
 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

280 
 إدارة  التعليم بمحافظة القريات 



























































,

,



 

يقصد بتقويم األداء الوظيفي ما تقوم به الجهة الحكومية من إجراءات لقياس مستوى أداء     
 لعناصر ومعايير معينة خالل فترة زمنية محددة بما يمكنها من 

ً
املوظف لواجبات وظيفته وفقا

 0القرارات املناسبة عن املوظف  إتخاذ

أو ما يعادلهما بما ( الخامسة عشرة والرابعة عشرة ) يتم تقويم األداء الوظيفي لشاغلي املرتبة   
 
ً
 0يراه املسؤول مالئما

فما دون أو ما يعادلها وفق نماذج تعد ( املرتبة الثالثة عشر ) يتم تقويم األداء الوظيفي لشاغلي  
وتعتمد من وزارة الخدمة املدنية ويجوز للوزارة تفويض بعض الجهات الحكومية بإعداد النماذج 

 0الخاصة بها 

يتم إعداد تقويم األداء الوظيفي بشكل دوري عن جميع املوظفين وفق خطة سنوية يتم إقرارها 
 0من الرئيس األعلى للجهاز عن كل سنة من سنوات خدمتهم 

يتم تقويم أداء املوظف خالل فترة التجربة مرتين  األولى بعد مض ي ستة أشهر من تاريخ مباشرته 
عمل الوظيفة املعين عليها والثانية في نهاية فترة التجربة وذلك للتأكد من ممارسة مهام الوظيفة 
 للنماذج املحددة 

ً
ن من تحديد مدى صالحيته لشغل الوظيفة وفقا

ّ
الفعلية املعين عليها بما يمك

                                       0لذلك 
 

 : يكون تقويم األداء الوظيفي بأحد التقديرات التالية 
 0درجة ( 100 -90) من :    ممتاز    -  
  -  

ً
 0درجة (  89 -80) من  :   جيد جدا

 0درجة (  79 – 70)من  :  جيد       -  
 0درجة (  69 – 60) من  : مرض ي   -  
 0درجة( 60أقل من ) من: غير مرض ي -  

يعد تقويم األداء الوظيفي من قبل الرئيس املباشر للموظف ويعتمد من قبل رئيسه وملعتمد  
 
ً
   0التقويم أن يعدل فيه بما يراه مالئما



 

في حالة كون الرئيس املباشر في مرتبة أقل من مرتبة من سيعد عنه التقويم أو لم يمض على  
إشرافه على املوظف ستة أشهر على األقل فيتم إعداد تقويم األداء الوظيفي من قبل الرئيس 

 0األعلى للرئيس املباشر وله أن يستعين برأي الرئيس املباشر والتقاويم السابقة املعدة عنه 

يتم إعداد تقويم األداء الوظيفي عن املوظف خالل فترة التدريب أو الدراسة التي تزيد عن سنة   
   0في ضوء التقارير التي ترد لجهته من الجهة التعليمية املشرفة على التدريب أو الدراسة

 0على الرئيس املباشر تزويد املوظف بنسخة من تقويم األداء الوظيفي املعد عنه بعد إعتماده 
 
التظلم منه خالل خمسة عشر ( غير مرض ي ) يجوز للموظف املعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة  

 من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس األعلى في 
ً
تظلمه إلى لجنة يشكلها من  الجهازليحيليوما

 : ثالثة موظفين يكون مدير شؤون املوظفين من بينهم ويرأسها أكبرهم مرتبة حسب الترتيب اآلتي 
 0 إلجتماعاتهامدير شؤون املوظفين التحضير يتولى   •
وترفع توصياتها إلى  إستالمهتقوم اللجنة بفحص التظلم خالل شهرين على األكثر من تاريخ •

رئيس الجهاز املختص فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خالل هذه الفترة يعرض األمر 
 على األكثر من تاريخ 

ً
 إنتهاءعلى رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خالل خمسة عشر يوما

  0الفترة املحددة للجنة 
 0تكون مداوالت اللجنة سرية  •
 0مناقشة الرؤساء املعنيين واملوظفين املتظلمين  جوزللجنةي•
•  

ً
  0يكون قرار رئيس الجهاز املختص نهائيا

 
مع مراعاة ما نصت عليه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة املدنية ، بحرمان املوظف الحاصل    

من الترقية ودخول املسابقة يوجه ملن يحصل على ( غير مرض ي ) على تقويم أداء وظيفي بتقدير 
هذا التقدير ألول مرة تنبيه كتابي من معتمد التقويم فإذا حصل على نفس التقدير في السنة 

الثانية فيحقق معه من قبل جهة عمله وتسمع أقواله ودفاعه وتثبت في محضر ، فإن رأت الجهة 
أن األمر يستدعي فصله ، فتحيله إلى هيئة الرقابة والتحقيق لعرضه على ديوان املظالم للنظر في 

  0فصله من الخدمة أو معاقبته بما يراه 
 



 

في حالة كون الرئيس املباشر في مرتبة أقل من مرتبة من سيعد عنه التقويم أو لم يمض على  
إشرافه على املوظف ستة أشهر على األقل فيتم إعداد تقويم األداء الوظيفي من قبل الرئيس 

 0األعلى للرئيس املباشر وله أن يستعين برأي الرئيس املباشر والتقاويم السابقة املعدة عنه 

يتم إعداد تقويم األداء الوظيفي عن املوظف خالل فترة التدريب أو الدراسة التي تزيد عن سنة   
   0في ضوء التقارير التي ترد لجهته من الجهة التعليمية املشرفة على التدريب أو الدراسة

 0على الرئيس املباشر تزويد املوظف بنسخة من تقويم األداء الوظيفي املعد عنه بعد إعتماده 
 
التظلم منه خالل خمسة عشر ( غير مرض ي ) يجوز للموظف املعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة  

 من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس األعلى في 
ً
تظلمه إلى لجنة يشكلها من الجهاز ليحيل يوما

 : ثالثة موظفين يكون مدير شؤون املوظفين من بينهم ويرأسها أكبرهم مرتبة حسب الترتيب اآلتي 
 0 إلجتماعاتهامدير شؤون املوظفين التحضير يتولى   •
وترفع توصياتها إلى استالمه تقوم اللجنة بفحص التظلم خالل شهرين على األكثر من تاريخ •

رئيس الجهاز املختص فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خالل هذه الفترة يعرض األمر 
 على األكثر من تاريخ 

ً
انتهاء على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خالل خمسة عشر يوما

  0الفترة املحددة للجنة 
 0تكون مداوالت اللجنة سرية  •
 0مناقشة الرؤساء املعنيين واملوظفين املتظلمين يجوز للجنة •
•  

ً
  0يكون قرار رئيس الجهاز املختص نهائيا

 
مع مراعاة ما نصت عليه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة املدنية ، بحرمان املوظف الحاصل    

من الترقية ودخول املسابقة يوجه ملن يحصل على ( غير مرض ي ) على تقويم أداء وظيفي بتقدير 
هذا التقدير ألول مرة تنبيه كتابي من معتمد التقويم فإذا حصل على نفس التقدير في السنة 

الثانية فيحقق معه من قبل جهة عمله وتسمع أقواله ودفاعه وتثبت في محضر ، فإن رأت الجهة 
أن األمر يستدعي فصله ، فتحيله إلى هيئة الرقابة والتحقيق لعرضه على ديوان املظالم للنظر في 

  0فصله من الخدمة أو معاقبته بما يراه 
 



 

 لجميع الحاالت التي تطرأ خالل سنة من   
ً
يعتبر تقويم األداء الوظيفي املعد عن املوظف كافيا

، وإن ظهر ما يوجب تعديل تقويمه فيتم إعداد تقويم آخر عنه لنفس السنة مع  إعتمادهتاريخ 
 0اإلشارة ملوجبات التعديل في حقل املالحظات بالنموذج 

 له عن السنة األولى من خدمته  
ً
   0يعتبر تقويم أداء املوظف أثناء سنة التجربة تقويما

على الرئيس املباشر عند إعداد تقويم األداء الوظيفي الرجوع إلى سجل تدوين املالحظات وتقرير  
 0اإلنجاز وسجل متابعة أداء املوظفين وأي مصادر أخرى تساعد في دقة موضوعية التقويم 

تقوم الجهة الحكومية عن طريق لجنة يشكلها رئيس الجهاز من كبار املختصين بمراجعة وتحليل   
تقاويم األداء الوظيفي املعدة عن موظفيها ورفع تقرير بتوصياتها ومقترحاتها بما يحقق رفع مستوى 

 0أداء الجهاز 

تطبق أحكام هذه الالئحة على جميع املوظفين واملستخدمين واملعينين على بند األجور     
والوظائف املؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات واملؤسسات العامة واملصالح الحكومية 

0 



بالجهاز حق تحديد طريقة إعداد التقويم وزمانه وفق الظروف التي  املسئوولاملختص أو للوزير 
 0النماذج املقررة أو الوقت املحدد لذلك  بإستخدامتتطلب ذلك دون أن يكون هناك إلزام 

  

التي تعدها الجهات الحكومية كوسيلة مساعدة لجمع املعلومات قبل مرحلة إعداد التقويم النماذج 
 0ال يعتد بها ألي غرض من أغراض الخدمة 

  

أن وقت إعداد تقويم األداء السنوي يكون في وقت ( عن كل سنة من سنوات الخدمة ) يقصد بكلمة 
 بخطط العمل في الجهة ، وفيما يتعلق باملوظف في سنة التجربة 

ً
محدد من العام ويكون مرتبطا

 لجميع األغراض مالم 
ً
فيكون إعداد التقويم عنه قبل إكماله سنة من تاريخ تعيينه ويكون صالحا

  0تكن الفترة الفاصلة بين هذا التقويم والتقويم العام للموظفين تزيد عن ستة أشهر 
  

 له عن السنة األولى من خدمته ويؤخذ به في 
ً
يعتبر تقويم أداء املوظف أثناء فترة التجربة تقويما

 0عند أي غرض يتم الرجوع فيه إلى تقارير األداء ويعتد به في جميع الحاالت  اإلعتبار 
  

للرئيس املباشر أن يستعين بالتقاويم السابقة عن املوظف في حالة إعداد تقويم عن موظف لم يمض 
 0على إشرافه عليه ستة أشهر 

 للجدول التالي كسجل يحتفظ به الرئيس 
ً
يتم تزويد املوظف بنسخة من تقويم أدائه السنوي وفقا

 0املوظفين  شئووناملباشر أو إدارة 
 
 
 املوضوع     املوظف إسم    م 

 تاريخ إعداد   

 التقويم        

 تاريخ   

 اإلستالم 
 التوقيع  



 ألحكام هذه املادة على النحو التالي تتم 
ً
 : إجراءات التظلم وفقا

 0يعد طلب التظلم من قبل املوظف 
 0يقدم ملدير شؤون املوظفين بالجهاز 

على مدير شؤون املوظفين إعداد تقرير عن حاالت التظلم وعرضها على اللجنة املشكلة 
 0حسن ما ورد في هذه املادة 

 0تقوم اللجنة بدراسة حاالت التظلم وترفع توصياتها للوزير أو لرئيس الجهاز املختص 
 0يتولى مدير شؤون املوظفين تبليغ املوظف املعني ورئيسه بالقرار املتخذ 

  

عملية املراجعة عن طريق لجنة يشكلها الرئيس األعلى للجهة من كبار املختصين تضم في تتم 
  -:عضويتها مديري شؤون املوظفين والتطوير اإلداري تتولى ما يلي 

 0حصر تقاويم األداء الوظيفي ملوظفي الجهة خالل سنة 
عن مدى التقيد بما ورد بالئحة تقويم األداء الوظيفي عند إعداد تقاويم  التقاريراملعدةعلى  اإلطالع

 0األداء الوظيفي 
التقدير ، والدرجات : دراسة املعلومات واإلحصائيات املعدة عن هذه التقاويم وتحليلها من حيث 

املمنوحة للعناصر ، التحسن في األداء ، املالحظات املدونة فيها سواء من جانب معد التقويم أو 
 0معتمده 

 0النتائج وإستخالصتفريغ نتائج التقاويم في بيانات إحصائية للتعرف على ما يظهر من مؤشرات ، 
القيام بعمليات املقارنة بين مستوى األداء الفردي من خالل تقويم األداء وكذلك رؤية اللجنة 

 0ملستوى األداء الكلي الفعلي للجهاز والتعرف على مدى وجود تباين بين هذين املستويين
 



,

,

,







,





























                    

                         

                                                  

         :          :             )   (                       )   (       )   ( 
  

                                                                

     

  

                                                                                                       

           

 

                                                                                       

        

 

                                                                                            

                

 

 

 

   

        

 

 

 

 

                 :                               :        

                                   

                        

 

       

       

 

                 

        

                  

        

                   

            

 )                 (                

 
 

–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

                                          
 

 

 

                                      

 (        –     ) (           –  )  (       –    )  (        –    ) 
        

       (  )                                          

                                              

                                     

 :                    
                                                 

                                             )         (                                            

                                                  

 )                                                                                ( :            

                                   

                                         - .......................................................................................................... 

                                                             - .......................................................................................................... 

                                                             

 )                                                                                    ( :            

                                                        

                                               - .......................................................................................................... 

                                                                    - .......................................................................................................... 

         

                                           . )         (                                         

                                  ................................................................................................................ 

                                                       ................................................................................................................ 

           ................................................................................................................ 

 

 
 

–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          ......................................................................................................................... :                 

      )              (                      ............................................................................ ................. ................. ............................. 

                             ............................................................................ ................. ................. ............................. 

                             ............................................................................ ................. ................. ............................. 

                         ............................................................................ ................. ................. ............................. 

           :                 :        :               

 

 
 

–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               /       /       

                     ............................................................................................................. :                       

                               ............................................................................ ................. ................. ............................. 

         ............................................................................ ................. ................. ............................. 

  .                                                                           :       ............................................................................ ................. ................. ............................. 

  .                    :        :                   :        :               

  .                                     :                /       /       

.           )         (                                                                                                                                           



 

,

,,





                    

                         

                                                  

     )       (                       

         :            

                                                                

     

 

                                                                                                      

       

 

                                                                             

        

                      :        

 )                 (                           
 

                 

        

           

               

           

        

           

 )                 (

             

 

        

  

       

                 :     

         

          

        

 

       

       

 

     

 (   –     ) 

         

 (   –    ) 

    

 (   –    ) 

     

 (   –    ) 

        

       (   )

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                     

                                 :              :       

                                                                          

                                    :            )                                                                                ( 

                                                 - ................................................ ......... ......... ......... ........................... 

                              - ........................................................................ ......... ......... ............ 

                             - ..................................................................... ......... ......... ............... 

                             :             )                                                                                   ( 

                                                  - ................................................ ......... ......... ......... ........................... 

                                       - ........................................................................ ......... ......... ............ 

                                                    - ..................................................................... ......... ......... ............... 

                                                   )       ( :                                         

                                           ....................................................... ..................... ..................... ........... 

              ....................................................... ..................... ..................... ........... 

        

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                    ......................................................................... 

 )              (                   :                
 

............................................................. 

                    ....................................................................................... 

                              ........................................................................................

                 :                 :       

               :        :        

         

  
 
  
 
 
 
 
 
 

              :                      
 

............................................................ 

            ............................................................................... 

           ...................................................................... 

                   :                   :       

               :        :        

 



 

,

,





                    

                                  (             )  / 

                                                  

 )                                     (

         :            :  

 

                                                      

     

 

                                                               

      

 

                                                                    

   
        

 
             

 

 
 

               :                               :       

 

 

 

       

         

        

 

       

       

                                     

                                         

                                   

                                    

                          

                                      

                             
 

                        

                                 

                         

                                    

                                   

                           
 

            

  
  

 )              (               

  

  

                 

  

  

                                      

               

            

  
  

            

           

          

            

 

  

              

)               ( 

                 

                 

             

                 

            

                  

 
 

   

 

        

      (  )  

     

(  -  )  

    

(  -  )  

         

(  -  )  

     

(  -   )  

 
 

    

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
      :               

 

 

                                       

( :                                                                              )

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

 ( :                                                                                      ) 

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  
 

)       (:                                          

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  
 

                

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

:        :     

 :        :        

  
                      

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

.......................................... ..................... .....................  

:        :     

:         :        
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  

 
  

 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 

 



 

,





                    

                         

(                                                        )

              :     

 
                                   

     
 

                                                              

      
 

                                                                     

                         
 

  

               :                               :       

 

 
 

      

 

 

       

           

            

        

       

     

                                     

                                      

                                        

               

     

                          

                                                   

                                

                                            

                                                                          

                                     

                                      

                                     

                                                     

                                   

                                   

                               

                              

                                  
   

             
  

                                     

                         

                     

                                           

                         

                      
    

                  

                 

                 

            
 

  

              

)               ( 

                 

                 

             

                 

            

                  

 
 

   

 

        

      (  )  

     

(  -  )  

    

(  -  )  

         

(  -  )  

     

(  -   )  

 
 

    

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       :               

 

 

                                       

                                                                 ( :             )

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… )                                                                            ( :            

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

……  
)       (:                                          

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… 
………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

……  
                

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……  

:        :     

 :        :        

  
                      

………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… ………………………………………………………………….……

…… :        :     

:         :        
 

 

 

  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  

 
 

  
  
  

 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 

 

(                        ) (      -  )                                                                                                                                                                                    (           )     (  /    )   

                                       ) (     
 

 



 

يعبأ هذا النموذج من قبل الرئيس املباشر للموظف ويتم اعتماده من الرئيس األعلى  حسب 1.

 .الصالحيات املحددة 

 لتقديره ، بعد الرجوع 2.
ً
يعد الرئيس املباشر التقرير بإعطاء الدرجة املناسبة لكل عنصر وفقا

 .ملصادر التقويم املتاحة واملوضحة أدناه

يتم تسجيل الدرجة في الحقل املخصص لذلك أمام كل عنصر من عناصر التقويم ، مع 3.

مراعاة أال تزيد الدرجة املعطاة عن الحد األعلى لدرجات التقويم املحددة لكل عنصر ، 

 .وأهمية الرجوع إلى شرح مفردات العناصر وأسس التحقق منها

مجموع الدرجات والتقدير يسجل به مجموع درجات عناصر األداء الوظيفي والصفات 4.

تجمع للحصول على املجموع الكلي  املوظف،ثمالشخصية والعالقات التي حصل عليها 

 .ويؤشر على التقدير الخاص بها في الحقل الذي يليه( الدرجة النهائية )للدرجات

) في حقل امللحوظات العامة يحدد معد التقرير مواطن القوة ومواطن الضعف حسب رأيه 5.

وهي عناصر ترجيحية تؤخذ بعين االعتبار ألغراض التمييز بين الحاصلين على ( إن وجدت

 .درجات متساوية

 .على معد التقرير أن يوضح رأيه بشأن املعد عنه التقرير في الحقل املخصص لذلك 6.

 .بعد اعتماد التقرير من قبل الرئيس األعلى يتم إطالع املوظف املعد عنه التقرير عليه7.



  

   :  عند حصول املوظف على تقدير ممتاز (  1

يتم النظر في ترقيته بعد إكماله للمدة الالزمة -
 .للترقية

يمنح نقطتان عند إجراء املفاضلة -
 .للترقية

النظر في منحه العالوة اإلضافية املصاحبة -
 .للترقية

  

إيفاءه بأحد شروط اإليفاد للدراسة -
بالداخل، االبتعاث  للدراسة في الخارج 

 .واإلجازة الدراسية

2 ) 
ً
   :   عند حصول املوظف على تقدير جيد جدا

يتم النظر في ترقيته بعد إكماله للمدة الالزمة -
 .  للترقية

يمنح نقطة واحدة عند إجراء املفاضلة -
 .  للترقية

النظر في منحه العالوة اإلضافية املصاحبة -
 .للترقية

  

إيفاءه بأحد شروط اإليفاد للدراسة  -
بالداخل، االبتعاث  للدراسة في الخارج 

 . واإلجازة الدراسية

   : عند حصول املوظف على تقدير جيد ( 3

يتم النظر في ترقيته بعد إكماله للمدة الالزمة -
 .للترقية

يمنح نصف نقطة عند إجراء املفاضلة -
 .للترقية

 .إيفاءه بأحد شروط اإلجازة الدراسية-
  

  

   :   عند حصول املوظف على تقدير مرض ي ( 4

 .يتم النظر في ترقيته بعد إكماله للمدة الالزمة للترقية-

   :عند حصول املوظف على تقدير غير مرض ي ( 5

في املرة األولى ال يتم النظر في ترقيته إذا كان -
 للترقية

ً
 .مستحقا

لفترتين متتاليتين يحتم نقله لوظيفة أخرى في -
 .الجهة
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 الشرح العنصـــــــــــــــــر الفئة

 املهارة في اتخاذ القرار أ
مبادأة املدير في اختيار البديل األكثر مالءمة من بين عدة بدائل لحل 

 .مشكلة أو مشكالت في العمل والتعامل معها بحزم وحكمة في املواقف

 أ ب
العناية بوضع خطط 

 العمل وتنفيذها

االهتمام بوضع مخطط عام أو أسس رئيسه أو برامج عمل في ضوء 

األهداف التربوية والتعليمية املطلوب تحقيقها واختيار األساليب 

 .املناسبة لتنفيذها واإلمكانات املتاحة وفق برنامج زمني محدد 

 أ ب
اإلملام بنظم العمل 

 وإجراءاته

التفهم ومستوى املعرفة باللوائح واألنظمة والتعليمات املنظمة للعمل 

 .وكيفية إجراءاتها ومدى متابعة متغيراتها 

 أ ب
التفهم لتكامل التربية 

 والتعليم

مدى اإلدراك والوعي التجاهات  التربية والتعليم في اململكة العربية 

السعودية والربط  بينهما وتحقيق التوازن واإلملام  بسياسة التعليم 

 .العامة وأهدافها والتفهم لرسالة املدرسة في املجتمع 

 أ ب
القدرة على تطوير أساليب 

 العمل

املبادرة في تقديم املقترحات واآلراء البناءة املتجددة واملبتكرة هدفا 

 .للتطوير واإلنتاج األفضل للعمل وأساليبه وأنظمته 

 أ ب
املهارة في املتابعة 

 والتوجيه

القدرة على مراقبة جهود املرؤوسين للتحقق من حسن األداء والتأكد 

من أن اإلنجاز يسير وفق الخطط املرسومة املحددة والتوجيه 

 .لإليجـــــــابيات بهدف تعزيزها والسلبيات لتالفيها أو الحد منها 

 أ ب
العناية ببيئة املدرسة 

 وتوظيف التجهيزات

بيئة العمل واستثمارها ونظافتها واملحافظة  بموجداتمدى االهتمام 

عليها وصيانتها  ـ من أدوات وآالت ومعامل ومرافق وتجهيزات وغيرها ـ 

 تربية وتعليما وتفاعال ( املتعلم ) ومدى توظيف كل ذلك لخدمة الدارس 

 أ ب جـ
االلتزام باستخدام اللغة 

 الفصحى

املهارة والتمكن من استخدام اللغة الفصحى  ـ عربية أو إنجليزية أو 

غيرها ـ أثناء أدائه لعمله وبعده تحدثا وقراءة وكتابة وفيما يتعلق 

 بمتابعة األعمال التحريرية والشفوية للدروس مع وضوح



 الشرح العنصـــــــــــــــــر الفئة

 أ ب جـ

الحرص على تنظيم 

النشاط املدرس ي 

 وتنفيذه

القدرة على تهيئة الفرص وتوظيف اإلمكانات املتاحة لترتيب النشاطات 

املدرسية املختلفة وتنظيمها وتوجيهها وتنفيذها  ـ من مجالس، لقاءات 

ـ واملتابعة املستمرة للتقويم ............. ، جمعيات ، مسابقات ، ندوات 

 .ومدى األثر اإليجابي من خالل املواقف املختلفة على الجميع 

 االهتمام بالنمو املعرفي أ ب جـ

الرغبة في تنمية القدرات الذاتية والخبرات العلمية ومتابعة ما يستجد 

في ميدان التربية والتعليم وتطبيق ما يناسب منها من خالل االطالع 

والقراءة للمراجع والبحوث والدوريات املتخصصة واملشاركة في 

 .الدورات التدريبية املتاحة واالستفادة من تجارب اآلخرين وخبراتهم 

 أ ب جـ
املحافظة على أوقات 

 الدوام

مدى االلتزام واالنضباط بمواعيد العمل املحددة للحضور واالنصراف 

والحصص املدرسية ، وتقدير قيمة الوقت واستثماره فيما يخدم 

 .التربية والتعليم ، وعدم مغادرة مقر العمل بدون أذن مسبق 

 أ ب جـ

اإلملام باألسس التربوية 

في إعداد الدروس 

 .وتطبيقها 

التفهم للمناهج وطرق التدريس العامة والخاصة وأساسيات التربية 

ونظرياتها ومدى تطبيق ذلك في تحضير الدروس والتفاعل معها في 

 .ضوء املستجدات في هذا املجال 

 ب جـ

التمكن من املادة 

العلمية والقدرة على 

 تحقيق أهدافها

مدى  اإلملام الجيد بمادة ـ مواد ـ التخصص ومحتوياتها وما يرتبط بها 

من حقائق علمية متجددة ومعارف ومراجع أساسية ووسائل تدريس 

وأهداف تعليمية وتربوية ومدى القدرة على تفهم األهداف وترجمتها إلي 

 .صياغة إجرائية هادفة واستيعاب مضموناتها 

 جـ

االهتمام بالتقويم 

املستمر ومراعاة الفروق 

 الفردية

مدى تطبيق املدرس ألساليب تقويم الطالب املتنوعة وكفايتها 

ومصداقيتها لالستفادة من نتائجها بتوظيفها في تحسين مستوى األداء 

بصفة مستمرة ومتتابعة واالسترشاد  بها في رعاية املتفوقين ومعالجة 

 .جوانب القصور والضعف لدى الطالب وفق االحتياجات الفردية 



 الشرح العنصـــــــــــــــــر الفئة

 جـ
توزيع املنهج ومالءمة 

 ما نفذ منه للزمن

دقة توزيع املدرس ملفردات املنهج على األسابيع واألشهر الدراسية حسب 

متطلبات كل موضوع مع ما خصص له من الحصص في الخطة الدراسية 

ومدى مالءمة ما نفذ للزمن والسير بموجبه بشكل يضمن إنهاء املنهج 

 .الدراس ي في الوقت املحدد 

 جـ

استخدام السبورة 
والكتب املدرسية 

والوسائل التعليمية 
 األخرى 

قدرة املدرس على توظيف هذه الوسائل واستخدامها على حسب 

متطلبات املواقف  التعليمية من حيث تثبيت املعلومات األساسية على 

السبورة ومدى االستفادة املنهجية من الكتاب املقرر ومحتوياته بشكل 

افضل ، وتهيئة الوسائل التعليمية وإعدادها واستخدامها واملحافظة 

 .عليها وصيانتها 

 جـ
املهارة في عرض 

 الدرس وإدارة الفصل

قدرة نجاح املدرس في حسن اختياره لطريقة التدريس والوسيلة املناسبة 

، الحوارية ،االستنتاجية ، أو الجمع فيما بينها  اإللقائيةملوضوع الدرس ـ 

إذا تطلب األمر  ـ ومدى قدرته  على شذ انتباه الطالب وجذب اهتمامهم 

 .وضبطهم وحسن إشراكهم وتفاعلهم إيجابيا أثناء العرض 

 جـ
مستوى تحصيل 
 الطالب العلمي

معرفة تمكن الطالب من املادة العلمية وفهمهم لها ومدى التقدم في 
 .مستوى تحصيلهم الدراس ي وحسن توجههم للتعلم وتقبلهم له 

حرص املدرس على تكليف طالبه باألعمال والواجبات املنزلية التحريرية 

والشفوية ووفائه بالتطبيقات والتدريبات الالزمة كما وكيفا وعنايته 

 .بتصويبها أوال بأول ومتابعتها بدقة 

 جـ
التطبيقات والواجبات 

املنزلية والعناية 
 بتصحيحها

أسلوبه في عرض اآلراء واألفكار واملقترحات والتوفيق بينها واختيار املناسب 

 .منها ومناقشتها بموضوعية وقناعة وفق مبررات واقعية 

 أ ب
القدرة على الحوار 

 وإدارة النقاش

االلتزام بسلوكيات املجتمع اإلسالمي وأخالقه وآدابه وكونه قدوة حسنة 

 .في تعامله وتصرفاته وسماته الشخصية " قوال وعمال"



 الشرح العنصـــــــــــــــــر الفئة

 أ ب
القدرة على الحوار وإدارة 

 النقاش

االلتزام بسلوكيات املجتمع اإلسالمي وأخالقه وآدابه وكونه قدوة 

 .في تعامله وتصرفاته وسماته الشخصية " قوال وعمال"حسنة 

 أ ب جـ
 السلوك العام

 (القدرة الحسنة )  

مدى الشعور والجدية ملسؤوليات عمله وواجباته وحماسه في أدائه 

 .ووفائه بااللتزامات التعليمية والتربوية 

 تقدير املسؤولية أ ب جـ
مدى الشعور والجدية ملسؤوليات عماه وواجباته وحماسه في أدائه 

 .ووفائه بااللتزامات التعليمية والتربوية 

 تقبل التوجيهات أ ب جـ
مدى االستعداد لتقبل اإلرشادات وامللحوظات والتوجيهات بصدر رحب 

 .والتفاعل معها بإيجابية تساعد على تنفيذها 

 حسن التصرف أ ب جـ
التعامل بحكمة واتزان مع املواقف املختلفة ـ عادية ، طارئة ، حرجة ـ 

 .وبعد النظر الثاقب 

 (الرؤساء ) العالقة مع   أ ب جـ

 .االحترام والتعاون والثقة املتبادلة  -

 .الحرص على وحدة الصف والعدالة واإلصالح  -

 .الوظيفية والواجباتالتوازن بين العالقات اإلنسانية  -

 (الزمالء ) العالقة مع  أ ب جـ

 .إقامة عالقات أخوية وودية واجتماعية حسنة -

 .التعاون مع الجميع فيما يخدم املصلحة التعليمية والتربوية  -

 .االحترام املتبادل  -

 .مدى االستفادة بتبادل الخبرات الجيدة  -

 أ جـ
الطالب ) العالقة مع 

 (وأولياء األمور 

 .التعامل بلطف وبشاشة مع الطالب  -

 .إشاعة روح املحبة واإلخاء بين الطالب  -

 .دعوة أولياء األمور ومشاركتهم في متابعة أبنائهم وتقويهم دراسيا  -

 القدرة على تكوين جو اللقاء واملناقشة  -

 .اإليجابية للصالح العام مع أولياء أمور الطالب  



––



 األسس التي يعتمد عليها في تحقيق العنصر العنصـــــــــــــــــر الفئة

 املهارة في اتخاذ القرار أ

نماذج من القرارات التي اتخذت أو اقترحت ملعالجة مشكالت معينة ، 

غياب  –غياب الطالب : ومدى مالءمتها لألنظمة والتعليمات مثل 

مشكالت بين الطالب واملعلمين  –املعلمين تأخر الطالب تأخر املعلمين 

 مشكالت بين الطالب أنفسهم  –الثواب والعقاب  –

 أ ب
العناية بوضع خطط 

 العمل وتنفيذها

 :االطالع على خطط العمل التي منها  -

جدول  –زيارة املعلمين في الفصول  –جدول الحصص األسبوعي 

برنامج النشاط  –اللقاءات واالجتماعات مع املعلمين وأولياء األمور 

برامج تحسين األداء مثل تكرار  –خطة الزيارات امليدانية  –املدرس ي 

 .الزيارة ملدرس معين واالجتماع بأكثر من مدرس إلعطاء درس نموذجي 

 أ ب
اإلملام بنظم العمل 

 وإجراءاته

نماذج من اإلجراءات اإلدارية والتربوية التي اتخذت ومدى تمشيها مع  -

 :النظام الداخلي للمدرسة ، وما طرأ عليه من تعديل أو تطوير حول 

استخدام املرافق العامة للمدرسة  –غياب منسوبي املدرسة أو تأخرهم 

 –توزيع املواد الدراسية على املعلمين  –توزيع الطالب على الفصول  –

تطبيق  –توزيع حصص املواد الدراسية على ساعات اليوم الدراس ي 

 .اإلجراءات املتبعة في القبول  –الثواب والعقاب 

 أ ب
التفهم لتكامل التربية 

 والتعليم

مدى استيعابه لنصوص السياسة العامة للتعليم في اململكة العربية  -

: ) املناقشة في رسالة املعلم واملدرسة في املجتمع : السعودية من خالل 

 .تأكيد قيم التعليم عن طريق املمارسة  –تأكيد القيم اإلسالمية 

––



 األسس التي يعتمد عليها في تحقيق العنصر العنصـــــــــــــــــر الفئة

 أ ب
القدرة على تطوير أساليب 

 العمل

 :ومن أمثلة التحقق من ذلك أو قياسه ما يلي 

 إعداد وسائل تعليمية من خامات البيئة. 

 مقترحات من خالل تقاريره الفصلية املشتملة على

 .اقتراح أنظمة جديدة أو تعليمات أو تعديل أنظمة 

 عقد اجتماعات دورية مع املدرسين للتعرف على

مشكالت التربية والتعليم وتلمس الحلول مع اآلخرين 

 . بهدف تحسين أساليب العمل 

 تنظيم بطاقة متابعة لضعاف الطالب. 

 توزيع ملفات في أول العام شاملة لكل التعليمات . 

 أ ب
املهارة في املتابعة 

 والتوجيه

 :  ويمكن التحقق من ذلك من خالل عدة أمور منها 

 نماذج مما قدم من توجيهات وما نفذ منها وأثرها على

 .األداء 

 االطالع على نماذج من: 

كراسات األعمال  –جداول االختبارات  –إشعارات الطالب  -

أسئلة االختبارات السابقة ، وأوراق إجابات  -التحريرية للطالب

سجل زيارات  –سجل زيارات املعلمين في الفصول  –الطالب 

 .سجل متابعة الطالب  –املوجهين 

 أ ب
العناية ببيئة املدرسة 

 وتوظيف التجهيزات

 :ويمكن التحقق من ذلك من املشاهدة واملالحظة ألمور منها 

 نظافة املدرسة ومرافقها وانضباط منسوبيها. 

 الوسائل التعليمية  –املعامل  –املكتبة : تنظيم– 

 .األدوات الرياضية والفنية واستخدامها 

––
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 أ ب جـ
االلتزام باستخدام 

 اللغة الفصحى

 :ويمكن االسترشاد في تقويم ذلك بأمور منها 

 كتابة عناصر الدرس على السبورة  –لغة التدريس. 

 وإلقاء قراءة النصوص  –صياغة االختبارات واملذكرات ،

 .املحاضرات 

 كتابة التقارير. 

 كتابة إعداد الدروس. 

 اللوحات اإلرشادية وصحف الحائط. 

 كتابة التوجيهات. 

 أ ب جـ

الحرص على تنظيم 

النشاط املدرس ي 

 وتنفيذه

 اإلذاعة املدرسية. 

 متابعة جميع الواجبات واألعمال التحريرية. 

 :االطالع على أمور من أهمها 

 ما ينفذ في املدرسة من نشاطات مدرسية وما كّون من

جمعيات للنشاط املدرس ي ، وفق اللوائح التنظيمية لذلك 

: 

 ( .الصحافة ، الكشافة ، اإلذاعة املدرسية ، التوعية اإلسالمية )     

 .استعراض السجالت وامللفات التنظيمية لتلك النشاطات  -     

––
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 أ ب جـ
االهتمام بالنمو 

 املعرفي

 :ويمكن التحقق من ذلك بمالحظة 

 :السعي لزيادة معارفه العلمية والثقافية واملهنية من خالل التأكد من  -

 قراءاته في النشرات والدوريات والتقارير املتعلقة بمادة

 .التخصص وانعكاس ذلك على أدائه 

 حضور الندوات واللقاءات التربوية. 

 الحرص على املشاركة في الدورات والحلقات الدراسية التي

 .تنظمها الجهات املختصة 

 االستفادة من النشرات والتوجيهات والبحوث في تطوير

 .مستوى األداء 

 أ ب جـ
املحافظة على أوقات 

 الدوام

 :ويمكن التحقق من ذلك من خالل مالحظة ما يلي 

 سجل دوام املوظفين. 

 الحضور واالنصراف في الوقت املحدد. 

 وجوده خالل ساعات العمل. 

 التقيد بالزمن املخصص للحصة وتنظيمه. 

 اإلجازات واألذونات الخاصة. 

 أ ب جـ

اإلملام باألسس 

التربوية في إعداد 

 الدروس وتطبيقها

 :ويمكن التأكد من ذلك باالطالع على كراسة التحضير ومالحظة ما يلي 

 واملهاريةوفق األهداف املعرفية والوجدانية ( التحضير ) اإلعداد  -

 .ملوضوعات املادة والتوجيه والتعليم في ضوئها 

––
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 ب جـ

التمكن من 

املادة العلمية 

والقدرة على 

 تحقيق أهدافها 

 .تحديد طريقة التدريس وأسلوب عرض املادة العلمية  -

تحديد الوسائل التعليمية والنواحي اإلجرائية لترجمة األهداف إلى سلوك  -

 .تعليمي 

 .ما دون من أمثلة وتطبيقات للدروس  -

 : ويمكن التحقق من ذلك من خالل أمور منها 

 :الزيارات الصفية للتأكد من  -

 تقديم املعلومات املرتبطة باملادة العلمية خالية من األخطاء. 

 مراجعة كراسات األعمال التحريرية للطالب وتصحيحها. 

 االطالع على كراسة التحضير وطريقته في صياغة أهداف

 .موضوعات مادة التخصص في أسلوب إجرائي 

أسلوب التقويم لألهداف من خال األسئلة الشفوية والتحريرية. 

 تسجيله بعض املراجع واملصادر التي استخدمت في إعداد

 .الدروس 

 جـ

االهتمام 

بالتقويم 

املستمر ومراعاة 

 الفروق الفردية  

 : ويمكن مالحظة ذلك من خالل عدة أمور منها 

 :زيارة املعلم في الفصل لالطالع على 

 سجل متابعة التالميذ. 

 ، الجهود املبذولة ملعالجة ضعاف الطالب وتحسين مستواهم

دروس التقوية  –الواجبات اإلضافية : ) ورعاية املتفوقين منهم 

 ( .استخدام الحوافز  –تنمية املهارات  –

 االطالع على نماذج من أسئلة االختبارات الشفوية والتحريرية. 

 مقارنة أعمال السنة ونتائج االختبارات. 

––
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 جـ
توزيع املنهج ومالءمة 

 ما نفذ منه مع الزمن

 :  ويمكن مالحظة ذلك من خالل 

 االطالع على توزيع موضوعات مقرر املادة الدراسية على

 .أيام األسبوع في كراسة التحضير 

مقارنة ما درس من موضوعات املادة على الخطة  

 .الدراسية املقررة أثناء زيارة املعلم في الفصل 

 جـ

استخدام السبورة 
والكتب املدرسية 

والوسائل التعليمية 
 األخرى 

 :ويمكن مالحظة ذلك من خالل زيارة املعلم في الفصل للتأكد مما يلي 
تنظيم السبورة وفق القواعد التربوية ، والكتابة عليها بخط واضح ،  -

 .ومعلومات خالية من األخطاء 
 :العناية بالكتاب املدرس ي من حيث  -

 للمعلومات 
ً
 .كونه مصدرا

نظافته والعناية به واملحافظة عليه من التمزق والتشويه بالصور 
 .والرسوم والكتابة 

من معلومات وصور وخرائط  يحويهتدريب الطالب على االستفادة مما 
 .وبيانات ومدلوالته 

 .التأكد من استخدام الوسيلة املناسبة أثناء الدرس  -
مالحظة عنايته في إعداد ما قد ينقص من وسائل تعليمية ضرورية  -

 .كالخرائط واملجسمات والرسوم اإليضاحية 
(  املرئية واملقروءة) استخدام املعامل واملختبرات واملكتبة املدرسية  -

سجل  –تسجيل الطالب للنتائج : ) لخدمة املادة أو املواد التي يدرسها 
 ( .اإلعارة 

 جـ
املهارة في عرض 

 الدرس وإدارة الفصل

 -:تتم زيارة املعلم في فصل أو عدة فصول للتأكد من 
 –حوارية  – إلقائية: ) اختيار طريقة التدريس املالئمة ملوضوع الدرس  -

طريقة الوحدات  – التعينياتطريقة  –طريقة املشروع  –استنتاجيه 
 (.أخرى ........ 

 .تفاعل الطالب ومشاركتهم في الدرس  -
مراعاة األسس التربوية في ترتيب الطالب في املقاعد وفي توزيع نشاطات  -

 .الدرس عليهم 

––
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 جـ
مستوى تحصيل 
 الطالب العلمي

 :ويمكن تقويم ذلك عن طريق عدة أمور أهمها 
 .إجراء االختبارات القصيرة لطالب الفصول التي يدرسها  -
 فيما درسوه من موضوعات  -

ً
زيارة الفصول ومناقشة الطالب شفهيا

 .املادة الدراسية 
االطالع على نماذج من الدراسات واملجهودات الفردية التي يكتبها  -

 .الطالب في بعض املوضوعات 
 .دراسة نتائج االختبارات الشهرية والنهائية ومقارنتها  -
 .االطالع على درجات أعمال السنة  -

 جـ
التطبيقات والواجبات 

املنزلية والعناية 
 بتصحيحها

 :ويمكن مالحظة ذلك عن طريق عدة أمور أهمها 

 :االطالع واملراجعة لكراسات األعمال التحريرية للطالب والتأكد من 

 شموليتها 

 تحقيقها ألهداف موضوعات الدرس. 

 مالءمتها من حيث الكم والكيف. 

 خلوها من األخطاء العلمية واللغوية. 

 تصحيحها وفق األسس التربوية. 

 متابعة املعلم الستفادة الطالب من أخطائهم. 

 استخدام املعلم للحوافز التشجيعية. 

 عناية الطالب بتنظيمها ونظافتها واملحافظة عليها من

 .التمزق 

 أ ب
القدرة على الحوار 

 وإدارة النقاش

 :يمكن تقويم ذلك من خالل مالحظة أمور عدة من أهمها 

 :أسلوب املناقشة من حيث  -

 عرض األفكار واملقترحات وربطها بالشواهد املؤيدة. 

 املشاركة اإليجابية في الندوات واالجتماعات. 

 تقبل آراء اآلخرين ومناقشتها بهدوء واتزان. 

––
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 أ ب جـ
 السلوك العام 

 كقدوة حسنة

 :يمكن تقويم ذلك من خالل مالحظة عدة أمور منها 

مشاهدات من التصرف أمام  -املظهر في امللبس والسمات الشخصية  -

املحافظة على  -تنفيذ التعليمات التنظيمية بكل اهتمام  -الطالب وغيرهم 

 .التفاعل مع ثقافة املجتمع وتقاليده  -أداء الصالة مع الجماعة 

 تقدير املسؤولية أ ب جـ

 :يمكن تقويم ذلك من خالل مالحظة عدة أمور منها 

املشاركة اإليجابية في إعداد الجدول الدراس ي وفي توزيع الحصص على  -

 .املعلمين 

 .تنظيم النشاطات املدرسية  -

 .املحافظة على تجهيزات املدرسة  -

 .االختبارات النهائية  -

 .تقديم االقتراحات حول املادة أو املواد التي يدرسها  -

 .ما يوكل إليه من أعمال أخرى  -

 :مدى الحرص على العمل واستشعار أهميته من خالل  -

 تكامل التحضير وانتظامه. 

 االهتمام بكراسات األعمال التحريرية للطالب. 

 استثمار وقت العمل لصالح الطالب. 

 التعاون مع ذوي العالقة وأولياء األمور. 

––
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 تقبل التوجيهات أ ب جـ

 :يمكن مالحظة ذلك من خالل عدة أمور منها 

 .االستجابة للتوجيهات وتنفيذها  -

 .تقبل النقد بصدر رحب  -

 .نماذج من أثر التوجيهات على مستوى األداء  -

 .التفاعل اإليجابي مع التوجيهات الفنية واإلدارية  -

 حسن التصرف  أ ب جـ

 : ويمكن مالحظة ذلك من خالل عدة أمور منها 

أولياء  –الطالب  –الزمالء : ) مشاهدات من التعامل في املواقف املختلفة مع 

 ( .األنظمة والتعليمات  –األمور 

 أ ب جـ
العالقة مع 

 الرؤساء 

 :يمكن التحقق من ذلك عن طريق 

مالحظة مدى قدرته على إقامة عالقات إيجابية مع رؤسائه ملا فيه مصلحة 

 ( .يشجع االحترام املتبادل –يتفاعل  –يناقش  –يتعاون : ) العمل 

 أ ب جـ
العالقة مع 

 الزمالء

 :يمكن مالحظة ذلك في عدة أمور من أهمها 

 :نوع العالقة التي تربط بينه وبين زمالئه في العمل  -

 ( .القلة  –الغالبية  –الجميع : إيجابية مع ) 

 ( .القلة  –الغالبية  –الجميع : سلبية مع ) 

 ( .ال أثر لذلك  –سلبي  –إيجابي : ) تأثير العالقة على أداء العمل  -

––
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 أ جـ

العالقة مع 

 الطالب

 وأولياء األمور 

 :ويمكن مالحظة ذلك من خالل االطالع على 

 .سجل متابعة املتفوقين والضعاف ، وما دون فيه من ملحوظات  -

سجل زيارات أولياء األمور أو استدعائهم للمدرسة والقضايا التي تبحث  -

 .معهم 

نماذج من املبادرة بإرسال إشعارات املستويات العلمية إلى أولياء أمور  -

 .الطالب 

 .نماذج من التقارير العلمية والسلوكية التي تكتب عن طالب املدرسة  -

 .نماذج من محاضر مجالس اآلباء واملوضوعات التي بحث فيها  -

 .االهتمام بالعالقة الفردية مع أولياء األمور ملا فيه مصلحة الطالب  -

––





طالبي ( مرشده ) مرشد 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

 .إعداد الخطة قبل بداية العام الدراس ي 
شمول البرنامج التنفيذي لجميع برامج وخدمات 

 .التوجيه واالرشاد 
 .متابعة تنفيذ الخطة وفق جدول زمني محدد

االهتمام بوضع برنامج تنفيذه 
للخطة ضمن جدول          زمني 

، وشموله لجميع البرامج ، 
 .ومتابعة التنفيذ

اإللتزام بخطط 
 .العمل وتنفيذها 

 .املعرفة بنظم العمل في مجال التوجيه واإلرشاد 
االلتزام بالنظم والقواعد التنظيمية الداخلية 

 .فيما يخص برامج التوجيه واإلرشاد 
السجالت املنظمة للعمل مثل  بأستخدامالتقيد 

سجل الرعاية الفردية / سجل املرشد الطالبي ) 
 ( .إلخ .... سجل املعلومات الشامل للطالب / 

التنفيذ الدقيق للتعاميم واألدلة واإلجراءات 
 .املنظمة للعمل

اإلملام باللوائح والتعليمات 
واإلجراءات والسجالت املنظمة 

لبرامج التوجيه واإلرشاد ، 
 .والتقيد بتنفيذها

اإلملام بنظم 
العمل وإجراءاته 

. 

اململكة االستيعاب لنصوص سياسة التعليم في 
واالستفادة من ذلك لتحقيق العربية السعودية، 

 .أهداف التوجيه واإلرشاد
االستفادة من جماعات النشاط في املدرسة 

 .لتحقيق أهداف التوجيه واإلرشاد
املشاركة في اللجان واملجالس املدرسية بما يدعم 

 .رسالة التوجيه اإلرشاد
استثمار دور املعلم التربوي بما يعزز أهداف 

 .برامج وخدمات التوجيه واإلرشاد 
السعي لتكامل جهود أولياء األمور مع املعلمين في 

 .الجوانب التربوية واإلرشادية

مدى اإلدراك والوعي التجاهات 
التربية والتعليم في اململكة 

العربية السعودية ، والربط 
بينها، وتحقيق التوازن، واإلملام 

بسياسة التعليم العامة 
وأهدافها، والتفهم لرسالة 

املدرسة في املجتمع من خالل 
خدمات اإلرشاد وبرامجه 

املختلفة ، واملشاركة في اللجان 
 .واملجالس املدرسية

التفهم لتكامل 
 .التربية والتعليم 

التطبيقات العملية املتميزة للبرامج واملشروعات 
 الخاصة بأساليب العمل

 .اإلسهام في تقويم خدمات التوجيه واإلرشاد 
واملفيدة من  البناءهاإلفادة من اآلراء واألفكار 

 .العاملين في املدرسة لتطوير أساليب العمل 
املبادرة إلى تقديم املقترحات واآلراء والتقارير 

 .الدورية حول برامج التوجيه واإلرشاد 

القدرة على ممارسة األساليب 
املتميزة التي تسهم في ارتقاء 

وتطوير جودة مخرجات العملية 
اإلرشادية ، واملبادرة في تقديم 

 البناءهاملقترحات واآلراء 
 .املتجددة لتحقيق ذلك

القدرة على 
تطوير أساليب 

 العمل



طالبي ( مرشده ) مرشد 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

غرفة ) توظيف التجهيزات املدرسية املتوفرة مثل 
/ املكتبة / املالعب / املسرح / اإلذاعة / املصادر 

لتحقيق ( الحاسب اآللي وتقنيات التعليم وغيرها 
 .أهداف برامج التوجيه واإلرشاد

تهيئة غرفة املرشد الطالبي بما يحقق أهداف 
إيجاد ركن : ) وبرامج التوجيه واإلرشاد من خالل 

مكان الستقبال الطالب وأولياء / خاص باإلرشاد
 ( .إلخ ... أمورهم 

إعداد اللوحات التعريفية ومجلة التوجيه واإلرشاد 
 .واملشاركة في الصحف الحائطية واملعارض التربوية

) استثمار التجهيزات املدرسية مثل 
/ املختبرات / املكتبة / اإلذاعة 
في ( املسرح ونحوها /املالعب

تحقيق مهمات املرشد الطالبي، 
واإلستفادة من جميع أنواع 

النشاط في املدرسة وتوظيفها في 
 .تحقيق أهداف التوجيه واإلرشاد

االستفادة من 
بيئة املدرسة 

وتوظيف 
 .التجهيزات

باللغة العربية الفصحى في جميع األعمال لتقييد 
) الكتابية والتحريرية وخلوها من األخطاء اللغوية 

 (.النحوية ، اإلمالئية ، األسلوبية
باللغة العربية الفصحى عند   –ما أمكن  –االلتزام 

 .الحديث واإللقاء ، وفي املقابالت ونحوها 

القدرة على التحدث باللغة العربية 
الفصحى من خالل املقابالت 

والندوات واملحاضرات والحوار 
وإدارة النقاش، وخلو التقارير 

ومحاضر االجتماع وتسجيل الحالة 
ودراستها من األخطاء النحوية 

 .واإلمالئية واألسلوبية

االلتزام باللغة 
 الفصحى

السعي لزيادة معارفه العلمية والثقافية واملهنية من 
 :خالل 

 .قراءاته في الدوريات والتقارير املتعلقة بتخصصه
حماسه ورغبته بااللتحاق ببرامج تبادل الخبرات 

 .والدورات والتدريبية  املتاحة 
) املشاركة الفاعلة في الندوات والدورات التدريبية 

 ( .ونحوها ....التنشيطية ، وتبادل الخبرات 
إجراء الدراسات ذات العالقة بالتوجيه واإلرشاد أو 

 .اإلسهام فيها

تنمية القدرات الذاتية والخبرات 
العملية ومتابعة ما يستجد في 

ميدان التربية والتعليم عامة، وفي 
مجال التخصص بخاصة، واالطالع 
على املراجع والبحوث والدوريات، 
واملشاركة في برامج تبادل الخبرات 

والدورات التدريبية املتاحة، 
واالستفادة منها في تطوير مستوى 
 .برامج وخدمات التوجيه واإلرشاد

االهتمام بالنمو 
 املعرفي

االلتــــــزام بالحضــــــور واالنصــــــراف فــــــي مواعيــــــد العمــــــل 
 .املحددة 

التقيـــــــــــــــد بـــــــــــــــالفترة املخصصـــــــــــــــة لســـــــــــــــاعات العمـــــــــــــــل 
 .واستثمارها في إنجاز مهام العمل 

املواظبـــــــــة علـــــــــى حضـــــــــور تمـــــــــارين الصـــــــــباح ملالحظـــــــــة 
 .سلوكيات الطالب 

عــــــدم مغــــــادرة املدرســــــة أثنــــــاء فتــــــرة العمــــــل إال بــــــإذن 
 .مسبق، وقلة اإلجازات واألذونات الخاصة

مـــدى االلتــــزام واألنضــــبا  بمواعيــــد 
العمــــــــــل املحــــــــــددة ، وتقــــــــــدير قيمــــــــــة 
الوقـــــــــــت واســـــــــــتثماره فيمـــــــــــا يخـــــــــــدم 
التربيـــــــة والتعلـــــــيم وبـــــــرامج التوجيـــــــه 
واإلرشــــــاد بخاصــــــة ، وعــــــدم مغــــــادرة 
العمل بدون إذن مسبق، ومواظبتـه 

 .على حضور تمارين الصباح

املحافظة على 
 أوقات الدوام

 



طالبي ( مرشده ) مرشد 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

تقديم صورة متكاملة عن مستويات الطالب الدراسية 
لذوي العالقة بالطالب بناء على دراسة نتائجهم 

 .التحصيلية 
استخراج املؤشرات اإلحصائية والرسوم البيانية الخاصة 

بالطالب املتأخرين واملتفوقين ومتوسطي التحصيل 
 ، 

ً
 .  منها في مجال عمله واألستفادةدراسيا

عقد اللقاءات الجماعية والفردية للتعرف على أسباب 
 .التأخر الدراس ي واقتراح العالج املناسب 

 ،
ً
تنفيذ برنامج اإلرشاد الجمعي للطالب املتأخرين دراسيا

 .والتعاون مع املعلمين لتحقيق ذلك 
االستفادة من مراكز الخدمات التربوية والتعليمية القائمة 

 والراغبين 
ً
فيما يخص أوضاع الطالب املتأخرين دراسيا

في رفع مستوياتهم التحصيلية ، والتنسيق مع املراكز 
 .ملتابعة حاالتهم 

تقديم الخدمات اإلرشادية املناسبة واملتوافرة في املدرسة 
 .لرعاية الطالب املتفوقين واملوهوبين

رعاية الطالب املعيدين ومتكرري الرسوب وذوي الحاالت 
 .  ذات العالقة بالتحصيل الدراس ي

دراسة نتائج العام املاض ي ونتائج 
االختبارات النصفية والفصلية 

والنهائية ، وحصر املتأخرين 
 ودراسة أسباب تأخرهم 

ً
دراسيا

ووضع البرامج العالجية املناسبة 
لكل حالة بما من شأنه رفع 
مستوى تحصيل الطالب، 

كالفصول العالجية والتحويل 
ملراكز الخدمات التربوية 

والتعليمية ، ورعاية الطالب           
املتفوقين ومتوسطي التحصيل ) 
 للبرامج واألساليب التربوية ( 

ً
وفقا

واإلرشادية املحددة لدى املرشد 
الطالبي، والتعرف على املوهوبين 

وتزويد جهة االختصاص 
بأسمائهم لرعايتهم وصقل 

 .مواهبهم وتنميتها

العناية بدراسة 
نتائج التحصيل 
 .العلمي للطالب 

 

الدراسية ، الصحية ) املهارة في االكتشاف املبكر للحاالت 
التي تحتاج إلى عناية ( الخ .... اإلجتماعية، النفسية 

 .إرشادية متخصصة 
االستعانة بمصادر متعددة لجمع املعلومات املتعلقة 

 .باملشكلة 
 .املهارة في تحليل املشكلة والدقة في تشخيص الحالة 

 .تحديد الهدف العالجي 
تناسب األسلوب املتبع في تعديل السلوك مع دقة 

 .التشخيص
االستعانة باملراكز اإلرشادية املتخصصة مثل وحدات 

واإلرشاد ، والجهات ذات  التوجيةومراكز وخدمات 
 .العالقة

فاعلية متابعة الحاالت املنتهية في دعم تحسن السلوك 
 .املستهدف

تنظيم اإلجراءات املتعلقة بدراسة الحالة في ملف خاص 
 .بها

القدرة على اكتشاف الحاالت 
السلوكية والدراسية والنفسية 

املختلفة وغيرها ،  واإلجتماعية
 لإلجراءات املتبعة في دراسة 

ً
وفقا

الحالة، وفتح سجل خاص بكل 
حالة واالهتمام بجمع املعلومات 
الشاملة عنها من جميع املصادر، 
وتحليل تلك املعلومات بطريقة 

علمية وتشخيص أسباب املشكلة 
 ، ووضع البرنامج 

ً
 دقيقا

ً
تشخيصا

العالجي املناسب لكل حالة 
ومتابعتها، والتنسيق مع وحدات 

ومراكز تطوير الخدمات 
اإلرشادية في عالج الحاالت التي 

.تتطلب ذلك   

املهارة في دراسة 
 الحالة ومتابعتها



طالبي ( مرشده ) مرشد 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

االجتماعية ، ) املهارة في التعرف على أوضاع الطالب
وتأثيرها على أداء ( الخ وغيرها....املدرسية والنفسية 
 .الواجبات املدرسية

في متابعة الواجبات املدرسية ألصحاب  األستمرار 
 .الحاالت مع معلمي املواد الدراسية 

( أصحاب الحاالت ) بأولياء أمور الطالب  اإللتقاء
 .والتعاون معهم في متابعة أبنائهم 

 .إطالع إدارة املدرسة على نتائج املتابعة 

الحرص على متابعة أصحاب 
الحاالت الذين يتكرر منهم عدم 
أداء الواجبات ، وتقص ي أسباب 

ذلك ، وإطالع إدارة املدرسة وأولياء 
األمور على نتائج املتابعة والحلول 

 . املقترحة

االهتمام 
بمتابعة 

الواجبات 
املدرسية 
ألصحاب 
 الحاالت

تنفيذ برنامج توجيه الطالب للتخصصات الدراسية 
في املرحلة الثانوية وفق استعداداتهم وميولهم 

 .وقدراتهم 
القيام بالزيارات امليدانية وعقد اللقاءات والندوات 

 .للتعريف باملجاالت التعليمية واملهنية املالئمة 
 .تنفيذ برنامج أسبوع االرشاد التعليمي واملنهي

للطالب قبل وبعد ( التهيئة اإلرشادية ) تنفيذ برنامج 
 .انتقالهم إلى صفوفهم الدراسية الجديدة

 .من الدليل التعليمي واملنهي  اإلستفادةالعمل على 
تنفيذ برنامج األسبوع التمهيدي للطالب 

 .املستجدين

تنفيذ برامج وخدمات التوجيه 
واإلرشاد التعليمي واملنهي ، والعمل 

.على تحقيق أهدافها  

القدرة على 
تنفيذ برامج 

اإلرشاد 
.واملنهيالتعليمي   

 .تنفيذ برنامج التوعية بأضرار التدخين
 .تنفيذ برنامج التوعية بأضرار املخدرات 

اإلسهام بالتوعية الصحية والتربوية ، وإقامة 
 .الندوات واملحاضرات الخاصة بها 

) إحاطة املعلمين بالحاالت املختلفة للطالب 
وتوضيح طرق (  واإلنفعالية واإلجتماعيةالصحية 

 .التعامل مع أصحابها والتعاون معهم في ذلك 
االستعانة بما يستجد من وسائل في مجال اإلرشاد 

 الوقائي

تنفيذ البرامج املتعلقة باإلرشاد 
الوقائي ، واملشاركة في البرامج 

الخاصة به والعمل على تحقيق 
.أهدافه  

القدرة على 
تنفيذ برامج  
 اإلرشاد الوقائي



طالبي ( مرشده ) مرشد 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

عرض األفكار واملقترحات بصورة منظمة ، 
 .وربطها بالشواهد املؤيدة 

املشاركة اإليجابية في الندوات واالجتماعات 
 .ذات العالقة باإلرشاد

 .تقبل آراء اآلخرين ومناقشتها بموضوعية 
 .قدرته على إدارة النقاش

أسلوبه في عرض اآلراء واألفكار 
واملقترحات والتوفيق بينها واختيار 

املناسب منها ، ومناقشتها 
بموضوعية وفق مبررات واقعية 
، ومشاركته اإليجابية في الندوات 

واالجتماعات، وإتقانه إلدارة 
 .النقاش

القدرة على 
الحوار وإدارة 

 النقاش

 .املظهر العام في الشخصية 
 .االتزان االنفعالي في املواقف املختلفة
 .املحافظة على أداء الصالة في جماعة

 
ً
 وعمال

ً
 .االلتزام باألخالق واآلداب اإلسالمية قوال

االلتزام بسلوكيات املجتمع 
اإلسالمي وأخالقه 

وآدابه،والتفاعل مع ثقافة 
املجتمع وتقاليده الحميدة ، 

 في 
ً
 وعمال

ً
وكونه قدوة حسنة قوال

تعامله ، وتصرفاته ، وسماته 
 .الشخصية

السلوك العام 
القدوة ) 

 (الحسنة 

تنفيذ التعليمات في مجال العمل واالهتمام 
 .بكل ما يوكل إليه

املبادرة في تقديم املقترحات حول االرتقاء ببرامج 
 .وخدمات التوجيه واإلرشاد بعد تنفيذه لها 

مدى حماسه وجديته في أداء واجبات عمله ، 
 .امليثاق األخالقي للمهنة بمباديءوااللتزام 

املحافظة على التجهيزات املدرسية التي 
 .يتعامل معها 

مدى تحمله ملسئولياته ، جديته 
تجاه واجبات عمله وحماسه في 

أدائها ، ووفائه بااللتزامات 
التعليمية والتربوية املتعلقة 

 .بالتوجيه واإلرشاد

تقدير 
 املسئولية

 .االستجابة للتوجيهات ، واملبادرة في تنفيذها
 .األثر اإليجابي للتوجيهات على مستوى األداء

التنسيق مع املشرف اإلداري والفني فيما يتعلق 
 .بتنفيذ التوجيهات

مدى استعداده لتقبل 
االرشادات وامللحوظات 

والتوجيهات ، والتفاعل معها 
بإيجابية ، واملبادرة إلى تنفيذها 

وتعاونه مع املشرف اإلداري 
 .والفني

تقبل 
التوجيهات 
 وتنفيذها

/ الرؤساء )تعامله في املواقف املختلفة مع 
 ( .أولياء األمور / الطالب /الزمالء 

التعامل بإيجابية مع املوافق الناتجة عن 
 .تطبيق األنظمة والتعليمات 

 .بعد النظر في التعامل والتقدير لعواقب األمور 

التعامل بحكمة مع املوافق 
 -طارئة –عادية  –املختلفة 

 .حرجة، وتقديره للعواقب

حسن 
 التصرف



طالبي ( مرشده ) مرشد 

 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

 .مع اإلدارة  واإلحترامالقدرة على بناء الثقة 
القدرة على إقامة عالقات إيجابية متوازنة مع 

رؤسائه بما يتماش ى مع مصلحة العمل 
 .وواجباته الوظيفية

اإلسهام بدور إيجابي يحقق العدالة من مبدأ 
 (.يتفاعل / يناقش ) التناصح 

االحترام والتعاون والثقة املتبادلة ، 
والحرص على العمل بروح الفريق 

الواحد وما يحقق العدالة والتوازن 
بين العالقات اإلنسانية والواجبات 

 .الوظيفية

العالقة مع 
 الرؤساء

نوع العالقة التي تربط بينه وبين زمالئه في 
 –الغالبية  –الجميع : إيجابية مع : ) العمل 

 . أوالعكس( . القلة 
سلبي  –إيجابي : ) تأثير العالقة على أداء العمل 

 ( .ال أثر لذلك  –
أثر عالقاته في االستفادة من الخبرات 

 .والتجارب

إقامة عالقات أخوية وودية 
واجتماعية ، االحترام املتبادل ، 
والتعاون مع الجميع فيما يخدم 
مصلحة العمل ، واالستفادة من 

 .تبادل الخبرات والتجارب

العالقة مع 
 الزمالء

كسب ثقة الطالب وتفاعلهم مع متطلبات عمله 
.وحسن التعامل معهم   

التعرف على آراء الطالب ومقترحاتهم وإشاعة 
.روح املودة بينهم   

.تكوين عالقات مهنية وطيدة معهم   

التعامل بلطف وبشاشه وألفة مع 
الطالب ، وإشاعة روح املودة 

واإلخاء بينهم ، وتكوين العالقة 
 .املهنية الوطيدة معهم

العالقة مع 
 الطالب

املهارة في إقامة عالقات فردية مع أولياء األمور ملا 
.فيه مصلحة الطالب   

القدرة على تهيئة اللقاءات ، أو االجتماعات ، 
وتنظيم املوضوعات التي بحثت فيها ، وترتيب 

.توصياتها ، ومتابعة تنفيذها   
االطالع على سجل أولياء األمور واملجالس 

املدرسية ونماذج من إرساله لإلشعارات الخاصة 
.بحاالت الطالب إلى أولياء أمورهم  

القدرة على إقامة عالقات إيجابية 
مع أولياء األمور بما يساعد على بناء 
جسور من التعاون لحل املشكالت 

 .في تنفيذ عمله يواجههاالتي 

العالقة 
 بأولياء األمور 





 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

إعداد جدول  التعليم بالحاسب وفق  -
 . اللوائح املنظمة لذلك

تنفيذ الجدول من بداية الفصل الدراس ي  -
و االلتزام به طوال الفصل وإشعار املعلمين 

 .بجداولهم األسبوعية
تنظيم الطالب وتوزيعهم على األجهزة في  -

 املعمل
املهارة في إدارة دروس املعلمين باستخدام  -

 شبكة املعمل

تنظيم املعمل وترتيبه وتوزيع الطالب داخل 
املعمل بشكل يسهل عملية التعلم بالحاسب 

داخل املعمل واالستفادة من الحاسب 
 .وملحقاته أثناء ذلك 

املهارة في إدارة 
معمل 

الحاسب و 
 تنظيمه

تشغيل و صيانة الشبكة وبرمجياتها و  -
 .تفعيلها بشكل مناسب 

تشغيل و صيانة األجهزة امللحقة                -
 ... ( .طابعات ، ماسح ضوئي ، ) 
تشغيل  وصيانة األجهزة الجديدة داخل   -

 املعمل
 تشغيل وصيانة البرمجيات األساسية -

مدى القدرة على تشغيل الحاسب وملحقاته 
والشبكة والبرمجيات األساسية وصيانة 
النظام وإعداد وتهيئة األجهزة للتدريس  
وتحميل البرامج التعليمية املطلوبة لكل 

القدرة على إجراء صيانة األجزاء  مادة،ومدى
 املادية  والبرمجية للحاسب وملحقاته

املهارة في 
تشغيل 

وصيانة  معمل 
 الحاسب اآللي

  

 إعداد خطة فصلية للتدريب  -
تدريب املعلمين على إنتاج البرامج  -

 التعليمية
 تدريب املعلمين على البرامج التعليمية -
 تدريب املعلمين على مهارات الحاسب اآللي -
 .تدريب الطالب على مهارات الحاسب  -

القدرة على إيصال املعلومات و املهارات 
التدريبية الالزمة للتعامل مع الحاسب لدى 
املعلمين والطالب  باملدرسة،وتنفيذ األنشطة 

 وفق اللوائح املحددة لذلك

املهارة في تنفيذ 
البرامج 
 التدريبية

املهارة في التعامل مع البرمجيات التعليمية  -
 ذات العالقة باملنهج

مساعدة معلمي املواد في االستفادة من  -
 البرمجيات التعليمية

تصنيف البرمجيات التعليمية و املحافظة  -
 عليها

  .تجهيز وتشغيل البرمجيات التعليمية 

مدى القدرة على تجهيز وتشغيل البرمجيات 
التعليمية ومساعدة  املعلمين في تشغليها 

 واستخدامها إثناء التدريس

املهارة في 
تشغيل 

البرمجيات 
 التعليمية

االلتزام بالحضور و االنصراف اليومي في -
 مواعيد العمل املحددة

التقيد بالفترة املخصصة لساعات العمل  -
 واستثمارها في إنجاز مهام العمل 

عدم مغادرة املدرسة أثناء فترة العمل إال  -
 واألوذناتبإذن مسبق ، وقلة اإلجازات 

 الخاصة 

مدى االلتزام واالنضباط بمواعيد العمل 
املحددة وتقديره قيمة الوقت واستثماره 

فيما يخدم التربية والتعليم وتعليم الحاسب 
بصفة خاصة وعدم مغادرة العمل إال بإذن 

 .مسبق

املحافظة على 
 أوقات العمل

نماذج من املشاكل التي واجهت اإلدارة  -
 .واألساليب والطرق املتخذة ملعالجتها 

قدرة املوظف على معالجة مشاكل العمل 
 .اليومية والطارئة بشكل سليم وموضوعي

القدرة على 
التغلب على 
صعوبات 

 العمل
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 .املعرفة بنظم العمل في مجاله  -
االلتزام بالنظم والقواعد التنظيمية  -

 . الداخلية فيما يخص برنامج العمل 
التقيد باستخدام السجالت املنظمة  -

 .للعمل 
التنفيذ الدقيق للتعاميم واألدلة  -

 . واإلجراءات املنظمة للعمل 

اإلملام باللوائح والتعليمات واإلجراءات 
والسجالت املنظمة للعمل ، والتقيد 

 .بتنفيذها 

اإلملام بنظم 
 العمل

 وإجراءاته

السعي إلى زيادة معارفه العلمية والثقافية 
 :واملهنية من خالل 

قراءته في الدوريات والتقارير املتعلقة  -
 بتخصصه

حماسه ورغبته في االلتحاق ببرامج تبادل  -
 .الخبرات والدورات التدريبية 

املشاركة الفاعلة في الندوات والدورات  -
.. التنشيطية ، تبادل الخبرات ) التدريبية 

 .ونحوها 
 .متابعة املستجدات التقنية  -

تنمية القدرات الذاتية والخبرات العلمية 
ومتابعة ما يستجد في ميدان التربية والتعليم 

 واإلطالععامة، وفي مجال التخصص خاصة، 
على املراجع والبحوث والدوريات، واملشاركة 
في برامج تبادل الخبرات والدورات التدريبية 

 .املتاحة، واالستفادة منها 

االهتمام 
 بالنمو املعرفي

مدى استيعابه لنصوص سياسة التعليم  -
في اململكة ، واالستفادة من ذلك لتحقيق 

 .أهداف التعليم 
 .املشاركة في اللجان واملجالس املدرسية  -
استثمار دور املعلم التربوي بما يعزز  -

 .أهداف برامج السياسة التعليمية 
 .مدى تفهمه لرسالة املدرسة ودوره فيها  -

مدى اإلدراك والوعي التجاهات التربية 
والتعليم في اململكة العربية السعودية 
والربط بينها ، وتحقيق التوازن واإلملام 

بسياسة التعليم العامة وأهدافها والتفهم 
 .لرسالة املدرسة في املجتمع  

التفهم لعملية 
التربية 
 والتعليم

التقيد باللغة العربية الفصحى في جميع  -
األعمال الكتابية والتحريرية وخلوها من 

النحوية ، اإلمالئية ، ) األخطاء اللغوية 
 (األسلوبية 

باللغة العربية  –ما أمكن  -االلتزام 
الفصحى عند الحديث واإللقاء ، وفي 

 .املقابالت ونحوها 

القدرة على التحدث باللغة العربية الفصحى 
من خالل الندوات واملحاضرات والحوار 

وإدارة النقاش وفي التقارير ومحاضر 
االجتماعات  وتسجيل الحالة من األخطاء 

 .النحوية واإلمالئية واألسلوبية 

االلتزام باللغة 
 الفصحى
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 إنجاز العمل وفق قواعد السالمة املحددة -
التقيد بطرق السالمة املحددة عند أداء 

األعمال  والوقاية بإتباع الطرق املؤدية إلى 
 .تجنب الحوادث 

تطبيق أسس 
السالمة  

املعتمدة في 
 العمل

متابعة امللفات املخزنة على األجهزة  -
والتأكد من خلوها مما يؤثر على معتقدات 

 وقيم وسلوكيات الطالب
العناية بأجهزة املعمل وحمايتها من         -
..  ضغط الكهرباء ، الغبار ، األكل و الشرب)
 .وتغطيتها يوميا ( 
 متابعة نظافة املعمل واألجهزة وملحقاتها -
 منع تناول املأكوالت و املشروبات -
 املكتبياملحافظة على األجهزة واألثاث  -

الحرص واملحافظة على أجهزة الحاسب 
وملحقاتها واألثاث املكتبي واتخاذ جميع 

 .السبل املتاحة من أجل ذلك 

العناية بمعمل 
الحاسب اآللي 

 و ترتيبه

 .نماذج مما أعده من تقارير  -
مدى سالمة هذه التقارير واحتوائها على  -

 .املعلومات املطلوبة 

إعداد التقارير وفق الطرق السليمة أسلوبا 
وكتابة متضمنة األحداث والشواهد املؤدية 

إلى اتخاذ القرار املناسب دون وجود ثغرات في 
 .جوانب وجوانب غير مستوفاة 

املهارة في 
 إعداد التقارير

  

 .املظهر العام في الشخصية  -
 .االتزان االنفعالي في املواقف املختلفة -
 املحافظة على أداء الصالة مع الجماعة  -
-  

ً
االلتزام باألخالق واآلداب اإلسالمية قوال

 
ً
 .وعمال

االلتزام بسلوكيات املجتمع اإلسالمي وأخالقه 
وآدابه، والتفاعل مع ثقافة املجتمع وتقاليده 

 في  الحميدة،وكونه
ً
 وعمال

ً
قدوة حسنة قوال

 .الشخصية  وتصرفاته،وسماتهتعامله، 

السلوك العام 
القدوة )

 (الحسنة

 العمل مجال في التعليمات تنفيذ -
   . إليه يوكل بما واالهتمام

                     املقترحات  تقديم في املبادرة -
 . العمل لتطوير  امللحوظات و 
   واجبات أداء في وجديته حماسه مدى -

 .األخالقي امليثاق بمبادئ وااللتزام ، عمله
 التي املدرسية التجهيزات على املحافظة -

  . معها يتعامل

مدى تحمله ملسؤولياته وجديته تجاه 
واجبات عمله وحماسه في أدائها، ووفائه 

 .بااللتزامات التعليمية والتربوية   

تقدير 
 املسؤولية 
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 تنفيذها  في واملبادرة للتوجيهات االستجابة-
 مستوى  على للتوجيهات اإليجابي األثر  -

 . األداء
 بتنفيذ   يتعلق فيما املشرف مع التنسيق-

 . التوجيهات
  

مدى استعداده لتقبل اإلرشادات 
وامللحوظات والتوجيهات والتفاعل معها 

بإيجابية، واملبادرة إلى تنفيذها وتعاونه مع 
 .مشرف مادة الحاسب 

تقبل 
التوجيهات 
واالستعداد 

 لتنفيذها
  

 )             مع املختلفة املواقف في تعامله -
 أولياء – الطالب – الزمالء – الرؤساء

 ( األمور 
 عن الناتجة املواقف مع بإيجابية التعامل -

 . والتعليمات األنظمة تطبيق

-التعامل بحكمة مع املواقف املختلفة عادية
 حرجه وتقديره للعواقب-طارئة

حسن 
 التصرف

  

 اإلدارة مع واالحترام الثقة بناء على القدرة -
. 
 متوازنة إيجابية عالقات إقامة على القدرة -

 العمل مصلحة مع يتماش ى بما رؤسائه مع
 . الوظيفية وواجباته

االحترام والتعاون والثقة املتبادلة والحرص 
على العمل بروح الفريق الواحد وما يحقق 
العدالة والتوازن بين العالقات اإلنسانية 

 والواجبات الوظيفية

العالقة مع 
 الرؤساء

      زمالئه بين و  بينه تربط التي العالقة نوع -
-الغالبية-الجميع : مع سلبية/إيجابية )

 . العكس أو  (القلة
 – إيجابي) : العمل أداء على العالقة تأثير  -

 . ( لذلك أثر  ال  – سلبي
 الخبرات من االستفادة في عالقاته أثر  -

 . والتجارب

إقامة عالقة أخوية وودية واجتماعية، مبنية 
على االحترام املتبادل، والتعاون مع الجميع 
فيما يخدم مصلحة العمل، واالستفادة  من 

 تبادل الخبرات والتجارب

العالقة مع 
 الزمالء

كســـب ثقـــة الطـــالب وتفاعلـــه مـــع متطلبـــات  -
 .عمله وحسن التعامل معهم 

التعــــــــــرف علـــــــــــى آراء الطــــــــــالب ومقترحـــــــــــاتهم  -
 .وإشاعة روح املودة بينهم 

  . معهم وطيدة مهنية عالقات تكوين

التعامل بلطف وبشاشة وألفة مع الطالب ، 
وإشاعة روح املودة واإلخاء بينهم وتكوين 

 .العالقة املهنية الوطيدة معهم  

العالقة مع 
 الطالب
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 اآلراء املطروحة لتطوير  العمل -
نماذج العمل املقترحة لتطوير العمل  -

 وتسهيل إجراءاته

القدرة على ابتكار طرق جديدة تؤدي 
إلى تبسيط اإلجراءات وتحسين مستوى 

 األداء والسرعة في إنجاز األعمال

القدرة على  تطوير أساليب 
 العمل

 .عمليات التدريب التي قام بتنفيذها   -
التطور في أداء العاملين نتيجة  -

 للتدريب

أن يتمكن من تطوير مستوى أداء غيره 
 .من العاملين عن طريق التدريب 

القدرة على تدريب غيره من 
 العاملين

إنجاز العمل في ضوء املوارد التي تم  -
 .تحديدها

تحديد املوارد الفنية والبشرية الالزمة 
 .إلنجاز العمل وتوظيفها بشكل فاعل

القدرة على تحديد 
 متطلبات إنجاز العمل

 نوعية العمل املنجز-
 إنجازه وفق ما حدد له من إجراءات -

تنفيذ العمل بشكل سليم وفق ما حدد 
 له من إجراءات 

 املهارة في التنفيذ

 نماذج من العمل -
 تقارير اإلنجازات-

تحديد خطوات العمل والبرنامج الزمني 
على نحو  يراعي أولوية التنفيذ بما 
يمكن من تحقيق األهداف بكفاءة 

 .  وفاعلية 

القدرة على تحديد خطوات 
 العمل والبرنامج الزمني

االلتزام بالحضور واالنصراف في  -
 .املواعيد املحددة 

التقيد بالفترة املخصصة لساعات  -
العمل و استثمارها في إنجاز مهام 

 .العمل 

االلتزام واالنضباط بمواعيد العمل 
املحددة في الحضور واالنصراف وعدم 

 .مغادرة مقر العمل دون إذن مسبق 
 املحافظة على أوقات العمل

نماذج من املشاكل التي واجهت  -
اإلدارة واألساليب والطرق املتخذة 

 .ملعالجتها 

قدرة املوظف على معالجة مشاكل 
العمل اليومية والطارئة بشكل سليم 

 .وموضوعي

القدرة على التغلب على 
 صعوبات العمل

إنجاز العمل وفق األصول املهنية  -
 .املتعارف عليها 

إملامه باملعارف األساسية في مجال 
تخصصه و التخصصات األخرى ذات 

العالقة سواء كانت نظرية أو عملية بما 
يمكنه من ممارسة عمله على النحو 

 .املطلوب 

املعرفة باألسس واملفاهيم 
 الفنية املتعلقة بالعمل

إنجاز العمل وفق القواعد النظامية  -
 .واإلجرائية  املعمول بها

 .  حجم املخالفات النظامية واإلجرائية  -

املعرفة باألنظمة واللوائح واإلجراءات 
الخاصة بالعمل ومدى متابعة 

 . متغيراتها واإلملام بها 

املعرفة  بنظم العمل 
 وإجراءاته

 .تعامله مع األفكار الجديدة  -
حماسه لاللتحاق بالندوات والبرامج -

 .التدريبية في مجال عمله 

الحرص على متابعة ما يحدث من 
متغيرات في مجال العمل ومحاولة 
 .اإلملام به وتوظيفه لخدمة العمل 

املتابعة ملا يستجد في مجال 
 العمل
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أسلوبه في املناقشة خالل   -
 .االجتماعات

 املقترحات واألفكار التي يطرحها  -
 تقبل آراء اآلخرين ومناقشتها -

املساهمة اإليجابية في بحث املوضوعات 
التي تطرح في مداوالت االجتماع وتوجيهها 

 .نحو هدف االجتماع 

املشاركة الفعالة في 
 االجتماعات

التعاون والتفاعل بشكل إيجابي مع  -
 .اآلخرين 

نوعية العالقات التي تربطه باآلخرين  -
 .وانعكاسها على األداء 

وجود العالقات اإليجابية والفاعلة مع 
اآلخرين والقدرة على تطويعها لخدمة 

 .العمل 

القدرة على إقامة  
اتصاالت عمل فعالة 

 مع اآلخرين

كفاءته فيما يوكل إليه من مهام  -
 .إضافية 

 .إنجازاته في مجال عمله -
  

إمكانية تكليف املوظف بأعمال ومهام 
تتطلب تفوق مستوى وظيفته الحالية في 

الصعوبة واملسئولية وتتطلب قدرات 
 .ومهارات أعلى

إمكانية تحمل 
 مسئوليات أعلى

فهم األهداف العامة للجهاز على نحو  -
واضح ، ومايترتب على ذلك من 

أهداف فرعية وبرامج عمل خاصة 
 .باإلدارات التي يشرف عليها 

املعرفة بمتطلبات إنجاز األهداف  -
سواء كانت نظامية،فنية أو مرتبطة 

 بالقوى العاملة 

أن يكون لديه معرفة واستيعاب لألهداف 
 .  العامة للجهاز ومهامه 

املعرفة بأهداف ومهام 
 الجهاز 

 .  اآلراء  املطروحة لتطوير العمل  -
 . نماذج من االقتراحات   -
  

الحرص على طرح األفكار واملقترحات التي 
تخدم العمل، وابتكار طرق جديدة تؤدي 
إلى تبسيط اإلجراءات وتحسين مستوى 

 . األداء والسرعة في إنجاز األعمال 

تقديم األفكار 
 واملقترحات  

  
  

 .عدم تأخير األعمال  -
 .إنجازها بالسرعة املطلوبة  -

إنهاء األعمال املوكلة له وفق ما حدد لها 
 .من وقت 

إنجاز العمل في الوقت 
 املحدد

 سالمة العمل من األخطاء-
 إنجازه وفق التعليمات  -

مراجعة العمل بشكل نهائي للتأكد من 
إنجازه وفق التعليمات املحددة وخلوه من 

 .األخطاء

القدرة على املراجعة 
 والتدقيق

عرض األفكار واملقترحات وربطها -
 .بالشواهد املؤيدة 

املشاركة اإليجابية في الندوات  -
 .واالجتماعات 

القدرة على عرض األفكار واملقترحات 
وتبسيط عملية إيصالها ملتلقيها بشكل 

منظم وواضح ، والتعامل مع آراء اآلخرين 
 .بأسلوب هادْي 

القدرة على الحوار 
 وعرض الرأي



 العنصر الشرح أسس التحقق من العنصر

حماسه وجديته في تأدية ما يوكل له -
 .من مهام وشعوره  بأهمية ذلك 

املحافظة علي األجهزة واملواد التي  -
 .  يتعامل معها

التعامل بجدية مع مسئوليات عمله 
وواجباته وحماسه في أداء ما يوكل له من 
مهام ،والشعور بأهمية العمل الذي يقوم 

 .به

 تقدير املسئولية 

مشاهدات من التعامل في املواقف  -
املختلفة مع الرؤساء ، الزمالء 

 .واملرؤوسين
بعد النظر في التعامل مع مختلف  -

 .  األمور 

التعامل بحكمة واتزان مع املواقف 
( الحرجة  –املفاجئة  –الطارئة ) املختلفة 

 .وبعد النظر لديه 
 حسن التصرف

االستجابة للتوجيهات واملبادرة إلى  -
 .تنفيذها 

نماذج مما صدر له من توجيهات وما  -
 .نفذه منها 

األخذ بتوجيهات رؤسائه والحرص على 
 لها والتعامل معها بإيجابية 

ً
 .العمل وفقا

تقبل التوجيهات  
 واالستعداد لتنفيذها

العناية بالظهور باملظهر الحسن من  -
 .حيث الشكل 

العناية ) الحرص على النظافة  -
 (.الشخصية

 .ترتيب ونظافة املكتب -
  

االهتمام باللباس من حيث الشكل 
بما يتفق ( العناية الشخصية ) والنظافة 

مع العادات والتقاليد ، واالهتمام بترتيب 
 .ونظافة املكتب

 االهتمام باملظهر

وجود العالقة اإليجابية التي تخدم  -
 .العمل

 .االحترام املتبادل  -

القدرة على إقامة عالقات إيجابية 
ملصلحة العمل مع الرؤساء وتذليل 

 .معوقات العمل في اإلدارة 
 العالقات مع الرؤساء

وجود العالقات اإليجابية التي تخدم  -
 .العمل 

 .التعاون املستمر  و االحترام املتبادل  -

القدرة على إقامة عالقات إيجابية 
ملصلحة العمل مع زمالئه ، واالستفادة 

 .من تبادل الخبرات والتجارب
 العالقات مع الزمالء  

قلة التذمر والشكاوي بينه وبين  -
 .املراجعين والسمعة الطيبة

 التعامل اإليجابي معهم -

القدرة على إقامة عالقات إيجابية 
 .ملصلحة العمل مع املراجعين 

 العالقات مع املراجعين



 



 الدرجة املستحقة  الدرجة العناصر

 5 في اتخاذ القراراتأمتلك املهارة 

 5 بوضع خطط العمل وتنفيذهااعتني  

 7 بنظم العمل وإجراءاتهملم 

 5 لتكامل التربية والتعليممتفهم 

 5 تطوير أساليب العملقادر على 

 7 في املتابعة والتوجيه  ماهر

 6 ببيئة املدرسة وتوظيف التجهيزاتأعتني 

 6 باستخدام اللغة الفصحىالتزام 

 5 على تنظم النشاط املدرس ي وتنفيذهاحرص 

 5 بالنمو املعرفياهتم 

 7 أوقات الدوامأحافظ على 

 5 التربوية في إعداد الدروس وتطبيقهاملم باألسس 

 4 على الحوار وإدارة النقاشلدي القدرة 

 4 (القدوة الحسنة ) السلوك العام 

 4 أقدر املسئولية

 4 التوجيهاتأتقبل 

 4 التصرفأحسن 

 4 الرؤساءجيدة ب عالقتي

 4 عالقتي جيدة مع الزمالء

 4 وأولياء األمور عالقتي جيدة مع الطالب 

 100 املجموع 



 الدرجة املستحقة  الدرجة العناصر

 6 بوضع خطط العمل وتنفيذهاأعتني 

 7 بنظم العمل وإجراءاتهملم 

 6 لتكامل التربية والتعليممتفهم 

 5 تطوير أساليب العملقادر على 

 8 في املتابعة والتوجيهماهر 

 5 ببيئة املدرسة وتوظيف التجهيزاتأعتني 

 6 باستخدام اللغة الفصحىألتزم 

 4 على تنظم النشاط املدرس ي وتنفيذهأحرص 

 5 بالنمو املعرفيأهتم 

 7 على أوقات الدوامأحافظ 

 7 باألسس التربوية في إعداد الدروس وتطبيقهاملم  

 6 من املادة العلمية والقدرة على تحقيق أهدافهامتمكن 

 4 الحوار وإدارة النقاشقادر على 

 4 (القدوة الحسنة ) السلوك العام 

 4 املسئوليةأقدر 

 4 التوجيهاتأتقبل 

 4 التصرفأحسن 

 4 عالقتي جيدة بالرؤساء

 4 عالقتي جيدة بالزمالء

 100 املجموع 



 الدرجة املستحقة  الدرجة العناصر

 6 باستخدام اللغة الفصحىملتزم 

 5 على تنظم النشاط املدرس ي وتنفيذهحريص 

 5 بالنمو املعرفيأهتم 

 7 على أوقات الدوامأحافظ 

 7 باألسس التربوية في إعداد الدروس وتطبيقهاملم 

 7 من املادة العلمية والقدرة على تحقيق أهدافهامتمكن 

 7 بالتقويم املستمر ومراعاة الفروق الفرديةأهتم 

 4 منه للزمن مانفذتوزيع املنهج ومالءمة 

 4 السبورة والكتب املدرسية والوسائل التعليمية األخرى استخدم 

 5 في عرض الدروس وإدارة الفصلاملهارة  امتلك

 10 مستوى تحصيل الطالب العلمي

 5 تصحيحها ووالواجبات املدرسية اعتني بالتطبيقات 

 4 (القدوة الحسنة ) السلوك العام 

 4 املسئوليةأقدر 

 4 التوجيهاتأتقبل 

 4 التصرفأحسن 

 4 عالقتي جيدة  بالرؤساء

 4 عالقتي جيدة  بالزمالء

 4 وأولياء األمور عالقتي جيدة بالطالب 

 100 املجموع 



 الدرجة املستحقة  الدرجة العناصر

 4 بخطط العمل وتنفيذهاالتزم 

 5 بنظم العمل وإجراءاتهملم 

 4 لتكامل التربية والتعليممتفهم 

 5 على تطوير أساليب العملامتلك القدرة 

 4 من بيئة املدرسة وتوظيف التجهيزاتاستفيد 

 4 باللغة الفصحىالتزم 

 4 بالنمو املعرفيأهتم 

 7 أوقات الدوامعلى  احافظ

 7 بدارسة نتائج التحصيل العلمي للطالباعتني 

 8 في دراسة الحالة ومتابعتهاامتلك املهارة 

 5 بمتابعة الواجبات املدرسية ألصحاب الحاالتاهتم 

 6 على تنفيذ برامج اإلرشاد التعليمي واملنهيقادر 

 5 على تنفيذ برامج اإلرشاد الوقائيقادر 

 4 قادر على الحوار و إدارة النقاش 

 6 (القدوة الحسنة ) السلوك العام 

 4 أقدر املسئولية

 3 أتقبل التوجيهات

 3 أحسن التصرف

 2 عالقتي جيدة  بالرؤساء

 2 عالقتي جيدة  بالزمالء

 4 عالقتي جيدة بالطالب

 4 عالقتي جيدة بأولياء األمور 

 100 املجموع 



 الدرجة املستحقة  الدرجة العناصر

 8 في إدارة معمل الحاسب وتنظيمهلدي املهارة 

 8 في تشغيل وصيانة معمل الحاسب اآلليلدي املهارة 

 7 في تنفيذ البرامج التدريبيةلدي املهارة 

 7 في تشغيل البرمجيات التعليميةلدي املهارة 

 7 على أوقات العملأحافظ 

 6 على التغلب على صعوبات العمللدي القدرة 

 6 بنظم العمل وإجراءاتهملم 

 5 بالنمو املعرفيأهتم 

 4 لعملية التربية والتعليممتفهم 

 4 باللغة الفصحىالتزم 

 4 أسس السالمة املعتمدة في العملاطبق 

 3 بمعمل الحاسب اآللي وترتيبهاعتني 

 3 في  إعداد التقاريرامتلك املهارة 

 4 (القدوة الحسنة ) السلوك العام 

 4 املسئوليةأقدر 

 4 لتنفيذهاالستعداد لدي ا و التوجيهات أتقبل 

 4 أحسن التصرف

 4 عالقتي جيدة  بالرؤساء

 4 عالقتي جيدة  بالزمالء

 4 عالقتي جيدة بالطالب

 100 املجموع 



 الدرجة املستحقة  الدرجة العناصر

 6 على  تطوير أساليب العملقادر 

 6 من العاملينغيري على تدريب قادر 

 7 على النحو املطلوبتحديد  متطلبات إنجاز العمل قادر على 

 7 في التنفيذماهر  

 6 العمل والبرنامج الزمنيقادر على تحديد خطوات 

 6 على أوقات العملمحافظ 

 5 على التغلب على صعوبات العمل القدرة لدي

        4     باألسس واملفاهيم الفنية املتعلقة بالعمللدي املعرفة 

 4 بنظم العمل وإجراءاتهلدي املعرفة 

 4 ملا يستجد في مجال العملمتابع 

 4 في االجتماعاتمشارك بفعالية 

 4 على إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرينقادر 

 3 تحمل مسئوليات أعلىلدي إمكانية 

 3 بأهداف ومهام الجهازلدي املعرفة 

 3 واملقترحاتأقدم األفكار 

 4 الحوار وعرض الرأيعلى  قادر

 4 أقدر املسئولية

 4 التصرف أحسن 

 4 التوجيهات واالستعداد لتنفيذهاأتقبل 

 3 أهتم بمظهر ي

 3 الرؤساء ب عالقتي جيدة

 3 عالقتي جيدة بالزمالء 

 3 عالقتي جيدة باملراجعين

 100 املجموع 



 الدرجة املستحقة  الدرجة العناصر

 7 على النحو املطلوبتحديد  متطلبات إنجاز العمل قادر على 

 6 في التنفيذماهر  

 6 العمل والبرنامج الزمنيقادر على تحديد خطوات 

 7 على أوقات العملمحافظ 

 5 على التغلب على صعوبات العمل القدرة لدي

  4     باألسس واملفاهيم الفنية املتعلقة بالعمللدي املعرفة 

 4 بنظم العمل وإجراءاتهلدي املعرفة 

 3 ملا يستجد في مجال العملمتابع 

 3 في االجتماعاتمشارك بفعالية 

 3 على إقامة اتصاالت عمل فعالة مع اآلخرينقادر 

 4 تحمل مسئوليات أعلىلدي إمكانية 

 3 بأهداف ومهام الجهازلدي املعرفة 

 3 واملقترحاتأقدم األفكار 

 7 العمل في الوقت املحددأنجز 

 7 املراجعة والتدقيققادر على 

 4 الحوار وعرض الرأيعلى  قادر

 4 أقدر املسئولية

 4 التصرف أحسن 

 4 التوجيهات واالستعداد لتنفيذهاأتقبل 

 3 أهتم بمظهر ي

 3 الرؤساء ب عالقتي جيدة

 3 عالقتي جيدة بالزمالء 

 3 عالقتي جيدة باملراجعين

 100 املجموع 
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