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 : مقدمة
يهدف هذا الدليل إلى تفسير المجاالت والمعايير والمؤشررات لممعمرا المتميرحي  يرض يتهرم  هرذا الردليل مجمولرج مر  المجراالت الر يسرجي 

 .معيار يتهم  مجمولج م  المؤشرات الدالج لميهوكل مجال يتهم  مجمولج م  المعاييري وكل 
يج ويال ظ أ  الدليل التفسيري يهتا بت ويل المؤشر إلى أداء أو سموكيات  قابمج لمقياسي م  خالل تقسريمه إلرى مجمولرج مر  اءجرراءات السرموك

 (  1)ي مقبول ( 2)ي جيد ( 3)ا ي جيد جد( 4)ممتاح : تقييماتي هي جأو األدا يج القابمج لمقياسي  فنجد أماا كل مؤشر أربع
ال صول في هذا المؤشر لمى الدرجج العظمرى وهرى أربرر درجراتي أي أ  كرل األفعرال السرموكيج اءجرا يرج الموجرود  : تعنى " ممتاح " لممًا أ  

ثباترات ومسرتندات تردل لميهرال فالدرجرج  جيرد " المسرت قج كاممرجي وهكرذا بالنسربج لرر في الدليل التفسيري لمى المؤشر متوفر ي ويوجد أدلج وشواهد وا 
 .وهكذا اً وا د اً أو مستند أو دليالً  اً معناه أ  جمير الشواهد الدالج ما لدا شاهد"  جداً 

كيفيج تقويا أداء المعماي  ب يرض يمكر  اختيرار المعمرا المتميرح فري هروء مجمولرج مر   -بشكل إجرا ي -أنه يوهح: وفائدة الدليل التفسيري هي
 .ر والمؤشرات العمميجالمعايي
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 :دليل درجات التقييم .1
 لمعماي ودفتر إلداد الدرسايستخدا المقيا دال ل التميح الوارد  في طمب الترشيحي وسجل الدواا الرسميي وسجل تدوي  مم وظات المديري وخطج  

 مصادر أخرى تسالد في دقج التقويا ل ليعطي درجات لمى المجاالت األساسيج لمتميح في األداء التدريسيي  جوشرح المعما في أثناء ال صجي وأي        
 :وكل مجال سيقيا لمى تدرج م  أربر نقاط كما يمي       

 الوصف الدرجة التقييم م

 4 متميز 1

 :، ويتحدد ذلك فيتاألداءاو في التمكن من المعارف والمهارات  بدعاً يظهر المرشح تميزًا مبهرًا وم
 اءجابات موثقج لجمير المتطمبات. 
 إثبات شامل لجمير المتطمبات. 
 أمثمج ومراجر وا  صاءات تبي  مستوى لاليًا م  الفالميج. 
 ا بشكل كامل بأدلج ووثا ق متكاممجيدلت. 
 كثير م  المؤشرات المؤثر   اءجابات ل . 
 متناسقج وشاممج أفكار. 
   عماالمإجابات ما يطمب م. 
 مصدقج لكافج الشهادات والوثا ق صور 

 3 جيد جًدا 2

 : ، ويتحدد ذلك فياتيوضح المرشح دالئل قوية للتمكن من المعارف والمهارات واألداء
 إجابات موثقج تغطي معظا المتطمبات. 
 إثبات لمعظا المتطمبات . 
 أمثمج ومراجر وا  صا يات كافيج. 
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 الوصف الدرجة التقييم م

 ا بوثا ق وسجالت كافيجيدلت. 
  بعض المؤشرات المؤثر   لإجابات . 
 معقولج أفكار. 
 في المجتمر الم يط بها تأثيرالولي و ال. 
 عماإجابات تفوق ما هو مطموب م  الم . 
 لكافج الشهادات والوثا ق صور 

 2 جيد 3

 :، ويتحدد ذلك فياتيوضح المرشح دالئل محدودة للتمكن من المعارف والمهارات واألداء
  المتطمباتإجابات موثقج تغطي بعض. 
 إثباتات لجمير المتطمبات . 
 أمثمج ومراجر . 
  بالوثا ق والسجالتتدليا . 
 درجج م  الولي والتأثير في المجتمر الم يط بها. 
 تطويراللت ديض و ا. 
 عماإجابات متقاربج مر ما يطمب م  الم. 

 1 مقبول 4

 :، ويتحدد ذلك فياتواألداءالمعارف والمهارات  مندالئل ضعيفة وغير مقنعة للتمكن يوضح المرشح 
 إجابج وصفيج تغطي قمياًل م  جوانب الموهوع. 
 أمثمج أو أرقاا أو وثا ق أو سجالت. 
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 الوصف الدرجة التقييم م

 إثباتي ولبارات غير مدلمج بالدليل. 
  مدرجج غير مكتممج وغير كافيجأدلج وأرقاا. 
 تجاوب مر متطمبات المعيار والمؤشر. 
   وت ديضمعظا العناصر ب اجج إلى مراجعج وتطوير كو. 
 منهجيج غير واه ج. 
 عماإجابات أقل مما هو متوقر م  الم 

 :دليل استيفاء بطاقة املعايري .2
 :يستوفي المعما المرشح في ممف ترشي ه ما يمي

تردريس الردرس المصروري مواد تعميميج مصور  مر تعميقات لميهرا تتهرم  م تروى الردرس وموقعره فري المرنهس الدراسريي ورأي المعمرا فري : دال ل التميح في التدريس 
التدريسي ومجاالت المعايير  وتأمالت وتعميقات في ألمال التالميذ الشفويج والمكتوبج وتفالمها مر المعماي وما يرغب المعما في تقديمه كدال ل لمى تميحه في األداء

 .الوارد  في بطاقج التقييا

 : التنسيق .3
ي Boldغامق  11لادي ي وفي العناوي   جا خط  14 جا خط   ( Simplified Arabic)الترشيح بخط يمتحا المعما بكتابج جمير األوراق الوارد  في ممف 

 .سا م  جمير االتجاهات والم اذا  يمي ي مر ترقيا جمير الصف ات3وتكو  الهوامش 

 :أسئلة شائعة واستفسارات .4
فرررررال تترررررردد فررررري التواصرررررل معنرررررا لبرررررر الموقرررررر اءلكترونررررري لمجرررررا ح   وطرررررج بنررررري تمررررريا لمتفررررروق العممررررري إذا كرررررا  لررررردي  أسررررر مج أو استفسرررررارات لررررر  جرررررا ح   

http://hbthedu.gov.sa/tamaioz/   ي أو البريد اءلكترونيhbta@hbthedu.gov.sa . 

http://hbthedu.gov.sa/tamaioz/
mailto:hbta@hbthedu.gov.sa
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 تفسري املؤشرات .5

   والتنمية املهنية التمكن العلمي: اجملال األول
  .ي ومشاركته المتميح  في األنشطج المهنيجيقيس هذا المجال تمك  المعما م  تخصصه العممي وطرق الب ض  

 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار

التمكن من  -1
التخصص 

 .العلمي

يمتم  المؤهالت . 1
 .العمميج المناسبج

صور  م  الشهاد  أو صور  معادلج الشرهاد  لمجامعرات )في مجال لممه التدريسي ( معترف بها)ي صل لمى درجج الدكتوراه .1
 (.غير السعوديج

معادلرررج الشرررهاد  صرررور  مررر  الشرررهاد  أو صرررور  )دريسررري فررري مجرررال لممررره الت  (معتررررف بهرررا)ي صرررل لمرررى درجرررج الماجسرررتير .2
 (.لمجامعات غير السعوديج

 (. معادلج الشهاد  لمجامعات غير السعوديجصور  م  الشهاد  أو صور  )  ي صل لمى الدبموا العاا في التربيج .3

 (.معادلج الشهاد  لمجامعات غير السعوديجصور  م  الشهاد  أو صور  )ي صل لمى درجج البكالوريوس  .4

يتابر مستجدات . 2
 .تخصصه العممي

نسخج م  التقرير مر ت ديد المراجر وموهح في التقرير رؤيتره التطويريرج فري )  يعد تقريرًا ل  مستجدات تخصصه العممي .1
 (.هوء المستجدات

 (.نسخج م  القا مج)يقدا قا مج بأها المواقر اءلكترونيج المرتبطج بتخصصه  .2

                                                 
 
 .الحاصل على بكالوريوس تربوي يعامل كدبلوم عام في التربية 
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 الشواهد والتفسري املؤشرات املعيار

التمكن من  -2
 .البحث العلمي

يتمكن من مهارات  .1
البحث العلمي في 
مجال التخصص 

 .أو مجال عمله

لرى دراسرج بمرا ال المشركالت التري يشرعر بأنهرا ت تراج إقا مرج ب)لرى ب رض شكالت في مجال تخصصه التي ت تاج إي دد الم  .1
 (.يقل ل  خمس مشكالت في مجال لممه

التنمية  -3
المهنية 
 .المستدامة 

التنميج ي قق  .1
  المهنيج الذاتيج

نسخج م  االدوات ونسخج م  الخطج التطويريرج )يستخدا أدوات متنولج لت ديد  اجاته التطويريج ويهر خطج لتمبيتها  .1
 (.الذاتيج

 (.هر المقاءات اصور  م  الدلوات المرسمجي صور  م  م )ينظا المقاءات مر المعممي  لمناقشج سبل تطوير العمل  .2

 (.إفاد  معتمد  بالمشاركج) البرامس المعتمد  لمتنميج المهنيجيشار  كمدرب أو متدرب بفالميج في األنشطج و  .3

ي قق التنميج  .2
 المهنيج الجماليج 

 (.نسخج م  النشرات مر إفاد  م  مرجعه بتوحيعها)يعد نشرات ل  أهميج التنميج المهنيج وتوحيعها لمى حمال ه المعممي . 1
 (.برح نتا جهاتقرير ل  المشاركات وأ)وير العمل يشار  بفالميج مر المعممي  لتط. 2
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 قيادة التعليم والتعلم : اجملال الثاني
 :مهارات المعما في أدا ه التدريسييقيس هذا المجال معايير ومؤشرات 

 الشواهد املؤشر املعيار

التخطيط  -1
 للتدريس

ي مل بي ج  .1
  التعما

المعما لها في لمميج تقرير معتمد لنتا س ت ميل البي ج الماديج لممدرسج في هوء  اجات )ي مل البي ج الماديج لممدرسج  .1
 (.التدريس موهح فيه المتوافر منها وغير المتوافر

 (.قا مج بالف ات العمريج لمطمبج الذي  يدرسها وخصا ص كل ف ج)ي دد الخصا ص العمريج لمطمبج الذي  يدرسها  .2

 (.نسخج معتمده لتصنيف الطمبج وفق ت صيمها العممي)يصنف الطمبج  سب ت صيمها العممي  .3

يفعل  .2
التخطيط 

 لمتعميا

 (.نسخج معتمد  م  استمار  الت ميل والنتا س)ي مل م توى المقررات التي يدرسها  .1

 (.نسخج معتمد  م  الجدول الحمني)لتدريس م توى المقرر  اً حمني يعد جدوالً  .2

نسخج م  النموذج المعتمد وتقرير م  صف ج وا د  ألسباب اختيار هذا )لخطج الدرس  اً م دد اً يعتمد نموذج .3
 (.النموذج

 2قا مج بمكونات الم توى المعرفي بشكل لاا مر المراجري صور  لدرس)ي مل الم توى المعرفي لمدرس في تخصصه  .4
 (. د الصفوف التي يدرسها ونسخج م  ت ميل م تواه المعرفيم  كتاب أ

كل مجال  قا مج بمجاالت األهداف ومستويات)أهداف التعما لمدرس وفق مجاالت األهداف ومستويات كل مجال ي دد  .5
و لعد  دروس ونسخج م  األهداف الخاصج بها ب يض تشمل جمير المجاالت ومستوياتها مر المراجري صور  لدرس أ

 (.مر ت ديد مجال ومستوى كل هدف

التدريس الخاصج  بإستراتيجياتقا مج )لتدريس الخاصج بمجال تخصصه وطرا ق وأساليب ا إستراتيجياتي دد  .1

                                                 
 

 . وهذه المالحظة عامة لجميع معايير هذا المجال. يراعى عدم اختيار الدرس نفسه للشواهد االخرى عند اختيار درس لشاهد ما
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 الشواهد املؤشر املعيار

س التدري بإستراتيجيات د الصفوف التي يدرسها وقا مج المراجري صور  لدرس م  كتاب أ بتخصصه العممي مر
 (.اءستراتيجياتسباب اختيار هذه المناسبج لهذا الدرس مر توهيح أ

 د الصفوف التي يدرسها وقا مج بتقنيات التعميا صور  لدرس م  كتاب أ) القج بتخصصهي دد تقنيات التعميا ذات الع .7
 (.الالحمج لتنفيذ الدرس مر توهيح كيفيج لرهها واستخدامها

 د الصفوف مر المراجري صور  لدرس م  كتاب أ قا مج بأساليب التقويا المستخدمج بالتدريس)ساليب التقويا ي دد أ .8
 (.يا التي يمك  استخدامها مر هذا الدرسالتي يدرسها وقا مج بأساليب التقو 

صور  )يعد خطج متكاممج لدرس أل د الصفوف التي يدرسهاي لمى أال يكو  قد اختاره في أي م  الشواهد السابقج  .9
 (.لمدرسي نسخج معتمد  لخطج الدرس

مهارات  -2
 التنفيذ

يدير الفصل . 1
 بمهار 

الماديج في  جتقرير ل  اءجراءات التي ينفذها المعما لتهي ج البي )يهيئ البي ج الماديج في الفصل قبل البدء بالدرس  .1
 (.الفصل

النفسيج في  جتقرير ل  اءجراءات التي ينفذها المعما لتهي ج البي )يهيئ البي ج النفسيج في الفصل قبل البدء بالدرس  .2
 (.الفصل

ساليب األقا مج ب)السموكيات غير المرغوبج يتبر أساليب مناسبج لتوجيه سمو  الطمبج في ال صج الصفيج ولمتعامل مر  .3
بالسموكيات غير المرغوبج التي لالجها واءجراءات  ج أخرى معتمد التي يفهمها مر توهيح مبسط لكل منهاي وقا م

 (. التي اتبعها لمعالجج كل منها

يثير دافعيج الطمبج  .2
 لمتعما

لتي استخدمها لذل ي وقا مج دوات انسخج م  األ)دافعيتها لمتعما ار  يستكشف ميول ورغبات الطمبج ويستخدمها في إث .1
 (.التي يدرسهاي وتوهيح كيفيج توظيفها ءثار  دافعيتها لمتعما صل م  الفصولففي لطمبج ابرغبات وميول  معتمد 
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 الشواهد املؤشر املعيار

توهيح أثر كل قا مج باألساليب الت فيحيج التي استخدمها خالل العااي مر )يستخدا أساليب ت فيحيج في بدايج ال صج  .2
 (.منها

قا مج باألساليب الت فيحيج أثناء ال صج التي استخدمها خالل )يستخدا أساليب ت فيحيج متنوله خالل مجريات ال صج  .3
 (.العااي مر توهيح أثر كل منها

يمهد لمدرس  .3
 بفالميج

رات الطمبج السابقجي مر ت ديد خبالتي اتبعها ل بقا مج باألسالي)ي دد الخبرات السابقج لمطمبج ذات العالقج بالدرس  .1
 (. م  خالل مثال لدرس أل د الصفوف بجراءات التي اتبعها لتنفيذ األساليتوهيح اء

جراءات والكيفيج التي  د الدروس يوهح اءتقرير ل  أ)يشعر الطمبج بأهميج المعرفج م  خالل ربطها ب ياتها اليوميج  .2
 (.الدرس اتبعها المعما لربطه ب يا  الطمبجي صور  م 

يستخدا تقنيات . 4
 .التعميا بمهار 

ختياره لتقنيات التعميا المناسبج لمدرسي صور  لدرس م  كتاب كيفيج اتقرير ل  )ي دد تقنيات التعميا المناسبج لمدرس  .1
 (.أ د الصفوف التي يدرسها وقا مج التقنيات التي استخدمها في تنفيذ الدرس

 هتقرير  ول إجراءات وكيفيج توظيف تقنيات التعميا لمدرس الذي  دد)بإتقا   يوظف تقنيات التعميا بال صج الصفيج .2
 (.في الشاهد السابق لنفس المؤشر

قا مج بالتقنيات التي وجه الطمبج الستخدامها وأسماء الدروس ذات )يوجه الطمبج الستخداا تقنيات التعميا ال ديثج  .3
 (.ذات العالقج بدروس أ د الصفوفالعالقج لكل منهاي وقا مج بالروابط اءلكترونيج 

يستخدا . 5
التدريس  إستراتيجيات

 .بفالميج

التدريس الخاصج بتخصصه وتعريف  بإستراتيجياتقا مج )التدريس الخاصج بتخصصه العممي  إستراتيجياتي دد  .1
 (.موجح لكل منها مر المراجر

ستراتيجيات  .2  (.التدريس إستراتيجياتتقرير  ول المعايير التي يعتمدها لت ديد )لكل موقف تعميميالتدريس ي س  اختيارا 
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 الشواهد املؤشر املعيار

التدريس ذات العالقج التي  بإستراتيجياتقا مج )هداف المعرفيج إستراتيجيات تدريس مناسبج لت قيق األيستخدا  .3
ستراتيجياتو  .استخدمهاي صور  لدرس وتقرير يتهم  األهداف المعرفيج لمدرس ت قيقهاي تدريس التي استخدمها لال ا 

 (.اءستراتيجياتجراءات تنفيذ وا  

التدريس ذات العالقج التي  بإستراتيجياتقا مج )هداف المهاريج إستراتيجيات تدريس مناسبج لت قيق األيستخدا  .4
ستراتيجياتاستخدمهاي صور  لدرس وتقرير يتهم  األهداف المهاريج لمدرس و  التدريس التي استخدمها لت قيقهاي  ا 

جراءات تنفيذ  (.اءستراتيجيات وا 

التدريس ذات العالقج التي  بإستراتيجياتقا مج )هداف الوجدانيج إستراتيجيات تدريس مناسبج لت قيق األيستخدا   .5
ستراتيجياتاستخدمهاي صور  لدرس وتقرير يتهم  األهداف الوجدانيج لمدرس و  التدريس التي استخدمها لت قيقهاي  ا 

جراءات تنفيذ   (.اءستراتيجياتوا 

التدريس ذات العالقج التي استخدمهاي  بإستراتيجياتقا مج )تدريس مناسبج لتنميج مهارات التفكير  إستراتيجياتخدا يست .1
ستراتيجياتصور  لدرس وتقرير يتهم  األهداف الخاصج بتنميج مهارات التفكير لمدرس و  التدريس التي استخدمها  ا 

جراءات تنفيذ   (.اءستراتيجياتلت قيقهاي وا 

 
لغمق الدرس يهيئ . 1

 بمهار 

 (.صور  م  الجحء الخاص بالغمق في خطج الدرس)يخطط مسبقًا لكيفيج غمق الدرس . 1

تقرير معتمد م  المشرف يثبت )يجذب انتباه الطالب إلى نهايج أ داض الدرس وتمخيصه بصور  تبرح لناصره األساسيج . 2
 (. دوض ذل 

تقرير معتمد م  المشرف يثبت )والفا د  م  الدرس ويستخدا أساليب شيقج لذل  يسالد الطالب لمى اال ساس باءنجاح . 3
 (. دوض ذل 
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 الشواهد املؤشر املعيار

 (.مشهد معتمد م  إدار  المدرسج يثبت التحامه بأوقات الدروس)ينهي الدرس في الوقت الم دد له . 4

مهارات  -3
 التقويم

يفّعل التقويا في  .1
 التدريس

قا مج بأنواع التقويا الخاصج بتنفيذ درسي م دد فيها إجراءات تنفيذ كل )الصفيج ي دد أنواع التقويا المناسبج في ال صج  .1
 (.نوعي وصور  لدرس وتقرير يوهح كيفيج تطبيق أنواع التقويا المختمفج فيه

قا مج بأدوات التقويا التي استخدمها موهح الهدف م  استخداا كل منهاي ونسخج م  )يستخدا أدوات تقويا متنولج  .2
 (.مستخدمجاألدوات ال

ي وفالميج امل الصعوبجي ومعامل تميح الفقر نسخج م  ت ميل فقرات االختبارات توهح مع)رات االختبارات ي مل فق .3
 (.البدا ل

جابات تبار نها ي أل د الصفوف ونسخج م  اءنسخج معتمده م  اخ)جابات بموهوليج ولدالج يص ح أوراق اء .4
ي وتقرير معتمد لإلجراءات التي مستويات األلمى والمتوسط واألدنى جثالثالنموذجيجي وثالض نسخ م  إجابات الطمبج ل

 (.يتبعها في التص يح

نتا س أداء الطمبج في اء صا يج والرسوا البيانيج ل تنسخج معتمده م  الت ميال)ي مل نتا س االختبارات ويفسرها  .5
 (.ي نسخج معتمد  م  تفسير النتا ساالختبارات
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 املبادرات اإلبداعية  : اجملال الثالث
 .  التدريسيلعممه  عماالمبدلج ذات الجود  العاليج في أداء الم التدريسيجيقيس هذا المجال مدى ت قق العمميات والممارسات 

 الشواهد املؤشر املعيار

تصميم برامج . 1
إبداعية جديدة 

 .ومطورة

يطور تطبيقات .1
ومنهجيات العمميات 

 التدريسيج

ممخص ألفكاره اءبداليج لتطوير تطبيقات ومنهجيات ) أفكارًا إبداليج لتطوير تطبيقات ومنهجيات العمميات التدريسيج يقّدا . 1
 (.العمميات التدريسيج 

الت سي   يفعل . 2
المستمر في تنفيذ 

 التدريسيجالبرامس 
 .(نسخه م  الطرق الت فيحيج المطبقج )  طالبهت فيحيج لًا طرق يبتكر. 1

تجارب  يطور. 3
 تدريسيجوأنماط 

دول المستفاد  م  
 .األخرى

تقرير ل  التجربج التدريسيج األصميج ) الجديد  بما يتالءا مر المناهس المطور  بالمممكج  ى التجارب التدريسيج ديطّور إ. 1
 (.مر ت ديد المراجر والتطوير الذي أجراه لميها

يشجر لمى . 4
براءات  ال صول لمى

اختراع في العمميج 
 التعميميج

 (. نسخج م  النشرات التشجيعيج أو الخطابات التشجيعيج)يشّجر طالبه لمى نشر براءات اختراع في مجال التخصص .1

 



 اللجنة العلمية  –جائزة حوطة بني تميم للتفوق العلمي إدارة 
 

 04صفحة  اللجنة العلمية - 8341 –الدورة الثالثة  – المعلم المتميزالدليل التفسيري لمعايير 
 

 3أخالقيات املهنة واالتصال: اجملال الرابع
 وتسالده لمى التواصل مر أطياف المجتمر يالتي ترتبط بطبيعج لممهاءنسانيج واالجتماليج الصفات  بمجمولج م  المعما اتصافيقيس هذا المجال  مدى 

 .التربوي
 الشواهد  املؤشرات املعايري  

االعتزاز . 1
 .بمهنة المعلم

يكو  اتجاهًا  .1
إيجابيًا ن و 

 .المهنج 

 (. نسخج م  مهاا المعما وتقرير م  صف ج وا د   ول رأيه فيها)يما بمهاا وأدوار المعما  .1

 (.نسخج م  المقال موثقاً )ينشر مقااًل إيجابيًا بإ دى الص ف  ول مهنج المعما  .2

لررر  إ ررردى  قا مرررج بالفعاليرررات التررري شرررار  بهرررا وتقريرررر معتمرررد)يشرررار  فررري الفعاليرررات التربويرررج التررري تعقررردها المدرسرررج   .3
 (.يجابي فيهاالفعاليات يوهح دوره اء

قا مج بالشهادات والدروع التري  صرل لميهرا ونسرخج )تخصصه  ابات شكر ودروع تدل لمى تميحه فيي صل لمى خط .4
 (.ء دى الشهادات التي يعتح ويفتخر بها

يمتحا  بقيا  .2
وأخالقيات 

 المهنج

الميثرراقي ونسررخج ممررا يخصررهي وتقريررر مصرردق لرر  تطبيقررات صررور  مرر  غررالف )يعرررف بنررود ميثرراق أخالقيررات المهنررج  .1
 (.الميثاق في مجال لممه

 (.إفاد  م  مدير المدرسج تفيد بالتحامه بها)يمتحا بأخالقيات المهنج  .2

نسخج معتمد  م  القا مج م دد لميها ما أنجح )يقدا قا مج بالمهاا الموكمج له خالل العاا الدراسي وما قاا بإنجاحه منها  .3
 (.ينجح وما لا

 .(تحكيج م  مدير المدرسج) في مواليدها الم دد   يمتحا بإنجاح المهاا الموكمج إليه .4

                                                 

 

 .طمس األسماء رالىال وجود شواهد سمبيج أو م رجج يفي   3
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 الشواهد  املؤشرات املعايري  

االلتزام . 2
باألخالقيات 
المهنية في 
التعامل مع  
 .المستفيدين

يتعامل بعدالج  .1
ومرونج 
ومهنيج 

وشفافيج مر 
 .طالبه

 (.لمطالبنسخج م  اآلليج وطريقج إلالنها )يعم  آليج واه ج ءدار  الصف  .1

 (.مدير المدرسجتقرير م  )ه ي رص لمى إقامج لالقات جيد  مر طالب .2

 (.نسخج م  اآلليج المستخدمج وطريقج إلالنها)يعم  آليج واه ج لتقييا الطمبج  .3

 (.نسخج م  اآلليج المستخدمج)يهر آليج لتمقي مقتر ات وشكاوي الطمبج  .4

معتمد ل  بعض التغيرات التي طرأت لمى أداء المعما بناء لمى تقرير )يتقبل وجهات نظر الطمبج في أدا ه التدريسي  .5
 (.نتا س استطاللات الرأي

يهتا بتوجيه  .2
الطمبج 

رشادها  وا 

 (.قا مج معتمد  بالبرامس اءرشاديج التي ساها فيها)يتعاو  مر المرشد الطالبي في تنفيذ البرامس اءرشاديج  .1

 (.بالم اهرات والندوات التي نفذها وتقرير ل  إ دى الم اهرات قا مج) توجيهيج لمطالبم اهرات أو ندوات  ينفذ .2

رشاديج لمطالبيساها في إصدار نشرات   .3  .(النشرات ى دإنسخج م  ) تربويج وا 

بناء عالقات . 3
مهنية وثيقة مع 
الجهات ذات 

 العالقة

يتعاو  مر .  1
الجهات ذات العالقج 
لتطوير العمميج 

 .التعميميج

 (.تقرير م  المدير يوهح دوره في المساهمج بالخطط التطويريج)يشار  في وهر الخطط التطويريج لممدرسج   .1

أ ررررد الخطابررررات الموجهررررج لممرشررررد بهررررذا نسررررخج مرررر  ) بنتررررا س الطمبررررج الررررذي  ي ترررراجو  الرررردلا  برررريالمرشررررد الطال يررررحود .2
 (.الخصوص

 (.نسخج م  م اهر اجتماع معممي التخصص) يتعاو  مر حمال ه في التخصص في تطوير العمميج التعميميج .3

 (.قا مج بالمشاركات م دد فيها المكا  والحما  والجهج)يشار  في المناسبات واال تفاالت العامج التي تقيمها المدرسج  .4

في الرحالت يشارك  .2
والزيارات المدرسية 

 بعملهالمرتبطة 

 (بالر الت والحيارات التي شار  فيهامعتمد  قا مج )يشار  في الر الت والحيارات المدرسيج  .1

الرررر الت أو الحيرررارات أو  ى ررردتقريرررر لررر  إ)معرررارض التررري شرررار  فيهرررا يقررردا تغذيرررج راجعرررج لررر  الرررر الت والحيرررارات وال .2
 (.المعارض
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 :بطاقة رصد درجات املعلم -6
 الدرجة املستحقة الدرجة الكلية املؤشرات املعايري اجملاالت

 المجال األول
 العلمي والتنمية المهنيةالتمكن 

1 2 8  

2 1 4  

3 2 8  

 المجال الثاني
 قيادة التعليم والتعلم

1 2 8  

2 6 24  

3 1 4  

 المجال الثالث
 المبادرات اإلبداعية

1 4 16 
 

 المجال الرابع
 أخالقيات المهنة واالتصال

1 2 8 
 

2 2 8 
 

3 2 8 
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