحاث اإلجرائّية

يَتشارك مع الجميع 
بالمساهمة المهنّية الّتي 
يقّدمها المّدربون للمهنة

يَرصد أثر برنامج الّتطوير 
المهنيّ المستمّر يف تطّور 
األداء الفعليّ تبًعا لنظام 

الّتقويم

دعم آلّيات 
الّتطوير

ُيحّدد لقاءات منتظمة 
لمراجعة الّسياسات 

والعملّيات وآليات العمل

ُينّظم آلّيات اتّخاذ قرارات 
تشاركّية 

ُيقّدم اقتراحات مختلفة ُتثري ُيعزّز روح الفريق
مواضيع األبحاث اإلجرائّية

دعم آلّيات 
الّتطوير

يَرفع الّتقارير الحًظا فيها 
االحتياجات الّداعمة للّتطوير 

المؤّسسايتّ

ُيفّعل عمل المجالس 
االستشاريّة

ُيعطي تغذية راجعة 
للهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 

والعاملين حول مستوى 
أدائهم

دعم آلّيات 
الّتطوير

يَستخدم أدوات  اإلدارة 
التشاركّية )عصف ذهنيّ \ 
استطالع رأي  \  استمارات 

)...

يَستخدم األبحاث العملّية 
اإلجرائّية بما يخدم الّتفكّر يف 

عمل المدرسة

دعم آلّيات 
الّتطوير

يَستخدم برنامج الّتدريب 
المستمّر القتراح مشاركة 

العاملين بحسب حاجاتهم  
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االلتزام بالِقَيم 9
والمبادئ 
األخالقّية

الّتعامل مع 
المعلومات 
واألشخاص

ُيحافظ على سريّة بيانات 
مؤّسسته

يَتعامل مع المعلومات 
ية تاّمة وفاًقا  الّشخصّية بسّر

للقوانين المعمول بها

ينشر ثقافة المجتمع يَتقّبل اآلخر كما هو

المتنّوع والّتعدديّ

الّتعامل مع 
المعلومات 
واألشخاص

يَنقل المعلومات بأمانة إىل 
المراجع المعنّية

يَتعامل مع بيانات  
مؤّسسته بسريّة تاّمة وفاًقا 

للقوانين المعمول بها

يَّتخذ اجراءات لحماية 
خصوصّية األشخاص

يَستبعد الّتأثيرات الّشخصّية 
أو الخارجّية المفروضة على 
حفظ واستخدام المعلومات

الّتعامل مع 
المعلومات 
واألشخاص

ُيدّون بموضوعّية المعلومات 
الّتي يَّطلع عليها

يَستخدم المعلومات الّتي 
يَّطلع عليها يف اإلطار المحّدد 

لها

يَحمي المعلومات الخاّصة 
بالمدرسة من الّنشر 

والّتسريب

الّتعامل مع 
المعلومات 
واألشخاص

ُيوثّق المعلومات ويحفظها 
وفاًقا ألصول الحفظ 

واألرشفة

الممارسات 
الّشخصّية

يَستند إىل القوانين المناسبة 
يف ممارساته المهنّية

يَرصد الِقَيم المدرجة يف 
الخطط الّتعليمّية ومدى 

مالءمتها للمنظومة الِقَيمّية

ُيمارس الرّقابة الّذاتّية يف أثناء 
أدائه ألعماله

يَعكس يف سلوكّياته 
األخالقّيات المهنّية 

الممارسات 
الّشخصّية

ُينّفذ القرارات الّصادرة عن 
المجالس واللّجان

ُيتابع مدى مالءمة الّطرائق 
الّتعليمّية وآلّيات الّتقويم 

للمنظومة الِقَيمّية

يَتقّبل اآلراء المطروحة 
واألفكار بحياديّة وموضوعّية

يظهر يف القرارات المّتخذة 
العدالة والشفافّية 

والموضوعّية

الممارسات 
الّشخصّية

يَظهر بمظهر الئق يف موقعه 

الوظيفيّ
ُيوازن بين متطلّبات العمل 

ومتطلّبات العاملين
ُيقّدم مسّوغات اتّخاذ 

القرارات لدعم تنفيذها

الممارسات 
الّشخصّية

ُيظهر سلوكًا يليق بموقعه 
الوظيفيّ كقدوة لآلخرين

ُيوزّع المهّمات على العاملين 
وفاًقا لقدراتهم وكفاءاتهم

ُيراجع القرارات الّصادرة وفاًقا 
آللّية اتّخاذها وإقرارها

الممارسات 
الّشخصّية

يَقترح  على المجالس 
واللّجان تعديل القرارات 

الّصادرة عنها بناء على 
المستجّدات والّتطّورات 

الممارسات 
الّشخصّية

يضع مصلحة العمل فوق 
أيّة مصالح شخصّية

نشر ثقافة 
المواطنة

ُينّظم الّندوات واللّقاءات 
لتعزيز االنتماء الوطنيّ 

لدى  أفراد الهيئتين اإلداريّة 
والّتعليمّية والعاملين 

والمتعلّمين

يَبني مشاريع تعاونّية ذات 
قيمة يف المجتمع المحلّيّ 

لخدمة الوطن

ُيحّفز  أفراد الهيئتين اإلداريّة 
والّتعليمّية والعاملين 

والمتعلّمين على المشاركة 
يف األعمال الّتطّوعّية الوطنّية

يعكس قيم المواطنة يف أداء 
المؤسسة 

نشر ثقافة 
المواطنة

يَستضيف رّواًدا وطنّيين 
لنشر ثقافة االنتماء الوطنيّ 

يف المناسبات

ُيؤّمن برامج تدريبّية حول 
مهارات تقّبل اآلخر ألفراد 

الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 
والعاملين والمتعلّمين

يعزّز قيم المواطنة من خالل 
المشروع المؤّسسايت

يشارك المجتمع الّتربويّ 
والمحلّي يف تعزيز قيم 

المواطنة

نشر ثقافة 
المواطنة

ُينّظم زيارات إىل المعالم 
التاريخّية والحضاريّة لتنمية 

االنتماء الوطنيّ ألفراد 
الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 

والعاملين والمتعلّمين

ُيدرج برامج للتعرّف إىل 
اآلخر ضمن أنشطة المدرسة 

الّصفّية والالّصفّية

نشر ثقافة 
المواطنة

ُيطّبق برنامج خدمة 
مجتمعّية وبيئّية بين 
المتعلّمين والمجتمع 

المحلّيّ

نشر ثقافة 
المواطنة

يَحتفل بالمناسبات واألعياد 
المعتمدة رسميًّا
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نشر ثقافة 10
القانون

نشر ثقافة 
القانون

ُيطّبق الّتشريعات واألنظمة 
الّصادرة عن المراجع 
الرّسمّية  الّتي ُيعمل 

بموجبها والّتي ُتعنى بشؤون 
الّتعليم يف لبنان

يَعتمد على القوانين 
واألنظمة يف إصدار األحكام

ُيسائل أفراد الهيئتين اإلداريّة 
والّتعليمّية والعاملين عن 

مدى االلتزام بالقوانين 
واألخالقّيات المهنّية

يحتكم إىل روح القانون يف 
جميع المواقف

نشر ثقافة 
القانون

ُينّفذ تعليمات الّتوصيف 
الوظيفيّ  وفاًقا للّتسلسل 

اإلداريّ

ُينّوه  بالملتزمين بما يصدر 
من مذكّرات وتعاميم

يَعتمد على األدلّة والبراهين 
يف المساءلة

نشر ثقافة 
القانون

يَحرص على تنفيذ 
الّتعليمات الّصادرة عن 

رؤسائه  وفاًقا للّتسلسل 

اإلداريّ

نشر ثقافة 
القانون

ُيذكّر بضرورة االلتزام 
بالقوانين والّتشريعات 

يف مختلف المواقف 
والمناسبات
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األداة األّولّية
بطاقات الّتقويم



أدوات الّتقويم: تقويم الكفايات المبنّي على اإلطار المرجعّي لكفايات المدير 
يف جميع مراحل الّتعليم األكاديمّي ما قبل الجامعّي 

)S2R2( برنامج دعم توفير الّتعليم لجميع األطفال يف لبنان 36

األداة األولّية: بطاقات الّتقويم

1تثقيل البطاقةالّرؤية والّرسالة

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

تثقيل 

المبّين

المستوى

المبّين

1تثقيل المستوى د
المالحظاتاالحتساب

1234

أ1
ُيعّمم  الّرؤية والرّسالة لمدرسته 

مستهدًفا كالًّ من المجتمع المدرسيّ 
والمحليّ

يتشارك مع فريق العمل  يف وضع رؤية ب1
و رسالة  

يَستخدم لغة بسيطة وواضحة يف ج1
صياغة الّرؤية والرّسالة

د1
يَصوغ الّرؤية االستراتيجّية مرتكزاً على 

الرّسالة، الِقَيم، الّسياسات، الّتشريعات، 
نتائج الّتحليل االستراتيجيّ
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1تثقيل البطاقةالّتخطيط االستراتيجّي

1تثقيل المستوى أ
1تثقيل المستوى ب
1تثقيل المستوى ج
1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234
ا لتنفيذ المشروعأ1 ُيحّدد َجدَواًل زمنيًّ
1

يَضع خّطة عمل للمشروع واضحة أ
المسؤولّيات

1
ُيراجع الهيكلّيات واآللّيات الّتنظيمّية يف ضوء أ

الخّطة االستراتيجّية 
ُيعلن عن مشروع  أمام المجتمع المدرسيّ أ1
يكلّف فريق عمل معّيًنا بإدارة المشروعأ1
1

يَرصد عملّية التقّدم نحو أهداف المشروع أ
المؤّسسايتّ بانتظام

ُيراجع الخّطة االستراتيجّية بانتظام أ1
1

ُيؤّمن جمع المعطيات المطلوبة والمالئمة ب
للّتحليل االستراتيجيّ

ُينّظم تحليالً للواقع وللحاجاتب1
1

يَبني فريق عمل لوضع خّطة استراتيجّية ب
قابلة للّتنفيذ

1
ُيشرف على إنشاء الهيكلّيات والعملّيات ب

القائمة الّتي تلّبي حاجات المشروع
ُيقوِّم مدى تحقيق األهدافب1
يَقترح الّتعديالت المالئمةب1
ُيترجم الّرؤية االستراتيجّية إىل خّطة عملج1
1

يَلحظ يف خّطته االستراتيجّية الّتحديّات ج
والّتطّورات المستجّدة

ُيحّدد مشروًعا  بأبعاده المختلفةج1
1

ُيشرك جميع أعضاء الفريق يف الّتخطيط ج
االستراتيجيّ

1
يًّا وفاًقا لخطوات ج ُيعّدل خّطة المشروع دور

الّتقويم المستمّر
يعتمد آلّية مساءلة ج1
1

يَضع، بالّتعاون مع الفريق القياديّ، خطًطا ج
من أجل تحسين المدرسة

1
ُيحّدد الحاجات يف ضوء الّتحديات والّتطّورات د

يف المجتمع الّتربويّ
1

ُيتقن استخدام أدوات الّتحليل االستراتيجيّ د
المناسبة

1
ق لكّل مرحلة من مراحل د يَضع مؤّشرات تََحقُّ

المشروع
يَضع آلّية مساءلة د1
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1تثقيل البطاقةاألنماط القياديّة

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234
يعتمد نمًطا قياديًّا يف جميع المواقفأ1
ُيطّبق نمطا قياديّا بحسب الحاجةب1

ُيحلّل مع فريق عمله تموضع المدرسة تبًعا ب1
للّتوّجهات والّتحديّات

ب1
يَتشارك مع فريق العمل يف الّتحديّات 

المحلّية الّتي تواجه المدرسة )على 
الّصعيدين المؤّسسايتّ والوطنيّ(

ينتقل من نمط آلخر بحسب الحاجةج1

ُيفّوض المعنّيين الّصالحّيات وفاًقا ج1
للمسؤولّيات والقدرات

ُيطابق بين أفعاله وأقوالهج1
يَتبّنى األفكار الجديدة بهدف تحقيقهاج1

ُيدرج البعدين الّتغييريّ والّتطويريّ يف إدارته د1
لمختلف الموارد المتاحة 

 يَعكس خصائص القائد يف تصّديه للّتحديات د1
المطروحة

1تثقيل البطاقةالّسياسات والممارسات الّتربويّة

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

يَّطلع على الّتوّجهات الّتربويّة العالمّيةأ1

يطّبق الّتوّجهات الّتربويّة يف ممارساته ب1
العملّية

ُيقّدم تغذية راجعة حول مدى انسجام ج1
الّسياسات الّتربويّة مع منظومة الِقَيم.

د1
يَقترح تعديالت على الّنظام الّتربويّ 

والّسياسات والممارسات
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1تثقيل البطاقةتوزيع الّدروس

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيوزّع المعلّمين على المواد المختلفة أ1
بحسب اختصاصاتهم وخبراتهم الّتربويّة

ُيوزّع الحصص الّتعليمّية األسبوعّية بما ب1
يخدم جودة الّتعلّم

ُينّظم األنشطة الّصفّية والالصفّية بحيث ج1
تمتّد طوال الّسنة الّدراسّية بتوازن

د1
يقّدم بدائل مناسبة لتوزيع الحصص 

الّتعليمّية  تبعاً لحاالت الّطوارئ 
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1تثقيل البطاقةتأمين الموارد

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيؤّمن الموارد والمستلزمات التي تضمن  أ1
حسن سير عملّية الّتعلّم والّتعليم

ُيؤّمن الموارد الّتكنولوجية الاّلزمةأ1

يَتأكّد من اعتماد الكتاب الوطنيّ الرّسمي أ1
دون غيره

يَجمع المعلومات عن العملّية الّتعليمّية-أ1
الّتعلّمية من أداء وممارسات

ُيطّبق برنامج الدّعم المدرسيّأ1

ُيطابق مدى مالءمة الموارد  المتاحة ب1
للحاجات

ُيدّقق الخطط الّتعليمّية يف ضوء أهداف ب1
المنهج الوطنيّ المعتمد

يَدعم تبنِّي المقاربات المعتمدة يف المنهج ب1
الوطنيّ 

ُيدّقق يف الممارسات الّتعليمّية المتنّوعةب1

يَأخذ بجديّة مقترحات وتوصيات الفرقاء ب1
المعنّيين بنتائج الّتحصيل

ُيشّجع الّتعلّم القائم على المقاربات الّداعمة ب1
للّسياسات الّتربويّة المعتمدة

ج1
ُيوزّع الموارد المالّية والماديّة على جميع 

المراحل والمواد بما يخدم العملّية الّتعليمّية 
-الّتعلّمية

ُيقّوم نتائج الّتعلّم باالستناد إىل نتائج ج1
المتعلّمين 

د1
يسّير  األمور يف استخدام الموارد بفعالّية

د1
يبتكر يف استخدام الموارد يف حاالت الّطوارئ

د1
يَقترح مشروع دعم مدرسيّ تربويّ من أجل 

تحسين نتائج الّتحصيل



41

1تثقيل البطاقةاإلشراف

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

أ1
ُيشرف على عمل المنّسقين )عقد 

اجتماعات دوريّة، االّطالع على دفاتر 
المنّسقين...(

ُيشرف على عمل المعلّمين )زيارات صفّية، أ1
مراقبة دفاتر الّتحضير...(

ُيشرف على عمل المتعلّمين  أ1

يارات المنّفذة من قبل الفرقاء أ1 ُيتابع الّز
المعنّيين

ُيسّهل عمل المفّتشين الّتربويّين لإفادة من أ1
زياراتهم

ُيسّهل عمل المرشدين يف ما يختّص أ1
بتحسين نتائج الّتحصيل

يقّدم تغذية راجعة حول الممارسات الّتربويّة ب1
لجميع المعنّيين

ُيوّجه األهل نحو دورهم  يف تحسين تحصيل ب1
أبنائهم

كب الفريق يف تطوير ممارساته الّتربويّةج1 يوا

كبة أبنائهم ج1 يرشد األهل حول كيفّية موا
ً تعليمّياً و تربويّا

د1
ُيعزّز ثقافة الّتوّقعات العالية مرتكًزا على 

الّتحسين المستمّر
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1تثقيل البطاقةالّتحفيز على استخدام الّتكنولوجيا

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُينّوه بالعاملين المستثمرين للّتكنولوجيا يف أ1
الّتعليم

ُيوّجه العاملين نحو الّتطوير المهنيّ يف مجال ب1
الّتكنولوجيا

ُيزّود العاملين بنماذج من الّتعليم المستند ج1
إىل الّتكنولوجيا

د1
ُيقوِّم مدى مساهمة الّتكنولوجيا يف تحسين 

الّنتائج



43

1تثقيل البطاقةاإلدارة المالّية

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

أ1
يَرصد يف الموازنة ما يغّطي حاجات الخّطة 

الّسنويّة )مشروع مؤّسسايتّ، ومشاريع 
تنمويّة...(

يَرصد يف الموازنة ما يكفي لصيانة المباين أ1
والّتجهيزات

يَرصد مصادر الّتمويل المحتملة المتاحة أ1
قانونيًّا

يلتزم بسقف الموازنة المقّررةأ1

ُيلزم المدرسة بشروط الهبات والّتبرعات أ1
المقرّة قانونًيا

يلتزم أصول استيفاء الرّسوم المدرسّية أ1
ومساهمات األهايل اإلضافّية

ُيتابع اإلنفاق بشكل منتظم للّتأكد من أ1
االلتزام بالموازنة األساسّية

يَرصد مبالغ مالّية لإنفاق الّطارئب1

ُيعّد موازنة المدرسة بالّتطابق مع القوانين ب1
المالّية

يَضبط عمل اللّجنة المالّية المنّظمة لعملّية ب1
اإلنفاق واإلشراف عليه

يَتلّمس الحاجات بدّقةب1

يَرصد الموارد المالّية للّصيانة الّطارئةب1

ُيراجع تكاليف الّصيانة يف ضوء فعالّيتهاب1

ُيقوِّم الموازنة الّسابقة ج1

يلحظ يف الموازنة العدالة يف الّتوزيع على ج1
مختلف األقسام

ُيعّد الّتقارير المالّية إىل الجهات الممّولة ج1
الخارجّية وفق األصول

ُيعّدل اإلنفاق عند الحاجة وفاًقا لإمكانّيات ج1
لضمان  تنفيذ مجمل الخطط والمشاريع

يَبني قاعدة بيانات تتضّمن مجموعة من ج1
الممّولين لالتّصال بهم عند الحاجة

د1
ُيقيم العالقات واالتّفاقّيات مع مصادر 

الّتمويل المتاحة ضمن الّصالحّيات القانونّية 
المرخّصة
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1تثقيل البطاقةإدارة الّتجهيزات والمباين

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيؤّمن غرًفا دراسّية مناسبة ومجهزّةأ1

أ1
ُيؤّمن مكتبة )أو مركز توثيق ومعلوماتّية( 

متجّددة باستمرار بمواردها الورقّية 
وااللكترونّية ووسائلها الّتعليمّية- الّتعلّمّية

ُيؤّمن المختبرات الاّلزمة مع تجهيزاتهاأ1

ُيؤّمن الّتجهيزات واللّوازم الّضروريّة لجميع أ1
األنشطة الّصفّية والالّصفّية

ُيؤّمن البنى الّتحتّية يف حرم المدرسة أ1
الستعمال الّتكنولوجيا يف الّتعليم

ُيؤّمن لألساتذة الموارد والّتجهيزات والبرامجأ1

يَستدرج عروًضا لتأمين الّصيانة الوقائّيةأ1

يَستخدم كامل المساحات والغرف المتوافرة ب1

ب1
ُيالئم طبيعة المساحة أو الغرفة  مع 

نوع الّنشاط أو العمل المخّطط له وعدد 
المتعلّمين

ُيوزّع المساحات ضمن اإلمكانّيات بما ب1
يتناسب مع طرائق الّتعليم

يَستثمر يف تحسين نظم المعلومات يف ب1
المدرسة لتطويرها

يَضع خّطة صيانة وقائّية تضمن المحافظة ب1
على مختلف الموارد المتاحة

يَّتخذ القرارات الّتحسينّية لصيانة أفضلب1

يَبني قاعدة بيانات تتضّمن مجموعة من ب1
المتعّهدين لالتّصال بهم عند الحاجة

ُينّظم عملّيات الّصيانة بشكل ال يؤثّر يف ب1
العملّية الّتعليمّية - الّتعلّمّية

ُيبرم، قدر المستطاع، عقوًدا تحّدد شروط ج1
الّصيانة وتكاليفها

ُيقوِّم نتائج عقود الّصيانة  لمختلف المباين ج1
والّتجهيزات

د1
يستثمر المباين والّتجهيزات يف تأمين موارد 

مالّية إضافّية وفاًقا للقوانين المرعّية

د1
يوّظف المباين والّتجهيزات بما يعزّز دور 

المدرسة المجتمعّية الفاعلة
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1تثقيل البطاقةإدارة الموارد البشريّة

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

يتأكّد من تعميم الهيكلّية الّتنظيمّية على أ1
جميع المعنّيبن

يضع الّتوصيف الوظيفيّ بمتناول جميع  أ1
العاملين يف المدرسة

يتابع تأمين الّشواغر الوظيفّية مع الجهات أ1
المعنّية

يطّبق القوانين واألنظمة لحسن سير العملأ1

ُيشرف على دمج الموارد البشريّة الجديدة ب1
يف المجتمع المدرسيّ

ب1
ُيوزّع المسؤولّيات واألعمال بوضوح وفاًقا 
للّسياسة المعتمدة وللمنظومة الِقَيمّية  

المقرّة

ُيطّبق أسس الّتفاوض العلمّية يف الّتعامل ب1
مع اآلخرين

يحّل المشكالت وفاًقا للخطوات العلمّية ب1

ُيتابع تنفيذ األعمال والمهّمات للعاملين يف ب1
المدرسة باالستناد إىل توصيفهم الوظيفيّ

ُيفّوض المهّمات إىل العاملين يف المدرسة ب1
كّل بحسب اختصاصه

ُيرشد المعلّمين الجدد من خالل برنامج ج1
كبة مستمّر موا

يَتأكّد من مالمح األشخاص يف عملّية توزيع ج1
المهّمات

ُيقّدم تغذية راجعة حول األداء  بهدف ج1
الّتطوير

ُيؤّمن إطاًرا واضًحا للمعايير والّشروط لتوجيه ج1
العاملين نحو تنظيم عملهم وتطويره

ُيطّبق استراتيجّيات لتحفيز العاملين ج1
ومكافأة الممّيزين

يَعتمد المعايير العلمّية لتقويم األداء ج1

يعكس منظومة القيم يف إدارته للموارد ج1
البشريّة

د1
يًّا قادًرا من حيث  ا وإدار ُيطّور جهاًزا تّعليميًّ

العدد والكفاءة على تنفيذ البرامج الّتعليمّية 
والخدمات واألنشطة المدرسّية

د1
ُيؤّمن إطاراً يسمح للّتفكّر الجماعيّ والفرديّ 

باألداء 

د1
ُيؤّمن إطاراً يسمح للّتفكّر الجماعيّ والفرديّ 

باألداء 

د1
يَضع خّطة لتطوير األداء

د1
ُيطّبق مبدأ المساءلة والمحاسبة 
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1تثقيل البطاقةإدارة العملّيات

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

يتأكّد من الّتخطيط والّتحضير للّسنة أ1
الّدراسّية 

يَتأكّد من حسن سير العملّيات اإلداريّة أ1
اليومّية

ُيدير العمل اليوميّ للفريق اإلداريّأ1

يَتشارك مع المعنّيين يف تحديد حاجات أ1
مختلف األقسام

يَرفع الحاجات إىل الجهات المعنّية ضمن أ1
المهل القانونّية

ُيشرف على عمل الهيئة التعلّيمّيةأ1

ُيشرف على عمل الهيئة اإلداريّة والعاملينأ1

ُيعلِم جميع المعنّيين بسياسات وعملّيات أ1
إدارة حاالت الّطوارئ واألزمات

يَعتمد الّتوثيق على جميع المستوياتأ1

ُيتابع عملّية تعلّم المتعلّمين وتقويم نتائجهاأ1

ُيعالج المشاكل اليومّية )متعلّمين، أهل، ب1
عاملين ومعلّمين(

ب1

يَرصد فّعالّية اإلدارة الّتنظيمّية من خالل 
مراجعة دوريّة إلدارة الوقت،  وإدارة 

االجتماعات، ووضع تقارير، واستخدام 
الّتفويض

يَلتفت إىل حاجات اآلخرين يف عملّيات ب1
الّتغيير والّتطوير

يَستنبط المشكالت القائمة ب1

يَتوّقع المشكالت الّتي قد تحدثب1

يَعتمد يف اتّخاذ القرارات على المعايير ب1
العلمّية  والخبرات الّسابقة

يَعمل مع الفرق المعنّية يف وضع الخططب1

يؤّمن االحتياط المناسب من المعلّمين ب1
والعاملين يف حال الغياب

ُيدير مختلف االجتماعاتب1

ُيشرف على عمل مسؤويل الحلقات يف ب1
جميع مراحله

يَضع خّطة إخالء للمدرسةب1

ُيدير  آليات الّتحضير  على جميع ب1
المستويات لبدء العام الّدراسيّ
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يَعتمد على األدلّة والبراهين يف حّل ج1
المشكالت واتّخاذ القرارات

يَتلّمس الّتحديّات المطروحةج1

يَتصّدى للُمؤثّرات الّسلبّية يف عملّيات حّل ج1
المشكالت واتّخاذ القرارات

ُيعزّز العالقات اإلنسانية يف عمليتي حّل ج1
المشكالت واتّخاذ القرارات 

يَسترشد بالّرؤية يف الّتصّدي للّتحديّات ج1
المطروحة

يثّمن عمل المعلّمين بأبعاده المختلفةج1

يَقود االجتماعات لتقويم العمل واتّخاذ ج1
اإلجراءات المناسبة للّتحسين

يتوّقع حاالت الّطوارئ الّتي قد تتعرّض لها ج1
المدرسة

ج1
يَصوغ مع فريق العمل والمجتمع المحليّ 
سياسات وعملّيات تهدف إىل إدارة حاالت 

الّطوارئ 

ُيدرج يف خّطة العمل الّسنوية مراحل تقويم ج1
جميع األنشطة والمهّمات المنوطة به

ُيتابع باستمرار عملّيات الّتغيير والّتطويرج1

د1
ُيحّدد األهداف معتمداً على المعطيات 

المتوافرة

د1
يَأخذ القرارات بناًء على المعطيات والبراهين 

واألدلّة العلمّية

د1
ُيمارس أسلوب القدوة والّتدريب 

د1
ُيؤّمن بيئة داعمة لمواجهة الّتحديّات 

المطروحة يف خالل فترات الّتغيير

د1
ُيحّدد الّتداعيات والنتائج التي من الممكن 

توّقعها
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1تثقيل البطاقةالمناخ المدرسّي

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

يَتأكّد من شروط  الّصحة العاّمة والّسالمة أ1
واألمان

ُيؤّمن الّتدريب لكّل أفراد المجتمع المدرسيّ أ1
على كشف حاالت العنف بمختلف أشكاله

أ1
ُيؤّمن الّتدريب لكّل أفراد المجتمع المدرسيّ 
حول  تمكين المتعلّمين ودعمهم لمكافحة  

العنف بمختلف أشكاله

ُيؤّمن للمتعلّمين أنشطة رياضّيةأ1

ُيؤّمن للمتعلّمين أنشطة ثقافّيةأ1

ُيؤّمن للمتعلّمين أنشطة فنّيةأ1

ُيشرف على تنفيذ مختلف األنشطةأ1

ُيطّبق الّنظام بموضوعّية واحترامأ1

ُينّظم لقاءات اجتماعّية وترفيهّية أ1

ُيؤّمن الموارد لدعم العاملين والمعلّمين يف أ1
تطبيق أفكارهم االبتكاريّة

ُينّظم مساحات للّتعبير تسمح بتخفيف ب1
الّشعور بالكبت

يَفسح المجال أمام جميع أفراد المجتمع ب1
المدرسيّ  إلمكانّية االتّصال به عند الحاجة

ُيحّفز على المبادرات الفرديّة والجماعّيةب1

ُيشّجع على االبتكار واإلبداع وتبادل الخبراتب1

يَتأكّد من معاملة المعلّمين العادلة ب1
للمتعلّمين

ُيشرك أفراد المجتمع المدرسيّ كاّفة يف ب1
الحياة المدرسّية

ُيحّفز المتعلّمين على القيام بأنشطة تنّمي ج1
مهاراتهم الحياتّية

ُيشرف على اعتماد الّطرائق الّتعليمّية الّتي ج1
تنّمي مهارات الّتفكير الُعليا

يَعتمد تقنّيات ُتقّوي ُلحمة فريق العملج1

ُيشّجع المساعدة  والّدعم بين األقرانج1

ج1
ُيشّجع المعلّمين على اتّخاذ مواقف 

تعليمّية وتنويع األساليب الّتعليمّية لتطوير 
كفايات المتعلّمين

د1
ُيفّعل استراتيجّية تعلّم األقران بين 

المتعلّمين 

د1
يَدعم تطوير الكفايات الحياتّية األساسّية 

لدى المتعلّمين

د1
يَتبّنى مفهوم الحّق يف المشاركة للجميع

د1
يَتبّنى مبدأ الحّق يف الّتحصيل واإلنجاز 

للجميع

د1
ُيعّمم مفهوم الحّق يف الّتعليم الجّيد واحترام 

الحقوق يف الّتعليم  
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1تثقيل البطاقةنظام الجودة

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيطّبق آلّية توثيق لمختلف مراحل مسار أ1
نظام ضمان الجودة

يَرتكز على المعطيات الّتي يؤّمنها واقع أ1
المدرسة

يَعتمد صياغة المستندات المطلوبة لعملّية أ1
نظام ضمان الجودة

ُيعّمم نظام ضمان الجودة ووثائقهأ1

ُيطّبق مختلف عناصر وأبعاد نظام الجودةب1

يَعمل بناًء لشرعة حقوق اإلنسان من حيث ب1
الحّق للجميع يف الحصول على الّتعليم  

ُيطّبق أداة التقويم الّذايتّ للمدرسة المعتمدة ب1
ا رسميًّ

ُيدرج يف البرنامج الّسنوي للمدرسة أوقاتًا ب1
مخّصصة للّتقويم المؤّسسايتّ الذايتّ

ُيؤّمن هيكلّيات وعملّيات لضمان جودة ج1
تطبيق المناهج ونظام الّتقويم

ُيشرك جميع المعنّيين يف العمل على ج1
تطبيق نظام ضمان الجودة

ُيشرك جميع المعنّيين يف عملّية التقويم ج1
الّذايتّ

يَعتمد الّشفافّية يف تحديد معايير نظام ج1
ضمان الجودة وتطبيقه

ج1
يَضع أهداًفا سنويّة تعكس العمل على 

تحقيق الّرؤية االستراتيجّية والّتطوير 
المستمّر

ُيطّور كفايات الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية ج1
على الجودة يف اإلدارة والّتعليم

د1
ُيسّوغ الّتعديالت الاّلزمة المنبثقة عن أداة 

التقويم 

د1
يَقود عملّيات تفكّر جماعيّ 
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1تثقيل البطاقةالمدرسة الّدامجة والمرّحبة

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ينّفذ خّطة تطبيق آلّيات الّتعليم الّدامج أ1

ُيشّجع المعلّمين على تطوير كفاياتهم ب1
لتفعيل آلّيات التعلّم الدامج

ُيعزّز نظام الّتعليم الّدامج ج1

يَضع خّطة مشتركة وواضحة لتطبيق آلّيات ج1
الّتعليم الّدامج يف المدرسة

ُيؤّمن الّدعم البشريّ والماّدي لتعزيز الّتعليم ج1
الّدامج يف مدرسته 

ُيشرك األهل والمجتمع المحلّي يف أنشطة د1
تدعم الّتعليم الّدامج يف المدرسة

ينشر ثقافة الّتعليم الّدامج يف المجتمع د1
المحليّ 

ُيؤّمن برامج دعم انفعايلّ واجتماعيّ وفاًقا د1
لحاجة أفراد المجتمع المدرسيّ



51

1تثقيل البطاقةمهارات الّتواصل

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيتقن اللّغة المعتمدة بشكل سليم ومناسب أ1
يف مختلف المواقف

ُيعّبر عن األفكار والمعلومات بدّقة ووضوحأ1

يَعرض أفكاره بشكٍل منّظم بحسب الموقفأ1

يَستخدم الّتعابير المهنّية يف تواصله مع ب1
اآلخرين

يَستخدم لغة جسد تتناسب مع الرّسالة ب1
والموقف

يَستخدم  لغة واضحة يف الّتواصل الّشفهيّ ب1
والكتايبّ

د1
يَجعل عملّية الّتواصل تتالءم مع رؤية 

المدرسة ورسالتها وأهدافها وِقَيمها 
واالستراتيجّيات المّتبعة
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1تثقيل البطاقةسياسة الّتواصل

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

يَحترم أصول وأخالقّيات استخدام قناة أ1
الّتواصل المختارة

أ1
يَعتمد منّصة للّتواصل خاّصة بالمدرسة

)...-Facebook-website(

أ1
ُيؤّمن قنوات الّتواصل والموارد المالئمة 
لسياسة الّتواصل وإمكانّيات المدرسة 

وثقافة المجتمع

يَضع آلّيات الّتواصل أ1

ُيفّعل آلّيات الّتواصل أ1

يَعتمد قنوات الّتواصل المقّررة بحسب أ1
ا  الّسياسة المعتمدة رسميًّ

يَقوم بالّتواصل الفّعال مع الوسائل اإلعالمّية ب1
عندما تدعو الحاجة

يَختار قناة الّتواصل والّتقنّيات المالئمة ب1
للمواقف 

ُيوّظف القنوات المتاحة لتعزيز الّتواصل مع ب1
اآلخرين )موارد تكنولوجّية-رقمّية- وغيرها(

يَستطلع رّدات فعل اآلخرين حول عملّية ب1
الّتواصل

ُيؤّمن الرّقابة على آلّيات الّتواصل ضمن ب1
الّضوابط اإلداريّة

ُيقوِّم مدى مالءمة سياسة الّتواصل ج1
المعتمدة لألهداف المرجّوة

يَصوغ استراتيجّيات الّتواصل الّتي تحّدد ج1
األهداف والقنوات 

ُيحلّل آليات وعملّيات الّتواصل بعناصرها ج1
كاّفة 

د1
يَضع ُشرعة للّتواصل بين الفرقاء

د1
يَّتخذ القرارات بناًء على نتائج تحليل مدى 

فعالّية آلّيات الّتواصل
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1تثقيل البطاقةالّذكاء االنفعايلّ

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

يَحترم مشاعر جميع أفراد المجتمع أ1
المدرسيّ 

يَتلّمس مشكالت اآلخرين أ1

يَتعاطف مع اآلخرين يف خالل عملّية أ1
الّتواصل معهم

ُيحّدد انفعاالته ممّيًزا فيما بينهاب1

ُيواجه مشاعره الّسلبّية ب1

ُيمّيز بين مختلف انفعاالت العاملين ب1

يَستجيب إىل احتياجات العاملين الّنفسّية ب1
واالجتماعّية

يَفصل بين العالقات الّشخصّية والمهنّيةج1

ُيوّجه انفعاالته نحو تحقيق أهدافهج1

د1
يَحّل الّنزاعات بطرائق سلمّية  ومبتكرة
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كة مع األهل 1تثقيل البطاقةالّشرا

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيعلِم األهل بالمستجّدات على الّصعيد أ1
الّتربويّ

ُيطلع األهل على حقوق اللّجان وواجباتها يف أ1
الّنظام الّداخليّ

ُيشرف بشفافّية على انتخابات لجان األهلأ1

يَعتمد روزنامة مواعيد سنويّة للّقاءات أ1
واجتماعات األهل يف المدرسة

ُينّظم أيّام أبواب مفتوحة أمام مشاركة األهل أ1

ُيعلِم األهل بدورهم يف تطبيق القوانين أ1
واألنظمة

ُيحّدد بوضوح كيفّية مشاركة األهل يف الحياة ب1
المدرسّية

ب1
يَستند إىل معطيات واضحة يف مناقشة 

نتائج المتعلّمين مع أولياء األمور يف 
اجتماعات محّددة

ُيشرك األهل يف تحضير وتنظيم وتنفيذ ب1
مشاريع ونشاطات مختلفة

ُيشرك األهل يف برنامج  الّدعم المدرسيّب1

ُينّظم آليات تؤّمن تواصاًل مستمرًّا بين األهل ج1
ومجتمع المدرسة

ُيحّدد مع لجان األهل آلّيات دعم لتأمين ج1
عالقة أفضل مع المجتمع المحلّيّ

 ُيحّدد مع لجان األهل آلّيات دعم لتأمين ج1
توجيه مهنيّ أفضل للمتعلّمين

ج1
ُيحّدد مع لجان األهل آلّيات دعم  لتأمين 

عالقة أقوى مع الجامعات المحلّية 
)والعالمّية(

د1
 يشرك لجان األهل يف وضع آلّيات دعم 

لتأمين البنى الّتحتّية والّتجهيزات
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كة مع المجتمع المدرسّي 1تثقيل البطاقةالّشرا

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيشارك مختلف أفراد المجتمع المدرسيّ يف أ1
المناسبات االجتماعّية

ُينشىء لجانًا طاّلبّيةأ1

ُيؤّسس نوادي للخّريجينأ1

أ1

يجين يف الحياة  ُيؤّمن فرص المشاركة للخّر
المدرسّية من خالل دعوتهم إىل حضور 

االحتفاالت الّتي تقام يف المناسبات الرسمّية 
وغيرها 

ُيعزّز العالقات اإليجابّية بين المدرسة ب1
يجين والخّر

ُينّظم آليات تؤّمن تواصاًل مستمرًّا بين ب1
يجين والمدرسة الخّر

يجين لتكون داعمة ب1 ُيفّعل عمل لجان الخّر
للمدرسة وأنشطتها

يجين يف جميع مراحل مشروع ج1 يشرك الخّر
المدرسة

د1
يجين بما يدعم تأمين  يفّعل عمل لجان الخّر

مختلف الموارد لضمان جودة الّتعليم
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1تثقيل البطاقةالعلقات الخارجّية

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيشارك بفعالّية يف مختلف األنشطة الّتي أ1
ُينتدب إليها ويحضرها

ُيمّثل المدرسة معرًّفا بهويّتها يف خالل أ1
لقاءاته

كات  مع المؤّسسات و البلديّات أ1 ُيقيم شرا
والمجتمع المحليّ 

ُيشرك المدرسة يف دينامّية  المجتمع ب1
المحلّيّ 

ب1
ُيوّسع فرص الّتعلّم لدى المتعلّمين 

من خالل إقامة العالقات مع مؤّسسات 
المجتمع المحليّ

ُيظهر موقًفا إيجابيًّا تجاه قضايا المجتمع ب1
المحلّيّ

ُيشارك بفعالّية يف األنشطة الّتي يقيمها ب1
المجتمع المحلّيّ

ُيوائم بين حاجات المدرسة وبرامج هذه ب1
المؤّسسات لإفادة من هذه البرامج 

ُيشارك بفعالّية يف مختلف فعالّيات ج1
المجتمع الّتربويّ

ج1
ُيقيم عالقات مهنّية مع المؤّسسات 

والمنّظمات الّدولّية وفاًقا لألصول القانونّية

ج1
كة ومذكّرات تفاهم مع  ُيبرم اتّفاقّيات شرا

كز الّثقاّفية األجنبّية ضمن القوانين  المرا
المرعّية اإلجراء

ُيشرك المتعلّمين  يف أعمال تطّوعّية لخدمة ج1
المجتمع المحلّيّ

يَضمن إعداد مشاريع مدرسّية تلحظ الخدمة ج1
المجتمعّية

ُيشرك المتعلّمين يف بحوث تهّم المجتمع ج1
المحلّيّ

د1
ُيوّظف عالقاته الخارجّية بما يخدم مصلحة 

المدرسة 



57 1تثقيل البطاقةالّتفكّر

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

يخّصص وقًتا للّتفكير يف أدائه المهنيّ أ1

يخّصص وقًتا لمناقشة قضايا الّتعليم مع أ1
األقران

يَستضيف اختصاصّيين يف مناسبات متعّددة أ1
لمناقشة قضايا الّتعليم

ُيوثّق الخالصات الّتي يتوّصل إليهاأ1

يَرصد التطّورات والمستجّدات الّتربويّةأ1

كميًّا وفاًقا لالئحة محّددة ب1 ا ترا ُيعّد ملفًّ
المحتويات

يَعتمد معياًرا موّحًدا  لتقويم األداءب1

يَستخدم مختلف الوسائل والموارد لتنمية ب1
معارفه ومهاراته المهنّية

ُيواظب على المطالعة يف إطار تخّصصه ب1
وعمله

يَتشارك مع اآلخرين نتائج األبحاث الّتي ب1
يّطلع عليها

يَتشارك مع األقران الخالصات المرصودة ب1
والّتوّجهات المحلّّية والعالمّية  

يَنفتح على فرص الّتعلّم من اآلخرينب1

ُيطّور باستمرار كفاءته العلمّية والعملّيةج1

يَضع خّطة تطوير بناًء لحاجاته تراعي ج1
المستجّدات والّتطّورات الّتربويّة

يَختار مجموعة متنّوعة من األنشطة ج1
الّتدريبّية لتحقيق األهداف

يَلحظ مقاييس أداء ذات جودة عاليةج1

يَلتزم تنفيذ األهداف المدرجة يف الخّطةج1

ُيعّدل خّطة الّتطوير الّذايتّ يف ضوء ج1
المستجّدات والّتحديّات

ُيحّدث معلوماته باستمرار تماشًيا مع ج1
مفهوم الّتعلّم مدى الحياة

ُيشارك يف المؤتمرات والفعالّيات الّتربويّةج1

د1
يَضع إجراءات بديلة لدعم األهداف غير 

المحّققة

د1
ُيقوِّم الّتقّدم المحرز مقارنة مع األهداف 

المحّددة يف الخّطة

ُيشارك  يف كتابة مقاالت علمّية د1

ُيقّدم نفسه نموذًجا يف الّتعلّم المستمّر د1

د1
يَقترح لصانعي القرار تعديالت على برامج 

إعداد المديرين يف ضوء الّتجربة العملّية

د1
يَقترح لصانعي القرار تحسينات على المهنة 

يف ضوء نتائج األبحاث 

د1
يَقترح لصانعي القرار تعديالت حول مختلف 

الّسياسات واألنظمة المرتبطة بالمهنة 
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1تثقيل البطاقةتأمين فرص للّتطوير المهنّي

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيؤّمن المصادر البشريّة والماديّة إلجراء أ1
األبحاث اإلجرائّية وتنفيذها

يَستخدم مختلف الموارد والخبرات يف تطوير أ1
المدرسة

ُيؤّمن الّتغذية المستمرّة من الموارد للمكتبة أ1
والمختبرات

أ1
ُيسهم عند الحاجة يف تأمين مستلزمات 

مشاركة المعلّمين واإلداريّين والعاملين يف 
أنشطة تطوير األداء

ُيطلع المعلّمين واإلداريّين والعاملين على أ1
جميع فرص الّتطوير الّتي بين يديه

أ1
ُيؤّمن بدياًل من غياب المعلّمين واإلداريّين 

والعاملين يف خالل مشاركتهم يف برامج 
الّتطوير 

ُينّظم لقاءات لتبادل الخبرات بين العاملينأ1

ُيطلع العاملين على الئحة الكفايات ب1
المطلوبة وعلى توصيف عملهم

ُيطلع العاملين على تقارير اإلرشاد والّتوجيه ب1
والّتفتيش يف ما يختّص بأدائهم

ُينّظم محّطات تسمح لهم التفكّر يف األداءب1

ُيوّجه العاملين إىل موارد تربويّة رقمّية ب1
محلّية-عالمّية تتناول تحليل الممارسات

ُيؤّمن فرًصا متنّوعة للّتنمية المهنّية ب1
للعاملين 

 ُيساند المعلّمين واإلداريّين والعاملين يف ب1
تطبيق ما تدّربوا عليه

ُيحّدد خطط تطوير مهنيّ فرديّة وجماعّية ب1

ُيزّود الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية والعاملين ج1
بأدوات تقويم أداء ذايتّ 

ُيطّبق آلّية مساءلة تعزّز المسؤولّية لدى ج1
الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية والعاملين

ُيقوِّم األداء من خالل تطبيق نظام تقويم ج1
متعّدد المصادر ومتنّوع األدوات

ُيؤّمن فرص المشاركة يف أبحاث إجرائّيةج1

ُيمكّن اآلخرين من خالل منحهم الّسلطات ج1
والّصالحّيات

ُيؤّمن فرص الحصول على الّدعم الاّلزم ج1
للّتفكّر الفرديّ والجماعيّ

ُيؤّمن فرص االّطالع على  برامج تبادل ج1
الخبرات وبناء القدرات المتنّوعة

د1
ُينمي لدى الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 

والعاملين مهارات تحليل الممارسات 
المهنّية

د1
ُيناقش خالصة تقويم األداء مع الهيئتين 

اإلداريّة والّتعليمّية والعاملين أنفسهم
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1تثقيل البطاقةالّتحفيز

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيكّرم المعلّمين واإلداريّين والعاملين أ1
المتمّيزين بمنحهم فرص الّتطوير المهنيّ

ُيوزّع الحوافز للعاملين المنخرطين يف أ1
دينامّية الّتطوير الّذايتّ

أ1
ُيكّرم الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية والعاملين 

على جهودهم وأدائهم  يف االجتماعات 
واللّقاءات العاّمة

أ1
ُيوّجه خطابات الّشكر والّتقدير للهيئتين 
اإلداريّة والّتعليمّية والعاملين لقاء األداء 

المتمّيز

ُيثّمن مبادرات اإلداريّين والمعلّمين للّتطويرب1

يضع سياسات تحّفز على الّتطوير  المهنيّ ج1
المستمّر

د1
ينشر ثقافة الّتطوير المهنيّ المستمّر
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1تثقيل البطاقةدعم آلّيات الّتطوير

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيعلن عن نظام تقويم األداء أمام جميع أفراد أ1
الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية والعاملين

ُيوثّق جميع الّسياسات والعملّيات وآلّيات أ1
العمل

ُيحّدد لقاءات منتظمة لمراجعة الّسياسات أ1
والعملّيات وآليات العمل

يَرفع الّتقارير الحًظا فيها االحتياجات الّداعمة أ1
للّتطوير المؤّسسايتّ

يَرصد الحاجات الّتدريبّية لجميع العاملين ب1

يَتشارك مع العاملين نتائج األبحاث اإلجرائّيةب1

ُينّظم آلّيات اتّخاذ قرارات تشاركّية ب1

يّةب1 ُيفّعل عمل المجالس االستشار

يَستخدم أدوات  اإلدارة التشاركّية )عصف ب1
ذهنيّ/ استطالع رأي/ استمارات...(

يَستخدم برنامج الّتدريب المستمّر القتراح ب1
مشاركة العاملين بحسب حاجاتهم 

ُيقّدم تغذية راجعة حول مشاريع األبحاث ج1
اإلجرائّية المقترحة

يَتشارك مع الجميع بالمساهمة المهنّية ج1
الّتي يقّدمها المّدربون للمهنة

ُيعزّز روح الفريقج1

ُيعطي تغذية راجعة للهيئتين اإلداريّة ج1
والّتعليمّية والعاملين حول مستوى أدائهم

يَستخدم األبحاث العملّية اإلجرائّية بما يخدم ج1
الّتفكّر يف عمل المدرسة

د1
ُيقّدم اقتراحات مختلفة ُتثري برامج الّتطوير 

المهنيّ

د1
يَرصد أثر برنامج الّتطوير المهنيّ المستمّر يف 

تطّور األداء الفعليّ تبًعا لنظام الّتقويم

د1
ُيقّدم اقتراحات مختلفة ُتثري مواضيع 

األبحاث اإلجرائّية
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1تثقيل البطاقةالّتعامل مع المعلومات واألشخاص

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

ُيحافظ على سريّة بيانات مؤّسستهأ1

يَنقل المعلومات بأمانة إىل المراجع المعنّيةأ1

ُيدّون بموضوعّية المعلومات الّتي يَّطلع أ1
عليها

ُيوثّق المعلومات ويحفظها وفاًقا ألصول أ1
الحفظ واألرشفة

ية ب1 يَتعامل مع المعلومات الّشخصّية بسّر
تاّمة وفاًقا للقوانين المعمول بها

يَتعامل مع بيانات  مؤّسسته بسريّة تاّمة ب1
وفاًقا للقوانين المعمول بها

يَستخدم المعلومات الّتي يَّطلع عليها يف ب1
اإلطار المحّدد لها

يَتقّبل اآلخر كما هوج1

يَّتخذ إجراءات لحماية خصوصّية األشخاصج1

يَحمي المعلومات الخاّصة بالمدرسة من ج1
الّنشر والّتسريب

ينشر ثقافة المجمتع المتنّوع والّتعدديّد1

د1
يَستبعد الّتأثيرات الّشخصّية أو الخارجّية 

المفروضة على حفظ واستخدام المعلومات
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1تثقيل البطاقةالممارسات الّشخصّية

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

يَستند إىل القوانين المناسبة يف ممارساته أ1
المهنّية

ُينّفذ القرارات الّصادرة عن المجالس واللّجانأ1

يَظهر بمظهر الئق يف موقعه الوظيفيّأ1

ُيظهر سلوكًا يليق بموقعه الوظيفيّ كقدوة أ1
لآلخرين

يَرصد الِقَيم المدرجة يف الخطط الّتعليمّية ب1
ومدى مالءمتها للمنظومة الِقَيمّية

ُيتابع مدى مالءمة الّطرائق الّتعليمّية وآلّيات ب1
الّتقويم للمنظومة الِقَيمّية

ُيوازن بين متطلّبات العمل ومتطلّبات ب1
العاملين

ُيوزّع المهّمات على العاملين وفاًقا لقدراتهم ب1
وكفاءاتهم

ُيمارس الرّقابة الّذاتّية يف أثناء أدائه ألعمالهج1

يَتقّبل اآلراء المطروحة واألفكار بحياديّة ج1
وموضوعّية

ُيقّدم مسّوغات اتّخاذ القرارات لدعم تنفيذهاج1

ُيراجع القرارات الّصادرة وفاًقا آللّية اتخاذها ج1
وإقرارها

ج1
يَقترح  على المجالس واللّجان تعديل 

القرارات الّصادرة عنها بناء على المستجّدات 
والّتطّورات 

يضع مصلحة العمل فوق أيّة مصالح ج1
شخصّية

د1
يَعكس يف سلوكّياته األخالقّيات المهنّية 

د1
يظهر يف القرارات المّتخذة العدالة والّشفافّية 

والموضوعّية
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1تثقيل البطاقةنشر ثقافة المواطنة

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

أ1
ُينّظم الّندوات واللّقاءات لتعزيز االنتماء 

الوطنيّ لدى أفراد الهيئتين اإلداريّة 
والّتعليمّية، والعاملين، والمتعلّمين

يَستضيف رّواًدا وطنّيين لنشر ثقافة االنتماء أ1
الوطنيّ يف المناسبات

أ1

ُينّظم زيارات إىل المعالم الّتاريخّية 
والحضاريّة لتنمية االنتماء الوطنيّ ألفراد 

الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية والعاملين 
والمتعلّمين

ُيطّبق برنامج خدمة مجتمعّية وبيئّية بين أ1
المتعلّمين والمجتمع المحلّيّ

اأ1 يَحتفل بالمناسبات واألعياد المعتمدة رسميًّ

يَبني مشاريع تعاونّية ذات قيمة يف ب1
المجتمع المحلّيّ لخدمة الوطن

ب1
ُيؤّمن برامج تدريبّية حول مهارات تقّبل اآلخر 
ألفراد الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية والعاملين 

والمتعلّمين

ُيدرج برامج للتعرّف إىل اآلخر ضمن أنشطة ب1
المدرسة الّصفّية والالّصفّية

ج1
ُيحّفز  أفراد الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 

والعاملين والمتعلّمين على المشاركة يف 
األعمال الّتطّوعّية الوطنّية

يعزّز قيم المواطنة من خالل المشروع ج1
المؤّسسايت

يعكس قيم المواطنة يف أداء المؤّسسة د1

د1
يشارك المجتمع الّتربويّ والمحلّي يف تعزيز 

قيم المواطنة
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1تثقيل البطاقةنشر ثقافة القانون

1تثقيل المستوى أ

1تثقيل المستوى ب

1تثقيل المستوى ج

1تثقيل المستوى د

تثقيل 

المبّين

الملحظاتاالحتسابالمبّينالمستوى

1234

أ1
ُيطّبق الّتشريعات واألنظمة الّصادرة عن 

المراجع الرّسمّية  الّتي ُيعمل بموجبها والّتي 
ُتعنى بشؤون الّتعليم يف لبنان

ُينّفذ تعليمات الّتوصيف الوظيفيّ  وفاًقا أ1
للّتسلسل اإلداريّ

يَحرص على تنفيذ الّتعليمات الّصادرة عن أ1
رؤسائه وفاًقا للّتسلسل اإلداريّ

ُيذكّر بضرورة االلتزام بالقوانين والّتشريعات أ1
يف مختلف المواقف والمناسبات

يَعتمد على القوانين واألنظمة يف إصدار أ1
األحكام

ُينّوه  بالملتزمين بما يصدر من مذكّرات ب1
وتعاميم

ب1
ُيسائل أفراد الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 

والعاملين عن مدى االلتزام بالقوانين 
واألخالقّيات المهنّية

يَعتمد على األدلّة والبراهين يف المساءلةج1

يحتكم إىل روح القانون يف جميع المواقفج1
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score المجموعة الفرعّية score المجموعة

0.66667 رؤية و رسالة 0.00 القيادة: البعد االستراتيجيّ

0.00 تخطيط استراتيجيّ

0.00 أنماط قياديّة

0.00 سياسات وممارسات تربويّة

0.00 توزبع الّدروس 0.00 القيادة: البعد التربويّ

0.00 تأمين الموارد

0.00 إشراف

0.00 تحفيز على استخدام الّتكنولوجيا

0.00 إدارة مالّية 0.00 القيادة: البعد اإلداريّ

0.00 إدارة تجهيزات ومباين 

0.00 إدارة موارد بشريّة

0.00 إدارة العملّيات

0.00 المناخ المدرسيّ  0.00 اعتماد الّتوّجهات الّتربويّة المعاصرة

0.00  نظام الجودة 

0.00 مدرسة دامجة ومرّحبة 

0.00 مهارات الّتواصل  0.00 الّتواصل الفّعال

0.00 سياسة تواصل 

0.00 الّذكاء االنفعايلّ

0.00 كة مع األهل  الّشرا 0.00 كات بناء وتعزيز العالقات والّشرا

0.00 كة مع المجتمع المدرسيّ  الّشرا

0.00 العالقات الخارجّية 

0.00 الّتفكّر 0.00 الّتفكّر

0.00 تأمين فرص للّتطوير المهنيّ  0.00 إدراج مبدأ الّتطّور المهنيّ المستمّر يف 
جميع الممارسات

0.00 الّتحفيز 

0.00 دعم آلّيات الّتطوير 

0.00 الّتعامل مع المعلومات واألشخاص 0.00 االلتزام بالِقَيم والمبادئ األخالقّية

0.00 الممارسات الّشخصّية 

0.00  نشر ثقافة المواطنة 

0.00 0.00 نشر ثقافة القانون  نشر ثقافة القانون
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شبكة الُمقوِّمين المقترحين
مع أداة الّتقويم المقترحة



67
ثالثة جداول ُتظهر كل الُمقّومين المقترحين مع اقتراح أداة الّتقويم المناسبة

المجموعات المجموعات
رئيس المنطقة الّتفتيش الّتربوّيذاتهالفرعّية

مدير الّتعليمالّتربويّة

القيادة: البعد 
االستراتيجيّ

الّرؤية و الرّسالة

الّتخطيط 
االستراتيجيّ

األنماط القياديّة

الّسياسات 
والممارسات 

الّتربويّة

استمارة تقويم أداءالئحة تدقيق خطةبطاقة تفكّر

القيادة: البعد 
الّتربويّ

توزيع الّدروس

تأمين الموارد

إشراف

تحفيز على 
استخدام 

الّتكنولوجيا

 الئحة تدقيق ملّف 
عمل

 الئحة تدقيق ملّف 
استمارة تقويم أداءعمل

القيادة: البعد 
اإلداريّ

إدارة مالّية

إدارة تجهيزات 
ومباين

إدارة موارد بشريّة

إدارة العملّيات

 الئحة تدقيق ملّف 
عمل

 الئحة تدقيق ملّف 
استبيان رأياستمارة تقويم أداءعمل

إعتماد التوّجهات 
التربويّة المعاصرة

المناخ المدرسيّ

نظام الجودة

مدرسة دامجة 
ومرّحبة

 الئحة تدقيق ملّف 
عمل

 الئحة تدقيق ملّف 
استمارة تقويم أداءعمل

الّتواصل الفّعال

مهارات الّتواصل

سياسة تواصل

 الئحة تدقيق ملّف الّذكاء االنفعايلّ
عمل

 الئحة تدقيق ملّف 
استبيان رأياستمارة تقويم أداءعمل

بناء و تعزيز 
العالقات 
كات والّشرا

كة مع األهل الّشرا

كة مع  الّشرا
المجتمع المدرسيّ

العالقات الخارجّية

 الئحة تدقيق ملّف 
عمل

 الئحة تدقيق ملّف 
استمارة تقويم أداءعمل

إدراج مبدأ التطّور 
المهنيّ المستمّر يف 

جميع الممارسات

تامين فرص 
للّتطوير المهنيّ 

المستمّر

الّتحفيز

دعم آلّيات الّتطوير

 الئحة تدقيق ملّف 
عمل

 الئحة تدقيق ملّف 
استمارة تقويم أداءعمل

 الئحة تدقيق ملّف الّتفكّرالّتفكّر
عمل

 الئحة تدقيق ملّف 
استمارة تقويم أداءعمل

االلتزام بالِقَيم 
والمبادئ األخالقّية

الّتعامل مع 
المعلومات 
واألشخاص

الممارسات 
الّشخصّية

نشر ثقافة المواطنة

 الئحة تدقيق ملّف 
استمارة تقويم أداءاستمارة تقويم أداءعمل

 الئحة تدقيق ملّف نشر ثقافة القانوننشر ثقافة القانون
استمارة تقويم أداءاستمارة تقويم أداءعمل
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المجموعات المجموعات
الفرعّية

مدير دار المعّلمين 
الهيئة االداريّةالهيئة التعليمّيةاإلرشاد التربويوالمعّلمات

القيادة: البعد 
االستراتيجيّ

رؤية و رسالة

تخطيط استراتيجيّ

أنماط قياديّة

سياسات 
وممارسات تربويّة

استبيان رأياستبيان رأي

القيادة: البعد 
الّتربويّ

توزبع الّدروس

تأمين الموارد

إشراف

تحفيز على 
استخدام 

الّتكنولوجيا

الئحة تدقيق ملّف 
استبيان رأيعمل

القيادة: البعد 
اإلداريّ

إدارة مالّية

إدارة تجهيزات 
ومباين

إدارة موارد بشريّة

إدارة العملّيات

استبيان رأياستبيان رأي

إعتماد التوّجهات 
التربويّة المعاصرة

المناخ المدرسيّ

 نظام الجودة

مدرسة دامجة 
ومرّحبة

الئحة تدقيق ملّف 
استبيان رأياستبيان رأيعمل

الّتواصل الفّعال

مهارات الّتواصل

سياسة تواصل

الّذكاء االنفعايلّ

استبيان رأي
استبيان رأياستبيان رأياستبيان رأي

بناء و تعزيز 
العالقات 
كات والّشرا

كة مع األهل الّشرا

كة مع  الّشرا
المجتمع المدرسيّ

العالقات الخارجّية

استبيان رأياستبيان رأي

إدراج مبدأ الّتطّور 
المهنيّ المستمّر يف 

جميع الممارسات

تأمين فرص 
للّتطوير المهنيّ 

المستمّر

الّتحفيز

دعم آلّيات الّتطوير

استبيان رأياستبيان رأياستمارة تقويم أداءاستبيان رأي

استبيان رأياستبيان رأيالّتفكّرالّتفكّر

االلتزام بالِقَيم 
والمبادئ األخالقّية

الّتعامل مع 
المعلومات 
واألشخاص

الممارسات 
الّشخصّية

نشر ثقافة المواطنة

استبيان رأياستبيان رأياستبيان رأي

استبيان رأياستبيان رأياستبيان رأينشر ثقافة القانوننشر ثقافة القانون
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المجموعات المجموعات
القدامىاألهلالمتعّلمونالفرعّية

القيادة: البعد 
االستراتيجيّ

رؤية و رسالة

تخطيط استراتيجيّ

أنماط قياديّة

سياسات 
وممارسات تربويّة

استبيان رأي

القيادة: البعد 
الّتربويّ

توزبع الّدروس

تأمين الموارد

إشراف

تحفيز على 
استخدام 

الّتكنولوجيا

استبيان رأياستبيان رأي

القيادة: البعد 
اإلداريّ

إدارة مالّية

إدارة تجهيزات 
ومباين

إدارة موارد بشريّة

إدارة العملّيات

اعتماد الّتوّجهات 
الّتربويّة المعاصرة

المناخ المدرسيّ

 نظام الجودة

مدرسة دامجة 
ومرّحبة

استبيان رأياستبيان رأي

الّتواصل الفّعال

مهارات الّتواصل

سياسة تواصل

الّذكاء االنفعايلّ

استبيان رأياستبيان رأياستبيان رأي

بناء و تعزيز 
العالقات 
كات والّشرا

كة مع األهل الّشرا

كة مع  الّشرا
المجتمع المدرسيّ

العالقات الخارجّية

استبيان رأياستبيان رأي

إدراج مبدأ الّتطّور 
المهنيّ المستمّر يف 

جميع الممارسات

تأمين فرص 
للّتطوير المهنيّ 

المستمّر

الّتحفيز

دعم آلّيات الّتطوير

الّتفكّرالّتفكّر

االلتزام بالِقَيم 
والمبادئ األخالقّية

الّتعامل مع 
المعلومات 
واألشخاص

الممارسات 
الّشخصّية

 نشر ثقافة 
المواطنة

استبيان رأياستبيان رأي

استبيان رأياستبيان رأينشر ثقافة القانوننشر ثقافة القانون
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أداة تقويم: الّتقويم الّذايتّ
بطاقة تفكّر
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أداة تقويم: الّتقويم الّذايت

الئحة محتويات ملّف عمل مدير

المدرسة/ الّثانويّة:اسم المدير:
تاريخ :العام الّدراسّي:

أّوالً: فهرس المحتويات
ثانًيا: نماذج من أعمال المدير

خّطة المدرسة/ الّثانويّة	 
إعداد المعلّمين تحت إشرافه	 
الئحة باألساليب القياديّة المنّفذة/ األدوات المستخدمة	 
خّطة تطوير المدير	 
خّطة تطوير الفريق	 
تقارير عمل شهريّة	 
تقارير عمل فصلّية	 
الّتقرير الّسنوي للمدرسة/ الّثانويّة	 
محاضر اجتماعات	 
شهادات شكر وتقدير 	 
إفادات مشاركة	 
أبحاث إجرائّية	 
نماذج مشاهدات وحضور دروس 	 
مساهمات تربويّة )مشاريع تربويّة- إصدارات- أوراق بحثّية- مقاالت...(	 
مبادرات تربويّة )اقتراحات على المنهج-  برامج دعم...(	 
دورات تدريبّية منّفذة من قبله	 
ردود على رسائل وتعاميم وقرارات 	 
بطاقة تفكّر	 

ثالثاً: نماذج من عمل المدرسة/ الّثانويّة

دفاتر تحضير	 
تحضير دروس	 
نماذج امتحانات	 
نماذج تطّور نتائج المتعلّمين	 
وسائل تعليمّية )تكنولوجّية...(	 
برامج دعم	 
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بطاقة تفكّر مدير

المدرسة/ الّثانويّة:اسم المدير:
تاريخ :العام الّدراسّي:

بعــد التأّمــل يف أدائــك، حــّدد كيــف تقــّوم مســتواه مــن خــالل وضــع دائــرة حــول الرّقــم المناســب، علًمــا أّن الرّقــم 1 
يشــير إىل مســتوى متــدنٍّ مــن الّتحقــق و4 اىل مســتوى عــاٍل مــن اإلتقــان.

يف مجال  الممارسات المهنّية المتخّصصة

القيادة: البعد االستراتيجّي. 1

4               3                   2                1

 اذكر من 2 - 3 نقاط قّوة تظهر مواقف مهنّية تعكس كفاياتك يف هذا الخصوص 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

القيادة: البعد الّتربوّي. 2

4               3                   2                1
����

اذكر من 2 - 3 نقاط قّوة تظهر مواقف مهنّية تعكس كفاياتك يف هذا الخصوص
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
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القيادة: البعد اإلدارّي. 3

4               3                   2                1

اذكر من 2 - 3 نقاط قّوة تظهر مواقف مهنّية تعكس كفاياتك يف هذا الخصوص
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

اعتماد الّتوّجهات الّتربويّة المعاصرة. 4

4               3                   2                1

اذكر من 2 - 3 نقاط قّوة تظهر مواقف مهنّية تعكس كفاياتك يف هذا الخصوص
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

يف مجال العلقات المهنّية

الّتواصل الفّعال. 1

4               3                   2                1

اذكر من 2 - 3 نقاط قّوة تظهر مواقف مهنّية تعكس كفاياتك يف هذا الخصوص
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
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كات. 2 بناء وتعزيز العلقات والّشرا

4               3                   2                1

اذكر من 2 - 3 نقاط قّوة تظهر مواقف مهنّية تعكس كفاياتك يف هذا الخصوص
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

يف مجال الّتطوير المهنّي المستمّر 

إدراج مبدأ الّتطّور المهنّي المستمّر يف جميع الممارسات. 1

4               3                   2                1

اذكر من 2 - 3 نقاط قّوة تظهر مواقف مهنّية تعكس كفاياتك يف هذا الخصوص
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
الّتفكّر. 2

4               3                   2                1

اذكر من 2 - 3 نقاط قّوة تظهر مواقف مهنّية تعكس كفاياتك يف هذا الخصوص
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
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يف مجال األخلقّيات المهنّية

االلتزام بالِقَيم والمبادئ األخلقّية. 1

4               3                   2                1

اذكر من 2 - 3 نقاط قّوة تظهر مواقف مهنّية تعكس كفاياتك يف هذا الخصوص
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

نشر ثقافة القانون. 2

4               3                   2                1

اذكر من 2 - 3 نقاط قّوة تظهر مواقف مهنّية تعكس كفاياتك يف هذا الخصوص
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

يف نهاية هذا الّتقويم الّذايتّ اذكر ما هي الّتوصيات الّتطويريّة التي تضعها لنفسك للعام القادم؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------
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أداة تقويم: استبيان رأي
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أداة الّتقويم: استبيان رأي

استبيان رأي معّلم بمدير المدرسة/ الّثانويّة

اسم المعّلم )اختياري( اسم المدير
اسم الماّدة )اختياري( الّثانويّة/ المدرسة

تاريخالعام الّدراسّي

يف مجال: الممارسات المهنّية المتخّصصة

الّرؤية والّرسالة

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

1
ُيعّمم  الّرؤية والرّسالة 

لمدرسته مستهدًفا كالًّ من 
المجتمع المدرسيّ والمحليّ

يتشارك مع فريق العمل يف 2
وضع رؤية ورسالة  

يَستخدم لغة بسيطة وواضحة 3
يف صياغة الّرؤية والرّسالة

4
يَصوغ الّرؤية االستراتيجّية 

مرتكزاً على الرّسالة، الِقَيم، 
الّسياسات، الّتشريعات، نتائج 

الّتحليل االستراتيجيّ

المجموع:

الخالصة: 
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الّتخطيط االستراتيجي

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ
ا لتنفيذ المشروع1 ُيحّدد َجدَواًل زمنيًّ

يَضع خّطة عمل للمشروع واضحة 2
المسؤولّيات

ُيراجع الهيكلّيات واآللّيات الّتنظيمّية 3
يف ضوء الخّطة االستراتيجّية 

ُيعلن عن مشروع  أمام المجتمع 4
المدرسيّ 

يكلّف فريق عمل معّيًنا بإدارة 5
المشروع

يَرصد عملّية التقّدم نحو أهداف 6
المشروع المؤّسسايتّ بانتظام

ُيراجع الخّطة االستراتيجّية بانتظام�7 

ُيؤّمن جمع المعطيات المطلوبة 8
والمالئمة للّتحليل االستراتيجيّ

ُينّظم تحليالً للواقع وللحاجات9

يَبني فريق عمل لوضع خّطة 10
استراتيجّية قابلة للّتنفيذ

11
ُيشرف على إنشاء الهيكلّيات 

والعملّيات القائمة الّتي تلّبي حاجات 
المشروع

ُيقوِّم مدى تحقيق األهداف12

يَقترح الّتعديالت المالئمة13

ُيترجم الّرؤية االستراتيجّية إىل خّطة 14
عمل

يَلحظ يف خّطته االستراتيجّية 15
الّتحديّات والّتطّورات المستجّدة

ُيحّدد مشروًعا  بأبعاده المختلفة16

ُيشرك جميع أعضاء الفريق يف 17
الّتخطيط االستراتيجيّ

يًّا وفاًقا 18 ُيعّدل خّطة المشروع دور
لخطوات الّتقويم المستمّر

يعتمد آلّية مساءلة 19

يَضع، بالّتعاون مع الفريق القياديّ، 20
خطًطا من أجل تحسين المدرسة

ُيحّدد الحاجات يف ضوء الّتحديات 21
والّتطّورات يف المجتمع الّتربويّ

ُيتقن استخدام أدوات الّتحليل 22
االستراتيجيّ المناسبة

ق لكّل مرحلة من 23 يَضع مؤّشرات تََحقُّ
مراحل المشروع

يَضع آلّية مساءلة 24

المجموع:

الخالصة: 
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األنماط القياديّة

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

يعتمد نمًطا قياديًّا يف جميع 1
المواقف

ُيطّبق نمطا قياديّا حسب 2
الحاجة

3
ُيحلّل مع فريق عمله تموضع 

المدرسة تبًعا للّتوّجهات 
والّتحديّات

4
يَتشارك مع فريق العمل يف 

الّتحديّات المحلّية الّتي تواجه 
المدرسة )على الّصعيدين 

المؤّسسايتّ والوطنيّ(

ينتقل من نمط آلخر حسب 5
الحاجة

ُيفّوض المعنّيين الّصالحّيات 6
وفًقا للمسؤولّيات والقدرات

ُيطابق بين أفعاله وأقواله7

يَتبّنى األفكار الجديدة بهدف 8
تحقيقها

9
ُيدرج البعدين الّتغييريّ 

والّتطويريّ يف إدارته لمختلف 
الموارد المتاحة 

 يَعكس خصائص القائد يف 10
تصّديه للّتحديات المطروحة

المجموع:

الخالصة: 
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الّسياسات والممارسات

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

يَّطلع على الّتوّجهات الّتربويّة 1
العالمّية

يطّبق الّتوّجهات الّتربويّة يف 2
ممارساته العملّية

3
ُيقّدم تغذية راجعة حول مدى 

انسجام الّسياسات الّتربويّة 
مع منظومة الِقَيم.

4
يَقترح تعديالت على 

الّنظام الّتربويّ والّسياسات 
والممارسات

المجموع:

الخالصة: 

توزيع الدروس

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

1
ُيوزّع المعلّمين على المواد المختلفة 

بحسب اختصاصاتهم وخبراتهم 
الّتربويّة

ُيوزّع الحصص الّتعليمّية األسبوعّية 2
بما يخدم جودة الّتعلّم

3
ُينّظم األنشطة الّصفّية والالصفّية 
بحيث تمتّد طوال الّسنة الّدراسّية 

بتوازن

يقّدم بدائل مناسبة لتوزيع الحصص 4
الّتعليمّية  تبًعا لحاالت الّطوارئ 

المجموع:

الخالصة: 
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تأمين الموارد

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

1
ُيؤّمن الموارد والمستلزمات التي 
تضمن  حسن سير عملّية الّتعلّم 

والّتعليم

ُيؤّمن الموارد الّتكنولوجية الاّلزمة2

ُيطابق مدى مالءمة الموارد المتاحة 3
للحاجات

4
ُيوزّع الموارد المالّية والماديّة على 
جميع المراحل والمواّد بما يخدم 

العملّية الّتعليمّية الّتعلّمية

يسّير  األمور يف استخدام الموارد 5
بفعالّية

يبتكر يف استخدام الموارد يف حاالت 6
الّطوارئ 

يَتأكّد من اعتماد الكتاب الوطنيّ 7 
الرسميّ دون غيره

8
يَجمع المعلومات عن العملّية 

الّتعليمّية-الّتعلّمية من أداء 
وممارسات

ُيطّبق برنامج الّدّعم المدرسي9ّ

ُيدّقق الخطط الّتعليمّية يف ضوء 10
أهداف المنهج الوطنيّ المعتمد

يَدعم تبنِّي المقاربات المعتمدة يف 11
المنهج الوطنيّ 

ُيدّقق يف الممارسات الّتعليمّية 12
المتنوعة

يَأخذ بجديّة مقترحات وتوصيات 13
الفرقاء المعنّيين بنتائج الّتحصيل

14
ُيشّجع الّتعلّم القائم على المقاربات�

الّداعمة للّسياسات الّتربويّة 
المعتمدة

ُيقّوم نتائج الّتعلّم باالستناد إىل نتائج 15
المتعلّمين  

المجموع:

الخالصة: 
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اإلشراف

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

1
ُيشرف على عمل المنّسقين )عقد 

اجتماعات دوريّة، االّطالع على دفاتر 
المنّسقين ...(

ُيشرف على عمل المعلّمين )زيارات 2
صفّية، مراقبة دفاتر الّتحضير...(

ُيشرف على عمل المتعلّمين  3

يارات المنّفذة من قبل 4 ُيتابع الّز
الفرقاء المعنّيين

ُيسّهل عمل المفّتشين الّتربويّين 5
لإفادة من زياراتهم

ُيسّهل عمل المرشدين فيما يختّص 6
بتحسين نتائج الّتحصيل

يقّدم تغذية راجعة حول الممارسات 7 
الّتربويّة لجميع المعنّيين

ُيوّجه األهل نحو دورهم  يف تحسين 8
تحصيل أبنائهم

كب الفريق يف تطوير ممارساته 9 يوا
التربويّة

كبة 10 يرشد األهل حول كيفّية موا
ً أبنائهم تعليمّياً و تربويّا

ُيعزّز ثقافة الّتوّقعات العالية مرتكًزا 11
على الّتحسين المستمّر

المجموع:

الخالصة: 

تحفيز على استخدام الّتكنولوجيا

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

ُينّوه بالعاملين المستثمرين 1
للّتكنولوجيا يف الّتعليم

ُيوّجه العاملين نحو الّتطوير المهنيّ 2
يف مجال الّتكنولوجيا

ُيزّود العاملين بنماذج من الّتعليم 3
المستند إىل الّتكنولوجيا

ُيقوِّم مدى مساهمة التكنولوجيا يف 4
تحسين الّنتائج

المجموع:

الخالصة: 
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إدارة مالّية

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

1
يَرصد يف الموازنة ما يغّطي حاجات 

الخّطة الّسنويّة )مشروع مؤّسسايتّ، 
ومشاريع تنمويّة...(

يَرصد يف الموازنة ما يكفي لصيانة 2
المباين والّتجهيزات

يَرصد مصادر الّتمويل المحتملة 3
المتاحة قانونيًّا

يلتزم بسقف الموازنة المقّررة4

ُيلزم المدرسة بشروط الهبات 5
ا والّتبّرعات المقرّة قانونيًّ

6
يلتزم أصول استيفاء الرّسوم 

المدرسّية ومساهمات األهايل 
اإلضافّية

يَرصد مبالغ مالّية لإنفاق الّطارئ7 

ُيعّد موازنة المدرسة بالّتطابق مع 8
القوانين المالّية

يَضبط عمل اللّجنة المالّية المنّظمة 9
لعملّية اإلنفاق واإلشراف عليه

يَتلّمس الحاجات بدّقة10

يَرصد الموارد المالّية للّصيانة الّطارئة11

ُيراجع تكاليف الّصيانة يف ضوء 12
فعالّيتها

ُيقوِّم الموازنة الّسابقة 13

يلحظ يف الموازنة العدالة يف الّتوزيع 14
على مختلف األقسام

ُيعّد الّتقارير المالّية إىل الجهات 15
الممّولة الخارجّية وفق األصول

16
ُيعّدل اإلنفاق عند الحاجة وفاًقا 

لإمكانّيات لضمان  تنفيذ مجمل 
الخطط والمشاريع

17
يَبني قاعدة بيانات تتضّمن مجموعة 

من الممّولين لالتّصال بهم عند 
الحاجة

18
ُيقيم العالقات واالتّفاقّيات مع مصادر 

الّتمويل المتاحة ضمن الّصالحّيات 
القانونّية المرخّصة

المجموع:

الخالصة: 
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إدارة الّتجهيزات والمباين

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ
ُيؤّمن غرًفا دراسّية مناسبة ومجّهزة1

2
ُيؤّمن مكتبة )أو مركز توثيق 

ومعلوماتّية( متجّددة باستمرار 
بمواردها الورقّية وااللكترونّية 
ووسائلها الّتعليمّية- الّتعلّمّية

ُيؤّمن المختبرات الاّلزمة مع تجهيزاتها3

ُيؤّمن الّتجهيزات واللّوازم الّضروريّة 4
لجميع األنشطة الّصفّية والالصّفّية

ُيؤّمن البنى الّتحتّية يف حرم المدرسة 5
الستعمال الّتكنولوجيا يف الّتعليم

ُيؤّمن لألساتذة الموارد والّتجهيزات 6
والبرامج

يَستدرج عروًضا لتأمين الّصيانة 7 
الوقائّية

يَستخدم كامل المساحات والغرف 8
المتوافرة 

9
ُيالئم طبيعة المساحة أو الغرفة  مع 

نوع الّنشاط أو العمل المخّطط له 
وعدد المتعلّمين

ُيوزّع المساحات ضمن اإلمكانّيات بما 10
يتناسب مع طرائق الّتعليم

يَستثمر يف تحسين نظم المعلومات 11
يف المدرسة لتطويرها

12
يَضع خّطة صيانة وقائّية تضمن 
المحافظة على مختلف الموارد 

المتاحة

يَّتخذ القرارات الّتحسينّية لصيانة 13
أفضل

14
يَبني قاعدة بيانات تتضّمن مجموعة 

من المتعّهدين لالتّصال بهم عند 
الحاجة

ُينّظم عملّيات الّصيانة بشكل ال يؤثّر 15
يف العملّية الّتعليمّية - الّتعلّمّية

ُيبرم، قدر المستطاع، عقوًدا تحّدد 16
شروط الّصيانة وتكاليفها

ُيقوِّم نتائج عقود الّصيانة  لمختلف 17
المباين والّتجهيزات

18
يستثمر المباين والّتجهيزات يف تأمين 

موارد مالّية إضافّية وفقا للقوانين 
المرعّية

يوّظف المباين والّتجهيزات بما يعزّز 19
دور المدرسة المجتمعّية الفاعلة

المجموع:

الخالصة: 
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إدارة الموارد البشريّة

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

يتأكّد من تعميم الهيكلّية الّتنظيمّية 1
على جميع المعنّيين

يضع الّتوصيف الوظيفيّ بمتناول 2
جميع  العاملين يف المدرسة

يتابع تأمين الّشواغر الوظيفّية مع 3
الجهات المعنّية

يطّبق القوانين واألنظمة لحسن سير 4
العمل

ُيشرف على دمج الموارد البشريّة 5
الجديدة يف المجتمع المدرسيّ

6
ُيوزّع المسؤولّيات واألعمال بوضوح 

وفًقا للّسياسة المعتمدة وللمنظومة 
الِقَيمّية  المقرّة

ُيطّبق أسس الّتفاوض العلمّية يف 7 
الّتعامل مع اآلخرين

يحّل المشكالت وفاًقا للخطوات 8
العلمّية 

9
ُيتابع تنفيذ األعمال والمهّمات 

للعاملين يف المدرسة باالستناد إىل 
توصيفهم الوظيفيّ

ُيفّوض المهّمات إىل العاملين يف 10
المدرسة كّل حسب اختصاصه

ُيرشد المعلّمين الجدد من خالل 11
كبة مستمّر برنامج موا

يَتأكّد من مالمح األشخاص يف عملّية 12
توزيع المهّمات

ُيقّدم تغذية راجعة حول األداء  بهدف 13
الّتطوير

14
ُيؤّمن إطاًرا واضًحا للمعايير والّشروط 

لتوجيه العاملين نحو تنظيم عملهم 
وتطويره

ُيطّبق استراتيجّيات لتحفيز العاملين 15
ومكافأة الممّيزين

يَعتمد المعايير العلمّية لتقويم األداء 16

يعكس منظومة القيم يف إدارته 17
للموارد البشريّة

18
يًّا قادًرا  ا وإدار ُيطّور جهاًزا تعليميًّ

من حيث العدد والكفاءة على 
تنفيذ البرامج الّتعليمّية والخدمات 

واألنشطة المدرسّية

ُيؤّمن إطاراً يسمح للّتفكّر الجماعيّ 19
والفرديّ باألداء 

يَضع خّطة لتطوير األداء20

ُيطّبق مبدأ المساءلة والمحاسبة 21

المجموع:

الخالصة: 
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إدارة العملّيات

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

يتأكّد من الّتخطيط والّتحضير للّسنة 1
الّدراسّية 

يَتأكّد من حسن سير العملّيات 2
اإلداريّة اليومّية

ُيدير العمل اليوميّ للفريق اإلداري3ّ

يَتشارك مع المعنّيين يف تحديد 4
حاجات مختلف األقسام

يَرفع الحاجات إىل الجهات المعنّية 5
ضمن المهل القانونّية

ُيشرف على عمل الهيئة الّتعلّيمّية 6

ُيشرف على عمل الهيئة اإلداريّة 7 
والعاملين

8
ُيعلِم جميع المعنّيين بسياسات 

وعملّيات إدارة حاالت الّطوارئ 
واألزمات

يَعتمد الّتوثيق على جميع 9
المستويات

ُيتابع عملّية تعلّم المتعلّمين وتقويم 10
نتائجها

ُيعالج المشاكل اليومّية )متعلّمون، 11
أهل، عاملون ومعلّمون(

12
يَرصد فّعالّية اإلدارة الّتنظيمّية من 
خالل مراجعة دوريّة إلدارة الوقت،  
وإدارة االجتماعات، ووضع تقارير، 

واستخدام الّتفويض

يَلتفت إىل حاجات اآلخرين يف عملّيات 13
الّتغيير والّتطوير

يَستنبط المشكالت القائمة 14

يَتوّقع المشكالت الّتي قد تحدث15

يَعتمد يف اتّخاذ القرارات على 16
المعايير العلمّية  والخبرات الّسابقة

يَعمل مع الفرق المعنّية يف وضع 17
الخطط

يؤّمن االحتياط المناسب من 18
المعلّمين والعاملين يف حال الغياب

ُيدير مختلف االجتماعات 19

ُيشرف على عمل مسؤويل الحلقات 20
يف جميع مراحله

يَضع خّطة إخالء للمدرسة 21

ُيدير آلّيات الّتحضير على جميع 22
المستويات لبدء العام الّدراسيّ

يَعتمد على األدلّة والبراهين يف حّل 23
المشكالت واتّخاذ القرارات

يَتلّمس الّتحديّات المطروحة24

يَتصّدى للُمؤثّرات الّسلبية يف عملّيات 25
حّل المشكالت واتّخاذ القرارات
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ُيعزّز العالقات اإلنسانّية يف عملّيتيّ 26
حّل المشكالت واتّخاذ القرارات 

يَسترشد بالّرؤية يف الّتصّدي 27
للّتحديّات المطروحة

يثّمن عمل المعلّمين بأبعاده 28
المختلفة

يَقود االجتماعات لتقويم العمل 29
واتّخاذ اإلجراءات المناسبة للّتحسين

يتوّقع حاالت الّطوارئ الّتي قد 30
تتعرّض لها المدرسة

ُيحّدد الّتداعيات والّنتائج التي من 31
الممكن توّقعها

32
يَصوغ مع فريق العمل والمجتمع 

المحليّ سياسات وعملّيات تهدف إىل 
إدارة حاالت الّطوارئ 

33
ُيدرج يف خّطة العمل الّسنوية مراحل 

تقويم جميع األنشطة والمهّمات 
المنوطة به

ُيتابع باستمرار عملّيات الّتغيير 34
والّتطوير

ُيحّدد األهداف معتمداً على 35
المعطيات المتوافرة

يَأخذ القرارات بناًء على المعطيات 36
والبراهين واألدلّة العلمّية

ُيمارس أسلوب القدوة والّتدريب 37

ُيؤّمن بيئة داعمة لمواجهة الّتحديّات 38
المطروحة يف خالل فترات الّتغيير

المجموع:

الخالصة: 
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المناخ المدرسّي

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

يَتأكّد من شروط  الّصحة العاّمة 1
والّسالمة واألمان

2
ُيؤّمن الّتدريب لكّل أفراد المجتمع 

المدرسيّ لكشف حاالت العنف 
بمختلف أشكاله

3
ُيؤّمن الّتدريب لكّل أفراد المجتمع 
المدرسيّ حول  تمكين المتعلّمين 
ودعمهم لمكافحة  العنف بمختلف 

أشكاله

ُيؤّمن للمتعلّمين أنشطة رياضّية4

ُيؤّمن للمتعلّمين أنشطة ثقافّية5

ُيؤّمن للمتعلّمين أنشطة فنّية6

ُيشرف على تنفيذ مختلف األنشطة7 

ُيطّبق الّنظام بموضوعّية واحترام8

ُينّظم لقاءات اجتماعّية وترفيهّية 9

10
ُيؤّمن الموارد لدعم العاملين 

والمعلّمين يف تطبيق أفكارهم 
االبتكاريّة

ُينّظم مساحات للّتعبير تسمح 11
بتخفيف الّشعور بالكبت

12
يَفسح المجال أمام جميع أفراد 

المجتمع المدرسيّ  إلمكانّية االتّصال 
به عند الحاجة

ُيحّفز على المبادرات الفرديّة 13
والجماعّية

ُيشّجع على االبتكار واإلبداع وتبادل 14
الخبرات

يَتأكّد من معاملة المعلّمين العادلة 15
للمتعلّمين

ُيشرك أفراد المجتمع المدرسيّ كاّفة 16
يف الحياة المدرسّية

ُيحّفز المتعلّمين على القيام بأنشطة 17
تنّمي مهاراتهم الحياتّية

ُيشرف على اعتماد الّطرائق الّتعليمّية 18
الّتي تنّمي مهارات الّتفكير الُعليا

يَعتمد تقنّيات ُتقّوي ُلحمة فريق 19
العمل

ُيشّجع المساعدة  والّدعم بين األقران20

21
ُيشّجع المعلّمين على اتّخاذ مواقف 
تعليمّية وتنويع األساليب الّتعليمّية 

لتطوير كفايات المتعلّمين

ُيفّعل استراتيجّية تعلّم األقران بين 22
المتعلّمين 

يَدعم تطوير الكفايات الحياتّية 23
األساسّية لدى المتعلّمين

يَتبّنى مفهوم الحّق يف المشاركة 24
للجميع

يَتبّنى مبدأ الحّق يف الّتحصيل واإلنجاز 25
للجميع

ُيعّمم مفهوم الحّق يف الّتعليم الجّيد 26
واحترام الحقوق يف الّتعليم  

المجموع:

الخالصة: 
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نظام الجودة

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

ُيطّبق آلّية توثيق لمختلف مراحل 1
مسار نظام ضمان الجودة

يَرتكز على المعطيات الّتي يؤّمنها 2
واقع المدرسة

يَعتمد صياغة المستندات المطلوبة 3
لعملّية نظام ضمان الجودة

ُيعّمم نظام ضمان الجودة ووثائقه4

ُيطّبق مختلف عناصر وأبعاد نظام 5
الجودة

6
يَعمل بناًء لشرعة حقوق اإلنسان من 
حيث الحّق للجميع يف الحصول على 

الّتعليم  

ُيطّبق أداة التقويم الّذايتّ للمدرسة 7 
ا المعتمدة رسميًّ

8
ُيدرج يف البرنامج الّسنوي للمدرسة 

أوقاتًا مخّصصة للّتقويم المؤّسسايتّ 
الذايتّ

ُيؤّمن هيكلّيات وعملّيات لضمان 9
جودة تطبيق المناهج ونظام الّتقويم

ُيشرك جميع المعنّيين يف العمل 10
على تطبيق نظام ضمان الجودة

ُيشرك جميع المعنّيين يف عملّية 11
التقويم الّذايتّ

يَعتمد الّشفافّية يف تحديد معايير 12
نظام ضمان الجودة وتطبيقه

13
يَضع أهداًفا سنويّة تعكس العمل 

على تحقيق الّرؤية االستراتيجّية 
والّتطوير المستمّر

14
ُيطّور كفايات الهيئتين اإلداريّة 

والّتعليمّية على الجودة يف اإلدارة 
والّتعليم

ُيسّوغ الّتعديالت الاّلزمة المنبثقة من 15
أداة التقويم 

يَقود عملّيات تفكّر جماعيّ 16

المجموع:

الخالصة: 
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المدرسة الّدامجة والمرّحبة

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

ينّفذ خّطة تطبيق آلّيات الّتعليم 1
الّدامج 

ُيشّجع المعلّمين على تطوير 2
كفاياتهم لتفعيل آلّيات الّتعلّم الّدامج

ُيعزّز نظام الّتعليم الّدامج 3

يَضع خّطة مشتركة وواضحة لتطبيق 4
آلّيات الّتعليم الّدامج يف المدرسة

ُيؤّمن الّدعم البشريّ والماّدي لتعزيز 5
الّتعليم الّدامج يف مدرسته 

6
ُيشرك األهل والمجتمع المحلّي 

يف أنشطة تدعم الّتعليم الّدامج يف 
المدرسة

ينشر ثقافة الّتعليم الّدامج يف 7 
المجتمع المحليّ 

ُيؤّمن برامج دعم انفعايلّ واجتماعيّ 8
وفاًقا لحاجة أفراد المجتمع المدرسيّ

المجموع:

الخالصة: 
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استبيان رأي معّلم بمدير المدرسة/ الثانوية

اسم المعّلم )اختياري( اسم المدير
اسم الماّدة )اختياري( الّثانويّة/ المدرسة

تاريخالعام الّدراسّي

يف مجال: الَعلقات الِمَهنّية

مهارات الّتواصل  

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

ُيتقن اللّغة المعتمدة بشكل سليم 1
ومناسب يف مختلف المواقف

ُيعّبر عن األفكار والمعلومات بدّقة 2
ووضوح

يَعرض أفكاره بشكٍل منّظم بحسب 3
الموقف

يَستخدم الّتعابير المهنّية يف تواصله 4
مع اآلخرين

يَستخدم لغة جسد تتناسب مع 5
الرّسالة والموقف

يَستخدم  لغة واضحة يف الّتواصل 6
الّشفهيّ والكتايبّ

 7
يَجعل عملّية الّتواصل تتالءم مع رؤية 

المدرسة ورسالتها وأهدافها وِقَيمها 
واالستراتيجّيات المّتبعة

المجموع:

الخالصة: 



أدوات الّتقويم: تقويم الكفايات المبنّي على اإلطار المرجعّي لكفايات المدير 
يف جميع مراحل الّتعليم األكاديمّي ما قبل الجامعّي 

)S2R2( برنامج دعم توفير الّتعليم لجميع األطفال يف لبنان 92

سياسة الّتواصل

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

يَحترم أصول وأخالقّيات استخدام 1
قناة الّتواصل المختارة

2
يَعتمد منّصة للّتواصل خاّصة 

بالمدرسة

)… -Facebook-website( 

3
ُيؤّمن قنوات الّتواصل والموارد 

المالئمة لسياسة الّتواصل وإمكانّيات 
المدرسة وثقافة المجتمع

يَضع آلّيات الّتواصل 4

ُيفّعل آلّيات الّتواصل 5

يَعتمد قنوات الّتواصل المقّررة 6
ا  بحسب الّسياسة المعتمدة رسميًّ

يَقوم بالّتواصل الفّعال مع الوسائل 7 
اإلعالمّية عندما تدعو الحاجة

يَختار قناة الّتواصل والّتقنّيات 8
المالئمة للمواقف 

9
ُيوّظف القنوات المتاحة لتعزيز 

الّتواصل مع اآلخرين )موارد 
تكنولوجّية-رقمّية- وغيرها(

يَستطلع رّدات فعل اآلخرين حول 10
عملّية الّتواصل

ُيؤّمن الرّقابة على آلّيات الّتواصل 11
ضمن الّضوابط اإلداريّة

ُيقوِّم مدى مالءمة سياسة الّتواصل 12
المعتمدة لألهداف المرجّوة

يَصوغ استراتيجّيات الّتواصل الّتي 13
تحّدد األهداف والقنوات 

ُيحلّل آليات وعملّيات الّتواصل 14
بعناصرها كاّفة 

يَضع ُشرعة للّتواصل بين الفرقاء15

يَّتخذ القرارات بناًء على نتائج 16
الّتحليل مدى فعالّية آلّيات الّتواصل

المجموع:

الخالصة: 
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الّذكاء االنفعايلّ

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

يَحترم مشاعر جميع أفراد المجتمع 1
المدرسيّ 

يَتلّمس مشكالت اآلخرين 2

يَتعاطف مع اآلخرين يف خالل عملّية 3
الّتواصل معهم

ُيحّدد انفعاالته ممّيًزا فيما بينها4

ُيواجه مشاعره الّسلبية 5

ُيمّيز بين مختلف انفعاالت العاملين 6

يَستجيب إىل احتياجات العاملين 7 
الّنفسّية واالجتماعّية

يَفصل بين العالقات الّشخصّية 8
والمهنّية

ُيوّجه انفعاالته نحو تحقيق أهدافه9

يَحّل الّنزاعات بطرائق سلمّية 10
ومبتكرة

المجموع:

الخالصة: 
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كة مع األهل الّشرا

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

ُيعلِم األهل بالمستجّدات على 1
الّصعيد الّتربويّ

ُيطلع األهل على حقوق اللّجان 2
وواجباتها يف الّنظام الّداخليّ

ُيشرف بشفافّية على انتخابات لجان 3
األهل

4
يَعتمد روزنامة مواعيد سنويّة 
للّقاءات واجتماعات األهل يف 

المدرسة

ُينّظم أيام أبواب مفتوحة أمام 5
مشاركة األهل 

ُيعلِم األهل بدورهم يف تطبيق 6
القوانين واألنظمة

ُيحّدد بوضوح كيفية مشاركة األهل يف 7 
الحياة المدرسّية

8
يَستند إىل معطيات واضحة يف 

مناقشة نتائج المتعلّمين مع أولياء 
األمور يف اجتماعات محّددة

ُيشرك األهل يف تحضير وتنظيم 9
وتنفيذ مشاريع ونشاطات مختلفة

ُيشرك األهل يف برنامج  الّدعم 10
المدرسيّ

ُينّظم آليات تؤّمن تواصاًل مستمرًّا بين 11
األهل ومجتمع المدرسة

12
ُيحّدد مع لجان األهل آلّيات دعم 

لتأمين عالقة أفضل مع المجتمع 
المحلّيّ

13
 ُيحّدد مع لجان األهل آلّيات 

دعم لتأمين توجيه مهنيّ أفضل 
للمتعلّمين

14
ُيحّدد مع لجان األهل آلّيات دعم  
لتأمين عالقة أقوى مع الجامعات 

المحلّية )والعالمّية(

15
يشرك لجان األهل يف وضع 

آلّيات دعم لتأمين البنى الّتحتّية 
والّتجهيزات

المجموع:

الخالصة: 
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كة مع المجتمع المدرسّي الّشرا

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

ُيشارك مختلف أفراد المجتمع 1
المدرسيّ يف المناسبات االجتماعّية

ُينشىء لجانًا طاّلبّية2

ُيؤّسس نوادي للخّريجين3

4
يجين يف  ُيؤّمن فرص المشاركة للخّر
الحياة المدرسّية من خالل دعوتهم 
إىل حضور االحتفاالت الّتي تقام يف 

المناسبات الرسمّية وغيرها 

ُيعزّز العالقات اإليجابّية بين المدرسة 5
يجين والخّر

ُينّظم آليات تؤّمن تواصاًل مستمرًّا بين 6
يجين والمدرسة الخّر

يجين لتكون 7  ُيفّعل عمل لجان الخّر
داعمة للمدرسة وأنشطتها

يجين يف جميع مراحل 8 يشرك الخّر
مشروع المدرسة

9
يجين بما يدعم  يفّعل عمل لجان الخّر

تأمين مختلف الموارد لضمان جودة 
الّتعليم

المجموع:

الخالصة: 
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العلقات الخارجّية

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

ُيشارك بفعالّية يف مختلف األنشطة 1
الّتي ُينتدب إليها ويحضرها

ُيمّثل المدرسة معرًّفا بهويّتها يف خالل 2
لقاءاته

كات  مع المؤّسسات 3 ُيقيم شرا
والبلديّات والمجتمع المحليّ 

ُيشرك المدرسة يف دينامّية المجتمع 4
المحلّيّ 

5
ُيوّسع فرص الّتعلّم لدى المتعلّمين 

من خالل إقامة العالقات مع 
مؤّسسات المجتمع المحليّ

ُيظهر موقًفا إيجابيًّا تجاه قضايا 6
المجتمع المحلّيّ

ُيشارك بفعالّية يف األنشطة الّتي 7 
يقيمها المجتمع المحلّيّ

8
ُيوائم بين حاجات المدرسة، وبرامج 

هذه المؤّسسات لإفادة من هذه 
البرامج 

ُيشارك بفعالّية يف مختلف فعالّيات 9
المجتمع الّتربويّ

10
ُيقيم عالقات مهنّية مع المؤّسسات 

والمنّظمات الّدولّية وفاًقا لألصول 
القانونّية

11
كة ومذكّرات تفاهم  ُيبرم اتّفاقّيات شرا

كز الّثقافّية األجنبّية ضمن  مع المرا
القوانين المرعّية اإلجراء

ُيشرك المتعلّمين  يف أعمال تطّوعّية 12
لخدمة المجتمع المحلّيّ

يَضمن إعداد مشاريع مدرسّية تلحظ 13
الخدمة المجتمعّية

ُيشرك المتعلّمين يف بحوث تهّم 14
المجتمع المحلّيّ

ُيوّظف عالقاته الخارجّية بما يخدم 15
مصلحة المدرسة 

المجموع:

الخالصة: 
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استبيان رأي معّلم بمدير المدرسة/ الّثانويّة

اسم المعّلم )اختياري( اسم المدير
اسم الماّدة )اختياري( الّثانويّة/ المدرسة

تاريخالعام الّدراسّي

يف مجال: الّتطوير المهنّي المستمّر

الّتفكّر

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ
يخّصص وقًتا للّتفكير يف أدائه المهنيّ 1

يخّصص وقًتا لمناقشة قضايا الّتعليم 2
مع األقران

يَستضيف اختصاصّيين يف مناسبات 3
متعّددة لمناقشة قضايا الّتعليم

ُيوثّق الخالصات الّتي يتوّصل إليها4

يَرصد الّتطّورات والمستجّدات 5
الّتربويّة

كميًّا وفاًقا لالئحة محّددة 6 ُيعّد ملًفا ترا
المحتويات

يَعتمد معياًرا موّحًدا  لتقويم األداء7 

يَستخدم مختلف الوسائل والموارد 8
لتنمية معارفه ومهاراته المهنّية

ُيواظب على المطالعة يف إطار 9
تخّصصه وعمله

يَتشارك مع اآلخرين نتائج األبحاث 10
الّتي يّطلع عليها

11
يَتشارك مع األقران الخالصات 
المرصودة والّتوّجهات المحلّّية 

والعالمّية  

يَنفتح على فرص الّتعلّم من اآلخرين12

ُيطّور باستمرار كفاءته العلمّية 13
والعملّية

يَضع خّطة تطوير بناًء لحاجاته تراعي 14
المستجّدات والّتطورات الّتربويّة

يَختار مجموعة متنّوعة من األنشطة 15
الّتدريبّية لتحقيق األهداف

يَلحظ مقاييس أداء ذات جودة عالية16

يَلتزم تنفيذ األهداف المدرجة يف 17
الخّطة

ُيعّدل خّطة الّتطوير الّذايتّ يف ضوء 18
المستجّدات والّتحديّات
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ُيحّدث معلوماته باستمرار تماشًيا مع 19
مفهوم الّتعلّم مدى الحياة

ُيشارك يف المؤتمرات والفعالّيات 20
الّتربويّة

يَضع إجراءات بديلة لدعم األهداف 21
غير المحّققة

ُيقوِّم الّتقّدم المحرز مقارنة مع 22
األهداف المحّددة يف الخّطة

ُيشارك  يف كتابة مقاالت علمّية 23

ُيقّدم نفسه نموذًجا يف الّتعلّم 24
المستمّر 

25
يَقترح لصانعي القرار تعديالت 

على برامج إعداد المديرين يف ضوء 
الّتجربة العملّية

يَقترح لصانعي القرار تحسينات على 26
المهنة يف ضوء نتائج األبحاث 

27
يَقترح لصانعي القرار تعديالت 

حول مختلف الّسياسات واألنظمة 
المرتبطة بالمهنة 

المجموع:

الخالصة: 



99

تأمين فرص للّتطوير المهنّي المستمّر

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

ُيؤّمن المصادر البشريّة والماديّة 1
إلجراء األبحاث اإلجرائّية وتنفيذها

يَستخدم مختلف الموارد والخبرات يف 2
تطوير المدرسة

ُيؤّمن الّتغذية المستمرّة من الموارد 3
للمكتبة والمختبرات

4
ُيسهم عند الحاجة يف تأمين 

مستلزمات مشاركة المعلّمين 
واإلداريّين والعاملين يف أنشطة تطوير 

األداء

5
ُيطلع المعلّمين واإلداريّين والعاملين 

على جميع فرص الّتطوير الّتي بين 
يديه

6
ُيؤّمن بدياًل من غياب المعلّمين 

واإلداريّين والعاملين يف خالل 
مشاركتهم يف برامج الّتطوير 

ُينّظم لقاءات لتبادل الخبرات بين 7 
العاملين

ُيؤّمن المصادر البشريّة والماديّة 8
إلجراء األبحاث اإلجرائّية وتنفيذها

ُيطلع العاملين على الئحة الكفايات 9
المطلوبة وعلى توصيف عملهم

10
ُيطلع العاملين على تقارير اإلرشاد 
والّتوجيه والّتفتيش يف ما  يختّص 

بأدائهم

ُينّظم محّطات تسمح لهم بالّتفكّر 11
يف األداء

12
ُيوّجه العاملين إىل موارد تربويّة 

رقمّية محلّية-عالمّية تتناول تحليل 
الممارسات

ُيؤّمن فرًصا متنّوعة للّتنمية المهنّية 13
للعاملين 

 ُيساند المعلّمين واإلداريّين 14
والعاملين يف تطبيق ما تدّربوا عليه

ُيحّدد خطط تطوير مهنيّ فرديّة 15
وجماعّية 

ُيزّود الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 16
والعاملين بأدوات تقويم أداء ذايتّ 

17
ُيطّبق آلّية مساءلة تعزّز المسؤولّية 

لدى الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 
والعاملين

18
يقّوم األداء من خالل تطبيق نظام

تقويم متعّدد المصادر ومتنّوع
األدوات

ُيؤّمن فرص المشاركة يف أبحاث 19
إجرائّية

ُيمكّن اآلخرين من خالل منحهم 20
الّسلطات والّصالحّيات

ُيؤّمن فرص الحصول على الّدعم 21
الاّلزم للّتفكّر الفرديّ والجماعيّ
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22
ُيؤّمن فرص االّطالع على  برامج 

تبادل الخبرات وبناء القدرات 
المتنّوعة

23
ُينّمي لدى الهيئتين اإلداريّة 

والّتعليمّية والعاملين مهارات تحليل 
الممارسات المهنّية

24
ُيناقش خالصة تقويم األداء مع 

الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 
والعاملين أنفسهم

المجموع:

الخالصة: 
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الّتحفيز

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

1
ُيكّرم المعلّمين واإلداريّين والعاملين 

المتمّيزين بمنحهم فرص الّتطوير 
المهنيّ

ُيوزّع الحوافز للعاملين المنخرطين يف 2
دينامّية الّتطوير الّذايتّ

3
ُيكّرم الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 

والعاملين على جهودهم وأدائهم  يف 
االجتماعات واللّقاءات العاّمة

4
ُيوّجه خطابات الّشكر والّتقدير 

للهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 
والعاملين لقاء األداء المتمّيز

ُيثّمن مبادرات اإلداريّين والمعلّمين 5
للّتطوير

يضع سياسات تحّفز على الّتطوير 6
المهنيّ المستمّر

ينشر ثقافة الّتطوير المهنيّ المستمّر7 

المجموع:

الخالصة: 
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دعم آلّيات الّتطوير

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

1
ُيعلن عن نظام تقويم األداء أمام 

جميع أفراد الهيئتين اإلداريّة 
والّتعليمّية والعاملين

ُيوثّق جميع الّسياسات والعملّيات 2
وآلّيات العمل

ُيحّدد لقاءات منتظمة لمراجعة 3
الّسياسات والعملّيات وآليات العمل

يَرفع الّتقارير الحًظا فيها االحتياجات 4
الّداعمة للّتطوير المؤّسسايتّ

يَرصد الحاجات الّتدريبّية لجميع 5
العاملين 

يَتشارك مع العاملين نتائج األبحاث 6
اإلجرائّية

ُينّظم آلّيات اتّخاذ قرارات تشاركّية 7 

يّة8 ُيفّعل عمل المجالس االستشار

9
يَستخدم أدوات  اإلدارة التشاركّية 
)عصف ذهنيّ \ استطالع رأي \ 

استمارات ...(

10
يَستخدم برنامج الّتدريب المستمّر 
القتراح مشاركة العاملين بحسب 

حاجاتهم  

ُيقّدم تغذية راجعة حول مشاريع 11
األبحاث اإلجرائّية المقترحة

يَتشارك مع الجميع بالمساهمة 12
المهنّية الّتي يقّدمها المّدربون للمهنة

ُيعزّز روح الفريق13

14
ُيعطي تغذية راجعة للهيئتين اإلداريّة 
والّتعليمّية والعاملين حول مستوى 

أدائهم

يَستخدم األبحاث العملّية اإلجرائّية 15
بما يخدم الّتفكّر يف عمل المدرسة

ُيقّدم اقتراحات مختلفة ُتثري برامج 16
الّتطوير المهنيّ

17
يَرصد أثر برنامج الّتطوير المهنيّ 

المستمّر يف تطّور األداء الفعليّ تبًعا 
لنظام الّتقويم

ُيقّدم اقتراحات مختلفة ُتثري 18
مواضيع األبحاث اإلجرائّية

المجموع:

الخالصة: 
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استبيان رأي معّلم بمدير المدرسة/ الّثانويّة

اسم المعّلم )اختياري( اسم المدير
اسم الماّدة )اختياري( الّثانويّة/ المدرسة

تاريخالعام الّدراسّي

يف مجال: األخلقّيات المهنّية

الّتعامل مع المعلومات واألشخاص

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ
ُيحافظ على سريّة بيانات مؤّسسته1

يَنقل المعلومات بأمانة إىل المراجع 2
المعنّية

ُيدّون بموضوعّية المعلومات الّتي 3
يَّطلع عليها

ُيوثّق المعلومات ويحفظها وفاًقا 4
ألصول الحفظ واألرشفة

5
يَتعامل مع المعلومات الّشخصّية 

بسريّة تاّمة وفاًقا للقوانين المعمول 
بها

يَتعامل مع بيانات  مؤّسسته بسريّة 6
تاّمة وفاًقا للقوانين المعمول بها

يَستخدم المعلومات الّتي يَّطلع عليها 7 
يف اإلطار المحّدد لها

يَتقّبل اآلخر كما هو8

يَّتخذ إجراءات لحماية خصوصّية 9
األشخاص

يَحمي المعلومات الخاّصة بالمدرسة 10
من الّنشر والّتسريب

ينشر ثقافة المجتمع المتنّوع 11
والّتعدديّ

12
يَستبعد الّتأثيرات الّشخصّية أو 
الخارجّية المفروضة على حفظ 

واستخدام المعلومات

المجموع:

الخالصة: 
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الممارسات الّشخصّية

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

يَستند إىل القوانين المناسبة يف 1
ممارساته المهنّية

ُينّفذ القرارات الّصادرة عن المجالس 2
واللّجان

يَظهر بمظهر الئق يف موقعه الوظيفي3ّ

ُيظهر سلوكًا يليق بموقعه الوظيفيّ 4
كقدوة لآلخرين

5
يَرصد الِقَيم المدرجة يف الخطط 

الّتعليمّية ومدى مالءمتها للمنظومة 
الِقَيمّية

ُيتابع مدى مالءمة الّطرائق الّتعليمّية 6
وآلّيات الّتقويم للمنظومة الِقَيمّية

ُيوازن بين متطلّبات العمل ومتطلّبات 7 
العاملين

ُيوزّع المهّمات على العاملين وفاًقا 8
لقدراتهم وكفاءاتهم

ُيمارس الرّقابة الّذاتّية يف أثناء أدائه 9
ألعماله

يَتقّبل اآلراء المطروحة واألفكار 10
بحياديّة وموضوعّية

ُيقّدم مسّوغات اتّخاذ القرارات لدعم 11
تنفيذها

ُيراجع القرارات الّصادرة وفاًقا آللّية 12
اتخاذها وإقرارها

13
يَقترح  على المجالس واللّجان تعديل 

القرارات الّصادرة عنها بناء على 
المستجّدات والّتطّورات 

يضع مصلحة العمل فوق أيّة مصالح 14
شخصّية

يَعكس يف سلوكّياته األخالقّيات 15
المهنّية 

يظهر يف القرارات المّتخذة العدالة 16
والشفافّية والموضوعّية

المجموع:

الخالصة: 
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نشر ثقافة المواطنة

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

1
ُينّظم الّندوات واللّقاءات لتعزيز 

االنتماء الوطنيّ لدى  أفراد الهيئتين 
اإلداريّة والّتعليمّية والعاملين 

والمتعلّمين

يَستضيف رّواًدا وطنّيين لنشر ثقافة 2
االنتماء الوطنيّ يف المناسبات

3
ُينّظم زيارات إىل المعالم الّتاريخّية 
والحضاريّة لتنمية االنتماء الوطنيّ 
ألفراد الهيئتين اإلداريّة والّتعليمّية 

والعاملين والمتعلّمين

ُيطّبق برنامج خدمة مجتمعّية وبيئّية 4
بين المتعلّمين والمجتمع المحلّيّ

يَحتفل بالمناسبات واألعياد المعتمدة 5
رسميًّا

يَبني مشاريع تعاونّية ذات قيمة يف 6
المجتمع المحلّيّ لخدمة الوطن

 7
ُيؤّمن برامج تدريبّية حول مهارات 
تقّبل اآلخر ألفراد الهيئتين اإلداريّة 
والّتعليمّية والعاملين والمتعلّمين

ُيدرج برامج للّتعرّف إىل اآلخر ضمن 8
أنشطة المدرسة الّصفّية والالّصفّية

9
ُيحّفز  أفراد الهيئتين اإلداريّة 

والّتعليمّية والعاملين والمتعلّمين 
على المشاركة يف األعمال الّتطّوعّية 

الوطنّية

يعزّز قيم المواطنة من خالل 10
المشروع المؤّسسايت

يعكس قيم المواطنة يف أداء 11
المؤّسسة 

يشارك المجتمع الّتربويّ والمحلّيّ يف 12
تعزيز قيم المواطنة

المجموع:

الخالصة: 
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نشر ثقافة القانون

اأوافق بشّدةالمبّينالّرقم ال معلومات لدّيال أوافقأوافق جزئيًّ

1
ُيطّبق الّتشريعات واألنظمة الّصادرة 

عن المراجع الرّسمّية  الّتي ُيعمل 
بموجبها والّتي ُتعنى بشؤون الّتعليم 

يف لبنان

ُينّفذ تعليمات الّتوصيف الوظيفيّ  2
وفاًقا للّتسلسل اإلداريّ

3
يَحرص على تنفيذ الّتعليمات 

الّصادرة عن رؤسائه  وفاًقا للّتسلسل 
اإلداريّ

4
ُيذكّر بضرورة االلتزام بالقوانين 

والّتشريعات يف مختلف المواقف 
والمناسبات

يَعتمد على القوانين واألنظمة يف 5
إصدار األحكام

ُينّوه  بالملتزمين بما يصدر من 6
مذكّرات وتعاميم

 7
ُيسائل أفراد الهيئتين اإلداريّة 

والّتعليمّية والعاملين عن مدى 
االلتزام بالقوانين واألخالقّيات المهنّية

يَعتمد على األدلّة والبراهين يف 8
المساءلة

يحتكم إىل روح القانون يف جميع 9
المواقف

المجموع:

الخالصة: 
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المراجع
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