
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادة المدرسية –االشراف التربوي 

  مكتب التعليم ب....

 

 

 

 بطلب الرتشيح ـةمتقدمـملف 
  ( وكيلة -ة قائد للقيادات املدرسية )

 هـ 1442/  1441للعام الدراسي 

 ............................................... ة رباعيا  ـاسم املتقدم

           السجل املدنيرقم 

           رقم اجلوال

 ............................................... التخصص

 أخرى تذكر ةـطالبي ةمرشد ة قائدة  وكيلة ـمعلم                العمل احلايل

 ............................................... جهة العمل

 ............................................... ة لهـالتابع التعليممكتب 

 ............................................... له ةـاملتقدماجملال 
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 (1نموذج رقم )



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

 
          امللف ترتيب حمتويات

 أدناهحسب ترتيبها يف اجلدول ملف بالستيك مجيع النماذج واملرفقات املطلوبة يف  إعدادللرتشيح  ةـاملتقدمعلى )

 اليت ستقوم جهات أخرى بتعبئتها ( ذلك النماذجيف مبا 

 األوراق المطلوب إرفاقها والتأكد منها م

 )ترتب حسب ورودها في هذا الجدول(

 المسؤول

 المكتب ة/مدير المدرسة قائد/ة

 املراجعة والتدقيق  تعبئة النموذج  منوذج تدقيق ملفات املتقدمني / املتقدمات لألعمال يف املدرسة   .1

2.  

 ويرفق بعده :( 1مقدمة امللف )منوذج رقم ، 

 ( 2النموذج ). 

  للهوية الوطنية / سجل العائلة . صورة 

  مصدقة خبتم املدرسة(شهادة البكالوريوسصورة (. 

  مصدقة خبتم الدبلوم الرتبوي واملاجستري والدكتوراه إن وجد منصورة (

 . املدرسة(

  ختبار قياس أو نتيجة الختبار قياس مؤكد الصورة من موعد. 

 مطابقة وتدقيق  متابعة وتدقيق 

3.  

 ( ويرفق به الشواهد الواردة يف :2النموذج رقم ) 

  / ةـالسرية الذاتية واالنشطة للمتقدم 

  اهم االسهامات واالنشطة والربامج واللجان واللقاءات والندوات اليت شارك / ت

 .بها يف االربع سنوات االخرية 

 مطابقة وتدقيق  متابعة وتدقيق 

4.  

 به: ( ويرفق2النموذج )

 تربوية / ختصصية / تطويرية / حاسب آلي / لغة    صورة شهادة كل برنامج أو  دورة(

أيام  3اجنليزية( سواًء كانت مدربة أو متدربة وذلك للربامج والدورات اليت مدتها 

 فأكثر يف الثالث سنوات األخرية فقط.

  جلان / ندوات / لقاءات /  )أنشطةصورة تكليفات أو شهادات حضور ومشاركة يف /

أو إدارة التعليم أو الوزارة يف األربع  التعليم على مستوى مكتب  تربوية(معارض / مشاغل 

 .سنوات األخرية  

 فق شهادات الشكر أو التقدير .تر ال 
 

 مطابقة وتدقيق  متابعة وتدقيق 

 تعبئة النموذج  .ةـوكيل/ ة املرشحـاستمارة تقويم للمعلم / (4و)( 3)النموذج  .5
  تعبئة النموذج من

 ةاملختص ةاملشرف

 (استمارة املقابلة الشخصية  5النموذج )  .6
 تعبئة النموذج   تعبئة النموذج من

 ةاملختص ةاملشرف

 (استمارة املفاضلة6النموذج )  .7

 تعبئة النموذج   تعبئة النموذج من

 ةاملختص ةاملشرف

 

 تدقيق بيانات املتقدمني (7النموذج )  .8
 ئة النموذجتعب   النموذجتعبئة 
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 (8نموذج رقم )



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

    ات/  ملفات املتقدمنيمنوذج تدقيق 
 (التعليم من قبل مكتب ة املدرسة و يدقق /قائد أ  من قبل يعب) 

 
 الشروط م

 متحقق

 

 األوراق املطلوبة م
 توجد

 ال نعم ال نعم

   (مكتمل 1النموذج )  .1     .1

2.  
تربوي أو حاصل على  بكالوريوس أن يكون املؤهل 

 .دبلوم تربوي ال يقل عن عام دراسي

  
 .حسب اجلهة  مكتمل ومعتمد( 2النموذج )  .2

  

   .للهوية الوطنية / سجل العائلة صورة واضحة  .2   .عن أربع سنوات  لمدة اخلدمة ال تق  .3

3.  
العمل وكيل/ـة ملدة سنتان للمتقدم / ـة لعمل  

 .ة  /قائد

  
 .مصدقة  شهادة البكالوريوسصورة   .3

  

   .مصدقة الدبلوم الرتبوي واملاجستري والدكتوراه إن وجد منصورة   .4   .تقدير ممتاز يف السنتني األخريتني  .4

  
  

5.  
 لعمل ـة إرفاق ما يثبت العمل وكيل/ة ملدة سنتان للمتقدم / 

 .ة /قائد
  

   .اختبار قياسأو نتيجة مؤكد  صورة من موعد  .6    

  
  

7.  
الشواهد الواردة يف السرية الذاتية أو اإلسهامات يف األنشطة 

 والربامج واللقاءات والندوات.

  

  

  

8.  

الواردة يف الربامج والدورات التدريبية )تربوية ، الشواهد 

إجنليزية (مدرب/ة تطويرية ،ختصصية ،حاسب الي ،لغة 

 متدرب/ة آخر ثالث سنوات

  

   .مكتمل(3)النموذج   .9    

    1    (مكتمل4)النموذج   .0

    1    بأمساء مجيع املتقدمات املرشحات والغري مرشحات بيان   .1

  

 الشروط                 / ها تنطبق عليه  والسبب:   ط،وشرالها  /ال ينطبق عليه

..................................................................................... 

 
 

 هـ             14/         /                  التاريخ   ـا/توقيعه  ةـ/اسم املدقق

 هـ             14        //                    التاريخ   ـا/توقيعه  ةـاسم املدقق/

        

 ..............اخلتم ............................................التوقيع ........................................االسم : ......ـ ب التعليم مكتب  ة /مدير     
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 (7نموذج رقم )

 ................................ /له ـة/املتقدماجملال  ................................../  اسم املتقدم/ـة



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

    هـ1442/ 1441 للتشكيالت املدرسيةمنوذج ترشيح 
 

 وكيلة ( -قائدة للقيادات املدرسية ) 

 
 ـا/بنفسه ة/المتقدمأوالً: بيانات عامة يكتبها 

 

 ) ترفق صورة من اهلوية الوطنية /سجل العائلة ( رقم السجل املدني :االسم رباعيًا

              

           رقم اجلوال  الجتماعيةا احلالة  امليالد مكان /     /      هـ     تاريخ امليالد
 

 اجلامعياملؤهل 
 ) مع إرفاق ما يثبت (

  بكالوريوس 

  تربوي غري تربوي 
 تارخيه

 هـ 14/          /
 مصدره

 
 تقدير املؤهل  التخصص

    ممتاز جيد جدًا 

     جيد هـ 14/          / مقبول  

 مؤهلأعلى 
 ) مع إرفاق ما يثبت (

   ماجستري دكتوراه 
 تقدير ال  التخصص  مصدره هـ 14/          / تارخيه

    ممتاز جيد جدًا 

     جيد مقبول     معتمد غري معتمد 
 

  مقره وكيل/ة معلم/ة     العمل احلالي
املباشرة يف تاريخ  هـ 14/          / مباشرة أول اخلدمة يف الوزارةتاريخ 

 مقر العمل احلالي
 هـ 14/          /

 هـ 14/          / ) بدون التعاقد(التعيني الرمسيتاريخ بداية 
 

 عدد سنوات اخلربة يف التعليم

 ) مع إرفاق ما يثبت (

 ة/وكيل /ة معلم

 مرشد/ة طالبي/ة

معلم/ـة 

موهوبني/ا

 ت 

 ة/مشرف

 ة/تربوي

ى أخر

 تذكر
  اجملموع

هل مت حجز مقعد الختبار قياس 

 ونتيجةمؤكد  للموعد )ترفق صورة 

ي (اختبار العام السابق 
ائ
تد

اب
 

ط
س

تو
م

 

ي
نو

ثا
ي 

ائ
تد

اب
 

ط
س

تو
م

 

ي
نو

ثا
 

                   نعم ال 
 

  
 

 عدد أيام الغياب
 توضح(/  )بناتأخرى  بدون عذر مرافق مرضي استثنائي اضطراري

      

 التأخر

 عدد ساعات التأخر عدد مرات التأخر

 بدون عذر بعذر بدون عذر بعذر

 د )       (     س )       ( د )       (     س )       (  
 

  
 

 التعليم: بيانات تستكمل من مكتب ثانيًا

 درجات األداء الوظيفي                          
 )العامني االخرية (

  هـ 1440هـ /  1439
 رصده / ته

  االسم

  التوقيع  هـ 1441هـ  /  1440

 املختص/ــةراي املشرف/ة   
  ةاسم املشرف/ة الرتبوي/ يرشح    )        (

  التوقيع ال يرشح )    ( والسبب

 مدير/ة املكتبراي 
  مدير/ة املكتب اسم يرشح    )        (

  التوقيع ال يرشح )    ( والسبب
 

 : بيانات تستكمل من إدارة التعليمثالثا

إدارة 

 املتابعة

 عمله/ـا وأنه/ـا ليس/ت طرفًا يف قضية دائرة يف الوقت احلاليعلى ملف املتقدم/ة املدون امسه/ـا أعاله وجد أنه/ـا مل يصدر حبقه/ـا عقوبة خالل الثالث سنوات األخرية أو ما يدل على تقصريه/ـا يف  باالطالع

 ..........................................الرأي :          قضايا املعلمات  
االسم : 

.................... 

التوقيع : 

............... 

 14/     :  /   التاريخ 

 هـ
 اخلتم

 الرأي : .......................................... إدارة املتابعة
االسم : 

.................... 

التوقيع : 

............... 

 14التاريخ  :  /    /   

 هـ
 اخلتم
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 (2نموذج رقم )

 هـ 14/          /:       التاريخ  .........................توقيع املتقدم/ـة: ............................../  املتقدم/ـة اسم 

 اخلتم  هـ 14/          /:       التاريخ  .................. /توقيع قائدة  ......................... /اسم مدير/ة املدرسة 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

 هـ1440/1441 للعام الدراسيللعمل يف املدرسة  ةـالسرية الذاتية واالنشطة للمتقدم/                   
 ( للرتشيح ةـ/يعبأ هذا النموذج من قبل املتقدم) 

 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 
 .................................................................................................................... 

 ................................................................................ 

 ................................................................................. 
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 هـ 14التاريخ /      /     /      ................................ /التوقيع ................................../  اسم املتقدمـة
 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

 ةـت عليها املتقدم//والدورات التدريبية التي حصلالربامج 

انت مدربة أو متدربة في ترفق صورة شهادة كل برنامج أو دورة ) تربوية / تخصصية / تطويرية / حاسب آلي / لغة انجليزية ( سواًء ك

 كثر في الثالث سنوات األخيرة فقطأيام فأ 3البرامج والدورات التي مدتها 

 :ة ـ/او متدربة ـ/ريبية التي شاركت فيها كمدربأوال  : الربامج التد

 مجالها نوعه اسم البرنامج / الدورة م
 (تطويرية) ختصصية / تربوية / 

عدد  تاريخ االلتحاق به
 األيام

عدد 
 إىل من الساعات

   هـ 14/      / هـ 14/      /     .1

   هـ 14/      / هـ 14/      /     .2

   هـ 14/      / هـ 14/      /     .3

   هـ 14/      / هـ 14/      /     .4

   هـ 14/      / هـ 14/      /     .5

   هـ 14/      / هـ 14/      /     .6

   هـ 14/      / هـ 14/      /     .7

   هـ 14/      / هـ 14/      /     .8

 
 : وتطبيقاته دورات احلاسب اآليل : نيا  ثا

 جهته اسم البرنامج / الدورة م
عدد  تاريخ االلتحاق به

 األيام
عدد 

 إىل من الساعات

   هـ 14/      / هـ 14/      /    .1

   هـ 14/      / هـ 14/      /    .2

   هـ 14/      / هـ 14/      /    .3

   هـ 14/      / هـ 14/      /    .4
 
 
 

 
 ثالثا  : التدقيق واملطابقة

 

 

 
 اخلتم التاريخ التوقيع االسم

 هـ 14/          /   ة املدرسة/قائد
 

 هـ 14/          /   املشرف/ـة املختص/ـة
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 هـ 14التاريخ /      /     /      ................................ /التوقيع ................................../  اسم املتقدم/ـة
 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

    لوكيل/ـةاملرشح  ـة/املعلمتقويم استمارة 
 من قبل قائد /ة املدرسة (النموذج )يعبأ 

 

 
ً  السمات الشخصية أوالً :   والقدرات عارف: المثانيا

 الدرجة العناصر
الدرجة 
 المستحقة

 الدرجة العناصر
الدرجة 
 المستحقة

1 
 18  3 التمتع بأخالقيات الوظيفة 

املرحلة التعليمية اليت يعمل  بأهدافاملعرفة التامة 

 تعمل بها /
3  

2 
 19  3 القدوة احلسنة

املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واالجراءات 

 املتعلقة بطبيعة العمل
3  

3 
 20  3 . والرتبويةسريته/ها السلوكية 

املعرفة باالجتاهات احلديثة بنظريات التعليم 

 والتعلم
3  

  3 املعرفة مبفاهيم شبكات وجمتمعات التعلم 21  3 .االتزان االنفعالي 4

السمع، البصر( )احلواس سالمة  5

 والفكر
  3 العلمية األخرىربط موضوع الدرس باملواد  22  3

6 
  3 التخطيط والتنظيم 23  3 املهارة يف احلوار والقدرة على االقناع

7 
  3 حتديد االولويات 24  3 القدرة على حتديد األولويات املهنية

التعامل االجيابي مع املواقف  8

 الرتبوية املختلفة
  3 االتصال الفعال والتعامل مع االخرين  25  3

بناء عالقات اجيابية مع القدرة على  9

 اآلخرين
  3 اعداد التقارير واخلطابات الرمسية 26  3

10 
  3 تعزيز االستجابات وتقبل افكار الطالب 27  3 لديه أفكار تطويرية يف جمال العمل

التكيف مع متطلبات وضغوط  11

 العمل
  3 طرح أسئلة متنوعة ومثرية للتفكري 28  3

12 
  3 التنظيم والتدرج يف عرض املعلومات 29  3 العمل بروح الفريق

13 
  3 املعرفة بالقيادة التعليمية والتعليمية 30  3 القدرة على التأثري يف اآلخرين

  3 توفري بيئة آمنة من اخلوف من اخلطأ 31  3 القدرة على اختاذ القرار املناسب 14

  3 التعليميةالتنويع يف استخدام التقنيات  32  3 بالنفس الثقة 15

  3 املعرفة باألساليب احلديثة يف تعلم الطالب 33  3 االهتمام بأوقات الدوام 16

  2 توفري بيئة تربوية مشجعة للتقويم الذاتي 34  2 املبادرة 17

  50 المجموع  50 المجموع

  100 المجموع الكلي

  10 درجات (10)ليتحول المعدل إلى  (100÷  10× درجاته  )مجموعالناتج 

 المرئيات : 

  المدرسة بصفة مستقلة، ثم يحسب معدل التقويمين قائد/ة يقوم بتعبئة النموذج 

 الختماسم/ قائد /ة المدرسة التوقيع /   

ESG-QP-005-01 

 (3نموذج رقم )

 ................................ /املدرسة ................................ /التخصص ................................../  اسم املتقدم/ـة



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

 تقويم املعلم/ـة املرشح لوكيل/ـة   استمارة 
                                 من قبل املشرف/ـة املختص/ـة  (النموذج )يعبأ 

 

 
 والقدرات عارفثانياً: الم السمات الشخصية أوالً : 

 الدرجة العناصر
الدرجة 
 المستحقة

 الدرجة العناصر
الدرجة 
 المستحقة

1 
 18  3 التمتع بأخالقيات الوظيفة 

املعرفة التامة بأهداف املرحلة التعليمية اليت يعمل / 

 تعمل بها
3  

2 
 19  3 القدوة احلسنة

املعرفة التامة باألدلة والتعليمات واالجراءات املتعلقة 

 بطبيعة العمل
3  

3 
  3 املعرفة باالجتاهات احلديثة بنظريات التعليم والتعلم 20  3 . والرتبويةسريته/ها السلوكية 

  3 املعرفة مبفاهيم شبكات وجمتمعات التعلم 21  3 .االتزان االنفعالي 4

5 
  3 ربط موضوع الدرس باملواد العلمية األخرى 22  3 السمع، البصر( والفكر)سالمة احلواس 

6 
  3 التخطيط والتنظيم 23  3 على االقناعاملهارة يف احلوار والقدرة 

7 
  3 حتديد االولويات 24  3 القدرة على حتديد األولويات املهنية

التعامل االجيابي مع املواقف الرتبوية  8

 املختلفة
  3 االتصال الفعال والتعامل مع االخرين  25  3

القدرة على بناء عالقات اجيابية مع  9

 اآلخرين
  3 التقارير واخلطابات الرمسيةاعداد  26  3

10 
  3 تعزيز االستجابات وتقبل افكار الطالب 27  3 لديه أفكار تطويرية يف جمال العمل

11 
  3 طرح أسئلة متنوعة ومثرية للتفكري 28  3 التكيف مع متطلبات وضغوط العمل

12 
  3 التنظيم والتدرج يف عرض املعلومات 29  3 العمل بروح الفريق

13 
  3 املعرفة بالقيادة التعليمية والتعليمية 30  3 القدرة على التأثري يف اآلخرين

  3 توفري بيئة آمنة من اخلوف من اخلطأ 31  3 القدرة على اختاذ القرار املناسب 14

  3 التنويع يف استخدام التقنيات التعليمية 32  3 الثقه بالنفس 15

  3 املعرفة باألساليب احلديثة يف تعلم الطالب 33  3 االهتمام بأوقات الدوام 16

  2 توفري بيئة تربوية مشجعة للتقويم الذاتي 34  2 املبادرة 17

  50 المجموع  50 المجموع

  100 المجموع الكلي

  10 درجات (10)ليتحول المعدل إلى  (100÷  10× درجاته  )مجموعالناتج 

 المرئيات : 

  بصفة مستقلة، ثم يحسب معدل التقويمين المشرف/ـة المختص/ـةيقوم بتعبئة النموذج 

  التاريخ /التوقيع /                                                                            /اسم/ المشرف/ـة المختص/ـة   

ESG-QP-005-01 

 (4نموذج رقم )

 ................................ /املدرسة ................................ /التخصص ................................../  اسم املتقدم/ـة



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

  للرتشيح وكيلة مدرسةستمارة املقابلة الشخصية للمعلمة املتقدمة ا
 

  
 درجة  30درجة من 20الجتياز املرشحة املقابلة الشخصية جيب أن حتصل على                      

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 

 
1 

  
3 

  
   
   

 
2 
 

  
4 
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 (5) نموذج رقم



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

  ة/قائد/ ـة لعمل  املرشح لوكيل/ـةاتقويم استمارة 
 من قبل قائد /ة املدرسة (                               النموذج )يعبأ 

 

 الدرجة الشخصيةالسمات 
الدرجة 
 المستحقة

 الدرجة المعارف والمهارات
الدرجة 
 المستحقة

 14  6 التمتع بأخالقيات الوظيفة  1
املعرفة التامة باألدلة والتعليمات 

 واالجراءات املتعلقة بطبيعة العمل
6  

 15  4 القدوة احلسنة 2
االملام بكيفية حتقيق االهداف وتنفيذ 

 املناهج
6  

 16  3 . والرتبويةسريته/ ها السلوكية  3
للقيادة املعرفة باالجتاهات احلديثة 

 املدرسية
6  

  6 التخطيط والتطوير 17  4 االنفعالي.االتزان  4

5 
سالمة احلواس)السمع، البصر( 

 والفكر واملنهج
  4 حتديد االولويات 18  4

  3 تالقراراالتحليل واالستنتاج واختاذ  19  4 املهارة يف احلوار والقدرة على االقناع 6

  3 املتابعة والتنسيق والتقويم 20  3 املبادرة و مستوى الدافعية للعمل 7

 21  3 التكيف مع متطلبات وضغوط العمل 8
استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف جمال 

 العمل
3  

9 
التعامل االجيابي مع املواقف الرتبوية 

 املختلفة
  4 التعليم العام ةبرؤية واسرتاتيجياالملام  22  4

10 
القدرة على بناء عالقات اجيابية والتأثري 

 على اآلخرين
  3 اعداد التقارير واخلطابات الرمسية 23  3

  3 االملام بالنواحي املالية واالدارية 24  3 الصرب على حتقيق األهداف الرتبوية 11

  3 وتطويرهاملعرفة بتقويم التدريس  25  6 االهتمام بأوقات الدوام 12

  50 اجملموع  3 الثقة بالنفس 13

  100 اجملموع الكلي  50 اجملموع  

  = 100÷  10×  المعدل =                           

 المرئيات :

 

 ختم املدرسة التاريخ التوقيع املدرسة  ة/اسم قائد

  هـ 14/       /      

  املدرسية بصفة مستقلة مث حيسب معدل التقوميني.القيادة املدرسة ومشرف/ـة قائد /ة يقوم بتعبئة هذا النموذج 
  100÷  10× املعدل = جمموع الدرجات                                                                       ESG-QP-005-01 

 املدرسة / اسم املرشحـ /ـة رباعيا  :

 / ها له العمل املرشح / ـة    مكتب التعليم/  

 أ( /4نموذج رقم )



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

 ة         /قائدتقويم الوكيل/ـة املرشح / ـة لعمل ستمارة ا                                           
 (                               املختص/ـة ة ـ/ املشرف)يعبأ النموذج من قبل 

 

 الدرجة السمات الشخصية
الدرجة 
 المستحقة

 الدرجة المعارف والمهارات
الدرجة 
 المستحقة

 14  6 التمتع بأخالقيات الوظيفة  1
املعرفة التامة باألدلة والتعليمات 

 واالجراءات املتعلقة بطبيعة العمل
6  

 15  4 القدوة احلسنة 2
حتقيق االهداف وتنفيذ االملام بكيفية 

 املناهج
6  

 16  3 . سريته/ ها السلوكية والرتبوية 3
 للقيادة املعرفة باالجتاهات احلديثة 

 املدرسية
6  

  6 التخطيط والتطوير 17  4 االتزان االنفعالي. 4

5 
سالمة احلواس)السمع، البصر( 

 والفكر واملنهج
  4 حتديد االولويات 18  4

  3 تالقراراالتحليل واالستنتاج واختاذ  19  4 احلوار والقدرة على االقناعاملهارة يف  6

  3 املتابعة والتنسيق والتقويم 20  3 املبادرة و مستوى الدافعية للعمل 7

 21  3 التكيف مع متطلبات وضغوط العمل 8
استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف جمال 

 العمل
3  

9 
الرتبوية التعامل االجيابي مع املواقف 

 املختلفة
  4 التعليم العام ةاالملام برؤية واسرتاتيجي 22  4

10 
القدرة على بناء عالقات اجيابية والتأثري 

 على اآلخرين
  3 اعداد التقارير واخلطابات الرمسية 23  3

  3 االملام بالنواحي املالية واالدارية 24  3 الصرب على حتقيق األهداف الرتبوية 11

  3 املعرفة بتقويم التدريس وتطويره 25  6 االهتمام بأوقات الدوام 12

  50 اجملموع  3 الثقة بالنفس 13

  100 اجملموع الكلي  50 اجملموع  

  = 100÷  10×  المعدل =                           

 المرئيات :

 

 التاريخ التوقيع اسم املشرف/ـة املختص/ـة  

 هـ 14/       /      

  املدرسية بصفة مستقلة مث حيسب معدل التقوميني.القيادة املدرسة ومشرف/ـة ة /قائد يقوم بتعبئة هذا النموذج 
  100÷  10× املعدل = جمموع الدرجات                                                                       ESG-QP-005-01 

 املدرسة / اسم املرشحـ /ـة رباعيا  :

 له / ها العمل املرشح / ـة    مكتب التعليم/  

 ب ( /4نموذج رقم )



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

 املدرسة:............................. .التخصص: ..............................................................................  : ـة/اسم املرشح

 

 ثانيًا: املهارات والقدرات أواًل: السمات الشخصية

 الدرجة العناصر
الدرجة 

 املستحقة
 الدرجة العناصر

الدرجة 

 املستحقة

  3 ـها/بتخصصه /ـة ملم  3 القدوة احلسنة  .1

  3 للمهارات املتصلة باملادة العلمية ـة /متقن  3 السلوكية والرتبوية ها/سريته  .2

  2 موضوع الدرس باألحداث احمليطةتربط  /يربط   3 االتزان االنفعالي  .3

  3 استخدام احلاسب اآللي   3 سالمة احلواس )السمع والبصر(  .4

  3 القدرة على اإلقناع  .5
موضوع الدرس باملواد العلمية تربط  /يربط 

 األخرى
3  

  3 التخطيط والتنظيم  3 املهارة يف احلوار  .6

  3 التحليل واالستنتاج  3 القدرة على حتديد األولويات املهنية  .7

  3 لغة واضحة ومناسبة ملستوى الطالب استخدام   3 التعامل اإلجيابي يف املواقف الرتبوية املختلفة  .8

  3 القدرة على بناء عالقات اجيابية مع اآلخرين  .9
دافعية التالميذ باستمرار وجيذب  تثري  /يثري

 انتباههم
3  

1   3 أفكار تطويرية يف جمال العمل ها/لديه  .0
أفكار  تتقبل /االستجابات ويتقبل تعزز /يعزز

 / الطالبات الطالب
3  

1   3 أسئلة متنوعة ومثرية للتفكريتطرح  /يطرح   3 لتحقيق األهداف الرتبوية صبوره /صبور  .1

1   3 يف عرض املعلوماتـة  /ومتدرجـة  /منظم   3 مع األعمال الرتبوية اجلماعيةتتفاعل  /يتفاعل  .2

1   3 عليها ة/مسيطر ها لعملية التعليم وليس /موجه  3 القدرة على التأثري يف اآلخرين  .3

1   3 آمنة من اخلوف من اخلطأ ةبيئ توفر /يوفر  3 القدرة على اختاذ القرار املناسب  .4

1   3 إعداد التقارير  2 الثقة بالنفس  .5

1   3 يف استخدام التقنيات التعليميةتنوع  /ينوع   3 االهتمام بأوقات الدوام  .6

1   3 بيئة تربوية مشجعة للتقويم الذاتييوفر/ توفر   3 مستوى الدافعية للعمل  .7

  50 اجملموع  50 اجملموع

  100 اجملموع الكلي

  10 ( درجات10( ليتحول املعدل إىل )100÷ 10×النتائج: ) جمموع درجاته 

 املرئيات/ 
 

 

 

 

 ختم املدرسة التاريخ التوقيع اسم قائد/ة املدرسة 

  هـ 14/       /      

 

 

 

ESG-QP-005-01 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

 الشؤون التعليمية )بنات(

 لجنة القيادات المدرسية –االشراف التربوي 

 مكتب التعليم ب ...
 

 

 

 مفاضلة معلمة مرشحة لعمل وكيلة مدرسةاستمارة                                                

 العنصر

 درجة املشرفة االدارية

 درجة القائدة املباشرة

 درجة املقابلة الشخصية /االختبار التحريري

 

o  مل 

o  

ESG-QP-005-01

 (6نموذج رقم )


