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المقدمة

الإ�ش��راف الرتب��وي عملي��ة فني��ة مهني��ة تعن��ى برعاي��ة العم��ل التعليم��ي الرتب��وي 
داخ��ل املدر�ش��ة، ومتابع��ة كاف��ة عنا�ش��ره ومكونات��ه وعمليات��ه وممار�ش��اته؛ لغر���ض حت�ش��ن 
وتطوي��ر عمليت��ي التعلي��م والتعل��م، ولتحقي��ق ه��ذا الغر���ض وه��ذه الغاي��ة ي��ويل الإ�ش��راف 
الدر���ض، ويعم��ل  داخ��ل قاع��ة  التدري�ش��ي  وباأدائه��م  باملعلم��ن  فائق��اً  اهتمام��اً  الرتب��وي 
با�ش��تمرار لتح�ش��ن وتطوي��ر كفاي��ات املعلم��ن ومهاراته��م التعليمي��ة الرتبوي��ة، من خالل 

الهتم��ام بالزي��ارات ال�شّفي��ة والأ�ش��اليب الإ�ش��رافية الأخ��رى.
وق��د راأت اإدارة الإ�ش��راف الرتب��وي ب��الإدارة العام��ة للتعلي��م مبنطق��ة مك��ة املكرم��ة، 
احلاج��ة اإىل دلي��ل عمل��ي اإجرائ��ي ي�ش��اعد امل�ش��رف الرتب��وي يف تنظي��م الزي��ارات ال�شّفي��ة، 
وتنفي��ذ الأ�ش��اليب الإ�ش��رافية عل��ى اأ�ش���ض علمي��ة مهني��ة، فعمل��ت عل��ى عق��د ور���ض عم��ل 
متخ�ش�ش��ة، يتدار���ض فيه��ا نخب��ة م��ن امل�ش��رفن الرتبوي��ن ذوي املعرف��ة واخل��رة يف 
الإ�ش��راف الرتب��وي م��ن كاف��ة التخ�ش�ش��ات العلمي��ة؛ ملراجع��ة ودرا�ش��ة عملي��ات واإج��راءات 
العم��ل الإ�ش��رايف اليوم��ي الت��ي ينفذه��ا امل�ش��رف الرتب��وي داخ��ل املدر�ش��ة، فيم��ا يتعل��ق 
بالزي��ارات ال�شّفي��ة والأ�ش��اليب الإ�ش��رافية، وق��د اأثم��رت اجله��ود الت��ي بذله��ا امل�ش��اركون 
يف ه��ذه الور���ض بقائم��ة م��ن العملي��ات والإج��راءات الإ�ش��رافية الت��ي تنظ��م عم��ل امل�ش��رف 
الرتبوي اليومي، وت�ش��اعده يف تنفيذ الزيارات ال�شّفية والأ�ش��اليب الإ�ش��رافية، فكان هذا 
الكتي��ب امله��م للم�ش��رف الرتب��وي - وخ�شو�ش��اً امل�ش��رف املبت��دئ - ليك��ون مبثاب��ة دلي��ل 

علم��ي عمل��ي يعين��ه عل��ى اأداء عمل��ه الإ�ش��رايف.

فريق العمل
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كلمة المدير العام

اإن تنظي��م العم��ل الإداري والإ�ش��رايف م��ن اأه��م حمف��زات النج��اح وتقيي��م العم��ل لأن��ه 
ير�ش��م العالق��ات ويحدده��ا ب��ن الوظائ��ف والواجب��ات، �ش��عياً لتحقي��ق الأه��داف املن�ش��ودة، 
باأ�ش��لوب مع��ن ومن��ط خا���ض، م��ن خ��الل التع��اون ب��ن الأع�ش��اء، وفق��اً خلط��ة ر�ش��متها 
الإدارة العلي��ا، و�شم��ن مراح��ل خمتلف��ة مت��ر به��ا عملي��ة اإجن��از الأه��داف، وي�ش��هم ذل��ك يف 
حتقي��ق اأعل��ى معاي��ر الكف��اءة املتوف��رة با�ش��تثمار امل��وارد املتاح��ة، وتنمي��ة ال��ولء للعمل من 

خ��الل اإيج��اد ج��و وظيف��ي منا�ش��ب للعامل��ن، والعم��ل ب��روح الفري��ق الواح��د .
واإنن��ا يف اإدارة التعلي��م مبك��ة املكرم��ة ن�ش��عى جاهدي��ن اإىل تقن��ن وتنظي��م الأعم��ال 
الإداري��ة والإ�ش��رافية للو�ش��ول اإىل الغاي��ات املن�ش��ودة يف حتقي��ق اأهدافه��ا، ولع��ل امل�ش��رف 
الرتب��وي ه��و اأح��د الرواف��د الك��رى لتنظي��م العملي��ة الرتبوي��ة ودوره اأ�شا���ض يف حتقي��ق 
املعل��م لأف�ش��ل النتائ��ج م��ن خ��الل التوجي��ه والتدري��ب والتحفي��ز، وم��ن اأه��م العالقات بن 
امل�شرف الرتبوي واملعلم الزيارة ال�شفية والأ�شاليب الإ�شرافية، التي عملت هذه الور�شة 

عل��ى حتدي��د عملياته��ا وو�ش��ف اإجراءاته��ا وتقيي��م نتائجه��ا .
جمي��ع  يف  الرتب��وي  الإ�ش��راف  حق��ل  يف  للعامل��ن  نرا�ش��اً  يجعله��ا  اأن  اهلل  ن�ش��األ 
مناطق بالدنا احلبيبة، وخطوة مهمة قابلة لالإ�شافة والتطوير، مقدراً لإدارة الإ�شراف 

الرتب��وي وجلمي��ع العامل��ن وامل�ش��اهمن فيه��ا جهده��م، وله��م خال���ض الدع��اء .  

مدير عام التعليم
بمنطقة مكة المكرمة

محمد بن مهدي الحارثي
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كلمة مساعد المدير العام

اأ�ش��عدين كث��راً ه��ذا اجله��د املمي��ز م��ن اإدارة الإ�ش��راف الرتب��وي والإخ��وة امل�ش��رفن 
وامل�شاهمن يف هذه الور�شة التي �شعت اإىل تنظيم جزء من العالقة بن امل�شرف الرتبوي 
واملعل��م م��ن خ��الل تقن��ن وتنظي��م الزي��ارة املدر�ش��ية والأ�ش��اليب الإ�ش��رافية، واإن النج��اح 
يف و�ش��ع الإط��ار التنظيم��ي يف ذل��ك له��و حاف��ز مه��م لإيج��اد من��اخ مالئ��م لإجن��از العم��ل 
وحتقي��ق الأه��داف، م��ن خ��الل توجي��ه جمي��ع اجلهود ملا يخدم تنفيذ الرامج وال�شيا�ش��ات 

وحتقي��ق الأه��داف العلي��ا للعملي��ة التعليمي��ة.
اإن الهدف الأ�شا���ض من عملية التنظيم هو توزيع الأعباء وتق�ش��يم الأعمال املنبثقة 
م��ن العم��ل اجلماع��ي اله��ادف، يف ظ��ل ان�ش��جام متكام��ل وتع��اون تام، والإف��ادة من اخلرات 
العملي��ة املرتاكم��ة، وذل��ك جدي��ر باإيج��اد الفاعلي��ة العظم��ى يف الإجناز وا�ش��تثمار الطاقات 
والق��درات، وال�ش��عي الدائ��م اإىل التطوي��ر والتهذي��ب، واإخ��راج جي��ل م��ن اأبنائن��ا الط��الب 
يخدمون وطنهم يف خمتلف املجالت مت�شلحن بالعلم واملهارة الفائقة والعزمية القوية.
اإن املعل��م وامل�ش��رف الرتب��وي ركن��ان مهم��ان يف العملي��ة الرتبوي��ة، وتنظي��م العالق��ة 
بينهم��ا حاف��ز كب��ر عل��ى حتقي��ق الأه��داف لهم��ا، ولع��ل الور�ش��ة الت��ي �ش��اهم فيه��ا الزم��الء 
الك��رام تر�ش��م الإط��ار التنظيم��ي له��ذه العالق��ة، وت�ش��ع اأ�ش���ض النج��اح له��ا، وتدفعه��ا اإىل 

حتقي��ق الأه��داف العلي��ا م��ن العملي��ة التعليمي��ة والرتبوي��ة.
وفق اهلل اجلهود و�شدد اخلطى ونفع بها وكتب للجميع اأجرهم .

مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة
لشؤون تعليم البنين

طالل بن مبارك الحربي
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كلمة مدير إدارة اإلشراف التربوي

بتوجيه��ات �ش��عادة املدي��ر الع��ام للتعلي��م مبنطق��ة مك��ة املكرم��ة واإ�ش��راف ومتابع��ة 
�ش��عادة م�ش��اعد املدي��ر الع��ام لل�ش��وؤون التعليمي��ة انطلق��ت ور�ش��ة العم��ل يوم��ي الثن��ن 
العم��ل  واإج��راءات  عملي��ات  وو�ش��ف  لتحدي��د  1438/6/23ه���   والأربع��اء  1438/6/21ه��� 
الزي��ارات ال�شفي��ة وعن��د تنفي��ذ  امل�ش��رف الرتب��وي يف  الت��ي ينفذه��ا  اليوم��ي  الإ�ش��رايف 
الأ�ش��اليب الإ�ش��رافية،  التي �ش��ارك فيها ع�ش��رون ع�شواً من القيادات الرتبوية بالإ�ش��راف 
الرتب��وي ومكات��ب التعلي��م مبك��ة املكرم��ة، رغب��ة يف النهو���ض بالعم��ل الإ�ش��رايف يف املي��دان 
الرتب��وي، وحت�ش��ن اخلدم��ات الإ�ش��رافية الت��ي توفره��ا مكات��ب التعلي��م للمدار���ض فني��اً 
ومهارياً،  خ�شو�شاً فيما يتعلق بالزيارات ال�شفية وتنفيذ الأ�ش��اليب الإ�ش��رافية، واإعطاء 

الي��وم الإ�ش��رايف حق��ه كام��اًل داخ��ل املدر�ش��ة م��ن الأعم��ال وامله��ام الإ�ش��رافية .
واإن تقن��ن ه��ذه امله��ام ابت��داء م��ن التخطي��ط للزي��ارة ال�شفي��ة اأو حتدي��د الحتي��اج 
لالأ�ش��لوب الإ�ش��رايف، وانتهاء بتدوين الزيارة يف نظام نور ومتابعة اأثر الأ�ش��لوب الإ�ش��رايف 
لدى امل�شتفيدين لهو ركيزة اأ�شا�شية من ركائز حتقيق الأهداف الرتبوية وتنمية القدرات 

والطاق��ات يف املي��دان الرتب��وي، وحاف��ز لالإبداع والإجناز والفاعلية .
وق��د اجته��د الزم��الء الف�ش��الء يف �شياغ��ة الإطار النظري وتنظيم الآليات للخروج 

بهذ الدليل ليوؤتي جهد امل�شرف الرتبوي ثماره املرجوة ويحقق النتائج املرغوبة .
ن�ش��األ اهلل اأن يب��ارك يف اجله��ود ويوف��ق القائم��ن عل��ى العملي��ة التعليمي��ة اإىل الأخذ 

بها وتطويرها وا�شتثمار تلك اجلهود املبذولة لتحقيق الأهداف املر�شومة .

مدير إدارة اإلشراف التربوي
عمر بن نايف األحمدي
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العمليات واإلجراءات التي ينفذها المشرف التربوي قبل الزيارة الصّفية

المحور األّول : الزيارة الصفية

التخطيط للزيارة 
ية

ّ
الصف

اللقاء بقائد 
المدرسة قبل 
ية

ّ
الزيارة  الصف

االصطفاف 
الصباحي

عقد لقاء 
بمعلمي التخصص 

قبل الزيارة إن 
أمكن

االنضباط 
المدرسي 

االطمئنان على سير 
العملية التعليمية 

في بيئة آمنة
) مشاهدات عامة (

yyاملدر�سةyموقعyمعرفة

yyالنظامyيفyواإ�سنادهمyالتخ�س�صyمعلميyعددyمعرفة

yyاملرحلةyوفقyاملقرراتyتوزيعyعلىyاالطالع

yy.فعالياتهyومتابعةyبارزyمكانyيفyالطابورyيفyوالوقوفyللمدر�سةyمبكرًاyاحل�سور

yy.وهدفهاyالزيارةyمبوعدyواإخبارهyللتعارفyاأمكنyاإنyاملزارyاملعلمyمعyالقبليyاللقاء

yy.والطالبyواالإدارينيyللمعلمنيyوالغيابyالتاأخرyمتابعة

yyyالتعليمي��ةyالعملي��ةyس��ر�yعل��ىyيوؤث��رyاأنyميك��نyمع��ّوقyاأيyور�س��دy،باملدر�س��ةyالتج��ولyاأثن��اءyاملدر�س��يةyالبيئ��ةyمالحظ��ة

والرتبوي��ة،yوخ�سو�س��ًاyم��اyيتعّل��قyب�س��المةyو�سّح��ةyالط��اّلبyواتخ��اذyاالإج��راءyاملنا�س��ب.

yyyاملدر�س��ة yيف yبتواج��دك yاملدر�س��ة yقائ��د yتعري��ف
yمثلyبالزيارةyاخلا�سةyاملعلوم��اتyعلىyمنهyواحل�س��ول

yاملعلم��نيyج��دول
yyمعلمyلكلyالزيارةyح�س�صyحتديد
yyاملادةyملفyعلىyاالطالع

yyyال�س��ابقة yال�سفي��ة yالزي��ارة yبطاق��ات yعل��ى yاالط��الع
املزاري��ن yللمعلم��ني

yyyالتخ�س���صyملعلم��يyاملدر�س��ةyقي��ادةyزي��اراتyعل��ىyاالط��الع
yملدي��رyاالإجرائ��يyالدلي��لyم��نy50yرق��مyالنم��وذجyوف��ق

املدر�س��ة.

yyالزيارةyاأدواتyجتهيز

yyyتعّل��مyلقيا���صyوحتريري��ةyس��فهية�yق�س��رةyاأ�س��ئلةyاإع��داد

yالطالب
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العملياتyواالإجراءاتyالتيyينفذهاyامل�سرفyالرتبويyقبلyالزيارةyال�سّفية:

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

 ) 1 (
التخطيط للزيارة 

ال�شّفية

معرفة موقع املدر�شة

ميكن ا�شتخدام خارطة 
مدار�ض مكة املكرمة على 

قوقل ) ت�شميم اإدارة 
التخطيط املدر�شي (

قبل يوم 
الزيارة بوقت 

كاف

معرفة عدد معلمي التخ�ش�ض 
نظام نورواإ�شنادهم يف النظام

الطالع على توزيع املقررات وفق 
املرحلة

بطاقة زيارة �شفية yجتهيز اأدوات الزيارة
y بطاقة التعّلم الن�شط

اإعداد اأ�شئلة ق�شرة �شفهية 
وحتريرية لقيا�ض تعّلم الطالب 

 ) 2 (
اللقاء بقائد املدر�شة قبل 

الزيارة  ال�شّفية

y  تعريف قائد املدر�شة بتواجدك
يف املدر�شة واحل�شول منه على 

املعلومات اخلا�شة بالزيارة 
مثل جدول املعلمن 

y  حتديد ح�ش�ض الزيارة لكل
معلم
y الطالع على ملف املادة
y  الطالع على بطاقات الزيارة

ال�شفية ال�شابقة للمعلمن 
املزارين

y  الطالع على زيارات قيادة
املدر�شة ملعلمي التخ�ش�ض وفق 
النموذج رقم ) 50 ( من الدليل 

الإجرائي لقائد املدر�شة

اجلدول املدر�شي
ملف املادة بطاقات الزيارة 

ال�شفية
النموذج رقم ) 50 (

30 دقيقة
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تابعyالعملياتyواالإجراءاتyالتيyينفذهاyامل�سرفyالرتبويyقبلyالزيارةyال�سّفية:

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

 ) 3 (
ال�شطفاف ال�شباحي

احل�شور مبكراً للمدر�شة 
والوقوف يف الطابور يف مكان بارز 

ومتابعة فعالياته
من بدايته -

لنهايته

 ) 4 (
عقد لقاء مبعلمي 

التخ�ش�ض قبل الزيارة 
اإن اأمكن

اللقاء القبلي مع املعلم املزار اإن 
اأمكن للتعارف واإخباره مبوعد 

الزيارة وهدفها
5 دقائق-

 ) 5 (
الن�شباط املدر�شي 

متابعة التاأخر والغياب للمعلمن 
5 دقائق�شجالت املدر�شةوالإدارين والطالب

 ) 6 (
الطمئنان على �شر 

العملية التعليمية يف بيئة 
اآمنة ) م�شاهدات عامة (

مالحظة البيئة املدر�شية اأثناء 
التجول باملدر�شة، ور�شد اأي 

معّوق ميكن اأن يوؤثر على �شر 
العملية التعليمية والرتبوية، 
وخ�شو�شاً ما يتعّلق ب�شالمة 

و�شّحة الطاّلب واتخاذ الإجراء 
املنا�شب

طوال وقت املالحظة
الزيارة
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العمليات واإلجراءات التي ينفذها المشرف التربوي أثناء الزيارة الصّفية

استخدام بطاقة 
تشخيص األداء

قياس مستوى 
تحصيل الطالب

مالحظة بيئات 
م

ّ
التعل

االلتزام بالوقت 
المخصص للزيارة 

الصفية

التحلي بأدبيات 
الزيارة الصفية

متابعة 
استراتيجيات 

التدريس والتعلم 
النشط

ا�ستخدامyبطاقةyالت�سخي�صyيفyنظامyنورy،yوت�سملyاملحاورyاالآتية:
yyللدر�صyالتخطيط y
yyالتدري�صyا�سرتاتيجيات y
yyال�سفyاإدارة y
yyاملتعلمنيyدعم y

yyكاملةyدرا�سيةyح�سةyمدتهyتكونyاأنyيجبyاملعلمyاأداءyلت�سخي�صyال�سفيةyالزيارةyتنفيذ

yyلل�سفyللدخولyاملعلمyمنyاال�ستئذانyy
yyالتحيةyاإلقاءyy
yyمنا�سبyمكانyيفyاجللو�صyy

yyال�سحيحةyبالطريقةyتنفيذهاyومدىyللدر�صyاالإ�سرتاتيجيةyمنا�سبةy
yyال�سبعةyب�سروطهyالن�سطyالتعلمyتطبيقyتقييمy

yyمتنوعةyق�سرةyحتريريةyاختباراتyتطبيق
yyسفهية�yاختباراتyتطبيقy

yyال�سفيyالتقومي
yyالتعلمyدعم
yyالدرا�سيyالتح�سيلyم�ستوىyقيا�ص
yyبالدر�صyامل�ستخدمةyاال�سرتاتيجيات
yyالتدريبيةyاالحتياجاتyحتديد

yyالدرا�سةyحجرةyنظافة
yyواالإ�ساءةyالتهوية
yyالتعليميةyوالو�سائلyاالأجهزةyتوفر
yyالف�سلyيفyالطالبyكثافة

yyالطالبyسلوكيات�
yyاملعلمyقبلyمنyبكفاءةyواإدارتهyال�سفyسبط�
yyyاملتمايزyالتعليمyمبادئyتطبيق
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y:yال�سّفيةyالزيارةyاأثناءyالرتبويyامل�سرفyينفذهاyالتيyواالإجراءاتyالعمليات

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

) 1 (
ا�شتخدام بطاقة ت�شخي�ض 

الأداء

ا�شتخدام بطاقة الت�شخي�ض يف 
نظام نور ، وت�شمل املحاور الآتية :

y التخطيط للدر�ض
y  ا�شرتاتيجيات التدري�ض

والتعليم الن�شط
y اإدارة ال�شف
y دعم املتعلمن
y التقومي ال�شفي
y دعم التعلم
y  قيا�ض م�شتوى التح�شيل

الدرا�شي
y  ال�شرتاتيجيات امل�شتخدمة

بالدر�ض
y حتديد الحتياجات التدريبية

بطاقة ت�شخي�ض اأداء املعلم
احل�شة 

الدرا�شية 
كاملة

) 2 (
قيا�ض م�شتوى حت�شيل 

الطالب

y  تطبيق اختبارات حتريرية
ق�شرة متنوعة

y تطبيق اختبارات �شفهية

اأوراق الختبارات التحريرية 
الق�شرة

بطاقة الأ�شئلة ال�شفهية 

جزء من 
احل�شة 
الدرا�شية

) 3 (
مالحظة بيئات التعّلم

y نظافة حجرة الدرا�شة
y التهوية والإ�شاءة
y  توفر الأجهزة والو�شائل

التعليمية
y كثافة الطالب يف الف�شل
y شلوكيات الطالب�
y  شبط ال�شف واإدارته بكفاءة�

من قبل املعلم
y  تطبيق مبادئ التعليم املتمايز

اأثناء الزيارة املالحظة
ال�شفية
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:yال�سّفيةyالزيارةyاأثناءyالرتبويyامل�سرفyينفذهاyالتيyواالإجراءاتyالعملياتyتابع

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

) 4 (
اللتزام بالوقت املخ�ش�ض 

للزيارة ال�شفية

y  تنفيذ الزيارة ال�شفية
لت�شخي�ض اأداء املعلم يجب 

اأن تكون مدته ح�شة درا�شية 
كاملة

ح�شة درا�شية بطاقة الت�شخي�ض
كاملة

) 5 (
التحلي باأدبيات الزيارة 

ال�شفية

y  ال�شتئذان من املعلم للدخول
لل�شف

y اإلقاء التحية
y اجللو�ض يف مكان منا�شب

اأثناء الزيارة -
ال�شفية

) 6 (
متابعة ا�شرتاتيجيات 

التدري�ض والتعلم الن�شط

y  منا�شبة ال�شرتاتيجية للدر�ض
ومدى تنفيذها بالطريقة 

ال�شحيحة
y  تقييم تطبيق التعلم الن�شط

ب�شروطه ال�شبعة

y بطاقة الت�شخي�ض
y بطاقة التعلم الن�شط

اأثناء الزيارة 
ال�شفية
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العمليات واإلجراءات التي ينفذها المشرف التربوي بعد الزيارة الصّفية

اإلطالع على 
أعمال المعلم

اإلطالع على 
أعمال الطالب

إكمال أعمال 
قياس مستوى 
ب

ّ
تحصيل الطال

زيارة المرشد 
الطالبي

) عند الحاجة (

تنفيذ المداوالت 
اإلشرافية

اللقاء بقائد 
المدرسة بعد 
الزيارة الصفية

تدوين الزيارة 
في

نظام نور

:yعلىyاالطالع
yyyالكتابيyاالإعداد y
yyyاملتابعةyسجل� y
yyyالق�سرةyاالختبارات y

yyالدرا�سةyحجرةyنظافة
yyواالإ�ساءةyالتهوية
yyالتعليميةyوالو�سائلyاالأجهزةyتوفر
yyالف�سلyيفyالطالبyكثافة

yyyالرتبويyامل�سرفyقبلyمنyاالختبارyت�سحيحy
yyاحل�سابيyاملتو�سطyا�ستخراجy

yyyالتخ�س�صyمادةyيفyالطالبyحت�سيلyم�ستوىyعلىyاالطالعy
yyyالنتائجyحتليلyعلىyاالطالعy
yyy)yاحلاجةyعندy(yالطالبyسلوكيات�yمناق�سةy

yyyاملعلمyمعyالدر�صyسر�yمناق�سة
yyالتعزيزyتقدمي
yyyاإلكرتوينyموقعyاإىلyاالإ�س��ارةy،yمكتوبةyمقرتح��اتyتقدميy،yمن��اذجyتقدميy،yس��يدي�yتق��دميy،yاخل��رةyعر���صy(yy:اإثرائي��ةyخ��راتyتق��دمي

y)yyالخ..
yy.حت�سينهyو�سبلy)yوالفرتيةyالف�سليةyاالختباراتy،yال�سفويy،التحريريy(yاالختبارyنتائجyعلىyبناءyالطالبyحت�سيلyم�ستوىyمناق�سة
yyyالتو�سياتyتقدمي

yyالزيارةyبنتائجyاملدر�سةyقائدyاطالع
yyyالطالبyحت�سيلyم�ستوىyمناق�سة
yyyاملدر�سيyاملجتمعyيفyحمببةyغرyسلوكيات�yمناق�سة
yyالتو�سياتyمتابعةyعلىyاحلث

االطالعyعلى:
yyyاملنزليةyالواجبات y
yyyالن�ساطyكتب y
yyyالطالبyكتبyاأن�سطة y

yy)yالتخ�س�صyح�سبy(yاأخرىyوتطبيقاتyمتارين
yyالطالبyاإجنازyملفات

yyyاالإجنازyملف
yy)yوجدyاإنy(yللمعلمyاإبداعيةyاأعمال
yyyم�س��روع y( yالال�سّفي��ة yاالأن�س��طة yيف yاملعل��م yم�س��اركات

القي��م،yبرنام��جyفط��ن،y...ال��خ(

yyالطالبyسلوكيات�
yyاملعلمyقبلyمنyبكفاءةyواإدارتهyال�سفyسبط�
yyyاملتمايزyالتعليمyمبادئyتطبيق
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y:yال�سّفيةyالزيارةyبعدyالرتبويyامل�سرفyينفذهاyالتيyواالإجراءاتyالعمليات

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

) 1 (
الطالع على اأعمال املعلم

y :الطالع على
y  الإعداد الكتابي
y  شجل املتابعة�
y  الختبارات الق�شرة
y  ملف الإجناز
y  اأعمال اإبداعية للمعلم ) اإن

وجد (
y  م�شاركات املعلم يف الأن�شطة

الال�شّفية ) م�شروع القيم، 
برنامج فطن، ...الخ (

الوثائق املو�شحة يف 
10 دقائقالإجراءات

) 2 (
الطالع على اأعمال 

الطالب

y :الطالع على
y  الواجبات املنزلية
y  كتب الن�شاط
y  اأن�شطة كتب الطالب
y              متارين وتطبيقات اأخرى

) ح�شب التخ�ش�ض (
y ملفات اإجناز الطالب

الوثائق املو�شحة يف 
10 دقائقالإجراءات

) 3 (
اإكمال اأعمال قيا�ض 

م�شتوى حت�شيل الطاّلب

y  ت�شحيح الختبار من قبل
امل�شرف الرتبوي 

y ا�شتخراج املتو�شط احل�شابي

الوثائق املو�شحة يف 
30 دقيقةالإجراءات

) 4 (
زيارة املر�شد الطالبي            

) عند احلاجة (

y  الطالع على م�شتوى حت�شيل
الطالب يف مادة التخ�ش�ض 

y  الطالع على حتليل النتائج
y              مناق�شة �شلوكيات الطالب

) عند احلاجة ( 

الوثائق املو�شحة يف 
-الإجراءات
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:yال�سّفيةyالزيارةyبعدyالرتبويyامل�سرفyينفذهاyالتيyواالإجراءاتyالعملياتyتابع

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

) 5 (
تنفيذ املداولت الإ�شرافية

y  مناق�شة �شر الدر�ض مع املعلم
y تقدمي التعزيز
y                 :تقدمي خرات اإثرائية

) عر�ض اخلرة ، تقدمي مناذج 
، تقدمي مقرتحات مكتوبة ، 
الإ�شارة اإىل موقع اإلكرتوين 

... الخ  ( 
y  مناق�شة م�شتوى حت�شيل

الطالب بناء على نتائج 
الختبار ) التحريري، 

ال�شفوي ، الختبارات الف�شلية 
والفرتية ( و�شبل حت�شينه.

y  تقدمي التو�شيات

الوثائق املو�شحة يف 
45 دقيقةالإجراءات

) 6 (
اللقاء بقائد املدر�شة بعد 

الزيارة ال�شفية

y  اطالع قائد املدر�شة بنتائج
الزيارة

y  مناق�شة م�شتوى حت�شيل
الطالب 

y  مناق�شة �شلوكيات غر حمببة
يف املجتمع املدر�شي 

y احلث على متابعة التو�شيات

15 دقيقة-
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y:yال�سّفيةyالزيارةyبعدyالرتبويyامل�سرفyينفذهاyالتيyواالإجراءاتyالعملياتyتابع

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

) 7 (
تدوين الزيارة يف نظام 

نور

y  تدوين الزيارة من قبل امل�شرف
الرتبوي يف نظام نور قبل 

مغادرة املدر�شة ، ويف الرنامج 
الإلكرتوين لالأ�شاليب 

الإ�شرافية 
y  طباعة الزيارة من نظام نور

قبل مغادرة املدر�شة 
y  توقيع املعلم وقائد املدر�شة

وامل�شرف الرتبوي عليها 
y  ت�شليم املعلم ن�شخة منها
y  الحتفاظ بالأ�شل لدى قائد

املدر�شة

30 دقيقة-
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العمليات واإلجراءات التي ينفذها المشرف التربوي قبل تنفيذ األسلوب اإلشرافي

تحديد االحتياج 
وفق األسلوب 

اإلشرافي المحدد 
في منظومة األداء 

اإلشرافي

التخطيط 
لتنفيذ األسلوب 

اإلشرافي

التنسيق مع 
إدارة المكتب 

إلبالغ المرشحين

تحديد المتطلبات 
الالزمة للتنفيذ

yyاالإ�سرايفyاالأداءyمنظومةyيفyاملحددةyاالإ�سرافيةyاالأ�ساليبyمو�سوعاتyحتديدy
yyاملهنيةyاحتياجاتهمyوفقyاالإ�سرافيةyاالأ�ساليبyيفyسي�ساركون�yالذينyاملعلمنيyاختيارy

yyاملكانyجاهزيةy
yyللتنفيذyالالزمةyالتقنياتyتوفرy

yyاملعلمنيyباإبالغyاملعنيةyاجلهةyاإىلyاالإ�سرايفyلالأ�سلوبyاملر�سحنيyاملعلمنيyاأ�سماءyyك�سوفاتyاإر�سالy

yy)yواملكانyالزمانy(yاالإدارةy-yاملكتبy-yالق�سمyخطةyسمن�yاالإ�سرافيةyاالأ�ساليبyاإدراجy
yyاإ�سرايفyاأ�سلوبyلكلyاملر�سحنيyاملعلمنيyقوائمyاإعدادy
yyاالإ�سرايفyلالأ�سلوبyالعلميةyاملادةyاإعدادy

المحور الثاني : األساليب اإلشرافية
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العملياتyواالإجراءاتyالتيyينفذهاyامل�سرفyالرتبويyقبلyتنفيذyاالأ�سلوبyاالإ�سرايف:

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

) 1 (
حتديد الحتياج وفق 

الأ�شلوب الإ�شرايف 
املحدد يف منظومة الأداء 

الإ�شرايف

حتديد مو�شوعات الأ�شاليب 
الإ�شرافية املحددة يف منظومة 

الأداء الإ�شرايف
اختيار املعلمن الذين �شي�شاركون 

يف الأ�شاليب الإ�شرافية وفق 
احتياجاتهم املهنية

بداية الف�شل بطاقات الزيارة ال�شفية
الدرا�شي

) 2 (
التخطيط لتنفيذ 
الأ�شلوب الإ�شرايف

اإدراج الأ�شاليب الإ�شرافية �شمن 
خطة الق�شم - املكتب - الإدارة             

) الزمان واملكان (
اإعداد قوائم املعلمن املر�شحن 

لكل اأ�شلوب اإ�شرايف
اإعداد املادة العلمية لالأ�شلوب 

الإ�شرايف

الوثائق املو�شحة يف 
الإجراءات

بداية الف�شل 
الدرا�شي

) 3 (
التن�شيق مع اإدارة املكتب 

لإبالغ املر�شحن

اإر�شال ك�شوفات  اأ�شماء املعلمن 
املر�شحن لالأ�شلوب الإ�شرايف اإىل 

اجلهة املعنية باإبالغ املعلمن

الوثائق املو�شحة يف 
الإجراءات

بداية الف�شل 
الدرا�شي

) 4 (
حتديد املتطلبات الالزمة 

للتنفيذ

جاهزية املكان
قبل التنفيذ -توفر التقنيات الالزمة للتنفيذ

باأ�شبوع
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العمليات واإلجراءات التي ينفذها المشرف التربوي أثناء تنفيذ األسلوب اإلشرافي

التأكد من 
جاهزية 

المتطلبات 
الالزمة

مراعاة طبيعة 
األسلوب اإلشرافي 
المنفذ ، وااللتزام 

بالتعليمات 
المنظمة له

االهتمام 
والعناية بجودة 
تنفيذ األسلوب 

اإلشرافي

االلتزام بالوقت 
المحدد لكل 

أسلوب إشرافي

قياس رضا 
المستفيدين 
من األسلوب 

اإلشرافي

yy.العلميةyاملادةyجودةy
yyاالأن�سطةyبت�سميمyالعنايةy
yyذلكyيفyالتقنيةyوتفعيلyالعر�صyباأ�سلوبyالعنايةy

yy)yالخ...yتطبيقيyدر�صy،عملyور�سةy،تربويyلقاءy،تدريبيyبرنامجy(yطبيعتهyوفقyاالإ�سرايفyاالأ�سلوبyتنفيذy

y:علىyلالطمئنانyمبكرًاyاحل�سور
yyالرنامجyتنفيذyمقرyجاهزية
yyاملنفذyاالإ�سرايفyاالأ�سلوبyلطبيعةyالقاعةyمنا�سبة
yyو�سالمتهاyامل�ستخدمةyالعر�صyاأجهزةyتوفر

yyyاالإ�سرايفyاالأ�سلوبyلتنفيذyاملحددyبالوقتyالتقيدy

yyyورقيةyاأوyاإلكرتونيةyسواًء�yلذلكyاملعدةyاال�ستمارةyخاللyمنyالرنامجyتقييمyيتمyاالإ�سرايفyاالأ�سلوبyختامyيفy
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العملياتyواالإجراءاتyالتيyينفذهاyامل�سرفyالرتبويyاأثناءyتنفيذyاالأ�سلوبyاالإ�سرايف:

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

) 1 (
التاأكد من جاهزية 
املتطلبات الالزمة

احل�شور مبكراً لالطمئنان على: 
y جاهزية مقر تنفيذ الرنامج
y  منا�شبة القاعة لطبيعة

الأ�شلوب الإ�شرايف املنفذ
y  توفر اأجهزة العر�ض

امل�شتخدمة و�شالمتها

-
قبل بداية 
الأ�شلوب 
الإ�شرايف

) 2 (
مراعاة طبيعة الأ�شلوب 

الإ�شرايف املنفذ ، واللتزام 
بالتعليمات املنظمة له.

تنفيذ الأ�شلوب الإ�شرايف وفق 
طبيعته ) برنامج تدريبي ، 

لقاء تربوي ، ور�شة عمل، در�ض  
تطبيقي ...الخ (

ك�شف ح�شور الأن�شطة املعدة 
لتنفيذ الأ�شلوب

اأثناء تنفيذ 
الأ�شلوب 
الإ�شرايف

) 3 (
الهتمام والعناية بجودة 
تنفيذ الأ�شلوب الإ�شرايف

y .جودة املادة العلمية
y العناية بت�شميم الأن�شطة
y  العناية باأ�شلوب العر�ض

وتفعيل التقنية يف ذلك

العر�ض امل�شتخدم
اأوراق الأن�شطة

اأثناء تنفيذ 
الأ�شلوب 
الإ�شرايف

) 4 (
اللتزام بالوقت املحدد 

لكل اأ�شلوب اإ�شرايف

y  التقيد بالوقت املحدد لتنفيذ
الأ�شلوب الإ�شرايف

y اأوراق الأن�شطة
y العر�ض امل�شتخدم

وقت تنفيذ 
الأ�شلوب 
الإ�شرايف 

املحدد

) 5 (
قيا�ض ر�شا امل�شتفيدين 
من الأ�شلوب الإ�شرايف

يف ختام الأ�شلوب الإ�شرايف يتم 
تقييم الرنامج من خالل 

ال�شتمارة املعدة لذلك �شواًء 
اإلكرتونية اأو ورقية 

ا�شتمارة التقييم
يف نهاية 
الأ�شلوب 
الإ�شرايف
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العمليات واإلجراءات التي ينفذها المشرف التربوي بعد تنفيذ األسلوب اإلشرافي

تقييم األسلوب 
اإلشرافي

التنسيق مع 
إدارة المكتب 

الستكمال 
اإلجراءات 
اإلدارية 

توثيق األسلوب 
اإلشرافي 

المنفذ

متابعة التطبيق
) تطبيق 

المستفيدين لما 
تعلموه واكتسبوه 

من األسلوب 
اإلشرافي (

متابعة أثر 
األسلوب 

اإلشرافي لدى 
المستفيدين

y:yخاللyمنyالتوثيقyعمليةyتتم
yyyاحل�سورyك�سفyمنyبن�سخةyاالحتفاظ
yyyاالإ�سرافيةyلالأ�ساليبyاالإلكرتوينyالرنامجyويفyنورyبرنامجyيفyالتوثيق
yyyالرتبويyالتدريبyاإدارةyمنyتدريبيyبرنامجyتنفيذyاإفادةyعلىyاحل�سول
yyاملكتبyاإدارةyمنyتربويةyور�سةyاأوyلقاءyتنفيذyاإفادةyعلىyاحل�سول
yyyالرتبويyاللقاءyاأوyالور�سةyعنyتقريرyعمل

y:yخاللyمنyعليهyتدربyملاyتنفيذهyمنyللتاأكدyاالإ�سرايفyاالأ�سلوبyبعدyاملعلمyمتابعةyتتم
yyyال�سفيةyالزيارات y
yyyالكتابيyاالإعداد y
yyyاملعلمyاإجنازyملف y
yyاملعلمyسجالت� y
yyالطالبyاختبارات y

yyyالتدريبyاإدارةyاإىلyyالتدريبيyالرنامجyح�سورyك�سفyاإر�سالy
yyالرتبويةyواللقاءاتyالور�صyيفyللم�ساركنيyح�سورyم�ساهدyلطباعةyاملكتبyاإدارةyمعyالتن�سيقy
yyالرتبويةyوالور�صyاللقاءاتyح�سورyعنyللمتغيبنيyم�ساءالتyالإر�سالyyاملكتبyاإدارةyمعyالتن�سيقy

yyالرنامجyح�سورyسهادة�yوطباعةyالتدريبيyالرنامجyلتقييمyالرتبويyالتدريبyاإدارةyملوقعyاملتدربyدخولy

:yخاللyمنyاأهدافهyحتقيقyمنyللتاأكدyاالإ�سرايفyاالأ�سلوبyاأثرyمتابعةyتتم
yy)yالنتائجyحتليلyمنy(yالطالبyحت�سيلyم�ستوىyحت�سنyدرجةyعلىyاالطالع
yy)الطالبيyواملر�سدyال�سفيةyالزياراتyمنy(yالطالبyyو�سلوكياتyممار�ساتyحت�سنyمدىyمعرفة
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العملياتyواالإجراءاتyالتيyينفذهاyامل�سرفyالرتبويyبعدyتنفيذyاالأ�سلوبyاالإ�سرايف:

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

) 1 (
تقييم الأ�شلوب الإ�شرايف

y  دخول املتدرب ملوقع اإدارة
التدريب الرتبوي لتقييم 

الرنامج التدريبي وطباعة 
�شهادة ح�شور الرنامج

خالل اأ�شبوعبطاقة تقييم الكرتونية

) 2 (
التن�شيق مع اإدارة املكتب 

ل�شتكمال الإجراءات 
الإدارية

y  اإر�شال ك�شف ح�شور الرنامج
التدريبي  اإىل اإدارة التدريب 

y  التن�شيق مع اإدارة املكتب
لطباعة م�شاهد ح�شور 

للم�شاركن يف الور�ض 
واللقاءات الرتبوية

y   التن�شيق مع اإدارة املكتب
لإر�شال م�شاءلت للمتغيبن 

عن ح�شور اللقاءات والور�ض 
الرتبوية

الوثائق املو�شحة يف 
خالل اأ�شبوعالإجراءات

) 3 (
توثيق الأ�شلوب الإ�شرايف 

املنفذ

تتم عملية التوثيق من خالل : 
y  الحتفاظ بن�شخة من ك�شف

احل�شور 
y  التوثيق يف برنامج نور

ويف الرنامج الإلكرتوين 
لالأ�شاليب الإ�شرافية 

y  احل�شول على اإفادة تنفيذ
برنامج تدريبي من اإدارة 

التدريب الرتبوي 
y  احل�شول على اإفادة تنفيذ

لقاء اأو ور�شة تربوية من اإدارة 
املكتب 

y  عمل تقرير عن الور�شة اأو
اللقاء الرتبوي  

الوثائق املو�شحة يف 
خالل يومنالإجراءات
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تابعyالعملياتyواالإجراءاتyالتيyينفذهاyامل�سرفyالرتبويyبعدyتنفيذyاالأ�سلوبyاالإ�سرايف:

الزمنyاالأداةyامل�ستخدمةاالإجراءاتالعمليات
املخ�س�ص

) 4 (
متابعة التطبيق  ) تطبيق 

امل�شتفيدين ملا تعلموه 
واكت�شبوه من الأ�شلوب 

الإ�شرايف

تتم متابعة املعلم بعد الأ�شلوب 
الإ�شرايف للتاأكد من تنفيذه               

ملا تدرب عليه من خالل : 
y  الزيارات ال�شفية
y  الإعداد الكتابي
y  ملف اإجناز املعلم
y  شجالت املعلم�
y اختبارات الطالب

الوثائق املو�شحة يف 
الإجراءات 

عام درا�شي
اأو اأكرث

) 5 (
متابعة اأثر الأ�شلوب 

الإ�شرايف لدى امل�شتفيدين

تتم متابعة اأثر الأ�شلوب الإ�شرايف 
للتاأكد من حتقيق اأهدافه من 

خالل :
y  الطالع على درجة حت�شن

م�شتوى حت�شيل الطالب                
) من حتليل النتائج (

y  معرفة مدى حت�شن ممار�شات
و�شلوكيات  الطالب ) من 
الزيارات ال�شفية واملر�شد 

الطالبي(

الوثائق املو�شحة يف 
الإجراءات 

عام درا�شي
اأو اأكرث
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المشاركون في ورش العمل

اجلهةالعملال�شمم

اإدارة الإ�شراف الرتبويرئي�ض ق�شم العلومعمر بن عبداهلل مغربي1

اإدارة الإ�شراف الرتبويرئي�ض ق�شم الريا�شياتفايز بن �شعد النفاعي2 

اإدارة الإ�شراف الرتبويرئي�ض ق�شم الجتماعيات والرتبية الوطنيةفواز بن �شالح اأحمد3

مكتب ال�شمالرئي�ض ال�شوؤون التعليمية علي بن عبداهلل الغامدي4

مكتب اجلالياتم�شرف تربوياأحمد بن �شعد الغامدي5

مكتب ال�شمالم�شرف تربويعادل بن عبداملعطي احلازمي6

مكتب ال�شرقرئي�ض ال�شوؤون التعليمية�شامل بن مو�شى الفاهمي7

مكتب اجلنوبم�شرف تربويعبداهلل بن حممد ال�شهري8

مكتب اجلمومم�شرف تربويحممد بن حميد احلمراين9

مكتب اجلمومم�شرف تربويم�شّلم بن �شفر ال�شاعدي10

مكتب الو�شطم�شرف تربويح�شن بن علي القرين11

مكتب ال�شرقم�شرف تربويعبداهلل بن بريك الثبيتي12

مكتب اجلالياترئي�ض ال�شوؤون التعليميةاأ�شامة بن حممد مهدي13

مكتب الغربم�شرف تربوي�شعيد بن حم�شن الزهراين14

مكتب الغربرئي�ض ال�شوؤون التعليميةعبداهلل بن علي �شعيد الزهراين15

مكتب ال�شرقم�شرف تربويحامد بن عبد الهادي الثبيتي16

مكتب بحرهم�شرف تربوينايف بن فوؤاد من�شي17

مكتب الو�شطرئي�ض ال�شوؤون التعليميةعمر بن علي با�شيف18

مكتب اجلمومم�شرف تربويب�ّشام بن حميد اللحياين19

مكتب بحرهرئي�ض ال�شوؤون التعليميةبندر بن �شعيد املعبدي20
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