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 الكيادية والتعميمية( الكفايات 5ممحق )
 : الكفايات الكيادية عند مدير المدرسةأوال
 

جال
الم

 

  الرقم 
  المؤشرات 

طيط
لتخ

ا
 

 رك السعمسين في بشاء رؤية السدرسة ورسالتيا.ذي 1
 رك السعمسين في بشاء خطة السدرسة.ذي 2
 يذرك أولياء األمهر في بشاء  خطة السدرسة. 3
 يهضح رؤية السدرسة ورسالتيا لمسجتسع السحمي. 4
 يبشي الخطة السدرسية بشاء عمى نتائج عسمية تقهيم ذاتي لهاقعيا. 5
 بأبحاث إجرائية لتطهر عسمو في السدرسة. يجري  6

ات
الق

الع
 

 يذجع العسل الجساعي في السدرسة ويشسذجو.  7
 الى بيانات نتائج التقهيم الذاتي ةدتشدمتتعمق بتحدين السدرسة  اعة قرراتيذرك السعشيين في صش 8
 يتهاصل بفاعمية مع الطاقم في السدرسة. 9

 يذرك السجتسع السحمي في نذاطات تدعم عسميتي التعميم والتعمم 10
 خالقيات السيشة ويشسذجيا )يشسذج الدمهكيات التي يتهقعيا من اآلخرين(.أيعزز  11

 االحترام والتقدير ألفراد مجتسع السدرسة عمى اختالفيم.يظير  12 
 دون تحيز (يعامل طاقم السدرسة بعدالة )  13
 يدعه أولياء األمهر لزيارة السدرسة ومشاقذة أوضاع أبشائيم التعميسية وتحديشيا. 14
 يدتثسر السؤسدات السحمية في دعم عسميتي التعميم والتعمم. 15
 بين العاممين بسيشية.يحل الرراعات  16

هارد
الم

 
 يدتثسر خبرات طاقم السدرسة في دعم أىدافيا. 17
 احتياجات الطاقم السدرسي التي تدعم العسمية التعميسية التعمسية. يحدد 18
 يديل التحاق السعمسين ببرامج تطهر ميشي لدد احتياجاتيم وتحدين مسارساتيم التعميسية. 19
 ولهياتيا.أالسدرسة حدب احتياجاتيا و يزانية يررف م 20
غرف الرياضة،......( وصيانتيا  يؤكد عمى استخدام مرادر التعمم في السدرسة ومراكزىا التطهيرية  )السكتبة، 21

 تهثيقيا.يحرص عمى يحافظ عمى دقة السعمهمات السالية لمسدرسة و  22 بإستسرار.
 السدرسة وتفعيميا. يتهاصل مع السجتسع السحمي لزيادة مهارد 23

 
 
 
جال 

الم
 

  المؤشرات  #
 

تعم
ال

يم  لتع
وا  لم

 مسعمسين في صفهفيم.لسسارسات التعميسية التعمسية اليذرف عمى  24
 يثري معرفتو بشظريات التعمم والتطهر بيدف تحدين عسميتي التعميم والتعمم في مدرستي. 25
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 تعمم الطمبة  مع السجتسع السدرسي لدعم يتعاون  26
 بشاء( شخرية الطالب بذكل متكامليؤكد عمى تعزيز ) 27
 يدعم التطهر السيشي لمسعمسين  28
 يتابع تطهر مسارسات السعمسين التعميسية نتيجة التحاقيم ببرامج التطهر السيشي. 29
 التي تدعم تعمم الطمبة في خطة السدرسة وتكامميا مع األنذطة الرفية.  يؤكد عمى الشذاطات الالصفية 30
 ن من تشفيذ االستراتيجيات التعميسيةه الت والتجييزات حتى يتسكن السعمسيقدم التديي 31
 يتبشى سياسة تعزيز الشجاح والتعمم لجسيع الطمبة ) بسن فييم ذوي الرعهبات والتفهق االكاديسي( 32
 نحه تحقيق األىداف التعمسية السقرهده. التعاونييؤكد عمى تذارك )تعاون( معمسي السادة لمعسل  33

   

سية
مدر

ة ال
لبيئ

ا
 

 مقدراتيم.و ن في السدرسة برالحيات تتشاسب يفهض العاممي 34
 يذرك السعمسين في صشاعة قرارات ذات عالقة بالسدرسة ومجتسعيا 35
 يذجع الطمبة عمى العسل التطهعي والتعاوني.  36
 يبشي بيئة تعمسية تعزز االحترام وتقدير الذات.  37
 مشو تعزز تعمم الطالب وراحتو.آيطهر سياسات تهفر بيئة مدرسية  38
 يزع قهاعد واضحو لمحفاظ عمى نظافة السدرسة ومستمكاتيا. 39
 يعزز دور السرشد التربهي في السدرسة 40
 سعمسين عمى العسل ويعززىا. لم السحفزةيبحث عن األمهر  41
 يقدر جيهد العاممين  42

    في السدرسة.

هيم
التق

 

 يعمم أولياء األمهر بشتائج تقهيم ابشائيم بيدف التحدين.  43
 يؤكد عمى استخدام اساليب متشهعة في تقهيم أداء الطمبة.  44
 مختمفة في تقهيم الطمبة لتحدين تعمسيم. اجراءات يتبع السدير 45
 راجعو عن مسارساتيم التعميسية بيدف التحدين السدتسر.ة يقدم لمسعمسين تغذي 46
 بيدف التطهير والتحدين(.نجازاتيم )إائج تقهيم السعمسين و يهثق نت 47
 السعمسين في صشاعة قرارات تدتشد الي نتائج تقهيم الطمبة.السدير رك يذ 48

   

جيا
هله

تكن
ال

 
 استخدام السعمسين لمتكشهلهجيا في انذطتيم التعميسية.السدير يعزز  49
 السعمسين عمى تطهير مقدراتيم في استخدام التكشهلهجيا في التعميم )بالذات الحاسهب(السدير يذجع  50
 التكشهلهجيا في تيدير العسميات اإلداريو. السدير  يدتخدم 51
 األجيزه التكشهلهجيو في السدرسو وتحديثيا. يتابع صيانة  52
       وذوي العالقةيدتخدم التكشهلهجيا في التهاصل مع السعمسين والطاقم السدرسي  53
 يدتخدم التكشهلهجيا في البحث عن مرادر التعميم والتعمم  54
 يدتخدم التكشهلهجيا في التشسية السيشية  55

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


