
وزارة التعليم

ادارة تعليم صبيا

اللجنة الفرعية للتشكيالت اإلشرافية 

......................................................:الرقم

....................................................:التاريخ

.................................................:املرفقات

 
ا
:تعليمات عامة: أول

.تتولى لجنة التشكيالت اإلشرافية اإلشراف العام على كافة إجراءات الترشيح .1
.التقيد بالجدول الزمني للترشيح كل فيما يخصه.2
:  هـ، وحتى نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق1442/11/26تبدأ فترة الترشيح اعتبارا من يوم االربعاء املوافق .3

.هـ، ولن ينظر ألي طلب بعد نهاية املدة املحددة1442/12/3
 / يحق للمرشح .4

 
 موحدا

 
.ة التقديم على مجال إشرافي واحد حيث سيكون االختبار اختبارا

 ة / على املرشح .5
 
لضوابط تكليف االطالع على الشروط و الضوابط العامة و الخاصة للترشيح للمجاالت اإلشرافية وفقا

.(التكليف / الباب السابع ) شاغلي الوظائف التعليمية للعمل اإلشرافي والئحة الوظائف التعليمية 
.على املرشحة االهتمام باستكمال ملف الترشيح ، وسيتم استبعاد امللفات غير املكتملة .6
.ــات التقديم مرة أخرى / لن ينظر للطلبات القديمة في نظام الترشيح و املفاضلة وعلى الراغبين .7
.ـات على محتوي هذا التعميم و أخذ تواقيعهم بالعلم/ ة املدرسة إطالع املعلمين /على قائد.8
.لترشيح ت ممن تنطبق على الضوابط على لـا/ ات التربويات حث املتميزين / ة املدرسة و املشرفين /على قائد.9

 
ا
:الخطوات اإلجرائية : ثانيا

:و إرفاق مسوغات الترشيح اآلتية ( 6،4،1)ة باستكمال النماذج رقم / يقوم املرشح.1
.السيرة الذاتية مرفق بها صورة شخصية حديثه •
.ملخص يتضمن الرؤية املستقبلية ملجال الترشيح ، ومقترحات التطوير •
.صور من املؤهالت الدراسية •
صورة من شهادات الشكر والتقدير•
.صور من شهادات الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها •
(1) ة املدرسة التأكد من استكمال مسوغات الترشيح املوضحة في الفقرة /على قائد.2
ة له/في املرشحة املختصة/ات و إرفاق مرئيات املشرف/ لدراسة ملفات املرشحين : تشكيل لجنة في كل مكتب تعليم .3

 للجنة التشكيالت اإلشرافية على البريد اإللكتروني
 
.akwaje6639@moe.gov.sa: وترسل إلكترونيا

mailto:akwaje6639@moe.gov.sa
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......................................................:الرقم

....................................................:التاريخ

.................................................:املرفقات

 
 
:  ............................................................................................الجنسية:  ...................................................................................... االسم رباعيا

: ................................................................................تاريخ امليالد: ...................................................................................... رقم السجل املدني
:  ..............................................................................الحالة االجتماعية: ......................................................................................  مكان امليالد

: ......................................التخصص: .................................... مصدره: ............................ تاريخه: ......................................... املؤهل الجامعي
: ......................................التخصص: .................................... مصدره: ............................ تاريخه:  ............................................... أعلى مؤهل

:.......................................تاريخ املباشرة: ......................................................... مقره: ................................................................. العمل الحالي

 
ا
:أول

بيانات 
عامة 
يكتبها
املرشح 
بنفسه

غير ذلك مشرف مرشد طالبي مدير وكيل معلم
تذكر مدة: الخدمة في التعليم
:العمل في كل مما يلي

ث م ب

: ....................................................................التاريخ............................................................................................................. : ة/ توقيع املرشح
: ......................................الختم: ................................................ التوقيع: .................................................................... ة املدرسة/اسم مدير 

 
ا
بيانات تستكمل من إدارة التعليم: ثانيا

هـ14 هـ14 هـ14 هـ14 ةدرجات اآلداء الوظيفي في األعوام األربعة األخير 

:ة/ة املختص في املرشح/ رأي املشرف
اسم ................................................................................................................... ................................................................................................................................

: .................................الختم:  ....................................................... التخصص: .................................................................................ة املختص/املشرف

:ة/ة مكتب التعليم في املرشح/ رأي مدير
...................................................................................................................................................................................................................................................

:  ........................................................................  التوقيع: ......................................................................................................................... ة املكتب/اسم مدير

:ة/ رأي اإلدارة القانونية في املرشح
ــا وأنه / سلوكهــا أو/ـــا مايدل على تقصير عمله/ ـا أعاله، ُوجد أنه لم يصدر بحقه/ة املدون اسمه/باالطالع على ملف األستاذ:  ة/ إفادة من واقع ملف املرشح

 في قضية دائرة في الوقت الحالي
 
.لي طرفا

: ......................................التاريخ:  ....................................................... التوقيع.................................................................................: ة املختص/اسم املوظف

(: ............................................................القسم...................................................................... ): اإلدارة:    ة القسم الفني املختص في إدارة التعلم/رأي رئيس
.................................................: ...........................................................................................................................يرشح بسببل)      ( يرشح                  )      ( 
: ...............................................................التاريخ: ............................................................ التوقيع: ................................................................................ االسم

:ة اإلدارة املرشح لها املرشح/رأي مدير
...................................................................................................................................................................................................................................................

: ...............................................................التاريخ: ............................................................ التوقيع: ................................................................................ االسم

يمنموذج ترشيح للعمل في املدرسة والعمل اإلشرافي في إدارات التعل

(1)نموذج رقم 
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.................................................:املرفقات

 
 
املهارات األساسية: ثانيا  

ا
املهارات التربوية: أول

الدرجة 
ةاملستحق

الدرجة العناصر الدرجة 
ةاملستحق

الدرجة العناصر

5
.حل املشكالت 1.

5  )آداء دروس تطبيقية داخل املدرسة 
 
أو برنامجا

 
 
(.تطبيقيا

1  .

5
.إدرة الحوارات واالجتماعات 2.

5 مجة داخل تبادل الزيارات الصفية وغير الصفية املبر 
.املدرسة وخارجها

2.

5
.مهارات االتصال الجماعي 3.

10 التربوي التعليميالعملمجالفيبحوثإعداد
.التقويموأساليبالتدريسوطرائق

3.

5
.طريقة اتخاذ القرارات 4.

5 التربويةاملشاغل املشاركة مع 
اإلشراف التربوي 

أو الجهة 
االشرافية 
املختصة في 
تخطيط أو 
تنفيذ بعض 
:ةالبرامج التربوي

4.

5 .تقويمالتخطيط واملتابعة والتوجيه وال
5.

5 اإلثرائيةاملحاضراتإلقاء

5 .كتابة التقارير 6. 5 .علمينللمالتربويةاللقاءاتتنفيذ

5 .املالحظة وتخيص الواقع 7.
5 .العملأوراقإعداد

5
مهارات إعداد الخطابات واملحاضر 

.اإلدارية الرسمية
8.

5 .ميدانيةتجاربتنفيذ

40
املجموع

5
.ونقدهااملدرسيةاملقرراتدراسة 5.

10 .التعامل مع الحاسب اآللي بما يخدم مجال عمله 6.

60 املجموع

100 :املجموع الكلي

10 درجات( 10)ليتحول املعدل إلى ( 100÷10×مجموع درجاته )الناتج 

:املرئيات

استمارة الخبرة العملية للمرشح للعمل اإلشرافي

(4)نموذج رقم 

: ............................................اسم املدرسة:  ...................................................... التخصص: ............................................................................. اسم املرشح

oرائد النشاط، املرشد الطالبي، أمين مصادر التعلم: ينفذه أحد الفئات التالية: البرنامج التطبيقي.

oرائد النشاط، املرشد الطالبي، أمين مصادر التعلم: برنامج زيارات مخطط له وينفذ خارج الصف الدراس ي للفئات التالية: تبادل الزيارات غير الصفية املبرمجة.

يقوم بتعبئة النموذج مدير املدرسة واملشرف املختص بصفة مستقلة، ثم يحسب معدل التقويمين

(  ...................................................مدير املدرسة، مشرف تربوي )العمل : .........................................................................  السم

الختم الرسمي



وزارة التعليم

ادارة تعليم صبيا

اللجنة الفرعية للتشكيالت اإلشرافية 

......................................................:الرقم

....................................................:التاريخ

.................................................:املرفقات

ة التعليمة للعمل اإلشرافي في إدار /استمارة تقويم الشروط الخاصة للمرشح

(6)نموذج رقم 

.............:   .........................................................................................................................اسم اإلدارة أو القسم

oرائد النشاط، املرشد الطالبي، أمين مصادر التعلم: ينفذه أحد الفئات التالية: البرنامج التطبيقي.

oرائد النشاط، املرشد الطالبي، أمين مصادر التعلم: برنامج زيارات مخطط له وينفذ خارج الصف الدراس ي للفئات التالية: تبادل الزيارات غير الصفية املبرمجة.

يقوم بتعبئة النموذج مدير املدرسة واملشرف املختص بصفة مستقلة، ثم يحسب معدل التقويمين

(  ...................................................مدير املدرسة، مشرف تربوي )العمل : .........................................................................  السم

الختم الرسمي

• 
 
(:ترتب حسب تواريخ الحصول عليها: ) ة/الدورات التدريبية التي حصل عليها املرشح: أوال

• 
 
 /الدورات التدريبية التي شارك فيها املرشح: ثانيا

 
 وتدريبا

 
(:ترتب حسب تواريخ الحصول عليها: : ) ة إعدادا

مدته التقدير تاريخ الحصول 
عليه

ذمكان التنفي الجهة املنظمة اسم البرنامج م

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

مدته عدد 
الساعات

نوع املشاركة تاريخ التكليف مكان 
يذالتنف

جهة 
يذالتنف

اسم البرنامج
م

معد 
حقيبة

معد 
برنامج

مدرب نهايته بدايته

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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االحتيـــاج المتبقـــــي من 

التشكيالت اإلشرافية

بنات/            بنين       

هـ1442للعام الدراس ي 



هـ1442للعام ( بنني)احتياج إشراف اجملال 

هـ1442للعام ( بنني)احتياج إشراف املواد 

وزارة التعليم

ادارة تعليم صبيا

اللجنة الفرعية للتشكيالت اإلشرافية 

هـ1442للعام ( بنات)احتياج إشراف اجملال 

هـ1442للعام ( بنات)احتياج إشراف املواد 

الحتياجالقسم
اإلدارة 

(مركزي )
الدربالريثبيشفيفاالدايرهروبالعيدابيضمدصبيا

312وحدة الخدمات اإلرشادية
11وحدة تطوير املدارس

الحتياجالقسم
اإلدارة 

(مركزي )
الدربالريثبيشفيفاالدايرهروبالعيدابيضمدصبيا

11مادة التربية اإلسالمية

11الصفوف األولية

11مادة اللغة العربية

الحتياجالقسم
اإلدارة 

(مركزي )
الدربالريثبيشفيفاالدايرهروبالعيدابيضمدصبيا

11(ليمتقنيات التع)تجهيزات مدرسية 
11شؤون املعلمات 

62121التوجيه واإلرشاد الطالبي
13112221112وحدة الخدمات الرشادية 

211النشاط الطالبي 
3111الصحة املدرسية 

11التمبزمركز 
11وحدة تطوير مدارس 

11جودة
11التعليم امانة

11قيادة مدرسية
11األمن والسالمة

الحتياجالقسم
اإلدارة 

(مركزي )
الدربالريثبيشفيفاالدايرهروبالعيدابيضمدصبيا

41111مادة اللغة العربية 
211مادة الرياضيات 

11مادة الحاسب اآللي 
211الصفوف األولية 
11اعية التربية الوطنية والجتم


