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ربوي ،وخبراء من المركز ّ
التفتيش ّ
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ربوي للبحوث واإلنماء ومن مكتب اإلعداد
الت
الت
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ّ
ِّ
ّ
ّ
ووثقت ،كما ّ
تم
والمعلمات ،وذلك في خالل ورش عمل أُنجزت
المعلمين
الفنيّات في مراكز الموارد في دور
ّ
ّ
يتمتع بها
يتضمن أسئلة عن الكفايات التي يجب أن
إرسال استبيان لكل المسؤوالت الفنيّات في مراكز الموارد
ّ
ّ
ّ
والمعلمات.
المعلمين
الفني في مركز الموارد في دار
المسؤول
المرجعي لكفايات المدير في جميع مراحل ّ
كما ّ
األكاديمي ما قبل
التعليم
تم وضع هذا اإلطار بناءً على اإلطار
ّ
ّ
ّ
التربويّة في قسم اإلدارة ّ
الجامعيّ ،الذي وضعته لجنة مشروع اإلدارة ّ
وبالتنسيق مع مكتب اإلعداد
التربويّة،
ّ
ّ
والتدريب.
ّ
المرجعي بعد إنهائه من قبل ّ
ّ
ّ
لإلطالع عليه
ّ
والتدريب
المكلفة إلى مكتب اإلعداد
اللجنة
وتم إرسال اإلطار
ّ
وإبداء الرّأي في مضمونه.
وقد عوِّ ل على اقتراحات الجميع وتعديالتهم وإضافاتهم في ّ
التأليف إلظهار هذا المنتج.
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كلمة رئيس المركز ّ
ّ
ربوي للبحوث واإلنماء
الت
بوي يف لبنان تح ّوالت كبرية ،حيث تُس ّخر كامل الجهود يف متابعة
التبويّة العامل ّية ،يشهد ال ّنظام ّ
يف ظل التّط ّورات ّ
الت ّ
التبويّة الحديثة.
اإلنجازات العامليّة ،ومن أه ّمها وضع املناهج ّ
التبويّة عمو ًما ،وإدارة دور
ومواكبة للمناهج وحامية لها ولتحصني مسارها ال ب ّد من أن يرتافق ذلك مع تطوير يف اإلدارة ّ
مهني مستمر
املعلّمني واملعلّامت ومراكز التّدريب
ً
خصوصا ،وحيث أ ّن دور املعلّمني واملعلّامت هي مراكز تدريب وتطوير ّ
ملديري املدارس والهيئتني اإلداريّة والتّعليمية ،وحيث أ ّن املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت يلعب
املرجعي
املهني املستمر ،ت ّم الحرص عىل وضع اإلطار
دو ًرا أساسيًّا ويشكّل حلقة مه ّمة يف إنجاح عمليّة التّدريب والتّطوير
ّ
ّ
لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت ،وهو من ال ّنتاجات الق ّيمة الّتي عمل عىل إنجازها قسم
بوي للبحوث واإلمناء.
التبويّة يف الهيئة األكادمي ّية املشرتكة يف املركز ّ
اإلدارة ّ
الت ّ
بوي للبحوث واإلمناء ،ويواكب
هذا اإلطار
بوي ونظام املركز ّ
التبويّة يف لبنان وال ّنظام ّ
السياسات ّ
الت ّ
الت ّ
املرجعي ينسجم مع ّ
ّ
التبية والتّعليم
مبني عىل ّ
كل ما ت ّم إنجازه عىل صعيد وزارة ّ
االتّجاهات ّ
التبويّة الحديثة واألطر املرجعيّة العامليّة ،وهو ّ
بوي
بوي للبحوث واإلمناء ،حيث يّشكّل وثيقة قانون ّية وإداريّة وتنظيم ّية ّ
لكل املعن ّيني بالشّ أن ّ
العايل يف لبنان واملركز ّ
الت ّ
الت ّ
خصوصا .كام ميكن اعتامده كام ّدة أساس ّية يف وضع
التبويّة وإدارة دور املعلّمني واملعلّامت ومراكز التّدريب
عمو ًما ،وباإلدارة ّ
ً
الوظيفي ومعايري اختبارات األهل ّية لهم.
برامج اإلعداد والتّدريب للمسؤولني الف ّن ّيني يف مراكز املوارد ،كام يف وضع التّوصيف
ّ
املرجعي خطوة تحويليّة مه ّمة يف إدارة دور املعلّمني واملعلّامت ،ويف تعزيز كفايات املسؤولني الفنيّني فيها
يُع ّد هذا اإلطار
ّ
وإكسابهم املعارف وتنمية املهارات القياديّة واإلداريّة لديهم ،إضاف ًة إىل تنمية القدرات وتحسني األداء وتفعيل العالقات
ّمي،
املهن ّية ّ
والشاكات املجتمع ّية ،للوصول إىل دور معلّمني ومعلّامت ومراكز تدريب ف ّعالة مبن ّية عىل مفهوم املجتمع التّعل ّ
مديري املدارس وإداريّيها واملعلّمني
والساعية للتّحسني والهادفة لتحصني
منخرطة يف املجتمع ومواكبة ّ
ّ
لكل التّط ّوراتّ ،
واملعلّامت فيها بهدف بناء قادة املستقبل حاميل سامت املتعلّم اللّبنا ّين.
التبويّة.
التبويّة يف قسم اإلدارة ّ
بوركت الجهود املبذولة من قبل فريق العمل يف لجنة مرشوع اإلدارة ّ
ربوي للبحوث واإلنماء بالتّكليف
رئيس المركز التّ ّ
األستاذ جورج نهرا
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VI

كلمة رئيس قسم اإلدارة ّ
التربو ّية
غي تط ّور متسارع يف املعرفة والتّكنولوجيا ،وتح ّديات عديدة
تغي دائم ومستم ّر ،ويواكب هذا التّ ّ
عاملنا اليوم هو يف حالة ّ
بكل مك ّوناته وجوانبه ،بحيث يُع ُّد
بوي ّ
ومتن ّوعة ،ومل يعد يخفى عىل أحد أ ّن حجر األساس يف هذا التّط ّور هو القطاع ّ
الت ّ
ال ّركيزة ال ّرئيسة لالستثامر والتّنمية ومصدر الجودة يف بناء قادة املستقبل .أ ّما عامد هذا القطاع والعنرص األساس يف تط ّوره
التبويّة عىل دعم وتطوير
التبويّة ال ّناجحة واإلدارة املدرس ّية الف ّعالة ،لذا اعتمدت معظم ال ّدول يف سياساتها ّ
فهو اإلدارة ّ
وخاصة يف ما يتعلّق بتطوير كفايات مديريها ومختلف العاملني فيها ،ذلك ألنّها املراكز
املهني،
مراكز التّدريب والتّطوير
ّ
ّ
املهني لكل من مديري املدارس والهيئتني اإلداريّة والتّعليم ّية ،بهدف
األساس ّية التي ميكن من خاللها إنجاح عمل ّية التّطوير
ّ
تحقيق معايري الجودة الشّ املة يف هذا القطاع.
التبويّة العامليّة وتط ّوراتها ،وحيث أ ّن دور
السياسات ّ
يف لبنان ،وحيث إنّنا لسنا مبعزل عن العامل ،وليك نستطيع مواكبة ّ
مهني مستمر ملديري املدارس والهيئتني اإلداريّة والتّعليم ّية فيها ،كان ال ب ّد من
املعلّمني واملعلّامت هي مراكز تطوير ّ
املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت ،والّذي سيشكّل
االلتفات إىل أه ّميّة اإلطار
ّ
املهني للمسؤولني الفن ّيني ،ويف تحسني املامرسات وتنمية املامرسني لتصبح اإلدارة يف دور
املرجع األساس يف عمل ّية التّطوير
ّ
وتخص ًصا واحرتافًا وقدرة عىل التّخطيط وإدارة األزمات ومواجهة
املعلّمني واملعلّامت ومراكز التّدريب أكرث مت ّر ًسا وكفاءة
ّ
املدريس.
املهني ملك ّونات املجتمع
التّح ّديات وأكرث فاعل ّية يف إنجاح عمل ّية التّطوير
ّ
ّ
ومتغيات ذات
من املعلوم أ ّن املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت يتعامل عادة مع مواقف وعوامل
ّ
املرجعي كفاياته من خالل إكسابه املعارف وتنمية قدراته ومهاراته القياديّة
طبيعة تأثرييّة واضحة ،وبذلك سيع ّزز اإلطار
ّ
ليصبح أكرث كفاءة للتّعامل معها ،وأكرث شفاف ّية وموضوع ّية يف أخذ املواقف ،وأكرث مت ّك ًنا من إحداث تغيريات حقيق ّية ،وأكرث
املدريس..
املهني لجميع مك ّونات املجتمع
مت ّر ًسا يف أداء دوره األساس يف عمليّة التّطوير
ّ
ّ
املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت ،هو نتيجة تضافر جهود وتعاون فريق
اإلطار
ّ
بوي للبحوث واإلمناء من
التبويّة يف الهيئة األكادمي ّية املشرتكة يف املركز ّ
التبويّة يف قسم اإلدارة ّ
عمل لجنة مرشوع اإلدارة ّ
الت ّ
خالل برنامج دعم توفري التّعليم لجميع األطفال يف لبنان ( ،)S2R2كام هو نتيجة عمل تشاريكّ بني فريق العمل وعدد كبري من
التبويّة من خالل ورش عمل تشارك ّية أسهمت يف إغناء هذا املنتج.
بوي واإلدارة ّ
التبويّني يف جميع ميادين القطاع ّ
الخرباء ّ
الت ّ
الفريقي والحرص عىل جودة اإلنتاج والتّعاون والتّشارك بني أعضاء الفريق
وحب العمل
وبفضل ّ
كل هذا ّ
السعي واملجهود ّ
ّ
بوي املتوال ّيني عىل س ّدة ال ّرئاسة يف خالل العامني  2019و ،2020وبفضل برنامج الـ  S2R2صدر هذا
ودعم رئييس املركز ّ
الت ّ
التبويّة واملدرس ّية يف لبنان ،الّتي قام بها
املرجعي ،وهو يُع ّد خطوة مه ّمة عىل طريق التّنمية والتّطوير
اإلطار
املهني لإلدارة ّ
ّ
ّ
بوي للبحوث واإلمناء ،وال ب ّد من أن يقطف املعن ّيون مثارها.
املركز ّ
الت ّ
الصدق ّية يف العمل والحرف ّية والجودة وعىل املح َّبة واإلخالص
ختا ًما ال ب ّد من أن أشكر فريق العمل ،املؤلّفات واملؤلّفني ،عىل ّ
السؤال
كل الجوانب الّتي خدمت وضع هذا اإلطار
والتّفاين يف تغطية ّ
وبقي ّ
املرجعي ،حتّى آخر يوم ،وآخر مراجعة وتدقيقَ ،
ّ
مم قمنا به؟
يرت ّدد يف ذهن ّ
كل م ّنا :هل كان من املمكن أن نعمل أفضل ّ
بحب وحرص وصدق ّية وتعاون ،وقد قطعنا وع ًدا عىل
لكن وللحقيقة أجيب عن هذا التّساؤل« :سعينا إىل تقديم األفضل ّ
التبية واملتعلّمني يف لبنان ،فهذا ال ّنتاج هو ما ّدة حيّة قابلة
أنفسنا مبتابعة تطبيقه واالستفادة منه يف نتاجات أخرى ملصلحة ّ
للتّطبيق والتّعديل والتّطوير».
رئيس قسم اإلدارة التّربويّة بالتّكليف
أكرم مح َّمد سابق
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اإلطـــار ّ
ّ
مهيــدي
الت

1

اإلطار ّ
مهيدي
الت
ّ

ّ
مقدمة
بوي مواكبة هذه التّط ّورات ومواجهة
يَشهد العامل تط ّو ًرا الفتًا ومتسار ًعا ،يفرض عىل العاملني يف املجال َْي
اإلداري ّ
والت ّ
ّ
التبويّة عىل أنّها منظومة متكاملة ،مكونّة من
املؤسسة ّ
التّح ّديات والتّحديث يف نظم العمل .األمر الّذي يتطلّب ال ّنظر إىل ّ
مجموعة من العنارص املرتابطة واملتناغمة واملتفاعلة .إ ّن ِس َمة التّغيري الّتي متيّز عاملنا اليوم حتّمت عىل اإلدارة املدرسيّة
التبية
لم وف ًّنا يف آنٍ واحد ،لتلبية متطلّبات العرص الحديث والتّك ّيف معها بجود ٍة عالية ،وهذا ما يطبع قطاع ّ
أن تتط ّور ِع ً
والتّعليم بكل مجاالته.
العاملي
املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت ،يف سياق التّو ّجه
لذلك ،يأيت اإلطار
ّ
ّ
واستكامل لسلسلة من األطر
ً
بوي للبحوث واإلمناء،
التبويّة وتطويرها ،الّذي تب ّناه املركز ّ
لزيادة االهتامم مبوضوع اإلدارة ّ
الت ّ
التبية والتّعليم العايل ألربع مهن تربويّة ،بهدف بناء
بوي للبحوث واإلمناء ووزارة ّ
املرجع ّية الّتي كان قد أصدرها املركز ّ
الت ّ
بوي واعتامد رؤية موح ّدة ومنهج ّية متناغمة يف العمل.
ثقافة مشرتكة بني جميع األفرقاء املعن ّيني يف القطاع ّ
الت ّ
التبويّة ،وهو يُع ُّد حجر
يُشكّل هذا اإلطار وثيقة ح ّية ،ووسيلة حيويّة ،ومرج ًعا قانون ًّيا وإداريًّا وتنظيم ًّيا
السياسات ّ
ً
منسجم مع ّ
املهني وتنظيم آل ّية اختبار أهل ّية املرشّ حني إلدارة املدرسة ومواكبة مديري
األساس يف وضع برامج اإلعداد والتّدريب والتّطوير
ّ
الجامعي ،وهو يسهم أيضً ا يف تحقيق أهداف التّنمية املستدامة .2030
املدارس والثّانويّات يف جميع مراحل التعليم ما قبل
ّ
قانوني
مرجع
ّ
وتنظيمي
وإداري
ّ
ّ

ينسجم مع
السيّاسات
ّ
التربويّة

الكفايات
(معارف  +مهارات +
ّ
اتجاهات وسلوكيّات)

يربط بين المسؤول
ّ
الفني في مركز الموارد
ومختلف الجهات
واألفراد
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المرجعي
اإلطار
ّ
لكفايات
ّ
المسؤول الفني
في مركز الموارد

ّ
يتعلق
مادّ ة أوّ ليّة لكل ما
ّ
بالتقييم ّ
اتي وتقييم
الذ ّ
والمؤسسة
ّ
األداء

مادّ ة أوّ ليّة للرّ صد
والمتابعة

يساهم في تحقيق
أهداف ّ
التنمية
المستدامة 2030
مادّ ة أوّ ليّة لبناء
القدرات (اإلعداد
ّ
والتدريب المستمر)

ّ
الفني
يدعم المسؤول
في مركز الموارد في
مواجهة تحدّ يات القرن
الواحّ د والعشرين

الخاصة باملسؤولني الف ّن ّيني يف مراكز املوارد
واملؤشات
املرجعي يف تكوين معرفة ج ّيدة للكفايات
ت َكمن أهم ّية هذا اإلطار
ّ
ّ
ّ
يف دور املعلّمني واملعلّامت ،واستخدام هذه املعرفة للتّأكّد من نجاحهم وتحديد مجاالت تط ّورهم الذّايتّ وبناء قدراتهم ،فهو
ولكل ما يتعلّق بتقويم األداء والتّقويم حيث يلزم.
ما َّد ٌة أ ّول ّية لل ّرصد واملتابعة ّ
بوي،
ومل ّا كان ال ب ّد للمسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد من أن يسعى دامئًا إىل تطوير ذاته أ ّو ًل واآلخرين ثان ًيا يف املجتمع ّ
الت ّ
ليواكب تط ّورات القرن الواحد والعرشين وتح ّدياته وما تفرضه حاالت الطّوارئ واألزمات من مستج ّدات ،وهذا يستلزم
متخصصة ،لذلك شمل هذا اإلطار مجموعة من الكفايات الّتي تشكّل مجموعة من املعارف
منه إتقان مامرسات وتقن ّيات
ّ
والقدرات واملهارات واملواقف واملامرسات املتداخلة فيام بينها ،تتبلور يف وضعيّات مح ّددة يعمل املسؤول الف ّن ّي يف مركز
التبويّة
املوارد عىل تطويرها لتحقيق أهدافه املهن ّية .ولقد ُح ّددت الكفايات بنا ًء عىل متطلّبات املهنة ويف ضوء الحاجات ّ
السياق اللّبنا ّين.
واالجتامعيّة واالقتصاديّة يف ّ
منهج ّية العمل
بوي األ ّول والثّاين
التبية والتّعليم العا ّيل (مرشوع اإلمناء ّ
اِنطلق العمل بنا ًء عىل ما ت ّم إنجازه عىل صعيد وزارة ّ
الت ّ
 ،)EDP I & IIوالّذي شكّل ال َّركيزة األساس يف املراجعات األدب ّية ،هذا باإلضافة إىل القوانني واألنظمة والتّرشيعات واألبحاث
بوي
التبية يف الجامعة اللّبنان ّية وبرامج التّدريب املستمر يف املركز ّ
وال ّدراسات املحلّ ّية والعامل ّية ،وبرامج اإلعداد يف كل ّية ّ
الت ّ
لكل ما قمنا مبراجعته .ولقد اعتُ ِم َدت املقاربة بالكفايات يف بناء اإلطار
توليفي ِّ
للبحوث واإلمناء ،ومن ث َ ّم ُوضع مستند
ّ
املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت.
ّ
ّ
التوجهات
العالميّة في
ّ
التربية
ّ
التوجهات
العالميّة في
اإلدارة

بناء اإلطار
المرجعي
ّ
ّ
النظريات حول
الكفايات

برامج اإلعداد في بعض
الجامعات العالميّة

ّ
التوليف لبرامج
ّ
والتدريب
اإلعداد
ّ
السابقة
المحليّة ّ
وللمشاريع

وجهة نظر الفرقاء
ّ
التربويّين والخبراء
والفئة المستفيدة

األطر المرجعيّة
الصادرة
ّ

نظام ّ
التعليم
في لبنان
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اإلطار ّ
مهيدي
الت
ّ

كان من املمكن تجميع الكفايات ضمن مجموعات معارف ومهارات مركّبة وقامئة عىل ال ّربط الف ّعال ملجموعة متن ّوعة من
املوارد ال ّداخل ّية والخارج ّية ضمن عائلة من املواقف ( ،)Tardif. J, 2006وتُح َّدد ضمن املجموعات ال ّرئيس ّية اآلتية :قيادة
بوي  -ضامن التّواصل الف َّعال  -تعزيز
املؤسسة بطريقة تشارك ّية وف ّعالة  -دعم التّطوير ّ
الت ّ
اتيجي -إدارة ّ
التّخطيط االسرت ّ
الصادرة
املهني املستمر -تعزيز ال ِق َيم األخالق ّية
التّفكّر والتّطوير
واملؤسسات ّية .ولكن انسجا ًما مع األطر املرجع ّية للكفايات ّ
ّ
ّ
بوي للبحوث واإلمناء (األطر املرجع َّية :دعم جودة التّعليم يف لبنان،)2017،
التبية والتّعليم العايل واملركز ّ
سابقًا عن وزارة ّ
الت ّ
ولالت ّساق ت ّم توزيع الكفايات عىل أربعة مجاالت رئيسة ،هي:
املتخصصة.
•املامرسات املهنيّة
ّ
•العالقات املهنيّة.
املهني املستم ّر.
•التّطوير
ّ
•األخالق ّيات املهن ّية.
ّ
المهني
التطوير
ّ
المستمر

الممارسات
المهنيّة
المتخصصة
ّ

المجاالت

العالقات
المهنيّة

األخالقيّات
المهنيّة

كل كفاية إىل عدد من املك ّونات ،حيث يت ّم تجسيد الكفاية من خالل
كل مجال مجموعة من الكفايات ،توزّع ّ
يتض ّمن ّ
السلوك ّيات املتداخلة ،ترجمت إىل مامرسات عمل ّية ميدان ّية،
اشتقاق عنارصها املتمثّلة بسلوك ّيات مهن ّية ،أو مجموعة من ّ
من املفرتض أن تتح ّول إىل قناعات مهن ّية الحقًا.
ومن ث َ ّم ا ُُقتِ َح ْت مجموعة من املبيّنات ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،وهي عبارة عن سلوكيّات مهنيّة تقيس مك ّونات
تتابعي يف عمل ّية تحقيق للكفاية ،حيث ت ُصاغ الكفايات ومك ّوناتها
يل
الكفاية ،وأدرجت ضمن منطق تسلس ّ
ّ
يتصف بالعموميّة ،ويأيت املك ّون بعدها ليح ّدد مزي ًدا من العوامل
( )Poumay, M., Tardif, J., & Georges, F., 2017مبا ّ
واملؤشات الحقًا.
بالضورة ،وهي تسهم يف وضع املب ّينات
املرتبطة بالكفاية ،من دون أن تكون ً
أفعال إجرائ ّية ّ
ّ
4

الكفاية المهنيّة
(Compétence professionnelle/
)Professional Competency

ً
مفهوما إدماج ًّيا
تعكس المعارف والمهارات
ّ
واالتجاهات ّالتي يجب على
والسلوكيّات
ّ
ّ
ويوظفها
المعني أن يكتسبها
الشخص
ّ
بأشكال مختلفة في وضعيّات متنوّ عة
يتصف بالعموميّة
بشكل ّ
ُتصاغ
ٍ

مكوّ نات الكفاية
(Composantes de la compétence /
)Competency Components

ّ
تشتق من عناصر الكفاية
ّ
تتمثل بسلوكيّات مهنيّة
سلوكيّات مهنيّة متداخلة

المبيّنات

سلوكيّات إجرائية

)(Descripteurs/ Indicators

قابلة للمالحظة
تقيس مكوّ نات الكفاية

مكوّ نات
متقاطعة
كفايات
متقاطعة
منهجيّة
العمل

5

اإلطار ّ
مهيدي
الت
ّ

الصادرة سابقًا ،ستتض َّمن مك ّونات الكفاية بعض األفعال اإلجرائ ّية الّتي ّ
تدل عىل
غري أنّه ،متاش ًيا مع األطر املرجع ّية األربعة ّ
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 امله ّمة ،أن ننتهي بقامئة طويلة من الكفايات.
مبي،
وما قد يبدو أحيانًا ت َكرا ًرا أو إعادة هو نتيجة للتّداخل بني مختلف ميادين العمل فقط ،ما يجعل من املستحيل تعيني ِّ
ّبيعي أن تُستثمر الكفايات املذكورة يف هذا اإلطار
خاص بكفاية واحدة أو مجال ّ
عىل سبيل املثالٍّ ،
مخصص ومح ّدد ،ومن الط ِّ
التبية.
الفردي
املرجعي يف تحسني جودة األداء
والجامعي يف ّ
ّ
ّ
ّ
الشاكة يف اإلنتاج ،قمنا بعقد ورش عمل يف خالل العام  ،2019شارك فيها عدد كبري من الخرباء
وإميانًا م ّنا بأه ّم ّية ّ
للتبية األستاذ فادي يرق ،وممثّلني عن مختلف املديريّات يف
للتبية عىل رأسها املدير العام ّ
التبويّني من املديريّة العا ّمة ّ
ّ
بوي
بوي للبحوث واإلمناء عىل رأسه رئيسة املركز ّ
بوي ،واملركز ّ
التبويّة ،ومن التّفتيش ّ
املديريّة ،ورؤساء املناطق ّ
الت ّ
الت ّ
الت ّ
ال ّدكتورة ندى عويجان ،ورؤساء املكاتب ،وعدد من مديري دور املعلّمني واملعلّامت واملسؤولني الف ّن ّيني فيها ،ومن كل ّية
الخاصة ،وعدد من مديري
التبية يف الجامعة اللّبنانيّة وعىل رأسهم العميدة الدكتورة تريز الهاشم طربيه ،ومن الجامعات
ّ
َّ
والخاصة ،وكانت املشاركات ُمه َّمة وغن ّية باالقرتاحات والتّعديالت املتعلّقة بالكفايات ومك ّوناتها
املدارس والثَّانويّات ال ّرسم ّية
ّ
املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي
امم خالل وضع األطر املرجع ّية للكفايات ومنها اإلطار
واملب ّينات ،والّتي أُخذت جميعها باه ِت ٍ
ّ
يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت.
كام قمنا بتخصيص ورشة عمل للمسؤوالت الف ّن ّيات يف مراكز املوارد يف دور املعلّمني واملعلّامت بحضور رئيسة مكتب اإلعداد
والتّدريب ،وكانت املشاركات مه ّمة ومنطلقة من أرض الواقع ،وأخذت جميعها ٍ
املرجعي
بحرص واهتامم خالل وضع اإلطار
ّ
لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت.
بوي للبحوث واإلمناء األستاذ جورج
يف خالل العام  ، 2020ومن حرصنا عىل جودة املنتج ،وبنا ًء عىل توجيهات رئيس املركز ّ
الت ّ
املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت إىل مكتب
نهرا ،قمنا بإرسال نسخة عن اإلطار
ّ
اإلعداد والتّدريب للمراجعة وإبداء ال ّرأي ،وت ّم األخذ بجميع املالحظات واالقرتاحات يف التّعديل حيث يلزم.
املرجعي والتّدقيق
التبويّة يعمل عىل ع ّدة مشاريع متداخلة ،قمنا مبراجعة محتوى هذا اإلطار
وحيث أ ّن قسم اإلدارة ّ
ّ
والتابط
فيه وربطه مبخرجات املشاريع األخرى واالستفادة منه كام ّدة أ ّول ّية يبنى عليها ،وذلك بهدف االتّساق والتّشابك ّ
واملوضوع ّية وتج ّنب االزدواج ّية بينه وبني جميع مخرجات املشاريع األخرى ،والتي ستصدر وتُنرش تبا ًعا.
تبقى الحقيقة ،أنّه يف العام  ،2021بال ّنسبة إىل املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف لبنان ،فإ ّن مفردات األخالق ،واملساواة،
أي قائد وا ٍع لدوره يف مجال
والو ّد ،واملواطنة ،وال ّدمج ،والتّكيّف ،والتّعلّم من بُعد ،وإدارة األزمات هي يف صلب اهتاممات ّ
بناء الفرد واملجتمع والوطن .لذلك يتوقّع من املسؤول يف مركز املوارد ،يف بيئة تتواىل عليها األزمات األمن ّية واالجتامع ّية
والصح ّية ،أن يُبدي ثبات ًا يف األداء ومرونة ،وأن يلتزم األنظمة والقوانني مع اإلبقاء عىل االبتكار ،وأن
والسياس ّية واالقتصاديّة ّ
ّ
عامل أساس ًّيا للتّغيري والتّطوير والتّحسني.
يعمل بواقع ّية ويبقى عىل تواصل دائم مع بيئته ،لكن أيضً ا أن يكون هو نفسه ً
تجدر اإلشارة ،أ ّن هذا اإلطار يفيد بوصفه أداة عمل ّية ت ُستخدم يف أوج ٍه ع ّدة
الوظيفي.
•صياغة التّوصيف
ّ
•وضع معايري اختبار أهل ّية املرشّ حني لوظيفة املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت.
األسايس.
•وضع برامج اإلعداد
ّ
املهني املستم ّر.
•تصميم خطط التّطوير
ّ
•إقرار آل ّيات التّقويم املستم ّر لألداء وأدواتها.
الوظيفي للمسؤول الف ّن ّي يف مركز
املرجعي ،أن يكون أداة غن ّية وواضحة ،يَسهل عىل أساسها صياغة املوقع
نتم ّنى لهذا اإلطار
ّ
ّ
املهني املستم ّر.
املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت ،ووضع برامج إعداد اإلداريّني والتّدريب والتّطوير
ّ
المؤلّفون
6

املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت.
الدكتورة كيتا حنا والدكتورة غادة جوين تفتتحان ورشة العمل ال ّرابعة وامل ُتمحورة حول اإلطار
ّ

التبويّة
التبويّة
واملنسق العام للجنة مرشوع اإلدارة ّ
رئيس قسم اإلدارة ّ
ّ
األستاذ أكرم سابق يتابع فعاليّات ورش العمل.

ميسا ألعامل إحدى املجموعات.
األستاذ عمر بكرايك ّ ً
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اإلطار ّ
مهيدي
الت
ّ
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ُّ جدول
الرموز
Coding Table
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المرجعي لكفايات المسؤول ّ
الفني فـي مركز الموارد
جدول الرّموز لإلطار
ّ

المهنة والمجال
ّ
الفني في مركز
المسؤول
الموارد
القيادة
إدارة
المتخصصة
ّ
الممارسات المهنيّة
العالقات المهنيّة
ّ
المهني المستمر
التطوير
ّ
األخالقيّات المهنيّة
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PROFESSIONS AND DOMAINS
اللفضة األوائليّة ّ
متعارف عليها بهذه ّ
باللغة الفرنسيّة
Responsable du Centre de Ressources

ACRONYM
RCR

Leadership

LDRSP

Management

MGMT

Specialized Professional Practices
Professional Relations
Continuous Professional Development
Professional Ethics

SPP
PR
CPD
PE

ACRONYM

COMPETENCIES

الكفايات

الرّقم

RCR.SPP.LDRSP

Demonstrates Leadership Skills

يُظهر مهارات القيادة

1

RCR.SPP.PLAN

Demonstrates Strategic Planning
Skills

ّ يُظهر مهارات
التخطيط
االستراتيجي
ّ

2

RCR.SPP.TRNG.MECH

Demonstrates the Skills of
Developing Training Mechanisms
and Educational Services Provided

يُظهر مهارات تطوير آليّات
ّ التدريب والخدمات
ّ
التربويّة
المقدّ مة

3

RCR.SPP.HR.FR.MGMT

Possesses Human and Financial
Resources Management Skills

يَ متلك مهارات إدارة الموارد
البشريّة والماليّة

4

RCR.SPP.POL

Contributes to the Development
of Educational policies at the
Institutional and National levels

يُسهم في وضع سياسات
الوطني
تربويّة على المستوى
ّ

5

RCR.PR.COMM.SKILL

Possesses Effective
Communication Skills

ّ يَ متلك مهارات
التواصل
الفعال
ّ

6

RCR.PR.MGMT.COMM

Manages the Communication
Process Between the Partners

يُدير عمليّة التوّ اصل بين
الفرقاء

7

ّ ي
ُعزز العالقات الدّ اخليّة
والخارجيّة

8

المهني
يُطوّ ر أداءه
ّ

9

RCR.PR.RELATIONSHIPS
RCR.CPD.PRF

Strengthens Internal and External
Relationships
Improves his Professional
Performance

RCR.CPD.CULTURE

Spreads Continuous Professional
Development Culture

ّ يَ نشر ثقافة
المهني
التطوير
ّ
ّالمستمر

10

RCR.CPD.REFLECT

Reflects on the Problems
of Continuous Training and
Professional Development

ّ تفكر في إشكاليّات
ّ َي
التدريب
ّ
ّالمهني المستمر
والتطوير
ّ

11

القيَ م والمبادئ األخالقيّة
ِ يَ لتزم
في أدائه لمهنته

12

RCR.PE.VALUES

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

القيَ ميّة
ِ يَ عكس المنظومة
ُ
السياسة
ّ المنطلقة من
ّ
التربويّة الوطنيّة في جميع
الممارسات والمواقف

13

RCR.PE.LAWS

Spreads The Culture of Law within
the Institution

يَ نشر ثقافة القانون في إطار
المؤسسة
ّ

14

RCR.PE.PRINCIPLES

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

 عىل سبيل،) الكفاية. املجال.السابق (املسؤول الف ّن ّي
ّ  ربط ال ّرمز بالكفاية سيتم تبا ًعا للشّ كل املوضّ ح يف الجدول:مالحظة
 واملب ّينات لها،)1,2,3 …( التقيم
ّ  كام أ ّن كل مك ّون كفاية سريتبط رمز الكفاية به مع اعتامد. RCR.SPP.LDRSP :املثال
 فعىل سبيل،التميز
ّ ) بنا ًء عىل متطلّباتa, b, c ...( التقيم باعتامد األحرف
ّ ذات رمز املك ّون والكفاية عىل أن يرتبط بها
واملبي األ ّول
ّ  يَنرش ثقافة القانون يف إطار: الكفاية:املثال
ّ )RCR.PE.LAWS 1(  املك ّون األ ّول،)RCR.PE.LAWS( مؤسسته
.)RCR.PE.LAWS 1 a(
11

المتخصصة ()SPP
ّ
المجال األوّ ل :الممارسات المهنيّة

12

المجال األوّ ل
الممارسات
المهن ّية
ّ
المتخصصة
()SPP

13

ّ
المتخصصة ()SPP
الممارسات المهن ّية
كل مهنة بنتيجة خربته ،وتعكس الكفايات املطلوب
والسلوك ّيات الّتي يبديها صاحب ّ
رصفات ّ
هي عبارة عن التّ ّ
اعتامدها يف أداء هذه املهنة.
الكفاية

RCR.SPP.LDRSP

يُظهر مهارات القيادة
ّ
مكون الكفاية

RCR.SPP.LDRSP 1

يُطبّق مجموعة متنوّ عة من األنماط القياديّة بحسب الحاجة
المب ّينات

RCR.SPP.LDRSP 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.

ّ
مكون الكفاية

اإلقناعي حيث يحاور املد ّربني إليصال أفكاره وإقناعهم حيث يلزم
القيادي
aيُط ّبق ال ّنمط
ّ
ّ
القيادي التّشاريكّ حيث يتشارك مع املد ّربني يف ات ّخاذ القرارات حيث يلزم
bيُط ّبق ال ّنمط
ّ
فوييض حيث تدعو الحاجة
cيُط ّبق ال ّنمط
القيادي التّ
ّ
ّ
 dيُطابق بني أفعاله وأقواله
RCR.SPP.LDRSP 2

ّ
يُدرج البعدين ّ
طويري في عمله
والت
غييري
الت
ّ
ّ
المب ّينات

RCR.SPP.LDRSP 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
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aيُتابع باستمرار عمل ّيات التّغيري والتّط ّوير
bيُبادر إىل تقديم اقرتاحات تطويريّة وتغيرييّة
cيَتب ّنى األفكار الجديدة الب ّناءة بهدف تحقيقها
dيَلتفت إىل حاجات اآلخرين يف عمل ّيات التّغيري والتّطوير

ّ
مكون الكفاية

RCR.SPP.LDRSP 3

يَ عكس خصائص القائد في تصدّ يه ّ
للتحديّات المطروحة
المب ّينات

RCR.SPP.LDRSP 3
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ّ
مكون الكفاية

aيَتل ّمس التّحديّات املطروحة
bيَستنبط املشكالت القامئة
cيَتوقّع املشكالت الّتي قد تحدث
السابقة
dيَعتمد يف ّ
حل املشكالت عىل املعايري العلم ّية والخربات ّ
السابقة
eيَعتمد يف ات ّخاذ القرارات عىل املعايري العلميّة والخربات ّ
حل املشكالت واتّخاذ القرارات
السلبية يف عمل ّيات ّ
fيَتص ّدى للمؤثّرات ّ
gيَختار الخطوات العمليّة يف ات ّخاذ القرارات
حل املشكالت واتّخاذ القرارات
تي ّ
hيُع ّزز العالقات اإلنسان ّية يف عمل ّي ّ
ُ iيارس أسلوب القُدوة يف التّدريب
jيَسرتشد بال ّرؤية يف التّص ّدي للتّحديّات املطروحة
kيُؤ ّمن بيئة داعمة ملواجهة التّحديّات املطروحة يف خالل فرتات التّغيري
RCR.SPP.LDRSP 4

والتقويم من أجل ّ
ّ
يُرسي ثقافة ّ
التحسين المستمرّ
التخطيط
المب ّينات

RCR.SPP.LDRSP 4
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.

aيَضع ُخططًا من أجل تحسني التّدريب
واملهمت املنوطة به
السنويّة مراحل تقييم جميع األنشطة
ّ
bيُدرج يف خطّة العمل ّ
cيَضع خططًا بديلة تتامىش مع التّحديّات املطروحة
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المتخصصة ()SPP
ّ
المجال األوّ ل :الممارسات المهنيّة

الكفاية

RCR.SPP.PLAN

يُظهر مهارات ّ
االستراتيجي
التخطيط
ّ
مكوّ ن الكفاية

RCR.SPP.PLAN 1

يَ بني رؤية استراتيجيّة ّ
للتدريب
المبيّنات

RCR.SPP.PLAN 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
مكوّ ن الكفاية

اتيجي
aيُؤ ّمن جمع املعطيات املطلوبة واملالمئة للتّحليل االسرت ّ
اتيجي املناسبة
bيُتقن استخدام أدوات التّحليل االسرت ّ
التبويّة ،التّرشيعات ،نتائج التّحليل
السياسات ّ
cيَصوغ ال ّرؤية االسرتاتيجيّة ُمرتك ًزا عىل ّ
اتيجي
االسرت ّ
dيَستخدم لغة بسيطة وواضحة يف صياغة ال ّرؤية والخطّة
eيُساهم يف تعميم ال ّرؤية يف ال ّدور ومراكز التّدريب املعن ّية ضمن املحافظة

RCR.SPP.PLAN 2

خطة استراتيجيّة
يَ ضع ّ
المبيّنات

RCR.SPP.PLAN 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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aيُشكّل مع املد ّربني فريق عمل لوضع خطّة اسرتاتيجيّة قابلة للتّنفيذ
اتيجي
bيُرشك جميع أعضاء الفريق يف التّخطيط االسرت ّ
cيَلحظ يف خطّته االسرتاتيج ّية التّحديات والتّط ّورات املستج ّدة
التبويّة الحديثة
dيَرتكز يف بناء الخطّة االسرتاتيجيّة عىل ال ّرؤية ،وال ِقيَم ،وامل ُعطيات ،والتّو ُّجهات ّ
eيُدرج يف الخطّة خدمات تربويّة متن ّوعة (أحداث تربويّة -استشارات -مشاغل)
ومشاريع تربويّة
fيُح ّدد مع املد ّربني الحاجات يف ضوء التّحديّات والتّط ّورات
gيُساهم يف تعميم الخطّة االسرتاتيج ّية عىل املعن ّيني
ري متع ّددة األدوات واملصادر لتنفيذ الخطّة
hيَضع آليّة تقويم د ْو ّ
iيُط ّبق آل ّية تقويم الخطّة االسرتاتيج ّية
jيُراجع الخطّة االسرتاتيج ّية بانتظام
kيَقرتح التّعديالت ِ
املالئة عىل الخطة
lيُدرج التّعديالت امل ُق ّرة ضمن الخطّة

الكفاية

RCR.SPP.TRNG.MECH

التدريب والخدمات ّ
يُظهر مهارات تطوير آليّات ّ
التربويّة المقدّ مة
مكوّ ن الكفاية

RCR.SPP.TRNG.MECH 1

ّ
ططا تدريبيّة وخدماتيّة ّ
والتنسيق مع مدير دار
بالتعاون
يَ ضع ُخ ً
ّ
ّ
والمعلمات
المعلمين
المبيّنات

RCR.SPP.TRNG.MECH 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
مكوّ ن الكفاية

السياسات والخطّة االسرتاتيج ّية وامل ُقرتحات الواردة ومتطلّبات نظام الجودة املعتمد
aيُراجع ّ
حول تحسني فعال ّية التّدريب والخدمات
السابقة
bيَقرتح خطّة تدريب ّية وخدمات ّية سنويّة انطالقًا من املُراجعة ّ
cيَتأكّد من مراعاة الخطّة ملبادئ تعليم الكبار
السابقة
dيُع ّدل الخطّة التّدريب ّية والخدمات ّية تِبا ًعا وفقًا للتّغذية ال ّراجعة ّ
eيَلحظ يف الخطّة التّدريب ّية والخدمات ّية املستج ّدات الطّارئة وضغوطات نقص املوارد
RCR.SPP.TRNG.MECH 2

يُعدّ ّ
التدريب
المبيّنات

RCR.SPP.TRNG.MECH 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

aيَجمع الحاجات التّدريبيّة من مصادر ع ّدة
bيُح ّول الحاجات التّدريب ّية إىل كفايات تدريب ّية بالتّعاون مع املعن ّيني
cيَتأكّد من اعتامد األطر املرجع ّية ال ّرسم ّية يف تحديد الكفايات
dيُوزّع الكفايات التّدريب ّية عىل املد ّربني وفقًا ملعايري مح ّددة
eيُق ّدم تغذية راجعة عىل بطاقات التّدريب املق ّدمة من املد ّربني
fيُتابع التّغذية ال ّراجعة الواردة من األقسام األكادمييّة عرب مكتب اإلعداد والتّدريب وتب ًعا
اإلداري
للتّسلسل
ّ
gيُصادق عىل البطاقات التّدريبيّة ال ّنهائية
hيُرشف عىل تجميع البطاقات التّدريب ّية النهائ ّية للخطّة املناطق ّية
iيَتأكّد من دمج التّكنولوجيا يف امللفّات التّدريب ّية حيث يلزم
jيُصدر البطاقات التّدريب ّية بصيغتها ال ّنهائ ّية
دريبي
kيُصادق عىل امللفّات امل ُنتجة وعىل ّ
السيناريو التّ ّ
17

المتخصصة ()SPP
ّ
المجال األوّ ل :الممارسات المهنيّة

الكفاية

RCR.SPP.TRNG.MECH

التدريب والخدمات ّ
يُظهر مهارات تطوير آليّات ّ
التربويّة المقدّ مة
مكوّ ن الكفاية

RCR.SPP.TRNG.MECH 3

يُشرف على إنتاج الموارد والمواد والخدمات ّ
التدريبيّة
المبيّنات

RCR.SPP.TRNG.MECH 3
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
مكوّ ن الكفاية

aيُواكب إنتاج امللفّات التّدريبيّة
 bيُتابع إنتاج املوارد املستخدمة للخدمات املتن ّوعة
cيَضع آلية تقييم للد ّورات وللخدمات املتن ّوعة
RCR.SPP.TRNG.MECH 4

يُشرف فن ًّيا على تنفيذ الدّ ورات ّ
التدريبيّة الواردة في الخطط
ّ
المعممة والخطط ُ
المستحدثة
المناطقيّة
المبيّنات

RCR.SPP.TRNG.MECH 4
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
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aيُط ّبق مجموعة متن ّوعة من أساليب اإلرشاف الف ّن ّي عىل التّدريب
bيَستخدم ُمشاهدات متن ّوعة األهداف يف جمع املعلومات حول ف ّعالية التّدريب
cيُق ِّوم مسار التّدريب

مكوّ ن الكفاية

RCR.SPP.TRNG.MECH 5

يُقوِّ م آليّات ّ
التدريب وعمليّاته
المبيّنات

RCR.SPP.TRNG.MECH 5
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.
.
.
مكوّ ن الكفاية

املرجعي للمد ّرب
aيَستخدم شبكات مشاهدة وتقييم تست ِند إىل اإلطار
ّ
bيُنتج شبكات تقييم للبطاقات الخارج ّية
دريبي وال ّدورات والخدمات
cيُنتج شبكات تقييم البطاقات ال ّداخل ّية ّ
وامللف التّ ّ
dيُحلّل املعطيات املتن ّوعة يف تقييم التّدريب (مشاهدات-استبيان -تقارير صادرة عن مدير
ال ّدار-أعامل منفّذة)...
التبويّة يف ضوء مالءم ِتها لألهداف املوضوعة
eيُحلّل املامرسات ّ
fيُصدر تقارير تقويم التّدريب وفقًا ملحكّات مح ّددة وروزنامة واضحة
gيُق ّدم اقرتاحات عىل مستويات ع ّدة لتحسني فعال ّية التّدريب
hيُتابع أثر التّدريب وفقًا لآلليّات امل ُقرتحة
iيُق ّدم تغذية راجعة حول املامرسات التّدريب ّية
RCR.SPP.TRNG.MECH 6

التخطيط ّ
يُطبّق مبادئ نظام ضمان الجودة في ّ
للتدريب
المبيّنات

RCR.SPP.TRNG.MECH 6
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.

aيَسعى إىل أعىل مستويات التّطابق بني التّدريب واإلطار املكا ّين املالئم
السنويّة مبا يحفظ وقت التعلّم والتّدريب
bيُوزّع الربامج التّدريب ّية ّ
السنة وفقًا للحاجة
cيُنظّم توزيع الربامج التّدريبيّة بحيث متت ّد عىل مدار ّ
dيُوزّع الربامج التّدريب ّية عىل مراكز التّدريب بإنصاف
eيَتأكّد مع مدير ال ّدار من توافر املوارد املاليّة واملاديّة مبا يخدم العمليّة التّدريبيّة
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الكفاية

RCR.SPP.TRNG.MECH

التدريب والخدمات ّ
يُظهر مهارات تطوير آليّات ّ
التربويّة المقدّ مة
مكوّ ن الكفاية

RCR.SPP.TRNG.MECH 7

السياسات ّ
يُواكب ّ
التربويّة
التغيّرات في ّ
المبيّنات

RCR.SPP.TRNG.MECH 7
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
مكوّ ن الكفاية

التبويّة
السياسات ّ
غيات يف ّ
aيَتأقلم مع التّ ّ
التبويّة املعتمدة
للسياسات ّ
bيُش ّجع التّعلّم القائم عىل املقاربات ال ّداعمة ّ
cيُع ّزز ثقافة التّوقّعات العالية مرتك ًزا عىل التّحسني املستم ّر
dيَدعم الفريق يف مواكبة التّغيريات

RCR.SPP.TRNG.MECH 8

ّ
ُثمن استخدام ّ
ي ّ
والتدريب
التعليم
التكنولوجيا في ّ
المبيّنات

RCR.SPP.TRNG.MECH 8
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
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اللزمة
aيَقرتح املوارد التّكنولوج ّية ّ
bيُز ّود املد ّربني بنامذج من التّعليم امل ُستند إىل التّكنولوجيا
املهني يف مجال التّكنولوجيا
cيُو ّجه املد ّربني نحو التّطوير
ّ
dيُن ّوه باملد ّربني املستثمرين للتّكنولوجيا يف التّدريب

الكفاية

RCR.SPP.HR.FR.MGMT

يَ متلك مهارات إدارة الموارد البشريّة والماليّة
مكوّ ن الكفاية

RCR.SPP.HR.FR.MGMT 1

يُسهم في تأمين الموارد البشريّة
للتدريب ّ
المطلوبة ّ
بالتنسيق مع المعنيّين
المبيّنات

RCR.SPP.HR.FR.MGMT 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
مكوّ ن الكفاية

aيَتل ّمس الحاجات بدقّة
bيَرفع الحاجات إىل الجهات املعنيّة ضمن املهل القانونيّة
cيَسعى باستمرار إىل تأمني الحاجات املطلوبة
dيُشارك يف اختيار املد ّربني وفقًا لحاجات التّدريب

RCR.SPP.HR.FR.MGMT 2

يَ ستثمر الموارد البشريّة بفعاليّة
المبيّنات

RCR.SPP.HR.FR.MGMT 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.
.
.

aيَتأكّد من مالمح األشخاص يف عمل ّية توزيع التّدريب
للسياسة املعتمدة واملنظومة ال ِق َي ِم ّية املق ّرة
bيُوزّع املسؤول ّيات واألعامل بوضوح وفقًا ّ
cيُسهم يف دمج املوارد البرشيّة الجديدة يف مجتمع التّدريب
dيُوزّع التّدريب عىل املد ّربني الجدد بإنصاف
eيُرشد املد ّربني الجدد من خالل برنامج مواكبة مستم ّر
fيَحث املد ّربني عىل التزام باألنظمة والقوانني
gيُط ّبق أسس التّفاوض العلم ّية يف التّعامل مع اآلخرين
الوظيفي
ومهمتهم باالستناد إىل توصيفهم
hيُتابع تنفيذ أعامل املد ّربني ّ
ّ
iيُق ّدم تغذية راجعة حول األداء بهدف التّطوير
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المتخصصة ()SPP
ّ
المجال األوّ ل :الممارسات المهنيّة

الكفاية

RCR.SPP.HR.FR.MGMT

يَ متلك مهارات إدارة الموارد البشريّة والماليّة
مكوّ ن الكفاية

RCR.SPP.HR.FR.MGMT 3

والجماعي
الفردي
يُقوِّ م العمل واإلنجازات على المستويين
ّ
ّ
المبيّنات

RCR.SPP.HR.FR.MGMT 3
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
مكوّ ن الكفاية

والشوط لتوجيه املد ّربني نحو تنظيم عملهم وتطويره
aيُؤ ّمن إطا ًرا واض ًحا للمعايري ّ
bيُصدر تقارير فصل ّية حول تقويم أداء املد ّربني
والجامعي يف األداء املق ّدم
الفردي
cيُؤ ّمن إطا ًرا يسمح للتّفكّر
ّ
ّ
dيَضع خطّة لتطوير األداء
eيُطبّق مبدأ املساءلة واملحاسبة
fيَقرتح اسرتاتيج ّيات لتحفيز املد ّربني ومكافأة املم ّيزين

RCR.SPP.HR.FR.MGMT 4

يُعدّ مشروع موازنة األعمال ّ
التدريبيّة
المبيّنات

RCR.SPP.HR.FR.MGMT 4
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
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التبويّة
aيُح ّدد األيّام التّدريب ّية ّ
لكل مد ّرب وفقًا ألولويّات املواضيع ّ
bيَقرتح مرشوع موازنة التّدريب
cيُتابع إقرار املوازنة املقرتحة مع مدير دار املعلّمني واملعلّامت

الكفاية

RCR.SPP.POL

الوطني
يُسهم في وضع سياسات تربويّة على المستوى
ّ
مكوّ ن الكفاية

RCR.SPP.POL 1

بالتحديّات ّ
تفكر ّ
يَ ّ
ّ
العامة
التربويّة
(دمج -رفاه -فقر -األداء ّ
ربوي العام )...
الت
ّ
المبيّنات

RCR.SPP.POL 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
مكوّ ن الكفاية

التبويّة العامل ّية
aيَطّلع عىل التّو ّجهات ّ
بوي
bيَتشارك مع فريق العمل يف التّحديّات املحلّيّة الّتي تواجه املجتمع ّ
الت ّ
والوطني)
املؤسسا ّيت
(عىل ّ
الصعيدين ّ
ّ
cيُحلّل مع فريق عمله متوضع التّدريب تب ًعا لهذه التّو ّجهات والتّحديّات
RCR.SPP.POL 2

يَ تشارك مع المجتمع ّ
ربوي والقيّمين عليه
الت
ّ
السياسات ّ
في معالجة ّ
التربويّة
التحديّات من أجل تحديث ّ
المبيّنات

RCR.SPP.POL 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.

بوي
aيُشارك بفاعل ّية يف مختلف فعال ّيات املجتمع ّ
الت ّ
التبويّة مع منظومة التّدريب
السياسات ّ
bيُق ّدم تغذية راجعة حول مدى انسجام ّ
والسياسات واملامرسات
cيَقرتح تعديالت عىل ال ّنظام ّ
الت ّ
بوي ّ
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المتخصصة ()SPP
ّ
المجال األوّ ل :الممارسات المهنيّة

املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت.
حوارات ونقاشات حول اإلطار
ّ

املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت.
حوارات ونقاشات حول اإلطار
ّ

24

املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت.
امليسين واملشاركني حول اإلطار
حوار بني ّ
ّ

املخصصة للمسؤوالت الف ّنيّات يف مراكز املوارد يف دور املعلّمني واملعلّامت.
جانب من املشاركات يف ورشة العمل ال ّرابعة
ّ
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المتخصصة ()SPP
ّ
المجال األوّ ل :الممارسات المهنيّة

26

المجال ّ
الثاني
العالقات
المهن ّية
()PR
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المجال ّ
الثاني :العالقات المهن ّية ()PR
تعني التّواصل الف ّعال مع مختلف الفرقاء املعن ّيني باملهنة واملستفيدين منها ضمن عالقات مهن ّية مح ّددة ،ومع
املؤسسة باملجتمع للتّنمية والتّطوير.
مؤسسات املجتمع املد ّين بهدف ربط ّ
ّ
الكفاية

RCR.PR.COMM.SKILL

يَ متلك مهارات ّ
الفعال
ّ
التواصل
ّ
مكون الكفاية

RCR.PR.COMM.SKILL 1

يُطبّق مبادئ ّ
الفعال وأصوله
ّ
التواصل
المب ّينات

RCR.PR.COMM.SKILL 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

a .يُصغي إصغا ًء ناشطًا
فهي والكتا ّيب
b .يَستخدم لغة واضحة يف التّواصل الشّ ّ
c .يُتقن اللّغة املعتمدة بشكل سليم ومناسب يف مختلف املواقف
d .يَقوم بالتّواصل الف ّعال مع الوسائل اإلعالم ّية عندما تدعو الحاجة وضمن األصول القانون ّية
والتّنظيميّة املتّبعة
e .يَختار قناة التّواصل والتّقن ّيات املالمئة للموقف
f .يَحرتم أصول وأخالقيّات استخدام قناة التّواصل املختارة
g .يَستخدم لغة جسد تتناسب مع ال ّرسالة واملوقف
عب عن األفكار واملعلومات بدقّة ووضوح
h .يُ ّ
i .يَعرض أفكاره بشكلٍ منظّم بحسب املوقف
j .يَجعل عمليّة التّواصل تتالءم مع ال ّرؤية وال ّرسالة واألهداف والقيم واالسرتاتيجيّات املتّبعة
k .يَفصل بني العالقات الشّ خص ّية واملهن ّية
l .يُجيد تطبيق أصول التّفاوض والوساطة
الخاصة بالتّدريب ()Facebook-website- …...
منصة التّواصل
ّ
m .يَستثمر ّ
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ّ
مكون الكفاية

RCR.PR.COMM.SKILL 2

يَ ّ
/عاطفي في ممارساته المهنيّة
انفعالي
تمتع بذكاء
ّ
ّ
المب ّينات

RCR.PR.COMM.SKILL 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

a .يُح ّدد انفعاالته مميّ ًزا فيام بينها
الصعبة
b .يَتحكّم بانفعاالته خالل ات ّخاذ القرارات واملواقف ّ
السلبيّة
c .يُواجه مشاعره ّ
d .يَحرص عىل ضبط ال ّنفس أثناء حصول التّجاوزات
ُ e .ييّز بني مختلف انفعاالت املد ّربني
بوي كافّة
f .يَحرتم مشاعر أفراد املجتمع ّ
الت ّ
g .يَتل ّمس مشكالت اآلخرين
h .يَتعاطف مع اآلخرين من خالل عمل ّية التّواصل معهم
i .يَستجيب الحتياجات املد ّربني ال ّنفسيّة واالجتامعيّة
j .يَقنع اآلخرين ويؤث ّر فيهم
k .يُع ّمق اإلحساس باألهداف والغايات واملقاصد لدى مرؤوسيه
l .يُو ّجه انفعاالته نحو تحقيق أهدافه
m .يُحف ّز ذاته مختا ًرا اسرتاتيجيّات مالمئة
لحل ال ّنزاعات بطرائق سلم ّية
n .يَبتكر الحلول ّ
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المجال ّ
الثاني :العالقات المهنيّة ()PR

الكفاية

RCR.PR.MGMT.COMM

يُدير عمليّة ّ
التواصل بين الفرقاء
ّ
مكون الكفاية

RCR.PR.MGMT.COMM 1

يَ ضع استراتيجيّات ّ
الفعال وي ّ
ُؤمن الموارد
ّ
للتواصل
المب ّينات

RCR.PR.MGMT.COMM 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.

ّ
مكون الكفاية

aيَصوغ اسرتاتيج ّيات التّواصل الّتي ت ُح ّدد األهداف والقنوات
bيُوظّف القنوات املتاحة لتعزيز التّواصل مع اآلخرين (موارد تكنولوجيّة-رقميّة -وغريها)
cيُق ّيم مدى مالءمة سياسة التّواصل املعتمدة لألهداف املرج ّوة
dيُؤ ّمن قنوات التّواصل واملوارد املالمئة لدوره وثقافة املجتمع
eيَضع آل ّيات التّواصل
fيُف ّعل آليّات التّواصل
gيُؤ ّمن ال ّرقابة عىل آل ّيات التّواصل ضمن الضّ وابط اإلداريّة
RCR.PR.MGMT.COMM 2

يُطبّق سياسة ّ
التواصل المعتمدة رسم ًّيا
ّ
بالشراكة مع المجتمع ّ
ربوي
الت
ّ
المب ّينات

RCR.PR.MGMT.COMM 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
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aيَستخدم التّعابري املهن ّية يف تواصله مع اآلخرين
السياسة املعتمدة رسميًّا
bيَعتمد قنوات التّواصل امل ُق ّررة بحسب ّ
cيُنفّذ املراسالت ال ّرسم ّية

ّ
مكون الكفاية

RCR.PR.MGMT.COMM 3

يُقوِّ م فعالية آليّات ّ
التواصل المعتمدة
المب ّينات

RCR.PR.MGMT.COMM 3
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.

aيَستطلع ر ّدات فعل اآلخرين حول عمليّة التّواصل
bيُحلّل آليات وعمل ّيات التّواصل بعنارصها كافّة
cيَتّخذ القرارات بنا ًء عىل نتائج التّحليل
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المجال ّ
الثاني :العالقات المهنيّة ()PR

الكفاية

RCR.PR.RELATIONSHIPS

ي ّ
ُعزز العالقات الدّ اخليّة والخارجيّة
ّ
مكون الكفاية

RCR.PR.RELATIONSHIPS 1

ّ
ّ
يُحافظ على ّ
التعاون ُ
والمعلمات
المعلمين
المثمر مع مدير دار
المب ّينات

RCR.PR.RELATIONSHIPS 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.

ّ
مكون الكفاية

aيُز ّود مدير دار املعلّمني واملعلّامت بتغذية راجعة حول التّدريب واملهام واألنشطة املكلّف بها
bيَأخذ بعني االعتبار التّغذية ال ّراجعة املق ّدمة من مكتب اإلعداد والتّدريب حول الربامج
التّدريب ّية املقرتحة من خالل مدير دار املعلّمني واملعلّامت
RCR.PR.RELATIONSHIPS 2

يُشجّ ع على بناء عالقات إيجابيّة بين المدرّ بين والمتدرّ بين
المب ّينات

RCR.PR.RELATIONSHIPS 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.

ّ
مكون الكفاية

تواصل مستم ًّرا بني املد ّربني وبني املد ّربني واملتد ّربني
ً
aيُنظّم آل ّيات تؤ ّمن
التبويّة املختلفة
bيُس ّهل مشاركة املد ّربني يف الخدمات ّ
cيُشارك مختلف العاملني يف دار املعلّمني واملعلّامت واملد ّربني يف املناسبات االجتامع ّية
RCR.PR.RELATIONSHIPS 3

يَ حرص على بناء عالقات مع األفرقاء
المب ّينات

RCR.PR.RELATIONSHIPS 3
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
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aيُشارك بفعال ّية يف اجتامعات اللّجنة املناطق ّية
bيَتواصل مع فرقاء خارج ّيني وفقًا لآلل ّيات املتّبعة
املحل
cيُحفّز املد ّربني عىل تناول مواضيع وقضايا ته ّم املجتمع ّ ّ
dيُر ّوج للربامج التّدريب ّية يف املدارس والثّانويات ضمن املحافظة وفقًا لآلل ّيات املتّبعة
eيَرشح الخطّة التّدريب ّية ملديري املدارس والثّانويّات يف لقاءات ضمن املحافظة
املحل
fيُشارك بفعال ّية يف األنّشطة الّتي يقيمها املجتمع ّ ّ

ّ
مكون الكفاية

RCR.PR.RELATIONSHIPS 4

ي ّ
والمؤسسات
ّ
الرسميّة
ّ
ُنمي العالقات مع الجهات والمراجع
ّ
ً
وفقا لألصول المرعيّة
والمنظمات الدّ وليّة
المب ّينات

RCR.PR.RELATIONSHIPS 4
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.

aيُشارك بف ّعال ّية يف مختلف األنشطة الّتي يُنتدب إليها ويحرضها
bيُوظّف عالقاته الخارجيّة مبا يخدم مصلحة ال ّدار
املؤسسات لإلفادة من هذه الربامج
cيُوائم بني حاجات التّدريب وبرامج ّ
dيَلتزم مبهنيّة العالقات
ُ eيثّل ال ّدار مع ّرفًا بهويته يف خالل لقاءاته عند الطّلب
fيُوظّف عالقاته الخارجيّة مبا يخدم مصلحة التّدريب ضمن األصول القانونيّة واإلداريّة
املتّبعة
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المجال ّ
الثالث ّ
المهني المستمرّ ()CPD
التطوير
ّ
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المجال ّ
الثالث
ّ
المهني
التطوير
ّ
ّ
المستمر
()CPD
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المجال ّ
الثالثّ :
ّ
المستمر ()CPD
المهني
التطوير
ّ
هي عمل ّية من ّو مستم ّرة وشاملة ،تهدف إىل تحسني الكفاءة املهن ّية واألداء ،من خالل أنشطة متن ّوعة قامئة عىل
تقويم مستمر لألداء والتّفكّر به.
الكفاية

RCR.CPD.PRF

المهني
يُطوّ ر أداءه
ّ
ّ
مكون الكفاية

RCR.CPD.PRF 1

انطالقا من توصيف عمله ومن ّ
يَ ّ
ً
التطوّ رات المستجدّ ة
تفكر في أدائه
الوظيفي
والكفايات المهنيّة المرتبطة بموقعه
ّ
المب ّينات

RCR.CPD.PRF 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.
.

ّ
مكون الكفاية

املهني
خصص وقتًا للتّفكري يف أدائه
aي ُ ّ
ّ
bيُع ّد ملفًّا تراكم ًّيا وفقًا لالئحة مح ّددة املحتويات
اكمي
cيَتفكّر يف أدائه
املهني يف ضوء محتوى ّ
امللف ّ
الت ّ
ّ
dيَستخلص ال ّدروس املستفادة من مامرساته املهن ّية
eيُح ّدد الحاجات التّدريب ّية انطالقًا من مامرساته املهن ّية
يتوصل إليها
fيُوث ّق الخالصات التّي ّ
gيَعتمد معيا ًرا مو ّح ًدا لتقييم األداء
hيُط ّور باستمرار كفاءته العلم ّية والعمل ّية
RCR.CPD.PRF 2

الت ّ
ذاتي عالية ّ
وقعات
خطة تطوير
يَ بني ّ
ّ
ّ
تلحظ ّ
المهني المستمرّ
والتطوير
التدريب
ّ
المب ّينات

RCR.CPD.PRF 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
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التبويّة
aيَضع خطّة تطوير بنا ًء لحاجاته تراعي املستج ّدات والتّط ّورات ّ
bيَختار مجموعة متن ّوعة من األنشطة التّدريب ّية لتحقيق األهداف
cيَلحظ مقاييس أداء ذات جودة عالية

ّ
مكون الكفاية

RCR.CPD.PRF 3

خطته قيد ّ
التنفيذ
يَ ضع ّ
المب ّينات

RCR.CPD.PRF 3
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.

ّ
مكون الكفاية

aيَلتزم تنفيذ األهداف املدرجة يف الخطّة
bيَستخدم مختلف الوسائل واملوارد لتنمية معارفه ومهاراته املهن ّية
cيَضع إجراءات بديلة لدعم األهداف غري املحقّقة
RCR.CPD.PRF 4

خطة األداء ّ
الذاتي
يُقيّم ّ
لتحديد األولويّات والحاجات ّ
بالتشارك مع الفرقاء
المب ّينات

RCR.CPD.PRF 4
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.

ّ
مكون الكفاية

aيُقيّم التّق ّدم املحرز مقارنة مع األهداف املح ّددة يف الخطّة
bيُع ّدل خطّة التّطوير الذّا ّيت يف ضوء املستج ّدات والتّح ّديات
RCR.CPD.PRF 5

يُظهر مهارات الباحث
المب ّينات

RCR.CPD.PRF 5
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.
.

تخصصه وعمله
aيُواظب عىل املطالعة يف إطار ّ
bيُح ّدث معلوماته باستمرار متاش ًيا مع مفهوم التّعلّم مدى الحياة
cيُشارك يف كتابة مقاالت علميّة
التبويّة
dيُشارك يف املؤمترات والفعال ّيات ّ
eيُق ّدم نفسه منوذ ًجا يف التّعلّم املستم ّر
fيَتشارك مع اآلخرين نتائج األبحاث الّتي يَطّلع عليها
gيَنفتح عىل فرص التّعلّم من اآلخرين
hيُرشك املد ّربني واملتد ّربني يف إنشاء بنك للمعلومات وتغذيته باستمرار
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المجال ّ
الثالث ّ
المهني المستمرّ ()CPD
التطوير
ّ

الكفاية

RCR.CPD.CULTURE

يَ نشر ثقافة ّ
المهني المستمرّ
التطوير
ّ
ّ
مكون الكفاية

RCR.CPD.CULTURE 1

حض المدرّ بين على ّ
الت ّ
فكر في أدائهم
يَ
ّ
المب ّينات

RCR.CPD.CULTURE 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.

ّ
مكون الكفاية

كل دورة
حض املد ّربني عىل تقويم ّ
aي ُ ّ
bيُطلع املد ّربني عىل الئحة الكفايات املطلوبة وعىل توصيف مهامهم
اللزم للتّفكّر الفردي والجامعي
cيُوفّر فرص الحصول عىل ال ّدعم ّ
dيُؤ ّمن فرص االطّالع عىل برامج تبادل الخربات وبناء القدرات املتن ّوعة
eيُنظّم محطّات تسمح له التّفكّر يف األداء
RCR.CPD.CULTURE 2

ي ّ
ُؤمن برامج تطوير للمدرّ بين
ّ
تلبّي حاجات ّ
ومتطلباته
المهني المستمرّ
التطوير
ّ
المب ّينات

RCR.CPD.CULTURE 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.
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aيَرصد الحاجات التّدريب ّية للمد ّربني
املهني
bيُح ّدد خططًا فرديّة وجامع ّية للتطوير
ّ
فرصا متن ّوعة للتّنمية املهن ّية للمد ّربني
cيُؤ ّمن ً
 dيُو ّجه املد ّربني إىل موارد تربويّة رقم ّية محل ّية-عامل ّية تتناول تحليل املامرسات
املهني عىل تط ّور أدائهم
eيَرصد أثر مشاركة املد ّربني يف برنامج التّطوير
ّ
املهني للمد ّربني
fيُق ّدم اقرتاحات مختلفة ت ُرثي برامج التّطوير
ّ
التبويّة
gيُؤ ّمن التّغذية املستم ّرة ملركز املوارد ّ

ّ
مكون الكفاية

RCR.CPD.CULTURE 3

يُقوِّ م أداء المدرّ بين بناء على مرجع كفاياتهم وتوصيف مهامهم
المب ّينات

RCR.CPD.CULTURE 3
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ّ
مكون الكفاية

aيُعلن عن نظام تقويم األداء أمام جميع املد ّربني
bيُنفّذ آلية مساءلة تع ّزز املسؤول ّية لدى املد ّربني
cيُق ِّوم األداء من خالل تطبيق نظام تقويم متع ّدد املصادر ومتن ّوع األدوات
dيُز ّود املد ّربني بأدوات تقويم أداء ذا ّيت
eيُن ّمي لدى املد ّربني مهارات تحليل املامرسات املهنيّة
fيُعطي تغذية راجعة للمد ّربني حول مستوى أدائهم
gيُناقش خالصة تقويم األداء مع املد ّربني أنفسهم
hيُن ّوه باملد ّربني املنخرطني يف دينام ّية التّطوير الذّا ّيت
iيُو ّجه خطابات الشّ كر والتّقدير للمد ّربني لقاء األداء املتميّز
RCR.CPD.CULTURE 4

حض المدرّ بين يك يعملوا كقادة تعليميّين في المجتمع ّ
ربوي
الت
يَ
ّ
ّ
المب ّينات

RCR.CPD.CULTURE 4
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.

aيُث ّمن مبادرات املد ّربني للتّطوير
bيَتشارك مع الجميع باملساهمة املهنيّة الّتي يُق ّدمها املد ّربون للمهنة
الصالحيات حيث يناسب
ُ cيكّن املد ّربني من خالل منحهم ّ
dيُع ّزز روح الفريق
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المجال ّ
الثالث ّ
المهني المستمرّ ()CPD
التطوير
ّ

الكفاية

RCR.CPD.CULTURE

يَ نشر ثقافة ّ
المهني المستمرّ
التطوير
ّ
ّ
مكون الكفاية

RCR.CPD.CULTURE 5

حض جميع المدرّ بين على المشاركة في األبحاث اإلجرائيّة
يَ
ّ
المب ّينات

RCR.CPD.CULTURE 5
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
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aيُؤ ّمن فرص املشاركة يف أبحاث إجرائ ّية
bيُق ّدم اقرتاحات مختلفة ترثي مواضيع األبحاث اإلجرائ ّية
cيُؤ ّمن املصادر البرشيّة واملاديّة إلجراء األبحاث اإلجرائ ّية وتنفيذها
dيَتشارك مع املد ّربني نتائج األبحاث اإلجرائ ّية
eيُق ّدم تغذية راجعة حول مشاريع األبحاث اإلجرائ ّية املقرتحة

الكفاية

RCR.CPD.REFLECT

ّ
تفكر في إشكاليّات ّ
يَ ّ
المهني المستمرّ
والتطوير
التدريب
ّ
ّ
مكون الكفاية

RCR.CPD.REFLECT 1

يَ تبادل مع األقران ّ
التفكير بتحدّ يات المهنة وتطوّ راتها
المب ّينات

RCR.CPD.REFLECT 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.

ّ
مكون الكفاية

التبويّة ومستج ّداتها
aيَرصد التّط ّورات ّ
bيَتشارك مع األقران الخالصات املرصودة والت ّوج ّهات املحلّيّة والعامليّة
خصص وقتًا ملناقشة قضايا التّعليم والتّدريب
cي ُ ّ
dيَقرتح استضافة اختصاصيّني يف مناسبات متع ّددة ملناقشة قضايا التّدريب والتّعليم
RCR.CPD.REFLECT 2

يُقدّ م مبادرات حول تطوير عمليّة ّ
التدريب
ضمن األنظمة والقوانين المرعيّة
المب ّينات

RCR.CPD.REFLECT 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.

التبويّة املق ّدمة يف ضوء التّجربة العمليّة
aيَقرتح تعديالت حول الخدمات ّ
bيَقرتح تحسينات حول املهنة يف ضوء نتائج األبحاث
السياسات واألنظمة املرتبطة بالتّدريب
cيَقرتح تعديالت حول مختلف ّ
dيَرفع تقارير تتض ّمن اقرتاحات تدعم التّطوير
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المجال الرّ ابع
األخالق ّيات
المهن ّية
()PE
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المجال ّ
الرابع :األخالق ّيات المهن ّية ()PE
هي مجموعة من الكفايات الضّ ابطة ألداء الشّ خص يف أثناء مامرسته املهنة.
الكفاية

RCR.PE.PRINCIPLES

القيَ م والمبادئ األخالقيّة في أدائه لمهنته
يَ لتزم ِ
ّ
مكون الكفاية

RCR.PE.PRINCIPLES 1

يُحافظ على خصوصيّة اآلخر
ّ
ّ
وعلى المعلومات المهنيّة والشخصيّة المتعلقة به
المب ّينات

RCR.PE.PRINCIPLES 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.

ّ
مكون الكفاية

رسية تا ّمة وفقًا للقوانني املعمول بها
aيَتعامل مع املعلومات الشّ خص ّية ب ّ
bيَتق ّبل اآلخر كام هو
cيَتّخذ إجراءات لحامية خصوص ّية األشخاص
RCR.PE.PRINCIPLES 2

يطلع عليها بحكم وظيفته
يُحافظ على سرّ يّة المعلومات ّالتي ّ
المب ّينات

RCR.PE.PRINCIPLES 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
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aيُحافظ عىل رسيّة البيانات الّتي يطّلع عليها
bيَتعامل مع البيانات برسيّة تا ّمة وفقًا للقوانني املعمول بها
cيَستخدم املعلومات الّتي يَطّلع عليها يف اإلطار املح ّدد لها
dيَستبعد التّأثريات الشّ خص ّية أو الخارج ّية املفروضة يف حفظ املعلومات
الخاصة باملد ّربني من ال ّنرش والتّرسيب
eيَحمي املعلومات
ّ

ّ
مكون الكفاية

RCR.PE.PRINCIPLES 3

يُحافظ على أمانة نقل المعلومات
المب ّينات

RCR.PE.PRINCIPLES 3
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.

ّ
مكون الكفاية

aيَنقل املعلومات بأمانة إىل املراجع املعنيّة.
bيُد ّون مبوضوع ّية املعلومات الّتي يَطّلع عليها.
cيُوث ّق املعلومات ويحفظها وفقًا ألصول الحفظ واألرشفة
dيَستبعد التّأثريات الشّ خص ّية أو الخارج ّية املفروضة عىل رصد املعلومات املطلوبة
RCR.PE.PRINCIPLES 4

اتخاذ القرارات ّ
الناظمة في ّ
يَ لتزم القواعد ّ
الصادرة عنها
والنتائج ّ
المب ّينات

RCR.PE.PRINCIPLES 4
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.

aيَتأكّد من عدالة القرارات املتّخذة وشفافيّتها وموضوعيّتها
bيَستند إىل القوانني املناسبة يف مامرساته املهن ّية
اإلداري
الصادرة وفق التّسلسل
cيُنفّذ القرارات ّ
ّ
dيُق ّدم مس ّوغات اتخاذ القرارات لدعم تنفيذها
الصادرة وفقًا آلليّة ات ّخاذها وإقرارها
eيُراجع القرارات ّ
الصادرة بنا ًء عىل املستج ّدات والتّط ّورات
fيَقرتح تعديل القرارات ّ
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الكفاية

RCR.PE.VALUES

السياسة ّ
التربويّة الوطنيّة
القيَ ميّة المنطلقة من ّ
يَ عكس المنظومة ِ
في جميع الممارسات والمواقف
ّ
مكون الكفاية

RCR.PE.VALUES 1

القيَ ميّة في أدائه
ي ّ
ُجسد احترام المنظومة ِ
المب ّينات

RCR.PE.VALUES 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.

ّ
مكون الكفاية

aيَعكس يف سلوك ّياته األخالق ّيات املهن ّية
الوظيفي كقدوة لآلخرين
bيُظهر سلوكًا يليق مبوقعه
ّ
الوظيفي
cيَظهر مبظهر الئق يف موقعه
ّ
ُ dيارس ال ّرقابة الذّات ّية أثناء أدائه ألعامله
eيَتق ّبل اآلراء املطروحة واألفكار بحياديّة وموضوع ّية
RCR.PE.VALUES 2

يُراجع جميع العمليّات واآلليّات ّ
القيَ ميّة
التربويّة في ضوء المنظومة ِ
المب ّينات

RCR.PE.VALUES 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
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aيَرصد القيم املدرجة يف الخطط التّدريب ّية ومدى مالءمتها للمنظومة ال ِق َيم ّية
bيُتابع مدى تالؤم الطّرائق التّدريب ّية وآل ّيات التّقويم مع املنظومة ال ِق َيم ّية

الكفاية

RCR.PE.LAWS

المؤسسة
ّ
يَ نشر ثقافة القانون في إطار
ّ
مكون الكفاية

RCR.PE.LAWS 1

ّ
الصادرة عن وزارة ّ
يَ لتزم ّ
والتعليم العالي
التربيّة
بالتعليمات ّ
وعن المركز ّ
ربوي للبحوث واإلنماء
الت
ّ
المب ّينات

RCR.PE.LAWS 1
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.

ّ
مكون الكفاية

الصادرة عن املراجع ال ّرسميّة الّتي يعمل فيها والّتي تعنى
aيُطبّق التّرشيعات واألنظمة ّ
بشؤون التّعليم يف لبنان
اإلداري
الصادرة عن رؤسائه وفقًا للتّسلسل
bيُنفّذ تعليامت التّوصيف
الوظيفي ّ
ّ
ّ
cيُنفّذ األعامل املطلوبة بدقّة ويسلّمها يف الوقت املح ّدد
RCR.PE.LAWS 2

للمؤسسة
ّ
يَ لتزم بتطبيق األنظمة الدّ اخليّة
المب ّينات

RCR.PE.LAWS 2
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.

خصص وقت ال ّدوام إلنجاز األعامل املطلوبة بحسب أهم ّيتها
aي ُ ّ
bيَتعامل بعدل وموضوع ّية مع املد ّربني
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الكفاية

RCR.PE.LAWS

المؤسسة
ّ
يَ نشر ثقافة القانون في إطار
ّ
مكون الكفاية

RCR.PE.LAWS 3

ّ
يُشجّ ع المدرّ بين على تطبيق ّ
ّ
والمذكرات
والتعاميم
النظام
المختصة
ّ
الصادرة عن المراجع
ّ
المب ّينات

RCR.PE.LAWS 3
ُ
هذه المبيّنات قد أدرجت على سبيل المثال ال الحصر

.
.
.
.
.
.
.
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aيُسهم يف مساءلة املد ّربني حول مدى االلتزام بالقوانني واألخالقيّات املهنيّة
bيُن ّوه باملد ّربني امللتزمني مبا يصدر من مذكّرات وتعاميم
أي مصالح شخصيّة
cيَضع مصلحة العمل فوق ّ
اإلداري
الصادرة عن رؤسائه وفقًا للتّسلسل
dيَحرص عىل تنفيذ التّعليامت ّ
ّ
eيَعتمد عىل األدلّة والرباهني يف إصدار القرارات
fيَعتمد عىل األدلّة والرباهني يف املساءلة
gيُذكّر برضورة االلتزام بالقوانني والتّرشيعات يف مختلف املواقف واملناسبات

املخصصة للمسؤوالت الف ّن ّيات يف مراكز املوارد يف دور املعلّمني واملعلّامت.
جانب من املشاركات يف ورشة العمل ال ّرابعة
ّ
ميسة لعمل املجموعة.
األستاذة تسامى صالح ّ

التبويّة األستاذة مادلني سليم واألستاذة مريم عبدالله تتابعان فعال ّيات ورش العمل.
عضوتا لجنة مرشوع اإلدارة ّ
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املرجعي لكفايات املسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت وأهم ّية العمل التّشاريكّ
رئيسة مكتب اإلعداد والتّدريب األستاذة رانيا غصوب ترشح أهم ّية وضع اإلطار
ّ
التبويّة ومكتب اإلعداد والتّدريب .
والتّنسيق بني قسم اإلدارة ّ

التبويّة يف وضع األطر املرجع ّية للكفايات.
خالل رشح آل ّية عمل لجنة مرشوع اإلدارة ّ
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التبويّة األستاذ أكرم سابق يوضّ ح املراحل املقبلة من بعد انتهاء فعال ّيات ورش العمل األربعة املرتبطة بوضع األطر
التبويّة
واملنسق العام للجنة مرشوع اإلدارة ّ
رئيس قسم اإلدارة ّ
ّ
املرجع ّية لكفايات عدّة مواقع وظيف ّية.

األستاذ أكرم سابق والدكتورة غادة جوين واألستاذ أنطوان يازجي يعلنون اختتام فعاليّات ورش العمل األربعة وامل ُتمحورة حول وضع األطر املرجعيّة للكفايات لكل من املدير يف جميع
الجامعي ومدير دار املعلّمني واملعلّامت واملسؤول الف ّن ّي يف مركز املوارد يف دار املعلّمني واملعلّامت.
األكادميي ما قبل
مراحل التّعليم
ّ
ّ
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دليل المصطلحات
والمفاهيم
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دليل المصطلحات والمفاهيم

كل مهنة بنتيجة خربته،
والسلوك ّيات الّتي يبديها صاحب ّ
1.املامرسات املهن ّية
ّ
رصفات ّ
املتخصصة :هي عبارة عن التّ ّ
وتعكس الكفايات املطلوب اعتامدها يف أداء هذه املهنة.
2.العالقات املهن ّية :تعني التّواصل الف ّعال مع مختلف الفرقاء املعنيّني باملهنة واملستفيدين منها ضمن عالقات مهنيّة
مؤسسات املجتمع املد ّين بهدف ربط املدرسة باملجتمع للتّنمية والتّطوير.
مح ّددة ،ومع ّ
املهني املستم ّر :هي عمليّة من ّو مستم ّرة وشاملة ،تهدف إىل تحسني الكفاءة املهنيّة واألداء ،من خالل أنشطة
3.ال ّتطوير
ّ
متن ّوعة قامئة عىل تقويم مستمر لألداء والتّفكّر به.
4.األخالق ّيات املهن ّية :هي مجموعة من الكفايات الضّ ابطة ألداء الشّ خص يف أثناء مامرسته املهنة.
املدريس :يشتمل عىل مجموعة من األفراد تربطهم شبكة من العالقات االجتامع ّية الّتي تنظّم العالقة الحاكمة
5.املجتمع
ّ
املنسقني ،املعلّمني،
بني هؤالء األفراد وتح ّدد مسؤول َّياتهم وأدوارهم املختلفة .ومن هؤالء األفراد :املدير ،مساعد املديرّ ،
للمؤسسة الّتي يعملون فيها.
املتعلّمني ،اإلداريّني ،األهل .ويتعاون مجتمع املدرسة من أجل تحقيق األهداف املح ّددة
ّ
6.ثقافة ال ّتو ّقعات العالية يف املدرسة :من سامت املدرسة الف ّعالة وجود توقّعات إيجاب ّية لدى املعلّمني وأولياء األمور
وكذلك املتعلّمني تجاه أدائهم .فالتّوقّعات العالية والّتي تكون يف ذات الوقت متح ّدية وواقعيّة ،تساعد يف حفز املتعلّمني
وتشجيعهم عىل بذل املزيد من الجهد يف ال ّدراسة .ويشمل هذا العامل؛ التّوقّع العايل من املتعلّمني ومن املعلّمني،
ذهني.
إيصال التّوقّع للمتعلّمني وإشعارهم به ،وتوفري تح ٍّد
ّ
7.ال ّتعلّم العميق :يظهر من خالل قيام املتعلّم بالبحث عن املعنى ،وتحديد املبادئ واألفكار ،وربط املعلومات الجديدة
مبني عىل ثالثة
بالخربة ّ
السابقة ،واستخدام األدلّة والرباهني يف أثناء التّفسري واملناقشة وتكون دافعيّته داخليّة ،وهو ّ
أسس :تقديم وضع ّية تطرح تح ّديًا ما لتفكري املتعلّم  -ما يؤ ّدي إىل رفع دافع ّية املتعلّم للتّعلّم ويوصله إىل االنخراط-
حل املشكالت وهكذا يصل إىل التّمكّن.
وهذا ما ينتج عنه رضورة استخدام مهارات ّ
8.العالقات الدّ اخل ّية :تضم املدير ،واإلداريّني ،واملعلّمني ،والعاملني ،واملتعلّمني ،واألهل ،وال ّخريجني.
بوي للبحوث واإلمناء وما ميثّله،
التبية والتّعليم العايل ،واملركز ّ
املحل ،ووزارة ّ
الت ّ
9.العالقات الخارج ّية :تضم املجتمع ّ ّ
والتّفتيش ،ومنظّامت دول ّية ،وسفارات خارج ّية ،ومدارس أخرى.
التبويّة
عليمي ،وتشمل جميع املامرسات ّ
	10.ال ّتعلم ال ّنشط :هو فلسفة تربويّة تعتمد عىل إيجاب ّية املتعلّم يف املوقف التّ
ّ
واإلجراءات التّدريسيّة الّتي تهدف إىل تفعيل دور املتعلّم ،إِ ْذ يت ّم التّعلّم من خالل العمل والبحث والتّجريب ،واعتامد
املتعلّم عىل ذاته يف الحصول عىل املعلومات واكتساب املهارات وتكوين القيم واالت ّجاهات.
	11.ثقافة املدرسة الدّ امجة :تهدف املدرسة ال ّدامجة إىل إتاحة الفرص أمام املتعلّمني جميعهم ،عىل تن ّوع ذكاءاتهم وحاجاتهم
عليمي انطالقًا من مبدأِ العدالة وتكافؤ الفرصِ ،وفاقًا ملناهج ومقاربات تعليم ّية وأنشطة
الخاصة لالنخراط يف ال ّنظام التّ
ّ
ّ
تربويّة مكيّفة ووسائل إيضاح مناسبة .إ ّن املفهوم الشّ امل لعمليّة ال ّدمج ،هو أن تشتمل مدارس التّعليم العا ّم املتعلّمني
واالقتصادي والخلف ّية الثّقاف ّية للمتعلّم.
االجتامعي
جميعهم بعي ًدا من اعتبارات الذّكاء ،واملوهبة ،واإلعاقة ،واملستوى
ّ
ّ
العاطفي وظروف
لكل متعلّم بيئة ترعى سالمته الجسديّة واستقراره
	12.ثقافة املدرسة املر ّحبة :املدرسة املر ّحبة تؤ ّمن ّ
ّ
فيس.
من ّوه ال ّن ّ
واملجتمعي ،وتوافر ج ّو من االحرتام
األكادميي
مؤشات كثرية تتمثّل بتحقيق ال ّنم ّو والتّط ّور
13.املناخ
املدريس اإليجا ّيبّ :
ّ
ّ
ّ
والثّقة املتبادلة داخل املدرسة ،والثّقة العالية بال ّنفس لدى املتعلّمني والعاملني مع مراعاة حقوق اآلخرين ،كذلك ال ّرضا
54

املدريس ،والتّامسك لدى أعضاء املدرسة ،وتوافر الشّ عور باالنتامء لدى
لدى املتعلّمني واملعلّمني والعاملني عن املناخ
ّ
جميع مك ّونات املدرسة ،إىل جانب التّجديد من خالل االنفتاح عىل التّحسني والتّغيري ،وتوافر ال ّرعاية من خالل إحساس
املتعلّمني وجميع العاملني داخل املدرسة بغرية اآلخرين عىل مصالحهم ،إضافة إىل وجود منهاج وسياسات وإجراءات
حل املشكالت ،وقيام املدرسة بتوفري املوارد
ف ّعالة داخل املدرسة مبا يسهم بال ّنهاية يف تحقيق ف َّعال ّية التّعلّم ومهارة ّ
اللزمة للتّعلّم الف َّعال.
واملصادر ّ
14.ال ّتواصل الف ّعال :التّواصل هو عمل ّية يجري من خاللها تبادل املعلومات بني األفراد من خالل نظام مشرتك من ال ّرموز
الصوت) ،مكتوبًا (باستخدام الوسائط املطبوعة أو ال ّرقميّة
السلوكيّات .قد يكون صوتيًّا (باستخدام ّ
أو العالمات أو ّ
واملجلت واملواقع اإللكرتون ّية أو الربيد اإللكرتو ّين) أو بصور ٍة مرئ َّي ٍة (باستخدام الخرائط أو
ّ
عىل سبيل املثال :الكتب
الصوت) .إ ّن مدى جودة نقل
املخطّطات أو ال ّرسوم البيانيّة) أو غري
لفظي (باستخدام لغة الجسد واإلمياءات أو نربة ّ
ّ
هذه املعلومات وتلقّيها هو مقياس ملدى جودة مهارات التّواصل.
15.ال ّذكاء االنفعا ّيل :هو القدرة عىل معرفة مشاعرنا ومشاعر اآلخرين ،وتحفيز أنفسنا ،وإدارة انفعاالتنا وعالقاتنا مع
اآلخرين بفاعل ّية ،والقدرة عىل إثارة الحامس يف ال ّنفس واملحافظة عىل روح األمل والتّفاؤل عند مواجهة املشكالت
والتّعاطف مع اآلخرين ومعرفة ما يدور بداخلهم ،والقدرة عىل إقناعهم وقيادتهم.
املتأن يف معتقداته وقيمه وخرباته
16.ال ّتفكّر :هو االستقصاء الواعي يف املامرسات املهن ّية الّتي يزاولها الفرد ،والتّأ ّمل ّ
حل ينقل تلك املامرسة من شكل غري مرغوب
للتّع ّرف إىل املشكالت الّتي يواجهها وتحديدها بدقّة بهدف الوصول إىل ّ
به إىل مامرسة مستقبل ّية أفضل وأكرث تط ّو ًرا.
املؤسسة يف
17.نظام الجودة :هو مجموعة من املستندات املعتمدة إلدارة الجودة وهي تعني نظام اإلدارة واملراقبة لدى ّ
عمل ّياتها أو أنشطتها املختلفة للوصول إىل الجودة (ضامن الجودة ،املعايري ،الشّ هادات ،دليل الجودة).
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الحرضمي ،آمال .)2019( .تنمية املهارات اإلدارية والتخطيطية للقادة الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم بالجمهورية اليمنية ،أطروحة
دكتوراه منشورة .كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس.2019 ،
جونسون ،ديفد؛ جونسون ،روجر .)2000(.قيادة املدرسة التعاونية .ترجمة مدارس الظهران األهلية ،الطبعة األوىل .دار الكتاب الرتبوي
للنرش والتوزيع ،اململكة العربية السعودية.
الدورة التدريبية ملديري الثانويات واملدارس الرسمية يف مواد :اإلدارة العامة القانون اإلداري العام املالية العامة بريوت ()2004
دورة تدريبية ملدراء املدارس الرسمية يف لبنان يف اإلدارة الرتبوية (.2003/12/18 15- )2003
السواريس ،ختام (« .)2019مدى توفر خصائص الريادة لدى القادة الرتبويني مدير الرتبية والتعليم ومدير الشؤون التعليمية والفنية ومدير
الشؤون التعليمية والفنية ومدير الشؤون املالية واإلدارية ورئيس قسم التدريب والتأهيل واإلرشاف الرتبوي يف مديريات الرتبية
والتعليم التابعة إلقليم الوسط يف األردن» .املجلة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية .عدد . 11
عبد الرحمن،حنان .الكيالين ،أمنار». )2016(.تطوير إطار مرجعي إداري تربوي للعالقة التبادلية املنتجة بني اإلدارة املدرسيّة والطلبة يف
املرحلة الثانوية بنا ًء عىل ركائز إدارة الجودة يف مديريات تربية محافظة الزرقاء»  .دراسات ،العلوم الرتبوية ،املجلد  43ملحق.
السائدة لدى معلمي املدارس يف محافظة عجلون من وجهة نظر
عناب ،سناء .الحياري ،حسن .حجازي ،عبد الحكيم« .)2018 (.األخالقيات ّ
املديرين» .مجلة جامعة القس املفتوحة والدراسات الرتبوية والنفسية-املجلد السابع-ع (-)22نيسان.
فواز ،عبد الرحمن« .)2018( .درجة مامرسة الكفايات اإلدارية لدى مديري املدارس الثانوية يف لواء بني كنانة باململكة األردنية الهاشمية.
مجلة العلوم الرتبوية والنفسية» .العدد الثامن عرش-املجلد الثاين -يوليو 3399-ISSN:2522.2018
58

قانون رقم  202تاريخ  ،2011/11/24تعديل بعض أحكام القانون رقم  442تاريخ  2002/7/29املتعلق بأصول التعيني يف وظيفة مدرس
يف مرحلتي الروضة والتعليم األسايس يف املدارس الرسمية وتعيني جميع الناجحني يف املباراة املحصورة ملرحلتي الروضة والتعليم
األسايس التي أجراها مجلس الخدمة املدنية اعتبارا ً من  2009/07/21مبوجب أحكامه ،من الجريدة الرسمية ،العدد  ،56تاريخ
النرش  ،2011/12/01ص .4843
قانون رقم  630تاريخ  ،2004/11/20تعديل القوانني رقم  441و 442تاريخ  2002/07/29ورقم  523تاريخ  2003/07/16وأحكام تتعلق
بالتعاقد يف املدارس الرسمية ،من الجريدة الرسمية العدد  ،62ص  10950تاريخ .2004/11/25
د .قدوح ،خريية . )2017( .دورة متابعة لربنامج التطوير املهني لإلداريني يف املدارس الرسمية املجموعة الرابعة (تابع) تقرير مرحيل.
التبية والتّعليم العا ّيل :ترشين األول .2017
مرشوع اإلمناء الرتبوي الثاين .وزارة ّ
قرار رقم  2019/94إعادة تشكيل لجنة من مديري دور املعلمني واملعلامت (مراكز املوارد األساسية) يف إطار مرشوع التدريب املستمر
قرار رقم /629م 2016/تعديل بدل ساعة التدريب يف إطار مرشوع التدريب املستمر بتاريخ 2016/9/3
قرار رقم /981م 2009/تعديل بدل جلسة العمل يف إطار مرشوع التدريب املستمر تاريخ 2009/7/15
قرار رقم /2384م 2007/تعديل بعض أحكام القرار رقم /628م 2004/تاريخ  2004/7/9املتعلق بتحديد األصول العامة للتعاقد مع مدربني
وعاملني يف مرشوع التدريب املستمر تاريخ 2007/11/15
قرار رقم /628م 2004/تحديد األصول العامة للتعاقد مع مدربني وعاملني يف مرشوع التدريب املستمر
قرار رقم  73/261تاريخ  1973/11/24رقم الوثيقة 4/15
مخامرة ،كامل».)2018( .درجة مامرسة املساءلة الرتبوية لدى مديري املدارس يف محافظة العقيق باململكة العربية السعودية؛ من وجهة
نظر املعلمني واملعلامت» .مجلة العلوم الرتبوية والنفسية .العدد الثالث عرش -املجلد الثاين -مايو3399-ISSN:2522 .
التبية والتّعليم العا ّيل .)2017(.األطر املرجعيّة :دعم جودة التّعليم يف لبنان .الطّبعة األوىل .املركز
بوي للبحوث واإلمناء ،وزارة ّ
املركز ّ
الت ّ
التبوي للبحوث واإلمناء-لبنان
ّ
بوي للبحوث واإلمناء .)2016(.هيكلية املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء املع ّدلة.
املركز ّ
الت ّ
بوي للبحوث واإلمناء .)2001( .دورة تدريب مديري املدارس الرسمية .تطبيق املناهج الجديدة -لبنان
املركز ّ
الت ّ
بوي للبحوث واإلمناء .)2001(.الدورة التدريبية ملديري املدارس الرسمية  -التدريب املستمر -مبادئ ومشكالت.
املركز ّ
الت ّ
املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ( .)CRDP). (2000التوجهات االسرتاتيجية للرتبية والتعليم يف لبنان للعام  .2015لبنان :املركز الرتبوي
للبحوث واإلمناء (.)CRDP
بوي للبحوث واإلمناء .)2000(.الدورة التدريبية ملديري املدارس -التدريب املستمر.
املركز ّ
الت ّ
بوي للبحوث واإلمناء -ال ّدورة التّدريب ّية ملديري املدارس -التنظيم واإلدارة
املركز ّ
الت ّ
بوي للبحوث واإلمناء -ال ّدورة التّدريب ّية ملديري املدارس -التنظيم واإلدارة – السنة الثانية
املركز ّ
الت ّ
الرتبوي يف لبنان .بريوت :املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء (.)CRDP
املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ( .)CRDP). (1994خطّة النهوض
ّ
مرسوم رقم  5213تاريخ  ،2010/10/15تعديل أحكام املرسوم رقم  12322تاريخ  2004/04/23املتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم
 442تاريخ  2002/07/29وإضافة أحكام أخرى ،من الجريدة الرسمية ،العدد  49تاريخ  ،2010/10/21ص 6574-6573
مرسوم رقم  12322تاريخ  ،2004/04/23تطبيق بعض أحكام القانون رقم  442تاريخ  ،2002/07/29أصول التعيني يف وظيفة مدرس يف
مرحلة التعليم األسايس يف املدارس الرسمية ،من الجريدة الرسمية ،العدد  ،24تاريخ النرش  ،2004/04/29ص 3588-3586
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املوسوي ،نعامن« .)2001(.مقياس هالينجر يف اإلدارة التعليمية :الخصائص السيكومرتية للصيغة العربية املطبقة باملدارس الثانوية لدولة
البحرين» .املجلة الرتبوية .العدد 61-خريف .2001
نظام التّقييم الرتبوي يف دار املعلمني واملعلامت املتوسطة القرار رقم 75/7ج تاريخ  1975/2/27رقم الوثيقة 3/15
نظام الندوة الثقافية يف دور املعلمني واملعلامت قرار رقم  75/41تاريخ 1975/2/3
نظام الهيئة التعليمية يف دور املعلمني واملعلامت قرار رقم  74/29ج تاريخ 1974/9/13
النظام الداخيل للدورات التدريبية والرتبوية يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء -القرار رقم  17تاريخ 1974/07/08
النظام الداخيل للدورات التدريبية والرتبوية القرار رقم  74/17ج وتعديالته تاريخ 1974/07/08
نظام شؤون الطالب يف دور املعلمني واملعلامت -قرار رقم  73/261تاريخ 1973/11/24
نظام النوادي يف دور املعلمني واملعلامت استنادا إىل املادة  14من القرار رقم  73/261تاريخ ( 1973/11/24نظام شؤون الطالب)
نظام التّقييم الرتبوي يف دور املعلمني واملعلامت القرار رقم  73/3تاريخ  1973/1/26مع تعديالته بالقرارات.
التبية والتّعليم العا ّيل .)2017(.برنامج التطوير املدريس -تقرير فصيل :شباط/فرباير – أيار/مايو  .2017مرشوع اإلمناء الرتبوي الثاين .EDP II
وزارة ّ
وزارة الرتبية والتعليم العا ّيل .)2016( .برنامج التطوير املدريس يف املؤسسات الرتبوية ملراحل التعليم العام ( 2شباط  )2016مرشوع اإلمناء
الرتبوي الثاين.
التبية والتّعليم العا ّيل .)2016(.مسودة التوصيف الوظيفي ملديري املدارس الرسمية وفقًا للرؤية الجديدة التي وضعتها وزارة الرتبية
وزارة ّ
والتعليم العايل .2016
وزارة الرتبية والتعليم العا ّيل .)2016( .برنامج التطوير املدريس يف املؤسسات الرتبوية ملراحل التعليم العام :تدريب فريق وزارة الرتبية
بوي الثّا ّين.
والتعليم العايل  7و  8آذار  .2016مرشوع اإلمناء ّ
الت ّ
التبية والتّعليم العا ّيل ( .)MEHE). (2016التّقييم الذايت للمديرين (املعايري).مرشوع اإلمناء الرتبوي الثاين ( -)EDPIIلبنان
وزارة ّ
التبية والتّعليم العا ّيل .)2016-2015(.برنامج التطوير املهني لإلداريني يف املدارس الرسمية :دليل املدرب  -مرشوع اإلمناء الرتبوي
وزارة ّ
الثاين .EDP II
التبية والتّعليم العا ّيل .)2016-2015( .وحدة التخطيط واإلدارة .برنامج تنمية القيادة لدى مديري املدارس يف كليّة الرتبية -العامدة.
وزارة ّ
الجامعة اللبنانية.
التبية والتّعليم العا ّيل .)2016-2015( .الوحدة التدريبية -القيادة :أساليب القيادة -التخطيط االسرتاتيجي -التجديد واالبتكار-
وزارة ّ
التواصل (برنامج تنمية القيادة لدى مديري املدارس)
التبية والتّعليم العا ّيل ( .)2016/MEHE). (2015التّقييم الذايت للمديرين (دليل املد ّرب).مرشوع اإلمناء الرتبوي الثاين ( -)EDPIIلبنان
وزارة ّ
وزارة الرتبية والتعليم العايل .)2010( .خطة جودة التعليم من أجل التنمية( .)2015-2010تاريخ املشاهدة  ،2019/06/12من وزارة الرتبية
والتعليم العايل s://www.mehe.gov.lb/ar/Publications/ProgramsProjects/Project?ProjectId=14 :
التبية والتّعليم العا ّيل ( .)2007-MEHE). (2006برنامج تنمية القيادة لدى مديري املدارس( .)LDPلبنان :مرشوع اإلمناء الرتبوي ()EDP I
وزارة ّ
وزارة الرتبية الوطنية والشباب والرياضة .)1955(.املرسوم االشرتاعي رقم  26الصادر يف  18كانون الثاين سنة  1955وفيه أحكام متعلقة
بتنظيم وزارة الرتبية ،لبنان.
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