
-1- 

 
  
 

    
 
 
 

 وزارة التربية والتعليم
 والتدريب التربوي اإلشرافإدارة 
 واإلسناد التربوي اإلشرافمديرية 

 
 

 التربوي اإلشرافأقسام ات نااز إل التقرير الفني 
  2020/2021لعام الدراسي ل كانون ثانيشهر في الميدان ل

 قسم إدارة أداء اإلسناد التربوي
  



-2- 

 مقدمة
انطالقا من رؤية وزارة التربية والتعليم )مجتمع تربوي ريادي ُمنتٍم مشارك ملتزم بالقيم نهجه العلم 

ن ك  موالتميز وصواًل للعالمية( ورسالتها )توفير فرص متكافئة للحصول على تعليم عالي الجودة يُ 
التفكير العلمي اإلبداعي الناقد، والعمل بروح الفريق، والتعلم مدى الحياة، والتزود بالمهارات المتعلم من 

 .والقيم؛ ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين إلى وطنهم مساهمين في رفعة العالم واإلنسان(
 المشرف ورد تجاوز بحيث منها، ياإلشراف وتحديًدا التربوي المجال على التغيرات من العديد طرأ

 باستخدام علمالم إلى التربوي المشرف قبل من المتخصصة الفنية يةاإلشراف الخدمة التربوي لتقديم
 ضمن رتيبهات ثم ومن والتخصصية للمعلم العامة االحتياجات وتحديد لدراسة واجراءات مناسبة أساليب

 متنوعة رافيةشإ ليبأسا باستخدام تلبيتها على للعمل المناسبة وتصنيفها ووضع الخطة أولويات،
 ورفع التعلمية تعليميةال العملية في توظيفها وآلية المختلفة خبراته وقدراته االعتبار بعين آخًذا ومناسبة
 .بالنتائج اإلدارة على المبني التربوي اإلشراف لمفهوم تحقيقا وذلك األداء، مستوى

 لتربويا المشرف عمل عليها يقوم التي النماذج من العديد هنالك الحاجات بجمع يتعلق وفيما
جمع  داةأ المدرسة، احتياجات تحديد أداة) مثل الحااات لامع ويتطلبه بالنتائج على اإلدارة المبني

 من ديدالع وباستخدام( الخ....  المدارس معلمي حاجات تحديد المشرفين التربويين، أداة احتياجات
 ويريةالتط الخطة) مثل والمديرية المدرسة في والمادية منها والمتاحة البشرية المختلفة المصادر

 ضمن نيفهاوتص وترتيبها الحاجات جمع وبعد ،(الخ.... الفصلية واليومية المعلمين خطط واإلجرائية،
 الشهري نجازاإل تقرير في ترصد اتأولوي( 5) على يتضمن العمل أسبوعي برنامج يعد أولويات
 بدراسة تقوم فنية ةلان ليشكل التربوي اإلشراف لرئيس قسم الشهر نهاية في وتسلم التربوي، للمشرف
 النتائج صالستخال نجازاإل تحليل باستخدام برمجية التربويين للمشرفين ناازاإل  تقارير وتحليل
رسالللقسم و  الشهري األداء تحليل وخالصة ناازاإل  تقرير في المتمثلة  .ألصولا حسب للوزارة هاا 
 المملكة ستوىم على التربوي اإلشرافو  والتأهيل التدريب أقسام ألداء الشهري جازناإل تحليل وجاء

 دارةواإل دةايلقوا والماتمع والمدرسة الطلبة، وبيئة والتعلم، التعليم: هي رئيسة مجاالت أربعة في
 والتي ينالعشر  الفاعلة المدرسة مؤشرات تتضمن التي والمديرية المدرسة تطوير مجاالتوهي ذاتها 

 مرجعية جادإي في أسهم مما والمساءلة، التعليم جودة وحدة قبل من عليها المدارس بناءً  أداء متابعة يتم
 بتحسين معنيةال الوزارة إدارات بين والتكاملية والمعلمين ومديري المدارس التربويين للمشرفين واحدة
 ية. اإلشراف الخدمة تجويد خالل من الطالب أداء
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 مشرفينال اتإنجاز  خالل ومن المديريات في التربوي اإلشرافو  والتأهيل التدريب أقسام تعمل
 تفعيل خالل من تعلمهم نتائج وتحسين الطلبة تعلم تحسين على يندارياإل المختصين والمشرفين

 تحليل اسةدر  خالل من المتحققة اتنجاز اإل رصد ويتم ،بالنتائج دارةاإل المبني على التربوي اإلشراف
 على رقاد علمي سياق في وتضعه العمل تنظم البرمجية هذه نحيث أ للمديريات، الشهري األداء
 لبرمجيةا هذه نتائج أظهرت حيث كافة، المجاالت في المديريات في إشراف قسم كل اتإنجاز  تتبع

 .المديريات اتإنجاز  في تفاوت
 : التحليل منهجية
 اإلشرافو  تأهيلوال التدريب أقسام من نجازاإل تقارير باستقبال التربوي اإلسناد أداء إدارة قسم يقوم
 المبرمج خاللها وميق ومبرمج، تربويين مشرفين من مكونة لجنة تشكيل يتم ثم ،المديريات في التربوي
 في ووضعها الراجعة ةالتغذي بإعداد التربويين المشرفين يقوم فيما ااحصائيً  ومعالجتها التقارير بتحليل
 .بها المديريات في التربوي اإلشرافو  والتأهيل التدريب أقسام تزويد ليتم التقرير
 : التحليل هدف

 تحليل ةبمراجع التربوي اإلسناد أداء إدارة بقسم ممثلة التربوي واإلسناد اإلشراف مديرية تقوم
 لتزويدها ذلكو  والتعليم التربية مديريات في اإلشرافو  والتأهيل التدريب أقسام ألداء الشهري نجازاإل

 ألداءل التحسين ومجاالت القوة نقاط التقرير يتضمن بحيث األداء مستوىى عل والوقوف التحليل بنتائج
 على الضوء طتسلي إلى ضافةإ الخدمة، لمتلقي يةاإلشراف الخدمة تجويد بهدف الراجعة التغذية لتقديم
 أقسام أداء ىمستو  رفع بهدف وذلك ياإلشراف لعملل المعيقة التحديات ودراسة وأسبابه التعطل نسب

 سياسات طويرت في تفيد والتي التقرير يتضمنها التي المجاالت من أي في الضعف ومعالجة اإلشراف
 .التربوي اإلشراف
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 امللخص:
كانون  شهر ازإنجوالتي أرسلت  والتعليم التربية مديريات جميع اتإنجاز  الشامل التحليل هذا يقدم

مت البرمجية مديريات واستخد 3مديرية بينما لم تلتزم  18في الوقت المحدد وعددها  20۲1 ثاني
 .الجديدة والتي تم االتفاق على البدء باستخدامها من بداية شهر شباط

 المرسلة حليلالت تقارير في ظهرت التي التحسين ومجاالت القوة نقاط أهم التحليل هذا ويتضمن
 إلى فينالمشر  أداء مستوى لتحسين اتالتحدي وتجاوز القوة نقاط تعزيز على المديريات للعمل من

 على نيةالمب يةاإلشراف خطته وتنفيذ أداء في التربوي المشرف خالل دعم من وذلك يمكن ما أقصى
 عدد نأ التحليل خالل من المخطط وجد الفصلي خارج برنامجه عمل أي بأداء تكليفه وعدم الحاجات
 عن ملحوظحاد و  نخفاضبا( 2074) تساوي كانون ثاني لشهر دارياإل في الدور المنجزة الفعاليات

 يتساو  المختص في الدور المنجزة اتنجاز ينما عدد اإلب ،إنجاز( 5849) كان والذي كانون أول شهر
ن عدد أو ، إنجاز( 10865) والبالغة كانون أول شهر اتإنجاز  عن ملحوظحاد و  بانخفاض( 2644)
 بانخفاضو  أسلوب( 6307) والمختص هو دارياإلية المستخدمة لكل من الدورين اإلشراف ساليباأل

عدد المبررات لعدم التنفيذ هو كان و  ،أسلوب( 19481) والبالغ كانون أول شهر عن حاد وملحوظ
يعزى هذا االنخفاض و ( مبرر، 6260) والبالغة كانون أول شهر عنملحوظ  نخفاضبا( 3038)

والسبب الثاني أن عدد أيام دوام المدارس المشرفين ات إنجاز المديريات بعض  إرسالعدم لسببين 
لشهر كانون األول وصل للنصف، وحيث أن قسم إدارة االسناد التربوي يسعى لتحسن االداء وتوثيق 

نجاز ية فقد طور برمجيات لتوثيق أعمال المشرفين و اإلشرافاألعمال  ة اتهم خالل العطل المدرسيا 
 .لبرمجيات بإذن اهلل إعتبارا من شهر شباطوسيببدأ العمل با
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 ادار الدور اإل حتليل
كانون  هرش لتحليل نجازاإل نسب توزعت بحيث نجازاإل نسبة داريالدور اإل تحليل ظهر فيكما 

 :اآلتي النحو على 20۲1/ثاني
 ،(%16.1) بلغت التعلم حول المتمركزة القيادة ومجال ،(%10.1) والرؤية والقيم القيادة مجال

 وفي( %13.5) بلغت والتواصل االتصال مجال وفي( %20.5)بلغت  والتقييم التخطيط مجال وفي
 متابعة مجال وفي ،(%10.2) بلغت المهنية التنمية مجال وفي ،(%8.1) بلغت الموارد إدارة مجال
 ، وفي(%7.3) بلغت التعلم ماتمعات تنفيذ دعم مجال ، وفي(%5.8) بلغت المدرسية الخطط
ين هو مبترتيب أعلى عشرة مديريات في المتوسط الحسابي كما  وتم، (%8.3) بلغت أخرى مجال
  (1الجدول رقم )في 

 

 (1الجدول رقم )
 داريالدور اإل حاجات تلبية مجاالت في مديريات خمس ترتيب أعلى( تم 2وفي جدول رقم )

 
 (2الادول رقم )
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 مستوى على داريالدور اإل اتإنجاز مجموع  (1)( والرسم البياني رقم 3الجدول رقم )أظهر وقد 
لشهر كانون  داري( إلى أن عدد الفعاليات المنجزة للدور اإل3يشير الجدول رقم )، حيث المديريات

 "التقييمو  التخطيط" مجال: يلي كما تنازلياً  الشهر هذا المجاالت وترتيب فعالية،( 2074ثاني تساوي )
 حول المتمركزة القيادة" مجال يليها فعالية، (23.7) مقداره حسابي بمتوسطو  فعالية( 426)بمقدار
 مجال ويليها فعالية، (18.6) مقداره حسابي وبمتوسط فعالية( 334) الفعاليات عدد بلغ وقد "التعلم

 مجال ويليها فعالية،( 17.6) مقداره حسابي وبمتوسط( 281) الفعاليات وعدد" والتواصل االتصال"
 يليها فعالية، ثم( 14.1) مقداره حسابي فعالية وبمتوسط( 211) الياتالفع بلغت فقد" المهنية التنمية"

( 13.1) مقداره حسابي فعالية بمتوسط( 210) الفعاليات عدد بلغ فقد" والرؤية والقيم القيادة" مجال
 وبلغت فعالية،( 11.5) مقداره حسابي وبمتوسط فعالية،( 173) بلغت "خرىاأل" الحاجات أمافعالية، 

 في أما فعالية،( 9.8) مقداره حسابي وبمتوسط فعالية( 167" )الموارد إدارة"مجال  في الفعاليات عدد
( 8.9) مقداره حسابي وبمتوسط (151) الفعاليات عدد بلغت فقد" التعلم ماتمعات وتنفيذ دعم" مجال

( 7.6) مقداره حسابي وبمتوسط فعالية( 121) بمقدار" المدرسية الخطط متابعة" مجالفعاليات، 
 وتنفيذ دعم" مجال لتلبية المشرفين الزمالء بتوجه ضعف يزال ال أنه نالحظ النتائج ومن فعالية،

  .بعد نع للتعليم والتوجه الوبائي الوضع بسبب لها الحالية الحاجة من وبالرغم" التعلم ماتمعات
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 املديريات مستوى على ادار الدور اإل حتليل

 
 (3الادول رقم )
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 املديريات مستوى على ادار اإل اإلشرايف الدور

  
 (1رسم بياني رقم )
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 ختصالدور امل حتليل
انون ك شهر لتحليل نسبال توزعتو  نجازاإل نسبةفقد ظهرت الدور المختص  تحليل ما فيأ
 :اآلتي النحو على 20۲1/ثاني

بلغت  التقويم مجال وفي ،(%0.7)بلغت  الصفية دارةاإل ومجال ،(%5.9) التخطيط مجال
 بلغت االختبارات وتحليل بناء مجال وفي( %6.4) بلغت التدريس استراتيايات مجال وفي( 31.3%)
 وسائل مصادر مجال وفي ،(%10.2) بلغت الطلبة وتحفيز تشايع مهارات مجال وفي ،(10.6%)

 أخرى مجال ، وفي(%12.0) بلغت تخصصية حااات مجال ، وفي(%16.5) بلغت للتعلم الدعم
 .(%6.6) بلغت

نخفاض با( 2644) تساوي المختص للدور المنجزة الفعاليات عدد أن ( إلى4رقم ) الجدول ويشير
 لغتب حيث: تنازلياً  ترتيبا مرتبة فعالية،( 10865) والبالغة كانون أول شهر اتإنجاز  عن ملحوظو  حاد
 مجالفعالية، ويليها ( 46) مقداره حسابي بمتوسط فعالية،( 827) "التقويم" مجال في الفعاليات عدد

 فعالية،( 24) حسابي بمتوسط فعالية( 435) الفعاليات عدد تبلغ يثح "للتعلم الدعم وسائل مصادر"
 في فعالية، أما( 18) مقداره حسابي بمتوسط فعالية،( 317) بمقدار "تخصصية "حااات مجال يليها
فعالية، ( 16) مقداره حسابي ومتوسط ،(279) الفعاليات عدد بلغت فقد "االختبارات وتحليل بناء" مجال
( 15) مقداره حسابي فعالية ومتوسط( 269)الفعاليات  بلغت "الطلبة وتحفيز تشايع مهارات" يليها

فعاليات، يليها ( 10) مقداره حسابي بمتوسط فعالية( 174) بلغت حيث خرىاأل الحااات يليها فعالية،
 مجال يليهافعاليات، ( 9) مقداره حسابي وبمتوسط فعالية( 168)بمقدار "التدريس استراتيايات" مجال

 والتي "الصفية دارةاإل" مجال وأخيرا ،اتفعالي( 9) مقداره حسابي ومتوسط فعالية( 156) "التخطيط"
 . ة واحدةفعالي مقداره حسابي ومتوسط فعالية، (19) الفعاليات عدد بلغت
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 املديريات مستوى على املختص الدور حتليل

 
 (4الادول رقم )
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 في مجاالت نجازلإللى أعلى عشرة مديريات في المتوسط الحسابي ( إ5رقم )كما يشير الجدول 
 الدور المختص بالنسبة ألعداد المشرفين

 (5رقم )جدول 

 في مجاالت نجازلإلة مديريات في المتوسط الحسابي خمسلى أعلى ( إ6رقم )كما يشير الجدول 
 .الدور المختص بالنسبة ألعداد المشرفين

 

 (6ادول رقم )
 

 .على مستوى المديرياتماموع فعاليات الدور المختص ( 3البياني رقم ) ويبين الرسم
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 املديريات مستوى على جمموع فعاليات الدور املختص

 
 (3رسم بياني رقم )
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 ية املستخدمةاإلشراف اسالي حتليل األ
( 6307) ةياإلشرافأن مجموع األساليب  كانون ثاني لشهر يةاإلشراف ساليباأل تحليل ظهر فيو 
 نسب توزعت بحيث أسلوب( 16481)والبالغ  كانون أولملحوظ عن شهر حاد و بانخفاض  أسلوب

 :اآلتي النحو على ساليباأل

 تبادل مجال وفي ،(%0.6)بلغت  رة الصفيةزياال ومجال ،(%41.1) التعلم ماتمعات مجال
 التطبيقية الدروس مجال وفي( %4.4) بلغت التربوية المشاغل مجال وفي( %0.3)بلغت  الزيارات
 بلغت التركيز ماموعات مجال وفي ،(%4.4) بلغت المصغر التعليم مجال وفي ،(%0.7) بلغت

 بلغت التربوي التوايه مجال وفي، (%1.6) بلغت التربوية المحاضرة مجال ، وفي(4.5%)
 الزيارات مجال ، وفي(%11.8) بلغت الشبكات على القائم اإلشراف مجال ، وفي(13.6%)

 الحالة دراسة مجال وفي، (%0.2) بلغت اإلارائية البحوث مجال ، وفي(%0.0) بلغت والرحالت
 بلغت المواهة القراءات مجال ، وفي(%2.4) بلغت التربوية النشرات مجال ، وفي(%0.4) بلغت

، (%0.2) بلغت الندوات مجال ، وفي(%12.1) بلغت واللقاءات االاتماعات مجال ، وفي(1.3%)
 .(8، كما هو موضح في الجدول رقم )(%0.2) بلغت المؤتمرات مجال وفي

 هاأساليب لعدد حسابي متوسط على حصلت مديرياتعلى عشرة أ ( إلى7رقم ) كما يشير الجدول
 وحصلت ،(22.7) بلغ حسابي متوسط المفرق قصبة مديرية أعالها: وهي المشرفين ألعداد بالنسبة
  بلغ متوسط على حصلت الرمثا مديرية ثم ومن ،أسلوب( 20.8) بلغ متوسط على الكرك مديرية

 أما ،أسلوب( 19.1) لها الحسابي المتوسط وبلغ الغربية الشمالية البادية مديرية ،أسلوب( 20.5)
 الموقر مديرية يليها ،أسلوب( 19.0) بلغ متوسط على حصلت الشرقية الشمالية البادية مديرية
 وحصلت أسلوب،( 18.1) بلغ توسطها الشمالية االغوار مديرية ثم ومن ،أسلوب( 18.7) بلغ بمتوسط
 لغب بمتوسط الثانية الزرقاء مديرية ويليها أسلوب،( 17.8) بلغ متوسط على الشمالي المزار مديرية

 خالل من يقاس أنه العلم مع أسلوب،( 12.9) بمتوسط عبيد بني مديرية وأخيرا أسلوب،( 14.7)
  .عددهم على القسم مشرفين لكامل الفعاليات مجموع

.على مستوى المديريات يةاإلشراف( مجموع األساليب 4بينما يبين الرسم البياني رقم )
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 املديريات مستوى على ية املستخدمهاإلشراف اسالي األ حتليل

 
  (7الادول رقم )
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 املديريات مستوى على ية املستخدمهاإلشراف اسالي األ جمموع

 
 (4رسم بياني رقم )
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نخفاض حاد با أسلوب (6307) يةاإلشراف ساليباأل مجموع أن ( الى8رقم ) جدول بينما يوضح
 اذ التعلم" "ماتمعات أسلوب هاأعال وكان أسلوب( 19481) والبالغ كانون أول شهر عن وملحوظ

 بلغ فقد "التربوي التوايه" ويليها ،(144) مقداره حسابي وبمتوسط مره( 2595) استخدامه بلغ
 استخدامه بلغ "واللقاءات االاتماعات" أما ،(48) مقداره حسابي وبمتوسط مره( 857) استخدامه

 مره( 746) "الشبكات على القائم اإلشراف" وأسلوب ،(43) مقداره حسابي وبمتوسط مره( 765)
 مقداره حسابي ومتوسط( 283) "التركيز ماموعات" أسلوب وبلغ ،(41) مقداره حسابي وبمتوسط

 وبلغ ،(15) مقداره حسابي وبمتوسط مره( 276) بلغ استخدامه فقد التربوية" "المشاغل ويليها ،(16)
 التربوية" "النشرات أسلوب وبلغ ،(15) مقداره حسابي ومتوسط( 275) "المصغر التعليم" أسلوب

 حسابي ومتوسط( 103) التربوية" "المحاضرة أسلوب وبلغ ،(9) مقداره حسابي ومتوسط( 154)
 أسلوب وبلغ ،(4) مقداره حسابي ومتوسط( 79) "المواهة القراءات" أسلوب وبلغ، (6) مقداره

 السابقة التحليالت في التنويه من وبالرغم، (3) مقداره حسابي ومتوسط( 47) التطبيقية" "الدروس
 أسلوب ودوج أن لوحظ الصفية الغرف في طلبة وجود وعدم الفترة هذه في وجاهي ليس التعليم أن
 تبادلالحالة و  دراسة " أساليب توبلغ ،(2) مقداره حسابي وبمتوسط (38) بلغ فقد "الصفية الزيارات"

 (.1) مقداره حسابي متوسط "والزيارات والرحالت والمؤتمرات والندواتاالارائية  والبحوث الزيارات

 
 (8الادول رقم )
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 حتليل ااسباب عدم تنفيذ الفعاليات
 بانخفاض( 3038) نجازاإل عدم مبررات مجموع كانت التربويين المشرفين أداء في التعطل ماأ
 بلغ ثحي: تنازلياُ  ترتيباً  مرتبة التالية األسباب الى وتعود ،(6260) والبالغة كانون أول شهر عن

 تكليف ويليها ،(96) مقداره حسابي ومتوسط( %57) وبنسبة مبرر( 1719) بلغ فقد  الوزارة تكليف
 مبرراً ( 338) أخرى مبرر أما ،(35) مقداره حسابي وبمتوسط( %20) وبنسبة مبرراً ( 622) المديرية
  ةالسنوي االاازة ويليه مبرر مرتفع، يزال ال رقم وهذا( 19) مقداره حسابي وبمتوسط( %11) وبنسبة

 فقد المرضية االجازة مبرر اما ،(13) مقداره حسابي وبمتوسط( %7) بنسبة مبرراً ( 225) بلغ فقد
 بلغت فقد رسمية عطلة مبرر ويليه ،(4) مقداره حسابي ومتوسط( %2) بنسبة مبرر،( 70) بلغ
( 15) بلغ فقد مواصالت توفر عدم مبرر اما ،(3) مقداره حسابي ومتوسط( %1.6) بنسبة( 49)

 بنسبة مبرر،( 0) بلغ فقد االلتزام عدم مبرر اما ،( 1) مقداره حسابي ومتوسط( %0.5)بنسبة مبرر،
 .(9رقم ) جدول، الحظ (0.0) مقداره حسابي بمتوسط( % 0.0)

 
 (9رقم ) ادول

 اتالمديريجميع على مستوى  نجازتوزيع مبررات عدم اإلتفاصيل ( 10كما يوضح جدول رقم )
 في المملكة.
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 املديريات مستوى توزيع املربرات على

 
 (10رقم ) ادول
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 :حسب أعداد المشرفين وكان الترتيب كما يلي على مستوى المديريات نجازعدم اإلمبررات توزيع ترتيب  (11ما يوضح جدول رقم )بين
 حسابي وبمتوسط مبرر( 606) ماركا لواء ويليها مشرف، لكل مبرر( 14) حسابي وبمتوسط مبرر( 601) وقدمت قصبة عمان مديريةأعالها 

مديريتي  يلها ثم ومن مشرف، لكل مبرر( 8) وبمتوسط مبرر( 272) لواء القويسمةو  مبرر (212) لواء الكورة مشرف، بينما لكل مبرر( 13)
 .مشرف لكل اتمبرر ( 7)المديرتين كال ل الحسابي المتوسط لغبو  مبرر( 284) الانوبي المزارمديرية ( مبرر و 142)ت وكان الثانيةالزرقاء 

 
 (11رقم ) ادول
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 ( مجموع المبررات على مستوى المديريات5يظهر الرسم البياني رقم )كما 

 
 (6رسم بياني رقم )



-21- 

 املالحظات:
نتباه خلل باستخدام البرمجية وأرجو اال المديرياتالعديد من المشرفين في بعض  أداءفي  كلهنا أن لوحظ

  لها خالل االشهر القادمة، وأمثلة عليها:
 ينب األداء توازن عملية على أثر مماوالمختص  دارياإلي اإلشرررررررررررافأداء الدور في  والتزام توازنعدم  (1

 .دواراأل تلكمجاالت 
 وخصوصا التي تخدم التعليم عن بعد. يةاإلشراف ساليبعدم تفعيل العديد من األ (2
 المتكرر لخيار )أخرى( بالرغم من وجود الخيار المناسب في القائمة المنسدلة.استخدام  (3
 استخدام خيار )عطلة رسمية( عوضا عن خيار )اجازه سنوية(. (4
 كامل المعلومات، أو نسخ على البرمجية.عدم تعبئة كافة أيام الدوام في الشهر، أو عدم ادخال  (5
 ادخال كامل المعلومات )عدد مدارس الشبكة التي يتابعها + عدد مدارس الذكور واالناث(.عدم  (6
وحيث أن البرمجية تفتح بعض القوائم باالعتماد على  الفعاليات والتعبئة بإدخالالتسررررررررررررررلسررررررررررررررل عدم  (7

(، أو علمم( بينما الوظيفة )ت فرعية للمديرحااات أو حااابعضها، فعلى سبيل المثال لوحظ وجود )
 العكس مما يدل على تغير الوظيفة بعد ادخال الحاجة.

قائمة وليس ( من الالسببواختيار ) (تنفذ لم) اختيار كتابة الفعاليات لجميع أيام العمل في الشررهر ثم (8
 كتابته.

فيذ وفي حال أراد المشرف تن، وليس كالهماة أو تخصصية عام اختيارهابالنسبة لحاجة المعلم يمكن  (9
 كليهما فتوضع في صف جديد وكفعالية ثانية وبنفس اليوم.

ها ل القيادة والقيم والرؤيةبالنسرررررررررررررربة لحاجات المدير العامة يوجد لبعضررررررررررررررها حاجات فرعية، مثل:  (10
 .(التواصل أو التعاون أو المشاركة الماتمعيةله ) االتصال والتواصل(، القيادة أو القيم أو الرؤية)
/ القائم عبر الشررربكات اإلشررررافية لوحظ عدم اسرررررتخدام بشررررركل فعال )اإلشرررررراف سررررراليببالنسررررربة لأل (11

بالرغم  ،في بعض المديريات (الزيارة الصفية)أسلوب استخدام ال يزال ( و المواهةالنشرات/ القراءات 
 إلى التعليم عن بعد. التحولمن الظروف التي نمر بها و 

مكلف بأعمال أخرى وهذا خطأ، حيث أن بعض الزمالء اعتبر ( لفعاليات والمشررررررررررررررف نفذاختيار ) (12
( تسررررررررررررررد عن تنفيذ مهام عدم توفر موصرررررررررالتأو  االاازاتأو  المديريةأو  تكليف الوزارةالمبررات )

ر " هي تكليف وزارة ولكن ال يعتبدورة المشررررررررفين الاددالمشررررررررررررف وفعالياته، فعلى سررررررررررربيل المثال "
 كفعالية إشرافية.

 لغاءبإ( للمشرررف وفي حال قضررت مصررلحة عمل القسررم تناوب( أو )مكتبية أعمال)فعالية  توجد ال (13
 .(تكليف مديرية( والسبب )لم تنفذفعاليته يكلفه رئيس القسم بذلك وتسجل بأنها )

ي بناًء على حاجات معلم مبحثك كمشرررررررف مختص أو حاجات المدير سرررررربوعبناء جدول زيارتك اال (14
تشررررررررف عليها فقط، وعدم تكرار نفس الحاجة لنفس متلقي للمدارس التي  إداريوالمدرسرررررررة كمشررررررررف 
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 الخدمة في حال تم تنفيذها، وقد تم رصررررررررررررررد حاالت تكرار وسرررررررررررررريتم اتخاذ اجراءات في حال تكرارها
 .األشهر المقبلة

 التوصيات:
 إنااز ملفات فياالنتباه للمالحظات زمالء والزميالت المشررررررفين وال اإلشررررررافرئيس قسرررررم تنبيه تكرار أود 

ناازو المشرفين   :وهي بعض المديريات منوالتي وردت المديرية  ا 
 الشهري بالبرمايات الاديدة والتي عليها شعار المئوية. ناازتعبئة ااإل  (1
رسررالو الخاصررة بالمديرية  ناازإل املف  إرسررال اإلشرررافرئيس قسررم  علىد يالتأك (2 ألول ا سرربوعخالل األ ها 

ال لن يتم تح من كل  هي:الملفات المطلوبة و  ليلهاالشهر وا 
 يحتوي على كامل البرمجيات المشرفين وبأسمائهم. المشرفين مالد .1
 .ملف برماية رئيس القسم .2
 .تحليل المديريةبرماية ملف  .3

  .يةاإلشرافخالل البرنامج الزيارات والمختص(  داري)اإلي اإلشرافااللتزام بالدور  (3
 فيذوتن دعم" مجررالي لتلبيررة داريي اإلاإلشرررررررررررررررراففي الرردور  المشررررررررررررررررفين الزمالء التررأكيررد على (4

 وبائيال الوضرررررررع بسررررررربب لها الحالية الحاجة من بالرغم" المهنية التنمية" و" التعلم ماتمعات
 .بعد عن للتعليم والتوجه

 شررررايعت مهارات " مجال ي المختص لتلبيةاإلشررررررراففي الدور  المشرررررررفين الزمالء التأكيد على (5
 لوضررررررعا لزيادة التفاعل على منصررررررات الوزارة بسرررررربب المرحلة الحالية لحاجةالطلبة"  وتحفيز
 ." أولويةالصفية دارةاإلمجال " إعطاءبعد، وعدم  عن للتعليم والتوجه الوبائي

 لوبائيا حاجات الوضرررررع التي تلبي يةاإلشرررررراف سررررراليبالسرررررتخدام األ المشررررررفين الزمالء توجيه (6
" بكاتالشررر على القائم اإلشرررراف " سررررراليبهذه األبعد ومن أهمها  عن للتعليم الحالي والتوجه

"، ومراعاة البرتوكول الصرررررحي المصرررغر التعليم"" والتربوية النشرررراتو"" المواهة القراءات"و
 "االاتماعات واللقاءات"" والتوايه التربوي"" وماتمعات التعلم" سررررررررررررراليبعند اسرررررررررررررتخدام األ

 ." أولويةالصفية الزيارة"ي اإلشراف لوبساأل إعطاء"، وعدم المشاغل التربويةو"
المشررررررفين عند تبرير عدم التنفيذ باسرررررتخدام السررررربب المناسرررررب وعدم اسرررررتخدام  الزمالء توجيه (7

رفاق، و " إال في الحاالت التي لم تتوافق مع أي تبريرأخرى" رى تقرير لتوضررررررررررررررريح المبرر أخ ا 
 .بعد اعتماده من رئيس القسم

 


