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تنويه

ُوضع اإلطار المرجعّي لكفايات المدير في جميع مراحل الّتعليم األكاديمّي ما قبل الجامعّي بمشاركة عدد كبير من 

الخبراء الّتربوّيين، من المديرّية العاّمة للّتربية والمديرّيات الّتابعة لها والمناطق الّتربوّية، ومن الّتفتيش الّتربوّي، 

المعّلمين والمعّلمات  له، ومن عدد من مديري دور  الّتابعة  للبحوث واإلنماء والمكاتب  الّتربوّي  المركز  ومن 

والمسؤولين الفّنّيين في مراكز الموارد، ومن كلّية الّتربية في الجامعة الّلبنانّية ومن الجامعات الخاّصة، وعدد 

من مديري الّثانوّيات والمدارس الّرسمّية والخاّصة في لبنان، وذلك في خالل ورش عمل أُنجزت ووثِّقت.

ل على اقتراحات الجميع وتعديالتهم وإضافاتهم في الّتأليف إلظهار هذا المنتج. وقد عوِّ
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كلمة رئيس المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء

مواكبة  إىل  الجهود  كامل  تُسّخر  كبرية، حيث  تحّوالت  لبنان  الّتبوّي يف  الّنظام  يشهد  العامليّة،  الّتبويّة  التّطّورات  يف ظل 

الحديثة.  الّتبويّة  املناهج  وضع  أهّمها  ومن  العامليّة،  اإلنجازات 

الّتبويّة عموًما، واإلدارة  اإلدارة  أن يتافق ذلك مع تطوير يف  بّد من  لها ولتحصني مسارها ال  للمناهج وحامية  ومواكبة 

مرجعّي  إطار  وضع  بدوره  يستدعي  والّذي  املدارس،  ملديري  املهنّي  التّطوير  تفعيل  يستوجب  وهذا  خصوًصا،  املدرسيّة 

بالكفايات. املقاربة  عىل  مبنّي  املدير،  لكفايات 

فكان اإلطار املرجعّي لكفايات املدير يف جميع مراحل التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي، وهو باكورة إنتاج قسم اإلدارة 

الّتبويّة يف الهيئة األكادمييّة املشتكة يف املركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء.

هذا اإلطار املرجعّي ينسجم مع الّسياسات الّتبويّة يف لبنان والّنظام الّتبوّي ويواكب االتّجاهات الّتبويّة الحديثة واألطر 

املرجعيّة العامليّة، وهو مبنّي عىل كّل ما تّم إنجازه عىل صعيد وزارة الّتبية والتّعليم العايل يف لبنان واملركز الّتبوّي للبحوث 

الّتبويّة واملدرسيّة  الّتبوّي عموًما، وباإلدارة  بالّشأن  واإلمناء، حيث يُشّكل وثيقة قانونيّة وإداريّة وتنظيميّة لكّل املعنيّني 

ُخصوًصا. كام ميكن اعتامده ماّدة أساسيّة يف وضع برامج اإلعداد والتّدريب ملديري املدارس واإلدارينّي فيها، كام يف وضع 

التّوصيف الوظيفّي ومعايري اختبارات األهليّة إلدارة املدارس.

يُعّد هذا اإلطار املرجعّي خطوة تحويليّة مهّمة يف اإلدارة املدرسيّة، ويف تعزيز كفايات مديري املدارس وإكسابهم املعارف 

القياديّة واإلداريّة لديهم، إِضافًة إىِل تنمية القدرات وتحسني األداء وتفعيل العالقات املهنيّة والّشاكات  وتنمية املهارات 

التّطّورات،  التّعلّمّي، منخرطة يف املجتمع ومواكبة لكّل  املجتمعيّة، للوصول إىل مدرسة فّعالة مبنيّة عىل مفهوم املجتمع 

والّساعية للتّحسني والهادفة لتحصني املتعلّمني وإنتاج قادة املستقبل حاميل سامت املتعلّم اللّبنايّن.

بوركت الجهود املبذولة من قبل فريق العمل يف لجنة مشوع اإلدارة الّتبويّة يف قسم اإلدارة الّتبويّة.

رئيس المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء بالتّكليف

األستاذ جورج نهرا
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كلمة رئيس قسم اإلدارة الّتربوّية

عاملنا اليوم هو يف حالة تغرّي دائم ومستمّر، ويواكب هذا التّغرّي تطّور متسارع يف املعرفة والتّكنولوجيا، وتحّديات عديدة 
ومتنّوعة، ومل يعد يخفى عىل أحد أّن حجر األساس يف هذا التّطّور هو القطاع الّتبوّي بكّل مكّوناته وجوانبه، بحيث يَُعدُّ 
الرّكيزة الرّئيسة لالستثامر والتّنمية ومصدر الجودة يف بناء قادة املستقبل. أّما عامد هذا القطاع والعنرص األساس يف تطّوره 
فهو اإلدارة الّتبويّة الّناجحة واإلدارة املدرسيّة الفّعالة، لذا اعتمدت معظم الّدول يف سياساتها الّتبويّة عىل دعم األبحاث 
والّدراسات وعىل الحداثة والتّطوير يف املقاربات واالستاتيجيّات واملامرسات، ومن أهّمها متهني اإلدارة الّتبويّة واملدرسيّة 

والتّطوير املهنّي املستمّر لكّل مكّوناتها، وذلك لتحقيق معايري الجودة الّشاملة يف هذا القطاع. 

بّد من  ال  كان  وتطّوراتها  العامليّة  الّتبويّة  الّسياسات  مواكبة  نستطيع  وليك  العامل،  لسنا مبعزل عن  إنّنا  لبنان، وحيث  يف 
االلتفات إىل أهّميّة اإلطار املرجعّي لكفايات املدير، والّذي سيشّكل املرجع األساس يف عمليّة التّطوير املهنّي لإلدارة املدرسيّة 
بكل مكّوناتها، ويف تحسني املامرسات وتنمية املامرسني لتصبح اإلدارة املدرسيّة متمرّسة وكفوءة ومتخّصصة ومحتفة وقادرة 

عىل التّخطيط وإدارة األزمات ومواجهة التّحّديات. 

من املعلوم أّن مدير املدرسة يتعامل عادة مع مواقف وعوامل ومتغرّيات ذات طبيعة تأثرييّة واضحة، وبذلك سيعّزز اإلطاُر 
املرجعّي كفاياته من خالل إكسابه املعارف وتنمية قدراته ومهاراته القياديّة ليصبح أكرث كفاءة للتّعامل معها، وأكرث شفافيّة 
وموضوعيّة يف أخذ املواقف، وأكرث متّكًنا من إحداث تغيريات حقيقيّة، وأكرث مترًّسا يف أداء دوره القيادّي يف تطوير املدرسة 

ويف تحسني مخرجاتها.

اإلطار املرجعّي لكفايات املدير يف جميع مراحل التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي، هو نتيجة تضافر جهود وتعاون فريق 
عمل لجنة مشوع اإلدارة الّتبويّة يف قسم اإلدارة الّتبويّة يف الهيئة األكادمييّة املشتكة يف املركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء 
من خالل برنامج دعم مبادرة توفري التّعليم لجميع األطفال يف لبنان )S2R2(، كام هو نتيجة عمل تشاريكّ بني فريق العمل 
وعدد كبري من الخرباء الّتبوينّي يف جميع ميادين القطاع الّتبوّي واإلدارة الّتبويّة من خالل ورش عمل تشاركيّة أسهمت يف 

إغناء هذا املنتج. 

وبفضل كّل هذا الّسعي واملجهود وحّب العمل الفريقّي والحرص عىل جودة اإلنتاج والتّعاون والتّشارك بني أعضاء الفريق 
ودعم رئييس املركز الّتبوّي املتواليّني عىل سّدة الرّئاسة يف خالل العامني 2019 و2020، وبفضل برنامج الـ S2R2 صدر هذا 
لبنان،  املدرسيّة يف  الّتبويّة واإلدارة  لإلدارة  املهنّي  والتّطوير  التّنمية  يُعّد خطوة مهّمة عىل طريق  املرجعّي، وهو  اإلطار 
الّتي قام بها املركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء، وال بّد من أن يقطف املعنيّون يف اإلدارة التبوية عموًما واملدرسيّة خصوًصا، 

واملعلّمون واملتعلّمون مثارها. 

ختاًما، ال بّد من أن أشكر فريق العمل، املؤلِّفات واملؤلِّفني، عىل الّصدقيّة يف العمل والحرفيّة والجودة، وعىل املحبَّة واإلخالص 
والتّفاين يف تغطية كّل الجوانب الّتي خدمت وضع هذا اإلطار املرجعّي، حتّى آخر يوم، وآخر مراجعة وتدقيق، وبقَي الّسؤال 

يتّدد يف ذهن كّل مّنا: هل كان من املمكن أن نعمل أفضل ماّم قمنا به؟ 

لكن وللحقيقة أجيب عن هذا التّساؤل: »سعينا إىل تقديم األفضل بحّب وحرص وصدقيّة وتعاون، وقد قطعنا وعًدا عىل 
أنفسنا مبتابعة تطبيقه واالستفادة منه يف نتاجات أخرى ملصلحة الّتبية واملتعلّمني يف لبنان، فهذا الّنتاج هو ماّدة حيّة قابلة 

للتّطبيق والتّعديل والتّطوير.« 

رئيس قسم اإلدارة التّربويّة بالتّكليف

د سابق أكرم محمَّ
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اإلطار الّتمهيدّي

مقّدمة

ومواجهة  التّطّورات  هذه  مواكبة  والّتبوّي  اإلدارّي  املجالنَْي  يف  العاملني  عىل  يفرض  ومتسارًعا،  الفتًا  تطّوًرا  العامل  يَشهد 
التّحّديات والتّحديث يف نظم العمل. األمر الّذي يتطلّب الّنظر إىل املؤّسسة الّتبويّة عىل أنّها منظومة متكاملة، مكّونة من 
مجموعة من العنارص املتابطة واملتناغمة واملتفاعلة. إّن ِسَمة التّغيري الّتي متيّز عاملنا اليوم حتّمت عىل اإلدارة املدرسيّة 
أن تتطّور ِعلاًم وفنًّا يف آٍن واحد، لتلبية متطلّبات العرص الحديث والتّكيّف معها بجودٍة عالية، وهذا ما يطبع قطاع الّتبية 

والتّعليم بكل مجاالته.

لذلك، يأيت اإلطار املرجعّي لكفايات املدير يف جميع مراحل التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي، يف سياق التّوّجه العاملّي 
لزيادة االهتامم مبوضوع اإلدارة الّتبويّة وتطويرها، الّذي تبّناه املركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء، واستكاماًل لسلسلة من األطر 
املرجعيّة الّتي كان قد أصدرها املركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء ووزارة الّتبية والتّعليم العايل ألربع مهن تربويّة، بهدف بناء 

ثقافة مشتكة بني جميع األفرقاء املعنينّي يف القطاع الّتبوّي واعتامد رؤية موّحدة ومنهجيّة متناغمة يف العمل.

يُشّكل هذا اإلطار وثيقة حيّة، ووسيلة حيويّة، ومرجًعا قانونيًّا وإداريًّا وتنظيميًّا منسجاًم مع الّسياسات الّتبويّة، وهو يُعدُّ حجر 
األساس يف وضع برامج اإلعداد والتّدريب والتّطوير املهنّي وتنظيم آليّة اختبار أهليّة املرّشحني إلدارة املدرسة ومواكبة مديري 

املدارس والثّانويّات يف جميع مراحل التّعليم ما قبل الجامعّي، وهو يسهم أيًضا يف تحقيق أهداف التّنمية املستدامة 2030.

 اإلطار
المرجعّي لكفايات 
المدير في جميع 
مراحل الّتعليم 

األكاديمّي ما قبل 
الجامعّي

ينسجم مع 
السّياسات 
الّتربوّية

مرجع قانونّي 
وإدارّي وتنظيمّي

 الكفايات
)معارف + مهارات + 
يساهم في تحقيق اّتجاهات وسلوكيات(

أهداف الّتنمية 
المستدامة 2030

ماّدة أّولّية للّرصد 
والمتابعة

ماّدة أّولّية لكل ما يتعّلق 
بالّتقييم الّذاتّي وتقييم 

األداء والمدرسة

يربط بين المدير 
ومختلف الجهات 
ماّدة أّولّية لبناء واألفراد

القدرات )اإلعداد 
والّتدريب المستمر(

يدعم المدير في مواجهة 
تحّديات القرن الواحد 

والعشرين
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تَكمن أهميّة هذا اإلطار املرجعّي يف تكوين معرفة جيّدة للكفايات واملؤّشات الخاّصة مبديري املدارس يف جميع مراحل 
التّعليم ما قبل الجامعي، واستخدام هذه املعرفة للتّأكّد من نجاحهم وتحديد مجاالت تطّورهم الّذايتّ وبناء قدراتهم، فهو 

مادٌَّة أّوليّة للرّصد واملتابعة ولكّل ما يتعلّق بتقويم األداء والتّقويم حيث يلزم. 

وملّا كان ال بّد للمدير من أن يسعى دامئًا إىل تطوير ذاته أّواًل واآلخرين ثانيًا يف املجتمع املدريّس، ليواكب تطّورات القرن 
مامرسات  إتقان  منه  يستلزم  وهذا  مستجّدات،  من  واألزمات  الطّوارئ  حاالت  تفرضه  وما  وتحّدياته  والعشين  الواحد 
وتقنيّات متخّصصة، لذلك شمل هذا اإلطار مجموعة من الكفايات الّتي تشّكل مجموعة من املعارف والقدرات واملهارات 
واملواقف واملامرسات املتداخلة فيام بينها، تتبلور يف وضعيّات محّددة يعمل املدير عىل تطويرها لتحقيق أهدافه املهنيّة. 
ولقد ُحّددت الكفايات بناًء عىل متطلّبات املهنة ويف ضوء الحاجات الّتبويّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة يف الّسياق اللّبنايّن.

منهجّية العمل

 ،)EDP I & II اِنطلق العمل بناًء عىل ما تّم إنجازه عىل صعيد وزارة الّتبية والتّعليم العايل )مشوع اإلمناء الّتبوّي األّول والثّاين
والّذي شّكل الرَّكيزة األساس يف املراجعات األدبيّة، هذا باإلضافة إىل القوانني واألنظمة والتّشيعات واألبحاث والّدراسات 
املحلّيّة والعامليّة، وبرامج اإلعداد يف كليّة الّتبية يف الجامعة اللّبنانيّة وبرامج التّدريب املستمر يف املركز الّتبوّي للبحوث 
املرجعّي  اإلطار  بناء  بالكفايات يف  املقاربة  اعتُِمَدت  ما قمنا مبراجعته. ولقد  لكلِّ  توليفّي  ثَّم ُوضع مستند  واإلمناء، ومن 

لكفايات املدير يف جميع مراحل التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي. 

الّنظريات حول 
الكفايات

برامج اإلعداد في بعض 
الجامعات العالمّية

الّتوجهات 
العالمّية في 
اإلدارة

الّتوجهات 
 العالمّية في
وجهة نظر الفرقاء الّتربية

الّتربوّيين والخبراء 
والفئة المستفيدة

األطر المرجعّية 
الّصادرة

نظام الّتعليم 
في لبنان  الّتوليف لبرامج

 اإلعداد والّتدريب
وللمشاريع المحّلّية الّسابقة

 بناء اإلطار
المرجعّي



4

اإلطار الّتمهيدّي

كان من املمكن تجميع الكفايات ضمن مجموعات معارف ومهارات مركّبة وقامئة عىل الّربط الفّعال ملجموعة متنّوعة من 
د ضمن املجموعات الرّئيسيّة اآلتية: قيادة  املوارد الّداخليّة والخارجيّة ضمن عائلة من املواقف )Tardif.J, 2006(، وتُحدَّ
ال - تعزيز  التّخطيط االستاتيجّي- إدارة املؤّسسة بطريقة تشاركيّة وفّعالة - دعم التّطوير الّتبوّي - ضامن التّواصل الفعَّ
التّفّكر والتّطوير املهنّي املستمر- تعزيز الِقيَم األخالقيّة واملؤّسساتيّة. ولكن انسجاًما مع األطر املرجعيّة لكفايات كل من 
املوّجه الّنفس- اجتامعي واملعلّم ومدرّب املعلّم واملرشد الّتبوي، الّصادرة سابًقا عن وزارة الّتبية والتّعليم العايل واملركز 
التّعليم يف لبنان،2017(، ولالتّساق تّم توزيع الكفايات عىل أربعة  الّتبوّي للبحوث واإلمناء )األطر املرجعيَّة: دعم جودة 

مجاالت رئيسة، هي:

املامرسات املهنيّة املتخّصصة.	 

العالقات املهنيّة.	 

التّطوير املهنّي املستمّر.	 

األخالقيّات املهنيّة.	 

الكفاية من خالل  يتّم تجسيد  املكّونات، حيث  توزّع كّل كفاية إىل عدد من  الكفايات،  يتضّمن كّل مجال مجموعة من 
اشتقاق عنارصها املتمثّلة بسلوكيّات مهنيّة، أو مجموعة من الّسلوكيّات املتداخلة، ترجمت إىل مامرسات عمليّة ميدانيّة، 

من املفتض أن تتحّول إىل قناعات مهنيّة الحًقا. 

مكّونات  تقيس  مهنيّة  سلوكيّات  عن  عبارة  وهي  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  املبيّنات،  من  مجموعة  اُقُتَِحْت  ثَّم  ومن 
ومكّوناتها الكفايات  تُصاغ  حيث  للكفاية،  تحقيق  عمليّة  يف  تتابعّي  تسلسيّل  منطق  ضمن  وأدرجت   الكفاية، 
)Poumay, M., Tardif, J., & George, F., 2017( مبا يتّصف بالعموميّة، ويأيت املكّون بعدها ليحّدد مزيًدا من العوامل 

املرتبطة بالكفاية، من دون أن تكون أفعااًل إجرائيّة بالّضورة، وهي تسهم يف وضع املبيّنات واملؤّشات الحًقا.

الممارسات 
المهنّية 
المتخّصصة

األخالقّيات 
المهنّية

الّتطوير المهنّي 
المستمر

العالقات 
المهنّية

المجاالت
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مكّونات 
متقاطعة

كفايات 
متقاطعة

منهجّية 
العمل

االكفاية المهنّية مفهوًما إدماجيًّ

ُتصاغ بشكٍل يتّصف بالعمومّية

تعكس المعارف والمهارات 
والّسلوكّيات واالّتجاهات اّلتي يجب على 
الشخص المعنّي أن يكتسبها ويوّظفها 

بأشكال مختلفة في وضعّيات متنّوعة

(Compétence professionnelle/ 
Professional Competency(

تشتّق من عناصر الكفايةمكّونات الكفاية

سلوكّيات مهنّية متداخلة

تتمّثل بسلوكّيات مهنّية (Composantes de la compétence / 
Competency Components(

المبّينات
)Descripteurs/ Indicators(

سلوكّيات إجرائية

تقيس مكّونات الكفاية

قابلة للمالحظة
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اإلطار الّتمهيدّي

ن مكّونات الكفاية بعض األفعال اإلجرائيّة الّتي تدّل عىل  غري أنّه، متاشيًا مع األطر املرجعيّة األربعة الّصادرة سابًقا، ستتضمَّ
العمل املتعلّق بإظهار الكفاية، عىل أن تضاف إىل اإلجراء معايري ضبط وتحديد للمستوى املتوقّع. 

لذا ليس من املستغرب، عند محاولة توضيح الكفايات املطلوبة إلكامل هذه املهّمة، أن ننتهي بقامئة طويلة من الكفايات. 
 ، وما قد يبدو أحيانًا تَكراًرا أو إعادة هو نتيجة للتّداخل بني مختلف ميادين العمل فقط، ما يجعل من املستحيل تعيني مبنيِّ
عىل سبيل املثال، خاصٍّ بكفاية واحدة أو مجال مخّصص ومحّدد، ومن الطّبيعيِّ أن تُستثمر الكفايات املذكورة يف هذا اإلطار 

املرجعّي يف تحسني جودة األداء الفردّي والجامعّي يف الّتبية. 

وإميانًا مّنا بأهّميّة الّشاكة يف اإلنتاج، قمنا بعقد ورش عمل يف خالل العام 2019، شارك فيها عدد كبري من الخرباء الّتبوينّي 
من املديريّة العاّمة للّتبية عىل رأسها املدير العام للّتبية األستاذ فادي يرق، وممثّلني عن مختلف املديريّات يف املديريّة، 
ورؤساء املناطق الّتبويّة، ومن التّفتيش الّتبوّي، واملركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء عىل رأسه رئيسة املركز الّتبوّي الّدكتورة ندى 
عويجان، ورؤساء املكاتب، وعدد من مديري دور املعلّمني واملعلاّمت واملسؤولني الفّنينّي فيها، ومن كليّة الّتبية يف الجامعة 
ة، وعدد من مديري املدارس والثَّانويّات  اللّبنانيّة وعىل رأسهم العميدة الدكتورة تريز الهاشم طربيه، ومن الجامعات الخاصَّ
ة وغنيّة باالقتاحات والتّعديالت املتعلّقة بالكفايات ومكّوناتها واملبيّنات، والّتي  الرّسميّة والخاّصة، وكانت املشاركات ُمهمَّ

أُخذت جميعها باهِتامٍم خالل وضع اإلطار املرجعّي لكفايات املدير يف جميع مراحل التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي.

يف خالل العام 2020، ومن حرصنا عىل جودة املنتج، وبناًء عىل توجيهات رئيس املركز التبوي للبحوث واإلمناء األستاذ جورج 
نهرا، وحيث أّن قسم اإلدارة الّتبويّة يعمل عىل عّدة مشاريع متداخلة، قمنا مبراجعة محتوى هذا اإلطار املرجعّي والتدقيق 
فيه وربطه مبخرجات املشاريع األخرى واالستفادة منه كامّدة أّوليّة يبنى عليها، وذلك بهدف االتّساق والتّشابك والّتابط 

واملوضوعيّة وتجّنب االزدواجيّة بينه وبني جميع مخرجات املشاريع األخرى، والتي ستصدر وتُنش تباًعا.

تبقى الحقيقة، أنّه يف العام 2021، بالّنسبة إىل املدير يف جميع مراحل التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي يف لبنان، فإّن 
مفردات األخالق، واملساواة، والوّد، واملواطنة، والّدمج، والتّكيّف، والتّعلّم من بُعد، وإدارة األزمات هي يف صلب اهتاممات 
أّي قائد واٍع لدوره يف مجال بناء الفرد واملجتمع والوطن. لذلك يتوقّع من املدير القائد، يف بيئة تتواىل عليها األزمات األمنيّة 
واالجتامعيّة والّسياسيّة واالقتصاديّة والّصحيّة، أن يُبدي ثباتًا يف األداء ومرونة، وأن يلتزم األنظمة والقوانني مع اإلبقاء عىل 
االبتكار، وأن يعمل بواقعيّة ويبقى عىل تواصل دائم مع بيئته، لكن أيًضا أن يكون هو نفسه عاماًل أساسيًّا للتّغيري والتّطوير 

والتّحسني.

تجدر اإلشارة، أّن هذا اإلطار يفيد بوصفه أداة عمليّة تُستخدم يف أوجٍه عّدة

صياغة التّوصيف الوظيفّي.	 

وضع معايري اختبار أهليّة املرّشحني إلدارة املدرسة. 	 

وضع برامج اإلعداد األسايّس.	 

تصميم خطط التّطوير املهنّي املستمّر.	 

إقرار آليّات التّقويم املستمّر لألداء وأدواتها.	 

نتمّنى لهذا اإلطار املرجعّي، أن يكون أداة غنيّة وواضحة، يَسهل عىل أساسها صياغة املوقع الوظيفّي للمدير يف جميع مراحل 
التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي، ووضع برامج إعداد املديرين واإلدارينّي والتّدريب والتّطوير املهنّي املستمّر. 

المؤلّفون
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إطالق فعاليّات ورشة العمل األوىل املُتمحورة حول اإلطار املرجعّي لكفايات املدير يف 1 تشين األّول 2019. كلمة ترحيب من قبل رئيسة املركز الّتبوّي للبحوث واإلمناء الّدكتورة ندى 

عويجان شارحًة أهميّة دور قسم اإلدارة الّتبويّة وأهميّة العمل التّشاريكّ يف وضع اإلطار املرجعّي لكفايات املدير يف جميع مراحل التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي.

املدير العام للّتبية األستاذ فادي يرق شارًحا الّدور األساس ملدير املدرسة يف إنجاح  عمليّة التّعليم والتّعلّم، ومقّدًرا جهود قسم اإلدارة الّتبويّة يف املركز الّتبوّي يف وضع األطر املرجعيّة 

لكفايات املدير وأهميّة العمل التّشاريكّ عىل الّصعيد الّتبوّي.
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اإلطار الّتمهيدّي
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جدول الرُّموز

Coding Table 



10

جدول الّرموز لإلطار المرجعّي لكفايات المدير في جميع مراحل الّتعليم األكاديمّي ما قبل الجامعّي

PROFESSIONS AND DOMAINSACRONYMالمهنة والمجال

School PrincipalSPمدير المدرسة

LeadershipLDRSPالقيادة

ManagementMGMTإدارة

Specialized Professional PracticesSPPالممارسات المهنّية المتخّصصة

Professional RelationsPRالعالقات المهنّية

Continuous Professional DevelopmentCPDالّتطوير المهنّي المستمّر

Professional EthicsPEاألخالقّيات المهنّية

COMPETENCIESACRONYMالكفاياتالّرقم

1
ُيظهر مهارات القيادة في إدارة 

المدرسة
Demonstrates Leadership Skills in 
School ManagementSP.SPP.LDRSP

2
ُيظهر مهارات الّتخطيط 

االستراتيجّي في إدارة المدرسة
Demonstrates Strategic Planning 
Skills in School ManagementSP.SPP.PLAN

3
ُيخّطط المشاريع المؤّسساتّية 

وَيقودها
Plans and Leads Institutional 
ProjectsSP.SPP.PLAN.LEAD

 Leads the Teaching and Learningَيقود عملّية الّتعليم والّتعّلم4
ProcessSP.SPP.TL.PRCS

5
َيضمن ُحسن سير عملّيات 
اإلدارة المالّية في المدرسة

Ensures the Proper Functioning 
of The School's Financial 
Management Operations

SP.SPP.FMO

Manages Human ResourcesSP.SPP.HRMُيدير الموارد البشرّية6

7
ُيدير المباني والّتجهيزات على 

مستوى المدرسة بما يتوافق 
وأولوّياتها

Manages Buildings and Facilities 
at The School Level in Line With its 
Priorities

SP.SPP.BLDG.FACIL

Manages Institutional ProcessesSP.SPP.INST.PRCSُيدير العملّيات المؤّسساتّية8

 Leads the Quality Assuranceَيقود مسار نظام ضمان الجودة9
SystemSP.SPP.QA

10
ُيشرك األهل في حياة أوالدهم 

المدرسّية وفي تعّلمهم 
وإنجازاتهم

Involves Parents in Their 
Children's School Life, Their 
Learning and Their Achievements

SP.SPP.PARENT
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COMPETENCIESACRONYMالكفاياتالّرقم

11
ُيسهم في وضع سياسات 

تربوّية على المستويين 
المؤّسساتّي والوطنّي

Contributes to the Development 
of Educational Policies at Both 
Institutional and National Levels

SP.SPP.POL

12
ُيجيد اإلدارة في خالل األزمات 

وحاالت الّطوارئ
Knows Well How to Manage During 
Crises and EmergenciesSP.SPP.CRISIS.EMERG

13
َيبني ثقافة المدرسة الّدامجة 

والُمرّحبة
Builds an Inclusive and Welcoming 
School CultureSP.SPP.INCLUSIVE

ا14 ا إيجابيًّ Ensures a Positive School ClimateSP.SPP.CLIMATEُيؤّمن مناًخا مدرسيًّ

15
َيمتلك مهارات الّتواصل 

الفّعال
Possesses Effective 
Communication SkillsSP.PR.COMM.SKILL

 Manages the Communicationُيدير عملّية التَّواصل بين الفرقاء16
Process Between the PartnersSP.PR.MGMT.COMM

17
ُيعّزز العالقات والّشراكات 

الّداخلّية والخارجّية  
Strengthens Internal and External 
Relationships and PartnershipsSP.PR.RELATIONSHIPS

 Improves his Professionalيطّور أداءه المهنّي18
PerformanceSP.CPD.PRF

19
َينشر ثقافة الّتطوير المهنّي 

المستمّر
Spreads Continuous Professional 
Development CultureSP.CPD.CULTURE

 Reflects on The Problems of Hisَيتفّكر في إشكالّيات مهنته20
ProfessionSP.CPD.REFLECT

 Spreads a Culture of Institutionalَينشر ثقافة التَّفّكر المؤّسساتّي21
ReflectionSP.CPD.INST.REFLECT

22
َيلتزم الِقَيم والمبادئ األخالقّية 

في أدائه لمهنته

Commits to Ethical Values and 
Principles in the Performance of 
his Profession

SP.PE.PRINCIPLES

23

َيعكس المنظومة الِقَيمّية 
الُمنطلقة من الّسياسة 

الّتربوّية الوطنّية في جميع 
الممارسات والمواقف

Reflects the Value System 
Emanating from the National 
Educational Policy in all Practices 
and Attitudes

SP.PE.VALUES

24
َينشر ثقافة القانون في إطار 

مؤّسسته
Spreads the Culture of Law Within 
his InstitutionSP.PE.LAWS

املثال:  الكفاية(، عىل سبيل  املجال.  )املدير.  الّسابق  الجدول  املوّضح يف  للّشكل  تباًعا  بالكفاية سيتم  الرّمز  ربط  مالحظة: 
الّتقيم )…1,2,3(، واملبيّنات لها ذات رمز  الكفاية به مع اعتامد  أّن كل مكّون كفاية سريتبط رمز  SP.SPP.LDRSP. كام 
املكّون والكفاية عىل أن يرتبط بها الّتقيم باعتامد األحرف )...a,b,c( بناًء عىل متطلّبات الّتميز، فعىل سبيل املثال: الكفاية: 
.)SP.PE.LAWS 1 a( واملبنّي األّول )SP.PE.LAWS 1( املكّون األّول ،)SP.PE.LAWS( يَنش ثقافة القانون يف إطار مؤّسسته
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دليل المصطلحات والمفاهيم
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المجال األّول

الممارسات 
المهنّية 

المتخّصصة

(SPP(
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)SPP( الممارسات المهنّية المتخّصصة
هي عبارة عن الترّصّفات والّسلوكيّات الّتي يبديها صاحب كّل مهنة بنتيجة خربته، وتعكس الكفايات املطلوب 

اعتامدها يف أداء هذه املهنة.

SP.SPP.LDRSPالكفاية

ُيظهر مهارات القيادة في إدارة المدرسة

SP.SPP.LDRSP 1مكّون الكفاية

ُيطّبق مجموعة متنّوعة من األنماط القيادّية بحسب الحاجة

SP.SPP.LDRSP 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُطبّق الّنمط القيادّي اإلقناعّي حيث يحاور أفراد املجتمع املدريّس إليصال أفكاره . 	

وإقناعهم حيث يلزم

يُطبّق الّنمط القيادّي التّشاريكّ حيث يَتشارك مع أفراد املجتمع املدريّس يف اتّخاذ القرارات . 	

حيث يلزم

يُطبّق الّنمط القيادّي التّفوييّض حيث ينقل صالحيات اتّخاذ القرارات إىل فريق العمل . 	

حيث يلزم

يُطابق بني أفعاله وأقواله. 	

SP.SPP.LDRSP 2مكّون الكفاية

ُيدرج البعدين الّتغييرّي والّتطويرّي في إدارته لمختلف الموارد المتاحة

SP.SPP.LDRSP 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُتابع باستمرار عمليّات التّغيري والتّطوير. 	

يَتبّنى األفكار الجديدة بهدف تحقيقها. 	

يَلتفت إىل حاجات اآلخرين يف عمليّات التّغيري والتّطوير. 	
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SP.SPP.LDRSP 3مكّون الكفاية

َيعكس خصائص القائد في تصّديه للّتحديات المطروحة

SP.SPP.LDRSP 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَتلّمس التّحديّات املطروحة. 	

يَستنبط املشكالت القامئة. 	

يَتوقّع املشكالت الّتي قد تحدث. 	

يَعتمد يف حّل املشكالت عىل املعايري العلميّة والخربات الّسابقة. 	

يَعتمد يف اتّخاذ القرارات عىل املعايري العلميّة والخربات الّسابقة. 	

يَستبعد املُؤثّرات الّسلبية يف عمليّات حّل املشكالت واتّخاذ القرارات. 	

يَختار الخطوات العمليّة يف اتّخاذ القرارات. 	

يُعّزز العالقات اإلنسانية يف عمليّتّي حّل املشكالت واتّخاذ القرارات. 	

يَستشد بالّرؤية يف التّصّدي للتّحديّات املطروحة. 	

يُؤّمن بيئة داعمة ملواجهة التّحديّات املطروحة يف خالل فتات التّغيري. 	

يَدعم أفراد الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وجميع العاملني بأشكال متنّوعة لتأمني األمن . 	

الوظيفّي

SP.SPP.LDRSP 4مكّون الكفاية

ُيرسي ثقافة الّتخطيط والّتقييم من أجل الّتحسين المستمّر

SP.SPP.LDRSP 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَضع، بالتّعاون مع الفريق القيادّي، خططًا من أجل تحسني املدرسة. 	

يُدرج يف خطّة العمل الّسنوية مراحل تقييم جميع األنشطة واملهاّمت املنوطة به. 	
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة

SP.SPP.PLANالكفاية

ُيظهر مهارات الّتخطيط االستراتيجّي في إدارة المدرسة

SP.SPP.PLAN 1مكّون الكفاية

َيبني رؤية استراتيجّية

SP.SPP.PLAN 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُؤّمن جميع املعطيات املطلوبة واملالمئة للتّحليل االستاتيجّي. 	

يُتقن استخدام أدوات التّحليل االستاتيجّي املناسبة. 	

يَصوغ مع فريق العمل الّرؤية االستاتيجيّة مرتكزاً عىل الرّسالة، الِقيَم، الّسياسات، . 	

التّشيعات، نتائج التّحليل االستاتيجّي

يَستخدم لغة بسيطة وواضحة يف صياغة الّرؤية والرّسالة. 	

يُعّمم الّرؤية والرّسالة ملدرسته مستهدفًا كالًّ من املجتمع املدريّس واملحيّلّ. 	

SP.SPP.PLAN 2مكّون الكفاية

سالة والِقَيم ؤية والرِّ َيضع خّطة استراتيجّية تنسجم مع الرُّ

SP.SPP.PLAN 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَبني فريق عمل لوضع خطّة استاتيجيّة قابلة للتّنفيذ. 	

يُشك جميع أعضاء الفريق يف التّخطيط االستاتيجّي. 	

يَلحظ يف خطّته االستاتيجيّة التّحديّات والتطّورات املستجّدة. 	

يُحّدد الحاجات يف ضوء التّحديات والتّطّورات يف املجتمع الّتبوّي. 	

يُتجم الّرؤية االستاتيجيّة إىل خطّة عمل. 	

م خطّة العمل عىل املجتمعني املدريّس واملحيّلّ. 	 يُعمِّ

يَضع آليّة تقييم دورّي متعّددة  األدوات واملصادر لتنفيذ  الخطّة. 	
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SP.SPP.PLAN 3مكّون الكفاية

ُيعّدل الّسياسات والعملّيات المعتمدة في ضوء االستراتيجّية

SP.SPP.PLAN 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُراجع الخطّة االستاتيجيّة بانتظام . 	

يَقتح التّعديالت املالمئة. 	

يُدرج التّعديالت املقرّة ضمن الخطّة. 	

SP.SPP.PLAN 4مكّون الكفاية

ُيراجع الهيكلّيات واآللّيات الّتنظيمّية بما يتوافق والخّطة االستراتيجّية 
للمدرسة

SP.SPP.PLAN 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُراجع الهيكليّات واآلليّات التّنظيميّة يف ضوء الخطّة االستاتيجيّة. 	

يَقتح التّعديالت املالمئة عىل  الهيكليّات واآلليّات التّنظيميّة. 	

يُدرج التّعديالت املقرّة ضمن  الهيكليّات واآلليّات التّنظيميّة. 	
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة

SP.SPP.PLAN.LEADالكفاية

ُيخّطط المشاريع المؤّسساتّية وَيقودها

SP.SPP.PLAN.LEAD 1مكّون الكفاية

 َيضع بالّتعاون مع المجتمع المدرسّي
مشروًعا مؤسساتًيا متالزًما مع الخّطة االستراتيجّية للمدرسة

SP.SPP.PLAN.LEAD 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُنظّم تحليالً للواقع وللحاجات. 	

يُحّدد مشوع املدرسة بأبعاده املختلفة. 	

يُكلّف فريق عمل معنّي بإدارة املشوع. 	

يُعلن عن مشوع املدرسة أمام املجتمع املدريّس. 	

SP.SPP.PLAN.LEAD 2مكّون الكفاية

 ُيترجم المشروع المؤّسساتّي
إلى خّطة عمل بالّشراكة مع المجتمع المدرسّي

SP.SPP.PLAN.LEAD 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَضع مع فريق العمل خطّة عمل للمشوع واضحة املسؤوليّات. 	

يُحّدد َجدَواًل زمنيًّا لتنفيذ املشوع. 	

يُفّوض املعنيّني الّصالحيّات وفًقا للمسؤوليّات والقدرات. 	

يَضع مع فريق العمل مؤّشات تََحقُّق لكل مرحلة من مراحل املشوع. 	
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SP.SPP.PLAN.LEAD 3مكّون الكفاية

َيّتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ الخّطة الموضوعة

SP.SPP.PLAN.LEAD 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُشف عىل إنشاء الهيكليّات والعمليّات القامئة الّتي تلبّي حاجات املشوع. 	

يَتأكّد من حسن سري العمليّات اإلداريّة اليوميّة. 	

يَرصد عمليّة التّقّدم نحو أهداف املشوع املؤّسسايتّ بانتظام. 	

يَرصد فّعاليّة اإلدارة التّنظيميّة من خالل مراجعة دوريّة إلدارة الوقت  وإدارة االجتامعات . 	

ووضع تقارير واستخدام التّفويض

SP.SPP.PLAN.LEAD 4مكّون الكفاية

ُيدير عملّية الّتقييم لكّل مراحل المشروع

SP.SPP.PLAN.LEAD 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُدقّق يف خطّة إدارة املشاريع واملراحل األساسيّة لتجمتها عمليًّا. 	

يَضع آليّة مساءلة. 	

يُعّدل خطّة املشوع دوريًّا وفًقا لخطوات التّقييم املستمّر. 	
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة

SP.SPP.TL.PRCSالكفاية

َيقود عملّية الّتعليم والّتعّلم

SP.SPP.TL.PRCS 1مكّون الكفاية

 ُيؤّمن موارد بشرّية ومادّية
تضمن حسن سير العملّية الّتعليمّية- الّتعّلمّية

SP.SPP.TL.PRCS 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُطابق مدى مالءمة املوارد  املتاحة للحاجات. 	

يُصدر مجموعة من التّكاليف والتّفويضات التّي تؤّمن املوارد الاّلزمة لحسن سري العمليّة . 	

التّعليميّة –التّعلّميّة

يُوزّع املعلّمني عىل املواد املختلفة بحسب اختصاصاتهم وخرباتهم الّتبويّة. 	

ن مستلزمات تضمن حسن سري العمليّة التّعليميّة- التّعلّميّة. 	 يُؤمِّ

SP.SPP.TL.PRCS 2مكّون الكفاية

ُيشرف على تطبيق المنهج الوطنّي الّتعليمّي المعتمد

SP.SPP.TL.PRCS 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَتأكّد من اعتامد الكتاب الوطنّي الرّسمّي دون غريه. 	

يُدقّق الخطط التّعليميّة يف ضوء أهداف املنهج الوطنّي املعتمد. 	

يَدعم تبنِّي املقاربات املعتمدة يف املنهج الوطنّي. 	

SP.SPP.TL.PRCS 3مكّون الكفاية

ُيؤّمن ُحسن تطبيق العملّية الّتعليمّية

SP.SPP.TL.PRCS 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُشف عىل عمل املنّسقني )عقد اجتامعات دوريّة، االطاّلع عىل دفاتر املنّسقني،....(. 	

يُشف عىل عمل املعلّمني )زيارات صفيّة، مراقبة دفاتر التّحضري،....(. 	

يُشف عىل عمل املتعلّمني. 	

 يُتابع الّزيارات املنّفذة من قبل الفرقاء املعنيّني. 	

يُقيّم نتائج التّعلّم  . 	
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SP.SPP.TL.PRCS 4مكّون الكفاية

 ُيحّلل الممارسات الّتربوّية
في ضوء مالءمتها لألهداف الّتعّلمّية الموضوعة

SP.SPP.TL.PRCS 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَجمع املعلومات عن العمليّة التّعليميّة-التّعلّمية من أداء ومامرسات. 	

يُدقّق يف املامرسات التّعليميّة املتنّوعة. 	

يُقّدم تغذية راجعة حول املامرسات الّتبويّة. 	

SP.SPP.TL.PRCS 5مكّون الكفاية

 َيضع خطًطا على جميع المستويات
بهدف تحسين نتائج الّتحصيل المستمّر والنهائّي

SP.SPP.TL.PRCS 5المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَقتح مشوع دعم مدريّس تربوّي من أجل تحسني نتائج التّحصيل. 	

يُطبّق برنامج الدّعم املدريّس. 	

يُسّهل عمل املفتّشني الّتبوينّي لإلفادة من زياراتهم. 	

يُسّهل عمل املرشدين يف ما يختّص بتحسني نتائج التّحصيل. 	

يُوّجه األهل نحو دورهم  يف تحسني تحصيل أبنائهم. 	

يَأخذ بجديّة مقتحات وتوصيات الفرقاء املعنيّني بنتائج التّحصيل. 	

SP.SPP.TL.PRCS 6مكّون الكفاية

ُيواكب الّتغّيرات في الّسياسات الّتربوّية

SP.SPP.TL.PRCS 6المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُشّجع التّعلّم القائم عىل املقاربات الّداعمة للّسياسات الّتبويّة املعتمدة. 	

يُعّزز ثقافة التوقّعات العالية مرتكزًا عىل التّحسني املستمّر. 	
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة

SP.SPP.TL.PRCSالكفاية

َيقود عملّية الّتعليم والّتعّلم

SP.SPP.TL.PRCS 7مكّون الكفاية

 َيضمن الحفاظ على  توازن وقت الّتعّلم والّتعليم
واإلطار المكانّي المناسب من خالل تنظيم استخدام الموارد

SP.SPP.TL.PRCS 7المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُوزّع الحصص التّعليميّة األسبوعيّة مبا يخدم جودة التّعلّم. 	

يُنظّم توزيع األنشطة الّصفيّة والالصفيّة بحيث متتد طوال الّسنة الّدراسيّة بتوازن. 	

يُوزّع املوارد املاليّة واملاديّة عىل جميع املراحل واملواّد مبا يخدم العمليّة التّعليميّة –. 	

التّعلّمية

SP.SPP.TL.PRCS 8مكّون الكفاية

ُيثّمن استخدام الّتكنولوجيا في الّتعليم

SP.SPP.TL.PRCS 8المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُؤّمن املوارد التّكنولوجيّة الاّلزمة. 	

يُزّود العاملني يف املدرسة بنامذج من التّعليم املستند إىل التّكنولوجيا. 	

يُوّجه جميع مكّونات املجتمع املدريّس نحو التّطوير املهنّي يف مجال التّكنولوجيا. 	

يُنّوه باملعلّمني املستثمرين للتّكنولوجيا يف التّعليم. 	
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عميدة كليّة الّتبية الدكتورة تريز الهاشم تشح أهميّة اإلعداد ملديري املدارس يف كليّة الّتبية وأهميّة اإلطار املرجعّي لكفايات املدير الذي يضعه قسم اإلدارة الّتبوية يف املركز الّتبوي 

للبحوث واإلمناء.

رئيس قسم اإلدارة الّتبويّة األستاذ أكرم سابق  يوّضح أهميّة اإلطار املرجعّي لكفايات املدير 
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة

SP.SPP.FMOالكفاية

َيضمن ُحسن سير عملّيات اإلدارة المالّية في المدرسة

SP.SPP.FMO 1مكّون الكفاية

ُيعّد موازنة المدرسة المالّية بالّشراكة مع المعنّيين

SP.SPP.FMO 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَتشارك مع املعنيّني يف تحديد حاجات مختلف األقسام. 	

يُقيّم املوازنة الّسابقة. 	

يُعّد موازنة املدرسة بالتّطابق مع القوانني املاليّة. 	

يَلحظ يف املوازنة العدالة يف التّوزيع عىل مختلف األقسام. 	

يَرصد يف املوازنة ما يغطّي حاجات الخطّة الّسنويّة )مشوع مؤّسسايتّ، ومشاريع . 	

تنمويّة...(

يَرصد يف املوازنة ما يكفي لصيانة املباين والتّجهيزات. 	

SP.SPP.FMO 2مكّون الكفاية

 ُيؤّمن الموارد المالّية اّلتي تغّطي حاجات المدرسة
من المصادر المناسبة

SP.SPP.FMO 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَرصد مصادر التّمويل املحتملة املتاحة قانونيًّا. 	

يُقيم العالقات واالتّفاقيّات مع مصادر التّمويل املتاحة ضمن الّصالحيّات القانونيّة . 	

املرّخصة

يُعّد التّقارير املاليّة إىل الجهات املمّولة. 	
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SP.SPP.FMO 3مكّون الكفاية

 ُيدير عملية اإلنفاق بما تتيحه الموازنة المرصودة
وبما يتماشى مع أولوّيات الّصرف

SP.SPP.FMO 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَضبط عمل اللّجنة املاليّة املنظّمة لعمليّة اإلنفاق واإلشاف عليه. 	

يَلتزم بسقف املوازنة املقّررة. 	

يُلزم املدرسة بشوط الهبات والترّبعات املقرّة قانونيًا. 	

يَلتزم أصول استيفاء الرّسوم املدرسيّة ومساهامت األهايل اإلضافيّة. 	

يَرصد مبالغ ماليّة لإلنفاق الطّارئ. 	

SP.SPP.FMO 4مكّون الكفاية

 ُيالئم باستمرار بين موازنة المدرسة
وخطط عملها المختلفة ومشاريعها المتنّوعة

SP.SPP.FMO 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُتابع اإلنفاق بشكل منتظم للتّأكد من االلتزام باملوازنة األساسيّة. 	

يُعّدل اإلنفاق عند الحاجة وفًقا لإلمكانيّات لضامن تنفيذ مجمل الخطط واملشاريع. 	
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة

SP.SPP.HRMالكفاية

ُيدير الموارد البشرّية 

SP.SPP.HRM 1مكّون الكفاية

ُيؤّمن الموارد البشرّية المطلوبة لدعم المدرسة

SP.SPP.HRM 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَتلّمس الحاجات بدقّة. 	

يَرفع الحاجات إىل الجهات املعنيّة ضمن املهل القانونيّة. 	

يَسعى باستمرار إىل تأمني الحاجات املطلوبة. 	

يُشف عىل دمج املوارد البشيّة الجديدة يف املجتمع املدريّس. 	

يُوزّع املعلّمني الجدد. 	

يُرشد املعلّمني الجدد من خالل برنامج مواكبة مستمّر. 	

يُطّور جهازًا تّعليميًّا وإداريًّا قادًرا من حيث العدد والكفاءة عىل تنفيذ الربامج التّعليميّة . 	

والخدمات واألنشطة املدرسيّة

SP.SPP.HRM 2مكّون الكفاية

َيستثمر الموارد البشرّية بفعالّية

SP.SPP.HRM 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَتأكّد من مالمح األشخاص يف عمليّة توزيع املهاّمت. 	

يُوزّع املسؤوليّات واألعامل بوضوح وفًقا للّسياسة املعتمدة وللمنظومة الِقيَميّة املقرّة. 	

يَضمن التزام جميع مكّونات املجتمع املدريّس باألنظمة والقوانني. 	

يُطبّق أسس التّفاوض العلميّة يف التّعامل مع اآلخرين. 	

يَحّل املشكالت وفًقا للخطوات العلميّة. 	

يَتّخذ القرارات وفًقا للخطوات العلميّة. 	

يُتابع تنفيذ األعامل واملهام واملهاّمت لإلدارينّي واملعلّمني وباقي العاملني يف املدرسة . 	

باالستناد إىل توصيفهم الوظيفّي

يُقّدم تغذية راجعة حول األداء بهدف التّطوير. 	
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SP.SPP.HRM 3مكّون الكفاية

ُيقّيم العمل واإلنجازات على المستويين الفردّي والجماعّي

SP.SPP.HRM 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُؤّمن إطاًرا واضًحا للمعايري والّشوط لتوجيه مكّونات املجتمع املدريّس نحو تنظيم عملهم . 	

وتطويره

يُؤّمن إطاراً يسمح للتّفّكر الجامعّي والفردّي باألداء. 	

يَضع خطّة لتطوير األداء. 	

يُطبّق مبدأ املساءلة واملحاسبة. 	

يُطبّق استاتيجيّات لتحفيز جميع مكّونات املجتمع املدريّس ومكافأة املميّزين. 	
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة

SP.SPP.BLDG.FACILالكفاية

ُيدير المباني والّتجهيزات على مستوى المدرسة بما يتوافق وأولوّياتها 

SP.SPP.BLDG.FACIL 1مكّون الكفاية

َيستثمر المباني وأقسامها بفعالّية

SP.SPP.BLDG.FACIL 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَستخدم كامل املساحات والغرف املتوافرة. 	

ياُلئم طبيعة املساحة أو الغرفة مع نوع الّنشاط أو العمل املخطّط له وعدد املتعلّمني. 	

يُوزّع املساحات ضمن اإلمكانيّات مبا يتناسب مع طرائق التّعليم. 	

SP.SPP.BLDG.FACIL 2مكّون الكفاية

ُيؤّمن تجهيزات وموارد مختلفة مسّوًغا الحاجة إليها

SP.SPP.BLDG.FACIL 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُؤّمن غرفًا دراسيّة مناسبة ُمجّهزة. 	

يُؤّمن مكتبة )أو مركز توثيق ومعلوماتيّة( متجّددة باستمرار مبواردها الورقيّة واإللكتونيّة . 	

ووسائلها التّعليميّة- التّعلّميّة

يُؤّمن املختربات الاّلزمة مع تجهيزاتها. 	

يُؤّمن التّجهيزات واللّوازم الّضوريّة لجميع األنشطة الّصفيّة والالصفيّة. 	

SP.SPP.BLDG.FACIL 3مكّون الكفاية

 ُيوّظف الّتجهيزات والموارد الّتكنولوجّية
لزيادة الفعالّية وتحسين تعّلم المتعّلمين

SP.SPP.BLDG.FACIL 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُؤّمن البنى التّحتيّة يف حرم املدرسة الستعامل التّكنولوجيا يف التّعليم. 	

يُؤّمن لألساتذة املوارد والتّجهيزات والربامج. 	

يَستثمر يف تحسني نُظم املعلومات يف املدرسة لتطويرها. 	
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SP.SPP.BLDG.FACIL 4مكّون الكفاية

َيضع خّطة صيانة وقائّية 

SP.SPP.BLDG.FACIL 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَضع خطّة صيانة وقائيّة تضمن املحافظة عىل مختلف املوارد املتاحة. 	

يَستدرج عروًضا لتأمني الّصيانة الوقائيّة. 	

يُقيِّم نتائج عقود الّصيانة الوقائيّة ملختلف املباين واملوارد. 	

يُراجع تكاليف الّصيانة يف ضوء فعاليّتها. 	

يَتّخذ القرارات التّحسينيّة لصيانة أفضل. 	

SP.SPP.BLDG.FACIL 5مكّون الكفاية

ُيؤمن الّصيانة الّضرورّية والّطارئة لضمان حسن سير العمل اليومّي

SP.SPP.BLDG.FACIL 5المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَرصد املوارد املاليّة للّصيانة الطّارئة. 	

يَبني قاعدة بيانات تتضّمن مجموعة من املتعّهدين لالتّصال بهم عند الحاجة. 	

يَبني قاعدة بيانات تتضّمن مجموعة من املمّولني لالتّصال بهم عند الحاجة. 	

يرُبم، قدر املستطاع، عقوًدا تحّدد شوط الّصيانة وتكاليفها. 	
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة

SP.SPP.INST.PRCSالكفاية

ُيدير العملّيات المؤّسساتّية 

SP.SPP.INST.PRCS 1مكّون الكفاية

 َيضمن جهوزّية المدرسة 
بمختلف أبعادها على مدار العام الّدراسّي

SP.SPP.INST.PRCS 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُدير آليات التّحضري عىل جميع املستويات لبدء العام الّدرايّس. 	

يَعمل مع الفريق لوضع الخطط املدرسيّة. 	

يُفّوض املهاّمت إىل أفراد الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وجميع العاملني يف املدرسة كّل . 	

بحسب اختصاصه

يُنظّم عمليّات الّصيانة بشكل ال يؤثّر يف العمليّة التّعليميّة – التّعلّميّة. 	

SP.SPP.INST.PRCS 2مكّون الكفاية

ُيدير العملّيات اليومّية في خالل العام الدراسّي

SP.SPP.INST.PRCS 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُدير العمل اليومّي للفريق اإلدارّي. 	

يُعالج املشاكل اليوميّة )متعلّمني، أهل، إدارينّي، معلّمني، وعاملني(. 	

يُشف عىل عمل الهيئة التّعليميّة. 	

يُشف عىل عمل الهيئة اإلداريّة والعاملني. 	

يُؤّمن االحتياط املناسب من املعلّمني والعاملني يف حال الغياب. 	

يُخطّط لالجتامعات املختلفة. 	

يُدير مختلف االجتامعات. 	
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SP.SPP.INST.PRCS 3مكّون الكفاية

 َيرتكز في ممارساته المهنّية
على المعطيات والبراهين واألدّلة العلمّية

SP.SPP.INST.PRCS 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَعتمد التّوثيق عىل جميع املستويات. 	

يُحّدد األهداف معتمًدا عىل املعطيات املتوافرة. 	

يَتّخذ القرارات بناًء عىل املعطيات والرباهني واألدلّة العلميّة. 	

SP.SPP.INST.PRCS 4مكّون الكفاية

ُيقّيم العملّيات الّتعليمّية واإلدارّية

SP.SPP.INST.PRCS 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُراقب بانتظام عمل أفراد الهيئة التّعليميّة. 	

يُراقب بانتظام عمل أفراد الهيئة اإلداريّة وباقي العاملني يف املدرسة. 	

يُشف عىل عمل مسؤويل الحلقات يف جميع مراحله. 	

يُشف عىل عمل املعلّمني يف كل أبعاده. 	

يُتابع عمليّة تعلّم املتعلّمني وتقييم نتائجها. 	

يَعتمد املعايري العلميّة لتقييم األداء. 	

يَقود االجتامعات لتقييم العمل واتّخاذ اإلجراءات املناسبة للتّحسني. 	
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة

SP.SPP.QAالكفاية

َيقود مسار نظام ضمان الجودة 

SP.SPP.QA 1مكّون الكفاية

 َيعتمد مبادئ ومعايير
أنظمة ضمان الجودة للمؤّسسات الّتربوّية

SP.SPP.QA 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُطبّق نظام ضامن الجودة مبختلف عنارصه وأبعاده. 	

يُؤّمن هيكليّات وعمليّات لضامن جودة تطبيق املناهج ونظام التّقييم. 	

يُشك جميع املعنيّني يف العمل عىل تطبيق نظام ضامن الجودة . 	

SP.SPP.QA 2مكّون الكفاية

َيعتمد خّطة تقييم ذاتّي ألداء المدرسة 

SP.SPP.QA 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُطبّق أداة التّقييم الّذايتّ للمدرسة املعتمدة رسميًّا. 	

يُشك جميع املعنيّني يف عمليّة التّقييم الّذايتّ. 	

يَقود بثبات مراحل التّقييم الّذايتّ. 	

يُسّوغ التّعديالت الاّلزمة املنبثقة عن أداة التّقييم. 	
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SP.SPP.QA 3مكّون الكفاية

ُيشرف على تطبيق عملّيات نظام ضمان الجودة المعتمد

SP.SPP.QA 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُعّمم نظام ضامن الجودة ووثائقه. 	

يَرتكز عىل املعطيات الّتي يؤّمنها واقع املدرسة. 	

يَعتمد صياغة املستندات املطلوبة لعمليّة نظام ضامن الجودة. 	

يَعتمد الّشفافيّة يف تحديد معايري نظام ضامن الجودة وتطبيقه. 	

يُدرج يف التّقييم الّسنوي للمدرسة أوقاتًا مخّصصة للتّقييم املؤّسسايتّ الذايتّ. 	

يُطبّق آليّة توثيق ملختلف مراحل مسار نظام ضامن الجودة. 	

يَضع أهدافًا سنويّة تعكس العمل عىل تحقيق الّرؤية االستاتيجيّة والتّطوير املستمّر. 	
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)SPP( المجال األّول: الممارسات المهنّية المتخّصصة

SP.SPP.PARENTالكفاية

ُيشرك األهل في حياة أوالدهم المدرسّية وفي تعّلمهم وإنجازاتهم 

SP.SPP.PARENT 1مكّون الكفاية

 ُيطلع األهل على الّسياسة الّتربوّية المعتمدة
في المدرسة كما يطلعهم على القوانين واألنظمة

SP.SPP.PARENT 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُحّدد بوضوح كيفية مشاركة األهل يف الحياة املدرسيّة. 	

يَستند إىل معطيات واضحة يف مناقشة نتائج املتعلّمني مع أولياء األمور يف اجتامعات . 	

محّددة

يُعلِم األهل باملستجّدات عىل الّصعيد الّتبوّي . 	

SP.SPP.PARENT 2مكّون الكفاية

ُيفّعل عمل لجان األهل لتكون داعمة للمدرسة وأنشطتها. 

SP.SPP.PARENT 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُطلع األهل عىل حقوق اللّجان وواجباتها يف الّنظام الّداخيّل. 	

يُشف بشفافيّة عىل انتخابات لجان األهل. 	

يُحّدد مع لجان األهل آليّات دعم لتأمني البنى التّحتيّة والتّجهيزات. 	

يُحّدد مع لجان األهل آليّات دعم لتأمني عالقة أفضل مع املجتمع املحيّلّ. 	

يُحّدد مع لجان األهل آليّات دعم لتأمني توجيه مهنّي أفضل للمتعلّمني. 	

يُحّدد مع لجان األهل آليّات دعم  لتأمني عالقة أقوى مع الجامعات املحلّيّة )والعامليّة(. 	
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SP.SPP.PARENT 3مكّون الكفاية

ُيشرك األهل في الحياة المدرسّية

SP.SPP.PARENT 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَعتمد روزنامة مواعيد سنويّة للّقاءات واجتامعات األهل يف املدرسة. 	

يُنظّم أيّام أبواب مفتوحة أمام مشاركة األهل. 	

يُشك األهل يف تحضري وتنظيم وتنفيذ مشاريع ونشاطات مختلفة. 	

يُشك األهل يف برنامج  الّدعم املدريّس. 	
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SP.SPP.POLالكفاية

ُيسهم في وضع سياسات تربوّية على المستويين المؤّسساتّي والوطنّي 

SP.SPP.POL 1مكّون الكفاية

 َيتفّكر بالّتحديات الّتربوّية العاّمة
)دمج- رفاه- فقر- األداء الّتربوّي العام ...(

SP.SPP.POL 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَطّلع عىل التّوّجهات الّتبويّة العامليّة. 	

يَتشارك مع فريق العمل يف التّحديّات املحلّيّة الّتي تواجه املدرسة )عىل الّصعيدين . 	

املؤّسسايتّ والوطنّي(

يُحلّل مع فريق عمله متوضع املدرسة تبًعا لهذه التّوّجهات والتّحديّات . 	

SP.SPP.POL 2مكّون الكفاية

َيتشارك مع مجتمع المدارس والَقّيمين عليه في معالجة هذه 
الّتحدّيات التي َتِقف عائًقا أمام تحديث الّسياسات الّتربوّية. 

SP.SPP.POL 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُشارك بفعاليّة يف مختلف فعاليّات املجتمع الّتبوّي. 	

يُقّدم تغذية راجعة حول مدى انسجام الّسياسات الّتبويّة مع منظومة الِقيَم.. 	

يَقتح تعديالت عىل الّنظام الّتبوّي والّسياسات واملامرسات. 	
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SP.SPP.CRISIS.EMERGالكفاية

ُيجيد اإلدارة في خالل األزمات وحاالت الّطوارئ 

SP.SPP.CRISIS.EMERG 1مكّون الكفاية

َيضع خّطة إلدارة األزمات وحاالت الّطوارئ

SP.SPP.CRISIS.EMERG 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُحّدد حاالت الطّوارئ الّتي قد تتعرّض لها املدرسة. 	

يُحّدد التّداعيات والّنتائج املمكن توقّعها. 	

يَرصد املوارد املتوافرة يف البيئة املحيطة لوضعها تحت ترصّف املدرسة يف حاالت الطّوارئ. 	

يَصوغ مع فريق العمل واملجتمع املحيّلّ سياسات وعمليّات تهدف إىل إدارة حاالت . 	

الطّوارئ

يَضع خطّة إخالء للمدرسة. 	

يُنظّم دورات حول اإلسعافات األّوليّة ألفراد املجتمع املدريّس. 	

SP.SPP.CRISIS.EMERG 2مكّون الكفاية

 َيضمن جهوزّية جميع العاملين في المدرسة
إلدارة األزمات وحاالت الّطوارئ

SP.SPP.CRISIS.EMERG 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُعلِم جميع املعنيّني بسياسات وعمليّات إدارة حاالت الطّوارئ واألزمات. 	

يُنظّم تدريبًا لجميع املعنيّني عىل مهاّمتهم يف األزمات وحاالت الطّوارئ. 	

يُطبّق بعض التّجارب يف خالل العام الّدرايس للتّأكّد من فعاليّة الخطط املوضوعة. 	
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SP.SPP.INCLUSIVEالكفاية

َيبني ثقافة المدرسة الّدامجة والُمرّحبة 

SP.SPP.INCLUSIVE 1مكّون الكفاية

َيتبّنى المبادئ األساسّية للمدرسة الّدامجة والُمرّحبة

SP.SPP.INCLUSIVE 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَعمل بناًء لشعة حقوق اإلنسان من حيث الحّق للجميع يف الحصول عىل التّعليم  . 	

يَتبّنى مفهوم الحّق يف املشاركة للجميع. 	

يَتبّنى مبدأ الحّق يف التّحصيل واإلنجاز للجميع. 	

يُعّمم مفهوم الحّق يف التّعليم الجيّد واحتام الحقوق يف التّعليم. 	

SP.SPP.INCLUSIVE 2مكّون الكفاية

َيتشارك مع األهل في وضع خّطة لتطبيق آلّية الّدمج المدرسّي

SP.SPP.INCLUSIVE 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُعّزز نظام التّعليم الّدامج. 	

يَضع خطّة مشتكة وواضحة لتطبيق آليّات التّعليم الّدامج يف املدرسة. 	

يُطّور كفايات الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة عىل الجودة يف اإلدارة والتّعليم. 	

يُشك األهل واملجتمع املحيّلّ يف أنشطة تدعم التّعليم الّدامج يف املدرسة. 	

يُعّمم  بأّن مفهوم التّعلّم ليس استنساًخا للمعرفة فقط ولكّنه بناء ملعرفة جديدة . 	

يُفّعل استاتيجيّة تعلّم األقران بني املتعلّمني . 	

يَدعم تطوير الكفايات الحياتيّة األساسيّة لدى املتعلّمني. 	

يُشّجع املعلّمني عىل اتّخاذ مواقف تعليميّة وعىل تنويع األساليب التّعليميّة لتطوير . 	

كفايات املتعلّمني

يَنش ثقافة التّعليم الّدامج يف املجتمع املحيّلّ. 	

يُؤّمن الّدعم البشّي واملاّدي لتعزيز التّعليم الّدامج يف مدرسته. 	
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SP.SPP.INCLUSIVE 3مكّون الكفاية

ُيعّدل خّطة الّدمج في ضوء الّتقييم

SP.SPP.INCLUSIVE 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَرصد تنفيذ خطّة تطبيق آليّات التّعليم الّدامج . 	

يُقيّم الخطّة املعتمدة. 	

يُعّدل يف ضوء عمليّة التّقييم ما يجب تعديله ملصلحة التّعليم الّدامج. 	

يُعّمم التّعديالت عىل فريق العمل والهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة واألهل واملجتمع املحيّلّ. 	
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SP.SPP.CLIMATEالكفاية

ا  ا إيجابيًّ ُيؤّمن مناًخا مدرسيًّ

SP.SPP.CLIMATE 1مكّون الكفاية

ا يسوده الّدعم االنفعالّي  ُيؤّمن مناًخا مدرسيًّ
واالجتماعّي والعالقات الّسليمة

SP.SPP.CLIMATE 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُنظّم مساحات للتّعبري تسمح بتخفيف الّشعور بالكبت. 	

يَفسح املجال أمام جميع أفراد املجتمع املدريّس إلمكانيّة االتّصال به عند الحاجة. 	

يُؤّمن برامج دعم انفعايّل واجتامعّي وفًقا لحاجة أفراد املجتمع املدريّس. 	

SP.SPP.CLIMATE 2مكّون الكفاية

ُيؤّمن بيئة تعّلم آمنة وسليمة

SP.SPP.CLIMATE 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَتأكّد من شوط  الّصحة العاّمة والّسالمة واألمان. 	

يُؤّمن التّدريب لكّل أفراد املجتمع املدريّس عىل كشف حاالت العنف مبختلف أشكاله. 	

يُؤّمن التّدريب لكّل أفراد املجتمع املدريّس حول متكني املتعلّمني ودعمهم ملكافحة العنف . 	

مبختلف أشكاله

SP.SPP.CLIMATE 3مكّون الكفاية

ُيؤّمن أنشطة مختلفة للمتعّلمين ُتلّبي حاجات الّنمو المتنّوعة

SP.SPP.CLIMATE 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُؤّمن للمتعلّمني أنشطة رياضيّة. 	

يُؤّمن للمتعلّمني أنشطة ثقافيّة. 	

يُؤّمن للمتعلّمني أنشطة فنيّة. 	

يُشف عىل تنفيذ مختلف األنشطة. 	

يُقيّم مع فريق العمل مدى تلبية حاجات الّنمّو املتنّوعة لدى املتعلّمني. 	

يُحّفز عىل املبادرات الفرديّة والجامعيّة. 	

يُشّجع عىل االبتكار واإلبداع وتبادل الخربات. 	
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SP.SPP.CLIMATE 4مكّون الكفاية

ُيدرج برامج تمّكن المتعّلمين من المهارات الحياتّية

SP.SPP.CLIMATE 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُحّفز املتعلّمني عىل القيام بأنشطة تنّمي مهاراتهم الحياتيّة. 	

يُشف عىل اعتامد الطّرائق التّعليميّة الّتي تنّمي مهارات التّفكري الُعليا. 	

SP.SPP.CLIMATE 5مكّون الكفاية

َيحرص على تأمين بيئة عادلة في المدرسة

SP.SPP.CLIMATE 5المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُطبّق الّنظام مبوضوعيّة واحتام. 	

يَتأكّد من معاملة املعلّمني العادلة للمتعلّمني. 	

SP.SPP.CLIMATE 6مكّون الكفاية

ُيعّزز شعور االنتماء إلى المدرسة

SP.SPP.CLIMATE 6المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُنظّم لقاءات اجتامعيّة وترفيهيّة. 	

يُشك أفراد املجتمع املدريّس كافّة يف الحياة املدرسيّة. 	

يُؤّمن املوارد لدعم اإلدارينّي واملعلّمني وجميع العاملني يف تطبيق أفكارهم االبتكاريّة. 	

SP.SPP.CLIMATE 7مكّون الكفاية

ُينّمي العالقات اإليجابّية بين مختلف عناصر المجتمع المدرسّي

SP.SPP.CLIMATE 7المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَقود عمليّات تفّكر جامعّي. 	

يَعتمد تقنيّات تُقّوي لُحمة فريق العمل. 	

يُشّجع املساعدة  والّدعم بني األقران. 	
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جانب من املشاركني يف ورش العمل.

األستاذ أكرم سابق واألستاذ أنطوان يازجي يقومان بتيسري عمل إحدى املجموعات املشاركة.

جانب من املشاركني يف ورش العمل.

الّدكتورة غادة جوين تقوم بتيسري عمل إحدى املجموعات املشاركة.
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جانب من املشاركني يف ورش العمل.

الدكتورة كيتا حنا تقوم بتيسري عمل إحدى املجموعات املشاركة.

جانب من املشاركني يف ورش العمل.

األستاذ عمر بكرايك يقوم بتيسري عمل إحدى املجموعات املشاركة.
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المجال الّثاني

 العالقات
المهنّية

(PR(
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تعني التّواصل الفّعال مع مختلف الفرقاء املعنيّني باملهنة واملستفيدين منها ضمن عالقات مهنيّة محّددة، ومع 

مؤّسسات املجتمع املديّن بهدف ربط املدرسة باملجتمع للتّنمية والتّطوير.

SP.PR.COMM.SKILLالكفاية

َيمتلك مهارات الّتواصل الفّعال

SP.PR.COMM.SKILL 1مكّون الكفاية

ُيطّبق مبادئ الّتواصل الفّعال وأصوله

SP.PR.COMM.SKILL 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُصغي إصغاًء ناشطًا. 	

يَستخدم لغة واضحة يف التّواصل الّشفهّي والكتايّب. 	

يُتقن اللّغة املعتمدة بشكل سليم ومناسب يف مختلف املواقف. 	

يَقوم بالتّواصل الفّعال مع الوسائل اإلعالميّة عندما تدعو الحاجة. 	

يَختار قناة التّواصل والتّقنيّات املالمئة للموقف. 	

يَحتم أصول وأخالقيّات استخدام قناة التّواصل املختارة. 	

يَستخدم لغة جسد تتناسب مع الرّسالة واملوقف. 	

يُعرّب عن األفكار واملعلومات بدقّة ووضوح. 	

يَعرض أفكاره بشكٍل منظّم بحسب املوقف. 	

يَجعل عمليّة التّواصل تتالءم مع رؤية املدرسة ورسالتها وأهدافها وِقيَمها واالستاتيجيّات . 	

املتّبعة

يَفصل بني العالقات الّشخصيّة واملهنيّة. 	

يُجيد تطبيق أصول التّفاوض والوساطة. 	

	 .)Facebook-website-...( يَعتمد منّصة للتّواصل خاّصة باملدرسة
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SP.PR.COMM.SKILL 2مكّون الكفاية

َيتمّتع بذكاء انفعالّي/عاطفّي في ممارساته المهنّية

SP.PR.COMM.SKILL 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُحّدد انفعاالته مميّزًا فيام بينها. 	

يَتحّكم بانفعاالته يف خالل اتّخاذ القرارات واملواقف الّصعبة. 	

يُواجه مشاعره الّسلبية . 	

يَحرص عىل ضبط الّنفس يف أثناء حصول التّجاوزات. 	

مُييّز بني مختلف انفعاالت العاملني . 	

يَحتم مشاعر جميع أفراد املجتمع املدريّس . 	

يَتلّمس مشكالت اآلخرين . 	

يَتعاطف مع اآلخرين يف خالل عمليّة التّواصل معهم. 	

يَستجيب إىل احتياجات أفراد املجتمع املدريّس الّنفسيّة واالجتامعيّة. 	

يُؤثّر يف اآلخرين. 	

يُعّمق اإلحساس باألهداف والغايات واملقاصد لدى مرؤوسيه. 	

يُوّجه انفعاالته نحو تحقيق أهدافه. 	

يُحفّز ذاته مختاًرا استاتيجيّات مالمئة. 	

يَحّل الّنزاعات بطرائق سلميّة ومبتكرة. 	
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SP.PR.MGMT.COMMالكفاية

ُيدير عملّية التّواصل بين الفرقاء

SP.PR.MGMT.COMM 1مكّون الكفاية

َيضع استراتيجّيات للّتواصل الفّعال وُيؤّمن الموارد

SP.PR.MGMT.COMM 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَصوغ استاتيجيّات التّواصل الّتي تحّدد األهداف والقنوات . 	

يُوظّف القنوات املتاحة لتعزيز التّواصل مع اآلخرين )موارد تكنولوجيّة-رقميّة- وغريها(. 	

يُقيّم مدى مالءمة سياسة التّواصل املعتمدة لألهداف املرجّوة. 	

يُؤّمن قنوات التّواصل واملوارد املالمئة لسياسة التّواصل وإمكانيّات املدرسة وثقافة املجتمع. 	

يَضع آليّات التّواصل . 	

يُفّعل آليّات التّواصل . 	

يُؤّمن الرّقابة عىل آليّات التّواصل ضمن الّضوابط اإلداريّة. 	

يَضع ُشعة للتّواصل بني الفرقاء. 	

SP.PR.MGMT.COMM 2مكّون الكفاية

ا  ُيطّبق سياسة الّتواصل المعتمدة رسميًّ
بالّشراكة مع المجتمع المدرسّي

SP.PR.MGMT.COMM 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَستخدم التّعابري املهنيّة يف تواصله مع اآلخرين. 	

يَعتمد قنوات التّواصل املقّررة بحسب الّسياسة املعتمدة رسميًّا . 	

يُعنّي لجنة للتّواصل مع املجتمع املحيّلّ مبا يخدم هذه الّشاكة. 	

يُنّفذ املراسالت الرّسميّة. 	
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SP.PR.MGMT.COMM 3مكّون الكفاية

ُيقّيم فعالّية آلّيات الّتواصل المعتمدة

SP.PR.MGMT.COMM 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَستطلع رّدات فعل اآلخرين حول عمليّة التّواصل. 	

يُحلّل آليات وعمليّات التّواصل بعنارصها كافّة . 	

يَتّخذ القرارات بناًء عىل نتائج التّحليل. 	
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)PR( المجال الّثاني: العالقات المهنّية

SP.PR.RELATIONSHIPSالكفاية

ُيعّزز العالقات والّشراكات الّداخلّية والخارجّية

SP.PR.RELATIONSHIPS 1مكّون الكفاية

ُيشّجع على بناء عالقات إيجابّية بين المعّلمين والمتعّلمين واألهل

SP.PR.RELATIONSHIPS 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُنظّم آليات تؤّمن تواصاًل مستمرًّا بني األهل ومجتمع املدرسة. 	

يُعلِم األهل بدورهم يف تطبيق القوانني واألنظمة. 	

يُشك األهل بعمليّة التّواصل يف الحياة املدرسيّة. 	

يُشارك مختلف أفراد املجتمع املدريّس يف املناسبات االجتامعيّة. 	

يُطبّق سياسة حامية الطّفل. 	

يُنشئ لجانًا طاّلبيّة. 	

SP.PR.RELATIONSHIPS 2مكّون الكفاية

ُيطّور الّشراكات بين المدرسة والمجتمع المحّلّي

SP.PR.RELATIONSHIPS 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُشك املدرسة يف ديناميكيّة  املجتمع املحيّلّ . 	

يُوّسع فرص التّعلّم لدى املتعلّمني من خالل إقامة العالقات مع مؤّسسات املجتمع املحيّلّ. 	

يُشك املتعلّمني  يف أعامل تطّوعيّة لخدمة املجتمع املحيّلّ. 	

يُشك املتعلّمني يف بحوث تهّم املجتمع املحيّلّ. 	

يُظهر موقًفا إيجابيًّا تجاه قضايا املجتمع املحيّلّ. 	

يُشارك بفعاليّة يف األنّشطة الّتي يقيمها املجتمع املحيّلّ. 	

يَضمن إعداد مشاريع مدرسيّة تلحظ الخدمة املجتمعيّة. 	
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SP.PR.RELATIONSHIPS 3مكّون الكفاية

 ُينّمي العالقات مع الجهات والمراجع الرسمّية
ومع المؤّسسات والمنّظمات الّدولّية

SP.PR.RELATIONSHIPS 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُشارك بفعاليّة يف مختلف األنشطة الّتي يُنتدب إليها ويحضها. 	

يُوائم بني حاجات املدرسة وبرامج هذه املؤّسسات لإلفادة من هذه الربامج . 	

يَلتزم مبهنيّة العالقات. 	

يُقيم عالقات مهنيّة مع املؤّسسات واملنظاّمت الّدوليّة وفًقا لألصول القانونيّة. 	

مُيثّل املدرسة معرّفًا بهويّتها يف خالل لقاءاته. 	

يُوظّف عالقاته الخارجيّة مبا يخدم مصلحة املدرسة . 	

يرُبم اتّفاقيّات شاكة ومذكرّات تفاهم مع املراكز الثّقافّية األجنبيّة ضمن القوانني املرعيّة . 	

اإلجراء

SP.PR.RELATIONSHIPS 4مكّون الكفاية

ُينّمي عالقات شراكة مع الّخريجين لتعزيز انتمائهم

SP.PR.RELATIONSHIPS 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُعّزز العالقات اإليجابيّة بني املدرسة والخّريجني. 	

يُنظّم آليات تؤّمن تواصاًل مستمرًّا بني الخّريجني واملدرسة. 	

يُؤّمن فرص املشاركة للخّريجني يف الحياة املدرسيّة من خالل دعوتهم إىل حضور . 	

االحتفاالت الّتي تقام يف املناسبات الرسميّة وغريها 

يُفّعل عمل لجان الّخريجني لتكون داعمة للمدرسة وأنشطتها. 	

يُؤّسس نواٍد للخّريجني. 	



52

)CPD( المجال الّثالث الّتطوير المهنّي المستمّر
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)CPD( المجال الّثالث: الّتطوير المهنّي المستمّر
هي عمليّة منّو مستمرّة وشاملة، تهدف إىل تحسني الكفاءة املهنيّة واألداء، من خالل أنشطة متنّوعة قامئة عىل 

تقويم مستمر لألداء والتّفّكر به.

SP.CPD.PRFالكفاية

ُيطّور أداءه المهنّي

SP.CPD.PRF 1مكّون الكفاية

َيتفّكر في أدائه انطالًقا من توصيفه المهنّي ومن الّتطّورات 
المستجّدة والكفايات المهنّية المرتبطة بموقعه الوظيفّي

SP.CPD.PRF 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُخّصص وقتًا للتّفكري يف أدائه املهنّي . 	

ا تراكميًّا وفًقا لالئحة محّددة املحتويات. 	 يُعّد ملفًّ

يَتفّكر يف أدائه املهنّي يف ضوء محتوى امللّف الّتاكمّي . 	

يَستخلص الّدروس املستفادة  من مامرساته املهنيّة. 	

يُحّدد الحاجات التّدريبيّة انطالقًا من مامرساته املهنيّة. 	

يُوثّق الخالصات الّتي يتوّصل إليها. 	

يَعتمد معياًرا موّحًدا  لتقييم األداء. 	

يُطّور باستمرار كفاءته العلميّة والعمليّة. 	

SP.CPD.PRF 2مكّون الكفاية

 َيبني خّطة تطوير ذاتّي عالية الّتوّقعات
تلحظ الّتدريب والّتمهين المستمّرين

SP.CPD.PRF 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَضع خطّة تطوير بناًء لحاجاته تراعي املستجّدات والتّطورات الّتبويّة. 	

يَختار مجموعة متنّوعة من األنشطة التّدريبيّة لتحقيق األهداف. 	

يَلحظ مقاييس أداء ذات جودة عالية. 	
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SP.CPD.PRF 3مكّون الكفاية

َيضع خّطته قيد الّتنفيذ

SP.CPD.PRF 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَلتزم تنفيذ األهداف املدرجة يف الخطّة. 	

يَستخدم مختلف الوسائل واملوارد لتنمية معارفه ومهاراته املهنيّة. 	

يَضع إجراءات بديلة لدعم األهداف غري املحّققة. 	

SP.CPD.PRF 4مكّون الكفاية

 ُيقّيم خّطة األداء الّذاتّي
لتحديد األولوّيات والحاجات بالّتشارك مع الفرقاء

SP.CPD.PRF 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُقيّم التّقّدم املحرز مقارنة مع األهداف املحّددة يف الخطّة. 	

يُعّدل خطّة التّطوير الّذايتّ يف ضوء املستجّدات والتّحديّات. 	

SP.CPD.PRF 5مكّون الكفاية

ُيظهر مهارات الباحث

SP.CPD.PRF 5المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُواظب عىل املطالعة يف إطار تخّصصه وعمله. 	

يُحّدث معلوماته باستمرار متاشيًا مع مفهوم التّعلّم مدى الحياة. 	

يُشارك  يف كتابة مقاالت علميّة . 	

يُشارك يف املؤمترات والفعاليّات الّتبويّة. 	

يُقّدم نفسه منوذًجا يف التّعلّم املستمّر . 	

يَتشارك مع اآلخرين نتائج األبحاث الّتي يطّلع عليها. 	

يَنفتح عىل فرص التّعلّم من اآلخرين. 	
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)CPD( المجال الّثالث الّتطوير المهنّي المستمّر

SP.CPD.CULTUREالكفاية

َينشر ثقافة الّتطوير المهنّي المستمّر

SP.CPD.CULTURE 1مكّون الكفاية

َيحّض العاملين على الّتفّكر في أدائهم

SP.CPD.CULTURE 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُطلع جميع العاملني يف املدرسة عىل الئحة الكفايات املطلوبة وعىل توصيف مهامهم. 	

يُطلع جميع العاملني يف املدرسة عىل تقارير التّفتيش واإلرشاد والتّوجيه يف ما يختّص . 	

بأدائهم

يُؤّمن فرص الحصول عىل الّدعم الاّلزم للتّفّكر الفردّي والجامعّي. 	

يُؤّمن فرص االطاّلع عىل  برامج تبادل الخربات وبناء القدرات املتنّوعة. 	

يُنظّم محطّات تسمح لهم التفّكر يف األداء. 	

SP.CPD.CULTURE 2مكّون الكفاية

 ُيؤّمن برامج تطوير لمختلف الفرقاء
تلّبي حاجات الّتطوير المهنّي المستمّر ومتطّلباته

SP.CPD.CULTURE 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَرصد الحاجات التّدريبيّة لجميع العاملني يف املدرسة. 	

يُحّدد خطط تطوير مهنّي فرديّة وجامعيّة . 	

يَستخدم برنامج التّدريب املستمّر القتاح مشاركة مختلف العاملني يف املدرسة بحسب . 	

حاجاتهم

يُؤّمن فرًصا متنّوعة للتّنمية املهنيّة ألفراد املجتمع املدريّس . 	

يُوّجه العاملني إىل موارد تربويّة رقميّة محليّة وعامليّة تتناول تحليل املامرسات. 	

يَحض بعض األنشطة املتعلّقة بالتّعليم الّتي تقام للمعلّمني يف أثناء الخدمة. 	

يَرصد أثر برنامج التّطوير املهنّي املستمّر يف تطّور األداء الفعيّل تبًعا لنظام التّقييم. 	

يُقّدم اقتاحات مختلفة ترُثي برامج التّطوير املهنّي. 	

يُؤّمن التّغذية املستمرّة ملكتبة املدرسة. 	
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SP.CPD.CULTURE 3مكّون الكفاية

ُيوّفر مناًخا َيضع خطط الّتطوير المستمّر قيد الّتنفيذ

SP.CPD.CULTURE 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُطلع جميع العاملني يف املدرسة عىل مختلف فرص التّطوير الّتي بني يديه. 	

يُساند جميع العاملني يف تطبيق ما تدّربوا عليه. 	

يُسهم عند الحاجة يف تأمني مستلزمات مشاركة املعلّمني واإلدارينّي وباقي العاملني يف . 	

أنشطة تطوير األداء

يُؤّمن بدياًل من غياب العاملني يف خالل مشاركتهم يف برامج التّطوير املهنّي. 	

يُكرِّم العاملني املتميّزين مبنحهم فرص التّطوير املهنّي. 	

SP.CPD.CULTURE 4مكّون الكفاية

 ُيقّيم أداء جميع العاملين في المدرسة
بناًء على مرجع كفاياتهم وتوصيف مهامهم

SP.CPD.CULTURE 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُعلن عن نظام تقييم األداء أمام جميع أفراد الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني . 	

يف املدرسة

يُطبّق آليّة مساءلة تعّزز املسؤوليّة لدى الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني يف املدرسة. 	

يُقيّم األداء من خالل تطبيق نظام تقييم متعّدد املصادر ومتنّوع األدوات. 	

يُزّود الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني يف املدرسة بأدوات تقييم أداء ذايتّ. 	

يُنّمي لدى الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني يف املدرسة مهارات تحليل . 	

املامرسات املهنيّة

يُعطي تغذية راجعة للهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني يف املدرسة حول مستوى أدائهم. 	

يُناقش خالصة تقييم األداء مع الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني يف املدرسة أنفسهم. 	

يُوزّع الحوافز للهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني يف املدرسة املنخرطني يف ديناميّة . 	

التّطوير الّذايتّ

يُكرّم الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني يف املدرسة عىل جهودهم وأدائهم يف . 	

االجتامعات واللّقاءات العاّمة

يُوّجه خطابات الّشكر والتّقدير للهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني يف املدرسة . 	

لقاء األداء املتميّز
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SP.CPD.CULTUREالكفاية

َينشر ثقافة الّتطوير المهنّي المستمّر

SP.CPD.CULTURE 5مكّون الكفاية

 َيحّض أفراد الهيئتين اإلدارّية والّتعليمّية
يك يعملوا كقادة تربوّيين في المدرسة وخارجها

SP.CPD.CULTURE 5المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُثّمن مبادرات اإلدارينّي واملعلّمني للتّطوير. 	

يَتشارك مع الجميع باملساهمة املهنيّة الّتي يقّدمها املّدربون للمهنة. 	

مُيّكن اآلخرين من خالل منحهم الّسلطات والّصالحيّات. 	

يُعّزز روح الفريق. 	

SP.CPD.CULTURE 6مكّون الكفاية

 َيحُث الهيئتين اإلدارّية والّتعليمّية على المشاركة
في األبحاث اإلجرائّية

SP.CPD.CULTURE 6المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُؤّمن فرص املشاركة يف أبحاث إجرائيّة. 	

يُقّدم اقتاحات مختلفة ترُثي مواضيع األبحاث اإلجرائيّة. 	

يُؤّمن املصادر البشيّة واملاديّة إلجراء األبحاث اإلجرائيّة وتنفيذها. 	

يَتشارك مع الجميع نتائج األبحاث اإلجرائيّة. 	

يُقّدم تغذية راجعة حول مشاريع األبحاث اإلجرائيّة املقتحة. 	



59

SP.CPD.REFLECTالكفاية

َيتفّكر في إشكالّيات مهنته

SP.CPD.REFLECT 1مكّون الكفاية

َيتبادل مع األقران الّتفكير حول تحّديات المهنة وتطّوراتها

SP.CPD.REFLECT 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَرصد التطّورات واملستجّدات الّتبويّة. 	

يَتشارك مع األقران الخالصات املرصودة والتوّجهات املحلّية والعامليّة  . 	

يُخّصص وقتًا ملناقشة قضايا التّعليم مع األقران. 	

يَستضيف اختصاصيّني يف مناسبات متعّددة ملناقشة قضايا التّعليم. 	

SP.CPD.REFLECT 2مكّون الكفاية

ُيقّدم مبادرات إلى الجهات المعنّية حول تطوير المهنة

SP.CPD.REFLECT 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَقتح لصانعي القرار تعديالت عىل برامج إعداد املديرين يف ضوء التّجربة العمليّة. 	

يَقتح لصانعي القرار تحسينات عىل املهنة يف ضوء نتائج األبحاث . 	

يَقتح لصانعي القرار تعديالت حول مختلف الّسياسات واألنظمة املرتبطة باملهنة. 	
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SP.CPD.INST.REFLECTالكفاية

َينشر ثقافة التفّكر المؤّسساتّي

SP.CPD.INST.REFLECT 1مكّون الكفاية

ُيراجع بشكل دورّي نظام عمل المدرسة بأبعاده المختلفة

SP.CPD.INST.REFLECT 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُوثّق جميع الّسياسات والعمليّات وآليّات العمل. 	

يُجري تقيياًم وتغذية راجعة . 	

يُحّدد لقاءات منتظمة ملراجعة الّسياسات والعمليّات وآليات العمل. 	

يُعّدل نظام العمل مراعيًا التّوصيات الّصادرة عن فريق العمل. 	

SP.CPD.INST.REFLECT 2مكّون الكفاية

َيعتمد اإلدارة الّتشاركّية في عملّية اّتخاذ القرارات

SP.CPD.INST.REFLECT 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُنظّم آليّات اتّخاذ قرارات تشاركيّة . 	

يُنظّم لقاءات لتبادل الخربات بني أفراد املجتمع املدريّس. 	

يُفّعل عمل املجالس االستشاريّة. 	

يَستخدم أدوات اإلدارة التّشاركيّة )عصف ذهنّي \ استطالع رأي \ استامرات\...(. 	

SP.CPD.INST.REFLECT 3مكّون الكفاية

ُيوّظف الّتفّكر المؤّسساتّي في الّتطوير المستمّر

SP.CPD.INST.REFLECT 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَستخدم مختلف املوارد والخربات يف تطوير املدرسة. 	

يَستخدم األبحاث اإلجرائيّة مبا يخدم التّفّكر يف عمل املدرسة. 	

يَرفع التّقارير الحظًا فيها االحتياجات الّداعمة للتّطوير املؤّسسايتّ. 	
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جانب من املشاركني يف ورش العمل.

األستاذة تسامى صالح تقوم بتيسري عمل إحدى املجموعات املشاركة.

جانب من املشاركني يف ورش العمل.

األستاذة مادلني سليم تقوم بتيسري أعامل إحدى املجموعات املشاركة.
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المجال الّرابع

األخالقّيات 
المهنّية

(PE(
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)PE( المجال الّرابع األخالقّيات المهنّية

)PE( المجال الّرابع: األخالقّيات المهنّية
هي مجموعة من الكفايات الّضابطة ألداء الّشخص يف أثناء مامرسته املهنة.

SP.PE.PRINCIPLESالكفاية

َيلتزم الِقَيم والمبادئ األخالقّية في أدائه لمهنته

SP.PE.PRINCIPLES 1مكّون الكفاية

 ُيحافظ على خصوصّية اآلخر
وعلى المعلومات المهنّية والّشخصّية المتعّلقة به

SP.PE.PRINCIPLES 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَتعامل مع املعلومات الّشخصيّة برّسية تاّمة وفًقا للقوانني املعمول بها. 	

يَتقبّل اآلخر كام هو. 	

يَتّخذ إجراءات لحامية خصوصيّة األشخاص. 	

SP.PE.PRINCIPLES 2مكّون الكفاية

ُيحافظ على سّرّية المعلومات اّلتي َيّطلع عليها بحكم وظيفته

SP.PE.PRINCIPLES 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُحافظ عىل رسيّة بيانات مؤّسسته. 	

يَتعامل مع بيانات مؤّسسته برسيّة تاّمة وفًقا للقوانني املعمول بها. 	

يَستخدم املعلومات الّتي يَطّلع عليها يف اإلطار املحّدد لها. 	

يَستبعد التّأثريات الّشخصيّة أو الخارجيّة املفروضة يف حفظ املعلومات. 	

يَحمي املعلومات الخاّصة باملدرسة من الّنش والترّسيب. 	
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SP.PE.PRINCIPLES 3مكّون الكفاية

ُيحافظ على أمانة نقل المعلومات

SP.PE.PRINCIPLES 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَنقل املعلومات بأمانة إىل املراجع املعنيّة. 	

يُدّون مبوضوعيّة املعلومات الّتي يَطّلع عليها. 	

يُوثّق املعلومات ويحفظها وفًقا ألصول الحفظ واألرشفة. 	

يَستبعد التّأثريات الّشخصيّة أو الخارجيّة املفروضة عىل رصد املعلومات املطلوبة. 	

SP.PE.PRINCIPLES 4مكّون الكفاية

َيلتزم القواعد الّناظمة في اّتخاذ القرارات والّنتائج الّصادرة عنها

SP.PE.PRINCIPLES 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَتأكّد من عدالة القرارات املتّخذة وشفافيّتها وموضوعيّتها. 	

يَستند إىل القوانني املناسبة يف مامرساته املهنيّة. 	

يُنّفذ القرارات الّصادرة عن املجالس واللّجان. 	

يُقّدم مسّوغات اتّخاذ القرارات لدعم تنفيذها. 	

يُراجع القرارات الّصادرة وفًقا آلليّة اتخاذها وإقرارها. 	

يَقتح عىل املجالس واللّجان تعديل القرارات الّصادرة عنها بناء عىل املستجّدات . 	

والتّطّورات
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SP.PE.VALUESالكفاية

 َيعكس المنظومة الِقَيمّية الُمنطلقة من الّسياسة الّتربوّية الوطنّية
في جميع الممارسات والمواقف

SP.PE.VALUES 1مكّون الكفاية

ُيجّسد احترام المنظومة الِقَيمّية في أدائه

SP.PE.VALUES 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَعكس يف سلوكيّاته األخالقيّات املهنيّة. 	

يُظهر سلوكًا يليق مبوقعه الوظيفّي كقدوة لآلخرين. 	

يَظهر مبظهر الئق يف موقعه الوظيفّي. 	

مُيارس الرّقابة الّذاتيّة يف أثناء أدائه ألعامله. 	

يَتقبّل اآلراء املطروحة واألفكار بحياديّة وموضوعيّة. 	

SP.PE.VALUES 2مكّون الكفاية

ُيراجع جميع العملّيات واآللّيات الّتربوّية في ضوء المنظومة الِقَيمّية

SP.PE.VALUES 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يَرصد الِقيَم املدرجة يف الخطط التّعليميّة ومدى مالءمتها للمنظومة الِقيَميّة. 	

يُتابع مدى مالءمة الطّرائق التّعليميّة وآليّات التّقييم للمنظومة الِقيَميّة. 	

SP.PE.VALUES 3مكّون الكفاية

ُيراجع جميع العملّيات واآللّيات اإلدارّية في ضوء المنظومة الِقَيمّية

SP.PE.VALUES 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُوازن بني متطلّبات العمل ومتطلّبات أفراد املجتمع املدريّس. 	

يُوزّع املهاّمت عىل الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني يف املدرسة وفًقا لقدراتهم . 	

وكفاءاتهم

يُطبّق بدائل تضمن الحفاظ عىل ِقيَم املدرسة. 	
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SP.PE.VALUES 4مكّون الكفاية

ُيعّزز ثقافة المواطنة لدى جميع أفراد المجتمع المدرسّي

SP.PE.VALUES 4المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُنظّم الّندوات واللّقاءات لتعزيز االنتامء الوطنّي لدى جميع مكّونات املجتمع املدريّس. 	

يَستضيف رّواًدا وطنيّني لنش ثقافة االنتامء الوطنّي يف املناسبات. 	

يُدرج برامج للتعرّف إىل اآلخر ضمن أنشطة املدرسة الّصفيّة والالصفيّة. 	

يُؤّمن برامج تدريبيّة حول مهارات تقبّل اآلخر لجميع مكّونات املجتمع املدريّس. 	

يُنظّم زيارات إىل املعامل التاريخيّة والحضاريّة لتنمية االنتامء الوطنّي ألفراد الهيئتني . 	

اإلداريّة والتّعليميّة والعاملني واملتعلّمني

يُحّفز جميع مكّونات املجتمع املدريّس عىل املشاركة يف األعامل التّطّوعيّة الوطنيّة. 	

يُطبّق برنامج خدمة مجتمعيّة وبيئيّة بني املتعلّمني واملجتمع املحيّلّ. 	

يَبني مشاريع تعاونيّة ذات قيمة يف املجتمع املحيّلّ لخدمة الوطن. 	

يَحتفل باملناسبات واألعياد املعتمدة رسميًّا. 	
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SP.PE.LAWSالكفاية

َينشر ثقافة القانون في إطار مؤّسسته

SP.PE.LAWS 1مكّون الكفاية

 َيلتزم بالّتعليمات الّصادرة عن وزارة الّتربية والّتعليم العالّي
وعن المراجع الّرسمّية للمؤّسسة الّتربوّية

SP.PE.LAWS 1المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُطبّق التّشيعات واألنظمة الّصادرة عن املراجع الرّسميّة الّتي يُعمل مبوجبها والّتي تُعنى . 	

بشؤون التّعليم يف لبنان

يُنّفذ تعليامت التّوصيف الوظيفّي وفًقا للتّسلسل اإلدارّي. 	

يُنّفذ األعامل املطلوبة بّدقة ويسلّمها يف الوقت املحّدد. 	

SP.PE.LAWS 2مكّون الكفاية

َيلتزم بتطبيق األنظمة الّداخلّية للمؤّسسة

SP.PE.LAWS 2المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُخّصص وقت الّدوام إلنجاز األعامل املطلوبة بحسب أهّميتها. 	

يَتعامل بعدل وموضوعيّة مع جميع مكّونات املجتمع املدريّس. 	
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SP.PE.LAWS 3مكّون الكفاية

ُيشّجع جميع مكّونات المجتمع المدرسّي على تطبيق الّنظام 
والّتعاميم والمذّكرات الّصادرة عن المراجع المختّصة

SP.PE.LAWS 3المبّينات

هذه المبّينات قد أُدرجت على سبيل المثال ال الحصر

يُسائل أفراد الهيئتني اإلداريّة والتّعليميّة وباقي العاملني يف املدرسة عن مدى االلتزام . 	

بالقوانني واألخالقيّات املهنيّة

يُنّوه بامللتزمني مبا يصدر من مذكّرات وتعاميم. 	

يَضع مصلحة العمل فوق أّي مصالح شخصيّة. 	

يَحرص عىل تنفيذ التّعليامت الّصادرة عن رؤسائه وفًقا للتّسلسل اإلدارّي. 	

يَعتمد عىل األدلّة والرباهني يف إصدار األحكام. 	

يَعتمد عىل األدلّة والرباهني يف املساءلة. 	

يُذكِّر بضورة االلتزام بالقوانني والتّشيعات يف مختلف املواقف واملناسبات. 	
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جانب من املشاركني يف ورش العمل.

األستاذة غرازييال باسيل تقوم بتيسري أعامل إحدى املجموعات املشاركة.

جانب من املشاركني يف ورش العمل.

األستاذة ندى جرجس تقوم بتيسري أعامل إحدى املجموعات املشاركة.
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اختتام فعاليّات ورشة العمل األوىل املُتمحورة حول اإلطار املرجعّي لكفايات املدير يف جميع مراحل التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي )الكفايات ومكّونات الكفايات(

صورة  للمشاركني يف ورشة العمل األوىل يف 1 تشين األّول 2019.

جانب من املشاركني يف ورشة العمل املُتمحورة حول اإلطار املرجعّي لكفايات املدير يف جميع مراحل التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي.

اختتام فعاليّات ورشة العمل الثّانية املُتمحورة حول اإلطار املرجعّي لكفايات املدير يف جميع مراحل التّعليم األكادميّي ما قبل الجامعّي )مكّونات الكفايات واملبيّنات(

صورة للمشاركني يف ورشة العمل الثّانية يف 28 تشين الثّاين 2019.
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دليل المصطلحات 
والمفاهيم
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خربته، . 1 بنتيجة  مهنة  كّل  صاحب  يبديها  الّتي  والّسلوكيّات  الترّصّفات  عن  عبارة  هي  املتخّصصة:  املهنّية  املامرسات 
املهنة. هذه  أداء  يف  اعتامدها  املطلوب  الكفايات  وتعكس 

باملهنة واملستفيدين منها ضمن عالقات مهنيّة . 2 املعنيّني  الفرقاء  الفّعال مع مختلف  التّواصل  العالقات املهنّية: تعني 
للتّنمية والتّطوير.  باملجتمع  املدرسة  املديّن بهدف ربط  املجتمع  محّددة، ومع مؤّسسات 

الّتطوير املهنّي املستمّر: هي عمليّة منّو مستمرّة وشاملة، تهدف إىل تحسني الكفاءة املهنيّة واألداء، من خالل أنشطة . 	
متنّوعة قامئة عىل تقويم مستمر لألداء والتّفّكر به.

األخالقّيات املهنّية: هي مجموعة من الكفايات الّضابطة ألداء الّشخص يف أثناء مامرسته املهنة.. 	

املجتمع املدريّس: يشتمل عىل مجموعة من األفراد تربطهم شبكة من العالقات االجتامعيّة الّتي تنظّم العالقة الحاكمة . 	
بني هؤالء األفراد وتحّدد مسؤوليَّاتّهم وأدوارهم املختلفة. ومن هؤالء األفراد: املدير، مساعد املدير، املنّسقني، املعلّمني، 

املتعلّمني، اإلدارينّي، األهل. ويتعاون مجتمع املدرسة من أجل تحقيق األهداف املحّددة للمؤّسسة الّتي يعملون فيها.

ثقافة الّتوّقعات العالية يف املدرسة: من سامت املدرسة الفّعالة وجود توقّعات إيجابيّة لدى املعلّمني وأولياء األمور . 	
وكذلك املتعلّمني تجاه أدائهم. فالتّوقّعات العالية والّتي تكون يف ذات الوقت متحّدية وواقعيّة، تساعد يف حفز املتعلّمني 
العايل من املتعلّمني ومن املعلّمني،  التّوقّع  العامل؛  الّدراسة. ويشمل هذا  وتشجيعهم عىل بذل املزيد من الجهد يف 

إيصال التّوقّع للمتعلّمني وإشعارهم به، وتوفري تحدٍّ ذهنّي.

الّتعلّم العميق: يظهر من خالل قيام املتعلّم بالبحث عن املعنى، وتحديد املبادئ واألفكار، وربط املعلومات الجديدة . 	
بالخربة الّسابقة، واستخدام األدلّة والرباهني يف أثناء التّفسري واملناقشة وتكون دافعيّته داخليّة، وهو مبنّي عىل ثالثة 
أسس: تقديم وضعيّة تطرح تحّديًا ما لتفكري املتعلّم - ما يؤّدي إىل رفع دافعيّة املتعلّم للتّعلّم ويوصله إىل االنخراط- 

وهذا ما ينتج عنه رضورة استخدام مهارات حّل املشكالت وهكذا يصل إىل التّمّكن.

العالقات الّداخلّية: تضم املدير، واإلدارينّي، واملعلّمني، والعاملني، واملتعلّمني، واألهل، والّخريجني. . 	

الّتبوّي للبحوث واإلمناء وما ميثّله، . 	 الّتبية والتّعليم العايل، واملركز  ، ووزارة  العالقات الخارجّية: تضم املجتمع املحيّلّ
أخرى. دوليّة، وسفارات خارجيّة، ومدارس  والتّفتيش، ومنظاّمت 

الّتعلم الّنشط: هو فلسفة تربويّة تعتمد عىل إيجابيّة املتعلّم يف املوقف التّعليمّي، وتشمل جميع املامرسات الّتبويّة . 10
واإلجراءات التّدريسيّة الّتي تهدف إىل تفعيل دور املتعلّم، إِْذ يتّم التّعلّم من خالل العمل والبحث والتّجريب، واعتامد 

املتعلّم عىل ذاته يف الحصول عىل املعلومات واكتساب املهارات وتكوين القيم واالتّجاهات.

ثقافة املدرسة الّدامجة: تهدف املدرسة الّدامجة إىل إتاحة الفرص أمام املتعلّمني جميعهم، عىل تنّوع ذكاءاتهم وحاجاتهم . 11
الخاّصة لالنخراط يف الّنظام التّعليمّي انطالقًا من مبدأِ العدالة وتكافؤ الفرص، ِوفاقًا ملناهج ومقاربات تعليميّة وأنشطة 
تربويّة مكيّفة ووسائل إيضاح مناسبة. إّن املفهوم الّشامل لعمليّة الّدمج، هو أن تشتمل مدارس التّعليم العاّم املتعلّمني 

جميعهم بعيًدا من اعتبارات الّذكاء، واملوهبة، واإلعاقة، واملستوى االجتامعّي واالقتصادّي والخلفيّة الثّقافيّة للمتعلّم.

ثقافة املدرسة املرّحبة: املدرسة املرّحبة تؤّمن لكّل متعلّم بيئة ترعى سالمته الجسديّة واستقراره العاطفّي وظروف . 12
الّنفيّس. منّوه 

الّنمّو والتّطّور األكادميّي واملجتمعّي، وتوافر جّو من االحتام . 	1 املناخ املدريّس اإليجايّب: مؤّشات كثرية تتمثّل بتحقيق 
والثّقة املتبادلة داخل املدرسة، والثّقة العالية بالّنفس لدى املتعلّمني والعاملني مع مراعاة حقوق اآلخرين، كذلك الرّضا 
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لدى املتعلّمني واملعلّمني والعاملني عن املناخ املدريّس، والتاّمسك لدى أعضاء املدرسة، وتوافر الّشعور باالنتامء لدى 
جميع مكّونات املدرسة، إىل جانب التّجديد من خالل االنفتاح عىل التّحسني والتّغيري، وتوافر الّرعاية من خالل إحساس 
املتعلّمني وجميع العاملني داخل املدرسة بغرية اآلخرين عىل مصالحهم، إضافة إىل وجود منهاج وسياسات وإجراءات 
اليّة التّعلّم ومهارة حّل املشكالت، وقيام املدرسة بتوفري املوارد  فّعالة داخل املدرسة مبا يسهم بالّنهاية يف تحقيق فعَّ

ال. واملصادر الاّلزمة للتّعلّم الفعَّ

الّتواصل الفّعال: التّواصل هو عمليّة يجري من خاللها تبادل املعلومات بني األفراد من خالل نظام مشتك من الرّموز . 	1
الرّقميّة  أو  املطبوعة  الوسائط  )باستخدام  مكتوبًا  الّصوت(،  )باستخدام  يكون صوتيًّا  قد  الّسلوكيّات.  أو  العالمات  أو 
عىل سبيل املثال: الكتب واملجاّلت واملواقع اإللكتونيّة أو الربيد اإللكتويّن( أو بصورٍة مرئيٍَّة )باستخدام الخرائط أو 
املخطّطات أو الرّسوم البيانيّة( أو غري لفظّي )باستخدام لغة الجسد واإلمياءات أو نربة الّصوت(. إّن مدى جودة نقل 

هذه املعلومات وتلّقيها هو مقياس ملدى جودة مهارات التّواصل.

مع . 	1 وعالقاتنا  انفعاالتنا  وإدارة  أنفسنا،  وتحفيز  اآلخرين،  ومشاعر  مشاعرنا  معرفة  عىل  القدرة  هو  االنفعايّل:  الّذكاء 
الّنفس واملحافظة عىل روح األمل والتّفاؤل عند مواجهة املشكالت  الحامس يف  إثارة  بفاعليّة، والقدرة عىل  اآلخرين 

وقيادتهم. إقناعهم  والقدرة عىل  بداخلهم،  يدور  ما  ومعرفة  اآلخرين  مع  والتّعاطف 

وخرباته . 	1 وقيمه  معتقداته  يف  املتأيّن  والتّأّمل  الفرد،  يزاولها  الّتي  املهنيّة  املامرسات  يف  الواعي  االستقصاء  هو  الّتفكّر: 
للتّعرّف إىل املشكالت الّتي يواجهها وتحديدها بدقّة بهدف الوصول إىل حّل ينقل تلك املامرسة من شكل غري مرغوب 

به إىل مامرسة مستقبليّة أفضل وأكرث تطّوًرا.

نظام الجودة: هو مجموعة من املستندات املعتمدة إلدارة الجودة وهي تعني نظام اإلدارة واملراقبة لدى املؤّسسة يف . 	1
عمليّاتها أو أنشطتها املختلفة للوصول إىل الجودة )ضامن الجودة، املعايري، الّشهادات، دليل الجودة(.
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