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  مقدمة:

يهــدف هــذا الــدليل إلــى تفســير المجــاالت والمعــايير والمؤشــرات للمشــرف التربــوي المتميــز، حيــث يتضــمن هــذا الــدليل   
مجموعة من المجاالت الرئيسة، وكل مجال يتضمن مجموعة من المعايير، وكل معيار يتضمن مجموعـة مـن المؤشـرات    

  الدالة عليه.
إلــى أداء أو ســلوكيات  قابلــة للقيــاس، مــن خــالل تقســيمه إلــى     ويالحــظ أن الــدليل التفســيري يهــتم بتحويــل المؤشــر  

)، جيد  4تقييمات، هي: ممتاز ( ةمجموعة من اإلجراءات السلوكية أو األدائية القابلة للقياس،  فنجد أمام كل مؤشر أربع
   .) 1)، مقبول ( 2)، جيد ( 3جدا (

العظمى، وهي أربع درجات، أي أن كـل األفعـال السـلوكية     علماً أن " ممتاز " تعنى : الحصول في هذا المؤشر على الدرجة
اإلجرائية الموجودة في الدليل التفسيري على المؤشر متوفرة، ويوجد أدلـة وشـواهد وإثباتـات ومسـتندات تـدل عليهـا؛       

 أو دلـيالً  اً" معناه أن جميع الشواهد الدالة متوفرة ماعدا شاهد فالدرجة المستحقة كاملة، وهكذا بالنسبة لـ " جيد جداً
  وهكذا. اًواحد اًأو مستند

كيفيـة تقـويم أداء المشـرف التربـوي،  بحيـث يمكـن اختيـار          -بشـكل إجرائـي    - : أنـه يوضـح  وفائدة الدليل التفسيري هي
  المشرف المتميز في ضوء مجموعة من المعايير والمؤشرات العلمية.
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  دليل درجات التقييم: .1
 فـي طلـب الترشـيح، وسـجل الـدوام الرسـمي، وسـجل تـدوين ملحوظـات مـدير           يستخدم المقيم دالئل التميز الواردة  

ليعطي درجات علـى  ؛ تساعد في دقة التقويم ىمصادر أخر ة، والخطة اإلستراتجية للمشرف التربوي، وأيمكتب اإلشراف
  المجاالت األساسية للتميز في األداء التدريسي، وكل مجال سيقيم على تدرج من أربع نقاط كما يلي:

 الوصف الدرجة التقييم م

 4 متميز .1

  ويتحدد ذلك في:، اتلتمكن من المعارف والمهارات واألداءفي االمرشح تميزاً مبهراً ومنقطع النظير يظهر 
 اإلجابات موثقة لجميع المتطلبات. ·
 يوجد إثبات شامل لجميع المتطلبات. ·
 تبين مستوى عالياً من الفاعلية والنضج. ئياتتتضمن أمثلة ومراجع وإحصا ·
 بشكل كامل بأدلة ووثائق متكاملة. ميدعت ·
 متناسقة وشاملة. أفكار  ·
 ما يطلب من المشرف التربوي.تفوق اإلجابات  ·
 .مصدقة لكافة الشهادات والوثائق صور ·

2. 
جيد 
 3 اجدً

  ويتحدد ذلك في: ، اتيوضح المرشح دالئل قوية للتمكن من المعارف والمهارات واألداء
 إجابات موثقة تغطي معظم المتطلبات. ·
 إثبات لمعظم المتطلبات.  ·
 أمثلة ومراجع وإحصائيات كافية. ·
 بوثائق وسجالت كافية. ميدعت ·
 معقولة. أفكار ·
 وعي وفهم كافيين بالموضوع. ·
 اإلجابات تفوق ما هو مطلوب من المشرف التربوي. ·
 .لكافة الشهادات والوثائق صور ·

 2 جيد .3

  ويتحدد ذلك في:، اتيوضح المرشح دالئل محدودة للتمكن من المعارف والمهارات واألداء
 إجابات موثقة تغطي بعض المتطلبات.  ·
 عض اإلثباتات لجميع المتطلبات. ب ·
 تتضمن بعض األمثلة والمراجع.  ·
 بالوثائق والسجالت.  تدعيم ·
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 الوصف الدرجة التقييم م

 درجة من الوعي والفهم بالموضوع. ·
 وتطوير.لتحديث لبعض الجوانب  حاجة ·
 اإلجابات متقاربة مع ما يطلب من المشرف التربوي. ·

 1 مقبول .4

  ويتحدد ذلك في:، اتالمعارف والمهارات واألداء منيوضح المرشح دالئل ضعيفة وغير مقنعة للتمكن 
 تغطي قليالً من جوانب الموضوع. ،إجابة وصفية  ·
 أو سجالت. ،أو وثائق ،أو أرقام ،على أمثلة عدم االحتواء ·
 والعبارات غير مدعمة بالدليل. إثبات، وجودعدم  ·
 األدلة واألرقام المدرجة غير مكتملة وغير كافية. ·
 عن بداية تجاوب مع متطلبات المعيار والمؤشر. تعبيرها ·
 وتحديث. ،وتطوير ،معظم العناصر بحاجة إلى مراجعة ·
 منهجية غير واضحة.ال ·
 اإلجابات أقل مما هو متوقع من المشرف التربوي. ·

 استيفاء بطاقة المعايير: دليل .2
رئيس ، ورأي الـ من خطط إشرافية متميـزة  :اإلشرافالمشرف التربوي المرشح في ملف ترشيحه دالئل التميز في  ييستوف

وتفـاعلهم  المسـتهدفين باإلشـراف،   ، وتأمالت وتعليقـات فـي أعمـال    المباشر في الخطط وتنفيذها ، ومردودها التربوي
ومجـاالت المعـايير الـواردة فـي     اإلشـرافي،  شرف في تقديمه كدالئل على تميزه فـي األداء  ما يرغب الم، وكل مع المشرف

  بطاقة التقييم.

 :  التنسيق .3
عـادي ،   14حجـم خـط   و ، ) Simplified Arabicيلتزم المشرف التربوي بكتابة جميع األوراق الواردة في ملف الترشيح بخط (

والمحـاذاة يمـين، مـع تـرقيم      ،سـم مـن جميـع االتجاهـات    3وامش ، وتكـون الهـ  Boldغـامق   16وفي العناوين حجـم خـط   
  جميع الصفحات.

 أسئلة شائعة واستفسارات: .4
لكترونـي للجـائزة   إلفـال تتـردد فـي التواصـل معنـا عبـر الموقـع ا        ؛إذا كان لديك أسئلة أو استفسارات عن جـائزة التميـز    

www.tamayaz.org.sa، لكتروني  أو البريد اإلinfo@tamayaz.org.sa  .     
  

http://www.tamayaz.org.sa
mailto:info@tamayaz.org.sa
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 المؤشرات .5
  أوال : مجال التمكن العلمي والتنمية المهنية 

المهنيـة  ، ومشـاركته المتميـزة فـي األنشـطة     يقيس هذا المجال تمكـن المشـرف مـن تخصصـه العلمـي وطـرق البحـث         
   للمستهدفين بإشرافه.

  والتفسير الشواهد  المؤشرات  المعيار

التمكن من  .1
التخصص 
العلمي 

في مجال 
  العمل.

يتابع مستجدات 
التخصص 
  اإلشرافي.

عن مستجدات تخصصه اإلشرافي في العامين األخيرين (نسخة من التقرير مع  اًيعد تقرير .1
 تحديد المراجع وموضح في التقرير رؤيته التطويرية في ضوء المستجدات).

عن بحث علمي منشور في تخصصه اإلشرافي في العامين األخيرين مع توثيق  اًيعد تقرير .2
 شرافي).مل اإلبحث وأهميته في العالبحث (نسخة من التقرير موضح فيه المستفاد من ال

في مجال تخصصه اإلشرافي تم حضوره أو المشاركة فيه عن مؤتمر علمي حديث  اًيعد تقرير .3
 أو المشاركة). بالحضورفي العامين األخيرين (نسخة من التقرير مع توثيق المؤتمر، وإفادة 

  (نسخة من القائمة).قائمة بأهم المواقع اإللكترونية المرتبطة بتخصصه اإلشرافي يقدم  .4

. يمتلك المؤهالت 2
  العلمية المناسبة.

أو  (صورة من الشهادة في مجال عمله اإلشرافي ها)(معترف بعلى درجة الدكتوراة يحصل .1
 .)صورة معادلة الشهادة للجامعات غير السعودية

في مجال عمله اإلشرافي (صورة من الشهادة أو  ها) (معترف بعلى درجة الماجستير يحصل .2
 .معادلة الشهادة للجامعات غير السعودية)صورة 

(صورة من دة ذات العالقة على دورة اإلشراف التربوي أو الدورات الفصلية المعتم يحصل .3
 .الشهادة)

معادلة الشهادة للجامعات (صورة من الشهادة أو صورة  على درجة البكالوريوس يحصل .4
  .لسعودية)غير ا

التمكن من  .2
البحث 
  العلمي.

يتمكن من مهارات 
البحث العلمي في 

  مجاله اإلشرافي.

المشكالت التي يشعر يحدد المشكالت التي تعيق مسيرة عملية التعلم والتعليم (قائمة ب .1
 لى دراسة بما ال يقل عن خمس مشكالت في المجال اإلشرافي).بأنها تحتاج إ

وفق منهج بحث مناسب (نسخة  اإلشرافيالمجال  مشكلة فيدم خطة إجرائية لبحث يق .2
 من الخطة تتضمن عناصر البحث العلمي).
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  والتفسير الشواهد  المؤشرات  المعيار

عمل (نسخة كاملة من البحث كثر في مجال الري بحثاً علمياً لحل مشكلة محددة أو أيج .3
  .التعليم، أو خطاب تسهيل مهمة باحث)التربية و، إفادة بتطبيق البحث من إدارة العلمي

حوثاً . ينشر ب2
ومؤلفات في 

  مجاله اإلشرافي.

المنشور أو ورقة العمل المنشورة  (نسخة من البحثأو ورقة عمل بمفرده  اًعلمي اًبحثينشر  .1
  ).أو إفادة بقبول البحث أو ورقة العمل للنشر

 بمفرده (نسخة من الكتاب). اًمؤلف اكتاب ينشر .2
أو إفادة من الجهة  (نسخة من البحث اً بالمشاركة مع آخرينمنشور اًعلمي اًبحثيقدم  .3

  ).بقبول البحث للنشر
  كتاب بالمشاركة مع آخرين. (نسخة من الكتاب).ينشر  .4

التنمية  .3
المهنية 
المستدامة

.  

  
  

التنمية يحقق 
  المهنية الذاتية

ة ويضع خطة لتلبيتها (نسخة من حاجاته التطويري يستخدم أدوات متنوعة لتحديد .1
 الخطة التطويرية الذاتية).دوات ونسخة من األ

ل المطالعة والقراءات الذات .2 (ملخص موجز عن  ية لكتب في مجال اإلشراف التربوييُفعّ
 تطبيقاته في اإلشراف).عنوان الكتاب و ب موضح بهالكتا

بتخصصه (نسخة من قرار ترشيحه مع إفادة المرتبطة  التربويةفي الفعاليات يشارك  .3
 بالحضور).

المشرفين لمناقشة سبل تطوير العمل (صورة من الدعوات المرسلة، م اللقاءات مع ظين .4
 ضر اللقاءات ).اصورة من مح

خالل العامين  البرامج المعتمدة للتنمية المهنيةيشارك كمدرب بفاعلية في األنشطة و .5
  األخيرين (إفادة معتمدة بالمشاركة).

خالل العامين  المهنيةالبرامج المعتمدة للتنمية يشارك كمتدرب بفاعلية في األنشطة و .6
  األخيرين (إفادة معتمدة بالمشاركة).

يحقق التنمية 
  المهنية الجماعية

يعد نشرات عن أهمية التنمية المهنية وتوزيعها على زمالئه المشرفين. (نسخة من  .1
 النشرات مع إفادة من مرجعه بتوزيعها).

  برز نتائجها).عن المشاركات وألية مع المشرفين لتطوير العمل اإلشرافي (تقرير يشارك بفاع .2
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  والتفسير الشواهد  المؤشرات  المعيار

إدارة  .4
الحاجات 
  التدريبية
للمستفيدي

  .ن

د الحاجات . يحد1
التدريبية 
  للمستفيدين

  من التدريب). المستفيدينالمستفيدين من التدريب (قائمة بأسماء  يحدد .1
د نوع الحاجات التدريبية (مؤسسية،  أفراد، يوظف أدوات علمية متنوعة لتحدي .2

  .دوات المستخدمة)وظيفية)(نسخة من األ
دارية إلا توالمخاطبادوات على المستفيدين (عينة من استجابات المستفيدين، األ قبيط .3

  الخاصة بالتطبيق).
حصائيا ويستخرج النتائج (نسخة من التقرير النهائي يجمع ويحلل استجابات المستفيدين إ .4

حصائية المستخدمة والرسوم البيانية الموضحة ائج التحليل محددة فيها البرامج اإللنت
  والنتائج النهائية).

يلبي الحاجات  .2
 التدريبية

  للمستفيدين

(نسخة من الخطة موضح فيها: اسم  الحاجاتيضع خطة تدريبية مبنية على تحديد  .1
  البرنامج والمستفيدين واسم المدرب وزمن ومكان التنفيذ والتقنيات التدريبية الالزمة).

(نسخة من االعالنات عن الدورات والمخاطبات االدارية الخاصة بها وصور  بإتقانينفذ الخطة   .2
  لمحتويات العروض التدريبية). CDمن الدورات التدريبية و

م البرامج يقوّ . 3
يبية الملبية التدر

لحاجات 
  المستفيدين

(نسخة ورقية أو إلكترونية من  عن البرامج التدريبية المقدمةرضا المستفيدين  يقيس .1
  تقويمات البرامج المنفذة).

  النتائج (نسخة من التقرير النهائي للتحليل). ويستخلصيحلل استجابات المستفيدين  .2
  .)تقرير النتائجالتدريب في الميدان (نسخة من  يقيس أثر  .1
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  العمليات اإلشرافية: قيادة الثاني  المجال
  قدرة المشرف على تخطيط وتنفيذ وتحفيز وتقويم العملية اإلشرافية . مدى يقيس هذا المجال

 الشواهد والتفسير المؤشر المعيار

التخطيط   .1
 لعمليةل

ية اإلشراف
وفق 

منهجية 
  .علمية

يحلل واقع  .1
ممارساته 
  اإلشرافية

نسخة من تقديرات أدائهم الوظيفي (و ،خبرتهمو ،مؤهالتهم: المستفيدينبيانات يحصر  .1
  .)البياناتقائمة 

مستهدفة موضح فيها قائمة ببيانات المدارس اليانات المدارس التي يشرف عليها (بيحصر  .2
  ).كل منهال الفرص والتحديات

نسخة من التحليل، موضح فيها اآلليات االحصائية المستخدمة (يحلل البيانات التي تم حصرها  .3
  والرسوم البيانية).

حليل بيانات المستفيدين التقرير النهائي لتالقوة والضعف ( مجاالتد حدييستخلص النتائج و .4
  ونقاط الضعف وسبل تجاوزها). ، محدد فيها نقاط القوة وسبل استغاللهاوالمدارس

يعد خطة  .2
إشرافية 
  تشغيلية

يضع خطة تشغيلية وفق نتائج تحليل الواقع ، تتضمن معالجة المشكالت واستغالل المميزات  .1
هداف تنفيذ، وبحيث تتكون الخطة من :األيضا كيفية إشراك المستفيدين بالوتوضح أ للتطوير
نجاز والجدول ومؤشرات اإل لألهدافوالزيارات وآليات التنفيذ المحققه  واألنشطةوالبرامج 

  (نسخة من الخطة التشغيلية). للتنفيذالزمني 
نسخة من بعض محاضر االجتماعات التي ( المستفيدينمع بعض التشغيلية الخطة  يناقش .2

الخطة والتعديالت المطلوبة ناقشت ذلك موضح فيها مالحظات ومرئيات المستفيدين على 
  ).عليها

رابط نسخة لو المشرف (أاف على الموقع الخاص باإلشرالتشغيلية المعتمدة نشر الخطة ي .3
  .الخطة)

تبني  .2
الحوافز 
اإليجابية 

لدعم 
العملية 
  .التعليمية

يعزز األداء  .1
  المتميز

 
سماء المستفيدين وجوانب تميز يز لدى المستفيدين (قائمة تتضمن أيحدد قائمة بجوانب التم .1

 لهم وفق تميزهم). م الموكلةكل منهم وطبيعة التكريم الذي حصل عليه والمها
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 الشواهد والتفسير المؤشر المعيار

  
يقدم تغذية  .2

راجعة محفزة 
  للمستفيدين

نسخ من سجل الزيارات المدون بها توصياته، ونسخة من ( في التحفيز يجابيةإ يستخدم عبارات .1
  الخطابات الموجهة للمستفيدين بهذا الجانب).

  يضع برامج عالجية لتحسين األداء (نسخة من البرامج). .2

  

التعاون  يشجع .3
 المنافسةو

بين  اإليجابية
  المستفيدين

(نسخة من النشرات  التربوية والنشرات اللقاءاتالداخلي لدى المستفيدين من خالل  الحافزيثير  .1
  بهذا الموضوع). قاءاتالمعدة بهذا الجانب، ونسخة من الدعوات للالتربوية 

ل المسابقات  بين ال .2 نسخة من المسابقات واألعمال مستفيدين في إطار العمل المميز (يفعّ
 التفعيل). آليةو المستفيدقدمها التي 

يعقد جلسات تعاونية بين المستفيدين لحل المشكالت التي تواجههم ولتبادل الخبرات مثل  .3
جلسات العصف الذهني، والجلسات الحوارية (نسخة من الدعوات الخاصة بالجلسات وقائمة 

 برز نتائجها).لجلسات التي تم عقدها وتقرير عن أبا
ل فرق عمل نجاز المهام من خالل فرق العمل التعاونية، وآليات إيعرّف المستفيدين ب .4 يشكّ

آليات  ااالجتماع مع المستفيدين موضح فيه ضرانسخة من محأعمال محددة (نجاز منهم إل
  نجازه ).فريق وما تم إ كل ومهامأسماء الفرق المشكلة العمل التعاوني، 

تنفيذ  .3
أساليب 
إشراف 
  .متنوعة

ينفذ الزيارات  .1
للمستفيدين 

  متميز.بشكل 

خالل  المستفيدينهم ( نسخة من بيانات بعض الذين سيزور المستفيدين معلومات يحدث .1
  .العام السابق لتقدمه للجائزة)

 واألدوات واإلجراءاتالالزمة لها( نسخة من األهداف  واألدوات وإجراءاتهاالزيارة  ه منفاهدأ يحدد .2
  .)الزيارةالمستخدمة في 

 .توضح مواعيدها) الزيارات خطةنسخة من (  ات الميدانيةالمشرف الزيار ينفذ .3
حد تقارير تعكس أولويات التعليم (نسخة من أ يزود المستفيدين بعد كل زيارة بتغذية راجعة .4

  ظهر فيها التغذية الراجعة).الزيارة ت

يطبق  .2
المداوالت 
  .اإلشرافية

  من األهداف).نسخة أهدافه من المداوالت اإلشرافية ( يحدد .1
 المداوالت). ىحدبعد كل زيارة (نسخة من تقرير إ المستفيدينمع  يعقد المداوالت اإلشرافية .2
تعكس أولويات التعليم (نسخة من  يزود المستفيدين بعد كل مداولة إشرافية  بتغذية راجعة .3

 ظهر فيها التغذية الراجعة).والت تاتقارير المد ىحدإ
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 الشواهد والتفسير المؤشر المعيار

يفعل تبادل  .3
بين الزيارات 

  .المستفيدين

  نسخة من األهداف ).( أهدافه من الزيارات المتبادلة بين المستفيدين يحدد. 1
  .( نسخة من جدول الزيارات )معد جدول الزيارات الوفق  . يتابع تنفيذ الزيارات2
  عن نتائج الزيارات المتبادلة ( نسخة من تقرير نتائج الزيارات ). اًتقرير. يقدم  3

  يفعل .4
المشاغل 
  التربوية

هداف وفقا ألمن انسخة ( ما يلبي حاجات المستفيدينب التربوية المشاغل أهدافه من يحدد .1
  .للحاجات)

  ).نسخة من خطة التنفيذيذ المعدة (المشرف المشاغل التربوية وفق خطة التنف ينفذ .2
م .3 نسخة من استبانات التقويم، هداف (ألمدى تحقق ا يقيسو المشاغل التربوية المنفذة يقوّ

  ).هدافهاأوتقرير عن نتائج تحقق 

يفعل النشرات  .5
التربوية 

والقراءات 
  الموجهة.

 .هداف)أل(نسخة من ا نشرات التربوية والقراءات الموجهةيحدد أهدافه من ال .1
 تالنشرا بأسماءهداف المحددة ( قائمة ألللمستفيدين وفق ا متخصصةيعد نشرات تربوية  .2

  .)النشرات ىحدوزعها ونسخة من إالتي 
جع واالحتياج الذي المرا بأبرزمجموعة من القراءات الحديثة المرتبطة باإلشراف (قائمة  يحدد .3

 ).يلبيه كل مرجع
م  .4 نسخة هداف المحددة (ألعلى المستفيدين بناء على ا فاعلية النشرات والقراءات المنفذةيقوّ

  هدافها ).أاستبانات التقويم، وتقرير عن نتائج تحقق من 

يفعل الندوات  .6
  .اإلشرافية

  .)هدافألمن انسخة ( اتالندو ه منأهداف يحدد .1
  ).فيذ المعدة (نسخة من خطة التنفيذالندوات وفق خطة التن ينفذ .2
م .3 نسخة من استبانات التقويم، وتقرير عن هداف (ألمدى تحقق ا يقيسو الندوات  المنفذة يقوّ

  ).هدافهاأنتائج تحقق 

يفعل البحوث  .7
في  اإلجرائية

مجاله 
  اإلشرافي.

 .هداف)أليحدد أهدافه من البحوث االجرائية (نسخة من ا .1
  .)الفرق البحثية واسم البحث لكل فريق بأسماءقائمة (إلجراء البحوث العلمية  فرق عملل شكّي .2
م .3 (نسخة من فضل البحوث التي تناولت بعض المشكالت التعليمية وشاركت في حلها أ يكرّ

  ).مشاهد التكريم المعتمدة
 .)أبرز النتائجتقرير بملخصات البحوث وحوث اإلجرائية في تحسين األداء (من نتائج الب يستفيد .4
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 الشواهد والتفسير المؤشر المعيار

تقويم  .4
األداء 

  اإلشرافي.

يقيس األثر  .1
  اإلشرافي.

نسخة من األدوات شرافية (مدى تحقق أهداف الخطة اإل يستخدم أدوات مناسبة لقياس .1
  المستخدمة).

  ).جوالنتائيحلل ويستخرج النتائج (نسخة من التحليل  .2
 يعد تقريراً .2

عن واقع  نهائياً
  ه اإلشرافي.عمل

ق أعماله بملف انج .1  اإلنجازملف  إلكترونية من(نسخة  نهائياً از خاص بعمله ويعد تقريراًيوثّ
  في ثالث صفحات) .النهائي وملخص للتقرير 

  
  

  المبادرات اإلبداعية  المجال الثالث: 
يقيس هذا المجال مدى تحقق العمليات والممارسات اإلشرافية المبدعة ذات الجودة العاليـة فـي أداء المشـرف التربـوي     

    لعمله اإلشرافي.

  الشواهد والتفسير  المؤشر  المعيار

تصميم . 1
إبداعية برامج 

جديدة 
  .ومطورة

.يطور تطبيقات 1
ومنهجيات 

العمليات 
  اإلشرافية

م أفكاراً .1 بداعية لتطوير تطبيقات ومنهجيات العمليات اإلشرافية ( ملخص ألفكاره إ يقدّ
  شرافية )ير تطبيقات ومنهجيات العمليات اإلاإلبداعية لتطو

 أفكاراً . يقدم 2
إبداعية 

  للتحديات

م أ .1  ة(ملخص للتحديات واألفكار المبتكر في مرحلة التخطيط بداعية للتحديات إ فكاراًيقدّ
  .صفحات) 3لحلها في حدود 

دم أفكارا إ .2  ة(ملخص للتحديات واألفكار المبتكرفي مرحلة التنفيذ  بداعية للتحديات يقّ
  .صفحات) 3لحلها في حدود 

م أفكارا إبداعية  .3  ةات واألفكار المبتكر(ملخص للتحديفي مرحلة التقويم للتحديات  يقدّ
  .صفحات) 3لحلها في حدود 

(ملخص  لتفادي تكرارها مستقبالً ؛رصد التحديات التي تم وضع جوانب وقائية لهاي .4
  .)صفحات 3ر الوقائية  لها في حدود للتحديات واألفكا
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التحسين  يفعل . 3
المستمر في 

تنفيذ البرامج 
  اإلشرافية

ر  .1  ،من اإلجراءات السابقة وعملية التحسين التي تمت عليهاإلجراءات اإلشرافية (نسخة يطوّ
 .مع توضيح اإلجراءات أو الوقت أو التكلفة التي نتجت عن عملية التبسيط)

ل .2  فريق عمل التحسين المستمر المساند للبرنامج اإلشرافي( نسخه من قرار التشكيل يشكّ
عمليات اإلشرافية يتضمن ال ىإلحدوقائمة بالعمليات اإلشرافية التي تم تحسينها ونموذج 

  .) األهداف وفرق العمل والمهام والنتائج التي تحققت
  .)من الطرق التحفيزية المطبقة ة(نسخ تحفيزية لفريق العمل طرق يقدم .3

تجارب  . يطور4
وأنماط إشرافية 

مستفادة من 
  دول األخرىال

م .1 مع تحديد  التجارب العالمية اإلشرافية التي طبقها في الميدان(نسخة من تقرير ىحدإ يقدّ
 ).المراجع

م .2 مع تحديد  أحد األنماط اإلشرافية الجديدة التي طبقها في الميدان(نسخة من تقرير يقدّ
  ).المراجع

ر إحدى التجارب أو األنماط اإل .3 كة ( وي بالمملشرافية الجديدة بما يتالءم واإلشراف التربيطوّ
  جراه عليها).مع تحديد المراجع والتطوير الذى أو النمط اإلشرافي األصلي تقرير عن التجربة أ

يشجع على . 5
 الحصول على

ءات اختراع في برا
  العملية التعليمية

خصص (نسخة من النشرات يشجّع المستفيدين على نشر براءات اختراع في مجال الت .1
  و الخطابات التشجيعية). التشجيعية أ

قائمة بأسماء المشاريع التي يشرف على تنفيذها تنفيذ مشروعات تعليمية إبداعية (يدعم  .2
 حد المشاريع).سماء منفذيها وجهاتهم وتقرير عن أوأ

و عالميا (رابط شرافي مسجلة محليا أاإل جال تخصصهيحصل على براءة اختراع واحدة في م .3
  االختراع).الموقع المسجل فيه براءة 

تطبيق    .2
 بعض أدوات

القياس 
والتقويم في 

العمل 
  .اإلشرافي

يعمل المشرف . 1
وفق آلية لقياس 

  المستفيدين .رضا 

من العمليات اإلشرافية ( نسخة من األداة  المستفيدينلقياس رضا مبتكرة أداة  يصمم .1
 .ضمن نتائج القياس المطبقة)تت

ر  .2 في تطوير الخدمات  المستفيدينستثمار آراء ال ؛والمقترحاتآلية إلدارة الشكاوى يطوّ
  . )انموذج آللية عمل تم تطبيقهاإلشرافية (
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  اإلشراف اإللكترونيالمجال الرابع: 
 اإلشرافية.في العملية  تقنية المعلوماتقدرة المشرف التربوي على توظيف يقيس 

 الشواهد والتفسير المؤشر المعيار

تفعيل  .1
 برامج

اإلشراف 
 .لكترونيإلا

ق األعمال   .1 يوثّ
والمهام اإلشرافية 

  إلكترونياً
 

(نماذج مـن الخطـط    إدخال الخطط واألساليب اإلشرافيةلكترونية في البرامج اإل يستخدم  .1
  اإلشرافية المدخلة في البرامج).

ــرامج فــي    يســتخدم  .2 ــة مــن      إالب ــات المشــرف (صــورة للســيرة الذاتي دخــال وتحــديث بيان
 .مج)البرنا

ــل  .3 ـ ــاً     يفعّ ــة إلكترونيـ ــة الراجعـ ــة والتغذيـ ــاذج المتابعـ ــاذج  نمـ ــة  إ( نمـ ــة للمتابعـ لكترونيـ
 .)والمعالجة

يتابع البيانات   . 2
 ويحّدث إحصائياتها

ـة و رقميـة و       المستفيدينمعلومات  يستعرض  .1 حصـائية  إبالعمـل (نسـخة مـن تقـارير فنيّ
  .لكترونية)إ

معلومــات عــن الميــدان التعليمــي لعمــل المشرف(نســخة مــن تقــارير رقميــة    يســتعرض  .2
 .لكترونية)إوإحصائيات 

صفحة توجد  . 3
لمشرف ل إلكترونية

  التربوي
 

يعرض الخطة التشغيلية في مجال تخصصه اإلشـرافي (رابـط مـن المشـاركات والمقـاالت       .1
  المعروضة).

لكترونيــا للميــدان التعليمــي (رابــط بقائمــة  إالمــواد التعليميــة والتربويــة المتاحــة  يعــرض .2
  .المواد المتاحة)

المشاركات والعناوين والمقاالت العلمية و التربوية (رابط مـن المشـاركات والمقـاالت     يبرز  .3
 .المعروضة)

  
 

ينّوع مصادر  .  4
لكتروني التقويم اإل

 لألداء الوظيفي 

  .لكترونية لملفات اإلنجاز)إ(نماذج  إلكترونياًملفات إنجازاتهم لإعداد المستفيدين  يتابع. 1
 .(رابط الكتروني للتقييمات) لكترونياًإ للمستفيدينتقييمات ذاتية يُعد  .2

ينشر األساليب   . 5
اإلشرافية على نطاق 

 أوسع

  .نترنت (رابط للمواد التعليمية)المواد التعليمية المتاحة عبر اإل يوفر  .1
 للمسـتفيدين النمـو المهنـي    لكترونية داخل المدرسة فـي إثـراء  مصادر التعلم اإل يوظف  .2

 .(رابط من المواقع)
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التفاعل  .2
لكتروني اإل

 .النشط

يمتلك مجموعة   .1
 حسابات في مواقع 

النشر واألوعية 
  اإللكترونية

  (نسخة مطبوعة لمدونة باسم المشرف بها رابط المدونة ). blogالمدونات  يستخدم  .1
 ).wiki(نسخة مطبوعة باسم المشرف بها رابط wiki الويكي  يستخدم  .2
ــط        يوظــف  .3 ــه (نســخة مطبوعــة باســم المشــرف بهــا رواب الملفــات التشــاركية فــي عمل

 الملفات).
(نسخة مطبوعة من مشاركاته ذات العالقة  في المواقع اإللكترونية والمنتديات يشارك   .4

 ).تديات والروابط باسمهفي المواقع والمن

لكترونياً إيتواصل   . 2
 مع الميدان التربوي .

ــدان التعليمــي (نمــاذج مــن     وظيفهــاوي ،مــع مراكــز االتصــال عــن بعــد    يتعــاون  .1 فــي المي
  .المراسالت )

لكترونية داخل الميدان التعليمي (قائمة بـروابط المحتويـات   إفي تفعيل مكتبة  يسهم   .2
 .)ذات العالقة بالتخصص لكترونيةاإل

 
تقنيات  . يوظف3

االتصال الحديثة في 
األعمال واألساليب 

 .اإلشرافية

أو مجموعـات   ،بالجديد في مجال تخصصهم عبر المجموعات البريديـة  المستفيدين يزود .1
 ونمـاذج لمـا تـم تزويـدهم     ،( قائمـة بالمجموعـات البريديـة والمشـتركين     االتصال الحديثة

 ).بها
فــي مجــال تخصصــه لمراســلتهم.  فــي قــوائم بريديــة خاصــة بأصــحاب االهتمــاميشــارك  .2

  (قائمة بريدية  بأصحاب االهتمام مع صور من المراسالت من خالل بريده الشخصي).
 ؛ومشاغل تربوية عن بعـد بالصـوت أو الصـورة لـزمالء العمـل وأصـحاب المجـال        اًورش يعقد .3

عن الورش والمشاغل التربويـة التـي    لتزويدهم بالجديد في مجال عملهم (تقرير مصدق
  .)عن بعد نفذت

مجالـه (صـورة مـن شـهادات     ب مرتبطـة فـي حضـور المـؤتمرات والنـدوات عـن بعـد        يشارك .4
 ).عنهاالحضور والمشاركة أو تقرير مصدق 
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 الشواهد والتفسير المؤشر المعيار

 توظيف .3
أنظمة 

وتجهيزات 
التعلم 

اإللكتروني 
الحديثة 

في األعمال 
  .اإلشرافية

 

يوظف أنظمة   .1
التعلم الحديثة في 
إنشاء نماذج مميزة 
لمقررات تعليمية 

 إلكترونية

فـي بنـاء وحـدات تعليميـة أو حقائـب تدريبيـة إلكترونيـة وفـق          المسـتفيدين  مع  يشارك  .1
  .المعايير العالمية (يقدم نماذج لمقررات أو حقائب تدريب  إلكترونية)

 المســتفيدينالتدريبيــة اإللكترونيــة علــى علــى تنفيــذ تطبيــق المقــرر أو الحقيبــة  يشــرف  .2
  في المقرر أو الحقيبة التدريبية). المستفيدينتقديم قائمة بأداء (

الحقائــب التدريبيــة الخبــرات التعليميــة وفــي نقــل وتبــادل  يشــارك مــع مشــرفي المجــال  .3
 ).كتروني الذي تم بين مشرفي المجالاإللكترونية (نماذج من التواصل اإلل

يوظف تقنية   .2
المعلومات في 

األساليب اإلشرافية 
 المتنوعة

  ).صميم نشرات إلكترونية في مجاله (نماذج من النشراتفي ت يشارك  .1
ــط لــبعض  ( عمالــه اإلشــرافيةألكترونيــة فــي أنظمــة االســتبانات اإل يســتخدم .2 نمــاذج ورواب

 انات).االستب

قياس أثر  .4
اإلشراف 

  .اإللكتروني

يقيس فاعلية   . 1
استخدام التقنية في 

األساليب اإلشرافية 
ومدى مساهمتها في 

 تلبية الحاجات 

  .دوات)لقياس أثر عمله اإلشرافي (روابط األ ؛محكمة لكترونيةإأدوات قياس  يصمم .1
 .)نتائجاللكترونياً (روابط إعرض نتائجها يو ،لكترونية المستخدمةاألدوات اإل يطبق .2
(تقريـــر عـــن الســـلبيات  لكترونـــيمؤشـــرات األداء اإلشـــرافي اإلتـــائج ويحلـــل ويســـتخلص ن .3

  .لكترونياً)إيجابيات واإل
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  أخالقيات المهنة واالتصال: الخامس المجال 
التـي تـرتبط بطبيعـة    اإلنسـانية واالجتماعيـة   الصـفات   المشـرف التربـوى بمجموعـة مـن      اتسـام يقيس هذا المجال  مدى 

  التربوي. وتساعده على التواصل مع أطياف المجتمع  ،عمله
  

  الشواهد والتفسير  المؤشرات  المعايير

االعتزاز  .1
 بمهنة

اإلشراف 
  .التربوي

 

يكون اتجاهاً إيجابياً  .1
 نحو المهنة 

وتقرير من صفحة  (نسخة من مهام المشرف التربوي يلم بمهام وأدوار المشرف التربوي .1
 ). واحدة حول رأيه فيها

من  موثقة نسخة( حول أهمية اإلشراف التربوي بإحدى الصحف ةصحفي تمقاال ينشر .2
 ).ت المقاالأحد 

يقدم صورة إيجابية  .2
عن المشرف 

 التربوي

عاليات التي شارك بها وتقرير قائمة بالفبوية مع المستفيدين (تر يشارك في فعاليات .1
 يجابي فيها).حدى الفعاليات يوضح دوره اإلعن إ

قائمة شرافي (اختصاصه اإل ابات شكر ودروع تدل على تميزه فيعلى خطيحصل  .2
 إلحدىبالشهادات والدروع التي حصل عليها خالل العاميين الماضيين ونسخة 

 ).ز ويفتخر بهاالشهادات التي يعت
 

ينجز المهام  .3
بدقة، الموكلة إليه 

وفي مواعيدها 
  المحددة

مشرف خالل العام الدراسي محدد الموكلة للقائمة المهام ينجز المهام المكلف بها ( .1
 ها ما أنجز وما لم ينجز).ب

 ).لمهامه حول إنجازه تقرير مصدقلمهامه ( حول إنجازه اًتقريريقدم  .2

االلتزام  .2
باألخالقيات 

المهنية في 
التعامل مع  

يلتزم  بقيم  .1
  وأخالقيات المهنة

مجال عمله  وآليات تطبيق الميثاق في رؤيتهيقدم ( يعرف بنود ميثاق أخالقيات المهنة .1
 اإلشرافي).

  من الرئيس المباشر تفيد بالتزامه بها).معتمدة إفادة  يلتزم بأخالقيات المهنة (نسخة  .2
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  الشواهد والتفسير  المؤشرات  المعايير

المستفيدين
يكون عادال في  .2  .

التعامل مع كل 
 المستفيدين

 يضع تعليمات واضحة للمستفيدين ( نسخة من التعليمات). .1
 يلتزم بها المستفيدون   في عملهم( نسخة من آليات العمل). يضع آلية عمل واضحة .2
  يفسر عناصر التقييم للمستفيدين ( نسخة من النشرة التفسيرية ). .3

يتعامل بمرونة  .3
ومهنية وشفافية 

 المستفيدينمع 

في أعماله ( نسخة من استطالع الرأى موضح بها اآلراء  المستفيدينيتقبل وجهة نظر  .1
  الجانب).  في هذا 

ألخذ اقتراحات حلها ( نسخة من مقترحات  ؛المستفيدينيطرح المشكلة على  .2
  المشكالت). لحل بعض المستفيدين

 ( قائمة ببعض اآلليات التي استخدمها). المستفيدينوضع آلية لتلقي مقترحات  .3

يهتم بتوجيه  .4
  الجدد المستفيدين

 الجدد (نسخة من الخطة وموضوعاتها). للمستفيدينيُعد خطة للتنمية المهنية   .1
 الجدد ( نسخة من البرامج). للمستفيدينيعقد برامج تدريبية  .2
الجدد( نسخة من النشرات أو  للمستفيدينيصدر مطويات، أو نشرات تربوية إرشادية  .3

 المطويات الخاصة بالمستفيدين الجدد).
 

بناء عالقات  .3
 مهنية

وثيقة مع 
الجهات 

  .المستفيدة

ل بفاعلية يتواص. 1
مع الجهات ذات 

  العالقة

 يستطلع مرئيات الجهات حول عالقتها بالمشرف ( نسخة من االستطالع). .1
قائمة بالمشاركات للعامين يشارك الجهات في المناسبات واالحتفاالت التي يقيمونها (   .2

 .)همية المشاركات حول أالماضيين محدد فيها المكان والزمان والجهة ، وتقرير 
 ،  روابط المواقع).في إصدار مجالت ( نسخ من المجالت مع الجهات ذات العالقةارك يش .3
 يت رعاية ذومشروعا ، مثل:للمستفيدينيشارك في تقديم مشروعات خدمية  .4

 نسخة من تقارير المشاركة).االحتياجات الخاصة، والفائقين،  (
 

  

.  يتعاون مع 2
لصلة؛  الجهات ذات ا

لتطوير العملية 
  التعليمية

شاركها  طط التربوية للجهة التي يزورها (تقرير من الجهة التييشارك في وضع الخ  .1
 موضح به  دوره).

 ).الخطاباتنسخ من ( نالمستفيدويزود الجهات بالمشكالت المهنية التي يعاني منها   .2
المشكالت التي تواجهها وتقديم رؤى تطويريه ( وثائق  يتعاون مع الجهات في حل  .3

 ومحاضر توضح التعاون).
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  الشواهد والتفسير  المؤشرات  المعايير

. يشارك في 3
المعارض والمتاحف 

التربوية المرتبطة 
 بعمله اإلشرافي.

لمعارض والمتاحف يشارك بفعالية في المعارض والمتاحف المرتبطة بعمله (قائمة با .1
 شهادات الحضور). ىحدالتي شارك بها وإ

موضح بها تلك  CDعن تطور التعليم بالمملكة / عملية اإلشراف(  اًوعروض اًأفالميقدم  .2
 األفالم والعروض).

( نسخة من التعليقات التى  يقدم تغذية راجعة عن المعارض والمتاحف المقامة  .3
  قدمها).

دعم مبدأ  .4
الشراكة 
 المجتمعية
بين جهة 

وبين عمله 
مؤسسات 

المجتمع 
ذات 

  .العالقة

مبدأ . يدعم 1
الشراكة بين جهة 

عمله وبين مؤسسات 
المجتمع المحلي ذات 

  العالقة.

 تقارير عنها ). يحضر اللقاءات  مع مؤسسات المجتمع المحلي ذات العالقة (  .1
نماذج من ( بالتربية والتعليمذوي العالقة  المجتمع المحلي يتواصل مع شخصيات  .2

  خطابات التواصل ).

. يرسخ مبدأ تبادل 2
التربوية بين  الخبرات

جهة عمله وبين 
المؤسسات التربوية 

  ذات العالقة.

 .يشارك  في اللقاءات  بالمؤسسات التربوية ذات العالقة ( وثائق المشاركة)  .1
من جهات عمل مختلفة ( نسخة من تبادل  المستفيدينينسق لتبادل الزيارات بين   .2

 ).، تقرير عن الزيارات المتبادلةالزيارات
  عمل تعقدها المؤسسات التربوية ( إفادة بالمشاركة).يشارك في ورش   .3
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  :بطاقة رصد درجات المشرف التربوي

  

 الدرجة المستحقة  الدرجة الكلية المؤشرات المعايير المجاالت م

1 
  المجال األول:

 التمكن العلمي والتنمية المهنية

1 2 8  
2 2 8  
3 2 8  
4 3 12  

2 
  المجال الثاني:

 قيادة العمليات اإلشرافية

1 2 8  
2 3 12  
3 7 28  
4 2 8  

3 
  المجال الثالث:

 المبادرات اإلبداعية
1 5 20  
2 1 4  

4 
  المجال الرابع:

 اإلشراف اإللكتروني

1 5 20  
2 3 12  
3 2 8  
4 1 4  

5 
  المجال الخامس:

 أخالقيات المهنة واالتصال

1 3 12  

2 4 16  

3 3 12  
4 2 8  

  208 52 18 المجموع
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