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 : مقدمة
يهدف هذا الدليل إلى تفسير المجاالت والمعايير والمؤشرات للمشرف التربوي المتميز،  ييزي يتنزمذ هزذا الزدليل مجمو زل مزذ المجزاالت 

 .وكل معيار يتنمذ مجمو ل مذ المؤشرات الدالل  ليهالرئيسل  وكل مجال يتنمذ مجمو ل مذ المعايير  
يل وياليظ أذ الدليل التفسيري يهتم بتيويل المؤشر إلى أداء أو سلوكيات  قابلل للقياس  مزذ الزالل تقسزيمه إلزى مجمو زل مزذ اتجزراءات السزلوك

  .( 1)  مقبول ( 2)  جيد ( 3)د جدا   جي( 4)ممتا، : تقييمات  هي لأو األدائيل القابلل للقياس   فنجد أمام كل مؤشر أربع
اليصول في هذا المؤشر  لى الدرجل العظمى  وهي أربز  درجزات  أي أذ كزل األفعزال السزلوكيل اتجرائيزل الموجزود  : تعنى " ممتا، "  لمًا أذ 

ثباتات ومستندات تدل  ليها؛ فالدرجل ا " جزداً جيد"ستيقل كاملل  وهكزذا بالنسزبل لززلمفي الدليل التفسيري  لى المؤشر متوفر   ويوجد أدلل وشواهد وا 
 .وهكذا اً وايد اً أو مستند أو دليالً  اً معناه أذ جمي  الشواهد الدالل متوفر  ما دا شاهد

كيفيززل تقززويم أداء المشززرف التربززوي   بييززي يمكززذ االتيززار المشززرف المتميزز، فززي   -بشززكل إجرائززي  - أنززه يونزز : وفائدد الدلدد للتلدلري ددل  ل دد 
 .مجمو ل مذ المعايير والمؤشرات العلميلنوء 
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 دليل درجات التقييم .1
  والالطل مكتب اتشراف يستالدم المقيم دالئل التمي، الوارد  في طلب الترشي   وسجل الدوام الرسمي  وسجل تدويذ مليوظات مديرل

 لى المجاالت األساسيل للتمي، في األداء التدريسي  ليعطي درجات ؛ تسا د في دقل التقويم ىمصادر أالر  لللمشرف التربوي  وأي لاالستراتيجي
 :وكل مجال سيقيم  لى تدرج مذ أرب  نقاط كما يلي

 الوصف الدرجة التقييم م

 4 مرملز  .1

ل:ولرح  لذلكلف ،لدتلرمكنلمنلدلمعا فلودلمها دتلودأل دءف لددلم شحلرملزًدلمبه ًدلومنقطعلدلنظل للظه ل
 اتجابات موثقل لجمي  المتطلبات. 

 يوجد إثبات شامل لجمي  المتطلبات. 

 يصا  .تبيذ مستوى  اليًا مذ الفا ليل والننج ئياتتتنمذ أمثلل ومراج  وا 

 بشكل كامل بأدلل ووثائق متكاملل ميد ت. 

  متناسقل وشاملل أفكار. 

  ما يطلب مذ المشرف التربويتفوق اتجابات. 

 مصدقل لكافل الشهادات والوثائق صور. 

 3 دجل لج ًل  .2

ل:لولرح  لذلكلف ،لدتلوضحلدلم شحل الئتلقولةلللرمكنلمنلدلمعا فلودلمها دتلودأل دء
 إجابات موثقل تغطي معظم المتطلبات. 

 إثبات لمعظم المتطلبات . 

 يصائيات كافيل  .أمثلل ومراج  وا 

 بوثائق وسجالت كافيل ميد ت. 
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 الوصف الدرجة التقييم م

 معقولل أفكار. 

 و ي وفهم كافييذ بالمونوع. 

  مطلوب مذ المشرف التربوياتجابات تفوق ما هو. 

 لكافل الشهادات والوثائق صور. 

 2 جل   .3

ل:ولرح  لذلكلف ،لدتلوضحلدلم شحل الئتلمح و الللرمكنلمنلدلمعا فلودلمها دتلودأل دء
 إجابات موثقل تغطي بعض المتطلباتل. 

 عض اتثباتات لجمي  المتطلباتب . 

  تتنمذ بعض األمثلل والمراج . 

 بالوثائق والسجالت تد يم . 

 درجل مذ الو ي والفهم بالمونوع. 

 تطويراللتيديي و لبعض الجوانب  ياجل. 

 اتجابات متقاربل م  ما يطلب مذ المشرف التربوي. 

 1 مقبوت  .4

ل:ولرح  لذلكلف ،لدتدلمعا فلودلمها دتلودأل دءلمنلوضحلدلم شحل الئتلضعليةلوغل لمقنعةلللرمكنل
  تغطي قلياًل مذ جوانب المونوع  إجابل وصفيل. 

 أو سجالت  أو وثائق  أو أرقام   لى أمثلل  دم االيتواء. 

 والعبارات غير مد مل بالدليل إثبات   دم وجود. 

 األدلل واألرقام المدرجل غير مكتملل وغير كافيل. 
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 الوصف الدرجة التقييم م

 ذ بدايل تجاوب م  متطلبات المعيار والمؤشر تعبيرها . 

 وتيديي  وتطوير  لمعظم العناصر بياجل إلى مراجع. 

 منهجيل غير وانيلال. 

 اتجابات أقل مما هو متوق  مذ المشرف التربوي. 

 :دليل استيفاء بطاقة املعايري .2

رئيس المباشر في الالطط وتنفيذها   ومردودها   ورأي المذ الطط إشرافيل متمي،  :اتشرافالمشرف التربوي المرش  في ملف ترشييه دالئل التمي، في  ييستوف
اتشزرافي  مزا يرغزب المشزرف فزي تقديمزه كزدالئل  لزى تميز،ه فزي األداء   وكزل وتفزا لهم مز  المشزرفالمسزتهدفيذ باتشزراف    وتأمالت وتعليقات فزي أ مزال التربوي

ل.ومجاالت المعايير الوارد  في بطاقل التقييم
 : التنسيق .3

 11 زادي   وفزي العنزاويذ يجزم الزط  14يجزم الزط و    ( Simplified Arabic)ي  بالزط يلت،م المشرف التربوي بكتابل جميز  األوراق الزوارد  فزي ملزف الترشز
 .والمياذا  يميذ  م  ترقيم جمي  الصفيات  سم مذ جمي  االتجاهات3  وتكوذ الهوامش Boldغامق 
 :أسئلة شائعة واستفسارات .4

إذا كزززززاذ لزززززدي  أسزززززئلل أو استفسزززززارات  زززززذ جزززززائ،  يوطزززززل بنزززززي تمزززززيم للتفزززززوق العلمزززززي فزززززال تتزززززردد فزززززي التواصزززززل معنزززززا  بزززززر الموقززززز  اتلكترونزززززي للجزززززائ،  ل
http://hbthedu.gov.sa/tamaioz/   أو البريد اتلكتروني  hbta@hbthedu.gov.sa . 

 
ل
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 :املؤشرات .5

 جمال التمكن العلمي والتنمية املهنية : أوال 
  .  ومشاركته المتمي،  في األنشطل المهنيل للمستهدفيذ بإشرافهيقيس هذا المجال تمكذ المشرف مذ تالصصه العلمي وطرق البيي  

 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار

دلرمكنلمنل.ل1
دلرخصصلدلعلم ل
ل.ف لمجاتلدلعمت

يتاب  مستجدات  .1
التالصص 
 .اتشرافي

نسالل مذ التقرير م  تيديد المراج  ومون  في ) ذ مستجدات تالصصه اتشرافي في العاميذ األاليريذ  اً يعد تقرير  .1
 (.التقرير رؤيته التطويريل في نوء المستجدات

نسالل مذ التقرير ) ذ بيي  لمي منشور في تالصصه اتشرافي في العاميذ األاليريذ م  توثيق البيي  اً يعد تقرير  .2
 (.شرافيمل اتبيي وأهميته في العمون  فيه المستفاد مذ ال

 (.نسالل مذ القائمل)يقدم قائمل بأهم المواق  اتلكترونيل المرتبطل بتالصصه اتشرافي  .3

يمتل  المؤهالت . 2
 .العلميل المناسبل

صور  مذ الشهاد  أو صور  معادلل الشهاد  للجامعات ) في مجال  مله اتشرافي( معترف بها)ييصل  لى درجل الدكتوراه .1
 .(غير السعوديل

معادلل الشهاد  صور  مذ الشهاد  أو صور  )في مجال  مله اتشرافي (  معترف بها) لى درجل الماجستير ييصل .2
 .(للجامعات غير السعوديل

 .(صور  مذ الشهاد )د  ذات العالقل  لى دور  اتشراف التربوي أو الدورات الفصليل المعتم ييصل .3

 .(معادلل الشهاد  للجامعات غير السعوديلصور  مذ الشهاد  أو صور  ) ييصل  لى درجل البكالوريوس .4
دلرمكنلمنل.ل2

ل.دلبحثلدلعلم 
يتمكذ مذ مهارات  .1

البيي العلمي في 
لى دراسل بما ال يقل المشكالت التي يشعر بأنها تيتاج إقائمل ب)ييدد المشكالت التي تعيق مسير   مليل التعلم والتعليم   .1

 (.المس مشكالت في المجال اتشرافي ذ 
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 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار
 .مجاله اتشرافي

دلرنملةل.ل3
دلمهنلةل
ل.دلم ر دمة

 
 

التنميل ييقق  .1
  المهنيل الذاتيل

دوات ونسالل مذ الالطل التطويريل نسالل مذ األ)ل وين  الطل لتلبيتها يستالدم أدوات متنو ل لتيديد ياجاته التطويري .1
 (.الذاتيل

 نواذ الكتاب  ب مون  بهملالص موج،  ذ الكتا) اتشراف التربوييل لكتب في مجال ُيفّعل المطالعل والقراءات الذات .2
 (.وتطبيقاته في اتشراف

 (.نسالل مذ قرار ترشييه م  إفاد  بالينور)بتالصصه المرتبطل  التربويلفي الفعاليات يشار   .3

  (.اللقاءات نر اصور  مذ الد وات المرسلل  صور  مذ مي)ينظم اللقاءات م  المشرفيذ لمناقشل سبل تطوير العمل  .4
 يقبل أي  دد مذ الينور / ماليظل 

 (.إفاد  معتمد  بالمشاركل)الالل العاميذ األاليريذ  البرامج المعتمد  للتنميل المهنيليشار  كمدرب بفا ليل في األنشطل و  .5
 (.مد  بالمشاركلإفاد  معت)الالل العاميذ األاليريذ  البرامج المعتمد  للتنميل المهنيليشار  كمتدرب بفا ليل في األنشطل و  .1

ييقق التنميل  .2
 المهنيل الجما يل 

 (.نسالل مذ النشرات م  إفاد  مذ مرجعه بتو،يعها. )يعد نشرات  ذ أهميل التنميل المهنيل وتو،يعها  لى ،مالئه المشرفيذ .1

 (.بر، نتائجهاتقرير  ذ المشاركات وأ)ليل م  المشرفيذ لتطوير العمل اتشرافي يشار  بفا  .2

دلحاجاتلإ د ال.4
للدلر  لبلة

ل.لللم ريل لن

ييدد الياجات . 1
 التدريبيل للمستفيديذ 

 (.قائمل بأسماء المستفيديذ مذ التدريب)ييدد المستفيديذ مذ التدريب . 1
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 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار

يلبي الياجات . 2
 للمستفيديذ  التدريبيل

البرنامج والمستفيديذ واسم المدرب اسم : نسالل مذ الالطل مون  فيها)ين  الطل تدريبيل مبنيل  لى تيديد الياجات .  1
ل(.و،مذ ومكاذ التنفيذ والتقنيات التدريبيل الال،مل

نسالل مذ اال النات  ذ الدورات والمالاطبات االداريل الالاصل بها وصور مذ الدورات التدريبيل )ينفذ الالطل بإتقاذ .  2
 (. لميتويات العروض التدريبيل CDو

يقّوم البرامج .  3
يبيل الملبيل التدر 

 لياجات المستفيديذ 

 (.نسالل ورقيل أو إلكترونيل مذ تقويمات البرامج المنفذ )يقيس رنا المستفيديذ  ذ البرامج التدريبيل المقدمل . 1
 (.نسالل مذ التقرير النهائي للتيليل)ييلل استجابات المستفيديذ ويستاللص النتائج .  2
 .(مذ تقرير النتائجنسالل )يقيس أثر التدريب في الميداذ .  3
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 العمليات اإلشرافيةقيادة : الثاني  اجملال
 .قدر  المشرف  لى تالطيط وتنفيذ وتيفي، وتقويم العمليل اتشرافيل  مدى يقيس هذا المجال

 الشواهد والتفسري املؤشر املعيار

دلرخطلطلل.1
لةللعمللةلدإلش دفل

وفقلمنهجلةل
 .علملة

ييلل واق   .1
ممارساته 
 اتشرافيل

 .(البياناتقائمل نسالل مذ )تقديرات أدائهم الوظيفي و   البرتهمو   مؤهالتهم: المستفيديذبيانات ييصر  .1
 (.الفرص والتيديات لكل منهاقائمل ببيانات المدارس المستهدفل مون  فيها )يانات المدارس التي يشرف  ليها بييصر  .2
 (.مون  فيها اآلليات االيصائيل المستالدمل والرسوم البيانيلنسالل مذ التيليل  )ييلل البيانات التي تم يصرها  .3
التقرير النهائي لتيليل بيانات المستفيديذ والمدارس  ميدد فيها نقاط )القو  والنعف  مجاالتيدد ييستاللص النتائج و  .4

 (.ونقاط النعف وسبل تجاو،ها القو  وسبل استغاللها

يعد الطل  .2
إشرافيل 
 تشغيليل

ينا وتون  أين  الطل تشغيليل وفق نتائج تيليل الواق    تتنمذ معالجل المشكالت واستغالل الممي،ات للتطوير   .1
األهداف والبرامج واألنشطل وال،يارات وآليات التنفيذ الميققه :كيفيل إشرا  المستفيديذ بالتنفيذ  وبييي تتكوذ الالطل مذ 

 (.نسالل مذ الالطل التشغيليل) تنفيذللنجا، والجدول ال،مني ومؤشرات اتلألهداف 
نسالل مذ بعض ميانر االجتما ات التي ناقشت ذل  مون  فيها ) المستفيديذم  بعض التشغيليل الالطل  يناقش  .2

 (.الالطل والتعديالت المطلوبل  ليهاماليظات ومرئيات المستفيديذ  لى 

ربن لدلحودفزل.ل2
دإللجابلةلل عمل
ل.دلعمللةلدلرعللملة

 يع،، األداء .1
 المتمي،

سماء المستفيديذ وجوانب تمي، كل منهم وطبيعل التكريم الذي قائمل تتنمذ أ)ي، لدى المستفيديذ ييدد قائمل بجوانب التم .1
 (.لهم وفق تمي،هم م الموكلليصل  ليه والمها
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 الشواهد والتفسري املؤشر املعيار

ل

يقدم تغذيل راجعل  .2
 ميف،  للمستفيديذ

المدوذ بها توصياته  ونسالل مذ الالطابات الموجهل نسخ مذ سجل ال،يارات )يجابيل في التيفي، إ يستالدم  بارات .1
 (.للمستفيديذ بهذا الجانب

 (.نسالل مذ البرامج)ين  برامج  الجيل لتيسيذ األداء  .2

التعاوذ  يشج  .3
 المنافسلو 

بيذ  اتيجابيل
 المستفيديذ

المعد  بهذا التربويل نسالل مذ النشرات ) التربويل يثير الياف، الدااللي لدى المستفيديذ مذ الالل اللقاءات والنشرات  .1
 (.الجانب  ونسالل مذ الد وات للقاءات بهذا المونوع

يعقد جلسات تعاونيل بيذ المستفيديذ ليل المشكالت التي تواجههم ولتبادل الالبرات مثل جلسات العصف الذهني   .2
 (.بر، نتائجهاتي تم  قدها وتقرير  ذ ألجلسات النسالل مذ الد وات الالاصل بالجلسات وقائمل با)والجلسات اليواريل 

نجا، أ مال ميدد  منهم تنجا، المهام مذ الالل فرق العمل التعاونيل  ويشّكل فرق  مل يعّرف المستفيديذ بآليات إ .3
فريق  آليات العمل التعاوني  أسماء الفرق المشكلل ومهام كل ااالجتماع م  المستفيديذ مون  فيه نرانسالل مذ مي)

 (.ا،ه نجوما تم إ

رنيلذلأ اللبل.3
ل.إش دفلمرنوعة

ينفذ ال،يارات  .1
بشكل للمستفيديذ 

 .متمي،

 .(نسالل مذ بيانات بعض المستفيديذ الالل العام السابق لتقدمه للجائ، ) هم الذيذ سي،ور  المستفيديذ معلومات ييدي .1
جراءاتها واألدوات الال،مل لهاال،يار   ه مذفاهدأ ييدد .2  .(واتجراءات واألدوات المستالدمل في ال،يار نسالل مذ األهداف ) وا 
 .(تون  موا يدها نسالل مذ الطل ال،يارات)  ات الميدانيلالمشرف ال،يار  ينفذ .3
ظهر فيها التغذيل نسالل مذ أيد تقارير ال،يار  ت)تعكس أولويات التعليم  ي،ود المستفيديذ بعد كل ،يار  بتغذيل راجعل .4

 (.الراجعل
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 الشواهد والتفسري املؤشر املعيار

يطبق المداوالت  .2
 .اتشرافيل

 (.نسالل مذ األهداف)ييدد أهدافه مذ المداوالت اتشرافيل  .1
 (.المداوالت ىيدنسالل مذ تقرير إ)بعد كل ،يار   م  المستفيديذ يعقد المداوالت اتشرافيل .2
ر ظهوالت تتقارير المدا ىيدنسالل مذ إ)تعكس أولويات التعليم  ي،ود المستفيديذ بعد كل مداولل إشرافيل  بتغذيل راجعل .3

 (.فيها التغذيل الراجعل
يفعل تبادل  .3

بيذ ال،يارات 
 .المستفيديذ

 (.نسالل مذ األهداف )ييدد أهدافه مذ ال،يارات المتبادلل بيذ المستفيديذ . 1
 .(نسالل مذ جدول ال،يارات ) معد جدول ال،يارات الوفق  يتاب  تنفيذ ال،يارات. 2
 (.نسالل مذ تقرير نتائج ال،يارات )  ذ نتائج ال،يارات المتبادلل  اً يقدم  تقرير . 3

المشاغل   يفعل .4
 التربويل

 .(هداف وفقا للياجاتنسالل مذ األ)بما يلبي ياجات المستفيديذ  ييدد أهدافه مذ المشاغل التربويل  .1
 (.نسالل مذ الطل التنفيذ)ينفذ المشرف المشاغل التربويل وفق الطل التنفيذ المعد    .2
 (.نسالل مذ استبانات التقويم  وتقرير  ذ نتائج تيقق أهدافها)ويقيس مدى تيقق األهداف  المشاغل التربويل المنفذ  يقّوم .3

يفعل النشرات  .5
التربويل والقراءات 

 .الموجهل

 .(نسالل مذ األهداف) نشرات التربويل والقراءات الموجهلييدد أهدافه مذ ال .1
 ىيدالتي و، ها ونسالل مذ إ تقائمل بأسماء النشرا) للمستفيديذ وفق األهداف الميدد  يعد نشرات تربويل متالصصل  .2

 .(النشرات

دأل دءلرقولمل.4
ل.دإلش دف 

يقيس األثر  .1
 .اتشرافي

 (.نسالل مذ األدوات المستالدمل)شرافيل يستالدم أدوات مناسبل لقياس مدى تيقق أهداف الالطل ات .1
 (.جالتيليل والنتائنسالل مذ )ييلل ويستالرج النتائج  .2

عنللنهائلاًلللع لرق ل دًل .2
ل.هلدإلش دف ودقعلعمل

ملف اتنجا، وملالص للتقرير النهائي في  نسالل إلكترونيل مذ) نهائياً  يوّثق أ ماله بملف انجا، الاص بعمله ويعد تقريراً   .1
 ( .ثالي صفيات
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 املبادرات اإلبداعية  : اجملال الثالث
للل.العمليات والممارسات اتشرافيل المبد ل ذات الجود  العاليل في أداء المشرف التربوي لعمله اتشرافييقيس هذا المجال مدى تيقق 

 الشواهد والتفسري املؤشر املعيار

رصململب دمجل.ل1
إب دعلةلج ل ال

ل.ومطو ا

يطور تطبيقات .1
ومنهجيات العمليات 

 اتشرافيل

ير تطبيقزززات ملالزززص ألفكزززاره اتبدا يزززل لتطزززو ) العمليزززات اتشزززرافيل  بدا يزززل لتطزززوير تطبيقزززات ومنهجيزززاتإ يقزززّدم أفكزززاراً  .1
 (شرافيل ومنهجيات العمليات ات

تجارب  يقدم  .2
 يهفإشراوأنماط 

دول المستفاد  مذ 
 األالرى

 (.م  تيديد المراج  نسالل مذ تقرير)التجارب العالميل اتشرافيل التي طبقها في الميداذ ىيدإ يقّدم .1
 (.م  تيديد المراج  نسالل مذ تقرير)أيد األنماط اتشرافيل الجديد  التي طبقها في الميداذ يقّدم .2

يشج   لى . 3
ءات برا اليصول  لى

االتراع في العمليل 
 التعليميل

و الالطابزززات نسزززالل مزززذ النشزززرات التشزززجيعيل أ)الصزززص يشزززّج  المسزززتفيديذ  لزززى نشزززر بزززراءات االتزززراع فزززي مجزززال الت .1
 (. التشجيعيل

سززماء منفززذيها وجهززاتهم قائمززل بأسززماء المشززاري  التززي يشززرف  لززى تنفيززذها وأ)تنفيززذ مشززرو ات تعليميززل إبدا يززل يززد م  .2
 (.يد المشاري وتقرير  ذ أ

رطبلقلبعضلللل.2
دلقلاسللأ ودت

ودلرقولملف لدلعمتل
ل.دإلش دف 

يعمل المشرف . 1
وفق آليل لقياس 

 .المستفيديذرنا 

 .(نمذ نتائج القياس المطبقلنسالل مذ األدا  تت) مذ العمليات اتشرافيل  المستفيديذلقياس رنا  أدا  يصمم .1
نمزوذج آلليزل  مزل )فزي تطزوير الالزدمات اتشزرافيل  المسزتفيديذسزتثمار آراء ال ؛آليل تدار  الشكاوى والمقترياتيطّور  .2

 . (اتم تطبيقه
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 اإلشراف اإللكرتوني: اجملال الرابع
 .اتشرافيلفي العمليل  تقنيل المعلوماتقدر  المشرف التربوي  لى توظيف يقيس 

 الشواهد والتفسري املؤشر املعيار

ريعلتلب دمجل.1
دإلش دفل

 .لكر ون إللد

يوّثق األ مال   .1
والمهام اتشرافيل 

 إلكترونياً 

 (.نماذج مذ الالطط اتشرافيل المداللل في البرامج) إدالال الالطط واألساليب اتشرافيللكترونيل في البرامج ات يستالدم  .1
 .(صور  للسير  الذاتيل مذ البرنامج)دالال وتيديي بيانات المشرف إالبرامج في   يستالدم  .2
 .(لكترونيل للمتابعل والمعالجلإنماذج )  نماذج المتابعل والتغذيل الراجعل إلكترونياً   يفّعل  .3

يتاب  البيانات   . 2
 تهاوييّدي إيصائيا

 .(لكترونيلإيصائيل ا  نسالل مذ تقارير فنّيل و رقميل و )بالعمل  المستفيديذمعلومات  يستعرض  .1
يصائيات )معلومات  ذ الميداذ التعليمي لعمل المشرف يستعرض  .2  .(لكترونيلإنسالل مذ تقارير رقميل وا 

ينشر األساليب   . 3
 أوس  بشكلاتشرافيل 

 .(رابط للمواد التعليميل)نترنت اتالمواد التعليميل المتايل  بر  يوفر  .1
 .(رابط مذ المواق ) للمستفيديذالنمو المهني  لكترونيل داالل المدرسل في إثراءمصادر التعلم ات يوظف  .2

دلرياعتل.2
لكر ون لدإلل

ل.دلنشط
 

يمتل  مجمو ل   .1
 يسابات في مواق  
النشر واألو يل 

  اتلكترونيل

 (.نسالل مطبو ل لمدونل باسم المشرف بها رابط المدونل ) blogالمدونات  يستالدم  .1
 (.نسالل مطبو ل باسم المشرف بها روابط الملفات)الملفات التشاركيل في  مله  يوظف  .2
أو  نسزززالل مطبو زززل مزززذ مشزززاركاته فزززي المواقززز )ذات العالقزززل  والمنتزززديات مواقززز  التواصزززل اتلكترونيزززل فزززي  يشزززار    .3

 .(والروابط باسمه المنتديات 
تقنيات  يوظف. 2

االتصال اليديثل في 
األ مال واألساليب 

 .اتشرافيل

قائمززل )  أو مجمو ززات االتصززال اليديثززل  بالجديززد فززي مجززال تالصصززهم  بززر المجمو ززات البريديززل المسززتفيديذ يزز،ود .1
 (.بها ونماذج لما تم ت،ويدهم  بالمجمو ات البريديل والمشتركيذ
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أنظمةللروظلف.3

ورجهلزدتلدلرعلمل
دإللكر ون ل
دلح لثةلف ل
ل.دألعماتلدإلش دفلة

 

يوظف أنظمل   .1
التعلم اليديثل في 
إنشاء نماذج ممي،  
لمقررات تعليميل 

 إلكترونيل

نمزززاذج مزززذ التواصزززل )اليقائزززب التدريبيزززل اتلكترونيزززل الالبززرات التعليميزززل و فزززي نقزززل وتبزززادل  يشززار  مززز  مشزززرفي المجزززال .1
 (.الذي تم بيذ مشرفي المجالكتروني اتل
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  أخالقيات املهنة واالتصال: اجملال اخلامس
 .التربوي وتسا ده  لى التواصل م  أطياف المجتم    التي ترتبط بطبيعل  ملهاتنسانيل واالجتما يل الصفات  بمجمو ل مذ التربويالمشرف   اتساميقيس هذا المجال  مدى 

 لل

 الشواهد والتفسري املؤشرات املعايري

لدالعرزدزلبمهنة.1
ل.دإلش دفلدلر بو 

 

يكوذ اتجاهًا إيجابيًا  .1
 نيو المهنل 

 (. نسالل مذ مهام المشرف التربوي وتقرير مذ صفيل وايد  يول رأيه فيها) يلم بمهام وأدوار المشرف التربوي .1

 (.ت مذ أيد المقاال موثقل نسالل)يول أهميل اتشراف التربوي  بإيدى الصيف مقاالت صيفيل ينشر .2

يقدم صور   .2
إيجابيل  ذ المشرف 

 التربوي

 (.يجابي فيهايدى الفعاليات و دوره اتقائمل بالفعاليات التي شار  بها وتقرير  ذ إ)تربويل م  المستفيديذ  يشار  في فعاليات  .1

قائمل بالشهادات والدروع التي يصل  ليها الالل )االتصاصه اتشرافي  ابات شكر ودروع تدل  لى تمي،ه فيييصل  لى الط .2
 (.العامييذ المانييذ ونسالل تيدى الشهادات التي يعت، ويفتالر بها

ينج، المهام الموكلل  .3
بدقل  وفي إليه 

 موا يدها الميدد 

 (.ها ما أنج، وما لم ينج،مشرف الالل العام الدراسي ميدد بقائمل المهام الموكلل لل)ينج، المهام المكلف بها  .1

 (.تقرير مصدق يول إنجا،ه لمهامه)يقدم تقريرًا يول إنجا،ه لمهامه  .2

داللرزدملباألخالقلاتل.2
دلمهنلةلف لدلرعامتل

ل.معللدلم ريل لن

يلت،م  بقيم  .1
 وأالالقيات المهنل

 (.مجال  مله اتشرافي وآليات تطبيق الميثاق في يقدم رؤيته) يعرف بنود ميثاق أالالقيات المهنل .1

 (.إفاد  معتمد  مذ الرئيس المباشر تفيد بالت،امه بها نسالل)يلت،م بأالالقيات المهنل   .2
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يكوذ  ادال في  .2
التعامل م  كل 

 المستفيديذ

 (.نسالل مذ التعليمات) ين  تعليمات وانيل للمستفيديذ  .1

 (.نسالل مذ آليات العمل) يلت،م بها المستفيدوذ   في  ملهم ين  آليل  مل وانيل .2

 (.نسالل مذ النشر  التفسيريل ) يفسر  ناصر التقييم للمستفيديذ  .3

يتعامل بمرونل  .3
ومهنيل م  
 المستفيديذ

 (.المشكالت ليل بعض نسالل مذ مقتريات المستفيديذ) يطرح المشكلل  لى المستفيديذ؛ ألالذ اقترايات يلها  .1
 

بتوجيه  يهتم .4
 المستفيديذ الجدد

 (.نسالل مذ الالطل ومونو اتها)ُيعد الطل للتنميل المهنيل للمستفيديذ الجدد   .1

 (.نسالل مذ البرامج) يعقد برامج تدريبيل للمستفيديذ الجدد  .2

 (.الجددنسالل مذ النشرات أو المطويات الالاصل بالمستفيديذ ) يصدر مطويات  أو نشرات تربويل إرشاديل للمستفيديذ الجدد .3

 عملمب أل.3
دلش دكةلدلمجرمعلةل
بلنلجهةلعملهل
وبلنلمؤ  اتل
دلمجرمعلذدتل

ل.دلعالقة

يد م مبدأ الشراكل . 1
بيذ جهل  مله وبيذ 
مؤسسات المجتم  
 .الميلي ذات العالقل

 (.تقارير  نها ) يينر اللقاءات  م  مؤسسات المجتم  الميلي ذات العالقل   .1

 

يرسخ مبدأ تبادل . 2
الالبرات التربويل بيذ 

جهل  مله وبيذ 
المؤسسات التربويل ذات 

 .العالقل

 .(وثائق المشاركل) في اللقاءات  بالمؤسسات التربويل ذات العالقل  أو يينر يشار    .1
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 :بطاقة رصد درجات املشرف الرتبوي -6
 

 الدرجة املستحقة الدرجة الكلية املؤشرات املعايري اجملاالت م

1 
 :األولالمجال 

 التمكذ العلمي والتنميل المهنيل

1 2 8  

2 1 4  

3 2 8  

4 3 12  

2 
 :المجال الثاني

 قياد  العمليات اتشرافيل

1 2 8  

2 3 12  

3 5 22  

4 2 8  

3 
 :المجال الثالي

 المبادرات اتبدا يل

1 3 12  

2 1 4  

4 
 :المجال الراب 

 اتشراف اتلكتروني

1 3 12  

2 2 8  

3 1 4  

  12 3 1 :المجال الالامس 5
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  11 4 2 أالالقيات المهنل واالتصال

3 2 8  

  151 33 11 المجموع

 
 


