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 مقــــدمة  

   

عدة   يف  ئها ورفع مسعععتود أدا ،ية مالتعليدارات اإلدعم إىل تسععععأل األمانة العامة إلدارات التعليم            

ها:    عداد  جماالت من يات إ عد   آل ية املتميزة        ترشعععيح وقوا ية واإلدار ية التعليم ياد فاءات الق تاقيق  ل الك

 األهداف املرجّوة منها.

صت األمانة العامة إلدارات التعليم علأل تبين املبادرات املتميزة  كما      طصلة ب  حر ات القياد رتشيح ذات ال

عدة من     ية امل ية واإلدار نات     التعليم ما ية أ جدة، تبوك، جنران، سعععراة    :إدارات التعليم اآلت )اجلوف، 

من  ، والعمل معها  ذكورةاملناطق واحملافظات امل    أمانات   من  مكّون عرب تشعععكيل فريق عمل    ، وذلك عبيدة( 

أمانات إدارات التعليم يف تقديم  ثم مشععاركة عيعت الالزمة لذلك، جراءااإل ، واتباعتوحيد اجلهود أجل

 آليات ، تظهر مثرته يف إجيادمؤسعععسعععل منظم عمل بناءإىل  مع السععععل الد و  ، مقرتحاتهم التلويرية

 ياندة مديرملس  علأل املستويني التعليمل واإلداري  العناصر القيادية ترشيح  عمليات املتبعة يف  القواعد توضح 

 .داخل اإلدارات التعليمية القيادات التعليمية واإلدارية التعليم يف ترشيح

القيادات ترشعععيح آليات ضعععع بني أيديكم تأن  العامة إلدارات التعليم األمانةتسععععد من هذا املنللق و    

لدد القيادات تعليًما  داء وجتويدهاأليف رفع مسععتود  العملنسعع أ أن يسععهم هذا  اهللو .التعليمية واإلدارية

 .باختالف مواقعهاتللعات الوزارة يف اختيار الكفاءات  ذلك وأن حيقق ،وإدارة

 وتقبلوا منا فائق التقدير واالحرتام
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 ملنسوبل أمانات إدارات التعليم اآلتية: تتقدم األمانة العامة إلدارات التعليم بالشكر والتقدير   

 .اإلدارة العامة للتعليم مبنلقة اجلوف  .1

 مباافظة جدة.اإلدارة العامة للتعليم   .2

 تبوك.اإلدارة العامة للتعليم مبنلقة   .3

 جنران.اإلدارة العامة للتعليم مبنلقة   .4

 مباافظة سراة عبيدة.لتعليم ادارة إ  .5

وذلك علأل التعاون وبذأ اجلهد والوقت والعمل مع فريق وحدة شعععؤون القيادات الرتبوية           

، واملشععاركة يف ورا العمل لتوحيد اجلهود يف وضععع آليات باألمانة العامة إلدارات التعليم

ستجدات، ومن       صة بذلك وفق امل شيح القيادات التعليمية واإلدارية وتلوير النماذج اخلا تر

 ثم إصدار تلك اآلليات لالسرتشاد بها عند ترشيح القيادات باختالف مواقعها.

 سائلني اهلل للجميع التوفيق والسداد

 

  شكر وتقدير 
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 الهدف العام:  

 النظام احتياجات لتلّب دقيقة تنظيمية إجراءات وفق القيادية الكفاءات عمليات ترشيحجتويد       

 .التعليمل
 

 

 

 

 

 األهداف التفصيلية:  

 القيادات الرتبوية واإلدارية يف عيع اإلدارات التعليمية. لرتشيح واضاة آلية إجياد -

 تكليف وتدوير القيادات.برتشيح و اإلجراءات اخلاصةتوحيد  -

 ضمان اختيار أفضل القيادات القادرة علأل إحداث التغيري والتلوير املستمر. -

 مبدأ تكافؤ الفرص واملنافسة العادلة.  قيقحت -

 

 

 

 

 

 

  األهداف  



 

6 
 

 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

 

 :التعليمية القيادات ●

  .ياديةإشرافية ق مبهام ويكلفون التعليمية، الوظائفشاغلل  الئاة علأل املطصنفة القيادات ُتعّرف ب ّنها

  :اإلدارية القيادات ●

 يةإدار مبهام ويكلفون ،(املراتب) اإلدارية العامة الوظائف الئاة علأل املطصنفةالقيادات  ُتعّرف ب ّنها

 .قيادية

 :العامة قواعدال ●
 .املتقدم له اجملاأ املرشح عن النظر بغض املرشاني، عيع علأل تلبق مشرتكة عامة معايري هل

 :اخلاصة قواعدال ●
 لعامةا القواعد  انلباق بعد إليها ويتم النظر له، اجملاأ املتقدم يف املرشح علأل تلبق اليت املعايري هل

 .املرشح علأل

 الوظيفي األداء تقويم: 
 .املعتمدة الستمارةا يف ويوثق ،التقويم عناصر به وفق املكلف للعمل املوظف أداء مستود قياسهو 

 :الرتشيح ●
 اجلهة تلتزم أن دون بينهم مفاضلة إلجراء متهيًدا ؛أشخاص عدة أو لشخص املبدئل االختيارهو 

 .بالتكليف

 :التكليف ●
 .ةحمدد لفرتة ويكون ،التكليف آلياتعليه  تنلبق -أشخاص عدة أو-شخص  مبوجبه حتديد يتم قرار

 سنة التجربة:  

للتاقق من كفاءته يف إجناز مهامه قبل  ؛هل السنة األوىل من اخلدمة للمكلف يف اجملاأ املكلف به

  واحملددة بعام دراسل. ،تثبيته

 علأل طلبه. إدارة إىل إدارة أخرد بناًءمن  القائدهو عبارة عن انتقاأ  :النقل 

 

  مصطلحات ال
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اني علأل املرش فيهاالواردة  القواعديف املواقع القيادية وتلبق  وجود شواغر عنداآلليات بتلك يعمل  -1

 املتقدمني لتولل قيادة املواقع القيادية التالية:

 .العموموحدة يف إدارات  –مدير)ة( إدارة  -

 .وحدة يف إدارات احملافظات –رئيس)ة( قسم  -

 .مكتب تعليممدير)ة(  -

 بنات( يف مكاتب التعليم. -وحدة شؤون تعليم )بنني –رئيس)ة( قسم  -

 يف مكاتب التعليم.بنات(  -)بننيوحدة الشؤون املدرسية  –رئيس)ة( قسم  -

 شؤون املعلمني.( قسم  رئيس-إدارةمدير )ساعدة م -

م التعامل يته فإن اخلاصة، أو العامة القواعد  تلبيق بعضفيها  تعذراليت ياحلاالت االستثنائية  يف -2

 .مع كل حالة علأل حدة وُيعد حمضر يتم اعتماده من صاحب الطصالحية أو مدير التعليم

 يكون التكليف اجلديد لفرتة إدارية واحدة مدته عام، مامل تقتِض مطصلاة العمل إنهاء تكليفه.    -3

 .الدرجة مبا خيدم املتقدمتوظف ، وقّيم أي عمل للمرشح أكثر من مرةال ُي -4

 لبلوغه السن النظامل للتقاعد. ؛أقل من سنةتبقأل علأل خدمته  نالرتشيح َم دخلال ي -5

 فإنه ،ام إنشاء إدارة يستادث معه التعليم مكتب التعليم أو إلدارة اهليكل التنظيمل يف تغيري أي -6

 .بها اخلاصةالقواعد  وتلبيق مهامها دراسة بعد تلك اآللياتيلبق عليها 

املفعوأ للعام  املقابلة الشخطصية ال يعد طلبه ساريو الرتشيح إجراءاِت بعُد املرشح الذي مل جيتْز -7

 .الرتشيح وإجراءاته آلياتالذي يليه، وإمنا تتاح له الفرصة للرتشيح مرة أخرد وفق 

 

 

 

 

  أحكام عامة   
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( سنوات يف درجات معايري 4)يتم تقييم املستندات اليت يتجاوز تاريخ احلطصوأ عليها أكثر من ال  -9

ج والرباموالكتب املؤلفة واجلوائز احمللية والدولية املؤهل ما عدا ، املفاضلة عند تقديم املرشح

 الفطصلية يف اجلامعات.التدريبية 

 سنوات األربع األخرية اليتجنازاتهم للالذين تقدموا للرتشيح حتتسب هلم إاملوفدون واملبتعثون  -10

 .  وابتعاثهم يفادهمتسبق إ
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 واإلدارية التعليمية القيادات اختيار لجنة           

   ًتشكيل اللجنة :أول 

 :برئاسة مدير التعليم وعضوية كل من واإلدارية التعليمية القيادات اختيار جلنة تشكل     

 املهمة االسم م 

 اعضًو التعليمية للشؤون املساعد 1

 اعضًو التعليمية للشؤون املساعدة 2

 اعضًو املدرسية للشؤون املساعد 3

4 
ون الشؤ يف إدارات التعليم باملناطق/ مدير املساندة للخدمات املساعد

 اإلدارية واملالية يف إدارات تعليم احملافظات
 اعضًو

 عضًوا ومقرًرا التعليم إدارة أمني 5

 اعضًو التخليط إدارة مدير 6

 اعضًو املتابعة إدارة مدير 7

 

  
ً
 مهام اللجنة ا:ثاني

 .التعليم ومكاتب إدارات يف واإلدارية التعليمية القيادات اختيار -1

 . التعليم ومكاتب إدارات يف واإلدارية التعليمية للقيادات للمرشاني الشخطصية املقابالت إجراء -2

 .العمل مطصلاة خيدم مبا واإلدارية التعليمية للقيادات التكليف وإنهاء والتمديد والنقل التكليف إجراء -3

  
ً
العامة إلدارات التعليم بطصورة من قرار  زود األمانةعوت انوًيععس جيدد تشكيل جلنة اختيار القيادات ا:ثالث

 التشكيل.
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 الشروط نوع القيادة الضابط م

 املؤهل العلمي 1

 القيادة التعليمية
علأل درجة البكالوريوس الرتبوي أو حاصل علأل أن يكون حاصاًل 

 دبلوم تربوي بعد البكالوريوس.

 اإلدارية القيادة
أن يكون حاصاًل علأل درجة )البكالوريوس( أو ما يعادهلا، وتكون 

 األولوية للمتخطصص يف اجملاأ املرشح له.

 اخلربة العملية 2

 القيادة التعليمية

( سنوات حلملة درجة 4) عنالعمل اإلشرايف يف  اخلدمةأال تقل 

جة دربوي وسنتني حلملة درجة املاجستري. أما البكالوريوس الرت

 يف العمل اإلشرايف. خدمة سنوات( 4)فتعادأ الدكتوراه 

 القيادة اإلدارية

 سنوات يف العمل اإلداري.  (4)أال تقل خدمته عن  -

أن تكون له خربة سنتني يف رئاسة أحد األقسام أو الشعب يف  -

 إدارات املناطق أو احملافظات.

 النمو املهني 3

 القيادة التعليمية
ساعة تدريبية ذات عالقة بع )العمل  (60)أن يكون حاصاًل علأل 

 وما خيدم العمل املرشح له( القيادي،،،،،اإلشرايف، اإلداري، 

 القيادة اإلدارية
ساعة تدريبية ذات عالقة بلبيعة العمل  (32)أن يكون حاصالً علأل 

 اإلداري.

 أاّل يقل األداء الوظيفل للمرشح يف السنتني األخريتني عن ممتاز.  - األداء الوظيفي 4

النضباط  5
 الوظيفي

 أال يكون طرًفا يف قضية قائمة. -

 أال يكون صدر حبقه ما يدأ علأل تقطصريه خالأ الثالث السنوات السابقة.  -

 

 العامة القواعد
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 اخلاصة القواعد اإلدارة م

 أمانة إدارة التعليم 1
تدريبية يف قياس األداء ويف مهارات  برامجعلأل  تعليمًيا حاصاًلاملرشح أن يكون  -

 القيادة واإلدارة.

2 
إدارة التخليط 

 واملعلومات

و والتخليط أعلأل مؤهل يف جماأ اإلدارة الرتبوية تعليمًيا حاصاًل املرشح  أن يكون -

 التخليط االسرتاتيجل.

 تدريبية يف جماأ التخليط ومهارات القيادة واإلدارة.   برامجعلأل حاصاًل  أن يكون -

 تقنية املعلومات 3

أو  ،علأل مؤهل يف تقنيات التعليم أو احلاسب اآلللتعليمًيا حاصاًل  أن يكون املرشح -

أن يكون ملًما باحلاسب اآللل والتعامل مع الشبكات والربجميات وصيانة وتركيب 

 احلاسب اآللل. 

تدريبية يف مهارات احلاسب اآللل ويف مهارات  برامجعلأل املرشح حاصاًل أن يكون  -

 القيادة واإلدارة.

4 
العالقات العامة 

 اإلعالم الرتبويو

 أو مؤهل مؤهل يف جماأ اإلعالم والطصاافةعلأل تعليمًيا حاصاًل أن يكون املرشح  -

 .إدارة عامة

 ومهاراتواالتطصاأ تدريبية يف مهارات اإلعالم  برامجعلأل املرشح حاصاًل أن يكون  -

 القيادة واإلدارة. وبناء فرق العمل ومهارات

 وحدة تلوير مدارس 5
يف جماأ اإلشراف والتخليط  تدريبية برامجعلأل تعليمًيا حاصاًل املرشح أن يكون  -

  والتلوير.

6 
شاغلل قضايا 

 الوظائف التعليمية

تدريبية يف مهارات التواصل والتفاوض  برامجعلأل حاصاًل  اأن يكون املرشح تعليمًي -

 .والشؤون القانونية واإلقناع والت ثري ومهارات اإلدارة

 إدارة اجلودة 7

 يف جماأ اجلودة الشاملة.علأل مؤهل تعليمًيا حاصاًل أن يكون املرشح  -

ومهارات  "األيزو"تدريبية يف جماأ اجلودة و برامجعلأل حاصاًل املرشح يكون أن  -

 القيادة واإلدارة.

 

 الخاصة القواعد
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 اخلاصة القواعد اإلدارة م

8 
مكتب التعليم األهلل 

 واألجنيب

 أن يكون املرشح تعليمًيا جييد اللغة اإلجنليزية. -

 برامج تدريبية يف جماأ القيادة واإلدارة.أن يكون املرشح حاصاًل علأل  -

 املراجعة الداخلية 9

 أن يكون املرشح إدارًيا حاصاًل علأل مؤهل يف اإلدارة واالقتطصاد أو احملاسبة. -

أن يكون املرشح حاصاًل علأل برامج يف جماأ املتابعة واملراجعة واحملاسبية  -

 واحلوكمة.

 الشؤون القانونية 10

 حاصاًل علأل مؤهل يف التخطصطصات القانونية.ا إدارًيأن يكون املرشح  -

أن يكون املرشح حاصالً علأل برامج تدريبية يف جماأ الشؤون القانونية واإلدارية  -

 واللوائح واألنظمة.

 املتابعة اإلدارية 11

 علأل مؤهل يف اإلدارة العامة.إدارًيا حاصاًل أن يكون املرشح  -

يف جماأ املتابعة واللوائح واألنظمة علأل برامج تدريبية يكون املرشح حاصاًل أن  -

 ومهارات القيادة واإلدارة.

 األمن والسالمة املدرسية 12
علأل برامج يف مهارات األمن والسالمة حاصاًل تعليمًيا أو إدارًيا أن يكون املرشح  -

 واألوشا )برامج متقدمة يف األمن والسالمة املدرسية( ومهارات القيادة واإلدارة.

 البشريةاملوارد  13
 علأل مؤهل يف إدارة املوارد البشرية.حاصاًل  اإدارًيأن يكون املرشح  -

 علأل برامج تدريبية يف جماأ القيادة واإلدارة.يكون املرشح حاصاًل أن  -

 مركز رعاية املستفيد 14
علأل برامج تدريبية يف مهارات االتطصاأ والعالقات حاصاًل أن يكون املرشح  -

 العامة.

15 
 الرتبوياإلشراف 

 ومكاتب التعليم

علأل برامج تدريبية يف جماأ اإلشراف والتخليط حاصالً  ااملرشح تعليمًيأن يكون  -

 والتلوير ومهارات القيادة واإلدارة.

16 
 التدريب الرتبوي

 واالبتعاث

علأل برامج تدريبية يف مهارات التدريب ويف حاصاًل  اتعليمًيأن يكون املرشح  -

 .وتطصميم احلقائب التدريبية مهارات القيادة واإلدارة

 أن يكون املرشح قد سبق له التدريب يف برامج تدريبية. -

 تعليم الكبار 17
أن يكون املرشح تعليمًيا حاصاًل علأل برامج تدريبية يف جماأ تعليم الكبار  -

 والتخليط ومهارات القيادة واإلدارة.
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

     

 

 اخلاصة القواعد اإلدارة م

18 
التوجيه 

 واإلرشاد

 .أن يكون املرشح تعليًما حاصاًل علأل مؤهل يف جماأ الدراسات النفسية أو االجتماعية -

أن يكون للمرشح خربة عملية ومشاركات فاعلة يف الربامج واخلدمات اإلرشادية  -

 والفطصوأ العالجية.

أن يكون املرشح حاصاًل علأل برامج تدريبية يف جماأ التوجيه واإلرشاد واملقاييس  -

 ومهارات القيادة واإلدارة.والتخليط 

 إدارة املوهوبني 19

أن يكون املرشح تعليمًيا حاصاًل علأل مؤهل يف جماأ املوهبة أو التفوق العقلل أو اإلبداع  -

أو حاصاًل علأل مؤهل تربوي يف إحدد جماالت العلوم والرياضيات أو اللغة العربية أو 

 احلاسب اآللل.

تدريبية يف جماأ املوهبة والتفكري واملقاييس علأل برامج حاصاًل  يكون املرشحأن  -

 والتخليط ومهارات القيادة واإلدارة.

20 
إدارة نشاط 

 اللال /اللالبات

 – يةالتلوع – أن يكون املرشح تعليمًيا وله مشاركات يف املناسبات املختلفة )الوطنية -

 املهرجانات(. - الزيارات – الرحالت – تنظيم اللقاءات - اجملتمعية

  .علأل برامج تدريبية يف جماأ إدارة املشاريع ومهارات القيادةيكون املرشح حاصاًل أن  -

 الرتبية اخلاصة 21

يف  علأل دبلوم اعلأل مؤهل يف الرتبية اخلاصة أو حاصًلحاصاًل  اًيأن يكون املرشح تعليم -

 الرتبية اخلاصة.

والتخليط  علأل برامج تدريبية يف جماأ الرتبية اخلاصةيكون املرشح حاصاًل أن  -

 ومهارات القيادة واإلدارة.

22 

إدارة 

االختبارات 

 والقبوأ

 

 

 

 

م قياس علأل دبلوحاصالً علأل مؤهل يف القياس والتقويم أو حاصالً تعليمًيا أن يكون املرشح  -

 وتقويم.

لديه القدرة علأل استخدام الربامج اإلحطصائية يف احلاسب اآللل أن يكون املرشح  -

 .(SPSS):مثل

علأل برامج تدريبية يف جماأ االختبارات والتقويم والتخليط يكون املرشح حاصاًل أن  -

 ومهارات القيادة واإلدارة.
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 اخلاصة القواعد اإلدارة م

23 
مركز الوعل 

 الفكري

علأل برامج تدريبية يف جماأ اإلشراف والتخليط حاصاًل  اأن يكون املرشح تعليمًي -

 والتلوير.

 رياض األطفاأ 24

 تكون املرشاة تعليمية حاصلة علأل مؤهل يف رياض األطفاأ.أن  -

أن تكون املرشاة حاصلة علأل برامج تدريبية يف جماأ رياض األطفاأ ومهارات القيادة   -

 واإلدارة.  

25 

التجهيزات 

 املدرسية

 

 –التخطصطصات التالية )كيمياء  دحدعلأل مؤهل يف إحاصاًل  اأن يكون املرشح تعليمًي -

ل أو قب ،أو حاصًلا علأل دبلوم يف املختربات ،مكتبات( –علم األرض  –أحياء  -فيزياء 

 بعد البكالوريوس.

يادة واإلدارة واحلاسب اآللل علأل برامج تدريبية يف جماأ القحاصاًل أن يكون املرشح  -

 (.لكسي)األكسس واإل

26 
التخليط 

 املدرسل

تدريبية يف جماأ التخليط املدرسل ويف علأل برامج حاصاًل  اأن يكون املرشح تعليمًي -

 (.لكسيإلدارة ومهارات احلاسب اآللل )األكسس واإلمهارات القيادة وا

 شؤون املعلمني 27

علأل برامج تدريبية يف جماأ إدارة املوارد البشرية ويف حاصاًل  اأن يكون املرشح تعليمًي -

 (.لواإلكسي)األكسس جماأ التخليط والقيادة ومهارات احلاسب اآللل 

تاح ك نطصبة املعلمني وافت :باللوائح واألنظمة اليت تنظم عمل املدارسملًما املرشح أن يكون  -

 الفطصوأ وتشكيالت املدارس اإلدارية والفنية واخللط الدراسية وحطصطصها املختلفة.

 خدمات اللال  28

 –التخطصطصات التالية )رياضيات  دحدعلأل مؤهل يف إحاصاًل  اأن يكون املرشح تعليمًي -

 .إحطصاء( –حماسبة 

علأل برامج تدريبية يف جماأ إدارة املشاريع واخلدمات والتخليط  املرشح حاصاًلأن يكون  -

 ومهارات القيادة واإلدارة.

29 
الشؤون الطصاية 

 املدرسية

اأ جمعلأل برامج تدريبية يف جماأ الشؤون الطصاية ويف حاصاًل  تعليمًياأن يكون املرشح  -

 التخليط والقيادة واإلدارة.
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

 

 

 

 اخلاصة القواعد اإلدارة م

 الشؤون اإلدارية واملالية 30

 علأل مؤهل يف العلوم اإلدارية.حاصاًل  اأن يكون املرشح إدارًي -

علأل برامج تدريبية يف جماأ الشؤون اإلدارية واملالية يكون املرشح حاصالً أن  -

 واللوائح واألنظمة.

 املالية 31
 علأل مؤهل يف العلوم اإلدارية.حاصاًل  اأن يكون املرشح إدارًي -

 علأل برامج تدريبية يف جماأ األنظمة املالية.يكون املرشح حاصاًل أن  -

 امليزانية 32
 العلوم اإلدارية. علأل مؤهل يفإدارًيا حاصاًل أن يكون املرشح  -

 الية.امل األنظمة والبنودعلأل برامج تدريبية يف جماأ حاصاًل أن يكون املرشح  -

 املشرتيات 33
علأل برامج تدريبية يف جماأ أنظمة املنافسات حاصاًل  اأن يكون املرشح إدارًي -

 واملشرتيات احلكومية.

 اخلدمات العامة 34
علأل برامج تدريبية يف جماأ تقديم اخلدمات حاصاًل  اأن يكون املرشح إدارًي -

 واملساندة.والدعم 

 مراقبة املخزون 35
علأل برامج تدريبية يف جماأ الرقابة ومتابعة حاصاًل  اأن يكون املرشح إدارًي -

 األصناف املخزونة.

 املستودعات 36
علأل برامج تدريبية يف جماأ تطصنيف وختزين حاصالً  اأن يكون املرشح إدارًي -

 املواد واألدوات واملعدات واألجهزة.

 اإلداريةاالتطصاالت  37
علأل برامج تدريبية يف جماأ أنظمة املراسالت حاصاًل  اأن يكون املرشح إدارًي -

 واألرشفة.

 املبانل 38

 علأل مؤهل يف اهلندسة.حاصاًل  اأن يكون املرشح إدارًي -

علأل برامج تدريبية يف جماأ التخليط العمرانل يكون املرشح حاصاًل أن  -

 والقيادة.  

 مكتب وفاء 39
 ضالتخليط والتفاوبرامج تدريبية يف  علألحاصاًل  اتعليمًي أن يكون املرشح  -

 ومهارات االتطصاأ.

 مركز التميز 40
طصاأ، واالت علأل برامج تدريبية يف التخليطحاصاًل  اأن يكون املرشح تعليمًي  -

 .اإلبداعوجماالت معززة للتميز و
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

 )خاصة باملتقدمني للقيادة التعليمية( درجات معايير المفاضلة

 درجة املعيار درجة العنصر العنصر املعيار م
 أقصىحبد 

 املؤهل العلمل 1

 .4 دبلوم عاٍأ ) سنة( بعد البكالوريوس 

8  )6 درجة املاجستري )معتمدة 

 )8 درجة الدكتوراه )معتمدة 

2 
النتاج العلمل  

 )املنجزات(

   .2 ت ليف الكتب 

20 

 .4 املشاركة يف الباوث والدراسات وأوراق العمل واحلقائب التدريبية 

  .)5 املشاركة يف الربامج التدريبية الرتبوية املتنوعة )متدرًبا 

 .5 املشاركة يف الربامج التدريبية التخطصطصية لإلدارة املتقدم هلا 

 .)4 املشاركة يف الربامج التدريبية الفطصلية يف اجلامعات )فطصل دراسل كامل 

 النتاج العملل 3

  2 والندوات.املشاركة يف املؤمترات واللقاءات 

16 

 .5 املشاركة يف اللجان وفرق العمل علأل مستود الوزارة أو إدارة التعليم 

    .)5 املشاركة يف الربامج التدريبية )مدرًبا 

  التقديم علأل جائزة التعليم أو أية جائزة علأل املستود احمللل أو الدولل

 أو احلطصوأ علأل واحدة منها.
4 

4 
اخلربات 

 الوظيفية

 .2 العمل مشرًفا يف اإلدارة املتقدم للرتشح لقيادتها 

6 

  .العمل مساعًدا ملدير إحدد اإلدارات يف إدارات تعليم العموم 

 .العمل مساعًدا لرئيس أحد األقسام يف إدارات تعليم احملافظات 
2 

  .العمل مديًرا باإلنابة إلحدد اإلدارات يف إدارات تعليم العموم 

  باإلنابة ألحد األقسام يف إدارات تعليم احملافظات.العمل رئيًسا 
2 

 5 5 حسا  سنوات اخلدمة بعد السنوات املشروطة.  اخلدمة  5

6 
الشواهد 

 اإلجيابية
 .5 5 الشواهد اإلجيابية علأل مستود اإلدارة أو الوزارة 

 60 جمموع الدرجة الكلية ) مللف املرشح (

 مناسبة املرشح للعمل املتقدم له 7
 10 رأي الرئيس املباشر يف املرشح 

40 

 30 املقابلة الشخطصية 

 100 يف املفاضلة العامة جمموع الدرجة الكلية
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 (اإلداريةلقيادة لخاصة باملتقدمني ) درجات معايير المفاضلة             

درجة  العنصر املعيار م
 العنصر

 درجة املعيار
 حبد أقصى

1 

 

 املؤهل العلمل

  4 البكالوريوس.دبلوم عاٍأ ) سنة( بعد 

8 
 )6 درجة املاجستري )معتمدة 

 )8 درجة الدكتوراه )معتمدة 

2 
النتاج العلمل  

 )املنجزات(

  إعداد نشرات معلنة للمستفيد توضح إجراءات إنهاء املعامالت

 للعمل املكلف به.  
3 

14   .)5 املشاركة يف الربامج التدريبية املتنوعة )متدرًبا 

  6 يف الربامج التدريبية التخطصطصية لإلدارة املتقدم هلا.املشاركة 

 النتاج العملل 3

 .6 املشاركة يف اللجان وفرق العمل علأل مستود الوزارة أو إدارة التعليم 

12 
    .)6 املشاركة يف الربامج التدريبية )مدرًبا 

 اخلربات الوظيفية 4

  2 لقيادتها.العمل موظًفا يف اإلدارة املتقدم للرتشح 

6 

  .العمل مساعًدا ملدير إحدد اإلدارات يف إدارات تعليم العموم 

 .العمل مساعًدا لرئيس أحد األقسام يف إدارات تعليم احملافظات 
2 

  .العمل مديًرا باإلنابة إلحدد اإلدارات يف إدارات تعليم العموم 

  احملافظات.العمل رئيًسا باإلنابة ألحد األقسام يف إدارات تعليم 
2 

 5 5 حسا  سنوات اخلدمة بعد السنوات املشروطة.  اخلدمة 5

 5 5 الشواهد اإلجيابية علأل مستود اإلدارة أو الوزارة.  الشواهد اإلجيابية 6

 50 جمموع الدرجة الكلية )مللف املرشح(

 مناسبة املرشح للعمل املتقدم له 7
 10 رأي الرئيس املباشر يف املرشح 

50 
 40 املقابلة الشخطصية 

 100 جمموع الدرجة الكلية يف املفاضلة العامة
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

 
 

  مرحلة ما قبل الرتشيح :أولً       
 لعرضه علأل جلنة القيادات التعليمية واإلدارية. الشاغرة القيادية باملواقع بياًنا د أمانة إدارة التعليمِعُت -1

تعلن أمانة إدارة التعليم الشواغر املتاحة ملديري ومديرات اإلدارات واملكاتب حلطصر طلبات النقل  -2

 احلالية. املقدمة من القيادات

 اتمن القياد املقدمة النقل طلبات للنظر يف ااجتماًع واإلدارية التعليمية القيادات اختيار تعقد جلنة -3

 .وفًقا للمواقع الشاغرة ووفًقا ملرئيات اللجنة ،احلالية وإمكانية تلبية النقل هلم

مبن متت املوافقة علأل نقله من القيادات  احمضًر واإلدارية ُتعد جلنة اختيار القيادات التعليمية -4

 عليه قرار إداري من مدير التعليم بنقلهم.     ويطصدر بناًء ،احلالية

حلالية ا للقيادات النقل رغبات حتقيق بعد املتبقية الشاغرة القيادية أمانة إدارة التعليم املواقع حتطصر -5

 .وترفعها لرئيس اللجنة لإلعالن عنها

لأل أن ع للعاملني يف إدارة التعليم ومكاتب التعليم، الشاغرة القيادية املواقع تعلن أمانة إدارة التعليم -6

 ،العامة واخلاصة والنماذج اخلاصة باملرشح وإجراءات وآليات املفاضلة الرتشيح قواعد :يتضمن اإلعالن

   .نفسه ترشيح يف يرغب ملن اجملاأ فتحوُي
 

           
ً
 مرحلة الرتشيح  ا:ثاني

 

سم شؤون ق رئيس/ععةويقوم  ،تستقبل أمانة إدارة التعليم ملفات املرشاني املتقدمني للمواقع القيادية -1

 (.5القيادات مبلابقة الوثائق املرفقة مبلفات املرشاني ب صوهلا وفق النموذج )

الستكماأ إجراءات الرتشيح واستبعاد من ال تنلبق  التعليم؛تدرس ملفات املرشاني من أمانة إدارة  -2

بعد عرض البيان اخلاص بذلك علأل رئيس اللجنة وفق  ،الرتشيح العامة واخلاصة قواعدعليه 

  (.7( و)6النموذج )

 يتوىل رئيس/ععة قسم شؤون القيادات عملية رصد درجات معايري املفاضلة للمرشاني من واقع الوثائق -3

 

 مراحل ترشيح القيادات
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

  (. -8أ( و) - 8يف ملفاتهم وفق النموذج )

للمرشح وترصد الدرجة يف النموذج اخلاص تستقبل أمانة إدارة التعليم "درجة رأي الرئيس املباشر"  -4

 (.4بنتيجة املرشح وفق النموذج )

إلجراء املقابالت الشخطصية  اواإلدارية موعًد التعليمية القيادات حيدد رئيس جلنة اختيار  -5

 بوقٍت كاٍف.املرشاني قبلها باملوعد غ علأل أن يبّل ،للمتقدمني

 جدوأ األعماأ.  متضمنًة ،ألعضاء اللجنةدعوة  -اللجنةرئيس بعد توجيه -إدارة التعليم يوجه أمني  -6

ويرصد  اجلماعية ملرشاني كل جماأ علأل حدة،جرد املقابالت الشخطصية تعقد اللجنة اجتماعها وُت -7

 (. 11( و)10 ( و) -9أ( و) -9كل عضو درجة كل مرشح وفق النماذج )

جنة قائًما حتأل يرصد متوسط درجات عند انتهاء إجراء املقابلة الشخطصية للمرشاني يبقأل اجتماع الل -8

وتعلن  ،وتضاف لبقية درجاتهم اليت حطصلوا عليها يف املفاضلة العامة واخلاصة ،املرشاني يف املقابلة

  (. -12أ( و ) -12نتيجة وترتيب املرشاني من قبل أمني اللجنة وفق النموذج )

 املرشاني يف الدرجة النهائية يقدم، ويف حاأ تساوي أعلأل درجةمن حيطصل علأل  القيادييرشح للعمل  -9

وإذا حطصل التساوي يكون  ،وإذا حطصل التساوي يقدم األكثر خدمة تعليمية ،علمًيا األعلأل ت هياًل

 وإذا حطصل التساوي ترجح كفة رئيس اللجنة. ،بالتطصويت العلين من أعضاء اللجنة

  التوصيات الطصادرة عن اللجنة. امتضمًنحمضر االجتماع تعد أمانة إدارة التعليم  -10

 

       
ً
 : مرحلة ما بعد الرتشيح اثالث

ويطصدر  ،(واإلدارية التعليمية القيادات اختيار رئيس جلنة)التعليم عتمد نتائج الرتشيح من مدير ُت -1

  من القرارات. طصورببالوزارة  ةاملعنّيوتزود اجلهات  ،مبوجبها قرارات التكليف

ر العمل تلويعلأل ملساعدته  ؛تقديم العون والتوجيه لهمن قبل رئيسه املباشر وئد املكلف القامتابعة  -2

 ورفع مستود األداء. 
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

 

 

 

 الأ من خ ،ميكن فتح جماأ إلجراء حركة النقل للقيادات؛ ملطصلاة تلوير العمل ورفع مستود األداء

 :اآلتل ؛يف النقل، علأل أن يراعأل عند فتح اجملاأ الستقباأ طلبات النقل تلبية رغبة القيادات الراغبة

 ريخ قرار تكليفه.ا( سنوات من ت3حيق طلب النقل للقائد الذي مضأل علأل فرتة قيادته احلالية ) -1

 ال حيق طلب النقل للقائد الذي بقل علأل بلوغه السن النظامل للتقاعد أقل من سنة. -2
 

 :مراحل النقل  
 

موذج الن اإلدارية نهاية كل عام دراسل وفقأمانة اللجنة طلبات النقل للقيادات التعليمية وتستقبل  -1

 (. 13رقم )

اخلاصة للمواقع القيادية  القواعدتدرس أمانة إدارة التعليم طلبات النقل للمتقدمني ومدد ملابقة  -2

 . القواعدتلك ال تنلبق عليه  الستبعاد من ؛ن بذلك لرئيس اللجنةورفع بيا ،عليهم

فإن رأي اللجنة كاٍف لنقله من  ،مكتب تعليم.. إخل ( –يف حاأ تقدم قائد واحد لقيادة )إدارة  -3

 كتبامل –دارة اإلتقدم أكثر من قائد لقيادة نفس ) ، ويف حاأاخلاصة القواعد، شريلة ملابقة عدمه

 (.  14( تتم املفاضلة بينهم وفق املعايري املعدة لذلك يف منوذج رقم )إخل ...لتعليمال

 توصياتها حياأ تنفيذ النقل. تعقد اللجنة اجتماعها وتطصدر -4

 رويطصد (،واإلدارية التعليمية القيادات اختيار جلنة رئيس) التعليم مدير النقل من حركة عتمدُت -5

  .القرارات من بطصورة بالوزارة املعنية اجلهات وتزود ،النقل والتكليف اجلديد قرارات مبوجبها

 قواعد اإلعالن يتضمن أن علأل ،اتهاإدار يف للعاملني الشاغرة القيادية املواقع التعليم إدارة تعلن -6

 نمل اجملاأ ويفتح ،املفاضلة وآليات وإجراءات باملرشح اخلاصة والنماذج واخلاصة العامة الرتشيح

 .نفسه ترشيح يف يرغب

 

 إجراءات النقل ومراحله
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

 
 

  / أوًل 
 
  :التالية يف احلالتنهى التكليف ي

 .العملضية تتعارض مع املطصلاة إذا ثبتت إدانته يف ق -1

 .بناء علأل تقرير جلنة املراجعة الداخلية إذا أخل مبتللبات العمل املكلف به -2

 .العمل وجود ملاوظات سلوكية تتعارض مع أخالقيات صدور قرار من قبل إدارة املتابعة ب -3

 .مبوجب قرار من اللجنة اللبية عدم مناسبة حالته الطصاية مع العمل املكلف به -4

 أسبا  تنص عليها أنظمة التوظيف ولوائاه. -5

 إذا مت نقله يف حركة الوزارة اخلارجية، أو ترقيته خارج اإلدارة. -6

 موافقة صاحب الطصالحية علأل طلبه. إذا تقدم املكلف بللب إنهاء تكليفه مع -7

 تغيري يف اهليكلة أو التشكيالت اإلشرافية يتللب ذلك. -8

 
ً
ا. يهتين /اثاني

ً
 التكليف بانتهاء مدته احملددة نظام

 
ً
 : التمديد /اثالث
  ال يتم التمديد للمكلف يف احلاالت اآلتية:    

 (.% 90عن تقدير )اخنفاض مستود تقدير األداء الوظيفل للمكلف لعامني متتاليني  -1

 .بلوغ املكلف سن التقاعد -2

 

 

 

 إنهاء التكليف        



 

22 
 

 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

      

  

 

 المالحق
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

 

 

 

 

 

 نماذج

 للتعاميم والمحاضر والقرارات 
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 منوذج )إعالن عن الشواغر القيادية(                                                                                           

 ........................... .الرتشح إلدارةم/بش ن  

 

 (التعليمإلى جميع اإلدارات ومكاتب  تعميم)
 

 ـــــــــــا هللا/ مكتب التعليم                         وفقه –إدارة ( ة)المكرم مدير
       

 ...السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد 

فإن إدارة التعليم   ؛ونظًرا لوجود عدد من الشعععواغر يف اإلدارات   ،القيادية  انلالًقا من مبدأ إتاحة الفرص         

(  ......................فتح با  الرتشح للعمل القيادي )بترغب ........................  .مبنلقة / حمافظة

 التكليف. آلياتوفق 

يه  و      مل ممن   عل عد  االطالع علأل  :رغب الرتشعععح  ين  قديم        القوا قة وااللتزام بها عند الت والتعليمات املرف

  اإللكرتونلوإرسعععععاهلععا إىل أمععانععة اإلدارة علأل الربيععد   .................املوجودة يف النمععاذجوتعبئععة 

علًما ب نه سيتم استبعاد  ،هع143    /      /   ............   املوافق . يف موعد أقطصاه     ........................

 بالتوجيه الوزاري.عماًل  ؛عرتف بهأي متقدم حيتوي ملفه علأل مؤهل علمل غري ُم

 

 وتقبلوا خالص التحية ،،،
 

 ........................مدير عام التعليم بـ
 رئيس لجنة اختيار القيادات التعليمية واإلدارية

 

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

 :تعليمات عامة
 .الكرتونًي( املرفقة إ3( و)2( و)1النماذج رقم )يتم تعبئة  .1

 .مت ذكره يف النماذجعيع ما التدريبية والشواهد اإلجيابية وعضوية اللجان وفرق العمل و ربامجترفق صور من ال .2

 .(3النموذج رقم )يف حسب ترتيبها لعناصر املفاضلة الواردة  ايف امللف وفًق الوثائق صور ترتب .3

ولن يتم استقباأ أي ملف بعد هذا  ،هع143/       /   ........التعليم يف موعد أقطصاه يوم سل امللفات ألمانة إدارةتر .4

 التاريخ.

 

 

 

 

 ص/ ملكتبنا.                 
 ص/ لسعادة املساعد للشؤون املدرسية مع التحية.

 لسعادة املساعد)ة( للشؤون التعليمية مع التحية.ص/ 
 ص/ لسعادة املساعد للخدمات املساندة مع التحية.

 ص/ ألمانة إدارة التعليم )قسم شؤون القيادات(.
 ص/ للصادر العام.

mailto:edus@jedu.gov.sa
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 منوذج )حمضر(

 

 للجنة اختيار القيادات التربوية واإلدارية(  .....................)محضر االجتماع 

 هـ143     -143للعام الدراسي     

الزمان والمكان  :أوالً           

 املكان الساعة التاريخ اليوم

    

ما تم مناقشته  :اثانيً       

 املوضوع  م

1  

2  

3  

التوصيات   :اثالثً   

 مدة التنفيذ مسؤوأ التنفيذ املوضوع  م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 :اللجنةأعضاء 

 التوقيع املهمة  الوظيفة االسم م

......مدير عام التعليم مبنلقة  1   رئيس اللجنة 

  اعضًو املساعد للشؤون التعليمية ) بنني (  2

  اعضًو املساعدة للشؤون التعليمية ) بنات (   3

  اعضًو املساعد للشؤون املدرسية   4

5  
تعليم العموماملساعد للخدمات املساندة يف إدارات   

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية يف إدارات تعليم احملافظات 
  اعضًو

  اعضًو أمني أمانة إدارة التعليم  6

  اعضًو مدير إدارة التخليط  7

  اعضًو مدير إدارة املتابعة  8

قسم شؤون القيادات باألمانة /ععةرئيس  9 اقرًروم اعضًو    
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 (مكتب -إدارةمنوذج )قرار تكليف مدير 

 (ريقرار إدا)
 

.....................إن مدير عام التعليم مبنلقة أو حمافظة   

وبناًء علأل الطصالحيات املمنوحة ملديري إدارات التعليم يف املناطق واحملافظات بش ن إجراءات ترشيح  

علأل ما تقتضيه مطصلاة العمل. وتكليف القيادات وإنهاء التكليف، وبناًء  

 يلل:يقرر ما  

 ...............كتبمل - إلدارة /ةا........... مديًر................ةتكليف األستاذ/ -1 

 .................................................... مباشرة بع.إدارة /ةيرتبط مدير -2 

للمهام الواردة يف   ايكون العمل وفقً  أن ، علأل صععععدور هذا القرار تاريخ  من  ااعتبارً  عام يكون ذلك ملدة    -3

 الدليل التنظيمل.

 .وأصله ألمانة إدارة التعليم -كلٌّ فيما خيطصه-علأل اإلدارات املعنية تنفيذ قرارنا هذا  -4 

 وتقبلوا خالص التاية ،،،

مدير عام التعليم           

 ........................................ .بـ

 رئيس لجنة اختيار القيادات التعليمية واإلدارية      

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

 

 
 

 

 

 

 

 ص/ مع التاية لسعادة األمني العام إلدارات التعليم.

 ص/ مع التاية جلميع اإلدارات واملكاتب واملدرس.

 ص/ ألمانة إدارة التعليم )قسم شؤون القيادات(.

 ص/ للطصادر العام.
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 مكتب(/ة إدارة أو وذج )قرار نقل مديرمن

 

 (قرار إداري)
   

 .................... .إن مدير عام التعليم مبنلقة أو حمافظة

وبناًء علأل الطصعععالحيات املمنوحة ملديري إدارات التعليم يف املناطق واحملافظات بشععع ن إجراءات ترشعععيح   

 علأل ما تقتضيه مطصلاة العمل. وتكليف القيادات وإنهاء التكليف، وبناًء

 :فقد تقرر ما يلل  

 .. ..........مكتب -من قيادة إدارة .. تكليف األستاذ/ة...................إنهاء  -1

  ...............................مكتب -إلدارة  مدير/ةععا وتكليفه/ع    

 .........................مباشرة بع .................مكتب –يرتبط مدير إدارة  -2

، علأل أن يكون العمل وفًقا للمهام    صععععدور هذا القرار تاريخ  من  ااعتبارً  عام ملدة   مدة التكليف يكون  -3

 الواردة يف الدليل التنظيمل.

 . فيما خيطصه رات املعنية تنفيذ قرارنا هذا، كلٌّعلأل اإلدا -4

 وتقبلوا خالص التاية ،،،

التعليم مدير عام           

 ......................................... بـ
 رئيس لجنة اختيار القيادات التعليمية واإلدارية      

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

 

 

 

 

 

 

 ص/ مع التاية لسعادة األمني العام إلدارات التعليم.

 ص/ مع التاية جلميع اإلدارات واملكاتب واملدرس.

 ألمانة إدارة التعليم )قسم شؤون القيادات(.ص/ مع األصل 

 ص/ للطصادر العام.
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 (متديد تكليفمنوذج )قرار 

 (قرار إداري)
 

 .................... .إن مدير عام التعليم مبنلقة أو حمافظة 

وبناًء علأل الطصعععالحيات املمنوحة ملديري إدارات التعليم يف املناطق واحملافظات بشععع ن إجراءات ترشعععيح   

 علأل ما تقتضيه مطصلاة العمل. بناًءوتكليف القيادات وإنهاء التكليف، و

 :فقد تقرر ما يلل

 :متديد تكليف مديري ومديرات اإلدارات التالية أمسا هم/ أواًل

 العمل املكلف/ععععة به االسم م

1   

2   

3   

 .صدور هذا القرارتاريخ من  ااعتباًر عامنييكون ذلك ملدة  :اثانًي

ثً    مديري و اثال مل    : علأل عيع  ًقا مديرات اإلدارات الع يل التنظيمل وقرارات      وف لدل هام الواردة يف ا للم

 اإلنشاء.

 التكليفات السابقة. هذا عيَع يلغل قراُرنا ا:رابًع

 .وأصله ألمانة إدارة التعليم -كلٌّ فيما خيطصه-علأل اإلدارات املعنية تنفيذ قرارنا هذا  ا:خامًس

 التاية ،،،وتقبلوا خالص 

مدير عام التعليم           

 ......................................... بـ
 رئيس لجنة اختيار القيادات التعليمية واإلدارية      

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

 

 

 

 

 ص/ مع التاية لسعادة األمني العام إلدارات التعليم.

 ص/ مع التاية جلميع اإلدارات واملكاتب واملدرس.

 إدارة التعليم )قسم شؤون القيادات(.ص/ مع األصل ألمانة 

 .ص/ للطصادر العام
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 منوذج )قرار إنهاء تكليف (

 (قرار إداري)
 

 .................... .إن مدير عام التعليم مبنلقة أو حمافظة

علأل الطصعععالحيات املمنوحة ملديري إدارات التعليم يف املناطق واحملافظات بشععع ن إجراءات ترشعععيح    بناًءو

 علأل ما تقتضيه مطصلاة العمل. بناًءوتكليف القيادات وإنهاء التكليف، و

 :فقد تقرر ما يلل

  ..............مكتب -من مهام إدارة ..........................ة/األستاذ تكليف إنهاء -1

 .( توجيه الزميل لعمله اجلديداملوارد البشرية –شؤون املعلمني تتوىل إدارة ) -2

 .خيطصه فيما كلٌّ هذا قرارنا تنفيذ املعنية اإلدارات علأل -3

 

 وتقبلوا خالص التاية ،،،

مدير عام التعليم           

 ......................................... بـ
 رئيس لجنة اختيار القيادات التعليمية واإلدارية      

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

 

 

 

 

 ص/ مع التاية لسعادة األمني العام إلدارات التعليم.

 ص/ مع التاية جلميع اإلدارات واملكاتب واملدرس.

 ص/ مع األصل ألمانة إدارة التعليم )قسم شؤون القيادات(.

 .العامص/ للطصادر 
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

 

 

  نماذج

 خاصة بالمرشح
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 ( 1 ) منوذج

 منوذج بي
 
   م / ــةانات ومستندات ملف متقد

 

  العمل املتقدم له  االسم

 

 :املستندات املللو  وضعها يف ملف املرشح / املرشاة
 

 التدقيق العدد اسم املستند أو النموذج م

    1منوذج  .حمتويات امللف 1

   2منوذج  .من اجلهات املختطصة الرتشيح مستكماًلطلب  2

  1 .للرجاأ فقط( صورة بلاقة األحوأ )السجل املدنل 3

  3منوذج  .منجزات املتقدم 4

 .(تمدة )يدون العددصور للمؤهالت العلمية املع 5
 

 

 .( املعتمدة )يدون العدد(امدرًب) صور للربامج التدريبية 6
 

 

   .(( املعتمدة )يدون العددامتدرًب) التدريبيةصور مطصدقة للربامج  7

   يدون العدد(ور من خلابات اخلربات الوظيفية )ص 8

   يدون العدد()صور من الشواهد اإلجيابية  9

   أخرد ) تذكر (  10

   أخرد ) تذكر ( 11

 املسؤوأ عن تدقيق امللف ومراجعته

 رئس)ة( قسم شؤون القيادات

  االسم

  التوقيع

 

 :إيضاحات عند تعبئة النموذج
 جيب ترتيب عيع حمتويات ملف املتقدم حسب الرتتيب املوضح أعاله. 

  ( يتم الت شري من قبل مدقق امللف يف عامود التدقيق بوضع عالمة أمام كل مستند أو منوذج ). 

 يم بعد تدوين امسه، وتسلالتوقيع يف املكان املخطصص ، ووتطصويرهلنموذج وأ عن تدقيق امللف بإغالق ايقوم املسؤ

 .صاحب الللب صورة موقعة

 وعيع املستندات ت تل مرتبة بعده حسب  ،يوضع هذا النموذج بعد االنتهاء منه يف مقدمة ملف املرشح

 .ترتيبها يف هذا النموذج
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 (   2)  منوذج

 )                          (مكتب  –إدارة قيادة ل ــةبيانات متقدم /
   هـ14/   14للعام الدراسي    

 ع البيانات الشخطصية:  1

 ع البيانات الوظيفية: 2

 تقدير األداء الوظيفل يف أخر سنتني نوع املؤهل املؤهل العلمل

  تربوي  التقدير العام التقدير العام غري تربوي 

     حيوي ملف املتقدم ما يدأ علأل تقطصريه تاريخ املباشرة بالوزارة

/      /  ) نعم ) تذكر  ال 

  دون عذر  بعذر عدد أيام الغيا  يف الثالث سنوات األخرية

  التوقيع  االسم  مدير إدارة املوارد البشرية

 :ع بيانات خاصة بإدارة شؤون املعلمني 3

 تاريخ مباشرة أوأ عمل إشرايف أوأ عمل إشرايف تاريخ مباشرة العمل احلالل العمل احلالل

    

 بيان اخلدمة 

 العمل املكلف به العام الدراسل ) من عع إىل ( العمل املكلف به (الدراسل ) من عع إىلالعام 

    

    

  التوقيع  االسم  املعلمنيمدير إدارة شؤون 

 :بيانات خاصة بإدارة املتابعةـ  4

 ال   نعم   ؟ظامية خالأ الثالث سنوات األخريةعقوبة ن ةهل صدر حبق املوضاة بياناته أعاله أي

 ال   نعم    ؟ئمةيف قضية قا هل املوضاة بياناته أعاله طرٌف

  التوقيع  :االسم مدير إدارة املتابعة اإلدارية

 أوقع علأل صدق البيانات أعاله. 

  التوقيع  االسم ) خبط اليد (

 
 

 /     / تاريخ امليالد     االسم ) رباعل(

           نلدالسجل امل 0 5         اأ واجل
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 خاص بالقيادات التعليميةأ (  – 3منوذج ) 

 

 مكتب )                          ( –لقيادة إدارة منجزات متقدم 
 هـ14/   14للعام الدراسي    

 

  اسم املتقدم

 :املؤهل العلمل

 اجلامعة التاريخ (التخطصص )مسمأل نوع املؤهل

    دبلوم عاٍأ

    (ماجستري )معتمد

    (دكتوراه )معتمدة

 :النتاج العلمل

  ت ليف الكتب

 مشرتك الناشر تارخيه اسم الكتا 

     نعم  ال 

     نعم  ال 

   األخرية(األربع سنوات  )يف والدراساتالباوث 

 مشرتك اجلهة املقدم هلا تارخيه )الدراسة(مسمأل الباث 

     نعم  ال 

     نعم  ال 

   األخرية(األربع سنوات  )يف وراق العملأ

 مشرتك اجلهة املقدمة هلا تارخيها مسمأل ورقة العمل

     نعم  ال 

     نعم  ال 
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 ) يف األربع سنوات األخرية ( تطصميم احلقائب التدريبية

 حمكمة مت التدريب عليها تارخيها مسمأل احلقيبة التدريبية

    نعم  ال   نعم  ال 

    نعم  ال   نعم  ال 

 األربع سنوات األخرية () يف  (ااملشاركة يف الربامج التدريبية الرتبوية املتنوعة )متدرًب

 جهة التدريب تارخيه مسمأل الربنامج التدرييب
 مدته

 ساعات أيام

     

     

     

     

     

     

     

 :النتاج العلمل 

 ) يف األربع سنوات األخرية ( التخطصطصية لإلدارة املتقدم هلااملشاركة يف الربامج التدريبية 

 جهة التدريب تارخيه مسمأل الربنامج التدرييب
 مدته

 ساعات أيام

     

     

     

     

  املشاركة يف الربامج التدريبية الفطصلية يف اجلامعات ) فطصل دراسل كامل (

 جهة التدريب تارخيه مسمأل الربنامج التدرييب
 مدته

 ساعات أيام
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                      :النتاج العملل

 ) يف األربع سنوات األخرية ( الندواتواللقاءات املشاركات يف املؤمترات و

 صفة املشاركة التاريخ املكان املشاركة

    مشارك  حضور 

    مشارك  حضور 

    مشارك  حضور 

 ) يف األربع سنوات األخرية ( وفرق العمل املشاركة يف اللجان 

 صفة املشاركة اللجنةمستود  تارخيها اسم اللجنة

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

 () يف األربع سنوات األخرية  (امدرًبالربامج التدريبية )املشاركة يف 

 جهة التدريب تارخيه مسمأل الربنامج التدرييب
 مدته

 ساعات أيام

     

     

     

التقديم علأل جائزة التعليم أو أي جائزة علأل املستود 

 احمللل أو الدولل أو احلطصوأ علأل واحدة منها.
 

 الوصف تارخيه اسم اجلائزة

   تقدم عليها        حطصل عليها 

   تقدم عليها        حطصل عليها 
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 :اخلربات الوظيفية

 إىل من مدة التكليف نوع اخلربة

 يف اإلدارة املتقدم للرتشح لقيادتها. االعمل مشرًف    

 ملدير إحدد اإلدارات يف إدارات تعليم العموم.  االعمل مساعًد 

 حد األقسام يف إدارات تعليم احملافظات.لرئيس أ االعمل مساعًد 
  

 

  باإلنابة إلحدد اإلدارات يف إدارات تعليم العموم.  امديًرالعمل 

 األقسام يف إدارات تعليم احملافظات. دحدباإلنابة إل االعمل رئيًس 
  

 

 :سنوات اخلدمة     

 عدد سنوات اخلدمة بعد السنوات املشروطة  إعالل سنوات اخلدمة

  

 :اإلجيابية لشواهد العم 
 

 

 

 .أوقع علأل صدق البيانات أعاله

  التوقيع  ( االسم ) خبط اليد

 ال يقبل خبط اليديلبع النموذج طباعًة، و. 

 ن يف النموذجاملستندات اليت تثبت صاة ما دّويرفق مع النموذج كل الوثائق و. 

 ) يف األربع سنوات األخرية ( الشواهد اإلجيابية

 الوصف مستود الشاهد تارخيه الشاهد اإلجيابلنوع 

 خلا  شكر  وسام 
  وزاري  إداري  

 تكريم  أخرد 

 خلا  شكر  وسام 
  وزاري  إداري 

 

  تكريم  أخرد 

 خلا  شكر  وسام 
  وزاري  إداري  

 تكريم  أخرد 

 خلا  شكر  وسام 
  وزاري  إداري  

 تكريم  أخرد 
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 اإلداريةخاص بالقيادات  (   – 3منوذج ) 

 مكتب )                          ( –منجزات متقدم لقيادة إدارة 
 هـ14/   14للعام الدراسي    

 

  اسم املتقدم

 :املؤهل العلمل

 اجلامعة التاريخ (التخطصص )مسمأل نوع املؤهل

    دبلوم عاٍأ

    (ماجستري )معتمد

    (تمدةمعدكتوراه )

 :النتاج العلمل

 ) يف األربع سنوات األخرية ( معلنة للمستفيد توضح إجراءات إنهاء املعامالت للعمل املكلف بهإعداد نشرات 

 مشرتك جهة النشرة تارخيه اسم النشرة

     نعم  ال 

     نعم  ال 

 ) يف األربع سنوات األخرية ( ( ااملشاركة يف الربامج التدريبية املتنوعة ) متدرًب

 جهة التدريب تارخيه التدرييبمسمأل الربنامج 
 مدته

 ساعات أيام
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 ) يف األربع سنوات األخرية ( املشاركة يف الربامج التدريبية التخطصطصية لإلدارة املتقدم هلا 

 جهة التدريب تارخيه مسمأل الربنامج التدرييب
 مدته

 ساعات أيام

     

     

     

     

                      :النتاج العملل

 ) يف األربع سنوات األخرية ( املشاركة يف اللجان وفرق العمل 

 صفة املشاركة مستود اللجنة تارخيها اسم اللجنة

    وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

   وزارية  إدارية  رئيس  عضو 

 ) يف األربع سنوات األخرية ( ( ااملشاركة يف الربامج التدريبية ) مدرًب

 جهة التدريب تارخيه مسمأل الربنامج التدرييب
 مدته

 ساعات أيام
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 :اخلربات الوظيفية

 إىل من مدة التكليف نوع اخلربة

 يف اإلدارة املتقدم للرتشح لقيادتها. االعمل موظًف    

 ملدير إحدد اإلدارات يف إدارات تعليم العموم.  االعمل مساعًد 

 لرئيس أحد األقسام يف إدارات تعليم احملافظات. االعمل مساعًد 
  

 

 اإلدارات يف إدارات تعليم العموم.  باإلنابة إلحدد االعمل مديًر 

 باإلنابة ألحد األقسام يف إدارات تعليم احملافظات. االعمل رئيًس 
  

 

 :سنوات اخلدمة

 عدد سنوات اخلدمة بعد السنوات املشروطة  إعالل سنوات اخلدمة

  

 :شواهد العمل اإلجيابية

 األربع سنوات األخرية () يف  الشواهد اإلجيابية

 الوصف مستود الشاهد تارخيه نوع الشاهد اإلجيابل

 خلا  شكر  وسام 
  وزاري  إداري  

 تكريم  أخرد 

 خلا  شكر  وسام 
  وزاري  إداري 

 

  تكريم  أخرد 

 خلا  شكر  وسام 
  وزاري  إداري  

 تكريم  أخرد 

 خلا  شكر  وسام 
  وزاري  إداري  

 تكريم  أخرد 
 

 

 

 .أوقع علأل صدق البيانات أعاله

  التوقيع  االسم ) خبط اليد (

 ال يقبل خبط اليديلبع النموذج طباعة و. 

 ن يف النموذجاملستندات اليت تثبت صاة ما دّومع النموذج كل الوثائق و يرفق. 
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 ( 4منودج ) 
 

 .............../ حمافظةمدير/ ة إدارة أو مكتب............. مبنطقةاستمارة ترشيح لعمل 
  ه14       -هـ 14للعام       

 
 
 عبأ من قبل الرئيس املباشر ( ) ت

  التخطصص  اسم املرشح/ة

  العمل املرشح/ة له  العمل احلالل

 

 الدرجة املستاقة الدرجة املخطصطصة عناصر التقويم م

  2 العمل وتنفيذهاالعناية بوضع خلط  1

  2 القدرة علأل تلوير أساليب العمل 2

  2 ل التوجيهات وتنفيذهاتقّب 3

  2 العالقات اإلنسانية 4

  2 السلوك العام والقدوة احلسنة 5

  10 الدرجة املستاقة

 ال يرشح                           يرشح     :رأي الرئيس املباشر  

    التالية:  الدرجة لألسبا شح بالرغم من حطصوله علأل ال ير 

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

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

 الرئيس املباشر                     

  الوظيفة

  االسم

  التوقيع

  التاريخ
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 خاصة باللجنة نماذج
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 ( 5منوذج ) 

   القيادياملتقدمني للعمل تدقيق ملفات بيان 

 /       /     :تاريخ تعبئة النموذج                                                             :العام الدراسل

 مت تدقيق امللف تاريخ التقديم العمل املتقدم له االسم م

      ال 

      نعم  ال 

      نعم  ال 

      نعم  ال 

      نعم  ال 

      نعم  ال 

      نعم  ال 

      نعم  ال 

      نعم  ال 

 رئيس/ععة قسم شؤون القيادات 

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

 أمني إدارة التعليم 

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

 مدير إدارة التعليم..................................

........................................................ 
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 ( 6منوذج ) 

 على املتقدم/............................................ القواعداستمارة تطبيق 

 العامة: القواعدمطابقة   -1

 الشروط نوع القيادة الضابط م
 مطابق

 ل نعم

 املؤهل العلمي 1

القيادة 

 التعليمية

أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس الرتبوي أو حاصاًل على دبلوم 

 تربوي بعد البكالوريوس.

  

 القيادة

 اإلدارية

أن يكون حاصاًل على درجة )البكالوريوس( أو ما يعادهلا، وتكون 

 األولوية للمتخصص يف اجملال املرشح له.

  

 اخلربة العملية 2

القيادة 

 التعليمية

 

( سرررر وال  ملة درجة    4أال تقل اخلدمة يف العمل اإلشرررررايف ع  )     

املاجسررررتم. أما درجة     البكالوريوس الرتبوي وسرررر تل  ملة درجة     

 ( س وال خدمة يف العمل اإلشرايف.4الدكتوراه فتعادل )

  

القيادة 

 اإلدارية

 ( س وال يف العمل اإلداري. 4أال تقل خدمته ع  ) -

أن يكون له خربة س تل يف رئاسة إحدى األقسام أو الشعب يف  -

 إدارال امل اطق أو احملافظال.

  

 ال مو املهين 3

القيادة 

 التعليمية

( ساعة تدريبية ذال عالقة بر )العمل 60أن يكون حاصًلا على )

 وما خيدم العمل املرشح له(. القيادي،،،،،اإلشرايف، اإلداري، 

  

القيادة 

 اإلدارية

( ساعة تدريبية ذال عالقة بطبيعة العمل 32أن يكون حاصاًل على )

 اإلداري.

  

   أاّل يقل األداء الوظيفي للمرشح يف الس تل األخمتل ع  ممتاز.  األداء الوظيفي 4

5 
االنضباط 

 الوظيفي

 أال يكون طرًفا يف قضية قائمة. -

 أال يكون صدر حبقه ما يدل على تقصمه خالل ثالث الس وال السابقة.  -

  

 :اخلاصة القواعد مطابقة -2
 ملابق الشرط اإلدارة

 

  نعم  ال 

  نعم  ال 

  نعم  ال 

 

  التوقيع  رئيس/ررة قسم شؤون القيادال املسؤول ع  التدقيق
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 ( 7منوذج ) 

 القواعدمدى مطابقة ن باملتقدمني للشواغر القيادية وبيا
 

 /       /     :تاريخ تعبئة ال موذج                                                             :العام الدراسي

 العمل املتقدم له االسم م

 اخلاصة القواعد  العامة القواعد 

 انلبقت الشروط
 املؤهل

اخلربة 

 العملية
 النمو املهين

األداء 

 الوظيفل

االنضباط 

 الوظيفل
1 2 3 

             نعم  ال 

             نعم  ال 

             نعم  ال 

             نعم  ال 

 قسم شؤون القيادات  رئيس/ععة

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

 مني إدارة التعليم أ 

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

 ..................................مدير إدارة التعليم

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

 

 وضع إشارةت (عند انلباق كامل الشرط بتفاصيله ). 

  ( 6) منوذج  لكل متقدم يف القواعد استمارة تلبيق يعب  البيان من واقع 
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 التعليمية خاصة بالقيادات أ ( -8منوذج ) 
 ........................ ..........................................:. /ـــةبطاقة تقييم املرشح  

 (املفاضلة(معايري  ))درجات

 العنطصر املعيار م
 الدرجة

 املستاقة النهائية

1 
املؤهل 

 العلمل

 2 ) سنة ( بعد البكالوريوس دبلوم عاٍأ  

 6 (درجة املاجستري )معتمدة  

 8 (درجة الدكتوراه )معتمدة  

  8 اجملموع

2 

النتاج 

العلمل  

 املنجزات

 ت ليف الكتب:  

 .( درجات 2.  حبد أقطصأل ) ( درجة1( درجة املشرتك )2الت ليف املستقل )

   ال  نعم  مستقل  اسم الكتا 

   ال  نعم  مستقل  اسم الكتا 

  2 اجملموع

 األخرية () يف األربع سنوات  ( درجات 4حبد أقطصأل )  .أوراق العمل واحلقائب لتدريبيةالباوث والدراسات و 

 ( درجة 1املشرتك )؛ ( درجة 2املستقل ) :الباوث والدراسات

   ال  نعم  مستقل  مسمأل الباث

   ال  نعم  مستقل  مسمأل الباث

 ( درجة2كل ورقة عمل عرضت )

   ال  نعم  عرضت  مسمأل ورقة العمل

   ال  نعم  عرضت  مسمأل ورقة العمل

 ( درجة1( درجة مل يتم التدريب عليها )2التدريب عليها ) تدريبية متكل حقيبة 

   ال  نعم  ُدر  عليها  مسمأل احلقيبة

   ال  نعم  ُدر  عليها  مسمأل احلقيبة

  4 اجملموع

  يف األربع سنوات األخرية ((:  االربامج التدريبية الرتبوية املتنوعة ) متدرًبيف املشاركة ( 

 .( درجات5) نطصف( درجة.  حبد أقطصأل ) ا( ساعات متدرًب4( كل يوم تدرييب ) القواعد ) دون تكرار مع الساعات التدريبية املشروطة يف 

  عدد األيام عدد الساعات مسمأل الربنامج التدرييب

     

     

     

  5 اجملموع
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 العنطصر املعيار م
 الدرجة 

 املستاقة النهائية

2 
النتاج العلمل  

 املنجزات

  يف األربع سنوات األخرية ( :الربامج التدريبية التخطصطصية لإلدارة املتقدم هلايف املشاركة ( 

) نطصف( درجة.  حبد  ا( ساعات متدرًب4( كل يوم تدرييب ) القواعد ) دون تكرار مع الساعات التدريبية املشروطة يف 

 .( درجات5أقطصأل )

  عدد األيام عدد الساعات الربنامج التدرييب مسمأل

     

     

     

  5 اجملموع

  الربامج التدريبية  الفطصلية يف اجلامعات ) فطصل دراسل كامل (يف املشاركة: 

 .( درجات4حبد أقطصأل )  .( درجتان2كل برنامج تدرييب فطصلل )

  األيامعدد  عدد الساعات مسمأل الربنامج التدرييب

     

     

  4 اجملموع

  20 جمموع درجة النتاج العلمل

 النتاج العملل 3

 يف األربع سنوات األخرية ( الندوات.شاركة يف املؤمترات واللقاءات وامل ( 

 ( درجات2حبد أقطصأل )  .( درجة مشارك )نطصف( درجة للاضور1)

  صفة املشاركة اسم الفعالية

  مشارك  حضور   

  مشارك  حضور   

  مشارك  حضور   

  2 اجملموع

 املشاركة يف اللجان وفرق العمل علأل مستود الوزارة أو إدارة التعليم  

 ( درجات.5( درجة للعضوية. حبد أقطصأل )1( درجتان لرئاسة جلنة أو فريق ) 2)

  صفة املشاركة الفريق -اسم اللجنة 

  رئيس  عضو   

  رئيس  عضو   

  رئيس  عضو   
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  رئيس  عضو   

  رئيس  عضو   

  5 اجملموع

 ( امدرًبالربامج التدريبة .)) يف األربع سنوات األخرية ( 

 درجات.( 5) أقطصأل حبد ( درجة. 1) اساعات مدرًب(   4)  تدرييب يوم كل

  عدد األيام الساعاتعدد  مسمأل الربنامج التدرييب

     

     

  5 اجملموع

  التقديم علأل جائزة التعليم أو أي جائزة علأل املستود احمللل أو الدولل أو احلطصوأ علأل واحدة منها.  النتاج العملل 3

 درجات.( 4) أقطصأل حبد ( درجتان للمتقدم علأل اجلائزة. 2) درجات للااصل علأل جائزة ( 4)  

  الوصف اجلائزةاسم 

         تقدم عليها حطصل عليها   

         تقدم عليها حطصل عليها   

  4 اجملموع

  16 جمموع درجة النتاج العملل

4 
اخلربات 

 الوظيفية

 درجات.( 6) أقطصأل حبد درجتان لكل خربة وظيفية.  ( 2)  

  نوع اخلربة

  2 يف اإلدارة املتقدم للرتشح لقيادتها. امشرًفالعمل  

 ملدير إحدد اإلدارات يف إدارات تعليم العموم.  االعمل مساعًد 

 لرئيس أحد األقسام يف إدارات تعليم احملافظات. االعمل مساعًد 
2 

 

 اإلدارات يف إدارات تعليم العموم.  باإلنابة إلحدد االعمل مديًر 

 باإلنابة ألحد األقسام يف إدارات تعليم احملافظات. االعمل رئيًس 
2 

 

  6 جمموع درجة اخلربات الوظيفية

 اخلدمة 5

  العامة القواعد سنوات اخلدمة بعد السنوات املشروطة يف. 

 ( درجات.5سنوات ( بنطصف درجة. حبد أقطصأل ) 4كل سنة أو جزء منها بعد السنوات املشروطة ) 

  =        0.5( *  4)سنوات اخلدمة ع  :سنوات اخلدمة

  

  5 جمموع درجة اخلدمة

6  .يف األربع سنوات األخرية (  الشواهد اإلجيابية علأل مستود اإلدارة أو الوزارة ( 
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الشواهد 

 اإلجيابية

 ( درجات.5( درجة علأل مستود اإلدارة.  حبد أقطصأل )1درجة للوزاري و) (1)

  املستود الشاهد اإلجيابل

  وزاري  إداري   

  وزاري  إداري   

  وزاري  إداري   

  وزاري  إداري   

  وزاري  إداري   

  5 جمموع درجة الشواهد اإلجيابية

  60 جمموع الدرجة الكلية ) مللف املرشح (

 مناسبة املرشح للعمل املتقدم له 7
 10 رأي الرئيس املباشر يف املرشح  

 30 املقابلة الشخطصية  

  100 جمموع الدرجة الكلية يف املفاضلة العامة

 

 النتيجة النهائية 

  املكتسبة النهائية النتيجة النهائية

  8 جمموع املؤهل العلمي

  20 جمموع ال تاج العلمي

  16 جمموع ال تاج العملي

  6 اخلربال الوظيفية

  5 جمموع اخلدمة 

  5 اإلجيابية جمموع الشواهد

  40 جمموع م اسبة املرشح للعمل املتقدم له

  100 اجملموع

 

 رئيس/ععة قسم شؤون القيادات:    املسؤوأ عن رصد درجات البلاقة

االسم :                                                 التوقيع
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 اإلداريةخاصة بالقيادات  (   -8منوذج ) 

 ..................................................................:.بطاقة تقييم املرشح/ـــة
 )) درجات معايري املفاضلة ((

 العنطصر املعيار م
 الدرجة 

 املستاقة النهائية

1 
املؤهل 

 العلمل

 2 :) سنة ( بعد البكالوريوس دبلوم عاٍأ  

  ( درجة املاجستري) 6 :معتمدة  

 ) 8 درجة الدكتوراه ) معتمدة  

  8 اجملموع

2 

النتاج 

العلمل  

 املنجزات

 يف األربع سنوات األخرية (:إعداد نشرات معلنة للمستفيد توضح إجراءات إنهاء املعامالت للعمل املكلف به ( 

 .( درجات 3.  حبد أقطصأل ) ( درجة1املشرتك )؛( درجتان 2عمل مستقل ) 

   ال  نعم  مستقل  اسم النشرة

   ال  نعم  مستقل  اسم النشرة

  3 اجملموع

  يف األربع سنوات األخرية (  (:  االربامج التدريبية املتنوعة ) متدرًبيف املشاركة ( 

( 5) نطصف( درجة.  حبد أقطصأل ) ا( ساعات متدرًب4( كل يوم تدرييب ) القواعد ) دون تكرار مع الساعات التدريبية املشروطة يف 

 .درجات

  عدد األيام عدد الساعات مسمأل الربنامج التدرييب

     

     

     

  5 اجملموع

  يف األربع سنوات األخرية (    :الربامج التدريبية التخطصطصية لإلدارة املتقدم هلايف املشاركة ( 

 .( درجات6حبد أقطصأل )، ) نطصف( درجة ا( ساعات متدرًب4( كل يوم تدرييب ) القواعد ) دون تكرار مع الساعات التدريبية املشروطة يف 

  عدد األيام عدد الساعات مسمأل الربنامج التدرييب

     

     

     

     

  6 اجملموع

  14 جمموع درجة النتاج العلمل

 



 

50 
 

 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 العنطصر املعيار م
 الدرجة

 املستاقة النهائية

 النتاج العملل 3

 يف األربع سنوات األخرية (.املشاركة يف اللجان وفرق العمل علأل مستود الوزارة أو إدارة التعليم ( 

 ( درجات.6( درجة للعضوية. حبد أقطصأل )1( درجتان لرئاسة جلنة أو فريق ) 2)

  املشاركةصفة  الفريق -اسم اللجنة 

  رئيس  عضو   

  رئيس  عضو   

  رئيس  عضو   

  رئيس  عضو   

  رئيس  عضو   

  رئيس  عضو   

  رئيس  عضو   

  6 اجملموع

 يف األربع سنوات األخرية ((.    االربامج التدريبة ) مدرًب ( 

 درجات.( 6) أقطصأل حبد ( درجة. 1) اساعات مدرًب(   4)  تدرييب يوم كل

  عدد األيام عدد الساعات مسمأل الربنامج التدرييب

     

     

     

  6 اجملموع

  12 جمموع درجة النتاج العملل

4 
اخلربات 

 الوظيفية

 درجات.( 6) أقطصأل حبد درجتان لكل خربة وظيفية.  ( 2)  

  نوع اخلربة

 2 يف اإلدارة املتقدم للرتشح لقيادتها. االعمل موظًف  

 ملدير إحدد اإلدارات يف إدارات تعليم العموم.  االعمل مساعًد 

 لرئيس أحد األقسام يف إدارات تعليم احملافظات. االعمل مساعًد 
2 

 

 باإلنابة إلحدد اإلدارات يف إدارات تعليم العموم.  االعمل مديًر 

 باإلنابة ألحد األقسام يف إدارات تعليم احملافظات. االعمل رئيًس 
2 

 

 6 جمموع درجة اخلربات الوظيفية
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 اخلدمة 5

  العامة القواعد سنوات اخلدمة بعد السنوات املشروطة يف 

 ( درجات.5سنوات ( بنطصف درجة. حبد أقطصأل )4كل سنة أو جزء منها بعد السنوات املشروطة ) 

  =        0.5( *  4)سنوات اخلدمة ع  سنوات اخلدمة

  

  5 جمموع درجة اخلدمة

6 
الشواهد 

 اإلجيابية

 .يف األربع سنوات األخرية (   الشواهد اإلجيابية علأل مستود اإلدارة أو الوزارة ( 

 ( درجات.5( درجة علأل مستود اإلدارة.  حبد أقطصأل )1درجة للوزاري و) (2)

  املستود الشاهد اإلجيابل

  وزاري  إداري   

  وزاري  إداري   

  وزاري  إداري   

  وزاري  إداري   

  وزاري  إداري   

  5 جمموع درجة الشواهد اإلجيابية

  50 جمموع الدرجة الكلية ) مللف املرشح (

 مناسبة املرشح للعمل املتقدم له 7
  10 املرشحرأي الرئيس املباشر يف  

 40 املقابلة الشخطصية  

  100 جمموع الدرجة الكلية يف املفاضلة العامة

 

 النتيجة النهائية 

 املكتسبة النهائية النتيجة النهائية
 

  8 جمموع املؤهل العلمي

  14 جمموع ال تاج العلمي

  12 جمموع ال تاج العملي

  6 اخلربال الوظيفية

  5 جمموع اخلدمة 

  5 جمموع الشواهد اإلجيابية

  50 جمموع م اسبة املرشح للعمل املتقدم له

  100 اجملموع

 

 رئيس/ععة قسم شؤون القيادات:    املسؤوأ عن رصد درجات البلاقة

قيعاالسم :                                                 التو
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 بالقيادات التعليميةخاصة أ (  -9منوذج ) 
 

 استمارة املقابلة الشخصية

 اسم املرشح م

 عناصر املقابلة

 اجملموع  

املظهر والطصاة 

 العامة

 املرونة النفسية

 واالنفعالية

 احلضور الذهين

 وسرعة البديهة
 الثقة بالنفس

 مهارة احلوار

 واالتطصاأ

تسلسل األفكار 

 ومنلقيتها
 الدافعية للعمل الثقافة العامة

3 4 4 4 4 3 4 4 30 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 :عضو اللجنة

 التوقيع: العمل: االسم: 
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   ( خاصة بالقيادات اإلدارية -9منوذج ) 

 استمارة املقابلة الشخصية

 اسم املرشح م

 عناصر املقابلة

 اجملموع 

املظهر والطصاة 

 العامة

 املرونة النفسية

 واالنفعالية

 احلضور الذهين

 وسرعة البديهة
 الثقة بالنفس

 مهارة احلوار

 واالتطصاأ

تسلسل األفكار 

 ومنلقيتها
 الدافعية للعمل الثقافة العامة

3 6 5 5 6 4 5 6 40 

1  
        

 

2           

3           

4           

5           

6           

 :املقيم عضو اللجنة  
 

 التوقيع: العمل: االسم: 
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 شرح عناصر املقابلة الشخصية                        
     

 جوانب املالحظة )مساعدة لتاديد الدرجة املكتسبة للمرشح( العنطصر م

 ال ظافة، الرتتيب، التوسط، الت اسق )البعد ع  املبالغة أو اإلهمال(  املظهر العام 1

 املرونة النفسية واالنفعالية 2

متزن الفعل )عدم التوتر والقلق، اهلدوء، درجة الصول( وردة الفعل، حركة العي ل )ال 

تكون مستمرة ألسفل ومستمرة لألعلى(، ا ديث )ال يتكلم بسرعة زائدة حبيث ال ُيفهم 

ما يقول وال ببطء شديد(، يبتسم بأدب، يبادل املقيمل اإلحياءال اجلسمية، حركال 

جسمه )خاصًة الرقبة وعضالل الوجه والفكل( طبيعية حبيث يسلم م  آثار اإلدمان 

 على أي خمدر، ال يوجد لديه لزمال حركية.

3 
احلضور الذهين وسرعة 

 البديهة

سرعة فهم ما يراد، القدرة على ربط األحداث وتوظيف ذلك، ذكي، مّلاح )كما يقال يفهم 

 باإلشارة(، يعرف مغزى األمور، بعيد ع  السذاجة وا ماقة والبالدة. 

 الثقة بالنفس 4

مبتسم، نربة الصول الواثقة )غم مهزوزة(، تالئم حركة اجلسم مع ا ديث، غم 

ا ديث واالستماع للج ة، جيلس بشكل متطلع ال مييل للتوتر مرتدد، يوجه نظره أث اء 

 وال لالسرتخاء، غم متكلف.

 مهارة احلوار واالتطصاأ 5

يستمع بشكل جيد، يربه  على ما يقول، حيرتم وجهة ال ظر املخالفة، مرن، غم حاد، 

 ال يطيل ا ديث، ال ي شغل ع  املتحدث، يتواصل بصرًيا مع املتحدث، لديه القدرة

 على اإلق اع )يبتعد ع  االنطباعال(.

 تسلسل األفكار ومنلقيتها 6

االنتقال م  العام للخاص أو العكس، ربط األفكار فيما بي ها، الوصول إىل نتيجة م  

املعلوم للمجهول، التلخيص، طرح األسئلة، التفريق بل اآلراء وا قائق، املقارنة 

 . )سلبيال وإجيابيال ثم الرتجيح(، ال يعمم

 الثقافة العامة 7

لديه خلفية عامة يف جوانب ا ياة املختلفة )األدبية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية 

والرياضية(، ولديه علم بأهم األحداث، قارئ )ميك  سؤاله ع  آخر كتاب قرأه ومتى، 

 أهم فكرة يف الكتاب )غم كتاب اهلل(. 

 الدافعية للعمل 8
لديه مساهمال أخرى )ثقافية، اجتماعية(،ولديه إملام ببعض  يقدم مقرتحال، متحفز،

 تفاصيل العمل املرشح له.
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 (  10منوذج ) 

 استمارة جتميع درجات املقابلة الشخصية 
 

 

 

 م

 

 

 

 اسم املرشح

 درجة أعضاء جلنة اختيار القيادات التعليمية واإلدارية

 

 اجملموع
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1            

2            

3            

4            

5            

 توقيع أعضاء اللجنة
         

 

 (درجة املقابلة الشخطصية للمرشح = قسمة )جمموع درجات املقيمني للمرشح( علأل ) عدد املقيمني  
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 (  11منوذج ) 

 

 نتيجة املرشحني يف املقابلة الشخصية
 

 للمتقدمني:نتيجة املقابالت الشخطصية 

 أعضاء اللجنة:

 التوقيع العمل االسم م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 اسم املرشح م
 تقييم املرشحل

 مالحظال
 الدرجة اليت حصل عليها اإلدارة املتقدم هلا

1     

2     

3     

4     
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 بالقيادات التعليميةخاص أ (  -12منوذج ) 

 النتيجة النهائية للمرشحني

 اإلدارة املرشح هلا االسم م

 املؤهل
النتاج 

 العلمل

النتاج 

 العملل

اخلربات 

 الوظيفية
 اخلدمة

الشواهد 

 اإلجيابية

 املتقدم للعملمناسبة 

 اجملموع
 مالحظات الرتتيب

 الرئيس املباشر املقابلة

8 20 16 6 5 5 30 10 100 

1       
    

   

2       
    

   

3              

4              

5              

 ...........................مدير إدارة التعليم بع  أمني إدارة التعليم  قسم شؤون القيادات باألمانة رئيس/عععة

 :االسم  :االسم  :االسم

 التوقيع /  التوقيع /  التوقيع /

 
 (ُينقل للطصف الثانل للقيادات –ال يكلَّف  –يف خانة املالحظات: )يكّلف  لمالحظة: تتم كتابة ما يل



 

58 
 

 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 خاص بالقيادات اإلدارية(    -12منوذج ) 

 النتيجة النهائية للمرشحني

 اإلدارة املرشح هلا االسم م
 املؤهل

النتاج 

 العلمل

النتاج 

 العملل

اخلربات 

 اخلدمة الوظيفية

الشواهد 

 اإلجيابية

 مالحظات الرتتيب اجملموع مناسبة املتقدم للعمل

الرئيس  املقابلة

 املباشر

8 14 12 6 5 5 40 10 100 

1              

2              

3              

4              

5              

 ...........................مدير إدارة التعليم بع  أمني إدارة التعليم  رئيس/عععة قسم شؤون القيادات باألمانة

 :االسم  :االسم  :االسم

 التوقيع /  التوقيع /  التوقيع /

 (ُينقل للطصف الثانل للقيادات –ال يكلَّف  –يف خانة املالحظات: )يكّلف  لمالحظة: تتم كتابة ما يل 
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 نماذج خاصة بالنقل
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 ( 13منوذج ) 

 (للقيادات التعليمية واإلدارية)استمارة طلب نقل 

  العمل احلالل  

 

 مربرات طلب النقل: 

1  

2  

  :ُتدّون الرغبات مرتبًة وفق األولوية(رغبات النقل ( 

 مالحظات العمل بهااإلدارة اليت يرغب يف اسم  م

1   

2   

4   

5   

 :رأي الرئيس املباشر 

 موافق  غري موافق 

 أسبا  عدم املوافقة
 

 

 :التوقيع  :االسم

 

  م الللباسم مقّد

  العمل احلالل

  التوقيع

  التاريخ

 مالحظات: 

 .اإلدارات املللوبةيف  عدم وجود شواغريف حاأ  لهنظر وال ُي ،يقدم طلب النقل يف نهاية العام الدراسل -1

 اخلاصة علأل املتقدم للموقع القيادي الشاغر املللو  النقل له. لقواعدجيب أن تنلبق ا -2

 .النقل من عدمهيف  جلنة اختيار القيادات التعليمية واإلداريةبرأي فأل كتُيعند وجود شاغر  -3

  .عند تقدم أكثر من قائد علأل نفس املوقع الشاغر (14للنموذج رقم ) وفًقاجترد مفاضلة للمتقدمني  -4
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 ( 14منوذج ) 

 قائد انتقالاستمارة مفاضلة طلب 

  العمل املتقدم له  العمل احلالل  االسم
 

 الشروط العامة   :أواًل

 .الشروط العامة
 مدد انلباق الشروط

 ال نعم

 .أن حيقق املتقدم الشروط اخلاصة لإلدارة املعلن عنها   

 سنوات يف العمل احلالل. (3)كون املتقدم قد أمضأل أن ي   

 : معايري املفاضلة اثانًي

 ( درجات10االنتقاأ من اإلدارة ) -1
 الدرجة

 املستاقة النهائية

 ( 10مل يسبق له االنتقاأ  )سبق له االنتقاأ ألكثر  ،درجات( 5، سبق له االنتقاأ إلدارة واحدة )درجات 

 من إدارة ) صفر(

  10 ال  نعم  له االنتقاأ إىل إدارة أخردمل يسبق 

  5 ال  نعم  سبق له االنتقاأ إلدارة واحدة 

  0 ال  نعم  سبق له االنتقاأ ألكثر من إدارة 

  10 اجملموع

 

 ( درجات10سنوات اخلربة يف اإلدارة ) -2
 الدرجة

 املستاقة النهائية

  لكل سنة درجة حبد أقطصألاملشروطةسنوات القيادة بعد الثالث سنوات اخلربة يف ، 

  10 ( درجات10)  

 (      عدد سنوات اخلربة بعد السنوات املشروطة   )   

  10 اجملموع
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

 (10جنازات والشواهد اإلجيابية )اإل -3
 الدرجة

 املستاقة النهائية
 

 املؤهل العلمل. 
 الدرجة

 املستاقة النهائية

  4 (علأل درجة الدكتوراه )معتمدة حاصل

  2 (علأل درجة املاجستري )معتمدة حاصل
 

 األخرية الثالث سنواتخالأ  العلمل لنتاجا.   
 الدرجة املستاقة

 املستاقة النهائية

 درجات. 4درجتان، حبد أقطصأل  ا( متدرًبساعة 12كل برنامج تدرييب ) :(امتدرًبالربامج التدريبية )

1. ................................................................................... 

2. ................................................................................... 

4  

  األخرية الثالث سنواتالنتاج العملل خالأ. 
 الدرجة املستاقة

 املستاقة النهائية

 درجات. 4درجتان، حبد أقطصأل  ا( مدرًبساعة 12كل برنامج تدرييب ) :(امدرًبية )الربامج التدريب

1. ................................................................................... 

2. ................................................................................... 

4  

) نطصف  رية ) درجتان( علأل مستود اإلدارةالوزا :املشاركة يف اللجان علأل مستود الوزارة أو اإلدارة العامة

 درجات. 4درجة(، حبد أقطصأل 

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

4  

    5- سنوات األخرية لثالثاملبادرات واملشاريع التلويرية خالأ ا. 
 الدرجة املستاقة

 املستاقة النهائية

 درجات. 4أقطصأل  ( لكل مبادرة، حبداملبادرات واملشاريع التلويرية املنفذة )درجتان

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

4  
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 .الشواهد اإلجيابية خالأ الثالث سنوات األخرية 
 املستاقةالدرجة 

 املستاقة النهائية

 منش  وزاري لعمل ذي عالقة ) درجتان ( ذيأي شاهد إجيابل 

 أي شاهد إجيابل من املدير العام للتعليم لعمل ذي عالقة ) درجة واحدة (

 أي شاهد إجيابل من جهة رمسية لعمل ذي عالقة ) نطصف درجة(

1. .........................................................................................

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

2. ......................................................................................... 

5  

  10 جيابيةات والشواهد اإلجمموع الدرجة الكلية لإلجناز

 

 

 النتيجة النهائية 
 

 املكتسبة النهائية النتيجة النهائية

  10 االنتقاأ من اإلدارة

  10 سنوات اخلربة 

  10 جيابيةاإلجنازات والشواهد اإل

  20 رأي أعضاء اللجنة

  50 اجملموع

 

  توقيعه  اسم املسؤوأ عن تلبيق االستمارة

  توقيعه  اسم رئيس اللجنة ) املفوض (

 ( 20رأي أعضاء اللجنة )  -4
 الدرجة

 املستاقة النهائية

 20 رأي أعضاء اللجنة  

  20 اجملموع
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 ميف إدارات التعلي القيادات التعليمية واإلداريةآليات ترشيح 

 

 

 

 

  ( . شراف الرتبوي شاغلل الوظائف التعليمية     1428اإلدارة العامة لإل ضوابط تكليف  هععععع(. 

 وآلياته.

 .هععع(. اختيار مديري اإلدارات الرتبوية. الشروط 1433)اإلدارة العامة للتعليم مبنلقة اجلوف

 ومعايري املفاضلة.

 ( . الدليل 1437/1438اإلدارة العامة للتعليم مباافظة جدة .)اإلجرائل لرتشيح وتكليف  هععععع

 القيادات وآلياته.

    ( .الدليل اإلجرائل ملعايري ترشعععيح       1437/1438اإلدارة العامة للتعليم مبلقة تبوك .)هععععععع

 العامة للتعليم مبنلقة تبوك. واإلدارية لإلدارةالقيادات التعليمية 

 ( .دليل تكليف القيادا1433/1434اإلدارة العامة للتعليم مبنلقة جنران ،)ت الرتبوية هعععععع

 واإلدارية بإدارة التعليم مبنلقة جنران.

  سراة عبيدة. )بدون(.دليل تكليف القيادات الرتبوية واإلدارية بإدارة  اإدارة لتعليم مباافظة 

 التعليم يف سراة عبيدة.

 دار أجياأ للنشر والتوزيع. .سار القيادة كيف تطصبح قائًدا فاعاًل  .هع(1429) .إبراهيم الفقل 

 مكتبة جرير. . الرياض:القيادة املرتكزة علأل املبادئ .(هع1429)   .كويف ستيفن آر  

  (  مناذج التميز اإلداريهع1436علل عبد الوها ):قرطبة للنشر والتوزيع. الرياض.  

 

 

 

    املراجع       



 

65 
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 املراجعة اللغوية واملتابعة: د. فريال عبداهلل ا قباني

 اإلشراف العام 
 األمني العام إلدارات التعليم د. راشد بن غياض الغياض

 

  القيادات التعليمية واإلدارية يف إدارات التعليم آليات ترشيحفريق إعداد 

 املهمة جهة العمل االسم

 يا قبان د. فريال ب ت عبد اهلل
 جهاز الوزارة / األمانة العامة إلدارال التعليم

 وحدة شؤون القيادة الرتبوية
 مشرف الفريق

 اإلعدادرئيس فريق  اإلدارة العامة للتعليم مب طقة اجلوف م ور ب  حويطي السرحاني

 عضو اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة ب  سعيد باحطاب عبد اهلل

 عضو اإلدارة العامة للتعليم مب طقة تبوك العودة زأريج ب ت عبد العزي

 عضو اإلدارة العامة للتعليم مب طقة جنران سلوى ب ت علي آل عقيل

 عضو سراة عبيدةإدارة التعليم مبحافظة  ثابت ب  مشبب آل مشعف
 

 آليات الرتشيحفريق تطوير 

 املهمة جهة العمل االسم

 ناصر ب  سامل الرشيد
 جهاز الوزارة / األمانة العامة إلدارال التعليم

 وحدة شؤون القيادة الرتبوية
 مشرف الفريق

 التطوير رئيس فريق  اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة محدان ب  حممد القلطي

 عضو اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة جدة ب ت نزيه قدوريه يدة 

 عضو اإلدارة العامة للتعليم مب طقة اجلوف أماني ب ت تركي املفرج

 عضو اإلدارة العامة للتعليم مب طقة تبوك موسى ب  سليمان ا ربي

 عضو اإلدارة العامة للتعليم مب طقة جنران مجيلة ب ت حييى العسمي

 عضو إدارة التعليم مبحافظة سراة عبيدة مبارك آل طرادمرعي ب  

 فريق العمل
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