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 املقدمة 

الا  تساعع عاك تكامهِلهاا إي  وياد        عّد اإلشراف الرتبوي منظومًة متكاملًة من العملياِت واإلجراءاِت واملهاام  ي

العملية التعليمية التعلمية ، وجودة األداء الرتبوّي بشكٍل عامٍ يف ضوء األهداف ال  تضّمنتها سياساة التعلايم   

ات ئاا"عمليااة فنيااة هادفااة ي لتطااوير بي-:يااًا به اا ئجراإالرتبااوي يف اململكااة العربيااة السااعودية ، ويهعاارف اإلشااراف 

 ".دارتها ، مبا يكفل  ويد عمليات التعليم والتعلم ، وحتسني خمرجاتها النوعيةإالتعّلم ، وتقوميها و

وبالتالي فهو خدمة فنية تقوم علع أساس من التخطاي  الساليم ورصاد الواقارت الرتباوي والتعليماي وحتليلا  ،        

رفااة الظااروف ا يطااة باا  واإلفااادة ماان الااا يف تطااوير الكفايااات املهنيااة لاادب العاااملني يف املياادا  الرتبااوي  ومع

مجياارت ماادخلت العمليااة التعليميااة وخمرجاتهااا ماان خاال  تفاعلاا  ماارت     وتنميتهااا ، ويتعاادب الااا إي تطااوير 

 .مجيرت جماالت هذه العملية وتواصل  جبميرت عناصرها بطريقة شورية تعاو ية

ماان األمااور املهمااة يف ليااز عماال اإلشااراف الرتبااوي هااو حتديااد وظااائف املشاارفة الرتبويااة ومهامهااا وتوصاايفها       و

توصاايفًا دقيقااًا وترمجتهااا ماان خاال  تاادفوٍق تنظيمااٍي و عمليااات إجرائيااٍة متنوعااٍة ومتكاملااٍة ، تؤسااس ملنهجيااة         

هاداف جهااا اإلشاراف الرتباوي بدرجاة      للمشارفات الرتبوياات علاع حتقياق أ      العمل اإلشارايف، وتكاو  خهاري معانيٍ    

وحتقيقااًا هلااذا التوجاا  القااائم علااع املنهجيااة الواضااحة والعماال املؤسسااّي النااافرت    ي عاليااة ماان الكفاااءة واإلتقااا  

حرص فريق العمل يف اإلشراف الرتبوي علع إعداد دليٍل تنظيمٍي و دليٍل إجرائيِّ ي ليكوَ ا مبثابة خارطة طرياق  

 . وميتدُّ أثرهما ملن يهتي من بعد ا واضحة املسارات لنا ،

ويف اخلتااام فااأ خ أفخاار بزميلتااي فريااق إعااداد الاادليل ، صاااح ات اهلمااة العاليااة والعطاااء املخلاا  ، فاملؤسسااة   

يقادم لعملا  الادعم واالساتمرار      الناجحة هي من يكو  كل فرد مان أفرادهاا قائادًا منتجاًا وماؤثرًا يف ،يطا  ،      

ر والتقدير لفريق العمل الرائرت الذي كا  علاع قادر هاذه املساؤولية الكا رية فا كم       كل الشك والنجاح والتميز ،

  .وحدكم حققنا اهلدف، وبتضافر جهودكم وصلنا هلذا املنتج

 .سائلني اهلل عز وجل أ  جيعل الا شاهدًا لنا ال علينا وهلل احلمد من ق له ومن بعده

 

 

  ت ف الرتبوي يف إدارة تعليم القريامديرة اإلشرا

 يئشة بنت شنوا  العنزعا                                                                         
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 املصطلحات اإلجرائية:

      وصااااف يوضاااام مهااااام ومسااااؤوليات وارت اطااااات اجلهااااات الاااا  تااااؤدي خمتلااااف األعمااااا          اهليكاااال التنظيمااااي: 

 واأل شطة اللامة، لتحقيق أهداف اإلشراف الرتبوي وينظم العلقات داخلها.

املرجعية التنظيمية لكل اجلهات ال  تؤدي خمتلف األعما  واأل شاطة اللاماة لتحقياق    رت اط التنظيمي: اال

 الوحدات التنظيمية فيها.و بويأهداف اإلشراف الرت

بطاقة تشمل وصافًا مكتوباًا  للعمال الاذي يؤديا  املوظاف وتتكاو  مان معلوماات أساساية عان            الوصف الوظيفي: 

صااااًا ملهااااام الوظيفااااة وواج اتهااااا   خلي ، والاااارئيس امل اشاااار للموظااااف ، وم العماااال تتضاااامن : ) املساااامع الااااوظيف  

 . يفة واملعارف واملهارات اللام توفريها يف شاغل الوظيفةومسؤولياتها ( وي ني الوصف ايضًا علقات الوظ

 ت عملية مستمرة ومنظمة وشاملة وهادفة تتضمن جمموعاة مان أسااليل النماو املهاخ وأ شاط      التنمية املهنية: 

وأوعيت : لرفرت مستوب معارف شاغلي الوظائف التعليمية ) املشرفني الرتباويني ، والقياادة املدرساية واملعلماني (     

 وقدراتهم ومهاراتهم مما يؤدي لتطوير أدائهم وممارساتهم املهنية بكفاءة وفاعلية. 

ها وفاق طارو وأسااليل    عملياة منهجياة منظماة مساتمرة تقاوم علاع مجارت ال يا اات واملعلوماات وحتليلا          التقويم: 

 . موضوعية باستخدام أدوات قياس متنوعة يف ضوء جمموعة من األهداف ا ددة مس قًا

  شاط ااتي يقوم ب  املتعلم بأشراف املعلم أو بدو   بهدف اكتساب املعارف واملهارات واال اهات.التعلم: 

تسااااعد املاااتعلم علاااع إريااااا الت ااايري  تصاااميم مااانظم ومقصاااود للمعاااارف واملهاااارات واال اهاااات الااا   التعلااايم: 

 . املخط  ل 

 . العمليات واملخرجات والنتائج ال  تسعع املدرسة إي حتقيقها من خل  العاملني فيهااألداء املدرسي: 

رتقاااء بعملااي  اإلشااراف الرتبااوي إي حتقيقهااا لل العمليااات واملخرجااات والنتااائج الاا  يسااععاألداء اإلشاارايف: 

 م.التعليم والتعل

ية املستق لية لإلشراف الرتبوي وتوجهاتا  خال  سانة أو سانوات للاكامج      ؤاإلطار العام الذي يرسم الراخلطة : 

 .واملشروعات وفقًا جلدو  امخ 

عملية ت يري للفرد واملنظمة للتحو  إي بيئة الدعم من خل  تنمياة القادرات وتفاويل الصالحيات     التمكني: 

 توفري فرص حتمل مسؤولية اختاا القرارات.وتطوير األداء واملمارسات ل
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املساتدامة باني املادارس وإدارات التعلايم     و قل اخلكات والتنمياة املهنياة    إطار يتيم ت اد  املعرفةش كات التعلم: 

 كما توفر بيئة تسمم ب ناء وتطوير الكفاءة املؤسسية .

ومسااتويات خمتلفااة تهاادف إي ت اااد    جمموعااات تعلاام تعاو يااة تتشااكل وفااق أطاار متعااددة    جمتمعااات الااتعلم:  

اخلااكات واكتساااب أفضاال املمارسااات ومعاجلااة الصااعوبات الاا  تواجاا  العماال وتوظااف بيا ااات تعلاام الطاالب         

 لتوجي  عملية التعلم.

خطاااوات إجرائياااة منظماااة يوظفهاااا املعلااام  مباااا يناسااال املوقاااف التعليماااي وط يعياااة        م: ياسااارتاتيجيات التعلااا 

 تعليمية عالية.مني لتحقيق خمرجات املتعل

أفعا  و شاطات ،ددة يقوم بها املتعلم جلعل عملياة الاتعلم أساهل وأسارع وأكثار متعاة       اسرتاتيجيات التعلم: 

 . وفاعلية  عل  متعلمًا ااتيًا قادرًا علع توظيف ما تعلم  يف حاالت جديدة

كهاااا املشااارف الرتباااوي والقائاااد    يتملت والقااادرات واال اهاااات الااا  جيااال أ املعاااارف واملهااااراالكفاياااات املهنياااة: 

 . املدرسي واملعلم لكي يكو وا مؤهلني إلرياا مهامهم وال  تظهر يف سلوكهم وأدائهم  املهخ

الرتباويني والقيااادة املدرسااية واملعلمااني   ااات الواجاال توفرهاا لاادب املشاارفني  جمموعااة مان املتطل املعاايري املهنيااة:  

ق الفاعلياااة والكفااااءة دائماااة التحسااان مباااا يتوافاااق وتطلعاااات       لتكاااوين منظاااور متكامااال إلدارة أدائهااام وحتقيااا    

 املستفيدين من خدماتهم.

 مقياس يوضم متوس  األداء و س ة النجاح.املؤشر العام: 

جمموعااة املعااارف واملهااارات واال اهااات والقاايم الاا  يكتساا ها الطالاال ماان خاال  املناااهج   التحصاايل الدراسااي: 

 قياسها باالخت ارات أو أدوات التقويم املختلفة.الدراسية ال  تدرس باملدارس ويتم 

 الوثائق ال  يتم إعدادها يف اجلوا ل املهنية لعمل اإلشراف الرتبوي.التقارير الفنية: 

الوثااائق الاا  يااتم إعاادادها يف اجلوا اال املتعلقااة باإلريااااات الاا  يقااوم بهااا اإلشااراف الرتبااوي      تقااارير اإلرياااا: 

 بشكل دوري وسنوي .

إطار يشاتمل علاع جمموعاة مان املفااهيم واألدوات تارت   بعلقاات ،اددة تساهم يف لكاني اإلشاراف            : النمواج

 . حتقيق أهداف  الرتبوي من 
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 األسس واملنطلقات:

 . سياسة التعليم العام يف اململكة العربية السعودية .1

 . تطوير التعلم العام يف اململكة العربية السعودية اسرتاتيجية .2

 العام.هلل بن ع د العزيز لتطوير التعلم املستق لية لواارة التعليم ومشروع امللا ع داالتوجيهات  .3

 باإلشراف الرتبوي.األدلة والتعاميم اات العلقة  .4

 الدراسات والتقارير السابقة لذات العلقة. .5

 .  لماألدوار املهنية  لإلشراف الرتبوي ال  لثل مرجعية أساسية يف تطوير عملي  التعليم والتع .6

تطااوير عماال اإلشااراف الرتبااوي ، لتسااهم يف  تترساايش شاا كات وجمتمعااات الااتعلم لتكااو  أداة ماان أدوا .7

 تعزيز مفهوم جمتمرت املعرفة.

الرتكيااز علااع التنميااة املهنيااة ملنسااوبي اإلشااراف الرتبااوي لرفاارت مسااتويات أداء املشاارفني للرتقاااء           .8

 بعملي  التعليم والتعلم.

 . اإلداريمراعاة م ادئ التنظيم  .9
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 مفهوم اإلشراف الرتبوي:

عملية مهنية تشاركي  م نية علع أسس ومنهجية علمية. تقدم الدعم الفخ للقيادة املدرسية واملعلم لتقويم 

 و ويد  وا ها.، عمليات التعليم والتعلم وتطويرها 

 أهداف اإلشراف الرتبوي:

 األهداف وهي علع النحو التالي:يعمل اإلشراف الرتبوي علع حتقيق جمموعة 

 تطوير األداء املهخ للمشرفني والرتبويني والقيادة املدرسية واملعلمني. .1

 بناء ش كة وجمتمعات التعلم املهخ املتخصصة وتعزيزها. .2

 تطوير منااج  وأدوات اإلشراف الرتبوي والقيادة املدرسية. .3

 دواتها.اإلشراف علع تدريس املناهج الدراسية وتوظيف وحتسني أ .4

 تقويم عمليات التعليم والتعلم وتطويرها داخل الصف الدراسي لتحسني مستوب الطلب. .5

 تطوير تنظيمات اإلشراف الرتبوي والقيادة املدرسية. .6
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 إدارة اإلشراف الرتبوي 

 بإدارة التعليم 
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 إدارة اإلشراف الرتبوي 

 ويد عمليات والتعليم و التعلم والا بتقديم الدعم لتط يق النمااج اإلشرافية وأساليل القيادة اهلدف العام : 

  والقيادة املدرسية .ركة يف التنمية املهنية للمعلمات املدرسية احلديثة واملشا
  مدير التعليم للشؤو  التعليمية . ةرت   مبساعدتاالرتباط التنظيمي : 

 الوحدات الفرعية : 
  قسم القيادة املدرسية . 

 أقسام املواد الدراسية . 

 االستشاري . اجمللس فريق  

 . فريق اجلودة والتميز 

 تقويم األداء اإلشرايف ) أخصائية التقويم (. ةمسؤول 

 :إلدارة اإلشراف التي يتبعها مدارس فقط اهليكل التنظيمي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املساعدة للشؤو  التعليمية )بنات(

 إدارة اإلشراف الرتبوي

  فريق اجمللس االستشاري 

 

 اجلودة والتميزفريق 

 قسم القيادة املدرسية

 

 أقسام املواد الدراسية

 

 أخصائية التقويم   والسكرتاريةاالتصاالت اإلدارية 
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 املهام :
 تنفيذها وتقوميها .إعداد اخلطة التش يلية إلدارة اإلشراف الرتبوي ومتابعة  .1

والتنسيق مرت إدارة التدريل الرتبوي فيما يتعلق بالكامج  ذ برامج التنمية املهنية للمشرفات الرتبوياتحتديد وتنفي .2

 التدري ية .

 املواد الدراسية بالتنسيق مرت اجلهات اات العلقة. املهنية للقيادة املدرسية ومعلمات املشاركة يف التنمية .3

 اإلشراف الرتبوي واملدارس. إدارة علم املهخ للمشرفات يفبناء جمتمعات الت .4

 . اإلشراف علع تفعيل اسرتاتيجيات التعليم والتعلم يف امليدا  الرتبوي ومتابعتها وتقديم الدعم الفخ .5

واد الدراسي، واقرتاح امل تقويم مستوب تط يق املناهج الدراسية وأدواتها املصاح ة ومدب فاعليتها وأثرها يف التحصيل .6

 والعلجية والتحسينات هلا. ية ثرائاال

 ت والنمااج والدعم املهخ للمدارس . تقديم االستشارات واألدوا .7

 تقويم األداء اإلشرايف واملدرسي وتوظيف  تائج  يف عمليات التطوير بالتنسيق مرت اجلهات اات العلقة. .8

إعداد الكامج الداعمة لتحسني مستوب التحصيل الدراسي للطلب وفقًا لدراسة  تائج مؤشرات التحصيل الدراسي  .9

 .وحتليلها 

 . دعم ومتابعة تط يق منااج وأدوات وأساليل اإلشراف الرتبوي والقيادة املدرسية .10

 . الرتبويالدراسات واألحباث واإلريااات لإلشراف  إعداد ودراسة التقارير الفنية و .11

 .متابعة تنفيذ التجارب واملشروعات التعليمية الصادرة عن اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي يف الواارة .12

 . وفقًا للتنظيمات املعتمدة ارة اإلشراف الرتبوي من املشرفات الرتبوياتحتديد وتسديد احتياج إد .13

املدرسة ( وفقًا للتنظيمات  ةوكيل – ةاملدرسي ةقائداملشاركة يف استكما  إجراءات ترشيم وتكليف وإ هاء تكليف  ) ال .14

 املعتمدة.

 دة .تمع ات اللامة وفقًا للتنظيمات املتقديم التوصيات حو  احتياج افتتاح مكاتل اإلشراف الرتبوي وإعداد ال يا .15

 متابعة تط يق وإدارة وتفعيل منظومة قيادة األداء اإلشرايف وفق االختصاص. .16

 إدارة اإلشراف الرتبوي يف جما  اختصاصها. أي مهام أخرب تكلف بها .17
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 قسم القيادة املدرسية

وتقديم املقرتحات لتطوير  اإلشراف الرتبوي وأساليل القيادة املدرسية ،دعم تط يق منااج  اهلدف العام:

 عملياتها وتقوميها لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

 الرتبوي.إدارة اإلشراف رت   مبديرة ياالرت اط التنظيمي:  

 ال يوجد الوحدات الفرعية:

 املهام:

 .إعداد خطة القسم ومتابعة تنفيذها وتقوميها  .1

املدارس والتنسيق مرت إدارة التدريل الرتبوي فيما يتعلق قائدات هنية ليذ برامج التنمية املحتديد وتنف .2

  . بالكامج التدري ية

 .املدرسيةالقيادة شرفات بناء جمتمعات وش كات التعلم املهخ مل .3

 قيادة املدرسية .الت والنمااج والدعم املهخ ملشرفات تقديم االستشارات واألدوا .4

 .متابعة ودعم تط يق منااج وأدوات وأساليل القيادة املدرسية  .5

 .القيادة املدرسية  ير الفنية واإلريااات الواردة منمراجعة التقار .6

 .إجراء التقويم ألداء القيادة املدرسية وتوظيف  تائج  يف عمليات التطوير  .7

اإلشراف علع تط يق التجارب واملشروعات يف القيادة املدرسية الصادرة عن اإلدارة العامة لإلشراف  .8

 .الرتبوي يف الواارة وإعداد التقارير اللامة 

 . املدارس ادة املدرسية وقائداتاإلشراف الرتبوي من مشرفات القي إدارة حتديد احتياج .9

 . القيام بهعما  أما ة جلنة القيادة املدرسية  .10

 . تفعيل منظومة قيادة األداء اإلشرايف وفق االختصاصو متابعة تط يق وإدارة  .11

القيادة  شاغلي الوظائف التعليمية ) مشرفات  هاء تكليفواستكما  إجراءات ترشيم وتكليف وإتنظيم  .12

 .("قائدات ، وكيلت ملدارس املدرسية وقيادات ا

 . أي مهام أخرب يكلف بها القسم يف جما  اختصاص  .31
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 أقسام املواد الدراسية

 ويااد أداء املعلمااني ماان خاال  تط يااق النمااااج اإلشاارافية وتقااديم املقرتحااات لتطااوير عمليااة   اهلدددف العددام :

 .التعليم والتعلم وتقوميها لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية 

 إدارة اإلشراف الرتبويترت   مبديرة االرت اط التنظيمي: 

 أقسام املواد الدراسية: 

تشمل أقساام املاواد الدراساية التالياة: ) قسام الرتبياة اإلسالمية ، قسام الل اة العربياة ، قسام الرياضايات ، قسام              

ريليزياة ،  قسم الل ة اإل،  علم  فس وعلم  اجتماع ،  االجتماعية  دراسات العلوم ، قسم احلاسل اآللي ، قسم ال

 (.ة الفنية ، قسم الصفوف األولية ، قسم املكت ات ، قسم العلوم اإلدارية ، قسم الرتبيقسم الرتبية األسرية 

 املهام:

 . إعداد خطة القسم ومتابعة  تنفيذها وتقوميها .1

مااارت إدارة التاادريل الرتباااوي فيمااا يتعلاااق    والتنساايق  لمعلمااااتملهنيااة ل فياااذ باارامج التنمياااة ا حتديااد وتن  .2

 . بالكامج التدري ية

 . املواد الدراسية معات وش كات التعلم املهخ ملشرفاتبناء جمت .3

 . اإلشراف علع تفعيل اسرتاتيجيات التعليم والتعلم يف املدارس وتقديم الدعم الفخ .4

عليتها وأثرهاا يف التحصايل الدراساي    ة ومدة فاملناهج الدراسية وأدواتها املصاح تقويم مستوب تط يق ا .5

 ، واقرتاح املواد اإلثرائية والعلجية املناس ة هلا.

 .املواد الدراسية عم املهخ ملشرفات تقديم االستشارات واألدوات والنمااج والد .6

 إجراء التقويم لألداء التعليمي يف املدرسة وتوظيف  تائج  يف عمليات التطوير. .7

لتحسني مستوب التحصيل الدراسي للطلب ووفقًا للماواد الدراساية بالتنسايق    إعداد الكامج الداعمة  .8

 مرت اجلهات اات العلقة.

 يف إدارة اإلشراف الرتبوي.متابعة ودعم تط يق النمااج واألدوات اإلشرافية   .9

ختصصاات املاواد   مشارفات  مراجعة التقارير الفنياة واإلرياااات ودراساة األحبااث والدراساات الاواردة مان          .10

 .لدراسيةا
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اإلشراف علع تط يق التجارب واملشروعات التعليمية الصاادرة عان اإلدارة العاماة لإلشاراف الرتباوي  يف        .11

 الواارة  وإعداد التقارير والتوصيات الفنية بشه ها .

 املواد الدراسية. اإلشراف الرتبوي من مشرفات إدارة احتياجحتديد املشاركة يف   .12

املااواد الدراسااية وفقااًا  ترشاايم وتكليااف وإ هاااء تكليااف مشاارفات  إجااراءاتتنظاايم واسااتكما  املشاااركة يف  .13

 للتنظيمات املعتمدة

 متابعة تط يق وإدارة وتفعيل منظومة قيادة األداء اإلشرايف وفق االختصاص. .14

 أي مهام أخرب يكلف بها القسم يف جما  اختصاصها. .15
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 اجمللس االستشاريفريق 

 اهلادفة خطط  التطويرية ويدعم رسالت  حيقق امبوتعزيزه  تهصيل م دأ الشورب يف إدارة اإلشراف الرتبويهدف اللجنة :

 .ويرعاها والتميز اإلبداع أوج  ويشجرت والتعليمية الرتبوية العملية جودة مستوب لرفرت
 

تشكيل اجمللس :

 التكليف يف اللجنة الوظيفة

 اللجنة ةرئيس اإلشراف الرتبويمديرة 

 ةرئيسلل ة ائ  قسم القيادة املدرسية ةرئيس

 عضوة ومقررة التقويم  ةأخصائي

 عضوات   دراسيةالواد امل مشرفاتمن ثلثة 

 تشكيل اجمللس  :  

 : منتكوين  فريق اجمللس االستشاري  ( أ

 .رئيسةإدارة اإلشراف الرتبوي  ةمدير .1

 . للرئيسة   ائ ةقسم القيادة املدرسية ة رئيس .2

 ن تقويم األداء اإلشرايف يف عضوة ومقررة ع ةاملسؤول ةالرتبوي املشرفة .3

 . اسية املتميزات ) ختصصات خمتلفة ( عضوات أقسام املواد الدرثلثة من مشرفات  .4

 . إدارة اإلشراف قرارًا بتشكيل اجمللس ةصدر مديرت  ( ب

 :مهام اجمللس 

 املشاركة يف صنرت القرارات .  .1

 اقرتاح أساليل جديدة وم تكرة لتحسني مستوب األداء علع كافة املستويات .   .2

 اقرتاح أساليل لرفرت وحتسني مستوب اجلودة الداخلية .   .3

 تقديم امل ادرات واملقرتحات التطويرية يف اخلط  واأل ظمة واإلجراءات والنشاطات .   .4

 : اجتماعات اجمللس 

يعقد الفريق اجتماعات  بشكل دوري خل  العام الدراسي علع أ  ال تقل عن أربعة اجتماعات يف الفصل الدراسي  .1

 الواحد.

 حيق دعوة الفريق إي اجتماعات طارئة وفق احلاجة . .2

 ثيق اجتماعات الفريق مبحاضر تدو  يف سجل خاص تتضمن التوصيات ومتابعة القرارات.تو .3

 حلضور اجتماعات الفريق .ئدات املدارس واملعلمات حيق لرئيس الفريق دعوة من يراه من قا .4

يتم اختاا التوصية يف أي موضوع يطرح للنقاش من خل  التصويت باألغل ية وعند تساوي األصوات ي لل الطرف  .5

 الذي في  الرئيس.
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 التميز واجلودة فريق

 . ويد العمل التعليمي والتنظيمي يف إدارة اإلشراف الرتبوي للرتقاء بكفاءت  وأدائ  املؤسسيجنة : هدف الل
 

 تشكيل اللجنة:

 التكليف يف اللجنة الوظيفة

 اللجنةرئيسة  اإلشراف الرتبوي ةمدير

 ةرئيسال ة ائ  قسم القيادة املدرسية ةرئيس

 عضوة ومقررة التقويم  ةأخصائي

 عضوات  أقسام املواد الدراسية  رئيساتثلثة من 

 اللجنة:   تشكيل

 وين جلنة التميز واجلودة من:تك ( أ

 رئيسةإدارة اإلشراف الرتبوي مديرة  .1

 . ةللرئيس قسم القيادة املدرسية  ائ ة ةرئيس .2

 عضوة  ومقررة .م األداء اإلشرايف عن تقوي ةاملسؤول ةالرتبوي ةاملشرف .3

 ملتميزين ) ختصصات خمتلفة ( عضوات .أقسام املواد الدراسية ارئيسات من ثلثة  .4

 . إدارة اإلشراف قرارًا بتشكيل الفريقتصدر مديرة   ( ب

 مهام اللجنة :

 .إعداد خطة إدارة اإلشراف الرتبوي ومتابعتها وتقوميها  .1

 .اإلشرافية ومتابعة تنفيذها وتقوميها تقديم الدعم يف إعداد خط  األقسام  .2

 تطوير اسرتاتيجيات وآليات تعزيز مفهوم جمتمعات التعلم املهنية.  .3

من خل  عقد الكامج والورش التدري ية وت اد   الرتبوي اإلشراف إدارةيف عيل جمتمعات التعلم بني العاملت تف  .4

 . الزيارات

 مهنيًا وتربويًا وفقًا للخطة. يف اإلدارة تقديم الدعم للمشرفات الرتبويات  .5

 . يف إدارة اإلشراف و شر ثقافة اجلودة فيها عاملتاملشاركة يف بناء قدرات ال  .6

 حتديد املوضوعات والقضايا الرئيسية يف التدريس لتطويرها  علع مستوب التخص .  .7

 . متابعة تط يق اسرتاتيجيات التدريس وتقديم الدعم اللام هلا  .8

 . ة اإلشراف الرتبوي وتقديم املقرتحات التطويرية اللامة بشه هاإدار دراسة  بيئة  .9

 . متابعة تط يق وتفعيل منظومة قيادة األداء اإلشرايف وفق االختصاص  .10
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فيما يتعلق بنتائج تط يق مؤشرات األداء اإلشرايف  دارة للمدارس التابعة لإلالراجعة وخط  املعاجلة  تقديم الت ذية .11

 .واملدرسي ومتابعة تنفيذها 

 . متابعة تنفيذ الكامج الداعمة وفق الدراسة التحليلية ملؤشرات التحصيل الدراسي للطلب .12

 . واستثمار  تائجها يف التخطي  لتحسني وتطوير األداء دراسة تقارير تقويم األداء املدرسي وحتليلها .13

 . إدارة اإلشراف جلوائز التميز علع املستوب ا لي واإلقليمي والعاملي وفقًا للمعايري املعتمدة يم منسوباتترش .14

 اجتماعات اللجنة :

يعقد الفريق اجتماعات  بشكل دوري خل  العام الدراسي علع أ  ال تقل عن أربعة اجتماعات يف الفصل الدراسي  .1

 الواحد.

 ت طارئة وفق احلاجة .حيق دعوة الفريق إي اجتماعا .2

 . توثيق اجتماعات الفريق مبحاضر تدو  يف سجل خاص تتضمن التوصيات ومتابعة القرارات .3

 . حلضور اجتماعات الفريقات املدارس واملعلم ئداتمن يراه من قاحيق لرئيس الفريق دعوة  .4

تساوي األصوات ي لل الطرف يتم اختاا التوصية يف أي موضوع يطرح للنقاش من خل  التصويت باألغل ية وعند  .5

 . الذي في  الرئيس
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 اإلشراف الرتبويمديرة إدارة 
 

 العلقات الوظيفية

 الداخلية :

 .التعليمية للشؤو  التعليم مدير ةمساعد-1 

 . األخرب اتاإلدارمديرات  -2

 .الرتبوي اإلشراف إدارة موظفات-3

 مديرة إدارة اإلشراف الرتبوي املسمع الوظيفي

 التعليم مبحافظة القريات / إدارة اإلشراف الرتبويإدارة  االرت اط التنظيمي

 مساعدة مدير التعليم للشؤو  التعليمية املسؤو  امل اشر

 املسؤولو   اه 

 أقسام املواد الدراسية -1

 قسم القيادة املدرسية -2

 )أخصائية التقويم( مسؤولة تقويم األداء اإلشرايف -3

 فريق التميز واجلودة -4

 فريق اجمللس االستشاري  -5

 ملخ  للوظيفة
اإلشراف واملتابعة لعمليات التعليم والتعلم من خل  تقاديم الادعم لتط ياق النماااج اإلشارافية وأسااليل       

 القيادة املدرسية والتنمية املهنية وبناء ش كات التعلم  املهخ  .

 الواج ات

 . تنفيذها علع واإلشراف إدارة اإلشراف  عمل وبرامج خط  إعداد -1

 .الوطن أمن علع وا افظة واملواطنة اال تماء قيم تنمية يف تسهم ال  واأل شطة الكامج دعم -2

 للمشرفات الرتبويات . املهنية التنمية برامج  وتنفيذ وتطوير إعداد علع اإلشراف -3

 . الدراسية املواد لقائدات املدارس ومعلمات املهنية التنمية برامج متابعة -4

 . ومنااجها املهخ التعلم وش كات جمتمعات بناء عمليات متابعة -5

 . املدارس يف والتعلم التعليم اسرتاتيجيات دعم عمليات علع اإلشراف -6

 وتقدميها هلا املقرتحة والتحسينات والعلجية اإلثرائية واملواد املصاح ة وأدواتها  الدراسية املناهج تط يق مستوب تقويم عملية متابعة-7

 . امل اشر للرئيس

 .واملدرسي اإلشرايف األداء تقويم إجراءات عمليات علع اإلشراف -8

 . التطاوير يف  تائجها لتوظيف الكامج إعداد ومتابعة للطلب الدراسي التحصيل مؤشرات وحتليل دراسة متابعة -9

 .امل اشر للرئيس ورفعها التقارير وإعداد ومتابعتها املدرسية والقيادة الرتبوي اإلشراف وأدوات منااج تط يق علع اإلشراف -10

 التقارير وإعداد ومتابعتها والتعلم لعملية التعليم املعزاة والكامج واملنتجات التعليمية واملشروعات التجارب تنفيذ علع اإلشراف -11

 .بشه ها اللامة
 

 . امل اشر للرئيس ورفعها اإلدارة إرياا مستوب عن املطلوبة الفنية التقارير إعداد علع اإلشراف -12

 للمشرفات الرتبويات التكليف وإ هاء والتكليف الرتشيم وإجراءات الرتبويات املشرفات من االحتياج حتديد عمليات علع اإلشراف -13

 هلن . النقل حركة وتنظيم

 ملنسوبات إدارة اإلشراف الرتبوي . الوظيفي األداء تقويم إعداد -14

 . والدولية ا لية والندوات واالجتماعات املؤلرات يف املشاركة -15

 .اإلرياا مللف وفقًا واخلارجي الداخلي املستوب علع وغريها واللجا  والدورات املؤلرات يف للمشاركة اإلدارة موظفات ترشيم -16

  .اختصاص   جما  يف بها يكلف أخرب مهام بهي القيام -17
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 اخلارجية :

 .الرتبوي اإلشراف عام ةمدير -1

 .الرتبوي لإلشراف العامة اإلدارة مشرفات-2

 . وا افظات املناطق يف الرتبوي اإلشراف ومكاتل الرتبوي اإلشراف مديرات -3

 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املؤهلت العلمية :

  بكالوريوس 

 اخلكات العملية :

 4  سنوات يف اإلشراف الرتبوي 

 املعارف :

 . السعودية العربية اململكة يف التعليم سياسة -1

 . التعليم مهنة أخلقيات ميثاو-2

 .الرتبوي اإلشراف عمل تنظم ال  واللوائم والتعليمات األ ظمة -3

 . وتط يقاتها وطرائقها ومنااجها القيادة  ظريات -4

 . االسرتاتيجي التخطي  -5

 .احلديثة اإلدارة  ظريات -6

 .وأسس  الرتبوي اإلشراف  ظريات -7

 .الرتبوي اإلشراف وأمناط منااج -8

 . وتطويره احلديث الرتبوي اإلشراف مبفهوم اإلملام -9

 . املهخ التعلم وجمتمرت املعرفة جملتمرت األساسية باملفاهيم اإلملام -10

 . والتعلم والتعليم املناهج يف وتط يقاتها التعلم  ظريات -11

 . والتقويم القياس يف احلديثة اال اهات -12

  . املدرسية القيادة يف احلديثة اال اهات -13

 القدرات : املهارات و

 . والتنظيم التخطي  -1

 . القرارات واختاا واالستنتاج التحليل -2

 . والتقويم والتنسيق املتابعة -3

 . اآلخرين مرت والتعامل االتصا  -4

 . وطلقة بتسلسل األفكار عرض -5

 . واإلقناع التفاوض -6

 . العمل وفر بناء -7

 . الشخصية املقابلتإجراء  -8

 . العمل جما  يف وتط يقات  احلاسوب استخدام -9

 : السمات الشخصية

 . املهنة بهخلقيات التمترت -1

 . القيادة -2

 . واملنهج الفكر سلمة -3

 . الصحية اللياقة -4

 . العمل وض وط متطل ات مرت التكيف -5
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 . الفريق بروح العمل-6

 . اإلبداع -7

 . امل ادرة -8

 . اال فعالي االتزا  -9

 . بالنفس الثقة -10

 . املوضوعية -11

 . اجلا ل ولني التواضرت -12
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 ) أخصائية التقويم ( تقويم األداء اإلشرايف  ةمسؤول
 

 العلقات الوظيفية

 : الداخلية

 . الرتبوي اإلشرافإدارة  ة مدير -1

 . الرتبوي اإلشراف إدارة منسوبات  -2

 اخلارجية :

 . يف األقسام األخرب املشرفات الرتبويات-1

 قائدات املدارس و وكيلتها . -2

 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املؤهلت العلمية :

  بكالوريوس 

 اخلكات العملية :

  اإلشراف الرتبوي سنتا  يف 

 املعارف :

 .السعودية العربية اململكة يف التعلم سياسة -1

 . التعلم مهنة أخلقيات ميثاو -2

 . عمل  بط يعة املتعلقة واإلجراءات التعليمات -3

 . الرتبوي لإلشراف العلمية واملنهجيات األسس -4

 . اإلشرايف األداء قيادة منظومة أدوات -5

 . والتعلم التعليم اسرتاتيجيات -6

 . التدري ية الكامج وتصميم التدري ية االحتياجات حتديد-7

 مسؤولة تقويم األداء اإلشرايف  ) أخصائية التقويم ( املسمع الوظيفي

 إدارة اإلشراف الرتبوي  االرت اط التنظيمي

 مديرة إدارة اإلشراف الرتبوي  املسؤو  امل اشر

 ال يوجد  املسؤولو   اه 

 اإلشراف علع عمليات قياس األداء يف إدارة اإلشراف الرتبوي وفق منظومة قيادة األداء اإلشرايف . ملخ  الوظيفة

 الواج ات  

 .وتقوميها الرتبوي اإلشراف إدارة خطة إعداد يف املشاركة -1

 . الوطن أمن علع وا افظة واملواطنة اال تماء قيم تنمية يف املساهمة -2

 . األداء قياس مبؤشرات يتعلق فيماالرتبوي  اإلشراف إدارة يف املشرفات الرتبويات أداء تطوير برامج وتنفيذ إعداد -3

 . األداء قياس مبؤشرات يتعلق فيما الرتبوي اإلشراف إدارة يفللمشرفات  الفخ  والدعم االستشارات تقديم -4

 . األداء لقياس والواارية الكامج يف اإللكرتو ية الرتبوي اإلشراف إدارة ا ات بي  إدخا  دقة من التهكد -5

 . هلا التابعة واملدارس الرتبوي اإلشراف إدارةمنسوبات  من اخلارجي التقويم فرو اقرتاح -6

 الرتبوي . إدارة اإلشراف عن واملدرسي اإلشرايف األداء تقويم بنتائج املتعلقة الدورية التقارير إعداد -7

 الرتبوي اإلشراف إلدارة  اإلشرايف األداء قيادة منظومة يف ورد ملا وفقًا وفئويا رت يا مصنفة واملدرسي اإلشرايف األداء  تائج خلصة إعداد -8

 وأدواتها اإلشرايف األداء قيادة منظومة حو  التطويرية املقرتحات تقديم -9

 اختصاص  جما  يف بها يكلف أخرب مهام أي -10
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 . التقويم وأساليل منهجيات -8

 املهارات والقدرات :

 . والتنظيم التخطي  -1

 . القرارات واختاا واالستنتاج التحليل -2

 . واالقناع التفاوض -3

 . والتقويم والتنسيق املتابعة -4

 . اآلخرين مرت والتعامل االتصا  -5

 . األداء قياس -6

 . التدريل -7

 .العمل جما  يف وتط يقات  احلاسوب استخدام -8

 السمات الشخصية :

 . املهنة بهخلقيات التمترت -1

 . واملنهج الفكر سلمة -2

 . الصحية اللياقة -3

 . العمل وض وط متطل ات مرت التكيف -4

 . الفريق بروح العمل -5

 . اإلبداع -6

 . امل ادرة -7

 . اال فعالي االتزا  -8

 . بالنفس الثقة -9

  . الدقة -10

 . املوضوعية -11

 . اجلا ل ولني التواضرت -12
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 رئيسة قسم القيادة املدرسية
 

 

 

 العلقات الوظيفية

 الداخلية :

 .الرتبوي اإلشرافمديرة -1

 املدرسية .مشرفات القيادة -2

 .الرتبوي اإلشراف إدارةمنسوبات  -3

 اخلارجية :

 و وكيلتها . قائدات املدارس -1

 رئيسة  قسم القيادة املدرسية املسمع الوظيفي

 إدارة اإلشراف الرتبوي / قسم القيادة املدرسيةإدارة التعليم مبحافظة القريات /  االرت اط التنظيمي

 مديرة اإلشراف الرتبوي املسؤو  امل اشر

 مشرفة القيادة املدرسية املسؤولو   اه 

 ملخ  الوظيفة
 وتقااديم ومتابعتهاا  عليهاا  واإلشاراف  املدرساية  القياادة  وأسااليل   اإلشاراف  مناااج  تط ياق  دعام  يف املشااركة 

 وتقوميها . املدرسية القيادة عمليات لتطوير املقرتحات

 لواج اتا

 . وتقوميها تنفيذها ومتابعة املدرسية للقيادة التش يلية اخلطة إعداد -1

 . الوطن أمن علع وا افظة  واملواطنة اال تماء قيم تنمية يف تسهم ال  واأل شطة الكامج ومتابعة دعم -2

 . املدرسية القيادة ملشرفات املهخ التعلم وش كات جمتمعاتء بنا عمليات متابعة  -3

 . املدرسية القيادة ملشرفات املهخ والدعم والنمااج واألدوات االستشارات بتقديم القيام  -4

 للارئيس  تقريرهاا  ورفارت  األداء تطاوير  برامج وإعداد التطوير لعمليات  تائج  وتوظيف املدرسية القيادة أداء تقويم يف واملشاركة اإلشراف  -5

 .امل اشر

 . بشه ها والتوصيات التقارير وإعداد ومتابعتها  املدرسية القيادة وأساليل منااج تط يق دعم علع اإلشراف -6

 . امل اشر للرئيس وتقدميها بشه ها التوصيات وتقديم املدرسية القيادةمشرفات  من الواردة الفنية التقارير مراجعة  -7

 وتقاديم  ومراجعتها الرتبوي لإلشراف العامة اإلدارة عن الصادرة املدرسية القيادة ومشروعات بتجارب املتعلقة التقارير إعداد يف املشاركة  -8

 . بشه ها الفنية التوصيات

 . املدرسية القيادةمشرفات  من الرتبوي اإلشراف إدارة احتياج وحتديد حصر عمليات علع اإلشراف- 9

 للتنظيماات  وفقااً  املادارس  وقيادات املدرسية القيادةملشرفات  التكليف وإ هاء والتكليف الرتشيم إجراءات واستكما  تنظيم علع اإلشراف  -10

 . املعتمدة

 . املعتمدة للتنظيمات وفقًا املدارس بنيووكيلتها  املدارس قائدات  قل حركة إعداد  -11

 . امل اشر للرئيس ورفعها عليها الت لل وس ل فيها األداء ومعوقات املدرسية القيادة وإريااات  شاطات عن التقارير إعداد  -12

 . االختصاص وفق اإلشرايف األداء منظومة تفعيلو  وإدارة تط يق   -13

 . التعليمي للميدا  املعرفة و قل ا لية والندوات واالجتماعات املؤلرات يف املشاركة  -14

 .وتنفيذ ورش عمل يتم بنائها وفق االحتياج ومناقشة التعاميم واملستجدات الرتبوية   مبشرفات القسم ات  الدوريةجتماعالاعقد   -15

 التوايرت اجل رايف ( للمدارس -املستوب املهخ  -اإلشراف علع توايرت املدارس فنيًا وإداريًا، مرت مراعاة العدالة يف التوايرت حسل)املراحل  -16

 مشرفات الشع ة.املكت ية علع و  وايرت املهام واملسؤوليات اإلشرافيةت  -17 

 .ايلتهاملدارس ووك اتمديرمعلمات وو الشع ة اتوتوفري املعلومات عن مشرف  الشع ةإعداد قاعدة بيا ات -18

 اختصاص  . جما  يف بها تكلف أخرب مهام بهي القيام -19
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 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املؤهلت العلمية :

  بكالوريوس 

 اخلكات العملية :

 4  قيادة مدرسية(  .سنوات يف اإلشراف الرتبوي  4و سنوات يف القيادة املدرسية منها سنتا  يف املرحلة الثا وية 6وسنوات يف التعليم( 

 املعارف :

  . السعودية العربية اململكة يف التعليم سياسة -1

 . التعليم مهنة أخلقيات ميثاو -2

 . بعمل  املتعلقة واللوائم واإلجراءات التعليمات -3

 . وتط يقاتها وطرائقها القيادة مفاهيم  ظريات -4

 . سس وأ الرتبوي اإلشراف  ظريات-5

 . التدري ية الكامج وتصميم الرتبوية االحتجاجات حتديد -6

 . التقويم وأساليل منهجيات-7

 . الرتبوي اإلشراف وأمناط منااج -8

 املهارات والقدرات :

  والتنظيم التخطي -1

 . واملتابعة والتقويم التنسيق -2

 . القرارات وا اا واالستنتاج التحليل-3

 . اآلخرين مرت والتعامل الفعا  االتصا -4

 . االقناع التفاوض -5

 . براجمها وتصميم التدري ية االحتياجات حتديد-6

 . التدريل -7

 . والتقارير الدراسات إعداد-8

 . العمل جما  يف وتط يقات  احلاسوب استخدام -9

 السمات الشخصية :

 . املهنة بهخلقيات التمترت -1

 . القيادة -2

 .سلمة الفكر واملنهج -3

 . الصحية اللياقة -4

 . العمل وض وط متطل ات مرت التكيف -5

 .الفريق بروح العمل -6

 . اإلبداع -7

 . امل ادرة -8

 . اال فعالي االتزا  -9

 . بالنفس الثقة -10

 . الدقة -11

 . املوضوعية -12

 . اجلا ل ولني التواضرت -13
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 )رئيسات الشعل اإلشرافية (قسم املواد الدراسية ةرئيس
 

 

 العلقات الوظيفية

 الداخلية :

 الرتبوي اإلشراف إدارةة  مدير-1

 مشرفات املواد الدراسية يف الشع ة. -2

 الرتبوي اإلشراف إدارة منسوبات -3

 اخلارجية :

 منسوبات املدارس من شاغلت الوظائف التعليمية . -1 

 رئيسة  قسم املواد الدراسية  )رئيسة الشع ة( املسمع الوظيفي

 إدارة التعليم مبحافظة القريات /إدارة اإلشراف الرتبوي / قسم املواد الدراسية االرت اط التنظيمي

 مديرة إدارة اإلشراف الرتبوي املسؤو  امل اشر

 الرتبوياتاملشرفات  املسؤولو   اه 

 ملخ  الوظيفة
 والتعلم التعليم عمليات وتطوير ومتابعتها املهنية والتنمية اإلشرافية النمااج تط يق دعم علع اإلشراف

 وتقوميها .

 الواج ات

 .وتقوميها تنفيذها ومتابعة الدراسية املواد أقسام خطة إعداد علع اإلشراف -1

 الوطن . أمن علع وا افظة واملواطنة اال تماء قيم تنمية يف تسهم ال  واأل شطة الكامج ومتابعة دعم -2

 للمعلمات . املهنية التنمية برامج متابعةتنفيذ و -3

 الدراسية . ملشرفات املواد املهخ التعلم وش كات جمتمعات  بناء علع اإلشراف  -4

 . هلا الفخ الدعم وتقديم املدارس يف والتعلم التعليم اسرتاتيجيات تفعيل يف واملتابعة املشاركة  -5

 امل اشر. للرئيس وتقدميها الدراسي التحصيل علع  تؤثر وال   املصاح ة واألدوات للمناهج املقرتحة  والتحسينات الكامج مراجعةمتابعة و  -6

 الرتبوي . اإلشراف إدارة  يف الدراسية ملشرفات املواد املهخ والدعم والنمااج واألدوات االستشارات بتقديم القيام -7

 املدرسة . يف التعليمي لألداء التقويم إجراء يف واملشاركة اإلشراف  -8

باملشااركة   امل اشار   للارئيس  تقاريرهاا  ورفرت لذلا املناس ة الكامج وإعداد الدراسية للمواد وفقًا للطال ات الدراسي التحصيل مؤشرات وحتليل دراسة  -9

 .مرت مشرفات الشع ة

 . بشه ها والتوصيات التقارير وإعداد اإلشرافية واألدوات النمااج لتط يق الدعم تقديمو متابعة  -10

 بشه ها . وتقديم التوصيات الرتبوي اإلشراف يف إدارة الدراسية مشرفات املواد من الواردة الفنية  التقارير مراجعة  -11

  التوصاايات وتقااديم ومراجعتهااا الرتبااوي لإلشااراف العامااة اإلدارة عاان الصااادرة التعليميااة واملشااروعات بالتجااارب املتعلقااة التقااارير إعااداد يف املشاااركة  -12

 .بشه ها الفنية

 الدراسية . مشرفات املواد من الرتبوي اإلشراف إدارة  احتياج حتديد عمليات علع اإلشراف -13

 االختصاص . وفق اإلشرايف  األداء منظومة وتفعيل وإدارة تط يق  -14

 للتنظيمات املعتمدة. وفقًا الدراسية املواد ملشرفات التكليف وإ هاء والتكليف الرتشيم إجراءات واستكما  تنظيم علع اإلشراف -15

 .والدولية ا لية والندوات واالجتماعات املؤلرات يف املشاركة  -16

وتنفيذ ورش عمال ياتم بنائهاا وفاق االحتيااج ومناقشاة التعااميم واملساتجدات الرتبوياة وآلياة تط يقهاا يف              مبشرفات القسم ات  الدوريةجتماعالاعقد   -17

 امليدا  الرتبوي

 التوايرت اجل رايف ( للمدارس .-املستوب املهخ  -اإلشراف علع توايرت املدارس فنيًا وإداريًا، مرت مراعاة العدالة يف التوايرت حسل)املراحل  – 18

 مشرفات الشع ة.واملكت ية علع   املهام واملسؤوليات اإلشرافية وايرتت  -19

 التخص .معلمات و الشع ة اتوتوفري املعلومات عن مشرف  الشع ةإعداد قاعدة بيا ات  -20 

 اختصاص  . جما  يف بها يكلف أخرب مهام بهي القيام -21
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 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املؤهلت العلمية :

  بكالوريوس 

 اخلكات العملية :

 6 سنوات يف اإلشراف  4سنوات يف التعليم و 

 املعارف :

 . السعودية العربية اململكة يف التعليم سياسة -1

 .التعليم مهنة أخلقيات ميثاو -2

 .عمل  بط يعة املتعلقة  واإلجراءات التعليمات -3

 .وأسس  الرتبوي اإلشراف  ظريات -4

 . والتدريس املناهج يف وتط يقاتها التعلم  ظريات -5

 . والتعلم التعليم اسرتاتيجيات -6

 . التدري ية الكامج وتصميم التدري ية االحتياجات حتديد -7

 . التقويم وأساليل منهجيات -8

 الرتبوي .  اإلشراف وأمناط منااج -9

 املهارات والقدرات :

 . والتنظيم التخطي  -1

 . القرارات واختاا  واالستنتاج التحليل -2

 . والتقويم والتنسيق ملتابعةا -3

 . العمل وفر قيادة -4

 . اآلخرين مرت والتعامل االتصا  -5

 . التدري ية الكامج وتصميم التدري ية االحتياجات حتديد -6

 .  التدريل -7

 . والتطوير الت يري إدارة -8

 العمل . جما  يف وتط يقات  احلاسوب استخدام -9

 السمات الشخصية :

 . املهنة بهخلقيات التمترت -1

 . القيادة -2

 . واملنهج الفكر سلمة -3

 . الصحية اللياقة -4

  . العمل وض وط متطل ات مرت التكيف -5

 . الفريق بروح العمل-6

 . اإلبداع -7

 . امل ادرة -8

 . اال فعالي االتزا  -9

 . بالنفس الثقة -10

 . الدقة -11

 . املوضوعية -12

 . اجلا ل ولني التواضرت -13
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 القيادة املدرسية ةمشرف
 

 العلقات الوظيفية

 الداخلية :

 . الرتبوي اإلشراف ةمدير -1

 . املدرسية القيادة قسم ةرئيس-2

 . املدرسية القيادةمشرفات  -3

 . الرتبوي اإلشراف إدارة منسوبات-4

 اخلارجية :

 . هايلتوك و املدارس قائدات -1

 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املؤهلت العلمية :

  بكالوريوس 

 اخلكات العملية :

 4  سنوات يف القيادة املدرسية منها سنتا  يف املرحلة الثا وية  6وسنوات يف التعليم. 

 املعارف :

 . السعودية العربية اململكة يف التعليم سياسة -1

 . التعليم مهنة أخلقيات ميثاو -2

 القيادة املدرسية مشرفة املسمع الوظيفي

 إدارة التعليم مبحافظة القريات / إدارة اإلشراف الرتبوي / قسم القيادة املدرسية االرت اط التنظيمي

 رئيسة قسم القيادة املدرسية املسؤو  امل اشر

 ال يوجد املسؤولو   اه 

 ملخ  الوظيفة
و  املدرسية القيادة عمليات لتطوير واملقرتحات املدرسية القيادة وأساليل منااج لتط يق الدعم تقديم

 . تقدميها

 الواج ات

 خطة العمل التش يلية يف جما  ختصصها . إعداد-1

 . الوطن أمن علع وا افظة واملواطنة اال تماء قيم تنمية يف املساهمة -2

 فيما يتعلق بالكامج التدري ية .حتديد وتنفيذ برامج التنمية املهنية لقائدات املدارس والتنسيق مرت املعنيني -3

 اقرتاح  وتنفيذ برامج التنمية املهنية املناس ة للمكلفات اجلدد بش ل وظيفة قائدة ووكيلة مدرسة .-4

 بني القيادات املدرسية . املهخ التعلم وش كات جمتمعات بناء-5

 والدعم للقيادات املدرسية .  االستشارات تقديم-6

لقائدة املدرسة من خل  الزيارات ومجرت املعلومات وحتليلها وتقديم الت ذية الراجعة لتوظيفها يف التطوير  األداء الوظيفي يمتقو-7

 والتحسني.

 . االختصاص وفق اإلشرايف األداء منظومة وتفعيل وإدارة تط يق-8

 التعليمي للميدا  املعرفة و قل ا لية والندوات واالجتماعيات املؤلرات يف املشاركة-9

 . الرتبوي اإلشراف إدارة  يف املدرسية القيادة مشرفات مرت بالتنسيق التطوير لعمليات  تائج  وتوظيف-10 

 العمل علع حصر وترشيم املتقدمات للعمل بالوظائف القيادية )قائدة / وكيلة (. وتقدميها للرئيس امل اشر.-11

 . اختصاص  جما  يف بها يكلف أخرب مهام بهي القيام-12
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 . بعمل  املتعلقة واللوائم واإلجراءات التعليمات -3

 . وتط يقاتها وطرائقها القيادة مفاهيم  ظريات -4

 . سس أ و الرتبوي اإلشراف  ظريات-5

 . التدري ية الكامج وتصميم الرتبوية اجاتاالحتي حتديد -6

 . التقويم وأساليل منهجيات-7

 . الرتبوي اإلشراف وأمناط منااج -8

 املهارات والقدرات :

 . والتنظيم التخطي -1

 . واملتابعة والتقويم التنسيق -2

 . القرارات  ااو اخت واالستنتاج التحليل-3

 . اآلخرين مرت والتعامل الفعا  االتصا -4

 . االقناعو  التفاوض -5

 . براجمها وتصميم التدري ية االحتياجات حتديد-6

 . التدريل -7

 . والتقارير الدراسات إعداد-8

 . العمل جما  يف وتط يقات  احلاسوب استخدام -9

 الشخصية :السمات 

 . املهنة بهخلقيات التمترت-1

 .القيادة-2

  واملنهج الفكر سلمة-3

  الصحية اللياقة-4

 . العمل وض وط متطل ات مرت التكيف-5

 . الفريق بروح العمل -6

 . االبداع -7

 . امل ادرة -8

 . اال فعالي االتزا -9

 . بالنفس الثقة -10

  الدقة -11

 . املوضوعية -12

 اجلا ل  ولني التواضرت-13
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 املواد الدراسية ةمشرف
 

 العلقات الوظيفية

 الداخلية :

 . الرتبوي اإلشرافإدارة  ةمدير-1

 رئيسة الشع ة .-2

 . الرتبوي اإلشراف إدارة مشرفات -3

 اخلارجية :

 . التعليمية الوظائف شاغلي من املدرسة منسوبات -1

 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املؤهلت العلمية :

  بكالوريوس 

 اخلكات العملية :

 6  سنوات يف التعليم 

 مشرفة املواد الدراسية املسمع الوظيفي

 إدارة اإلشراف الرتبوي / قسم املواد الدراسية  االرت اط التنظيمي

 مديرة اإلشراف الرتبوي  املسؤو  امل اشر

 ال يوجد  املسؤولو   اه 

 ملخ  الوظيفة
 حتسني يف واملشاركة والتعلم، التعليم بعمليات للرتقاء ولكينهم مهنيًا وتنميتهم للمعلمني الدعم تقديم 

 . و فاعلية بكفاءة والتعليمية الرتبوية األهداف وحتقيق الطلب أداء و ويد التعليمية والكامج املنتجات

 لواج اتا

 . ختصص  جما  يف ل  التش يلية العمل خطة إعداد-1

 . الوطن أمن علع وا افظة واملواطنة اال تماء قيم تنمية يف املساهمة -2

 .الطلب تعلم عملية مستوب ورفرت لتحسني فنيًا املعلمني دعم-1

 مرت والتنسيق للتخص  وفقًا األداء مبستوب واالرتقاء املدارس يف ختصص  جما  يف للمعلمني املهنية التنمية برامج وتنفيذ حتديد-2

  التدري ية. بالكامج يتعلق فيما بالتدريل املعنية اجلهات

 . الزيارات أثناء الطلب وتعلم تعليم يف املعلم ودليل النشاط وكتاب الطالل كتاب توظيف متابعة-3

 . هلم الدعم وتقديم ، يموالتقو والتعلم التعليم اسرتاتيجيات تط يق يف املعلمني دعم-4

 . ختصص  يف هلم الدراسي التحصيل مستوب لتحسني الداعمة الكامج وإعداد للطلب الدراسي التحصيلي مؤشرات وحتليل دراسة -5

 . املتعلمني احتياجات مرت يتناسل مبا هلم الدعم وتقديم والتعليمية الرتبوية والكامج املنتجات لتطوير املعلمني دعم-6

 . هلا الفخ الدعم وتقديم املدرسة يف ختصص  جما  يف الدراسية املواد معلمي بني املهخ التعلم جمتمعات بناء -7

 . هلا املقرتحة والتحسينات والعلجية االثرائية املواد وتقديم ، املصاح ة وأدواتها الدراسية املناهج تط يق مستوب تقويم-8

 . املصاح ة واألدوات الدراسية املقررات حو  املقرتحات إعداد-9

 .  االختصاص وفق اإلشرايف األداء قيادة منظومة وتفعيل تط يق -10

 . بشه ها الفنية التقارير وإعداد ومتابعتها الواارية التعليمية واملشروعات التجارب تنفيذ-11

 . املدارس اخت ارات أسئلة ودراسة املدارس يف التقويم عمليات سري متابعة-12

 . للمعلمني الوظيفي األداء تقويم عملية يف املشاركة-13

 . اختصاص  جما  يف بها يكلف أخرب مهام بهي القيام -14
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 املعارف :

 . السعودية العربية اململكة يف التعليم سياسة -1

 . التعليم مهنة أخلقيات ميثاو -2

 . والتعلم التعليم اسرتاتيجيات -3

 . التقويم وأساليل منهجيات-4

 . والتدريس املناهج يف وتط يقاتها التعلم  ظريات-5

 . الرتبوي اإلشراف منااج -6

 املهارات والقدرات :

 . والتنظيم التخطي -1

 .   القرارات ااواخت واالستنتاج التحليل -2

 . واملتابعة والتقويم التنسيق -3

 . والتطوير الت يري إدارة-4

 . العمل فرو بناء -5

 . اآلخرين مرت والتعامل الفعا  االتصا -6

 . التدريل -7

 . العمل جما  يف وتط يقات  احلاسوب استخدام -8

 السمات الشخصية :

 . املهنة بهخلقيات التمترت-1

 .القيادة-2

 . واملنهج الفكر سلمة-3

 . الصحية اللياقة-4

 . العمل وض وط متطل ات مرت التكيف-5

 . الفريق بروح العمل -6

 . امللحظة قوة -7

 . االبداع -8

 .  امل ادرة -9

 . اال فعالي االتزا -10

 . بالنفس الثقة -11

  الدقة -12

 . املوضوعية -13

 اجلا ل .  ولني التواضرت-14
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 املساعد اإلداري

 

 املساعد اإلداري املسمع الوظيفي

 إدارة التعليم مبحافظة القريات / إدارة  اإلشراف الرتبوي  االرت اط التنظيمي

 مديرة اإلشراف الرتبوي  املسؤو  امل اشر

 ال يوجد  اه املسؤولو  

 ملخ  الوظيفة
 يف إدارة اإلشااراف الرتباااوي   والرتبوياااة التعليمااة  العملياااة تنفيااذ  يف تساااهم الاا   اإلدارياااة اخلاادمات  تقااديم 

 فيها . للعاملني املسا دة وتقديم

 لواج اتا

 .إدارة اإلشراف الرتبوي  يف لذلا املخصصة األماكن يف والتجهيزات املواد وحفظ استلم-1

 إدارة اإلشراف الرتبوي  .  مستودع أعما  وتنظيم إدارة-2

  إدارة اإلشراف الرتبوي . دخوهلم عند بيا اتهم وتسجيل والزوار املراجعات استق ا - 3

 .الدراسي العام بنهاية واستلمها  إدارة اإلشراف الرتبوي يف العاملني جلميرت العهد وتسليم تسجيل -4

 .املوظفات علع تطرأ ال  املستجدات جبميرت وتزويدها إدارة اإلشراف الرتبوي يف املوظفات ملفات تنظيم يف املشاركة- 5

 .إدارة اإلشراف الرتبوي  عن املوظفات وغياب وتهخر حضور بهخذ القيام -6

 .واإلجراءات املخاط ات مجيرت وإ هاء وإليها، إدارة اإلشراف من املستجدات واملنقوالت ملوظفاتا ملفات و هيز استلم -7

 .املطلوبة الوثائق مجيرت اكتما  علع واحلرص املوظفات ملفات تنظيم- 8

 . لذلا املنظمة التعليمات وفق وحفظها وامللفات السجلت تنظيم -9

 . إدارة اإلشراف الرتبوي   يف العاملت جلميرت واإلدارية املكت ية اخلدمات تقديم-10

 .إدارة اإلشراف الرتبوي  لعهدة والسنوي الدوري اجلرد بأجراء القيام-11

 .اختصاص  جما  يف امل اشر املسؤو  من بها يكلف مهام بهي القيام-12

 العلقات الوظيفية

 الداخلية :

 الرتبوي إدارة اإلشراف مديرة -1

 .بأدارة اإلشراف الرتبوي املوظفات مجيرت-2

 اخلارجية :

 ال يوجد   

 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املعارف :

 .عمل  بط يعة املتعلقة بالتعليمات التامة املعرفة-1

 .ممارستها وكيفية واملكت ية الكتابية باألعما  املعرفة-2

 .العمل بط يعة اخلاصة واالدوات بالنمااج املعرفة-3

 .الوثائق وتصنيف وتنظيم بالفهرسة املعرفة-4

 املهارات والقدرات :

 . وفهرستها امللفات وحفظ ترتيل-1

 .اآلخرين مرت والتعامل الفّعا  االتصا  والتنسيق املتابعة-2

 .العمل جما  يف وتط يقات  احلاسوب استخدام- 3
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 الشخصية : السمات

 .الوظيفة بهخلقيات التمترت -1

 .العمل وض وط متطل ات مرت التكيف-2

 .الفريق بروح العمل-3

 .امل ادرة-4

 .والتقدير االحرتام -5

 .بالنفس الثقة -6

 .املوضوعية-7

 .اجلا ل ولني التواضرت-8
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 املعلومات ةمسجل
 

 العلقات الوظيفية

 الداخلية :

  الرتبوي إدارة اإلشراف مديرة-1

  املوظفات بأدارة اإلشراف الرتبوي . مجيرت-2

 اخلارجية :

 ال يوجد   

 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املعارف :

 .عمل  بط يعة املتعلقة بالتعليمات التامة املعرفة -1

 .بعمل  املستخدمة املعلومات وقواعد وأ ظمة بكامج التامة املعرفة -2

 .بها املعمو  الوثائق وتصنيف وتنظيم الفهرسة به ظمة التامة املعرفة -3

 املهارات والقدرات :

 .واملعلومات ال يا ات واستخراج ادخا  يف السرعة -1

 .والرتتيل واحلفظ التنظيم -2

 .الفنية التقارير إعداد -3

 .اآلخرين مرت والتعامل الفّعا  االتصا  -4

 .العمل جما  يف وتط يقات  احلاسوب استخدام -5

 السمات الشخصية :

 .الوظيفة بهخلقيات التمترت -1

 .العمل وض وط متطل ات مرت التكيف -2

 مسجلة املعلومات املسمع الوظيفي

 إدارة التعليم مبحافظة القريات / إدارة اإلشراف الرتبوي االرت اط التنظيمي

 مديرة اإلشراف الرتبوي املسؤو  امل اشر

 ال يوجد  املسؤولو   اه 

 بأدارة اإلشراف  الرتبوي حاسوبيًا . املتعلقة واملعلومات ال يا ات مجيرت وإخراج وحفظ إدخا  ملخ  الوظيفة

 لواج اتا

 .املعتمد التسجيل  ظام وفق وحفظها اآللي باحلاسل أدارة اإلشراف الرتبوي ب املتعلقة وال يا ات املعلومات تسجيل -1

 .  ور بنظام اجلدد وتوليد كلمات سر هلن املستخدمات  تسجيل-2

 . لذلا املخص  الك امج وفق إدارة اإلشراف الرتبوي  يفاملوظفات  وغياب تهخر إدخا -3

 .إلكرتو ًيا أدارة اإلشراف الرتبوي ب  املتعلقة وال يا ات املعلومات بتحديث القيام -4

 .إلكرتو ًيا الرتبويأدارة اإلشراف ب  املتعلقة وال يا ات واإلحصائيات النتائج باستخراج القيام -5

 اخلدمات من للستفادة الرتبوية للمعلومات الوطخ املركز مرت والتنسيق اآللي احلاسل جلهاا اللامة املتطل ات كافة مبتابعة القيام-6

 .يقدمها ال 

 .لكرتو يًاإ أدارة اإلشراف الرتبويب املكت ية  التجهيزات بك امج اخلاصة ال يا ات تع ئة -7

 .اختصاص  جما  يف امل اشر املسؤو  من بها يكلف مهام بهي القيام -8
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 .الفريق بروح العمل -3

 .امل ادرة -4

 .والتقدير االحرتام -5

 .بالنفس الثقة -6

 .املوضوعية -7

 .اجلا ل ولني التواضرت -8
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 ةسكرتري
 

 سكرترية املسمع الوظيفي

 إدارة اإلشراف الرتبوي  االرت اط التنظيمي

 مديرة اإلشراف الرتبوي املسؤو  امل اشر

 ال يوجد  املسؤولو   اه 

 ملخ  الوظيفة
إدارة اإلشاراف   يف والرتبوياة  التعليماة  العملياة  تنفياذ  يف تساهم  الا   اإلدارياة  اخلادمات  تقديم

 فيها . للعاملني املسا دة الرتبوي وتقديم

 لواج اتا

 .بشه ها ا وتعليماتهاتوجيهاته وتنفيذ مديرة اإلشراف الرتبوي علع وعرضها والسرية العادية الكتابية االتصاالت تنظيم-1

 .وتوثيقها اإلشراف الرتبوي إدارة عن والصادرة الواردة اهلاتفية االتصاالت تنظيم-2

 .إليها للرجوع والعلمية الفنية األسس وفق وتصنيفها وملفات سجلت يف والواردة الصادرةإدارة اإلشراف الرتبوي  مراسلت وحفظ تنظيم-3

 .عليها املتعارف الفنية األسس وفق مديرة اإلشراف الرتبوي علع وعرضها وامللخصات التقدميية العروض إعداد-4

 . تنفيذها ومتابعة وتوثيقها مديرة اإلشراف الرتبوي واجتماعات وايارات مقابلت مواعيد تنظيم-5

  .مديرة اإلشراف الرتبوي  توجيهات حسل هلا والرتتيل واإلعداد للجتماعات الدعوة-6

 . الرتبوي مجيرت منسوبات اإلشراف إي وتوجيهات تعليمات من مديرة اإلشراف الرتبوي عن يصدر ما ت ليغ-7

  .اختصاص  جما  يف املقدمة دماتاخل من املستفيدات ومجيرت اإلشراف الرتبوي منسوبات استفسارات علع الرد-8

  .مديرة اإلشراف الرتبوي  من واعتمادها ووسائل وأدوات أجهزة منمديرة اإلشراف  مكتل احتياجات حتديد-9

 .واعتمادها مديرة اإلشراف الرتبوي علع وعرضها مديرة اإلشراف مكتل أ شطة إريااات عن الدورية التقارير إعداد-10

  .مديرة اإلشراف الرتبوي وسجلت ملفات وحفظ تنظيم-11

 .اختصاص  جما  يف امل اشر املسؤو  من بها يكلف مهام بهي القيام-12
 

 
 

 العلقات الوظيفية

 الداخلية :

  الرتبوي إدارة اإلشراف مديرة -1

  إلشراف الرتبوي .بأدارة ا املوظفاتمجيرت -2

 اخلارجية :

 ال  يوجد 

 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املعارف :

 .عمل  بط يعة املتعلقة واإلجراءات بالتعليمات التامة املعرفة -1

 .ممارستها وكيفية واملكت ية الكتابية باألعما  التامة املعرفة-2

 .العمل بط يعة اخلاصة واالدوات بالنمااج املعرفة-3

 املهارات والقدرات :

 . وفهرستها امللفات وحفظ ترتيل -1

 .والتنسيق املتابعة -2

 .اآلخرين مرت والتعامل الفّعا  االتصا  -3

 . العمل جما  يف وتط يقات  احلاسوب استخدام -4
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 السمات الشخصية :

 .الوظيفة بهخلقيات التمترت -1

 .العمل وض وط متطل ات مرت التكيف -2

 .الفريق بروح العمل -3

 .امل ادرة -4

 .والتقدير االحرتام -5

 .بالنفس الثقة -6

 .املوضوعية -7

 .املعلومات سرية علع ا افظة -8

 .اجلا ل ولني التواضرت -9
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 حارس
 

 العلقات الوظيفية

 الداخلية :

 مديرة اإلشراف الرتبوي . -1

 اخلارجية :

 .والسلمة األمن عن املسؤولة اجلهات -1

 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املعارف :

 .عمل  بط يعة املتعلقة بالتعليمات املعرفة-1

 املهارات والقدرات :

 .اآلخرين مرت والتعامل االتصا  يف هارةامل -1

 .بالتعليمات وااللتزام التوجيهات استيعاب علع القدرة -2

 .العمل يف الدقة-3

 .اإلرياا سرعة-4

 السمات الشخصية :

 .الوظيفة بهخلقيات التمترت-1

 .والكياسة الل اقة-2

 .امل ادرة-3

 .والتقدير االحرتام-4

 .احلسن املظهر-5

 

 حارس املسمع الوظيفي

 إدارة اإلشراف الرتبوي   االرت اط التنظيمي

 مديرة اإلشراف الرتبوي   املسؤو  امل اشر

 ال يوجد  املسؤولو   اه 

 .وموجودات  إدارة اإلشراف الرتبوي  م نع علع احلفاظ ملخ  الوظيفة

 لواج اتا

 .منسوبات اإلشراف الرتبوي  حضور ق ل عمل  مب اشرة يقوم -1

 . موظف آخر مرت وا صراف  م نع اإلشراف الرتبوي باب غلوإ و فتم -2       

 .حيتوي  وما امل نع حبراسة القيام-3       

 .رمسي بأا  إال الدوام ا تهاء بعد اخلروج أو امل نع بدخو  شخ  ألي السماح عدم -4        

 .املعتمدة اآللية وفق طارئ أي حدوث عند املختصة واجلهاتاإلشراف الرتبوي  إدارة إبلغ -5         

 .بعملهم القيام أثناءالدوام  أوقات ب ري والصيا ة النظافة عما  متابعة -6         

 .الدوام ا تهاء بعد املياه و،ابس واملراوح واملكيفات األ وار إطفاء و والنوافذ األبواب إغلو من التهكد -7        

 .امل نع وممتلكات ،تويات علع ا افظة -8        

 . اإلشراف الرتبوي  إدارة موافقة بعد الرمسي الدوام أوقات خارج  نعامل بفتم القيام -9        

 .  اختصاص  جما  يف امل اشر املسؤو  من بها يكلف مهام بهي القيام-10        
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 عامل خدمات
 

 العلقات الوظيفية

 الداخلية :

 مديرة اإلشراف الرتبوي .-1

 اخلارجية :

 .النظافة عن املسؤولة الشركات -1

 مواصفات شاغلي الوظيفة

 املعارف :

 .عمل  بط يعة املتعلقة بالتعليمات املعرفة -1

 املهارات والقدرات :

 .اآلخرين مرت والتعامل االتصا  يف هارةامل  -1

 .بالتعليمات وااللتزام التوجيهات استيعاب علع القدرة  -2

 .العمل يف السرعة  -3

 .باإلرياا الدقة  -4

 السمات الشخصية :

 .الوظيفة بهخلقيات التمترت  -1

 .والكياسة اقةاللي  -2

 .امل ادرة  -3

 . التقدير و االحرتام  -4

 . احلسن  املظهر  -5

 

 

 

 

 عامل خدمات املسمع الوظيفي

 إدارة اإلشراف الرتبوي   االرت اط التنظيمي

 مدبرة اإلشراف الرتبوي   املسؤو  امل اشر

 ال يوجد  املسؤولو   اه 

 العامة . اخلدمات وتقديم اإلشراف الرتبويم نع   ظافة علع احلفاظ ملخ  الوظيفة

 لواج اتا

 .املياه و،ابس واملراوح واملكيفات واأل وار والنوافذ الداخلية األبواب إقفا  و بفتم القيام-1

 .املياه ودورات م نع اإلشراف الرتبوي وممرات  ومرافق  يف النظافة أعما  متابعة-2

 .اإلشراف الرتبوي  إلدارة الضيافة أعما  وتقديم  هيز-3

 .الدوام وقت  هاية يفامل نع  خلو من تهكدال-4

 . اختصاص  جما  يف امل اشر املسؤو  من بها يكلف مهام بهي القيام-5
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 مت  حبمد اهلل 
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