ادليلل اتلفسريي ملاعييري جيئزة يوم اتلمزي الاعليم
فئة املاعلم املتمزي
يـ ــوم الـت ـمـي ــز الع ـل ـم ــي
EDUCATION
EXCELLENCE DAY

بالتمي ـز نبن ـى األجيـال

"حنن حبيجة لالجتهيد واإلبداع واتلفكري املستقل واملبيدرات ابلنيءة
واالهتميم بيتلحصيل الاعليم يف االختصيصيت اكفة ،واالعتميد ىلع
انلفس وحميربة الكسل واالتكييلة".

إرشيدات مهمة
أوال :البد من قراءة رشوط املشيركة يف اجليئزة واتلأكد من حتقيق الرشوط مجياعهي ،ومرااعة إرفيق ديلل ىلع
لك رشط كمي هو موضح يف ادليلل اتلاعرييف.
رشوط االشرتاك:
 -1أن يكون املرشح قطري اجلنسية (صورة من ابلطيقة الشخصية).

 -2أن يكون قد أمىض يف مهنته ( )٥سنوات فأكرث ىلع أن تكون السنوات اثلالث األخرية متصلة.

 -3أن يكون املسىم الوظييف احلييل ماعلمي أو منسقي.

 -4أن يكون حيصال ىلع درجة ابلاكلوريوس (إرفيق نسخة من الشهيدة اجليماعية مصدقة وماعتمدة من اجلهيت الرسمية).

 -5أن يكون حيصال ىلع تقدير ممتيز ( )%90فأكرث يف اتلقرير السنوي آلخر ثالث سنوات (صورة ماعتمدة من اتلقيرير السنوية).
 -6أال يكون قد فيز جبيئزة اتلمزي الاعليم خالل السنوات اثلالث السيبقة.

 -7اتلقيد بميثيق وأخالقييت املهنة (رسيلة تزكية تصدر من جلنة مكونة من مدير املدرسة وانليئب األكيدييم ومنسق امليدة واملوجه).

 -8إرفيق السرية اذلاتية.

ثينيي :يراىع عند تاعبئة استميرة الرتشيح اآليت:
 -1قراءة اإلرشيدات الاعيمة قراءة متأنية واتبيعهي بدقة.
 -2تقديم مجيع الوثيئق واألدلة املتاعلقة برشوط االشرتاك ،وإرفيقهي
مع طلب الرتشيح.
ثيثلي :يراىع تاعبئة ابليينيت الشخصية خبط واضح ومقروء؛ مع مرااعة اآليت:
 -1كتيبة االسم ربيعيي بيللغتني الاعربية واإلجنلزيية.
 -2إرفيق صورة شخصية حديثة وملونة (اختييري).
 -3كتيبة الربيد اإللكرتوين بصورة دقيقة.
 -4اعتميد ابليينيت من مدير املدرسة وختمهي.

راباعي :فيمي يتاعلق برسيئل الزتكية فال بد أن يرفق املاعلم رسيلة تزكية موقاعة وخمتومة من:
 -١مدير املدرسة -2 .انليئب األكيدييم -3 .منسق امليدة -4 .موجه امليدة.
وتشمل ابلنود اتلييلة:

• أبرز السميت الشخصية املمزية للماعلم.

• مدى االلزتام بتطبيق اللوائح وانلظم املدرسية.
• تمكنه من امليدة الاعلمية وأثرهي ىلع طالبه.

• تمكنه من تطبيق املاعييري املهنية الوطنية للماعلمني.

• توضيح أثره يف تقدم مستوى طالبه األكيدييم مقيرنة بيلسنوات السيبقة من خالل إحصيئييت وأدلة واضحة.
• بيين مدى قدرة املاعلم ىلع االبتاكر واإلبداع يف مهنته.
• بيين إجنيزات املاعلم املمزية يف آخر ثالث سنوات.
• مدى امتالكه للمهيرات القييدية لفرق الاعمل.

• مدى اتلواصل الفيعل وحسن عالقته مع الزمالء واإلدارة اتلدريسية وأويليء األمور واملجتمع.

املاعييري اتلقييمية – فئة املاعلم املتمزي
م
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( )1اتلخطيط
 150نقطة

أهم مي يمزي عمل املاعلم انليجح هو
اعتميده ىلع اتلخطيط السليم جلميع
أعميهل وأنشطته وذلك تلحقيق أهدافه
اتلاعليمية الرتبوية ،فنجيح الاعملية
اتلاعليمية يرتبط إىل حد كبري بنوعية
اتلخطيط هلي.
• فيخلطة السنوية باعيدة املدى تستند
إىل تصور مسبق للنشيطيت واملواقف
اتلاعليمية اليت سيقوم بهي املاعلم
وطلبته ىلع مدى اعم درايس ،حيث
يقوم املاعلم بإعداد اخلطة السنوية
يلوضح فيهي خط سري الاعملية
اتلاعليمية ىلع مدار الاعيم ادلرايس.
• اخلطة السنوية تكون بمثيبة ديلل
عمل جلميع جميالت عمل املاعلم
وتتضمن :
فلسفة ،األهداف ،اإلجراءات ،أسييلب
وأدوات اتلقويم (استبينيت-استطالاعت
رأي) ،الفرتة الزمنية للتنفيذ ،واتلقويم
انلهييئ للخطة (السلبييت اإلجييبييت،
املقرتحيت اتلطويرية).

املاعيير الرئيس ( )1اتلخطيط
م

املاعييري الفريع

تصميم خطة
1.1

تنفيذية اعمة
ملجيالت عمله
لاعيم درايس.

عينيت من األدلة اتلوثيقية
 oفلسفة املعلم:
يوضح املعلم مفهومه للتعليم واتلعلم ،أهدافه من تدريس مادته ،املبادئ والقيم
الرتبوية اليت يؤمن بها ،كيف حيقق أهدافه الرتبوية واتلعليمية يف تطوير أداء الطلبة،
وخططه املستقبلية.
 oخطة اعمة للماعلم لاعيم درايس:
تشتمل ىلع جماالت عمل املعلم مثل( :اتلخطيط تلطوير أداء وحتصيل الطلبة -
إرشاك الطلبة يف عملية اتلعلم وتطويرهم كمعلمني  -توفري بيئة تعلم آمنة وداعمة
ومثرية للتحدي  -تقييم تعلم الطلبة واستخدام بيانات اتلقييم تلحسني تعلم الطلبة -
إظهار ممارسات مهنية اعيلة اجلودة  -املشاركة يف اتلطوير املهين املستمر -احلفاظ ىلع
الرشاكة الفاعلة مع أويلاء االمور واملجتمع).
 oيف حال شارك املعلم يف إعداد هذه اخلطط فإنه يبني دوره ويوضح بصمته يف تنفيذ
تلك اإلجراءات .
 oيرفق املعلم األدلة والوثائق اليت تدل ىلع إعداده هذه اخلطط أو مشاركته يف
إعدادها؛ مثل  ( :تعاميم  -تكليفات  -شهادة شكر .) ...
ُ
ُ َّ
َ
 oيراىع أن تكون اخلطط منبثقة من رؤية ورسالة الوزارة ىلع أن تعتمد وتصدق
من اإلدارة.

املاعلم الفيضل  :األدلة اتلوثيقية يه أمثلة تسيعدك ىلع اتلوثيق وبإماكنك إضيفة املزيد.

املاعيير الرئيس ( )1اتلخطيط

 ...يتبع ...

م

( )1اتلخطيط
 150نقطة
هذا املاعيير يهدف إىل بيين مهيرة املاعلم يف
اتلخطيط الفيعل واذلي من خالهل يسىع
تلحقيق األهداف املنشودة ،مع مرااعة
اتلقييم املستمر للخطة .

املاعييري الفريع

عينيت من األدلة اتلوثيقية

❖ تقويم نهييئ ومرحيل للخطة يتضمن اآليت:
1.2

اتلقويم

 oحتديد ما تم حتقيقه من األهداف املوضوعة يف اخلطة ،مع تقديم

املرحيل انلهييئ

أدلة ىلع أهم ما تم حتقيقه.

للخطة.

 oحتديد السلبيات والصعوبات.
 oحتديد املقرتحات اتلطويرية للسنوات القادمة.

( )2اتلاعليم واتلاعلم

املاعيير الرئيس ( )2اتلاعليم واتلاعلم

 250نقطة

( )2.1بيئة اتلاعليم
واتلاعلم
 50نقطة

حيتل املاعلم دورا مركزيي يف
عملية اتلاعليم واتلاعلم ،فهو

املاعيير الفريع ( )2.1بيئة اتلاعليم واتلاعلم
م

2.1.1

خمطط ومنفذ للاعملية ،ومقيم

املاعييري الفريع

تنظيم بيئة اتلاعلم
بشلك يدعم عملييت
اتلاعليم واتلاعلم.

ومقوم هلي.
يضع املاعلم نصب عينيه اغييت
املجتمع

واألهداف

الاعيمة

يسىع إىل إكسيبهي للمتاعلمني عرب
عملية اتلاعليم واتلاعلم.

أمثلة توضح إجراءات تنظيم ابليئة الصفية مثل:
 oصور للبيئة الصفية توضح ( :األدوات واألجهزة املستخدمة -
طريقة جلوس املتعلمني  -الالفتات التشجيعية  -املكتبة  -اتلنويع
يف ابليئة اتلعليمية ما بني داخل الصف وخارجه .)...
 oخطط دروس (ال تزيد عن .)4
 oشهادات تقدير.
 oاستبانات ،استطالاعت رأي (الزمالء-الطلبة) يف تنظيم ابليئة
الصفية.
 oتقرير الزيارات الصفية من( :املدير  -املنسق  -انلائب األكادييم -
املوجه) يوضح رأيهم يف تنظيم ابليئة الصفية.
o

للمدرسة اليت ياعمل فيهي من أجل
حتديد قدرات ومهيرات ومواقف

عينيت من األدلة اتلوثيقية

2.1.2

تهيئة بيئة تاعلم جيد
الطيلب فيهي تقديرا
ألفاكره وآرائه.

o
o
o

جمموعة من خطط ادلروس (ال تزيد عن  )4تبني توظيف خربات
تعلم يستخدم فيها الطلبة مهارات اتلفكري واتلعلم اتلعاوين مع
مرااعة الفروق الفردية.
صور لركن إبدااعت الطلبة.
صور عرض إنتاج الطلبة يف الفصل.
ُ
ظهر تنظيم ابليئة الصفية وطريقة
تسجيل فيديو ملوقف تعلييم ي ِ
تفاعل املعلم وطالبه.

( )2.1بيئة اتلاعليم واتلاعلم
 50نقطة

يسىع املاعلم املتمزي إلضفيء أجواء املتاعة
للبيئة الصفية وذلك من خالل تنظيمه
املتجدد للبيئة الصفية وبيستخدامه
ألسييلب وطرائق مشوقة يف إدارة ابليئة
الصفية.
يهدف هذا املاعيير لـ :
 بيين مهيرة املاعلم ىلع تهيئة بيئةتاعليمية آمنة وغنية بيملصيدر
واملثريات اليت تشوق الطلبة لدلرس
وتسيعد ىلع حتقيق األهداف
اتلاعليمية الرتبوية وتغرس صفيت
محيدة دلى املتاعلمني اكنلظيم واتلاعيون
وتدعم حب الطلبة ملهيرات اتلقيص
واالستكشيف وابلحث الاعليم.
 بيين قدرة املاعلم ىلع حل املشالكتالسلوكية للطلبة وفق إجراءات
منهجية عالجية هل نتيئج واضحة
تناعكس إجييبي ىلع تاعلم الطلبة.

املاعيير الرئيس ( )2اتلاعليم واتلاعلم

املاعيير الفريع ( )2.1بيئة اتلاعليم واتلاعلم
م

املاعييري الفريع

2.1.3

تبين أسييلب تشجع ىلع
تكوين عالقيت
تاعيونية بني الطلبة.

2.1.4

تطبيق اسرتاتيجييت
إدارة صفية فيعلية
إلدارة املوقف اتلاعلييم.

2.1.5

تطبيق إجراءات
عالجية ملشالكت
خيصة بإدارة املوقف
اتلاعلييم.

عينيت من األدلة اتلوثيقية

o
o

خطة درس توضح تفعيل اتلعلم اتلعاوين وتوزيع األدوار بني الطلبة.
تقرير (املدير  -املنسق  -انلائب األكادييم -املوجه  -املعلم الزميل -
ويل األمر) يوضح تفعيل املعلم للتعلم اتلعاوين وتكوين العالقات
اتلعاونية بني الطلبة.
إجنازات الطلبة ( :املشاريع  -ابلحوث  )...ونتاج أعمال الطلبة
اجلماعية.
ُ
َّ
خطة درس توضح تطبيق املعلم السرتاتيجية أعدت من قبل املعلم
تتوافق مع أهداف ومعايري املنهج للمادة العلمية وتشجع ىلع تفاعل
الطالب وتشجيعهم ىلع املبادرة وحتمل مسؤويلة سلوكهم وتعلمهم.
سجل حيتوي ىلع مالحظات الطلبة حول األمور اليت تعلموها.
نشاط أعده الطالب يوضح املواقف اإلجيابية حنو اتلعلم وحتقيق
اإلجنازات.
حتديد اسرتاتيجية توضح تطوير قدرة الطالب كمتعلم مستقل.
نشاط يوضح إرشاك الطلبة يف تعلم فاعل ومثري للتحدي.

o
o

إعداد خطط عالجية وإثرائية.
متابعة أثر اخلطط يف اتلعلم واتلقدم واتلحصيل مقارنة باألهداف.

o
o

o
o
o
o

( )2.2اسرتاتيجييت
اتلاعليم واتلاعلم
 140نقطة

اسرتاتيجية اتلدريس يه طريقة اتلاعليم

املاعيير الرئيس ( )2اتلاعليم واتلاعلم
املاعيير الفريع ( )2.2اسرتاتيجييت اتلاعليم واتلاعلم
م

واتلاعلم اليت خيطط املاعلم تلفاعيلهي داخل
الصف ادلرايس (أو خيرجه) تلدريس
حمتوى موضوع ماعني بغية حتقيق
أهداف حمددة سلفي.

2.2.1

وينضوي هذا األسلوب ىلع جمموعة من

املاعييري الفريع
اختيير طرائق
تاعليم وتاعلم
تتوافق مع
ماعييري املنهج
وأهداف ادلرس.

املراحل (اخلطوات  /اإلجراءات) املتتيباعة
واملتنيسقة فيمي بينهي واملنوط للماعلم
والطلبة القييم بهي أثنيء السري يف تدريس

ذلك املحتوى.
ختتلف طرائق اتلاعليم واتلاعلم حسب
األهداف اتلاعليمية املرسومة للتدريس
وقد تأخذ أشاكال متنوعة:

2.2.2

استخدام طرائق
تاعليم وتاعلم
متنوعة ملشيركة
الطلبة يف تاعلم
فيعل.

عينيت من األدلة اتلوثيقية

ُ
ظهر
 oنماذج من خطط ادلروس (ال تزيد عن  4وال تقل عن  )2ت ِ
بوضوح إرشاك الطلبة يف تعلم فاعل ومثري للتحدي وحمققة
ألهداف ادلرس.
 oتطوير مهارات اتلفكري العليا دلى الطلبة (اتلعلم باالستقصاء -
اتلعلم باالكتشاف  -حل املشالكت  -اتلعلم باملشاريع).
 oطرائق تهتم باملشالكت اتلعليمية وكيفية اتلفكري فيها (الطريقة
االستقصائية  -طريقة اتلعلم باالكتشاف  -حل املشالكت  -طريقة
املرشوع).
o
o
o
o
o
o

طرائق تشجع ىلع اتلعلم اتلعاوين.
طرائق قائمة ىلع اتلكنولوجيا والنشاط اذلايت للمتعلم مثل( :اتلعلم
عن بعد باستخدام شبكة االنرتنت  -اتلعلم املربمج).
تقارير انلائب األكادييم – املوجه.
تسجيل فيديو ملواقف تعليمية توضح استخدام إسرتاتيجيات تعليم
حديثة ومتنوعة وترايع الفروق الفردية بني الطلبة.
نماذج من أعمال الطلبة (أحباث — مشاريع .)...
صور فوتوغرافية توضح اسرتاتيجيات اتلعلم املستخدمة.

اتلاعليم القيئم ىلع أسييلب االستكشيف
وابلحث واتلقيص ،اتلاعلم اتلاعيوين ،أسييلب
اتلاعليم املفرد ،... ،وجيرى حتديد الطريقة
يف إطير ماعرفة خصيئص الطلبة وطبياعة
املوضوع واألهداف.
هذا املاعيير يهدف إىل بيين مهيرة املاعلم يف
توظيف طرائق اتلاعليم واتلاعلم تلصميم
خربات تاعلم جتاعل مواد اتلدريس ذات
هدف وماعىن وتشجع الطلبة ىلع اتلفكري
وابلحث وتنيم مهيرات االتصيل واتلواصل
دلى الطلبة وحتفزهم ىلع الاعمل بروح
الفريق.
هذا املاعيير يهدف إىل مميرسة املاعلم للتقييم
اذلايت ملميرسيته اتلاعليمية بهدف تطويرهي
ورفع مستوى طلبته بشلك مستمر.
هذا املاعيير يهدف إىل بيين مدى تنفيذ
املاعلم ألسييلب ووسيئل تاعليمية وتوعوية
منيسبة تمكن الطلبة من املشيركة يف
املسيبقيت الرتبوية املختلفة حمليي أو دويلي.

املاعيير الرئيس ( )2اتلاعليم واتلاعلم
املاعيير الفريع ( )2.2اسرتاتيجييت اتلاعليم واتلاعلم
م

املاعييري الفريع

2.2.3

اتلمكن من امليدة
الاعلمية.

2.2.4

تقييم فيعلية طرائق
اتلاعليم واتلاعلم وأثرهي
ىلع نتيئج الطلبة.

 oاستطالاعت رأي أو استبانات (الزمالء  -الطلبة) يف فاعلية
طرائق اتلعليم واتلعلم وأثرها يف تطوير أداء الطلبة.
 oاستمارة املوجه  -انلائب األكادييم أو اإلدارة.

2.2.5

تقديم نميذج لصحف
تفكر حول فيعلية
استخدامه لطرق اتلاعليم
واتلاعلم.

 oجمموعة خطط يومية (ال تزيد عن  )4واستمارات متنوعة
ُّ
توضح آيلة تفكر املعلم وتأمله يف طرائق اتلعليم واتلعلم اليت
يوظفها وطرق حتسينها حبيث يسهم يف االرتقاء بأدائه وتطوير
مستوى طلبته.

2.2.6

تبين آيليت ووسيئل
تلحفزي املتاعلمني ىلع
املشيركة يف مسيبقيت
علمية أو تربوية ىلع
املستوى املحيل وادلويل.

عينيت من األدلة اتلوثيقية
ُ
ظهر ادلقة العلمية دلى املعلم
 oجمموعة استمارات وأدلة ت ِ
وتمكنه من مادته ىلع أن تكون من( :املوجه  -انلائب
األكادييم – املنسق  -املعلم الزميل .)...

 oعدد من األدلة تشتمل ىلع نماذج من اآليلات و الوسائل
املحفزة للمتعلمني للمشاركة يف املسابقات املحلية وادلويلة
مثل( :خطة الكتشاف املوهوبني  -نماذج ألنشطة داعمة
وتوعوية جلذب وتمكني الطلبة للمشاركة يف املسابقات
املختلفة حمليا ودويلا  -استمارات مشاركة الطلبة يف املسابقات
 -صور – منشورات – ملصقات توعوية – إعالنات .) ...

( )2.3تكنولوجيي
اتلاعليم واتلاعلم
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تشـــلك الوســـيئل اتلاعليميـــة والوســـيئل
اتلكنولوجية احلديثة مهيرة أسيسية جيب
ىلع املاعلم امتالكهي واتقـين اسـتخدامهي،
ومنهــي ىلع ســايل املثــيل احليســوب يف
اتلاعلــــيم وم املميرســــة وم إجــــراء
االختبــيرات وإطــالع الطلبــة وأويلــيء
األمــور ىلع انلتــيئج ،وكــذلك اســتخدام
أرشطة الفيديو وجهيز عرض الشـفيفييت
والاعينيت واللوحيت واملجسـميت وغريهـي
من الوسيئل احلديثة.
جنيح أي موقف تاعلييم ياعتمد إىل حد
كبري ىلع حسن اختيير املاعلم للوسيئل
اتلاعليمية والوسيئل اتلكنولوجية اليت
تنظم تاعلم الطلبة وتيرس هلم بلوغ
األهداف بدرجة اعيلة من االتقين.
يهدف هذا املاعيير إىل توضيح مهيرة
املاعلم يف إدارة اتلقنييت الرتبوية احلديثة
وتوظيفهي بفاعييلة وكفيءة بيتلاعيون مع
طالبه.

املاعيير الرئيس ( )2اتلاعليم واتلاعلم
املاعيير الفريع ( )2.3تكنولوجيي اتلاعليم واتلاعلم
م

املاعييري الفريع

2.3.1

اختيار وتوظيف التقنيات
الحديثة التي تحقق أهداف
الدرس في التدريس الصفي

2.3.2

تصميم وإنتيج الوسيئل
اتلاعليمية واتلكنولوجية.

2.3.3

توظيف الطيلب الوسيئل
اتلاعليمية واملصيدر
اتلكنولوجية يف تاعلم واكتسيب
امليدة ادلراسية.

2.3.4

توظي ف ف ف ف ف ف ف ف ففف التقني ف ف ف ف ف ف ف ف ففات
التربوي ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففة الحديث ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففة و
الص ف ف ف فففوف ا ترا ف ف ف ففية (
ف ففي
ال ففت عن ع ف ففد )
عمعيتي الت عين والت عن..

عينيت من األدلة اتلوثيقية
o

o
o

خطة درس ( 2إىل  )4تبني حسن اختيير املاعلم وتفاعيله للتقنييت احلديثة يف عملية
اتلاعلم واألنشطة الصفية( :جهيز عرض – جهيز فيديو – أجهزة سماعية وماعيمل
إلكرتونية – تطبيقيت السبورة اذلكية) بمي يتوافق مع أهداف ادلرس.
تفاعيل املاعلم أدوات اتلاعليم اإللكرتوين.
استبينيت (طيلب – منسق – نيئب أكيدييم – موجه) توضح ذلك.

برامج تاعليمية بيستخدام اتلقنييت احلديثة من تصميم املاعلم مثل:
( oبرامج عروض احليسب  ،PowerPointألاعيب تاعليمية).
 oوسيئل تاعليمية من تصميم املاعلم.
 oمواقع تاعليمية من تصميم املاعلم وتوضيح مدى استفيدة الطلبة منهي.
o
o

خطة درس (عدد  )2تبني كيفية توظيف الطلبة الوسيئل اتلاعليمية واتلكنولوجية بمي
يسهم يف اكتسيبهم األهداف املحددة مع مرااعة أنميط الطلبة والفروق الفردية بينهم.
تسجيل فيديو ملوقف تاعلييم يوضح كيفية تاعيمل الطلبة مع اتلقنييت احلديثة وأثرهي يف
تاعلمهم.

أدلة تلفاعيل املاعلم للتقنييت احلديثة دلعم عملييت اتلاعليم واتلاعلم مع طالبه من خالل
األنشطة الالصفية اهليدفة:
 oصور فوتوغرافية.
 oتفاعيل املواقع اتلاعليمية.
 oبرامج تطوير مهين خططهي ونفذهي املاعلم تلدريب زمالئه ىلع توظيف تكنولوجيي
املاعلوميت يف اتلدريس.
 oنسخة من نموذج تقييم أعده املاعلم جلمع اتلغذية الراجاعة من الطلبة والزمالء واملوجه
عن إدارة املاعلم للتقنييت الرتبوية احلديثة.

( )3اتلقويم

املاعيير الرئيس ( )3اتلقويم
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اتلقويم عملية مستمرة ومالزمـة لاعمليـة
اتلاعليم ويه كذلك عملية تاعيونية يشـيرك
فيهي لك مـن هل عالقـة بيلاعمليـة الرتبويـة.
فــيملاعلم هل دور بــيرز يف عمليــة اتلقــويم
وذلــك يف قيــيس مــدى تقــدم طالبــه عــن
طريــق املالحظــيت الــيت يســجلهي عــن
الطالب وكذلك االختبـيرات الـيت تمكنـه
من تشخيص املشالكت اليت تواجه الطالب
وحتديد مواطن القـوة والضـاعف ومـن ثـم
حيدد و يستخدم وسيئل وأسـييلب الاعـالج
املنيسبة.
فيملاعيــير يهــدف إىل بيــين االســرتاتيجييت
املتنوعــة الــيت يســتخدمهي املاعلــم تلق ـويم
فيعليــة تاعلــيم وتاعلــم طلبتــه ومــدى
مسيهمتهمي يف حتسني الاعملية اتلاعليمية.
يهدف املاعيير بليين مدى قـدرة املاعلـم ىلع
اتلدبر واتلفكر ملميرسـيته املهنيـة ،ومـدى
استفيدته من خرباتـه املكتسـبة واتلطـوير
املهــين اذلي تلقــيه ،وأثــر ذلــك ىلع تقــدم
مستواه املهين وتقدم طالبه أكيديميي.

عينيت من األدلة اتلوثيقية

م

املاعييري الفريع

3.1

بنيء االختبيرات اتلحصيلية.

3.2

حتليل نتيئج االختبير
اتلحصييل.

3.3

توظيف نتيئج حتليل االختبير
يف حتسني الاعملية اتلاعليمية.

3.4

توظيف اسرتاتيجييت وأدوات
اتلقويم ابلديل يف قييس أداء
o
الطلبة.

o

نموذج من االختبارات اتلحصيلية اتلحريرية املعدة لقياس حتصيل الطلبة ،مع
إرفاق رأي اجلهة املختصة (اتلقييم).

o
o

نماذج من حتليل االختبارات اتلحصيلية (جداول تكرارية – رسوم بيانية).
تقارير وصفية نلتائج الطلبة.

o

نسخة من اخلطط والربامج العالجية اليت استخدمها املعلم تلحسني مستوى
أداء املتعلمني ،ولك توثيق يدل ىلع تنفيذ هذه الربامج.
نسخة معتمدة من كشوف درجات اختبارات حتصيلية تبني مدى حتسني
مستوى الطلبة بعد تنفيذ الربامج العالجية.

o

نسخة من االسرتاتيجيات واألدوات احلديثة اليت يستخدمها املعلم يف تقويم
حتصيل الطلبة مثل( :ملف إجناز الطالب – خرائط مفاهيمية ومعرفية – سلم
اتلقدير اللفظي .)...
اختبارات قياس امليول واالجتاهات.
برامج حاسوبية تقييمية واالستفادة من تفعيل برامج اتلعليم اإللكرتوين يف ذلك.

o

نموذج يوضح تمكن املعلم من اتلدبر بصورة ناقدة يف ممارساته املهنية تلحسني
أدائه.
استبانات متنوعة اعتمد عليها املعلم يف تقييم أدائه وكتابة صحف تفكره
وتأمالته( :استبانة طلبة – معلم زميل – منسق – نائب أكادييم – موجه).
إظهار ممارسات مهنية تعكس أثر تأمالته واخلربات املكتسبة من اتلطوير املهين.

o

o

3.5

تصمين أساليب التقوين
الذاتي لعم عن بوسائل
مت ددة.

o
o

( )4راعية الطلبة

املاعيير الرئيس ( )4راعية الطلبة
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هنيك فروق فردية خمتلفة ومتنوعة بني
الطالب مثل الفروق الفردية يف اذلاكء أو
اتلحصيل ادلرايس أو االستاعدادات
واملواهب وامليول أو سميت الشخصية.
فيملاعلم املتمزي يرايع الفروق الفردية دلى
الطلبة ويتاعيمل مع الفروق الفردية
بشلك يمكنه من اكتشيف املواهب
اإلبداعية دلى املتاعلمني وحييول صقلهي
و إبرازهي وكذلك يسىع لرفع مستوى
الطلبة املتفوقني و ياعزز تفوقهم ويرىع
الطلبة اذلين يواجهون صاعوبيت يف
اتلاعلم وذللك لكه خيتير اآليليت املنيسبة
تلصنيف املتاعلمني إىل فئيت ومن ثم
يضع برامج متاكملة لراعية فئيت الطلبة.
يهدف هذا املاعيير بليين أهم األسييلب
الرتبوية اليت اتباعهي املاعلم لراعية فئيت
الطلبة ونتيئج تطبيقهي.

م

4.1

عينيت من األدلة اتلوثيقية

املاعييري الفريع
o

نسخ موثقة ومعتمدة من إدارة املدرسة خلطط وبرامج راعية فئات الطلبة
متضمنة( :األهداف  -اإلجراءات اتلنفيذية  -الربجمة الزمنية -الفئة
املستهدفة  -أدوات اتلقويم) اليت أعدها أو شارك يف إعدادها املعلم ولك
توثيق يدل ىلع تنفيذ هذه الربامج.
نماذج من اآليلات املستخدمة يف الكشف عن فئات الطلبة وتصنيفهم
(موهوبون  -متفوقون  -بطيئو اتلعلم) مثل( :سجالت املدرسة -
اختبارات اذلاكء  -رأي أويلاء األمور  -آراء املختصني  -استبانات -
بطاقات اتلعارف  -املالحظة املنظمة .)...
كشوف معتمدة بأسماء الطلبة املتفوقني واملوهوبني مع ذكر نوع املوهبة.
نماذج من نتاجات الطلبة املتفوقني واملوهوبني.

o

نتائج تطبيق برامج وخطط راعية فئات الطلبة ىلع املتعلمني جبميع فئاتهم
ىلع أن تكون معتمدة من اإلدارة.
نسخ معتمدة وموثقة من إدارة املدرسة للكشوف املوضحة تلطور حتصيل
الطلبة اذلين يواجهون صعوبات يف اتلعلم بعد تنفيذ الربامج املقرتحة.
االستبانات أو استطالاعت رأي الطلبة يف املسابقات ونتاجئهم.
شهادات تقدير.

الربامج
واألسييلب
o
املستخدمة لراعية
فئيت الطلبة
املختلفة.
o
o

4.2

تقييم برامج راعية o
فئيت الطلبة.
o
o

( )5اتلنمية املهنية
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اتلنمية املهنية املستدامة للماعلم
تاعمل ىلع رفع مستوى أدائه
املهين والاعليم واثلقييف بمي حيقق

املاعيير الرئيس ( )5اتلنمية املهنية
م
5.1

طموحه ورفيهه املهين وكذلك
تمكينه

من

الوقوف

املاعييري الفريع
املشيركة يف ورش
الاعمل وادلورات
اتلدرياية.

ىلع

اتلطورات احلديثة يف طرائق
اتلدريس وتقنييته
واهلدف من هذا املاعيير بيين

5.2

املنهجية اليت يتباعهي املاعلم

املشيركة يف
املؤتمرات وانلدوات
واملحيرضات.

تلنمية ذاته مهنيي ،وأثر تطبيق
هذه الربامج يف ادائه.

5.3

إعداد ابلحوث
اإلجرائية.

عينيت من األدلة اتلوثيقية

 oكشف حرص موثق ومعتمد من إدارة املدرسة جلميع برامج اتلنمية
املهنية اليت حرضها وأعدها املعلم( :دروس مشاهدة  -ورش تدريبية
 ندوات  -حمارضات  -مؤتمرات) ىلع أن تكون خالل السنواتاثلالث املاضية مع بيان دور املعلم( :إعداد  -تنظيم  -تنفيذ  -حضور
.)...
أدلة تؤكد مشيركة املاعلم يف برامج اتلنمية املهنية مثل:
 oنسخة من شهادات اتلقدير واحلضور.
 oنسخة من اتلقارير اإلدارية.
 oنسخة من اتلعاميم الصادرة من جهات اتلنفيذ.
 oبطاقات دعوة.
 oقصاصة من اجلرائد.
 oصور فوتوغرافية.
 oأرشطة فيديو.
 oنسخة من ابلحوث اإلجرائية اليت أعدها املعلم ،مع إرفاق ما يدل ىلع
إعداد وتطبيق هذا ابلحث وفق منهج عليم واضح.

املاعيير الرئيس ( )5اتلنمية املهنية
م

 ...يتبع ...

5.4

عينيت من األدلة اتلوثيقية

املاعييري الفريع

الاعضوية يف
 oبطاقة عضوية مهنية حملية أو دويلة ،ىلع أن يبني املعلم طبيعة ادلور
املنظميت واهليئيت
اذلي يقوم به ،ومدى استفادته من هذه العضوية يف جمال عمله.
املهنية.

( )5اتلنمية املهنية

o
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5.5

توظيف نتيئج
املشيركة يف برامج
اتلنمية املهنية يف
الاعمل.

o
o
o
o

أدلة توضح مدى استفادة املعلم من برامج اتلنمية املهنية وأثرها يف جمال
عمله.
أدلة تؤكد نقل املعلم اخلربات اليت اكتسبها من برامج اتلنمية املهنية
للمعلمني الزمالء.
كشف موثق ألسماء املشاركني يف برامج اتلنمية املهنية تلوضيح نقل
اخلربة.
شهادات شكر وتقدير نلقل اخلربة.
أدلة تثبت أثر نتائج املشاركة يف برامج اتلنمية املهنية يف حتصيل الطلبة
األكادييم.

( )6الرشاكة مع أويليء
األمور واملجتمع املحيل
 50نقطة

املاعيير الرئيس ( )6الرشاكة مع أويليء األمور واملجتمع املحيل
م

عينيت من األدلة اتلوثيقية

املاعييري الفريع

املاعلم املتمزي يستثمر خربات

o

عملية نمو وتطور االبنيء.

o

وطيقيت األرسة واملجتمع املحيل يف

يشيرك املاعلم املتمزي وطلبته يف
النشيطيت واألعميل اتلطوعية

وذلك خلدمة املجتمع املحيل ورفع

6.1

مستوى وعيهم بيلقضييي املجتماعية

اإلجراءات اليت يتباعهي
املاعلم للتواصل مع
أويليء األمور.

يهدف هذا املاعيير بليين دور املاعلم

يف إرشاك األرسة واملجتمع املحيل
الرتويج

ألهداف

املدرسة

وإجنيزاتهي وأنشطتهي ومنيسبيتهي.

o
o
o

مثل( :ابليئة – املواطنة .)...

كلك يف الاعملية اتلاعليمية كذلك

o

6.2

النشيطيت واألعميل
اتلطوعية اليت يقوم بهي
املاعلم وطلبته خلدمة
املجتمع املحيل.

o
o

o

نسخة من املراسالت اخلطية من املعلم إىل أويلاء أمور الطلبة الطالعهم ىلع مستوى
أبنائهم ومدى تقدمهم واتلعريف باألنشطة الصفية وبرامج املدرسة.
نسخ من اتلغذية الراجعة املقدمة من أويلاء األمور اليت تظهر مدى فعايلة العالقة اليت
أقامها املعلم مع أويلاء األمور واملجتمع.
نموذج من املواقع اإللكرتونية املعدة من قبل املعلم خبصوص إعالم الطلبة وأويلاء
األمور عن األنشطة املدرسية واتلواصل معهم.
مقتطفات من سجالت اللقاءات مع أويلاء أمور الطلبة تبني العالقة اليت أقامها املعلم
معهم.
خطط دراسية تبني مشاركة أويلاء األمور يف تقييم احلصة كحصص املعايشة.
تقارير أو خطط تبني كيفية إرشاك أويلاء األمور وأعضاء املجتمع بشلك مبارش يف
األنشطة الصفية واملشاريع املدرسية املعدة تلعزيز تعلم الطلبة.
نسخ من األنشطة املجتمعية واألعمال اتلطوعية اليت نفذها املعلم وطلبته خلدمة األرس
واملجتمع املحيل.
كشف حبرص املناسبات املجتمعية اليت شارك فيها املعلم وطالبه ومن أمثلة املناسبات:
(أسبوع املرور  -ايلوم العاليم للمياه  -يوم ابليئة القطري  -محلة الوفاء للمسنني -
املناسبات الرياضية  )...باإلضافة إىل إرفاق ما يثبت مشاركته باألدلة اثلبوتية.
تقارير وصور للفعايلات املجتمعية.

املاعيير الرئيس ( )7اإلجنيزات

( )7اإلجنيزات
 100نقطة

األنشطة واملسيبقيت جزء رئيس من
املنهج املدريس وهو يسيعد ىلع حتقيق
أهداف املنهج.
عن طريق األنشطة املدرسية يستطيع
املاعلم أن يكتشف قدرات الطلبة
وينميهي وعن طريقهي يمكن ربط
وتاعميق مي تاعلمه الطالب من ماعلوميت
ومهيرات واجتيهيت.
يرايع املاعلم الفروق الفردية بني الطلبة
ذلا يوفر أنوااع كثرية من األنشطة مثل:
(الاعلمية  -اثلقيفية  -االجتميعية
الرييضية – الفنية  )...وحيفز الطالب
ىلع املشيركة يف املسيبقيت املطروحة ىلع
املستوى املحيل و واإلقلييم أو الاعيليم.
املبيدرات اإلبداعية واإلجنيزات للماعلم
مثل( :األحبيث – املقيالت – املؤلفيت –
مشيريع داعمة للبيئة اتلاعليمية – نتيئج
اتلحصيل – جوائز وشهيدات تمزي).
يهدف هذا املاعيير بليين أبرز املسيبقيت
واملبيدرات
واإلجنيزات
واألنشطة
اإلبداعية للماعلم خالل فرتة عمله.

م
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7.1

حتديد
املشيراكت
املتمزية يف
األنشطة
واملسيبقيت.

7.2

اإلجنيزات
واملبيدرات
اإلبداعية.

o

يرفق املعلم كشف حرص موثق ومعتمد من مدير املدرسة لألنشطة واملسابقات اليت أعدها
ونفذها املعلم أو شارك يف تنفيذها موضحا (األهداف -الفعايلات والوسائل -انلتائج).
توضيح األسايلب اتلحفزيية لزيادة أعداد الطالب املشاركني يف األنشطة واملسابقات مثل:
(إبراز أسماء الفائزين يف لوحة الرشف  -إبراز إجنازات الطلبة ىلع موقع املدرسة  -إقامة
معارض لعرض إنتاجهم .)...
أرشطة فيديو لألنشطة واملسابقات (معارض  -معسكرات  -مسابقات ثقافية وعلمية
ورياضية وترفيهية  ...وغريها).
صور فوتوغرافية لألنشطة واملسابقات.
قصاصات جرائد .
االستفادة من مواقع اتلواصل االجتمايع يف تفعيل ونرش هذه األنشطة.
رسائل شكر.
صور فوتوغرافية للجوائز اليت حصل عليها املعلم وطالبه.

o

أمثلة توثيقية إلجنازات ومبادرات وإبدااعت املعلم طول فرتة عمله مثل( :املشاركة يف
اللجان املهنية إلعداد أو تنقيح املصادر اتلعليمية  -إعداد بعض ابلحوث العلمية أو
املشاريع  -احلصول ىلع مراكز متقدمة يف ادلراسة أو يف املسابقات  -تأيلف كتب -
حصول الطلبة ىلع نتائج مرتفعة يف اتلقييمات انلهائية).
شهادة تقدير.
نسخة من املشاريع.
نسخة من األحباث.
نسخة من املؤلفات.
كشوف موثقة و معتمدة نلتائج حتصيل الطلبة يف اتلقييمات ادلاخلية والوطنية.

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

ختيمي
دعواتني الصيدقة للجميع بيتلوفيق واتلمزي

