وزارة التربية والتعليم

إدارة اإلشراف والتدريب التربوي

مديرية اإلشراف واإلسناد التربوي

التقرير الفني إلنجازات أقسام اإلشراف التربوي
في الميدان لشهر تشرين ثاني للعام الدراسي 2021/2020
قسم إدارة أداء اإلسناد التربوي
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مقدمة

انطالقا من رؤية و ازرة التربية والتعليم (مجتمع تربوي ريادي م ٍ
نتم مشارك ملتزم بالقيم نهجه العلم
ُ
ال للعالمية) ورسالتها (توفير فرص متكافئة للحصول على تعليم عالي الجودة يمكن
والتميز وصو ً
المتعلم من التفكير العلمي اإلبداعي الناقد ،والعمل بروح الفريق ،والتعلم مدى الحياة ،والتزود بالمهارات
والقيم؛ ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين إلى وطنهم مساهمين في رفعة العالم واإلنسان).
وتحديدا اإلشرافي منها ،بحيث تجاوز دور المشرف
ط أر العديد من التغيرات على المجال التربوي
ً

التربوي لتقديم الخدمة اإلشرافية الفنية المتخصصة من قبل المشرف التربوي إلى المعلم باستخدام
أساليب واجراءات مناسبة لدراسة وتحديد االحتياجات العامة للمعلم والتخصصية ومن ثم ترتيبها ضمن
أولويات ،وتصنيفها ووضع الخطة المناسبة للعمل على تلبيتها بإستخدام أساليب اشرافية متنوعة
ومناسبة آخ ًذا بعين االعتبار خبراته وقدراته المختلفة وآلية توظيفها في العملية التعليمية التعلمية ورفع
مستوى األداء ،وذلك تحقيقا لمفهوم االشراف التربوي المبني على اإلدارة بالنتائج.

وفيما يتعلق بجمع الحاجات هنالك العديد من النماذج التي يقوم عليها عمل المشرف التربوي
المبني على اإلدارة بالنتائج ويتطلبه لجمع الحاجات مثل (اداة تحديد احتياجات المدرسة ،أداة جمع
احتياجات المشرفين التربويين ،أداة تحديد حاجات معلمي المدارس  ....الخ) وبإستخدام العديد من
المصادر المختلفة والمتاحة البشرية منها والمادية في المدرسة والمديرية مثل (الخطة التطويرية
واإلجرائية ،خطط المعلمين الفصلية واليومية ....الخ) ،وبعد جمع الحاجات وترتيبها وتصنيفها ضمن
أولويات يعد برنامج أسبوعي يتضمن العمل على ( )5أولويات ترصد في تقرير اإلنجاز الشهري
للمشرف التربوي ،وتسلم في نهاية الشهر لرئيس قسم اإلشراف التربوي ليشكل لجنة فنية تقوم بدراسة
وتحليل تقارير اإلنجاز للمشرفين التربويين باستخدام برمجية تحليل االنجاز الستخالص النتائج
المتمثلة في تقرير اإلنجاز وخالصة تحليل األداء الشهري للقسم وارسالها للوزارة حسب األصول.
وجاء تحليل اإلنجاز الشهري ألداء اقسام التدريب والتأهيل واإلشراف التربوي على مستوى المملكة
في أربعة مجاالت رئيسة هي :التعليم والتعلم ،وبيئة الطلبة ،والمدرسة والمجتمع والقيادة واالدارة

وهي ذاتها مجاالت تطوير المدرسة والمديرية التي تتضمن مؤشرات المدرسة الفاعلة العشرين والتي
يتم متابعة أداء المدارس بناء عليها من قبل وحدة جودة التعليم والمساءلة ،مما أسهم في إيجاد مرجعية
واحدة للمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين والتكاملية بين إدارات الو ازرة المعنية بتحسين
أداء الطالب من خالل تجويد الخدمة اإلشرافية.
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تعمل اقسام التدريب والتأهيل واالشراف التربوي في المديريات ومن خالل إنجازات المشرفين
المختصين والمشرفين العامين على تحسين تعلم الطلبة وتحسين نتائج تعلمهم من خالل تفعيل
اإلشراف التربوي المبني على االدارة بالنتائج ،ويتم رصد االنجازات المتحققة من خالل دراسة تحليل
األداء الشهري للمديريات ،حيث أن هذه البرمجية تنظم العمل وتضعه في سياق علمي قادر على

تتبع ملی إنجازات كل قسم إشراف في المديريات في المجاالت كافة ،حيث أظهرت نتائج هذه البرمجية
تفاوت في إنجازات المديريات.
منهجية التحليل :

يقوم قسم إدارة أداء اإلسناد التربوي بإستقبال تقارير اإلنجاز من أقسام التدريب والتأهيل واإلشراف

التربوي في المديريات ،ثم يتم تشكيل لجنة مكونة من مشرفين تربويين ومبرمج ،يقوم خاللها المبرمج
احصائيا فيما يقوم المشرفين التربويين بإعداد التغذية الراجعة ووضعها في
بتحليل التقارير ومعالجتها
ً
التقرير ليتم تزويد أقسام التدريب والتأهيل واالشراف التربوي في المديريات بها.
هدف التحليل :

تقوم مديرية اإلشراف واإلسناد التربوي ممثلة بقسم إدارة أداء اإلسناد التربوي بمراجعة تحليل

اإلنجاز الشهري ألداء أقسام التدريب والتأهيل واإلشراف في مديريات التربية والتعليم وذلك لتزويدها
بنتائج التحليل والوقوف على مستوى األداء بحيث يتضمن التقرير نقاط القوة ومجاالت التحسين لألداء
لتقديم التغذية الراجعة بهدف تجويد الخدمة اإلشرافية لمتلقي الخدمة ،إضافة إلى تسليط الضوء على
نسب التعطل وأسبابه ودراسة التحديات المعيقة للعمل اإلشرافي وذلك بهدف رفع مستوى أداء أقسام
اإلشراف ومعالجة الضعف في أي من المجاالت التي يتضمنها التقرير والتي تفيد في تطوير سياسات
االشراف التربوي .
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امللخص:

يقدم هذا التحليل الشامل إنجازات جميع مديريات التربية والتعليم لشهر تشرين ثاني ،20۲۰
باستثناء ستة مديريات والتي لم ترسل التحليل في الموعد المحدد (قصبة عمان ،وادي السير ،سحاب)،
وكذلك هناك أربعة مديريات لم ترسل برمجية انجاز المشرفين وهي (المزار الجنوبي ،الجيزة ،الزرقاء
األولى ،لواء الجامعة ،الطفيلة).
ويتضمن هذا التحليل أهم نقاط القوة ومجاالت التحسين التي ظهرت في تقارير التحليل المرسلة
من المديريات للعمل على تعزيز نقاط القوة وتجاوز التحديات لتحسين مستوى أداء المشرفين إلى
أقصى ما يمكن وذلك من خالل دعم المشرف التربوي في أداء وتنفيذ خطته اإلشرافية المبنية على
الحاجات وعدم تكليفه بأداء أي عمل خارج برنامجه الفصلي المخطط وجد من خالل التحليل أن عدد
اإلنجازات عدد الفعاليات المنجزة في الدور العام لشهر تشرين ثاني تساوي ( )4148بانخفاض ملحوظ
عن شهر تشرين ثاني والذي كان ( )6565انجاز ،بينما عدد اإلنجازات المنجزة في الدور المختص
تساوي ( )7609بارتفاع ملحوظ عن انجازات شهر تشرين أول والبالغة ( )6438انجاز ،وان عدد
االساليب االشرافية المستخدمة لكل من الدورين العام والمختص هو ( )15593أسلوب بارتفاع مرتفع
عن شهر تشرين أول والبالغ ( )12909أسلوب ،وعدد المبررات لعدم التنفيذ هو ( )6599بارتفاع
ملحوظ عن شهر تشرين أول والبالغة ( )5474مبرر ،وعدم التزام بعض المشرفين بتوثيق انجازاتهم
أظهر خلل في التحليل.
ظهر في تحليل الدور العام نسبة االنجاز بحيث توزعت نسب اإلنجاز لتحليل شهر تشرين
ثاني 20۲۰/على النحو اآلتي :
مجال القيادة والقيم والرؤية ( ،)%8.3ومجال القيادة المتمركزة حول التعلم بلغت (،)%15.2
وفي مجال التخطيط والتقييم بلغت ( )%16.7وفي مجال االتصال والتواصل بلغت ( )%13.0وفي
مجال إدارة الموارد بلغت ( ،)%9.3وفي مجال التنمية المهنية بلغت ( ،)%6.0وفي مجال متابعة
الخطط المدرسية بلغت ( ،)%11.2وفي مجال دعم تنفيذ مجتمعات التعلم بلغت ( ،)%5.6وفي

مجال أخرى بلغت ( ،)%14.8وتم ترتيب أعلى عشرة مديريات في المتوسط الحسابي كما هو مبين
في الجدول رقم ( ،)1وفي جدول رقم ( )2تم ترتيب أعلى عشر مديريات في مجاالت تلبية حاجات
الدور العام ،وقد أظهر الرسم البياني رقم ( )1مجموع انجازات الدور العام على مستوى المديريات،
بينما يظهر الجدول رقم ( )3والرسم البياني رقم ( )2توجهات المشرفين في الدور االشرافي العام.
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حتليل الدور العام على مستوى املديريات

الجدول رقم ()1
يشييير الجدول رقم ( )1إلى أن عدد الفعاليات المنجزة للدور العام لشييهر تش يرين ثاني تسيياوي ( )5449بارتفاع ملحوظ عن شييهر تش يرين أول
والذي كان ( )4148فعالية ،وأص ي ي ي ي ييب ترتيب المجاالت هذا الش ي ي ي ي ييهر تنازلياً كما يلي :مجال "التخطيط والتقييم" بمقدار( )909فعالية وبنس ي ي ي ي ييبة

( )%16.7بمتوس ي ي ي ي ييط حس ي ي ي ي ييابي مقدارة ( )25فعالية ،يليها مجال "القيادة المتمركزة حول التعلم" وقد بلغ عدد الفعاليات ( )829فعالية بنس ي ي ي ي ييبة
( )%15.2بمتوسط حسابي مقدارة ( )21فعالية ،ويليها الحاجات االخرى حيث بلغت ( )805فعالية ،بنسبة ( )%14.8بمتوسط حسابي مقداره
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( )21فعالية وهو عدد مرتفع ،وبلغ مجال "االتصاال والتواصال" عدد الفعاليات ( )707بنسييبة ( )%13.0بمتوسييط حسييابي مقداره ( )19فعالية،
يليها مجال "متابعة الخطط المدرسية" بمقدار ( )609فعالية وبنسبة ( )%11.2بمتوسط حسابي مقدارة ( )16فعالية ،وبلغت عدد الفعاليات في

مجال"إدارة الموارد" ( )508فعالية بنس ي ي ي ييبة ( )%9.3بمتوس ي ي ي ييط حس ي ي ي ييابي مقداره ( )14فعالية ،يليها مجال "القيادة والقيم والرؤية" فقد بلغ عدد
الفعاليات ( )451فعالية ،بنسي ي ييبة ( )%8.3بمتوسي ي ييط حسي ي ييابي مقداره ( )12فعالية ،أما في مجال "التنمية المهنية" فقد بلغت الفعاليات ()326

فعالية ،بنسييبة ( )%6.0بمتوسييط حسييابي مقداره ( )10فعاليات ،أما في مجال "دعم وتنفيذ مجتمعات التعلم" فقد بلغت عدد الفعاليات (،)305
بنسي ييبة ( )%5.6بمتوسي ييط حسي ييابي مقداره ( )9فعاليات ،ومن النتائج نالحظ ضي ييعف توجه الزمالء المشي ييرفين لتلبية مجالي "التنمية المهنية" و
"دعم وتنفيذ مجتمعات التعلم" بالرغم من الحاجة الحالية لها بسبب الوضع الوبائي والتوجه للتعليم عن بعد.

ويشير الجدول التالي الى ترتيب أعلى خمس مديريات في مجاالت تلبية حاجات الدور العام:

الجدول رقم ()2
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الدور االشرايف العام على مستوى املديريات

رسم بياني رقم ()1
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توجهات املشرفني يف الدور االشرايف العام خالل هذا العام

جدول رقم ()3

رسم بياني رقم ()2
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أما في تحليل الدور المختص فقد ظهرت نسبة االنجاز وتوزعت النسب لتحليل شهر تشرين
ثاني 20۲۰/على النحو اآلتي:
مجال التخطيط ( ،)%13.5ومجال االدارة الصفية بلغت ( ،)%1.4وفي مجال التقويم بلغت
( )%10.6وفي مجال استراتيجيات التدريس بلغت ( )%11.7وفي مجال بناء وتحليل االختبارات
بلغت ( ،)%3.8وفي مجال مهارات تشجيع وتحفيز الطلبة بلغت ( ،)%13.5وفي مجال مصادر
وسائل الدعم للتعلم بلغت ( ،)%18.2وفي مجال حاجات تخصصية بلغت ( ،)%17.1وفي مجال
أخرى بلغت (.)%10.1

ويشير الجدول رقم ( )4إلى أن عدد الفعاليات المنجزة للدور المختص تساوي ( )7609بارتفاع

ملحوظ عن انجازات شهر تشرين أول والبالغة ( )6438فعالية ،مرتبة ترتيبا تنازلياً :حيث بلغت عدد
الفعاليات في مجال "مصادر وسائل الدعم للتعلم" وقد بلغ عدد الفعاليات ( )1385فعالية بنسبة

( )%18.2بمتوسط حسابي ( )36فعالية ،يليها مجال "حاجات تخصصية" بمقدار ( )1303فعالية،
بنسبة ( )%17.1بمتوسط حسابي مقدارة ( )35فعالية ،يليها "مهارات تشجيع وتحفيز الطلبة" بلغت
الفعاليات ( )1031فعالية وبنسبة ( )%13.5ومتوسط حسابي مقداره ( )26فعالية ،يليها مجال"التخطيط"

( )1029فعالية وبنسبة ( )%13.5ومتوسط حسابي مقداره ( )26فعالية ،يليها مجال "استراتيجيات
التدريس" بمقدار( )889فعالية بنسبة ( )%11.7وبمتوسط حسابي مقدارة ( )23فعالية ،أما في مجال
"التقويم" فقد بلغت الفعاليات ( )808فعالية ،بنسبة ( )%10.6بمتوسط حسابي مقداره ( )21فعالية،

يليها الحاجات االخرى حيث بلغت ( )765فعالية وبنسبة ( )%10.1بمتوسط حسابي مقداره ()20
فعالية ،أما في مجال "بناء وتحليل االختبارات" فقد بلغت عدد الفعاليات ( ،)290بنسبة ()%3.8

ومتوسط حسابي مقداره ( )9فعاليات ،وأخي ار مجال "االدارة الصفية" والتي بلغت عدد الفعاليات ()109
فعالية وبنسبة ( ،)%1.4ومتوسط حسابي مقداره ( )4فعاليات.
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حتليل الدور املختص على مستوى املديريات

الجدول رقم ()4
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كما يشير الجدول رقم ( )5إلى أعلى عشرة مديريات في المتوسط الحسابي لالنجاز في مجاالت
الدور المختص بالنسبة ألعداد المشرفين
عين
الطيبة
الشونة
المفرق ناعور الرمثا
المديرية
والوسطية الباشا
الجنوبية
المتوسط

16.9

13.6 13.7 14.7

13.4

13

البادية
الشمالية
الشرقية

12.9

دير
عال

الموقر الشوبك

12.5 12.8

10.1

جدول رقم ()5
كما يشير الجدول رقم ( )6إلى أعلى خمسة مديريات في المتوسط الحسابي لالنجاز في مجاالت
الدور المختص بالنسبة ألعداد المشرفين.

جدول رقم ()6
ويبين الرسم البياني رقم ( )3مجموع االساليب االشرافية المستخدمة على مستوى المديريات،
بينما يظهر الجدول رقم ( )7والرسم البياني رقم ( )4توجهات المشرفين في الدور االشرافي المختص.
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األساليب االشرافية على مستوى املديريات

رسم بياني رقم ()3
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توجهات املشرفني يف الدور االشرايف املختص خالل هذا العام

جدول رقم ()7

رسم بياني رقم ()4
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وظهر في تحليل األساليب االشرافية لشهر تشرين ثاني أن مجموع األساليب االشرافية ()15593
أسلوب بانخفاض ملحوظ عن شهر تشرين أول والبالغ ( )12909أسلوب بحيث توزعت نسب
األساليب على النحو اآلتي:
مجال مجتمعات التعلم ( ،)%45.6ومجال الزيارة الصفية بلغت ( ،)%1.4وفي مجال تبادل
الزيارات بلغت ( )%0.2وفي مجال المشاغل التربوية بلغت ( )%6.1وفي مجال الدروس التطبيقية
بلغت ( ،)%0.5وفي مجال التعليم المصغر بلغت ( ،)%2.8وفي مجال مجموعات التركيز بلغت
( ،)%3.6وفي مجال المحاضرة التربوية بلغت ( ،)%1.5وفي مجال التوجيه التربوي بلغت
( ،)%15.9وفي مجال اإلشراف القائم على الشبكات بلغت ( ،)%5.6وفي مجال الزيارات والرحالت
بلغت ( ،)%0وفي مجال البحوث اإلجرائية بلغت ( ،)%0.1وفي مجال دراسة الحالة بلغت (،)%0.2

وفي مجال النشرات التربوية بلغت ( ،)%1.1وفي مجال القراءات الموجهة بلغت ( ،)%1.2وفي
مجال االجتماعات واللقاءات بلغت ( ،)%13.9وفي مجال الندوات بلغت ( ،)%0.2وفي مجال
المؤتمرات بلغت ( ،)%0كما هو موض في الجدول رقم (.)8

كما يشير الجدول رقم ( )8إلى أعلى عشرة مديريات حصلت على متوسط حسابي لعدد أساليبها

بالنسبة ألعداد المشرفين وهي :أعالها مديرية الشونة الجنوبية وبلغ المتوسط الحسابي لها ()31.3
أسلوب ،يليها مديرية السلط بمتوسط بلغ ( )24.5أسلوب ،وحصلت مديرية قصبة المفرق متوسط
حسابي بلغ ( ،)22.8أما مديرية الرمثا على متوسط بلغ ( )22.6أسلوب ،ومن ثم مديرية البادية

الشمالية الشرقية حصلت على متوسط بلغ ( )21.4أسلوب ،وحصلت مديرية لواء دير عال على
متوسط بلغ ( )21.1أسلوب ،ومديرية الكورة متوسطها بلغ ( )21.0أسلوب ،وحصلت مديرية الزرقاء
األولى على متوسط بلغ ( )20.3أسلوب ،ويليها مديرية عين الباشا بمتوسط بلغ ( )19.9أسلوب،

وأخي ار مديرية ناعور بمتوسط ( )19.8أسلوب ،مع العلم أنه يقاس من خالل مجموع الفعاليات لكامل
مشرفين القسم على عددهم.
بينما يبين الرسم البياني رقم ( )5مجموع األساليب االشرافية على مستوى المديريات.
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حتليل االساليب االشرافية املستخدمه على مستوى املديريات

الجدول رقم ()8
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جمموع االساليب االشرافية املستخدمه على مستوى املديريات

رسم بياني رقم ()5
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بينما يوض جدول رقم ( )9الى أن مجموع األساليب االشرافية ( )15593أسلوب بارتفاع عن
شهر تشرين أول والبالغ ( )12909أسلوب وكانت أعلها هي أسلوب "مجتمعات التعلم" اذ بلغت

( )7117أسلوب بنسبة ( )%45.6وبمتوسط حسابي مقداره ( )182أسلوب ،ويليها "التوجيه التربوي"
فقد بلغت ( )2485أسلوب وبنسبة ( )%15.9وبمتوسط حسابي مقداره ()64أسلوب ،أما "االجتماعات
واللقاءات" بلغت ( )2167أسلوب وبنسبة ( )%13.9وبمتوسط حسابي مقداره ( )56أسلوب ،ويليها
"المشاغل التربوية" فقد بلغت ( )954أسلوب وبنسبة ( )%6.1وبمتوسط حسابي مقداره (،)27

ولوحظ ارتفاع أسلوب "االشراف القائم على الشبكات" ليصب ( )871أسلوب هذا الشهر بدل من
( ،)555وبنسبة ( )%5.6ومتوسط حسابي مقداره ( ،)24وبالرغم من التنوية في تقرير شهر تشرين
أول لوحظ أن ال يزال استخدام أسلوب "الزيارات الصفية" وقد بلغ استخدامها ( ،)211وبنسبة ()%1.4

ومتوسط حسابي مقداره ( ،)8بالرغم من أن التعليم هذا الشهر لم يتم وجاهي وعدم وجود طلبة في
الغرف الصفية ،كما لوحظ أيضاعدم تفعيل األساليب (القراءات الموجهة والنشرات التربوية) بالشكل
المطلوب حيث بلغت نسبهم ( )%1.1 ،%1.2بالرغم من حاجة هذه المرحلة لتلك االساليب.

الجدول رقم ()9
أما التعطل في أداء المشرفين التربويين كانت بعدد ( )6599بارتفاع ملحوظ عن شهر تشرين
أول والبالغة ( ،)5474وتعود إلى األسباب التالية مرتبة ترتيباً تنازلياُ :حيث بلغ مبرر أخرى ()1659

مبر اًر وبنسبة ( )%25وبمتوسط حسابي مقداره ( )44وهذا رقم مرتفع جدا ،ويليه مبرر عطلة رسمية
فقد بلغت ( )1527بنسبة ( )%23ومتوسط حسابي مقداره ( ،)39أما مبرر االجازة السنوية فقد بلغ

( )1420مبر اًر بنسبة ( )%22وبمتوسط حسابي مقداره ( ،)36ويليه تكليف الوزارة فقد بلغ ()858

مبرر وبنسبة ( )%13ومتوسط حسابي مقداره ( ،)25ويليها تكليف المديرية ( )687مبر اًر وبنسبة

( )%10وبمتوسط حسابي مقداره ( ،)19أما مبرر االجازة المرضية فقد بلغ ( )385مبرر ،بنسبة
( )%5.8ومتوسط حسابي مقداره ( ،)13أما مبرر عدم توفر مواصالت فقد بلغ ( )59مبرر،
بنسبة( )%0.9ومتوسط حسابي مقداره ( ،)3أما مبرر عدم االلتزام فقد بلغ ( )4مبررات ،بنسبة (0.1

 )%بمتوسط حسابي مقداره ( ،)1الحظ جدول رقم (.)9
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توزيع املربرات على مستوى املديريات

جدول رقم ()9
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كما يوض جدول رقم ( )10توزيع مبررات عدم االنجاز على مستوى المديريات هي :حيث أن لواء الكورة قدمت ( )373مبرر والشونة
الجنوبية قدمت ( )138مبرر وبمتوسط حسابي ( )14مبرر لكل مشرف ،ويليها قصبة الكرك قدمت ( )401مبرر بمتوسط ( )13مبرر ،ويلها

الزرقاء الثانية قدمت ( )229مبرر والبادية الجنوبية قدمت ( )152مبرر وبلغ المتوسط الحسابي للمدريتين ( )12مبررا ،وكانت مديرية لواء
بصي ار قدمت ( )169مبرر بمتوسط بلغ ( )11مبرر ،بمعنى أن مشرفي المديريات الخمس لم يحقق ( )%50من انجازهم الشهري والمتوقع أن
يكون ( )21انجاز لكل مشرف في شهر تشرين األول.

جدول رقم ()10
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ويظهر الرسم البياني رقم ( )6مجموع المبررات على مستوى المديريات

رسم بياني رقم ()6
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املالحظات:

لوحظ أن هنالك في أداء بعض المشرفين في العديد من المديريات خلل باستخدام البرمجية وأرجو

االنتباه لها خالل االشهر القادمة ،وأمثلة عليها:
لتزم في أداء الدور االش ي ي ي ي ي ي يرافي العام والمختص مما أثر على عملية توازن األداء
 )1عدم توازن وا ا
بين مجاالت تلك األدوار.
 )2كما لوحظ عدم إرسي ييال ملفات االنجاز في الموعد المحدد أو أرسي ييالها ناقصي ييه مما أدى لظهور
خلل أثناء تحللها.
 )3عدم تفعيل العديد من االساليب االشرافية وخصوصا التي تخدم التعليم عن بعد.
 )4استخدام المتكرر لخيار (أخرى) بالرغم من وجود الخيار المناسب في القائمة المنسدلة.
 )5استخدام خيار (عطلة رسمية) عوضا عن خيار (اجازه سنوية).
 )6عدم تعبئة كافة أيام الدوام في الشي ي ي ي ي ي ييهر ،أو عدم ادخال كامل المعلومات ،أو نسي ي ي ي ي ي ييخ على
البرمجية.
 )7عييدم ادخييال كييامييل المعلومييات (عييدد مييدارس الشي ي ي ي ي ي ييبكيية التي يتييابعهييا

عييدد مييدارس الييذكور

واالناث).
 )8عدم التس ييلس ييل بادخال والتعبئة الفعاليات وحيث أن البرمجية تفت بعض القوائم باالعتماد على
بعض ي ي ي ي ي ييها ،فعلى س ي ي ي ي ي ييبيل المثال لوحظ وجود (حاجات أو حاجات فرعية للمدير) بينما الوظيفة

(معلم) ،أو العكس مما يدل على تغير الوظيفة بعد ادخال الحاجة.

 )9كتابة الفعاليات لجميع أيام العمل في الشييهر ثم اختيار (لم تنفذ) واختيار (الساابب) من القائمة
وليس كتابته.
 )10بالنس ي ي ي ييبة لحاجة المعلم يمكن أختيارها عامة أو تخصي ي ي ي يص ي ي ي ييية وليس كالهما ،وفي حال أراد
المشرف تنفيذ كليهما فتوضع في صف جديد وكفعالية ثانية وبنفس اليوم.
 )11بالنسبة لحاجات المدير العامة يوجد لبعضها حاجات فرعية ،مثل :القيادة والقيم والرؤية لها

(القيادة أو القيم أو الرؤية) ،االتصااااااال والتواصاااااال له (التواصاااااال أو التعاون أو المشاااااااركة
المجتمعية).

 )12بالنسبة لألساليب اإلشرافية لوحظ عدم استخدام بشكل فعال (االشراف القائم عبر الشبكات/
النشاااارات /القراءات الموجهه) واس ي ييتخدام (الزيارة الصاااافية) بش ي ييكل كثير ،بالرغم من الظروف
التي نمر بها وتحول إلى التعليم عن بعد.
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 )13اختيار (نفذ) لفعاليات والمشي ي ي ي ي ي ييرف مكلف بأعمال أخرى وهذا خطأ ،حيث أن بعض الزمالء

اعتبر المبررات (تكليف الوزارة أو المديرية أو االجازات أو عدم توفر موصاااااااالت) تسي ي ي ي ييد عن

وزرة
تنفيذ مهام المشي ي ي ييرف وفعالياته ،فعلى سي ي ي ييبيل المثال "دورة المشااااارفين الجدد" هي تكليف ا
ولكن ال يعتبر كفعالية إشرافية.
 )14ال توجد فعالية (أعمال مكتبية) أو (تناوب) للمش ييرف وفي حال قض ييت مص ييلحة عمل القس ييم
بالغاء فعاليته يكلفه رئيس القسم بذلك وتسجل بأنها (لم تنفذ) والسبب (تكليف مديرية).

بناء على حاجات معلم مبحثك كمشي ي ي ييرف مختص أو حاجات
 )15بناء جدول زيارتك االسي ي ي ييبوعي ً
المدير والمدرسة كمشرف عام للمدارس التي تشرف عليها فقط ،وعدم تكرار نفس الحاجة لنفس
متلقي الخدمة في حال تم تنفيذها ،وقد تم رص ي ييد حاالت تكرار وس ي يييتم اتخاذ اجراءات في حال
تكرارها األشهر المقبلة.
 )16المديريات التي لم ترسل االنجاز الشهري:
تشرين 1
أيلول
قصبة اربد
عجلون
األغوار الشمالية
القصر

الجامعة
قصبة عمان
وادي السير
منطقة السلط
ذيبان
الزرقاء األولى

 )17المديريات التي لم ترسل ملفات انجاز المشرفين:
تشرين 1
أيلول
المزار الجنوبي
الجيزة
لواء الجامعة
البادية الجنوبية
لواءي الطيبة والوسطية
البادية الشمالية الغربية
لواء البتراء
منطقة معان
األغوار الجنوبية

المزار الجنوبي
الجيزة
األغوار الشمالية
البادية الجنوبية
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تشرين 2
سحاب
قصبة عمان
وادي السير

تشرين 2
المزار الجنوبي
الجيزة
لواء الجامعة
الزرقاء األولى
الطفيلة

التوصيات:

أود تكرار تنبيه رئيس قسااااام اإلشاااااراف والزمالء والزميالت المشااااارفين االنتباه للمالحظات في ملفات انجاز

المشرفين وانجاز المديرية والتي وردت من بعض المديريات وهي:

 )1التأكيد على رئيس قساام اإلشاراف إرسااال ملف االنجاز الخاصااة بالمديرية وارسااالها قبل  15الشااهر واال
لن يتم تحليلها والملفات المطلوبة هي:

 .1مجلد المشرفين يحتوي على كامل البرمجيات المشرفين وبأسمائهم.
 .2ملف برمجية رئيس القسم.

 .3ملف برمجية تحليل المديرية.

 )2االلتزام بالدور االشرافي خالل البرنامج الزيارات االشرافية وحسب النسب التالية:
عام  +مختص

عام

مختص  +عام

مختص

عام

مختص

عام

مختص

عام

مختص

عام

مختص

%100

%0

%75

%25

%25

%75

%0

%100

 )3التأكيد على الزمالء المشييرفين في الدور االش يرافي العام لتلبية مجالي "دعم وتنفيذ مجتمعات
التعلم" و "التنمية المهنية" برغم من الحاجة الحالية لها بسي ي ي ي ي ي ييبب الوضي ي ي ي ي ي ييع الوبائي والتوجه
للتعليم عن بعد.
 )4التأكيد على الزمالء المش ي ييرفين في الدور االشي ي يرافي المختص لتلبية مجال " مهارات تشااااجيع
وتحفيز الطلبة" لحاجة المرحلة الحالية لزيادة التفاعل على منصي ي ييات الو ازرة بسي ي ييبب الوضي ي ييع
الوبائي والتوجه للتعليم عن بعد ،وعدم اعطاء مجال "االدارة الصفية" أولوية.

 )5توجيه الزمالء المش ي ييرفين الس ي ييتخدام األس ي يياليب االشي ي يرافية التي تلبي حاجات الوض ي ييع الوبائي
الحالي والتوجه للتعليم عن بعد ومن أهمها هذه االس ي يياليب " اإلشاااراف القائم على الشااابكات"
و"القراءات الموجهة" و"النشااارات التربوية" و"التعليم المصاااغر" ،ومراعاة البرتوكول الص ي ييحي

عند اس ي ي ي ي ي ييتخدام االس ي ي ي ي ي يياليب "مجتمعات التعلم" و"التوجيه التربوي" و"االجتماعات واللقاءات"

و"المشاغل التربوية" ،وعدم اعطاء االسلوب االشرافي "الزيارة الصفية" أولوية.
 )6توجيه الزمالء المش ي ييرفين عند تبرير عدم التنفيذ باس ي ييتخدام الس ي ييبب المناس ي ييب وعدم اس ي ييتخدام
"أخرى" إال في الحاالت التي لم تتوافق مع أي تبرير ،وارفاق تقرير لتوضي ي ي ي ي ي ييي المبرر أخرى
بعد اعتماده من رئيس القسم.
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