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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الكفايات القيادية عند مديري المدارس الفمسطينية في الضفة الغربية
 مماستبانة المع

 /ةالمشارك /تيعزيزي

ييدف المعيد الوطني لمتدريب التربوي إلى تطوير وبناء مقدرات موظفي وزارة التربية والتعميم بمختمف مستوياتيم     
ومسمياتيم الوظيفية من خالل برامجو المختمفة. وبرنامج القيادة المدرسية واحد من أىم البرامج التي ينفذىا المعيد لتمكين 

ارس من تحسين مدارسيم بناء عمى المعايير الفمسطينية لممدرسة الفاعمة. واآلن وبعد أن شارف البرنامج عمى مديري المد
في رفع كفايات المديرين وأدائيم في تطوير  فاعمية البرنامجيعمل قسم الدراسات في المعيد الوطني عمى معرفة  االنتياء

 قبلاآلن منك التعاون في تحديد رأيك مستوى كفايات مدير مدرستك نأمل مدارسيم بناًء عمى معايير التحسين المدرسي. 
 .باالستعانة بمقياس األداء المتدرج المرفق، جاالت الوارده في الصفحات اآلتيةفي المحاور والمالبرنامج التدريبي التحاقو ب

 
  

القسم األول: معمومات عامة

 دولة فمسطين
 وزارة التربيـة والتعمـيم 

 المعهد الوطني لمتدريب التربوي
 

State Of Palestine 
Ministry of Education  
National Institute for Educational Training 

 أنثى ذكر .1 الجنس
 سنة فأكثر  15 15إلى أقل من  11من  إلى أقل من عشرة 5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة في التعميم

  المحافظة

المغة  التخصص
 العربية 

رياضة أو  التكنولوجيا المغة انجميزية الرياضيات العموم
 فنون

عموم 
 اجتماعية 

تربية 
 إسالمية 

 ال نعم ممتحق ببرنامج تأىيل معممين 
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 دير المدرسة: الكفايات القيادية عند مالثانيلقسم ا
 قبلالمناسب لكفايات مديرك القيادية اآلن  يرجى قراءتها ومن ثم ضع التقديرالمديرين القيادية مؤشرات تقيس كفايات ن فيما يأتي مجموعة م

: 3وب، يقترب من تحقيق المستوى المطل 2ال يحقق مستوى األداء المطلوب،  1، حيث: داء المتدرجبناء على مقياس األالتحاقه بالبرنامج 

 : يتجاوز مستوى األداء المطلوب ويتمّيز4يحقق مستوى األداء المطلوب، 

جال
الم

 

#  
  المؤشرات 

 اآلن  الممارسة مستوى
1 2 3 4 

طيط
لتخ

ا
 

     رك المعممين في بناء رؤية المدرسة ورسالتيا.شي 1
     رك المعممين في بناء خطة المدرسة.شي 2
     بناء  خطة المدرسة.يشرك أولياء األمور في  3
     يوضح رؤية المدرسة ورسالتيا لممجتمع المحمي. 4
     يبني الخطة المدرسية بناء عمى نتائج عممية تقويم ذاتي لواقعيا. 5
     .المدرسة في عممو لتطوير إجرائية أبحاثا يعمل 6

ات
الق

الع
 

     يشجع العمل الجماعي في المدرسة وينمذجو.  7
الى بيانات نتائج  ةستندماعة قررات تتعمق بتحسين المدرسة شرك المعنيين في صني 8

 التقويم الذاتي
    

     يتواصل بفاعمية مع الطاقم في المدرسة. 9
     يشرك المجتمع المحمي في نشاطات تدعم عمميتي التعميم والتعمم 10
 التي يتوقعيا من اآلخرين(.خالقيات المينة وينمذجيا )ينمذج السموكيات أيعزز  11

 
    

     يظير االحترام والتقدير ألفراد مجتمع المدرسة عمى اختالفيم. 12
     ( تحيز دون)  بعدالة المدرسة في العاممين يعامل 13
     يدعو أولياء األمور لزيارة المدرسة ومناقشة أوضاع أبنائيم التعميمية وتحسينيا. 14
     ات المحمية في دعم عمميتي التعميم والتعمم.يستثمر المؤسس 15
     .بمينية المدرسة في العاممين بين الصراعات يحل 16

وارد
الم

 

     .أىدافيا دعم في المدرسة في العاممين خبرات يستثمر 17
     .التعممية التعميمية العممية تدعم التي المدرسة في العاممين احتياجات يحدد 18
يسيل التحاق المعممين ببرامج تطور ميني لسد احتياجاتيم وتحسين ممارساتيم  19

 التعميمية.
    

     ولوياتيا.أيزانية المدرسة حسب احتياجاتيا و يصرف م 20
غرف  يؤكد عمى استخدام مصادر التعمم في المدرسة ومراكزىا التطويرية  )المكتبة، 21

 الرياضة،......( وصيانتيا بإستمرار.
    

     توثيقيا.يحرص عمى يحافظ عمى دقة المعمومات المالية لممدرسة و  22
 يتواصل مع المجتمع المحمي لزيادة موارد المدرسة وتفعيميا. 23
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جال
الم

 

 اآلن  الممارسة مستوى  المؤشرات  #
 1 2 3 4 

عمم
والت

يم 
تعم

ال
 

     معممين في صفوفيم.ملممارسات التعميمية التعممية اليشرف عمى  24
     يثري معرفتو بنظريات التعمم والتطور بيدف تحسين عمميتي التعميم والتعمم في مدرستي. 25
     مع المجتمع المدرسي لدعم تعمم الطمبة  يتعاون 26
     بناء( شخصية الطالب بشكل متكامليؤكد عمى تعزيز ) 27
     يدعم التطور الميني لممعممين  28
     يتابع تطور ممارسات المعممين التعميمية نتيجة التحاقيم ببرامج التطور الميني. 29
يؤكد عمى النشاطات الالصفية التي تدعم تعمم الطمبة في خطة المدرسة وتكامميا مع األنشطة  30

 الصفية. 
    

     جيات التعميميةن من تنفيذ االستراتيو الت والتجييزات حتى يتمكن المعمميقدم التسيي 31
يتبنى سياسة تعزيز النجاح والتعمم لجميع الطمبة ) بمن فييم ذوي الصعوبات والتفوق  32

 االكاديمي(
    

نحو تحقيق األىداف التعممية  التعاونييؤكد عمى تشارك )تعاون( معممي المادة لمعمل  33
 المقصوده.

    
    

سية
مدر

ة ال
لبيئ

ا
 

     مقدراتيم.و المدرسة بصالحيات تتناسب ن في يفوض العاممي 34
     يشرك المعممين في صناعة قرارات ذات عالقة بالمدرسة ومجتمعيا 35
     يشجع الطمبة عمى العمل التطوعي والتعاوني.  36
     يبني بيئة تعممية تعزز االحترام وتقدير الذات.  37
     تعمم الطالب وراحتو.منو تعزز آيطور سياسات توفر بيئة مدرسية  38
     يضع قواعد واضحو لمحفاظ عمى نظافة المدرسة وممتمكاتيا. 39
     يعزز دور المرشد التربوي في المدرسة 40
     معممين عمى العمل ويعززىا. لم المحفزةيبحث عن األمور  41
      المدرسة في العاممين جيود يقدر 42

      

ويم
التق

 

     ولياء األمور بنتائج تقويم ابنائيم بيدف التحسين. يعمم أ 43
     يؤكد عمى استخدام اساليب متنوعة في تقويم أداء الطمبة.  44
     اجراءات مختمفة في تقويم الطمبة لتحسين تعمميم. يتبع المدير 45
     ر.راجعو عن ممارساتيم التعميمية بيدف التحسين المستمة يقدم لممعممين تغذي 46
     بيدف التطوير والتحسين(.نجازاتيم )ا  ائج تقويم المعممين و يوثق نت 47
     .الطمبة تقويم نتائج الي تستند قرارات صناعة في المعممين يشرك 48

       

جيا
ولو

تكن
ال

 

     .التعميمية انشطتيم في لمتكنولوجيا المعممين استخدام يعزز 49
 (بالذات) التعميم في التكنولوجيا استخدام في مقدراتيم ويرتط عمى المعممين يشجع 50

 (الحاسوب
    

     .اإلداريو العمميات تيسير في التكنولوجيا يستخدم 51
     .وتحديثيا المدرسو في التكنولوجيو األجيزه صيانة يتابع 52
           لعالقةوذوي ايستخدم التكنولوجيا في التواصل مع المعممين والطاقم المدرسي  53
     يستخدم التكنولوجيا في البحث عن مصادر التعميم والتعمم  54
 يستخدم التكنولوجيا في التنمية المينية  55

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 


