
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 لغربيةالكفايات القيادية عند مديري المدارس الفمسطينية في الضفة ا
 استبانة المدير

 عزيزي المشارك

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

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

ي. فإنو؛ يؤمل منك التعاون في تحديد مستوى معرفتك وتقدير مستوى كفاياتك في بناًء عمى معايير التحسين المدرس
 ، وذلك باالستعانة بمقياس األداء المتدرج.التحاقك بالبرنامج  بعدالمحاور والمجاالت الوارده في الصفحات اآلتية 

 معمومات عامة -القسم االول:

 أنثى                     ذكر الجنس
 سنة  05أكثر من  05إلى أقل من  01من  إلى أقل من عشرة 5من  سنوات 5أقل من  في التعميمسنوات الخبرة 

 سنة  05أكثر من  05إلى أقل من  01من  إلى أقل من عشرة 5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة في اإلدارة 
 دكتوراة  ماجستير  بكالوريوس دبموم  المؤهل العممي 
 دكتوراة تربية   ماجستير تربية        بكالوريوس تربية      تربية     دبموم   المؤهل التربوي 

  المحافظة

 

 
 
 
 

 دولة فمسطين
 وزارة التربيـة والتعمـيم 

 المعهد الوطني لمتدريب التربوي
 

State Of Palestine 
Ministry of Education & Higher Education  
National Institute for Educational Training 



 القسم الثاني: المعرفة

التحاقك بالبرنامج بتقدير  بعدقدر درجة معرفتك وفيمك في الموضوعات اآلتية )ضمن الّسياق المدرسي( 
 -حيث: 5-0يترواح من 

. أعرف عن الموضوع 3. لدي معرفة وفيم بالموضوع .   4وع.   . لدي معرفة وفيم كبير وعميق بالموض5
 . ليس لدي أية معرفة بالموضوع.0. معرفتي قميمة عن الموضوع.  2بعض الشيء.  

 مستوى المعرفة بالموضوع الموضوع 
1 2 3 4 5 

      المعايير الفمسطينية لممدرسة الفّعالة.  0
      الرؤية والرسالة. 2
      الذاتي.التقويم  3
      بناء الفرق المدرسية. 4
      التخطيط المدرسي. 5
العالقات ودورىا في تحسين العممية التعميمية  6

 التعممية.
     

      صناعة قرارات مبنية عمى البيانات. 7
      إدارة الموارد البشرية. 8
      إدارة الموارد المادية. 9

      مة لمتعمم.البيئة المدرسية الداع 01
      مباديء التعميم والتعمم الفّعال. 00
      متابعة تحسين التعميم والتعمم وتقويمو.  02
      دور المجتمع المحمي في التحسين المدرسي. 03
      دور التكنولوجيا في العممية التعميمية. 04
      األبحاث اإلجرائية. 05
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 يادية عند مدير المدرسة: الكفايات القالثالثلقسم ا
الذي ترى نفسك فٌه بناء   4 -1من  ٌرجى قراءتها ومن ثم ضع التقدٌرالمدٌرٌن القٌادٌة مؤشرات تقٌس كفاٌات ن فٌما ٌأتً مجموعة م

داء : ٌحقق مستوى األ3ٌقترب من تحقٌق المستوى المطلوب،  2ال ٌحقق مستوى األداء المطلوب،  1، حٌث: داء المتدرجعلى مقٌاس األ

ٌّز4المطلوب،   : ٌتجاوز مستوى األداء المطلوب وٌتم

جال
الم

 

#  
  المؤشرات

 اآلن الممارسة مستوى
1 2 3 4 

طيط
لتخ

ا
 

     رك المعممين في بناء رؤية المدرسة ورسالتيا.شأ 1
     رك المعممين في بناء خطة المدرسة.شأ 2
     شرك أولياء األمور في بناء  خطة المدرسة.أ 3
     وضح رؤية المدرسة ورسالتيا لممجتمع المحمي.أ 4
     الخطة المدرسية بناء عمى نتائج عممية تقويم ذاتي لواقعيا. أبني 5
     .المدرسة في عممي لتطوير إجرائية أبحاث أعمل 6

       

ات
الق

الع
 

     نمذجو. أشجع العمل الجماعي في المدرسة و أ 7
الى بيانات نتائج التقويم  ةستندماعة قررات تتعمق بتحسين المدرسة صن شرك المعنيين فيأ 8

 الذاتي
    

     تواصل بفاعمية مع الطاقم في المدرسة.أ 9
     شرك المجتمع المحمي في نشاطات تدعم عمميتي التعميم والتعممأ 10
 نمذج السموكيات التي يتوقعيا من اآلخرين(.أنمذجيا )أخالقيات المينة و أعزز أ 11

 
    

     ظير االحترام والتقدير ألفراد مجتمع المدرسة عمى اختالفيم.أ 12
     ( تحيز دون)  بعدالة  المدرسة في العاممين أعامل 13
     دعو أولياء األمور لزيارة المدرسة ومناقشة أوضاع أبنائيم التعميمية وتحسينيا.أ 14
     ستثمر المؤسسات المحمية في دعم عمميتي التعميم والتعمم.أ 15
     حل الصراعات بين العاممين بمينية.أ 16

      

وارد
الم

 

     ستثمر خبرات طاقم المدرسة في دعم أىدافيا.أ 17
     احتياجات الطاقم المدرسي التي تدعم العممية التعميمية التعممية. أحدد 18
     التحاق المعممين ببرامج تطور ميني لسد احتياجاتيم وتحسين ممارساتيم التعميمية. سيلأ 19
     ولوياتيا.أيزانية المدرسة حسب احتياجاتيا و صرف مأ 20
غرف  ؤكد عمى استخدام مصادر التعمم في المدرسة ومراكزىا التطويرية  )المكتبة،أ 21

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

     توثيقيا.أحرص عمى حافظ عمى دقة المعمومات المالية لممدرسة و أ 22
 تواصل مع المجتمع المحمي لزيادة موارد المدرسة وتفعيميا.أ 23
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جال
الم

 

 اآلن الممارسة مستوى  المؤشرات #
 1 2 3 4 

عمم
والت

يم 
تعم

ال
 

     ي صفوفيم.ممعممين فلممارسات التعميمية التعممية الشرف عمى أ 24
     ثري معرفتو بنظريات التعمم والتطور بيدف تحسين عمميتي التعميم والتعمم في مدرستي.أ 25
     مع المجتمع المدرسي لدعم تعمم الطمبة  أتعاون 26
     بناء( شخصية الطالب بشكل متكاملؤكد عمى تعزيز )أ 27
     دعم التطور الميني لممعممين أ 28
     تابع تطور ممارسات المعممين التعميمية نتيجة التحاقيم ببرامج التطور الميني.أ 29
ؤكد عمى النشاطات الالصفية التي تدعم تعمم الطمبة في خطة المدرسة وتكامميا مع األنشطة أ 30

 الصفية. 
    

     عميميةن من تنفيذ االستراتيجيات التو الت والتجييزات حتى يتمكن المعممقدم التسييأ 31
تبنى سياسة تعزيز النجاح والتعمم لجميع الطمبة ) بمن فييم ذوي الصعوبات والتفوق أ 32

 االكاديمي(
    

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

    

  

سية
مدر

ة ال
لبيئ

ا
 

     مقدراتيم.و الحيات تتناسب ن في المدرسة بصفوض العامميأ 34
     شرك المعممين في صناعة قرارات ذات عالقة بالمدرسة ومجتمعياأ 35
     شجع الطمبة عمى العمل التطوعي والتعاوني. أ 36
     بني بيئة تعممية تعزز االحترام وتقدير الذات. أ 37
     ب وراحتو.منو تعزز تعمم الطالآطور سياسات توفر بيئة مدرسية أ 38
     ضع قواعد واضحو لمحفاظ عمى نظافة المدرسة وممتمكاتيا.أ 39
     عزز دور المرشد التربوي في المدرسةأ 40
     عززىا. أمعممين عمى العمل و لم المحفزةبحث عن األمور أ 41
      في المدرسة.المدرسة في العاممين جيود أقدر 42

      

ويم
التق

 

     أولياء األمور بنتائج تقويم ابنائيم بيدف التحسين. عمم أ 43
     ؤكد عمى استخدام اساليب متنوعة في تقويم أداء الطمبة. أ 44
     اجراءات مختمفة في تقويم الطمبة لتحسين تعمميم. أتبع المدير 45
     مر.راجعو عن ممارساتيم التعميمية بيدف التحسين المستة قدم لممعممين تغذيأ 46
     بيدف التطوير والتحسين(.نجازاتيم )ا  ائج تقويم المعممين و وثق نتأ 47
     رك المعممين في صناعة قرارات تستند الي نتائج تقويم الطمبة.شأ 48

       
جيا

ولو
تكن

ال
 

     عزز استخدام المعممين لمتكنولوجيا في انشطتيم التعميمية.أ 49
طوير مقدراتيم في استخدام التكنولوجيا في التعميم )بالذات شجع المعممين عمى تأ 50

 الحاسوب(
    

     التكنولوجيا في تيسير العمميات اإلداريو. ستخدمأ 51
     تابع صيانة األجيزه التكنولوجيو في المدرسو وتحديثيا. أ 52
     العالقة وذوي المدرسة في والعاممين المعممين مع التواصل في التكنولوجيا أستخدم 53
     ستخدم التكنولوجيا في البحث عن مصادر التعميم والتعممأ  54
 ستخدم التكنولوجيا في التنمية المينيةأ  55

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 


