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 املوارد البشرية. تنميةخطط منطلقات 

 )الموارد البشرية(: من الخطة االستراتيجية الغاية الثالثة (أ

 ك.المشتر وتوجهها واإلدارية التعليمية والهيئتين القيادات امتياز تحقيق

 

 الموارد البشرية: لتنميةالغايات االستراتيجية التفصيلية  (ب

 .وإجراءات معتمدة معايير وفق واإلدارية التعليمية والهيئتين القيادات توظيف الئحة إعداد :3/1

 .اريةالتعليمية واإلد والهيئتين للقيادات المهنية للتنمية متقدم تراكمي برنامج وتنفيذ تصميم :3/2

 .والمحافظة عليها الممتازة واإلدارية التعليمية الكفاءات استقطاب مشروع وتنفيذ تصميم :3/3

 علمياة عااييرم بنااء علا  واإلدارية التعليمية والهيئتين القيادات أداء تقويم والئحة إشرافي نظام تطوير :3/4

 .معتمدة ومهنية

 .الفالح ورسالة مدارس وقيم رؤية لتحقيق جماعيا ومتوجه متوافق وظيفي مجتمع إل  الوصول :3/5

 

 

 

 

ة الموارد الغايات التفصيلية لتنمي
البشرية

رك بناء التوجه المشت
والتوافق المهني

ي تطوير نظام إشراف
والئحة تقويم األداء

استقطاب الكفاءات
والمحافظة عليها

تصميم برامج 
تدريبية شاملة

إعداد الئحة توظيف
اتوبناء قاعدة البيان
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 أوالً: الئحة التوظيف.
خ ( وتاري46م/)تلتزم "الئحة تنظيم العمل لمدارس الفالح األهلية " بنظام العمل المعدل بالمرسوم الملكي رقم 

ل لمادارس اعتماادا  علا  "الئحاة تنظايم العماأُعدَّت "الئحة تنظيم العمال" وقد  ، وهو مرجعها النظامي.5/6/1436

ة للماادة ، واساتجاب16/09/1435( وتاريخ 4397الفالح األهلية وفرعها" المعتمدة من وزارة العمل بالقرار رقم )

ص علا  ، التاي تان5/6/1436( وتاريخ 46الثالثة عشرة من نظام العمل المعدل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

"يجاوز  ل بإعداد الئحة لتنظيم العمال فاي منشا ته وفاق النماوذع المعاد مان الاوزارة."، وأناهالتزام "كل صاحب عم

القارارات لصاحب العمل تضمين الالئحة شروطا  وأحكاما  إضافية بما ال يتعارض مع أحكام هاذا النظاام والئحتاه و

 الصادرة تنفيذا  له."

الفااالح  مادارسالمتعاقادين مااع تعليميااة والعماال أحكاام الالئحااة علا  جمياع أعضاااء الهيئاة اإلدارياة وال تسار 

  1.األهلية والفروع التابعة لها
 

 .ملنسوبي املدارس ةاملهني التنمية منظومةثانيًا: 
تنمويااة الالباارامج تصااميم تعتمااد منظومااة التنميااة المهنيااة بماادارس الفااالح علاا  أربعااة محاااور، أولهااا يتعلااق ب

زيااادة ة نحااو يتعلااق بتحفيااز الاادوافع الذاتيااوثانيهااا  .رفااع كفاياااتهم المهنيااةالماادارس لهسااهام فااي الموجهاة لمنسااوبي 

بي تكاوين قاعادة بياناات عاماة لمنساولأماا المحاور الثالاه فهاو م صاص  .لدى منسوبي المدارس الرصيد المعرفي

المهنياة.  وتساهيل بنااء ال طاط التشاغيلية للتنمياة المدارس وتحويلها إل  معلوماات تساهم فاي متابعاة نماوهم المهناي

جها في دة من نتائورابعها جمع الدراسات األكاديمية والرسائل الجامعية التي طبقت في بيئة الفالح لتوثيقها واالستفا

بوياة أو ، أو التعاون مع الجامعات في دراسة ظاواهر ترتطوير البرامج الموجهة للمعلمين والطالب عل  حد سواء

 .تعليمية تظهر في بيئة مدارس الفالح

عل  ألربعة اها محاورليتبعه تفصيل كما ية لهذه المنظومة، ب  وي تصر الشكل الموضح أدناه االرتباطات التشع  

  النحو التالي:
 

 

 

                                                                            
 أنظر الئحة تنظيم العمل لمدارس الفالح األهلية. 1

وبي منظومة التنمية المهنية لمنس
مدارس الفالح

ة الدراسات األكاديمي
ةوالرسائل الجامعي

ات تحليل قاعدة بيان
منسوبي المدارس

برامج التنمية 
المهنية الذاتية

برنامج الفالح 
للتنمية المهنية

مسار الزيارات 
ةالدا لية وال ارجي

مسار البرامج 
التدريبية

مسار الشراكة 
والتوأمة 

مسار تكوين فرق
(PLC)العمل 

مسار اال تبارات 
الوطنية للكفايات

مسار المؤتمرات 
ويةوالملتقيات الترب
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 برنامج الفالح للتنمية المهنية: (1

ماد علا  كافة منساوبي المادارس )الفئاات التعليمياة وايار التعليمياة( يعتتطوير قدرات وهو برنامج شامل ل

ة، والت ليف البرامج التدريبيك، المسارات التي تعمل متآزرة عل  تطوير األداء التعليمي والتربو مجموعة من 

لتجاارب حضور المؤتمرات والملتقيات والمعارض التعليمية، أو المشاركة با وراق العمال واووإعداد البحوه، 

 ..... إلخ ،والتطبيقات الش صية فيها

ن للموظاف مارصاد التقادم المهناي نظاام حاوافز متنوعاة يعمال علا  ب هذا البرنامجوقد تم ت طير مسارات 

 البرنامج.  مساراتنظير مشاركته وتفاعله مع  لهاحتساب النقاط المكتسبة  الل 

 .ةالتدريبي البرامجمسار أوالً: 

ياة للبارامج الهرم تراكمياةالالسيما إذا كاان يعتماد علا  مبادأ  يعتبر التدريب من أهم روافد التطوير المهني

دارس كثها في مملية وفترة التدريبية، بحيه تُشبع االحتياجات الوظيفية لكل فئة بالتزامن مع تراكم  براتها العم

 :وفق ثاله مستويات الفالح. وتعمل هذه البرامج متضافرة عل  إكساب المعلمين مهارات التعلم النشط

 :(األساسياألول )المستوى 

و يوجاه للمعلماين الجادد أعلا  الكفاياات األساساية إلتقاان العمال المدرساي. ووهو م صص للتادريب 

رامج باتتركز في التي  كفايات المعلم األساسيةبحيه يغطي الذين لم يكملوا في ال دمة  مس سنوات، 

حساب . كماا توجاه بارامج أساساية أ ارى لبقياة الماوظفين باإلدارة الصفية الموضحة في الجدول أدناه

 .طبيعة عملهم

 استراتيجيات التدريسبرامج  برامج الت طيط للتعلم التعلم والتعليمبرامج مفاهيم 

 برامج االتصال والتفاعل الصفي برامج التقويم الصفي التعليمة في تقنيال دمجبرامج 
 

 المستوى الثاني )اإلثرائية(:

 باشارة أم مانمالتعليمية سواء  كانت وهي مجموعة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التعليم للفئات 

دد،  الل إدارات التعليم، وفي العادة تكون هاذه البارامج ايار منتظماة وليسات فاي ساياق تراكماي محا

ع ساياق ولذا يُسمح للموظف بحضور هذه البرامج لهثراء والفائدة المهنية، و اصة تلاك التاي تتفاق ما

 حتياع الفرد  للموظف.، أو إلشباع االبرامج المستوين األول أو الثاله

دارة إلولااذا يااتم التنساايق المبكاار مااع بدايااة العااام الدراسااي للحصااول علاا  ال طااة الساانوية أو الفصاالية 

ماة ومادى ، لفارز البارامج المقدالتدريب التابعة إلدارة التعليم في كال مان مادينتي مكاة المكرماة وجادة

 .أحد الموظفين ، أو تسديدها الحتياعتوافقها مع السياق التدريبي للمدارس
 

 المستوى الثاله )المتقدم(:

، ألساسايةويشتمل هذا المستوى عل  برامج المهارات المتقدمة التي تتطلب اإللمام بمهارات البارامج ا

يل نها. عل  سبولذا يتم تقديمها تراكميا  بعد الت كد من تطبيق الموظف لمهارات البرامج األساسية وإتقا

 المثال:

 توظيف أبحاه الدماغ في التعليم العروض التقديمية )بريز ( التعليمدمج التقنية في 

 المعلمااااين فااااي مهاااااراتتنميااااة  التعليم المبني عل  المهارات

 البحه اإلجرائي

مهااااارات التاااادريس فااااي تنميااااة 

 المواد الت صصية 
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 :2 طة التعلم النشط

دأ من يتم توزيع البرامج التدريبية عل  طول ال طة ال مسية األول  )عشرة فصول دراسية( بحيه تب

أربعاة . وي صاص لكال معلام 1441/1442وتنتهي في العام الدراساي  1436/1437العام الدراسي 

 فااي المهااارات الت صصااية اسااتراتيجيات الااتعلم ون اارانن فااي ؛ برنامجاااالعااام الدراساايباارامج فااي 

  .التي تعزز بمجموعها مهارات التعلم النشط هنيةوالم

 

 قائمة االحتياجات التدريبية للمعلمين:

 مجاالت:  مسةتنحصر احتياجات المعلمين إجماال  في 

 .الت طيط للدروس: أوال  

 ز علاا  )تحضااير الاادروس وفااق النظريااة؛ األول يُركااثاااله باارامج رئيسااة اعتماادت ماادارس الفااالح

كاارثي تحضير الدروس وفق نماوذع مي تص بالبنائية( التي تم من  اللها ت ليف المقررات، وثانيهما 

 .فهم(، والثاله  اص بالت طيط لضمان فهم الطالب )الت طيط لل)النموذع الرباعي للعرض والتقديم(

 : استراتيجيات التدريس.ثانيا  

اجاات تنطلاق مان احتي التدريسية الحديثاة التاياعتمدت مدارس الفالح سلّة من االستراتيجيات 

ه الاتعلم علا  أناالتعلم النشاط ف ويُعرّ لتعلم النشط في الصفوف الدراسية. تساهم في تحقيق او الطالب،

وقاادرين  ومنظماين ذاتياا ، لذ  يكون فيه التالميذ مسؤولين عان تعلّمهام، حياه يدبنادون فياه منضابطينا

الاتعلم  مهمااتلتحقياق باهتماام ومثاابرة و تحصيلهم. يتحركاون ذاتياا  عل  تعريف أهدافهم وتقييم كفاية 

 .التي يقومون بها واحدة بعد األ رى

 كالتالي: وقد تم تصنيف هذه االستراتيجيات

 .استراتيجيات وأساليب تنمي لدى الطالب المهارات االجتماعية والتعاونية (1)

  أسلوب تعلم أنشطة المجموعات الكبيرة أو الصف كله.Whole Class Learning  

 أسلوب التعلم التعاوني والتشاركي Cooperative and Collaborative Learning 

تهم اسااتراتيجيات وأساااليب تنمااي لاادى الطااالب قاادراتهم العلميااة والمهاريااة بناااء علاا  احتياجااا (2)

 :التعليمية وقدراتهم التحصيلية وانماطهم الش صية

  أسلوب التعلم القائم عل  ال برةExperiential Learning  

  أسلوب تقديم التعلمPresentation Learning  

 :استراتيجيات وأساليب تنمي لدى الطالب مهارات التعلم الذاتي (3)

 العصف الذهني. 

  رائط المفاهيم . 

 مهارات التفكير وطرح األسئلة:ب استراتيجيات وأساليب تنمي لدى الطال (4)

 التفكير الناقد. 

 حل المشكالت. 

 .مفاهيم التعلم والتعليم: ثالثا  

الااتعلم الااتعلم النشااط، مفهااوم ، وهااي: تدريبيااةباارامج  أربعااة اعتماادت ماادارس الفااالحوفيهااا 

 بالمشاريع، توظيف أبحاه الدماغ في التعلم، نموذع الفصل المقلوب.
 

                                                                            
 أنظر  طة التعلم النشط مفصلة في مرفقات الدليل التنظيمي. 2
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 رابعا : دمج التقنية في التعليم.

رة علا  المتاوف الحديثاة التطبيقااتالبرامج التي تدعم تنفيذ الدروس من  االل  وفيها تم اعتماد

 صصااين والباارامج المتصاالة بالتقنيااة الحديثااة المقدمااة ماان  ااالل المتعهاادين المت ،الشاابكة العنكبوتيااة

ل لذكياة، تفعيا، است دامات السبورة االتطبيقات الرقمية، نظام التعلم اإللكتروني)وهي:  المتعاقد معهم.

 .(رواق الفالح، التعامل مع منصة البروجكتورات الذكية

  امسا : التقويم الصفي.

تباار ، مثال: مهاارات طارح األسائلة الصافية، أساس بنااء اال ة من البرامجوفيها تم اعتماد سلّ 

 .، التقويم من أجل التعلمالجيد، تقويم التعلم الصفي، المديرون وتحصيل الطالب

 تقويم التدريب:

نظرياة )كرياك باترياك( ذات  يتبنا ام تقيايم نظا إل -الثاله بمستوياتها-البرامج التدريبية كافة ت ضع 

 المستويات األربع التالية:

 قياس رد فعل المتدرب حول البرنامج التدريبي. .1

 .بعد البرنامج التدريبي قياس مستوى التعلم .2

 .في بيئة العمل قياس مستوى التطبيق .3

 قياس العائد عل  المنظمة )المدارس(. .4

 ويين الثالاهالمستويين األول والثاني يطبقان في بيئة التادريب، بينماا المساتويالحظ في هذا النظام أن 

 والرابع يطبقان في بيئة العمل، ولكل منهم أدواته ونماذجه.
 

 ً  الزيارات الداخلية والخارجية.مسار : ثانيا

أو  عليمياةالتوهي الزيارات التي تتم بتنسيق مسبق مع الجهات المستضيفة لتقديم  بارات إثرائياة للقياادات 

دارس دا ال لماهاذه الزياارات سواء  كانات  ومستجدات العمل التربو ، إلهامهم األفكار اإلبداعية المعلمين بغية

ا علاا  ومشاااهدة تطبيقاتهاا  ارجهااا، وقااد تكااون مصااحوبة بباارامج تدريبيااة لصااقل المهااارات القياديااة مالمملكااة أ

 .أرض الواقع

 ر شامل يحرره الفريق الزائر.ويتم تقويم هذه الزيارات من  الل تقري
 

 ً  (.PLCفرق العمل واللجان المشتركة )مجتمعات التعلم المهنية  مسار :ثالثا

توحياد  المنظمات الحديثة، وهو يعتمد في المقام األول علا  عمل العمل الجماعي المتآزر هو أساس نجاح

وم لتطبياق مفها علا  ا تياار ثالثاة أقساام بداياة   وقد تم االتفااقالتوجه المشترك لفرق العمل وتنظيم بيئة عملها. 

 مجتمعات التعلم، عل  النحو التالي:

 .ُشعبة اللغة العربية 

 .شعبة الرياضيات 

 .شعبة العلوم 
 

 ً  توأمة.الشراكة وال مسار: رابعا

ناه فإلمدارس، اتعتبر عملية تطوير الموارد البشرية عملية شديدة الكثافة الزمنية، ولتسريع هذه العملية في 

حيه تساهم  ارجية ) ارع المملكة( ب أومحلية )دا ل المملكة(  مدارستوأمة مع ال الشراكة أو يمكن النظر في

 .ع التعليميكل منها في تطوير مجاالت محددة، تتعلق بالقيادات المدرسية أو بالمعلمين أو بالطالب أو المنها
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 باإلضااافة إلاا  حصااول ماادارس الفااالح علاا  شااهادات الجااودة واالعتمااادويُؤماال ماان  ااالل هااذا البرنااامج 

ة علا  أن تتحول إل  بيت  برة عالمي ومدارس مانحة للتوأمة عل  مستوى العاالم اإلساالمي، وقاادرالمدرسي 

 دعم مواردها المالية بإنتاع وتصدير المعرفة.

 

 ً  .والملتقيات التربوية المؤتمرات :خامسا

ي سااياق فاارات والملتقيااات التربويااة سلساالة ماان ال باارات العالميااة والمحليااة الحديثااة عااادة مااا تقاادم المااؤتم

ل  مساتوى عالتطوير المهني، وقد سبق لمدارس الفالح أن بادرت في عقد ملتقيين تربويين لتطوير أداء المعلم 

 المنطقة التعليمية واستقدمت لهذا الحده العلمي مجموعة فا رة من المتحدثين.

 
 

 المهنية. اتاالختبارات الوطنية للكفايسادساً: 

 تستهدف مدارس الفالح كافة معلميها في حصولهم علا  صاالحية التادريس والر صاة المهنياة فاي العمال

 التربو ، بما يحقق أول  درجات االمتياز المهني للهيئة التعليمية.

فة يتم حصر كاعليم العام فإنه سوفي حالة تم اعتماد اال تبارات الوطنية من مؤسسة قياس أو هيئة تقويم الت

 المعلمين الذين لم يحصلوا عل  صالحيات التدريس، وفق اآللية التالية:

 فااة يُعتباار كافااة المعلمااين الحكااوميين حاصاالين علاا  صااالحيات تاادريس معتماادة لمجاارد التحاقااه بالوظي

 الحكومية في وزارة التعليم.

 ريس، يين( الذين لم يحصلوا عل  صالحية التدحصر كافة المعلمين المتعاقدين )سعوديون واير سعود

 وبعثهم إلدارة التعليم إلجراء اال تبارات الالزمة ومنحهم صالحية التدريس.

   حصاار جميااع المعلمااين الحكااوميين والمتعاقاادين )سااعوديين واياار سااعوديين( الااذين لاام يحصاالوا علاا

 اولهم دالاوطني )قيااس( لتنظايم  الر صة المهنية، والتنسيق ماع اإلدارة المالياة بجادة ومركاز القيااس

 اال تبارات الوطنية وحصولهم عل  الر صة المهنية.

 

 :التنمية المهنية الذاتيةبرامج  (2

ساات الدراإكماال البرامج التاي يشاارك فيهاا الموظاف بادافع ذاتاي، مثال: التا ليف وإعاداد البحاوه، ووهي 

التطبيقات والمشاركة ب وراق العمل والتجارب  حضور المؤتمرات والملتقيات والمعارض التعليمية، أوالعليا، و

 لم تلفااة علاا االتفاعاال اسااتفادة أو إنتاجااا  أو إدارة للنشاااطات المهنيااة والعلميااة علاا  المواقااع و ،الش صااية فيهااا

 ، ... إلخ.الشبكة، إضافة إل  العضويات العلمية والمهنية

ن  االل وقد تم ت طير هذا البرنامج أيضا  بنظام حوافز متنوعة يعمل عل  رصد التقدم المهني للموظاف ما

 احتساب النقاط المكتسبة له نظير مشاركته وتفاعله مع محاور هذا البرنامج. 

 

 :منسوبي المدارسقاعدة بيانات  تحليل (3

لتشاغيلية افإنه من السهل است الص كافة المعلوماات المتعلقاة باال طط التنسيق مع وحدة تقنية المعلومات ب

ق إليجاابي وتوثياامنسوبي المدارس وجعلها منطلاق التغييار ل العامةبيانات القاعدة للتنمية المهنية باالستفادة من 

دم ت  لكيمدارس للربط هذه القاعدة بمنصة التعلم والعمل عل  كافة البيانات التراكمية المتعلقة بتطوير األداء، 

 كافة المستويات اإلشرافية في المدارس.
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 :الدراسات األكاديمية المتعلقة بمدارس الفالح (4

ي بيئاة تم  الل السنوات العشر الماضية تنفيذ مجموعة مان الدراساات األكاديمياة )ماجساتير ودكتاوراه( فا

ر األداء، كون رافدا  فااعال  فاي تطاويتوقع بعد حصرها وتبويب نتائجها أن تعمل مدارس الفالح بمكة وجدة، وي

لعلمااي كمااا تؤكااد فااي الوقاات نفسااه علاا  مكانااة ماادارس الفااالح العلميااة والتاري يااة، وتضاافي مزياادا  ماان األلااق ا

 والتربو  للمدارس.

 

 .كفاءات واحملافظة عليهااستقطاب الالثًا: ث

تمثل رؤية مدارس الفاالح المنطلاق الارئيس الساتقطاب الكاوادر البشارية المميازة، فكماا أنهاا تمتلاك ن باة مان 

بنااء صاف فهاي أيضاا  تهاتم بالكوادر البشرية المميزة الذين حفظوا لهذا الكيان مكانته عل  امتداد تاري ه المشرق، 

لدف   يحمل صفات التميز المنشود ثان   المتزايادة في ظل التعقيادات نعيش  وأنناألفذاذ األوائل، السيما ل ويكون  ير  د

 .3ة المعلوماتية واالنفتاح العالمي، وكما يقولون: " المدرسة كائن حي معقد له ااية"ثورللعمل التربو  الناتج عن ال

تراطات االشاافااي مجملهااا يااتم اسااتقطاب الكفاااءات التربويااة للعماال فااي ماادارس الفااالح وفااق نليااة ثابتااة تتطلااب 

 :4التالية

 .الحصول عل  المؤهل المناسب للوظيفة بمعدل ال يقل عن جيد 

 .ال برة الميدانية 

 لياقة الصحية.ال 

 .لو السجل الجنائي  

 .امتالك المهارات الفنية المناسبة للوظيفة 

 رة المعلمين يوتعمل مدارس الفالح بالتنسيق المباشر مع إدارة التعليم بمدينتي مكة المكرمة وجدة الستقطاب 

المملكاة دعام عجلاة التربياة والتعلايم ب فاي الحكوميين للعمل في المدارس بصفة  اصة لادورها الريااد  والتااري ي

 .العربية السعودية

واتاب، جهاودا  كبيارة فاي المحافظاة علا  موظفيهاا مان  االل المميازات المادياة )الرمادارس الفاالح  كما تباذل

ظاماا  ، وتفرض نهمالت مين الطبي،....( المقدمة لاإلنجاز،....( والعينية )التذاكر، والجوائز، ووالعالوات، ومكافآت 

 ممن أمضوا سبع سنوات ومضاعفاتها.للحوافز يرتبط بمكه الموظف في المدارس 

 جها.ويظل مجرد العمل في مدارس الفالح األهلية حافزا  ُملهما  لمنسوبيها، وأمال  للكثيرين من  ار

 

   .ابعًا: تطوير نظام إشرايف يتضمن الئحة تقويم األداءر

 :5في بيئات التعلممحاور  ة مسيحده عندما تتوفر تذكر أدبيات التعلم الحديثة أن التعلم الفعال 

 .للدرسالمناسبة  ا تيار أساليب التعلم .1

 .، وتجعل الطالب أكثر نشاطا  اعتماد ال برات التي توسع التفكير .2

  الثقة بالنفس.رفع مستوى والتحفيز و بيئات التعلمفي توفير األمان  .3

                                                                            
 63، التغيير دا ل المدارس، مكتبة العبيكان وهيئة أبو ظبي للثقافة والتراه، ص: 2009أليسون زمودا ون رون،  3
 وما بعدها. 60أنظر الدليل التنظيمي الشامل ص  4
 .60، دليل تدريب المدربين، ص:  21لم مهارات القرن ، قيادة تع2013المعهد القومي للتعليم في سنغافورة   5
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اإلشراف والمتابعة

مجموعات التعلم

البرامج القيمية

دمج التقنية

مرالتدريب المست

 الرسوب. وأتعلم وليس للنجاح تحقق من حدوه الالتقييم لليُطبق  .4

تقاااااااديم المحتاااااااوى التعليماااااااي  .5

كساااااب الطااااالب مهااااارات له

 حياة.ال

ال طااااوط المحاااااور هااااذه تُمثاااال و

العريضة التي ينبغي أن ينطلق منهاا أ  

لادى  مهارات التعلم الحديثاةلتثبيت  معلم

  .الطالب

ماااادارس الفااااالح  وعليااااه اعتماااادت

األهلية العمل عل  توطين هاذه المفااهيم 

ثقافاة العمال الترباو  لادى المعلماين  في

ماان  ااالل نظااام إشاارافي دا لااي يعتمااد 

 :عدة مستويات، عل  النحو التاليعل  

 ( اإلشراف العامالمستوى األول :)ين يعمل في ح المدارس،قادة اإلشراف العام ل يكونبحيه  والمتابعة

 .ارير الفنية، وتحرير التقالمباشرةالمتابعة عل  اإلشراف التنفيذ  و وكالء المدارس للشؤون التعليمية

 المسااتوى الثاااني ( الااتعلم المهنيااة مجموعاااتPLC) : المعلمااون ويقااود هااذه المجموعااات الت صصااية

بحيااه يؤمنااون التبااادل المعرفااي األوائاال 

بين معلماي الت صاص والثقافي لل برات 

ويسااااهمون فاااي تطاااوير مساااتوى األداء 

 الفني وصقل التجارب الصفية.

  المساااتوى الثالاااه )دعااام بااارامج التربياااة

لب(، وتوفره وحدة االقيمية والسلوكية للط

 برامج التعلم.

  :)المستوى الرابع )دمج التقنية في التعليم

لتسهيل عملية التعامل مع التقنياة الحديثاة 

الفني، وتاوفره وحادة تقنياة وتوفير الدعم 

 .واالتصاالت المعلومات

  (:التاادريب المسااتمرال ااامس )المسااتوى 

وفااااااااق االحتياجااااااااات  وتطااااااااوير األداء

، وتااوفره وحاادة تنميااة المااوارد الوظيفيااة

 .البشرية

 مدارس.وتتجمع معلومات كافة المستويات لدى قائد المدرسة وتظهر في تقارير األداء والتقرير السنو  لل

 

 

 

 

التعلم 
الفعال

تقديم المحتوى 
التعليمي للحياة

ليس التقييم للتعلم و
للنجاح أو الرسوب

توفير األمان 
والتحفيز والثقة

بالنفس

اعتماد الخبرات 
كيرالتي توسع التف

اختيار أساليب 
التعلم
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 مهنية تطوير برامج

 

 تصاميم
 هندسية
 وفنية

تفعيل 
التقنية 
الحديث
 ة

ثقافة 
 المنظمة

 االستقطاب
 والرعاية

 نظام
اتصا

 ل

 قيم
 ُملهمة

 حوافز
 داخلية

 وخارجية

 
طالب 

 متفوق

ومتفوق

 تجهيزات
 متطورة

 بيئة
 جاذبة

 جو
 آمن

 نظام
 حوافز

 مهارات
 حياتية

 تواصل
 كفاءات فعال

 بشرية

تتوجاه فاإن كافاة المناشاط اإلشارافية الباد وأن  وحيه أن عمليات الاتعلم الحديثاة تتمركاز حاول الطالاب النشاط

لاذا فقاد تام اعتمااد  طاة  هاا.الثمارة الناتجاة عنالطالب النشط هاو  ليكون

كماا ، تحديدا   تدريبية مفصلة لتدريب المعلمين عل  نليات التعلم النشط

التاي يساع  النظاام  واآلليات كافة البرامج المجاوريوضح الشكل 

  اإلشرافي لتفعيلها في هذا الباب.

في حين ت ضع هاذه البارامج واآللياات للتقاويم المساتمر 

الئحااة تقااويم ونماااذع تتوافااق مااع طبيعااة العماال دوريااا  وفااق 

            دا ل المدارس والتعليمات الوزارية.

 

 

 

 

 

 

 خامسًا: حتقيق التوجه املشرتك والتوافق املهني.
فااة أكباار التحاديات التااي تواجاه العمال فااي المجاال التربااو  هاو إحاداه توجااه مهناي مشااترك لادى كا لعلاه مان

 ة.لم المدرسيالعناصر المؤثرة في تعلم الطالب، بحيه تتضافر جهودهم وتتكامل إلحداه التعلم النشط في بيئات التع

ن بين أهم مالمهني، كان  والتوافقإلحداه التوجه المشترك  مسلكأكثر من  الفالح األهلية مدارس ات ذتولذا 

    الك ما يلي:هذه المس

 التعلم ماان بعضااها الاابعضباا تهااتم (PLCعلاا  هيئااة مجتمعااات تعلاام مهنيااة ) بناااء فاارق عماال ت صصااية .1

 .هنيةوتتشارك فيما بينها األفكار التطويرية، وقد سبق الحديه عنها في برنامج الفالح للتنمية الم

لعاملين في موجهة للقيادات المدرسية، مما ينعكس أثره عل  نمط العمل وأداء بقية ا يةبيتدربرامج تصميم  .2

 المدارس، وقد تكون هذه البرامج دا ل المملكة أو  ارجها.

اللقاءات الدورية التي تهتم بالجوانب الفنية واالجتماعية  .3

 للعاملين بالمدارس، وهي عل  نوعين: 

 لفتاارة عقااد دا اال الماادارس فااي افصاالي يُ  لقاااء

رتكااز علاا  ثالثااة محاااور، أولهااا: يالمسااائية، 

تقاااااديم التغذياااااة الراجعاااااة لاااااألداء المدرساااااي 

ومسااتويات الااتعلم، وثانيهااا: اسااتعراض أوراق 

عمل لتطوير أداء منساوبي المادارس، وثالثهاا: 

المشاااااركات الثقافيااااة واالجتماعيااااة لمنسااااوبي 

 المدارس.

 التوجاه تعميق الجوانب االجتماعية واالنتماء للمدارس والترفيه وفصلية تهتم ب أو أمسيات رحالت

لاك تتتوافاق ماع المناال الساائد فاي  أو أمسايةرحلاة في كل فصل دراسي تنفذ فالمشترك للعاملين، 

ويتعاون  ايرها.جدة.... و وأالمدينة المنورة  وأ؛ كمنطقة الطائف المناسبةالفترة إلحدى المناطق 

دارس الماإدارة  تتنااوبحياه ب ،تنفيذ لهذه األمسايات أو الارحالتالمدارس في اإلعداد وال منسوبو

 رية.المهمة فصليا  بالتنسيق مع وحدة تنمية الموارد البش هذهإتمام عل  وجدة  المكرمة بمكة

التوجه 
المشترك

مجتمعات 
التعلم 
المهنية

تدريب 
القيادات

اللقاءات 
الدورية

ا قياس رض
العاملين

الثقافة 
اإليجابية
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تحليله ل  تعمل علرأ  سنويا  ول استطالعا   ، إذ تجر  وحدة الجودة والتقويمقياس رضا العاملين وتحفيزهم .4

كماا  جادة.للميادان مان  االل التقريار السانو  لمادير  اإلدارتاين بمكاة المكرماة و التغذية الراجعة ثم تقدم

 تحفياز العااملين مان  االل مجموعاة مان الحاوافزتعمل إدارتي المدارس في نهاياة كال عاام دراساي علا  

 المتاحاة ةلمتنوعافاي المناسابات ا وفق نلياة ترشايح محاددة، باإلضاافة إلا  تكاريم العااملين المادية والعينية

 .الدراسي الل العام 

 مستويات: ةثالث عل  دا ل المدارس الثقافة اإليجابيةتوطين  .5

  :مستوى المدرسة 

i. .الشورى مبدأ إسالمي يتم تطبيقه في فعاليات القيادة 

ii. .رقي التعامل بين الزمالء في بيئة العمل 

iii.  التنظيم.المدرسة نمنة وشديدة 

iv.  تقدر المدرسة التغذية الراجعة، وت  ذ

 بها.

v.  ستسلم أبدا .تال فرق العمل 

 

 :مستوى المعلمين  

i. .التميز في التدريس وتحقيق النتائج 

ii. .نتعلم من بعضنا ونتشارك األفكار 

iii. .نقدر االجتهاد ونثني عليه 

 :مستوى الطالب  

i. .االحترام أساس التعامل في المدرسة 

ii. .التعلم متعة ومشاركة 

 وتكون الثقافة إيجابية عندما تحفز المجتمع المدرسي وتدفعه لالبتكار وإنتاع المعرفة.

 

 

.تطبيق مبدأ الشورى•

.رقي التعامل بين العاملين•

.المدرسة نمنة ومنظمة•

.تقدير التغذية الراجعة•

.ال نستسلم أبدا  •

مستوى 
المدرسة

التميز في التدريس•

التعلم المشترك•

.تقدير االجتهاد•

مستوى 
.االحترام المتبادل•المعلمين

.التعلم متعة ومشاركة•

مستوى 
الطالب

 الثقافة اإلجيابية يف املدارس


