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ابلنيءة حنن حبيجة لالجتهيد واإلبداع واتلفكري املستقل واملبيدرات"
يد ىلع واالهتميم بيتلحصيل الاعليم يف االختصيصيت اكفة، واالعتم

".انلفس وحميربة الكسل واالتكييلة



إرشيدات مهمة

.(الشخصيةابلطيقةمنصورة)اجلنسيةقطرياملرشحيكونأن-1
.صلةمتاألخريةاثلالثالسنواتتكونأنىلعكرثأفسنوات(٥)مهنتهيفأمىضقديكونأن-2
.منسقي  أوماعلمي  احلييلالوظييفاملسىميكونأن-3
.(الرسميةاجلهيتمنوماعتمدةمصدقةاجليماعيةالشهيدةمننسخةفيقرإ)ابلاكلوريوسدرجةىلعحيصاليكوننأ-4
(.ةصورة ماعتمدة من اتلقيرير السنوي)سنواتآلخر ثالثالسنوي اتلقريرفأكرث يف %( 90)أن يكون حيصال ىلع تقدير ممتيز-5
.أال يكون قد فيز جبيئزة اتلمزي الاعليم خالل السنوات اثلالث السيبقة-6
(.يدة واملوجهرسيلة تزكية تصدر من جلنة مكونة من مدير املدرسة وانليئب األكيدييم ومنسق امل)اتلقيد بميثيق وأخالقييت املهنة -7
.إرفيق السرية اذلاتية-8

رفيق ديلل ىلع إومرااعة ، مجياعهيكد من حتقيق الرشوطأالبد من قراءة رشوط املشيركة يف اجليئزة واتل: وال  أ
.موضح يف ادليلل اتلاعرييفلك رشط كمي هو

:رشوط االشرتاك



:يتيراىع عند تاعبئة استميرة الرتشيح اآل: ثينيي  
.قراءة اإلرشيدات الاعيمة قراءة متأنية واتبيعهي بدقة-1
تقديم مجيع الوثيئق واألدلة املتاعلقة برشوط االشرتاك، وإرفيقهي-2

.مع طلب الرتشيح

:اآليتيراىع تاعبئة ابليينيت الشخصية خبط واضح ومقروء؛ مع مرااعة: ثيثلي  

.كتيبة االسم ربيعيي  بيللغتني الاعربية واإلجنلزيية-1
(.اختييري)إرفيق صورة شخصية حديثة وملونة -2
.كتيبة الربيد اإللكرتوين بصورة دقيقة-3
.اعتميد ابليينيت من مدير املدرسة وختمهي-4



:تومة منفيمي يتاعلق برسيئل الزتكية فال بد أن يرفق املاعلم رسيلة تزكية موقاعة وخم: راباعي  
.موجه امليدة-4.    منسق امليدة-3.   انليئب األكيدييم-2.  مدير املدرسة-١

: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•
.لة واضحةتوضيح أثره يف تقدم مستوى طالبه األكيدييم مقيرنة بيلسنوات السيبقة من خالل إحصيئييت وأد•
.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•



ملتمزيفئة املاعلم ا–املاعييري اتلقييمية 
انلقيط املخصصةاملاعييرم
150اتلخطيط 1
250اتلعليم واتلعلم2
140اتلقويم3

110راعية الطلبة4

100اتلنمية املهنية5

50الرشاكة مع أويلاء األمور واملجتمع املحيل6
100اإلجنازات7
900اتلقييم اليلك للملف 8

100تقييم احلضور الصيف للمعلم
1000املجموع



اتلخطيط( 1)
نقطة150

مزي عمل املاعلم انليجح هو يأهم مي 
ع ليم جلميساعتميده ىلع اتلخطيط ال

هأهدافأعميهل وأنشطته وذلك تلحقيق 
ية اتلاعليمية الرتبوية، فنجيح الاعمل

نوعية  حد كبري بإىلاتلاعليمية يرتبط 
.اتلخطيط هلي

تند فيخلطة السنوية باعيدة املدى تس•
اقف إىل تصور مسبق للنشيطيت واملو

لم اتلاعليمية اليت سيقوم بهي املاع
وطلبته ىلع مدى اعم درايس، حيث

ة عداد اخلطة السنويإيقوم املاعلم ب
يلوضح فيهي خط سري الاعملية 

.اتلاعليمية ىلع مدار الاعيم ادلرايس
ل اخلطة السنوية تكون بمثيبة ديل•

عمل جلميع جميالت عمل املاعلم 
:وتتضمن 

أسييلب، اإلجراءاتة، األهداف،ففلس
اعت استطال-استبينيت)اتلقويم وأدوات

قويم ، واتلذيفرتة الزمنية للتنفال،(يأر
يت، لبييت اإلجييبيسال)انلهييئ للخطة 

.(يت اتلطويريةحاملقرت

عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم

1.1

تصميم خطة
تنفيذية اعمة

عملهملجيالت
.لاعيم درايس

oاملعلمفلسفة:
القيمواملبادئمادته،تدريسمنأهدافهواتلعلم،للتعليممفهومهاملعلميوضح

الطلبة،أداءطويرتيفواتلعليميةالرتبويةأهدافهحيققكيفبها،يؤمناليتالرتبوية
.املستقبليةوخططه

oدرايسلاعيمللماعلماعمةخطة:
-لطلبةاوحتصيلأداءتلطويراتلخطيط):مثلاملعلمعملجماالتىلعتشتمل
وداعمةآمنةلمتعبيئةتوفري-كمعلمنيوتطويرهماتلعلمعمليةيفالطلبةإرشاك
-الطلبةتعلمسنيتلحاتلقييمبياناتواستخدامالطلبةتعلمتقييم-للتحديومثرية
ىلعاحلفاظ-املستمراملهيناتلطويريفاملشاركة-اجلودةاعيلةمهنيةممارساتإظهار

.(واملجتمعاالمورأويلاءمعالفاعلةالرشاكة
oتنفيذيفمتهبصويوضحدورهيبنيفإنهاخلططهذهإعداديفاملعلمشاركحاليف

.اإلجراءاتتلك
oيفهمشاركتأواخلططهذهإعدادهىلعتدلاليتوالوثائقاألدلةاملعلميرفق

.(...شكرشهادة-تكليفات-تعاميم):مثلإعدادها؛
oقوتُعتَمدأنىلعالوزارةورسالةرؤيةمنمنبثقةاخلططتكونأنيراىع تُصدَّ

.اإلدارةمن

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

اتلخطيط( 1)املاعيير الرئيس 



...يتبع ... 

اتلخطيط( 1)
نقطة150

يفاملاعلممهيرةبيينإىليهدفاملاعييرهذا
ىعيسخالهلمنواذليالفيعلاتلخطيط

مرااعةمع،املنشودةاألهدافتلحقيق
.للخطةاملستمراتلقييم

عينيت من األدلة اتلوثيقيةريعاملاعييري الفم

1.2
اتلقويم

ييئ انلهاملرحيل 
.للخطة

:تقويم نهييئ ومرحيل للخطة يتضمن اآليت❖
oتقديممعاخلطة،يفاملوضوعةاألهدافمنحتقيقهتمماحتديد

.حتقيقهتمماأهمىلعأدلة
oحتديد السلبيات والصعوبات.
oحتديد املقرتحات اتلطويرية للسنوات القادمة.

اتلخطيط( 1)املاعيير الرئيس 



اعلماتلاعليم واتل( 2)
نقطة250

بيئة اتلاعليم ( 2.1)
واتلاعلم

نقطة50
يفمركزيي  ا  دوراملاعلمحيتل

فهواتلاعلم،واتلاعليمعملية
مومقي  ،للاعمليةومنفذخمطط
.هليمومقو  
يتاغيعينيهنصباملاعلميضع

الاعيمةواألهدافاملجتمع
جلأمنفيهيياعملاليتللمدرسة

ومواقفومهيراتقدراتحتديد
عربللمتاعلمنيإكسيبهيإىليسىع

.واتلاعلماتلاعليمعملية

اتلاعليم واتلاعلم( 2)املاعيير الرئيس 
بيئة اتلاعليم واتلاعلم( 2.1)املاعيير الفريع 

عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم

2.1.1
م تنظيم بيئة اتلاعل

بشلك يدعم عملييت
.اتلاعليم واتلاعلم

:أمثلة توضح إجراءات تنظيم ابليئة الصفية مثل
oةاملستخدمواألجهزةاألدوات):توضحالصفيةللبيئةصور-

اتلنويع-بةاملكت-التشجيعيةالالفتات-املتعلمنيجلوسطريقة
.(...وخارجهالصفداخلبنيمااتلعليميةابليئةيف

o(4عنتزيدال)دروسخطط.
oتقديرشهادات.
o،ابليئةتنظيميف(الطلبة-الزمالء)رأياستطالاعتاستبانات

.الصفية
oكادييماألانلائب-املنسق-املدير):منالصفيةالزياراتتقرير-

.الصفيةابليئةتنظيميفرأيهميوضح(املوجه

2.1.2
د تهيئة بيئة تاعلم جي

الطيلب فيهي تقديرا
.ألفاكره وآرائه

oخرباتتوظيفتبني(4عنتزيدال)ادلروسخططمنجمموعة
مععاويناتلواتلعلماتلفكريمهاراتالطلبةفيهايستخدمتعلم

.الفرديةالفروقمرااعة
oالطلبةإبدااعتلركنصور.
oالفصليفالطلبةإنتاجعرضصور.
oوطريقةصفيةالابليئةتنظيميُظِهرتعلييمملوقففيديوتسجيل

.وطالبهاملعلمتفاعل



اعلمبيئة اتلاعليم واتل( 2.1)
نقطة50

املتاعةاءأجوإلضفيءاملتمزياملاعلميسىع
يمهتنظخاللمنوذلكالصفيةللبيئة

دامهوبيستخالصفيةللبيئةاملتجدد
يئةابلإدارةيفمشوقةوطرائقألسييلب
.الصفية
:ـلاملاعييرهذايهدف

ئةبيتهيئةىلعاملاعلممهيرةيينب-
بيملصيدروغنيةآمنةتاعليمية

رسلدلالطلبةتشوقاليتواملثريات
األهدافحتقيقىلعوتسيعد

يتصفوتغرسالرتبويةاتلاعليمية
اعيونواتلاكنلظيماملتاعلمنيدلىمحيدة

اتلقيصملهيراتالطلبةحبوتدعم
.الاعليموابلحثواالستكشيف

تاملشالكحلىلعاملاعلمقدرةبيين-
إجراءاتوفقللطلبةالسلوكية
واضحةنتيئجهلعالجيةمنهجية
.ةالطلبتاعلمىلعإجييبيتناعكس

عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم

2.1.3
ع ىلع تبين أسييلب تشج

تكوين عالقيت 
.ةتاعيونية بني الطلب

oالطلبةنيباألدواروتوزيعاتلعاويناتلعلمتفعيلتوضحدرسخطة.
oلزميلااملعلم-املوجه-األكادييمانلائب-املنسق-املدير)تقرير-

العالقاتوتكويناتلعاوينللتعلماملعلمتفعيليوضح(األمرويل
.الطلبةبنياتلعاونية

oالطلبةأعمالونتاج(...ابلحوث-املشاريع):الطلبةإجنازات
.اجلماعية

2.1.4
يت تطبيق اسرتاتيجي

إدارة صفية فيعلية 
.يمإلدارة املوقف اتلاعلي

oتالسرتاتيجيةاملعلمتطبيقتوضحدرسخطة عدَّ
ُ
املعلمقبلمنأ

تفاعلىلعوتشجعالعلميةللمادةاملنهجومعايريأهدافمعتتوافق
.لمهموتعسلوكهممسؤويلةوحتملاملبادرةىلعوتشجيعهمالطالب

oتعلموهااليتاألمورحولالطلبةمالحظاتىلعحيتويسجل.
oقيقوحتاتلعلمحنواإلجيابيةاملواقفيوضحالطالبأعدهنشاط

.اإلجنازات
oتقلمسكمتعلمالطالبقدرةتطويرتوضحاسرتاتيجيةحتديد.
oللتحديومثريفاعلتعلميفالطلبةإرشاكيوضحنشاط.

2.1.5
تطبيق إجراءات 

عالجية ملشالكت 
خيصة بإدارة املوقف 

.اتلاعلييم

oوإثرائيةعالجيةخططإعداد.
oاألهدافبمقارنةواتلحصيلواتلقدماتلعلميفاخلططأثرمتابعة.

اتلاعليم واتلاعلم( 2)املاعيير الرئيس 
بيئة اتلاعليم واتلاعلم( 2.1)املاعيير الفريع 



اسرتاتيجييت( 2.2)
اتلاعليم واتلاعلم

نقطة140
اعليماتلطريقةيهاتلدريساسرتاتيجية

داخليلهيتلفاعاملاعلمخيططاليتواتلاعلم
تلدريس(خيرجهوأ)ادلرايسالصف
حتقيقبغيةماعنيموضوعحمتوى
.سلفيحمددةأهداف

منجمموعةىلعاألسلوبهذاوينضوي
باعةاملتتي(اإلجراءات/اخلطوات)املراحل

ماعلمللاملنوطوبينهيفيميواملتنيسقة
تدريسيفالسريأثنيءبهيالقييموالطلبة

.املحتوىذلك
سبحواتلاعلماتلاعليمطرائقختتلف

سللتدرياملرسومةاتلاعليميةاألهداف
:متنوعةشاكال  أتأخذوقد

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

عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم

2.2.1

اختيير طرائق 
تاعليم وتاعلم 
تتوافق مع 

ماعييري املنهج 
.وأهداف ادلرس

oتُظِهر(2عنتقلوال4عنتزيدال)ادلروسخططمننماذج
ققةوحمللتحديومثريفاعلتعلميفالطلبةإرشاكبوضوح

.ادلرسألهداف
oتقصاءباالساتلعلم)الطلبةدلىالعليااتلفكريمهاراتتطوير-

.(باملشاريعاتلعلم-املشالكتحل-باالكتشافاتلعلم
oالطريقة)يهافاتلفكريوكيفيةاتلعليميةباملشالكتتهتمطرائق

طريقة-املشالكتحل-باالكتشافاتلعلمطريقة-االستقصائية
.(املرشوع

2.2.2

استخدام طرائق
تاعليم وتاعلم 
ة متنوعة ملشيرك

لم الطلبة يف تاع
.فيعل

oاتلعاويناتلعلمىلعتشجعطرائق.
oاتلعلم):ثلمللمتعلماذلايتوالنشاطاتلكنولوجياىلعقائمةطرائق

.(املربمجاتلعلم-االنرتنتشبكةباستخدامبعدعن
oاملوجه–األكادييمانلائبتقارير.
oتعليميجياتإسرتاتاستخدامتوضحتعليميةملواقففيديوتسجيل

.الطلبةبنيالفرديةالفروقوترايعومتنوعةحديثة
o(...مشاريع—أحباث)الطلبةأعمالمننماذج.
oدمةاملستخاتلعلماسرتاتيجياتتوضحفوتوغرافيةصور.



يفاالستكشأسييلبىلعالقيئماتلاعليم
أسييلباتلاعيوين،اتلاعلمواتلقيص،وابلحث
ريقةالطحتديدوجيرى،...املفرد،اتلاعليم

اعةوطبيالطلبةخصيئصماعرفةإطيريف
.واألهدافاملوضوع

يفاملاعلممهيرةبيينإىليهدفاملاعييرهذا
ميمتلصواتلاعلماتلاعليمطرائقتوظيف
ذاتاتلدريسموادجتاعلتاعلمخربات
كرياتلفىلعالطلبةوتشجعوماعىنهدف

لواتلواصاالتصيلمهيراتوتنيموابلحث
بروحالاعملىلعوحتفزهمالطلبةدلى

.الفريق

قييمللتاملاعلممميرسةإىليهدفاملاعييرهذا
ويرهيتطبهدفاتلاعليميةملميرسيتهاذلايت
.مستمربشلكطلبتهمستوىورفع

تنفيذمدىبيينإىليهدفاملاعييرهذا
وعويةوتتاعليميةووسيئلألسييلباملاعلم

يفاملشيركةمنالطلبةتمكنمنيسبة
.دويلي  أوي  حملياملختلفةالرتبويةاملسيبقيت

عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم

اتلمكن من امليدة 2.2.3
.الاعلمية

oاملعلمدلىالعلميةادلقةتُظِهروأدلةاستماراتجمموعة
انلائب-املوجه):منتكونأنىلعمادتهمنوتمكنه

.(...الزميلاملعلم-املنسق–األكادييم

2.2.4
تقييم فيعلية طرائق

رهي اتلاعليم واتلاعلم وأث
.ىلع نتيئج الطلبة

oاعليةفيف(الطلبة-الزمالء)استباناتأورأياستطالاعت
.ةالطلبأداءتطويريفوأثرهاواتلعلماتلعليمطرائق

oاإلدارةأواألكادييمانلائب-املوجهاستمارة.

2.2.5
تقديم نميذج لصحف 
تفكر حول فيعلية 
يم استخدامه لطرق اتلاعل

.واتلاعلم

oمتنوعةواستمارات(4عنتزيدال)يوميةخططجمموعة
رآيلةتوضح اليتاتلعلمواتلعليمطرائقيفوتأملهاملعلمتفكُّ

وتطويرائهبأداالرتقاءيفيسهمحبيثحتسينهاوطرقيوظفها
.طلبتهمستوى

2.2.6

تبين آيليت ووسيئل 
تلحفزي املتاعلمني ىلع
املشيركة يف مسيبقيت
علمية أو تربوية ىلع
.يلاملستوى املحيل وادلو

oالوسائلواآليلاتمننماذجىلعتشتملاألدلةمنعدد
وادلويلةةاملحلياملسابقاتيفللمشاركةللمتعلمنياملحفزة

داعمةألنشطةنماذج-املوهوبنيالكتشافخطة):مثل
اتاملسابقيفللمشاركةالطلبةوتمكنيجلذبوتوعوية
املسابقاتيفالطلبةمشاركةاستمارات-ودويلا  حمليا  املختلفة

.(...إعالنات–توعويةملصقات–منشورات–صور-

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



تكنولوجيي( 2.3)
اتلاعليم واتلاعلم

نقطة60
ل تشـــلك الوســـيئل اتلاعليميـــة والوســـيئ
ب اتلكنولوجية احلديثة مهيرة أسيسية جي
هي، ىلع املاعلم امتالكهي واتقـين اسـتخدام

ــايل املثــيل احليســوب يف ومنهــي ىلع س
ــــراء  ــــة وم إج ــــيم وم املميرس اتلاعل
ــيء  ــة وأويل ــالع الطلب ــيرات وإط االختب
ــيئج، وكــذلك اســتخدام األمــور ىلع انلت

ييت أرشطة الفيديو وجهيز عرض الشـفيف
هـي والاعينيت واللوحيت واملجسـميت وغري

.من الوسيئل احلديثة
دحإىلياعتمدتاعلييمموقفأيجنيح
يئلللوساملاعلماختييرحسنىلعكبري

ليتااتلكنولوجيةوالوسيئلاتلاعليمية
غبلوهلموتيرسالطلبةتاعلمتنظم

.االتقينمناعيلةبدرجةاألهداف
مهيرةتوضيحإىلاملاعييرهذايهدف
احلديثةالرتبويةاتلقنييتإدارةيفاملاعلم

معونبيتلاعيوكفيءةبفاعييلةوتوظيفهي
.طالبه

عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم

2.3.1
اختيار وتوظيف التقنيات
الحديثة التي تحقق أهداف 

الدرس في التدريس الصفي

oعمليةيفاحلديثةللتقنييتوتفاعيلهاملاعلماختييرحسنتبني(4إىل2)درسخطة
وماعيملسماعيةأجهزة–فيديوجهيز–عرضجهيز):الصفيةواألنشطةاتلاعلم

.ادلرسأهدافمعيتوافقبمي(اذلكيةالسبورةتطبيقيت–إلكرتونية
oاإللكرتويناتلاعليمأدواتاملاعلمتفاعيل.
oذلكتوضح(موجه–أكيدييمنيئب–منسق–طيلب)استبينيت.

تصميم وإنتيج الوسيئل 2.3.2
.اتلاعليمية واتلكنولوجية

:مثلاملاعلمتصميممناحلديثةاتلقنييتبيستخدامتاعليميةبرامج
o(احليسبعروضبرامجPowerPoint،تاعليميةألاعيب).
oاملاعلمتصميممنتاعليميةوسيئل.
oمنهيالطلبةاستفيدةمدىوتوضيحاملاعلمتصميممنتاعليميةمواقع.

2.3.3
توظيف الطيلب الوسيئل 

اتلاعليمية واملصيدر 
تسيب اتلكنولوجية يف تاعلم واك

.امليدة ادلراسية

oبميولوجيةواتلكناتلاعليميةالوسيئلالطلبةتوظيفكيفيةتبني(2عدد)درسخطة
.ينهمبالفرديةوالفروقالطلبةأنميطمرااعةمعاملحددةاألهدافاكتسيبهميفيسهم

oيفوأثرهياحلديثةاتلقنييتمعالطلبةتاعيملكيفيةيوضحتاعلييمملوقففيديوتسجيل
.تاعلمهم

2.3.4

توظيففففففففففففففففففففففففففففف التقنيففففففففففففففففففففففففففففات 
التربويفففففففففففففففففففففففففففففففة الحديثفففففففففففففففففففففففففففففففة و 

)الصفففففففففففففففوف ا  ترا ففففففففففففففية 

فففففي (الففففت عن  عفففف    ففففد 

..عنعمعيتي الت عين والت 

خاللمنبهطالمعواتلاعلماتلاعليمعملييتدلعماحلديثةللتقنييتاملاعلمتلفاعيلأدلة
:اهليدفةالالصفيةاألنشطة

oفوتوغرافيةصور.
oاتلاعليميةاملواقعتفاعيل.
oوجييتكنولتوظيفىلعزمالئهتلدريباملاعلمونفذهيخططهيمهينتطويربرامج

.اتلدريسيفاملاعلوميت
oاملوجهووالزمالءالطلبةمنالراجاعةاتلغذيةجلمعاملاعلمأعدهتقييمنموذجمننسخة

.احلديثةالرتبويةللتقنييتاملاعلمإدارةعن

اتلاعليم واتلاعلم( 2)املاعيير الرئيس 
لمتكنولوجيي اتلاعليم واتلاع( 2.3)املاعيير الفريع 



اتلقويم( 3)
نقطة140

ة  اتلقويم عملية مستمرة ومالزمـة لاعمليـ
يرك اتلاعليم ويه كذلك عملية تاعيونية يشـ
. يـةفيهي لك مـن هل عالقـة بيلاعمليـة الرتبو

ــوي ــة اتلق ــيرز يف عملي ــيملاعلم هل دور ب م ف
وذلــك يف قيــيس مــدى تقــدم طالبــه عــن 
ــن  ــجلهي ع ــيت يس ــيت ال ــق املالحظ طري

ه الطالب وكذلك االختبـيرات الـيت تمكنـ
طالب من تشخيص املشالكت اليت تواجه ال

وحتديد مواطن القـوة والضـاعف ومـن ثـم 
ج حيدد و يستخدم وسيئل وأسـييلب الاعـال

.املنيسبة
جييت فيملاعيــير يهــدف إىل بيــين االســرتاتي

ويم املتنوعــة الــيت يســتخدمهي املاعلــم تلقــ
فيعليــة تاعلــيم وتاعلــم طلبتــه ومــدى 

.يميةمسيهمتهمي يف حتسني الاعملية اتلاعل
يهدف املاعيير بليين مدى قـدرة املاعلـم ىلع

مـدى اتلدبر واتلفكر ملميرسـيته املهنيـة، و
طـوير استفيدته من خرباتـه املكتسـبة واتل

ــدم ــك ىلع تق ــر ذل ــيه، وأث املهــين اذلي تلق
.مستواه املهين وتقدم طالبه أكيديميي  

عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم
معالطلبة،لحتصيلقياساملعدةاتلحريريةاتلحصيليةاالختباراتمننموذجo.ليةبنيء االختبيرات اتلحصي3.1

.(اتلقييم)املختصةاجلهةرأيإرفاق

حتليل نتيئج االختبير 3.2
.اتلحصييل

o(انيةبيرسوم–تكراريةجداول)اتلحصيليةاالختباراتحتليلمننماذج.
oالطلبةنلتائجوصفيةتقارير.

ختبير توظيف نتيئج حتليل اال3.3
.ليميةيف حتسني الاعملية اتلاع

oمستوىتلحسنياملعلماستخدمهااليتالعالجيةوالربامجاخلططمننسخة
.الربامجهذهتنفيذىلعيدلتوثيقولكاملتعلمني،أداء

oنيحتسمدىتبنيحتصيليةاختباراتدرجاتكشوفمنمعتمدةنسخة
.العالجيةالربامجتنفيذبعدالطلبةمستوى

3.4
أدوات توظيف اسرتاتيجييت و

أداء اتلقويم ابلديل يف قييس
.الطلبة

oتقويميفاملعلميستخدمهااليتاحلديثةواألدواتاالسرتاتيجياتمننسخة
سلم–ةومعرفيمفاهيميةخرائط–الطالبإجنازملف):مثلالطلبةحتصيل
.(...اللفظياتلقدير

oواالجتاهاتامليولقياساختبارات.
oذلكيفلكرتويناإلاتلعليمبرامجتفعيلمنواالستفادةتقييميةحاسوبيةبرامج.

3.5
تصمين أساليب التقوين 

بوسائل الذاتي لعم عن
.مت ددة

oتلحسنييةاملهنممارساتهيفناقدةبصورةاتلدبرمناملعلمتمكنيوضحنموذج
.أدائه

oتفكرهفصحوكتابةأدائهتقييميفاملعلمعليهااعتمدمتنوعةاستبانات
.(هموج–أكادييمنائب–منسق–زميلمعلم–طلبةاستبانة):وتأمالته

oاملهينويراتلطمناملكتسبةواخلرباتتأمالتهأثرتعكسمهنيةممارساتإظهار.

اتلقويم( 3)املاعيير الرئيس 



راعية الطلبة( 4)
نقطة110

نيبومتنوعةخمتلفةفرديةفروقهنيك
أواكءاذليفالفرديةالفروقمثلالطالب

االستاعداداتأوادلرايساتلحصيل
.الشخصيةسميتأووامليولواملواهب

دلىرديةالفالفروقيرايعاملتمزيفيملاعلم
الفرديةالفروقمعويتاعيملالطلبة
املواهباكتشيفمنيمكنهبشلك

قلهيصوحييولاملتاعلمنيدلىاإلبداعية
مستوىلرفعيسىعوكذلكإبرازهيو

ويرىعتفوقهمياعززواملتفوقنيالطلبة
يفصاعوبيتيواجهوناذلينالطلبة
نيسبةاملاآليليتخيتيرلكهوذللكاتلاعلم

ثمومنفئيتإىلاملتاعلمنيتلصنيف
.طلبةالفئيتلراعيةمتاكملةبرامجيضع

األسييلبأهمبلييناملاعييرهذايهدف
فئيتةلراعياملاعلماتباعهياليتالرتبوية
.تطبيقهيونتيئجالطلبة

راعية الطلبة( 4)املاعيير الرئيس 

عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم

4.1

الربامج 
واألسييلب 

ية املستخدمة لراع
فئيت الطلبة 

.املختلفة

oلطلبةافئاتراعيةوبرامجخلططاملدرسةإدارةمنومعتمدةموثقةنسخ
ئةالف-الزمنيةالربجمة-اتلنفيذيةاإلجراءات-األهداف):متضمنة

ولكماملعلإعدادهايفشاركأوأعدهااليت(اتلقويمأدوات-املستهدفة
.الربامجهذهتنفيذىلعيدلتوثيق

oنيفهموتصالطلبةفئاتعنالكشفيفاملستخدمةاآليلاتمننماذج
-املدرسةسجالت):مثل(اتلعلمبطيئو-متفوقون-موهوبون)

-استبانات-املختصنيآراء-األمورأويلاءرأي-اذلاكءاختبارات
.(...املنظمةاملالحظة-اتلعارفبطاقات

oاملوهبةعنوذكرمعواملوهوبنياملتفوقنيالطلبةبأسماءمعتمدةكشوف.
oواملوهوبنياملتفوقنيالطلبةنتاجاتمننماذج.

اعية تقييم برامج ر4.2
.فئيت الطلبة

oفئاتهمجبميعنياملتعلمىلعالطلبةفئاتراعيةوخططبرامجتطبيقنتائج
.اإلدارةمنمعتمدةتكونأنىلع

oصيلحتتلطوراملوضحةللكشوفاملدرسةإدارةمنوموثقةمعتمدةنسخ
.املقرتحةمجالرباتنفيذبعداتلعلميفصعوباتيواجهوناذلينالطلبة

oهمونتاجئاملسابقاتيفالطلبةرأياستطالاعتأواالستبانات.
oتقديرشهادات.



يةاتلنمية املهن( 5)
نقطة100

لماعلملاملستدامةاملهنيةاتلنمية
هأدائمستوىرفعىلعتاعمل
حيققميبواثلقييفوالاعليماملهين

وكذلكاملهينههورفيطموحه
ىلعالوقوفمنتمكينه

قطرائيفاحلديثةاتلطورات
وتقنييتهاتلدريس
بييناملاعييرهذامنواهلدف
ماملاعليتباعهياليتاملنهجية

يقتطبوأثرمهنيي ،ذاتهتلنمية
.ادائهيفالربامجهذه

اتلنمية املهنية( 5)املاعيير الرئيس 

عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم

5.1
املشيركة يف ورش 
الاعمل وادلورات 

.اتلدرياية

oيةاتلنمبرامججلميعاملدرسةإدارةمنومعتمدموثقحرصكشف
يةتدريبورش-مشاهدةدروس):املعلموأعدهاحرضهااليتاملهنية

السنواتخاللتكونأنىلع(مؤتمرات-حمارضات-ندوات-
حضور-ذتنفي-تنظيم-إعداد):املعلمدوربيانمعاملاضيةاثلالث

...).

5.2
املشيركة يف 

املؤتمرات وانلدوات
.واملحيرضات

:مثلاملهنيةاتلنميةبرامجيفاملاعلممشيركةتؤكدأدلة
oواحلضوراتلقديرشهاداتمننسخة.
oاإلداريةاتلقاريرمننسخة.
oاتلنفيذجهاتمنالصادرةاتلعاميممننسخة.
oدعوةبطاقات.
oاجلرائدمنقصاصة.
oفوتوغرافيةصور.
oفيديوأرشطة.

إعداد ابلحوث 5.3
.اإلجرائية

oىلعليدماإرفاقمعاملعلم،أعدهااليتاإلجرائيةابلحوثمننسخة
.واضحعليممنهجوفقابلحثهذاوتطبيقإعداد



عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم

5.4
الاعضوية يف 
يت املنظميت واهليئ

.املهنية
oادلورعةطبياملعلميبنيأنىلعدويلة،أوحمليةمهنيةعضويةبطاقة

.عملهجماليفالعضويةهذهمناستفادتهومدىبه،يقوماذلي

5.5
توظيف نتيئج 

امج املشيركة يف بر
يف اتلنمية املهنية

.الاعمل

oجماليفهاوأثراملهنيةاتلنميةبرامجمناملعلماستفادةمدىتوضحأدلة
.عمله

oاملهنيةيةاتلنمبرامجمناكتسبهااليتاخلرباتاملعلمنقلتؤكدأدلة
.الزمالءللمعلمني

oنقلضيحتلواملهنيةاتلنميةبرامجيفاملشاركنيألسماءموثقكشف
.اخلربة

oاخلربةنلقلوتقديرشكرشهادات.
oالطلبةحتصيليفاملهنيةاتلنميةبرامجيفاملشاركةنتائجأثرتثبتأدلة

.األكادييم

...يتبع ... 

اتلنمية املهنية( 5)
نقطة150

اتلنمية املهنية( 5)املاعيير الرئيس 



عينيت من األدلة اتلوثيقيةاملاعييري الفريعم

6.1
اعهي اإلجراءات اليت يتب

املاعلم للتواصل مع 
.أويليء األمور

oستوىمىلعالطالعهمالطلبةأمورأويلاءإىلاملعلممناخلطيةاملراسالتمننسخة
.املدرسةوبرامجالصفيةباألنشطةواتلعريفتقدمهمومدىأبنائهم

oاليتالقةالعفعايلةمدىتظهراليتاألمورأويلاءمناملقدمةالراجعةاتلغذيةمننسخ
.واملجتمعاألمورأويلاءمعاملعلمأقامها

oأويلاءوالطلبةإعالمخبصوصاملعلمقبلمناملعدةاإللكرتونيةاملواقعمننموذج
.معهمواتلواصلاملدرسيةاألنشطةعناألمور

oاملعلمامهاأقاليتالعالقةتبنيالطلبةأمورأويلاءمعاللقاءاتسجالتمنمقتطفات
.معهم

oشةاملعايكحصصاحلصةتقييميفاألمورأويلاءمشاركةتبنيدراسيةخطط.
oيفبارشمبشلكاملجتمعوأعضاءاألمورأويلاءإرشاككيفيةتبنيخططأوتقارير

.الطلبةتعلمتلعزيزاملعدةاملدرسيةواملشاريعالصفيةاألنشطة

6.2
النشيطيت واألعميل 

م بهي اتلطوعية اليت يقو
ة املاعلم وطلبته خلدم

.املجتمع املحيل

oاألرسخلدمةهوطلبتاملعلمنفذهااليتاتلطوعيةواألعمالاملجتمعيةاألنشطةمننسخ
.املحيلواملجتمع

oاملناسباتلةأمثومنوطالبهاملعلمفيهاشاركاليتاملجتمعيةاملناسباتحبرصكشف:
-مسننيللالوفاءمحلة-القطريابليئةيوم-للمياهالعاليمايلوم-املرورأسبوع)

.بوتيةاثلباألدلةمشاركتهيثبتماإرفاقإىلباإلضافة(...الرياضيةاملناسبات
oاملجتمعيةللفعايلاتوصورتقارير.

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

األمور واملجتمع املحيل
نقطة50

تاخربيستثمراملتمزياملاعلم
يفاملحيلواملجتمعاألرسةوطيقيت

.االبنيءوتطورنموعملية
يفهوطلبتاملتمزياملاعلميشيرك

اتلطوعيةواألعميلالنشيطيت
فعوراملحيلاملجتمعخلدمةوذلك

ماعيةاملجتبيلقضيييوعيهممستوى
.(...املواطنة–ابليئة):مثل

اعلماملدوربلييناملاعييرهذايهدف
حيلاملواملجتمعاألرسةإرشاكيف

ذلككاتلاعليميةالاعمليةيفكلك
املدرسةألهدافالرتويج

.هيومنيسبيتوأنشطتهيوإجنيزاتهي



عينيت من األدلة اتلوثيقيةيعاملاعييري الفرم

7.1

حتديد 
املشيراكت 
املتمزية يف 
األنشطة 
.واملسيبقيت

oأعدهااليتواملسابقاتلألنشطةاملدرسةمديرمنومعتمدموثقحرصكشفاملعلميرفق
.(جانلتائ-والوسائلالفعايلات-األهداف)موضحا  تنفيذهايفشاركأواملعلمونفذها

oمثلابقاتواملساألنشطةيفاملشاركنيالطالبأعدادلزيادةاتلحفزييةاألسايلبتوضيح:
إقامة-املدرسةموقعىلعالطلبةإجنازاتإبراز-الرشفلوحةيفالفائزينأسماءإبراز)

.(...إنتاجهملعرضمعارض
oميةوعلثقافيةمسابقات-معسكرات-معارض)واملسابقاتلألنشطةفيديوأرشطة

.(وغريها...وترفيهيةورياضية
oواملسابقاتلألنشطةفوتوغرافيةصور.
oجرائدقصاصات.
oاألنشطةهذهونرشتفعيليفاالجتمايعاتلواصلمواقعمناالستفادة.
oشكررسائل.
oوطالبهاملعلمعليهاحصلاليتللجوائزفوتوغرافيةصور.

7.2
اإلجنيزات 
واملبيدرات 
.اإلبداعية

oيفشاركةامل):مثلعملهفرتةطولاملعلموإبدااعتومبادراتإلجنازاتتوثيقيةأمثلة
أوعلميةالابلحوثبعضإعداد-اتلعليميةاملصادرتنقيحأوإلعداداملهنيةاللجان

-كتبفتأيل-املسابقاتيفأوادلراسةيفمتقدمةمراكزىلعاحلصول-املشاريع
.(انلهائيةاتلقييماتيفمرتفعةنتائجىلعالطلبةحصول

oتقديرشهادة.
oاملشاريعمننسخة.
oاألحباثمننسخة.
oاملؤلفاتمننسخة.
oالوطنيةوادلاخليةاتلقييماتيفالطلبةحتصيلنلتائجمعتمدةوموثقةكشوف.

اإلجنيزات( 7)املاعيير الرئيس  اإلجنيزات( 7)
نقطة100

منرئيسجزءواملسيبقيتاألنشطة
يقحتقىلعيسيعدوهواملدريساملنهج

.املنهجأهداف
يعيستطاملدرسيةاألنشطةطريقعن

الطلبةقدراتيكتشفأناملاعلم
ربطيمكنطريقهيوعنوينميهي
ماعلوميتمنالطالبتاعلمهميوتاعميق

.واجتيهيتومهيرات
لطلبةابنيالفرديةالفروقاملاعلميرايع

:لمثاألنشطةمنكثريةأنوااعيوفرذلا
االجتميعية-اثلقيفية-الاعلمية)

بالطالوحيفز(...الفنية–الرييضية
ىلعحةاملطرواملسيبقيتيفاملشيركةىلع

.ليمالاعيأوواإلقلييمواملحيلاملستوى
مللماعلواإلجنيزاتاإلبداعيةاملبيدرات

–املؤلفيت–املقيالت–األحبيث):مثل

نتيئج–اتلاعليميةللبيئةداعمةمشيريع
.(تمزيوشهيداتجوائز–اتلحصيل

قيتاملسيبأبرزبلييناملاعييرهذايهدف
واملبيدراتواإلجنيزاتواألنشطة
.عملهفرتةخاللللماعلماإلبداعية



ختيمي  
واتلمزيدعواتني الصيدقة للجميع بيتلوفيق


