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عبر محاورها والتزاماتها ومنها 2٠٣٠أكدت رؤية المملكة العربية السعودية 

على تطوير العمل وتحقيق كفاءة وفاعلية في2٠2٠برنامج التحول الوطني 

ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها على أكمل وجه مما يكفل االرتقاء بمستوى 

.الخدمات وصوالً الى مستقبل زاهر وتنمية مستدامه

ومن هذا المنطلق يأتي هذا الدليل االرشادي في إطار سعي مكتب شرق الدمام

مسيرة لدعم مستوياته بالممارسات الفضلى واألدوات العملية مما يسهم في دفع

القيادة التميز في الخدمات واألداء، وليكن مرجعاً استرشادياً ومعيناً لمشرف

.المدرسية في تنفيذ مهامه بكفاءة وأكثر فاعلية

أسأل هللا أن يبارك في هذا الجهد وأن يحقق الهدف المقصود منه على النحو

المطلوب وهللا ولي التوفيق

المقدمـة

مشرفة القيادة المدرسية

فاطمة بنت عبدالرحمن الصفار. أ
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يهاا علواإلشاراف المدرساية المهام المطلوب القياام بهاا مان قبال مشارف القياادات تنفيذ . ١

.ومتابعتها

.والمدارسالمكاتبفيالقيادةلمشرفالعملإجراءاتتوحيد.2

.العمليةخطواتمنخطوةكلفيالمختصتحديد.٣

.التطبيقفيواالجتهاداتالعشوائيةمنالحد.٤

.هاوانسياباإلجراءاتتسلسلفيوالفاعليةوالكفاءةالجودةمنقدرأعلىتحقيق.٥

الدليل أهداف 
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مهام مشرفة القيادة المدرسية 

التاليق يمكن تصنيف مهام مشرفة القيادة المدرسية من الناحية النظرية وف

.ادارة التعليممشرفة القيادة المدرسية في مهام •

.مهام مشرفة القيادة المدرسية في مكاتب التعليم •

مهام . .التعليم مكتب مشرفة القيادة المدرسية في ١

مهام . .ة مشرفة القيادة المدرسية في قسم القيادة المدرسي2

مهام . .مشرف القيادة المدرسية في المدرسة3

١٠



درسية في ضوء التعاميم الوزارية والممارسات العملية فإن مهام رئيس قسم القيادة الم

:تتمثل في 

.إعداد الخطة التشغيلية للقيادة المدرسية ومتابعة تنفيذها وتقويمها.١

على دعم ومتابعة البرامج واألنشطة التي تسهم في تنمية قيم االنتماء والمواطنة والمحافظة.2

.أمن الوطن 

المعنيين إعداد وتطوير وتنفيذ برامج التنمية المهنية لمشرفي القيادة المدرسية والتنسيق مع.٣

.فيما يتعلق بالبرامج التدريبية

.متابعة عمليات بناء مجتمعات التعلم المهني لمشرفي القيادة المدرسية.٤

في القيام بتقديم االستشارات واألدوات والنماذج والدعم المهني لمشرفي القيادة المدرسية. ٥

.مكاتب التعليم

ير ، والمشاركة في تقويم آداء القيادة المدرسية وتوظيف نتائجه لعمليات التطو،اإلشراف . 6

.  وإعداد برامج تطوير اآلداء، ورفع تقاريرها للرئيس المباشر

اإلشراف على دعم تطبيق نماذج وأساليب القيادة المدرسية ، ومتابعتها وإعداد التقارير.7

.والتوصيات بشأنها

.متابعة وزيارة مكاتب التعليم والمدارس للوقوف على فاعلية اآلداء اإلشرافي والمدرسي.8

م التوصيات مراجعة التقارير الفنية الواردة من مشرفي القيادة المدرسية في مكاتب التعليم وتقدي.٩

.بشأنها وتقديمها للرئيس المباشر

ن المشاركة في إعداد التقارير المتعلقة بتجارب ومشروعات القيادة المدرسية الصادرة ع.١٠

.اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ومراجعتها وتقديم التوصيات الفنية بشأنها

.يةاإلشراف على عمليات حصر وتحديد احتياج مكاتب التعليم من مشرفي القيادة المدرس.١١

القيادة اإلشراف على تنظيم واستكمال إجراءات الترشيح والتكليف وإنهاء التكليف لمشرفي.١2

.وفقا للتنظيمات المعتمدة( مديرون ، وكالء)المدرسية وقيادات المدارس 

.إعداد حركة نقل مديري المدارس ووكالئها بين المدارس وفقا للتنظيمات المعتمدة.١٣

ب إعداد التقرير عن نشاطات وإنجازات القيادة المدرسية ومعوقات اآلداء فيها وسبل التغل.١٤

.عليها ، ورفعها للرئيس المباشر

.المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات والندوات المحلية ونقل المعرفة للميدان التعليمي.١٥

.إعداد تقويم األداء الوظيفي لمرؤوسيه.١6

.القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه الوظيفي.١7

المدرسية في إدارة التعليممشرف القيادة مهام 

١١



مهام مشرف القيادة المدرسية في مكاتب التعليم

المشاركة في إعداد وتنفيذ خطة القسم السنوية في المكتب. ١.

إعداد خطة سنوية للمهام المكلف بها. 2.

اإلشراف التربوي على المدارس التي يكلف بها من قبل إدارة المكتب ، وزيارتها خ. الل ٣

.الدراسيالعام 

المشاركة في تسديد احتياج المدارس من القيادات التربوية المدرسية . /  رسة قائدة مد) ٤

.(وكيلة مدرس

دراسة التقارير اإلشرافية عن القيادات التربوية المدرسية الواردة في الزيارات. الميدانية ٥

.للمشرفات السابقات

تزويد القيادات التربوية المدرسية بخالصة التجارب التربوية اإلدارية المتمي. .زة6

تشجيع القيادات التربوية المدرسية المتميزة ، وإشراكهن في تنفيذ األسالي. ب اإلشرافية 7

والبرامج التدريبية

العمل على نشر الخبرات والتجارب المفيدة الصادرة من المدارس أو من القنوات . 8

.التربوية األخرى في الميدان

تزويد المكتب بأهم التوجيهات والملحوظات التي قدمت للقيادات التربوية المدرس. ية ٩

.أثناء الزيارات

وتقديم المكتب بأبرز الظواهر السلوكية والتعليمية غير المقبولة في المدارس ،تزويد -١٠

.بشأنهااالقتراحات 

افية للقيادات في إعداد وتنفيذ البرامج التعريفية والتنشيطية واألساليب اإلشرالمشاركة -١١

.المدرسيةالتربوية 

.األثر التدريبي لدى القيادات التربوية المدرسيةمتابعة -١2

مستوى في تقويم البرامج التدريبية واألساليب اإلشرافية التي تعقد علىالمشاركة -١٣

.المكتب

ات االحتياجات التدريبية للقيادات التربوية المدرسية ، وترشيحهن للدورتحديد -١٤

.المتخصصة

.في اللجان المشكلة في المكتب لمتابعة األعمال التربوية واإلداريةالمشاركة -١٥

١2

التعليممكتب مشرف القيادة المدرسية في مهام -



.(كوفق التكليف بذل) المكتب في اللجان والمحافل والمناسبات التربوية العامة تمثيل -١6

.على الخطابات الرسمية الواردة إلى المكتب فبما يخص القيادة المدرسيةالرد -١7

.الموضوعات والقضايا والمشكالت المحالة إليه ، وإعداد التقارير الالزمة لذلكدراسة -١8

.في اإلعداد لبرنامج تكريم القائدات المتميزات السنويالمشاركة -١٩

.االختبارات في مدارس المكتب ، وتقديم التقارير الخاصة بهامتابعة -2٠

.وتحليل تقارير قائدات المدارس السنويةدراسة -2١

.تقارير تقويم األداء الوظيفي لقائدات المدارسإعداد -22

.تقارير تقويم األداء الوظيفي لوكيالت المدارساعتماد -2٣

اإلرشاد في اللجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة لجان التوجيه و/ قبول الطالبات : ) لجنة رئاسة -2٤

المدارس 

.في إعداد حركة تنقالت القيادات التربوية المدرسية السنويةالمشاركة -2٥

تمارة شروط الترشيح للمتقدمات للعمل في مجال القيادة المدرسية ، وتعبئة االستطبيق -26

.بذلكالخاصة 

وية في لجان إجراء المقابالت الشخصية للمشرفات التربويات والقيادات التربالمشاركة -27

.المدرسية الجدد

.بمهام منسق قسم القيادة المدرسية في المكتبالقيام -28

.ةتقرير أسبوعي لقائد المكتب عن أعمال وإنجازات المشرف التربوي األسبوعيتقديم -2٩

.الدراسيالتقارير الفصلية إلنجازات وأعمال المشرف التربوي خالل الفصل إعداد -٣٠

.التقرير السنوي إلنجازات وأعمال المشرف التربويإعداد -٣١

١3

التعليممكتب مشرف القيادة المدرسية في تابع مهام -



المشاركة في إعداد الخطة السنوية للقسم . ١.

االطالع على اللوائح واألدلة والتعليمات اإلدارية ذات العالقة بعمل المشرف التربوي ، . .بهاواستيعا2

المشاركة في اللقاءات واالجتماعات التربوية التي يعقدها القسم . ٣.

المشاركة في إعداد أسئلة االختبارات التحريرية للمتقدمات لإلشراف التربوي . (.قيادة مدرسية) ٤

المشاركة في لجان إجراء المقابالت الشخصية للمشرفين التربويين والقيادات التربوية الم. .الجدددرسية ٥

المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج التعريفية والتأهيلية للمشرفات التربويات الجدد . 6.

المشاركة في تنفيذ برنامج المالزمة للمشرفين التربويين الجدد . (.قيادة مدرسية) 7

المشاركة في إعداد البرامج التدريبية التي ينفذها القسم . 8.

المشاركة في إعداد المسابقات والبحوث إلفادة القيادات التربوية المدرسية . يلة وك/ قائدة مدرسة ) ٩

(.مدرسة

.في إجراء الدراسات والبحوث التربوية والميدانية التي ُيكلف بها من القسم المشاركة . ١٠

.في تقويم البرامج التدريبية التي ينفذها القسم المشاركة . ١١

.في إعداد التوجيهات للقيادات التربوية المدرسية المشاركة . ١2

.في إعداد النشرات التربوية والقراءات الموجهة على مستوى القسم المشاركة . ١٣

.في اللجان الفنية والتربوية واإلدارية في القسمالمشاركة . ١٤

.في دراسة التقارير التي ترد من زمالئه مشرفي القسمالمشاركة . ١٥

.القيادات التربوية المدرسية المتميزة للمشاركة في اللجان التي يشكلها القسمترشيح . ١6

بوية المراجع التربوية والفنية واإلدارية المتخصصة في اإلدارة المدرسية إلفادة القيادات الترإعداد . ١7
.المدرسية

(.وفق التكليف بذلك ) القسم في اللجان والمحافل والمناسبات التربوية العامة تمثيل . ١8

.في المعارض التي تحقق أهداف قسم القيادة المدرسيةالمشاركة . ١٩

.تربويةفي اختيار العناصر المتميزة من القيادات المدرسية لتمثيل القسم في المناسبات الالمشاركة . 2٠

(.أولى بالرعاية).في معالجة وضع القيادات التربوية المدرسية ذوي الملحوظاتالمشاركة . 2١

.لهاالقسم بأهم العقبات والصعوبات التي تواجه القيادة المدرسية ، واقتراح الحلول تزويد . 22

(.قيادة مدرسية ) االقتراحات العامة لتطوير العمل في اإلشراف التربوي تقديم . 2٣

.في إعداد التقرير السنوي ألعمال القسم ومنجزاتهالمشاركة . 2٤

.في تقويم الخطة السنوية للقسمالمشاركة . 2٥

.(في مجال اختصاصه) بأي أعمال ُيكلف بها من قبل القسم القيام . 26

١٤

قسم القيادة المدرسيةمشرف القيادة المدرسية في مهام -



الحضور إلى المدرسة مع بداية االصطفاف الصباحي ، ومالحظة مدى انضباط وانتظام . ١

.الدراسة في المدرسة

التعرف على قدرة قائدات المدارس على صناعة القرارات المهمة ، وتقويمها. 2.

متابعة قائدات المدارس في توزيع المهام بين العامالت في المدرسة. ٣.

التعرف على قدرة قائدات المدارس على التخطيط الشامل ، مع تقويم الخطط المدرسية و. واقع ٤

تنفيذها

الوقوف على الصعوبات التي تواجه إدارات المدارس . عمل ، وال( تشخيص الواقع المدرسي ) ٥

.معها على حلها

التأكد من اكتمال المعلمات والكتب الدراسية واألدوات واألجهزة والوسائل التعليمية في. 6

.المدرسة

مساعدة المدارس في تأمين احتياجاتها من المعلمات والكتب الدراسية واألدوات واألجهزة . 7

.والوسائل التعليمية

متابعة قائدات المدارس في إعداد الجداول المدرسية المختلفة ، ومدى اهتمامهن بتفعيل. .ها8

االطالع على السجالت اإلدارية المعمول بها في المدارس ، وتقويمها. ٩.

على محاضر اجتماعات المجالس واللجان المدرسية ، ومتابعة دور قائدة المدرسة االطالع . ١٠

.في تفعيل توصياتها

لمة على زيارات قائدة المدرسة للمعلمات ، وتقويمها ، مع االطالع على ما تقدمه للمعاالطالع . ١١

.الجديدة

.على برامج النمو المهني للمعلمات التي تنفذها أو تتابعها قائدة المدرسةاالطالع . ١2

.سميةقائدات المدارس في توعية المعلمات باللوائح واألدلة والتعليمات واألنظمة الرمتابعة . ١٣

نفيذها مع على توصيات المشرفات في التخصصات المختلفة ، ومدى متابعة القائدة لتاالطالع . ١٤

.المعلمات

.مدى عناية قائدات المدارس بالبيئة المدرسية في جوانبها المختلفةمتابعة . ١٥

درات دور المدرسة في توظيف المعلومات والمعارف والتقنيات الحديثة في تنمية قمتابعة . ١6

.الطالبة

.على البرامج العامة التي تقدمها المدرسة لطالباتها تربوياً وتعليمياً االطالع . ١7

١٥

المدرسةمشرف القيادة المدرسية في مهام -



ائي أثر المدرسة في واقع تحصيل الطالبات التعليمي من خالل دراسة التحليل اإلحصتقويم . ١8

.لنتائج الطالبات

ة أثر المدرسة في واقع الطالبات السلوكي ورصد المظاهر السلوكيات غير المقبولتقويم . ١٩

.والمشاركة في عالجها

.دور المدرسة في تدعيم العالقة بأولياء أمور الطالبات والمجتمع المحليمتابعة . 2٠

.على برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي ، وأثرها في واقع الطالباتاالطالع . 2١

.على برامج النشاط الطالبي ، وأثرها التعليمي والقيمي في الطالباتاالطالع . 22

ها وكيلة المدرسة واالطالع على أعمالها وتقديم المشورة والمساعدة لها والتأكد من قيامزيارة . 2٣

.بأدوارها التعليمية والتربوية

يقها في الجوانب اإليجابية والملحوظات عند االنتهاء من زيارة المدرسة وتلخيصها وتوثتعيين . 2٤

.نورنظام 

.األداء الوظيفي لقائدة المدرسة ، ومناقشتها فيه وصوالً إلى تحسين األداءتقويم . 2٥

قائدات المدارس على إعداد الدراسات والتقارير عن المناهج الدراسية ، ورفعها إلى جهاتحث . 26

.االختصاص

ات قائدات المدارس على إعداد قوائم بالمراجع العلمية للمقررات الدراسية وتوجيه المعلمحث . 27

.لالستفادة منها

هن على االهتمام بنمو( وكيلة المدرسة / قائدة المدرسة : ) القيادات التربوية المدرسية حث . 28

.المهني مع المتابعة

فادة بما تقدمه قائدة المدرسة ووكيالتها من أراء ومقترحات بناءة ، والعمل على االستاالهتمام . 2٩

.منها

(.وفق التكليف بذلك في لجنة االختبارات) على سير االختبارات الفصلية اإلشراف . ٣٠

(.وفق التكليف بذلك ) بعملية المسح اإلحصائي القيام . ٣١

حهن  حصر الكفاءات المتميزة من المعلمات لترشيحهن لوكاالت المدارس ، ومن الوكيالت لترشي.٣2

.لقيادتها

تابع مهام مشرف القيادة المدرسية في المدرسة

١6



١7

العمليات



١عمليه رقم 

التعريف

اإلجراءات

خطة عمل مشرف القيادة المدرسية

مة هي وثيقة تستخدم لتفصيل خطط لألعمال الجديدة أو األعمال القائ

.لأهداف و استراتيجيات العمبالفعل، وتستخدم هذه الوثيقة لوصف 

التعليمات

.ليفتقسيم المهام و األعمال على مشرفات القيادة بموجب خطاب تك• سيةقسم القيادة المدرقائد 

ليم تحويل المهام واألعمال  إلى جدول زمني ليسهل تنفيذه مع تس•
.نسخه منه إلى قائد القسم خالل أسبوع من تسلم المهام ةمشرف القيادة المدرسي

.االطالع على الخطة و اعتمادها ووضع جدول زمني للمتابعة• سيةقسم القيادة المدرقائد 

(.تقاريرلألنشطة والزيارات)تنفيذ خطة العمل مع كتابة • ةمشرف القيادة المدرسي

.متابعة التنفيذ مع التغذية الراجعة والتقويم• سيةقسم القيادة المدرقائد 

يتم وضع خطة العمل في بداية العام الدراسي لكل فصل دراسي على حدة. ١.

االلتزام بالتوزيع الزمني قدر اإلمكان حتى يسهل التنفيذ مع المتابعة. .الجادة2

األدوات

خطة مشرف القيادة المدرسيةاستمارة

عن طريق الرابط 

https://drive.google.com/file/d/1aObz
NKdYcGLWNYEHwqUwSpECsOD87Ms5

/view?usp=sharing

١8

https://drive.google.com/file/d/1aObzNKdYcGLWNYEHwqUwSpECsOD87Ms5/view?usp=sharing


اإلجراءات

2عمليه رقم

التعريف

النموذج المعتمد للخطة

األدوات

المشاركة في إعداد خطة لقسم القيادة المدرسية

فع من يقصد بالخطة خارطة طريق تحدد التغيرات التي يحتاجها القسم بغرض الر

.مستوى آدائه، وتوضح كيف ومتى سيتم إجراء هذه التغيرات

اء إصدار قرار بتشكيل فريق إعداد الخطة يحدد فيه األعضاء والشرك•
.  ومهام كل عضو

.توزيع األدوار والمسؤوليات•

قسم القيادةقائد 
المدرسية

أراء‘سيةالمدرللقياداتالوظيفياآلداءتقارير)والمعلوماتالبياناتجمع•
وجهاتالت(المدرسيةالقياداتعنالمختلفةاألقسامتقاريراألمورأولياء

.المستقبليةوالرؤى

.البياناتتحليل•

.االستراتيجيةالقضاياتحديد•

قسم القيادةقائد 
وأعضاء الفريق

.منفردبشكلرؤيتهالفريقأعضاءمنعنصركلوضع•

سودةملوضعاستعدادا  الفريقأعضاءعلىمكتوبةالرؤىعرضيتم•
.الرسالةتشتقومنهاللرؤية،

خطط،التعلملوكالتي)العامةأهدافمنمشتقة:الهدفصياغة•
إليهاولالوصالقسميرغبالتيالنتيجةهوالعامالهدفمالحظة.(التنمية
.للهدفيحققبرنامجلكلالتفصيليةاألهدافتستحقومنها

.الخطةفيبرنامجكلنجاحيقيسمؤشروضع•

.القسملرئيسإرسالهاوالمعتمدالنموذجوفقالخطةكتابة•

فريق الخطة

.اعتماد الخطة•
قسم القيادةقائد 

المدرسية

١9



تسليم الخطة في الشهر السابع من العام الدراسي. ١.

استخدام النموذج الرسمي لكتابة الخطط. 2.

المسؤول عن المسائلة رئيس القسم. 3.

االرتكاز في بناء الخطط على القواعد والثوابت األساسية التي تعتمد عليها ال. مؤسسات ٤

.التعليمية في بناء خططها

اإلجراءات

ةالمشاركة في إعداد خطة لقسم القيادة المدرسي2رقمعمليه تابع 

التعليمات

بعد اعتماد الخطة يتم وضع جدول زمني حسب الزمن المحدد•
.في الخطة ليسهل مناقشة التنفيذ

.توزيع البرامج على مسؤوالت التنفيذ•
فريق الخطة

.ي يتم تنفيذ ومتابعة برامج الخطة وفق البرنامج الزمن•

.  ركتابة تقرير عن البرنامج مرفق بشواهد تحقق المؤش•

مشرف القيادة 
المدرسية

.تقرير ختامي لمنجزات الخطة وتحقق مؤشرات النجاح•

.فيذالشفهية والكتابية عند التقصير في التنالمساءلة •

..االحتفاء بنجاح برامج الخطة مع الفريق•

قسم القيادة قائد 
المدرسية

https://drive.google.com/file/d/1gxM
ATPY7T8vTRdgKCf0SiDeO7i7D1Wtl/vi

ew?usp=sharing

عن طريق الرابط

2٠

https://drive.google.com/file/d/1gxMATPY7T8vTRdgKCf0SiDeO7i7D1Wtl/view?usp=sharing


3عمليه رقم 

التعريف

اإلجراءات

.تقويم الخطط المدرسية

.متابعة تدقيق وتقويم اآلداء العام لنتائج الخطط المدرسية

التعليمات

.تصدير تعميم للمدارس بموعد تسليم الخطة •

.تكوين فريق لتقويم الخطط وتدريبة بموجب قرار تكليف•

.إرسال آلية القياس و المتابعة للمدارس•
ية قسم القيادة المدرسقائد 

ييم االطالع على الخطط المدرسية بهدف كتابة تغذية راجعه و تق•
.للخطة بناء على البنود المرفقة في استمارة تقييم الخطط

.إعداد تقرير مفرد لكل مدرسة•

.إعداد توصيات للمدارس بناء على نتائج تقويم الخطط•

اء قسم القيادة وأعضقائد 
الفريق

عام إرسال توصيات للمدارس ألخذها باالعتبار عند إعداد الخطط لل•
.القادم

.إصدار درجات التقييم و اعتمادها من مديرة المكتب•
ية قسم القيادة المدرسقائد 

.الخططاعتماد درجات تقييم • مديرة المكتب

.الخطط في األسبوع األول من الشهر السابع الدراسيتسلم .١

.تقييم الخطط في األسبوع األول من العام الدراسي الذي يليهيتم .2

(.نقطة8٠٠بنود تقييم الخطط، وبمجموع )الخطط بموجب استمارة تقيم .٣

األدوات

نموذج تقويم الخطط اإلشرافية/ استمارة 

عن طريق الرابط

https://drive.google.com/file/
d/1t7yObvyffOqBLFRE-

C6B_8Tj0qFOug0c/view?usp=s
haring2١

https://drive.google.com/file/d/1t7yObvyffOqBLFRE-C6B_8Tj0qFOug0c/view?usp=sharing


حوي خالل الزيارة الفنية يتم االطالع على سجل الخطة المدرسية الذي ي•
:  اآلتي

.قرار تشكيل لجنة الخطة•

.اجتماعات الخطة•

.المساءلة والمتابعة والتقويم•

.الخطة المدرسية المستقبلية•

(.  البرنامج األنشطة)شواهد تنفيذ الخطة •

متابعة تحقق المؤشرات من خالل مالحظة الميدان و تقارير األداء •
(.ةملف الشواهد يرتب بمؤشرات اإلنجاز حسب األهداف التفصيلي)

في حال عدم التنفيذ تدون مالحظة في التوصيات•

ةمشرف القيادة المدرسي

منوحة من خالل الفترة الزمنية الم( البرامج ، األنشطة)متابعة تنفيذ الخطة •
.قبل المشرف والرفع بتقرير إلكتروني على إيميل القسم

قائد المدرسة

على قسم القيادة المدرسية لالطالعلقائد إعداد تقرير شامل عن المدارس •
.نتائج تنفيذ المدارس للخطط ونوعية الدعم الذي تلقته كل مدرسة

ةمشرف القيادة المدرسي

قت في اإلعداد لمناسبة بمشاركة المدارس و االحتفاء بالنجاحات التي تحق•
.الخطة

سيةقسم القيادة المدرقائد 

٤عمليه رقم

التعريف

اإلجراءات

.سيةمتابعة تنفيذ الخطط المدر

التطبيق أثناءمتابعة تنفيذ المدارس للخطط من خالل التواصل مع المدارس بالزيارة وتقديم الدعم 

.التطبيق

التعليمات

األدوات

إستمارات

للعام الدراسيالسابع يتم إستالم الخطط في األسبوع األول من الشهر 

عن طريق الرابط

https://drive.google.com/file/d/1xU
mzmEg3UrV0qhZo4yd0nObPzM_JjrD9

/view?usp=sharing22

https://drive.google.com/file/d/1xUmzmEg3UrV0qhZo4yd0nObPzM_JjrD9/view?usp=sharing


لى بيانات ، آداء الوظيفي للقائد ، الظروف المحيطة ، االطالع ع) مسح ميداني عن المدرسة •
(.التوجيهات السابقة

.إعداد خطة للزيارات المدرسية مبتدئه بأولى بالرعاية ومسجلة في نظام نور•

.تحديد موقع المدرسة باستخدام خرائط جوجل•

.للزيارة حسب نوع الزيارةالالزمة تجهيز االستمارات •

.حضور الطابور الصباحي للوقوف على سير العمل•

.النشيد الوطني-التمارين-اإلذاعة –واالنضباط للطالبات والمعلمات متابعة االنتظام •

.التعرف بالوكيالت الجدد و متابعة أعمال الوكيالت و سجالتها•

مصادر الالمختبرات، )زيارة تفقدية لمرافق المدرسة للتعرف على دور القائد في تفعيلها •
( .العامة المقصف المدرسي، النظافة 

ل المدرسية ومتابعة تنفيذ برامجها في وقتها وتحقق المؤشرات سجاالطالع على الخطة •
(.نفيذقرار تشكيل اللجنة، االجتماعات، الخطة، المتابعة لتنفيذ، البرامج، شواهد الت)الخطة 

ارج قياس آثر التدريب ،عقد الدورات داخل وخ(.مجتمعات التعلم المهنية:) التنمية المهنية •
.المدرسة، متابعة دورات المعلمات ، المشاغل التربوية، ورش العمل

ل إجراءات التكليف ،توزيع المهام وفق الدلي) األعمال بين العاملين االطالع على توزيع •
(.اإلجرائي 

قرارالتشكيل ، توزيع المهام، االجتماعات، المنجزات، توقيع)واللجان متابعة المجالس •
(.المعنيات

.متابعة أعمال القائد•

(.االعتماد، تسديد الغياب‘إغالق ، توقيع االنصراف )دفتر الدوام •

.مع توقيع المعنيات عليها-متابعة األعمال التحريرية •

.متابعة القائد للوظائف التنفيذية•

.إعداد خطة للزيارات الصفية ورصدها في نظام نور•

(.تجهيز ملف للمتابعة وتفعيله)متابعة القائد لتوصيات المشرفات •

.رصد المالحظات إن وجدت على هيئة توصيات وتوجيهات •

(.االدخال في نظام نور، الموازنة، إضافة حصة النشاط والفسح)جدول الحصص األسبوعي •

.متابعة رصد قائد المدرسة للمؤشرات في نظام نور•

.جدول االشراف والمناوبة والتدقيق الداخلي•

.متابعة أعمال الوكيالت والمرشدات وتوقيع المعنيات على ما تم رصده من مالحظات•

.متابعة الظواهر والمشكالت السلوكية ومستوى التحصيل•

.رصد الزيارة في نظام نور مع تحديد وقت تنفيذ التوجيهات•

مشرف القيادة 
المدرسية

ريد القسم تصحيح المالحظات وتنفيذ التوجيهات مع كتابة تقرير وارساله على ب•
.في وقت تم االتفاق عليه مع مشرف القيادة قائد المدرسة

٥عمليه رقم

التعريف

اإلجراءات

الزيارة المدرسية

يم أداء زيارة مشرف القيادة المدرسية للمدرسة بهدف رصد الممارسات التعليمية والمالحظات التطويرية، وتقو

.ائدوهي عملية تحليلية توجيهية تقويمية تعاونية بين المشرف والق.القائدة والوقوف على أثرها في الميدان

ما قبل الزيارة

أثناء الزيارة

األدوات

التعليمات

23



التعليمات

إقرار حوافز للقيادة المدرسية. ١.

تمكين القيادات المدرسية وتعزيز . اري دورها من خالل المشاركة في المجلس االستش2

.للقيادات

المساهمة في تحسين اآلداء المدرسي من خالل استثمار مجتمعات التعلم المهنية. ٣.

تعزيز الشراكة االسرية والمجتمعية لدى القيادات المدرسية. ٤.

عن طريق الرابط 

نموذج الزيارة المدرسية

2٤

http://cutt.us/QgSlv

http://cutt.us/QgSlv


6عمليه رقم

التعريف

اإلجراءات

التنمية المهنية لقادة المدارس

د من هي عملية مستمرة مخطط لها بصورة منظمة قابلة للتنفيذ من أجل االرتقاء بمستوى أداء القائ

غيرات خالل إكسابه المهارات الالزمة وتنمية االتجاهات اإليجابية لديه لتحسين مستواه استجابة للمت

.وحاجات المجتمع

تقويم الذاتي، ال) تحديد احتياجات الفعلية للقادة وبناء ادوات للكشف عنها مثل•
يادية زيارات المشرف للمدرسة ،مناقشة استمارات الزيارات الكفايات الق

.(،تقارير اآلداء الوظيفي السابقة

رس  تحديد ابرز اإلتجاهات العالمية في مجال التنمية المهنية لقادة المدا•

.تحديد احتياجات قادة المدارس لمواكبة الرؤى المستقبلية •

سام تبعا  تلبية الحاجات التي تم تحديدها بتقسيم تلك الحاجات إلى عدة أق•
.للجهة المعنية بالتنفيذ ووفقا  للمتطلبات وتوافر اإلمكانيات

.  إعداد خطة للتنمية مقترحة تحوي أنشطة و برامج تطويرية للقيادات•

على عرض الخطة التدريبية المقترحة على رئيس القسم ألخذ الموافقة•
.التنفيذ وتأمين االحتياجات

ةمشرف القيادة المدرسي

في حاله الموافقة عليها يتم إرسالها إلى مدير المكتب:مراجعة الخطة •
.العتمادها،وفي حالة رفضها تعاد إلى مشرف القيادة سيةقسم القيادة المدرقائد 

.القسمقائد إعادة الخطة وإرسالها من جديد إلى • ةمشرف القيادة المدرسي

.إعتماد الخطة• مدير المكتب

.التنسيق مع الجهات ذات العالقة التي ستتولى التنفيذ•

.اإلشراف و المتابعة على تنفيذ الخطة•
قسم القيادة قائد 

المدرسية

امل عن البرامج القسم بتقرير شقائد قياس األثر التدريبي للبرامج مع تزويد •
.والصعوبات التي واجهت تنفيذه والمقترحات التطويرية ةمشرف القيادة المدرسي

.حصر أعداد المتدربات من القادة و ادراجها بقاعدة بيانات إلكترونية• مساعد إداري

األدوات

إستمارات

2٥



التعليمات

الدقة في تحديد االحتياجات التدريبية مع شمولية التدريب. ١.

وضع نظام حوافز للقيادات التربوية معتمد من قبل . .المكتبومدير القسم قائد 2

توفير فرص نمو مهني من خالل دعم البحوث العلمية والمشاركة بالمؤتمرات والندوات. ٣.

التأكيد على أهمية التعليم الذاتي المستمر. ٤.

دعم حضور القادة بما ال يؤثر على آداء مهامهم األساسية وبتفعيل التقنيات الحديثة. ٥.
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7رقمعمليه 

التعريف

اإلجراءات

.مدارسبناء شبكات التعلم بين قادة ال

فرق عمل تتشارك بصورة منظمة نحو تحقيق التحسين المستمر 

ة لالستجابة الحتياجات أعضاء ذلك المجتمع من خالل الرؤية المشترك

.للقسم

التعليمات

.إصدار قرار بتشكيل الفرق التآزرية•

.اختيار قائد لكل فريق•

.  تقسيم المهام واألدوار•
قسم القيادة المدرسيةقائد 

.  وضع برنامج زمني مقترح لعمل الفريق واجتماعاته• مشرف القيادة المدرسية

.وضع قواعد سلوكية منظمة لعمل الفريق•

.االتفاق على هدف ذكي للعمل طوال العام الدراسي•

رضها وضع خطة مقترحه لتنفيذ البرامج واألنشطة المحققة وع•
.  قسم القيادة المدرسيةقائد على 

الفريق التآزري

.اعتماد خطة الفريق• قسم القيادة المدرسيةقائد 

.تنفيذ البرامح واألنشطة• الفريق التآزري

.متابعة تنفيذ خطة المجتمع المهني مع وضع خطة للتدخل• مشرف القيادة المدرسية

.درسيةكتابة تقرير مرفق بالشواهد ويرفع لمشرف القيادة الم• الفريق التآزري

.  قياس أثر التدريب و التغذية الراجعة•

.يةلقائد قسم القيادة المدرسكتابة التقرير النهائي ورفعه •
مشرف القيادة المدرسية

.االحتفاء مع الفريق بالنجاح• قسم القيادة المدرسيةقائد 

التوجه في أعمال الفريق نحو الرؤية المشتركة لقسم القيادة المدرسية ومعالجة العقبات التي ته. .دد تنفيذها١

الدقة في وضع األهداف وتحديد . .النتائجاآلداء مع بذل الجهد في سبيل تحقيقها واالحتفال العلني بمحكات2

العمل على وضع خطة مدروسة للتدخالت وأخرى لقياس أثر التدريب والتغذية الراجعة. ٣.

األدوات

سجل الفرق التآزرية
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عن طريق رابط

http://cutt.us/VCue2

سجل فريق مجتمع التعلم المهني
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8عمليه رقم

التعريف

اإلجراءات

ةتقويم األداء الوظيفي للقيادات المدرسي

م قياس مستوى آداء قائد المدرسة للعمل المكلف بآدائه ويحتوي على مجموعة من عناصر تقوي

الكفايات الشخصية، والمهنية، والعالقات مع اآلخرين

التعليمات

ر تزويد قادة المدارس بصورة من الالئحة التفسيرية لعناص•
.  التقويم

.مراجعة التقارير والزيارات  •

ق ذات مناقشة القائد حول تقرير إنجازه واستمارة الزيارة والوثائ•
.العالقة للوقوف على مواطن القوة والضعف

معتمد اعداد تقرير اآلداء الوظيفي ورصد الدرجات وفق النموذج ال•
.  في نظام نور

مشرف القيادة المدرسية

ر مع تقارينور االطالع على نتيجة التقويم وطباعته من نظام •
.األداء الخاصة بموظفات ومعلمات المدرسة  

ة في المكتب تسليم اآلداء الوظيفي للمطابقة إلى قسم القيادة المدرسي•
  .

قائد المدرسة

اعتماد األداء• مدير المكتب

االحتفاظ بنسخة من اآلداء   • قائد المدرسة

األدوات

شهرينتتم إعداد تقارير اآلداء الوظيفي ورصد الدرجات قبل نهاية العام الدراسي ب

عن طريق الرابط

http://cutt.us/BCCrK
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9عمليه رقم 

اإلجراءات

حركة نقل القيادات المدرسية

التعليمات

كتب النقل إلى قسم القيادة المدرسية في مباستمارة الرفع •
.البيانات مع تسجيل الرغباتمكتملة التعليم   قائد المدرسة

ن جمع االستمارات مع إجراء المفاضلة حول الرغبات واألماك•
.الشاغرة

.  إعداد البيان و الرفع به إلى مدير المكتب•
قسم القيادة المدرسية

.إعتماده و الرفع به إلى إدارة التعليم• مدير المكتب

.إعتماد حركة النقل المدرسية• لجنة القيادات المدرسية

تنقل من ترغب في النقل من القيادات بعد مضي عامين على مباشرتها في المدرسة لقياد. ة مدرسة ١

.أخرى داخل القطاع إن أمكن ذلك

ال يجوز نقل جميع القيادات المدرسية . .في عام واحد( وكيل، مدير)2

يحق ندب القيادات المدرسية من قطاع إلى آخر داخل إدارة التعليم لمدة عام دراسي واحد قابل . ٣

.للتجديد وتستمر مفاضلة المنتدب في النقل على المدرسة التي يعمل بها قبل الندب

حركة نقل القيادات المدرسية داخل إدارة التعليم لكل مرحلة على حدة، ويحق للجنة استثنا. ء من ٤

.ترى مناسبته للنقل إلى مرحله أخرى

من يرغب في النقل من القيادات المدرسية لظروف خاصة وال تنطبق عليه شروط نقل القي. ادات ٥

.  يرفع أوراقه للجنة خالل مدة التقديم لدراسة إمكانية استثناءه لدخول مفاضله النقل

األدوات

ل استمارة النق

عن طريق الرابط
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ترشيح المتقدمين للعمل في القيادة المدرسية

(سد العجز من القيادات المدرسية) التكليف و الندب 

التعريف

ن تلتزم االختيار المبدئي لشخص أو لعدة أشخاص تمهيدا  إلجراء مفاضله بينهم، دون أ: الترشيح

.الجهة بالتكليف

، ويترتب عليه قرار يتم بموجبه تحديد شخص أوعدة أشخاص تنطبق عليهم ضوابط التكليف: التكليف

.االلتزام بالمهام والصالحيات المحددة في ضوء األنظمة واللوائح

طيلة أيام التكليف الكلي أو الجزئي وهو تكليف شاغلي الوظائف التعلمية في مدرسة أخرى: الندب

.االسبوع

بعض التكليف الجزئي وهو تكليف شاغلي الوظائف التعلمية في مدرسة أو مدارس أخرى: اإلكمال

.أيام األسبوع أو جزء من اليوم الدراسي

١٠عملية رقم

األدوات

استمارات

3١

عن طريق الرابط
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المتقدمين للعمل في القيادة المدرسيةتابع ترشيح 

(سد العجز من القيادات المدرسية) التكليف و الندب 

اإلجراءات

الترشيح

والسيرة يح استكمال ملفات طلب الترشيح متضمنا  نموذج الترش•
.التربويةوالذاتية والوثائق الخاصة بالخبرات العملية و المهنية 

ب والرفع بها إلى مكتالمطلوبة استكمال التقويم والنماذج •
.التعليم في الوقت المحدد

قائد المدرسة

.التأكد من استكمال الملف• مشرف القيادة المدرسية

.الرفع بالملفات إلى لجنة القيادة المدرسية• ةقسم القيادة المدرسيقائد 

ت إجراء المقابالت الشخصية للمرشحات للعمل في القيادا•
.المدرسية لجنة القيادة المدرسية

جراء المشاركة في وضع اسئلة اختبار للقادة والمشاركة في ا•
.المقابالت مشرف القيادة المدرسية

بار اعداد بيان تفصيلي عن المرشحين الذين اجتازوا االخت•
.وانطبقت عليهم ضوابط الترشيحوالمقابلة  لجنة القيادة المدرسية

.اعتماد نتائج الترشيح،واصدار قرارات التكليف• مدير التعليم

نة س) متابعة وتقويم المكلف في السنة األولى من تكليفه •
تقرير لم يحقق المستوى المطلوب يتم الرفع بومن (  التجربة 

.قائد قسم القيادة المدرسيةمفصل إلى 
مشرف القيادة المدرسية

.تكليفهانهاء • مديرالتعليم
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(.سنة التجربة) تقويم المكلف في السنه األولى •

.تقويم المكلف في نهاية كل عام دراسي•

.الرفع للجنة بإنهاء التكليف مع الشواهد الثابته•

المشرف

.اعتماد إنهاء تكليف القيادات المدرسية• ةلجنة القيادات المدرسي

.إصدار قرار إنهاء التكليف• مدير التعليم

إنهاء التكليف

سد العجز

.المسح الميداني لحصر العجز و الزيادة في المدارس•

.لسد العجز ( وكيل + مدير )أختيار القائد •
مشرف القيادة المدرسية

.إبالغ المرشح للندب مع إصدار إستمارة الندب • يةقسم القيادة المدرسقائد 

.متابعة تنفيذ الندب مع المدارس للتأكد من المباشرة•

.حصر القاده الالتي لم تنفذ الندب•

.متابعه تطبيق آلية رفض الندب•

دراسة حاجة المدرسة للقائده نهاية فترة الندب وفي حال •
.استمرار الحاجة تؤخذ موافقه المنتدب بإستمرار الندب

مدير المكتب

.إعداد خطاب شكر للقائد المنفذ للندب مع إنهاء الندب• يةقسم القيادة المدرسقائد 

.إعتماد خطابات الشكر• مدير المكتب

المتقدمين للعمل في القيادة المدرسيةتابع ترشيح 

(سد العجز من القيادات المدرسية) التكليف و الندب 

اإلجراءات

١٠عملية رقم
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ضوابط إنهاء التكليف

ألحد ة تنهي لجنة القيادات المدرسية تكليف شاغلي الوظائف التعليمية قبل انتهاء المد

:االسباب التالية

من ينخفض مستوى آدائه الفني في العمل المكلف به بحصوله على تقدير يقل عن. (  ٩٠)١%

.في سنة التجربة أو في تقدير اآلداء الوظيفي لعامين متتالين

وجود ملحوظات سلوكية أو تربوية تتعارض مع اخالقيات المهنة. 2.

إذا ثبتت إدانته في قضية تتعارض مع المصلحة التربوية والتعليمية. ٣.

إذا أجل متطلبات العمل المكلف به. ٤.

إذا اتم نقله في حركة النقل الخارجية اال ما نصت التعليمات على استثنائه. ٥.

إذا تقدم بطلب إنهاء تكليفه سواء كان مديراً أو وكيالً . 6.

3٤



١١رقمعمليه 

التعريف

اإلجراءات

ةمبادرات القيادات المدرسي

سمات المبادرة الجيدة

.تحديد القضايا ذات األولوية لبناء المبادرة•

.وضع التصور المبدئي للمبادرة  •
مشرف القيادة المدرسية

تحديد اإلدارات والمكاتب المقترحة للمشاركة  •

اصدار قرار بتشكيل فريق المبادرة  •

عقد اجتماعات لفرق المبادرات  •
ةقسم القيادة المدرسيقائد 

بناء المبادرة•

تقويم المبادرة•

الرفع بالمبادرة لمديرة المكتب•
فريق المبادرات

اعتماد المبادرة   • مدير مكتب

وجود حاجة للتطوير أو لمعالجة بعض القضايا في الميدان التربوي. ١.

محددة األهداف وقابله للتطبيق. 2.

مبنية على تخطيط علمي. ٣.

تحديد مكان التطبيق والفترة الزمنية. ٤.

واضحة لجميع المشاركين فيها. ٥.

مشاركة جميع المعنيين بمراحل اإلعداد والتنفيذ. 6.

تحديد األدوار والمسؤوليات. 7.

المتطلبات والميزانيات التقديرية وفترة الزمنية محددة. 8.

برامج أو مجموعة من األنشطة يتم بناؤها مع األقسام ومكاتب التعليم للوصول ألفضل الحلول

.لالستجابة الحتياجات المدارس سواء كانت تعليمية أو تربوية

األدوات

نموذج تقديم مبادرة/ استمارات 

عن طريق الرابط
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١2عمليه رقم 

التعريف

اإلجراءات

طلب حضور أو المشاركة / استمارة 

التعليمات

ال بد أن تكون المشاركة لمشرف القيادة المدرسية بموافقة من القسم أو بموجب دعوة. ١

.مقدمة من خالل القسم

يرشح المشرف للمشاركة بورقة عمل أو حضور مؤتمر أو ندوه خارجية او داخلية بما ال. 2

.يزيد عن مرتين خالل العام موزعه على الفصلين واإلجازة الصيفية

أن يكون المؤتمر له سمعة علمية متميزة. ٣.

اال يترتب على مشاركته أي إخالل بمهامه األساسية. ٤.

ةالمشاركة في المؤتمرات والندوات الخارجية والداخلي

المساهمة بالحضور أو بمناقشة ورقة 

.عمل

خطاب رسمي من الجهة التي سوف يشارك بها المشرف• جهة المشاركة

طلب تعبئة االستمارة من القسم بالموافقة • مشرف القيادة المدرسية

استكمال تعبئة االستمارة من المكتب بالموافقة • ةقسم القيادة المدرسيقائد 

قةاالعتماد و رفع الطلب إلدارة شؤون المعلمات إلصدار المواف• مدير المكتب

األدوات

عن طريق الرابط

https://drive.google.c1moYErbOB

4Id9ogXjGqZM7K63xSY-

BC38/vieom/file/d/w?usp=sharin

g
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اإلجراءات

١3عمليه رقم 

التعريف

.منظومة قيادة اآلداء اإلشرافي

.منهج استراتيجي لتوجيه الجهود ولضمان جودة اآلداء والمخرجات

األدوات

نموذج زيارة مشرف القيادة المدرسية / استمارة

المتوسطةللمرحلتينالمواظبةلقواعدالمدرسةتطبيقدرجةمتابعةالفنيةالزيارةأثناء•
فيرصدالالتأخر،سجالتالغياب،سجالت)االبتدائيةالمرحلةفيواجراءاتهاوالثانوية

لغيابلوالعالجيةالوقائيةالبرامجإعدادالغياب،نوعتحديدوالتأخر،للغيابنورنظام
(وتوثيقهاوالتأخر

فياوإجراءاتهوالثانويةالمتوسطةللمرحلتينالسلوكلقواعدالمدرسةتطبيقدرجة•
عيلتفالسلوك،قواعدلتوضيحاألموروأولياءبالطالباجتماع)االبتدائيةالمرحلة
،المدرسةفيواإلرشادالتوجيهلجنةدورتفعيلسنويا،ويجددالسلوكيالتعاقدأنموذج
اكتمال،هاوتوثيق،المخالفةنفسعلىاإلجراءاتبتطبيقالتدرج،المخالفةنوعتحديد

رصدلسجالسلوكية،للمخالفاتوالعالجيةالوقائيةالبرامجوتوثيقإعداد،اإلجراءات
.المخالفات

ونوعا،كماالمدرسةداخلالمهنيةالتعلممجموعاتفاعليةدرجة•

أثيرتدرجةرصدفيالمدرسةقائدمصداقيةلدرجةالمدرسيةالقيادةمشرفتشخيص•
ي،الفردالمعلملسلوكالمدرسةقائدرصد)وسلوكياتهمالطالبقيمعلىالمعلمين

اإليجابيةالمواقفشمولية،(أنموذجاالحرجةالمواقفسجل)للرصدأدواتوجود
مبرراتوجود،اأوفئويرتبياثالثياترتيباً المعلمينجميعترتيب،بالرصدوالسلبية
.اإلجباريللترتيبمنطقية

اءاالدتقويمفيالمدرسةقائدمصداقيةلدرجةالمدرسيةالقيادةمشرفتشخيص•
يفيالوظاالداءتقويممتوسطاستخراج)االعتداليالمنحنىوفقللمعلمينالوظيفي
)الخ....جيد–جداجيد-ممتاز(الفئاتحسبمنحنىرسم،المدرسةلمعلمي .

قيمةالاختباراتفيالمدرسةقائدمصداقيةلدرجةالمدرسيةالقيادةمشرفتشخيص•
ائدقأجراهاالتياالختباراتفيالجودةدرجةرصد)ونوعاكماالمدرسةلقائدالمضافة
تبالزيارايختصفيماالفنيالمشرفخطةعلىمبنيةخطةإعداد(خاللمنالمدرسة

الحداالختباريستهدفدقيقة،٣٠-2٥لالختبارالزمنيةالمدة(والتشخيصيةالفنية
فيماةاالساسيالمحاوراالختباريشمل،الدراسيالتحصيلمستوىمنواالوسطاالدنى
.والموضوعيالمقاليبينمتنوعةاالسئلة،المقررمن%٤٠و،دراستهسبق

وزعوتواحدةصفحةفيواالجابة،االسئلةالمقررفيعليهنصممامباشرةاالسئلة
شفهي٥وتحريري١٥االوليةوالصفوف،للمتوسطدرجات7و،للسهلدرجة١٣

استكمالمتناهيةبدقةالطالبدرجاتمتوسطإظهاردرجة،2٠الشفهيةالموادماعدا
نماذج–سجالت«تنفيذأدواتوجودالدراسيالتحصيلاالختبارالمعلمينجميع
«تصحيح–أسئلة رتبيا-إجباريا-المدرسةمعلميجميعتصنيففيالجودةرصد)
جودوعدم،وفئويرتبيثالثيالمعلمينلجميعتصنيفتوفرخاللمنثالثياوفئويا

)واحدةرتبةفيمعلممنأكثر .

وحةل)فترةكلفيأوفصلكلفيالمتميزينالطالبتكريمبدرجةالمدرسةعناية•
(أخرىهداياالشكرشهادةالشرف

مشرف 
القيادة 
المدرسية
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اإلجراءات

.منظومة قيادة اآلداء اإلشرافي ١3تابع عمليه رقم 

التعليمات

كما يراها تستكمل عناصر الزيارة الفنية خالل فصلين دراسيين وتوزع العناصر على الزيارتين.١

.مشرف القيادة المدرسية وال يصح استكمالها في زيارة واحدة

.مشرف القيادة أدوات المقابلة وتحليل الوثائقيستخدم .2

تمر رصد مس)درجة مصداقية قائد المدرسة في غياب وتأخر المعلمين •
، توفر قرار حسم للمعلم المتغيب لعدد أيام غياب المعلم بدون عذر

 رصد مستمر لعدد مرات تأخر المعلم  .نقطة7٥كل يوم يحسم
7٥كل يوم يحسم المحسومة عليه ، توفر قرار حسم للمعلم المتأخر

نقطة 

عة متاب) درجة تنفيذ خطة المدرسة وااللتزام بالبرنامج الزمني لها )•
مدى التزامها بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ تنفيذ خطة المدرسة 

–نموذج المتابعة(البرامج المراقبة- المساءلة(

لتزام مصداقية قائد المدرسة في الترتيب االجباري للمعلمين وفق اال•
د قائد رص)التنظيمي ورصد السلوكيات المؤثرة للمعلمين ، وزن النقاط 

حيث المدرسة لسلوك المعلم النابع من ذاته والملموس في تصرفاته ب
يبادر بعمل غير مكلف به وليست من مسؤولياته في ذلك الزمن و
ات يحتذي به بقية المعلمين و يدل على انتمائه للمدرسة، وجود أدو

وجود شواهد للتعزيز -مقننة لدى القائد للقياس سجل أو قائمة
حسب االلتزام والمحاسبية ترتيب القائد لمعلميه ترتيبا رتبيا    و فئويا

.التنظيمي، وجود مبررات مكتوبة لهذا الترتيب

(.أيام ٤الحد األدنى ) عدد أيام النمو المهني للقائد أو الوكيل •

حد مشاركة قائد أو وكيل المدرسة في التقويم النوعي لثالث مدارس•
.أدنى

مشرف 
القيادة 
المدرسية

ا تحديد الوزن المناسب لكل عنصر بحيث يكون المجموع مساوي•
.نقطة وترصد في برنامج نور١٠٠ قسم القيادة المدرسية
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العملاالسمم

مشرفة القيادة المدرسيةفاطمة بنت عبدالرحمن بن محمد الصفار١

قائدة المتوسطة الثالثةحورية بنت سعد بن علي المسيلم2

مي بنت حسن البغيل٣
بقسم المتابعة محققة

والقضايا المدرسية

مشرفة القيادة المدرسيةبنت راشد بن فالح المهاشيرنوره٤

فريق العمل في الدليل اإلرشادي لمشرف القيادة المدرسية
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:  المراجع 

ثالث، الالدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام ، برنامج تطوير المدارس ، اإلصدار . ١

( . هـ١٤٣7)وزارة التربية والتعليم 

ل ، الدليل التنظيمي لإلشراف التربوي ، برنامج تطوير المدارس ، اإلصدار األو. 2

(.  هـ١٤٣7)وزارة التربية والتعليم 

أدوات بناء الخطة ، نموذج تطبيقي ، إعداد نوف العنزي وفاتن بالشماخ ، . ٣

(.  م2٠١7)

.  الموقع اإللكتروني لبوابة تعليم المنطقة الشرقية. ٤
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