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 كيفية إعداد استمارات فئات التفوق الوظيفي

 حالة تطبيقية على فئتي آلمعلم آلمتميز  وآلمعلم آلمبتكر
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 فائت آلتفوق آلوظيفيآلتعرف على 

  كيفية إعدآد آستمارآت فائت آلتفوق آلوظيفيآلتعرف على 

    

5 
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 آلمعايير آلرئيسة في فائت آلتفوق آلوظيفيقائمة آلتعرف على 

 آستمارآت آلتفوق آلوظيفيآكساب آلمتدرب مهارة تعبئة 

 لفئتي آلمعلم آلمتميز وآلمعلم آلمبتكرحالة تطبيقية  



 ُكن ُمختلفا  



فئات 

التفوق 

 الوظيفي 

مساعد 
 املدير

إلاداري 
 املتميز

إلاختصاص ي 
 إلاجتماعي

اختصاص ي 
 املختبر

اختصاص ي 
مركز مصادر 

 التعلم

املعلم 
 املبتكر

املعلم 
 املتميز



 كيفية إعداد استمارات
 فئات التفوق الوظيفي



 كيفية إعداد استمارة فئات التفوق الوظيفي

 
ً
 أوال

 النواحي 

الشكلية 
 لإلستمارة

 
ً
 ثانيا

 التوثيق

 
ً
 ثالثا

املواصفات 

 املوضوعية

 
ً
 رابعا

املبادرة 

 وإلابداع

 وإلابتكار

 
ً
 خامسا

حالة 

 تطبيقية



 
ً
 النواحي الشكلية لإلستمارة أوال

 البناء اللغوي  مقدمة مختصرة

 إبراز إلانجازات

 السيرة الوظيفية

 املهام الحالية
 (حسب الوصف الوظيفي)

 أن يرفق إمكانية 
 :  املتن في 

، أشكال جداول ”
 ،بيانية 

 “صور هامة

 ضمير الغائب ألاسلوب املقالي
 مراعاة 

 الترقيمعالمات 

 
ً
 أصدرت املعلمة كتابا

 «.....»:  بعنوان 

من )حمدان للتميز  شاركت املعلمة في جائزة 
 (على مستوى الدولةالتربوية ألاولى الجوائز 

شاركت املعلمة في احتفاالت اليوم الوطني ، يوم الشهيد ، 
يوم زايد للعمل إلانساني ؛مما ترتب عليه حصولها على 

 شهادات تقدير 

 للمتن  12للعناوين  ،  14: وحجمه        Arial:  نوع الخط 



 
ً
 التوثيق: ثانيا

أنواع 

 ألادلة

محضر 
دراسات  اجتماع

وبحوث 
 وتقارير

شهادة 
 مشاركة

شهادة اجتياز 
 دورة تدريبية

شهادات 
علمية 
 ودراسية

شهادات 
 شكر وتقدير

الوصف 
 الوظيفي

تعاميم 
 وتكليفات

لوائح وأنظمة 
 ومنهجيات

مؤلفات 
وملكية 
 فكرية 

 صور 

مقترحات 
وتظلمات 
 والرد عليها

مقاطع 
 فيديو



 
ً
 التوثيق: ثانيا

ماهي مواصفات الدليل 
 !القوي ؟

التواقيع 

 وإلاعتماد

 التواريخ

الرقم 

 املرجعي



 
ً
 التوثيق: ثانيا

 كيفية 
 !!توثيق ألادلة 

 ألادلة ضعيفة ألادلة قوية



 
ً
 املواصفات املوضوعية إلستمارة التفوق الوظيفي : ثالثا

  
 

 
 املصداقية

املصداقية وألامانة 
في البيانات 

واملعلومات وألادلة 
 املرفقة باإلستمارة

 إلالتزام باملعايير

الحرص على عدم تداخل 
املعلومات وألادلة في 
 املعايير ومراعاة الدقة

 التحليل إلاحصائي

استخدام التحليل إلاحصائي لتوضيح 
مدى تحقق النتائج املرتبطة بكل معيار 
للمستويات املستهدفة وتوضيح حالة 

مع ( مستقرة-سلبية-إيجابية)النمطية 
وجود املقارنة املعيارية مع أداء 

 آلاخرين 
توضيح السببية التي أدت إلى النتائج 

 املتحثققة

وجود خطة أداء 
 وظيفي متكاملة

تتضمن الخطة مؤشرات 
ومقاييس أداء ومستويات 

مستهدفة ومستويات 
 مرجعية 





 
ً
 املبادرة وإلابداع وإلابتكار : رابعا

 تقديم إلاقتراحات وألافكار التطويرية بما فيها مشاريع عمل
 تقديم املساعدة لآلخرين/ املبادرات التطويرية : مثل

حجم ونوعية ألافكار خارج الصندوق من خالل 
ربط بين متغيرين بشكل جديد أو التفكير 

 باملعكوس أو إعادة هندسة إلابداع

 تطبيقات ألفكار إبداعية رائدة/ براءات إلاختراع 

 املبادرة

 إلابداع

 إلابتكار



 
ً
 املبادرة وإلابداع وإلابتكار : رابعا

ضرورة 

التمييز بين 

 المصطلحات 

 الثالثة

ضرورة حفظ 

حقوق الملكية 

الفكرية وتوثيق 

المقترحات المبدعة 

والتطبيقات المبتكرة 

في أنظمة 

المقترحات وجهات 

تسجيل حقوق 

الملكية الفكرية 

 المناسبة

ضرورة وضع 

تصنيف لدرجة 

إبداعية األفكار 

والمقترحات 

والدراسات على 

المستويات 
 المختلفة 

التحليل 

اإلحصائي 

للمقترحات 

واألفكار 

والدراسات 

المبدعة ووضع 

المؤشرات 

والمقاييس 
 المناسبة 



 
ً
 املبادرة وإلابداع وإلابتكار : رابعا

التحليل 

اإلحصائي 

للمقترحات 

واألفكار 

والدراسات 

المبدعة 

ووضع 

المؤشرات 

والمقاييس 
 المناسبة 

نسبة 
املقترحات 
املبدعة 

من إجمالي 
املقترحات 

 املقدمة

نسبة 
املقترحات 
املبدعة 
املطبقة 

من 
إجمالي 
عدد 

املقترحات 
 املبدعة

نسبة 
التطبيقات 
إلابتكارية 
إلى إجمالي 

ألافكار 
إلابداعية 

 املطبقة

إجمالي 
العائد 

املادي من 
تطبيق 
ألافكار 

إلابداعية 
 وإلابتكارات

حجم 
املستفيدين 
من تطبيق 

ألافكار 
إلابداعية 
 وإلابتكارات

قياس 
ألاثر 

املتحقق 
من 

تطبيق 
هذه 

ألافكار 
 إلابداعية



 
ً
 حالة تطبيقية : خامسا

 املعلم املتميز

 املعلم املبتكر



 
ً
 حالة تطبيقية : خامسا

 المعيار األول   -1 املعلم املتميز
 40)األداء واالنجاز 

 (درجة
 وصف وتفريغ االستجابات

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 

 المستحقة
ف من حيث حجم العمل المنجز مقارنة بالمستوى المطلوب  1-1  (.درجات 8)إنجازات الموظَّ

 وقلة اإلنجاز بحجم مقارنة بها تكليفها يتم التي المهام تنفيذ في المنظم والتخطيط والسرعة الدقة المعلمة عمل يزيم 

 إطار ضمن تحقيقها على والعمل السنوي األداء وثيقة تتطلبها التي للتحقيق الموضوعة واألهداف المتاحة الموارد

 متابعة سهولة إلى أدى مما1 مرفق المحدد وقتها في الدرجات كتسليم  المعلمة إنجازات تعددت فقد ، محدد زمني

 بمهام بالقيام تكليفها آخرها كان والتي  عديدة بمسؤوليات تكليفها إلى باإلضافة ، للطالبات التحصيلي المستوى

 وإعداد سنويا   والريادة المناوبة وكذلك (2015-2014) االمتحانات لجنة كرئاسة لغيابها المدرسة في المديرة مساعدة

 فرق وعدة الذكية المدرسة فريق ورئاسة تشكيل اإلنجازات أهم ومن المشاريع، خطط وإعداد وتصحيحها اإلمتحانات

 في دورة 15 المعلمة قدمت حيث 2013 حتى 2011 الرياضيات مادة منسقة – التخطيط فريق في والعضوية أخرى

 2مرفق . تطويرها على المعلمة أشرفت التي اإلنجازات أبرز ومن . وخارجها المدرسة

 والتخطيط الطالبات فئات جميع لرعاية والبرامج الخطط من مجموعة أعددت عملي مهام تعدت التي إنجازاتي من 

 واإلشراف الرسمي الدوام بعد الطالبية المعسكرات تنظيم كذلك له المحدد الوقت في المنهج من لإلنتهاء المنظم الزمني

 التقنيات وتطبيق التعليمية األساليب تطوير في سعيت كما ، والمسابقات الرياضيات أولمبياد في الطالبات مشاركات على

 قبول على إصراري إلى باإلضافة الشاملة والدراسة والدقة الجهد من ذلك يتطلبه مما التدريبية الدورات وعقد الحديثة

 وارتفاع التدريسية العملية تطوير إنجاح في ساهم الذي والحكومة الوزارة أهداف يحقق الذي النوعي للتطوير التحدي

 باإلضافة .امتياز استاهل مشروعي خالل من للتنفيذ المحدد الزمن تفوق وجيزة زمنية فترة خالل التحصيلي المستوى

 اإلبداعية والمبادرات المشاريع لكافة مثالي تطبيق عنها نتج والتي والقيادية التعليمية ومهاراتي قدراتي صقل إلى

 يفوق بتقدير السنوي األداء في تقييمي نتائج عن أسفرت والتي (RADAR) ومنهجية علمية بطريقة والتطويرية

 التميز جوائز من العديد على وحصولي 3مرفق 2013 عام في 3.8و الماضي العام في 3.9 ملحوظ بشكل التوقعات

 المعلم فئة المتميز التعليمي لألداء راشد بن حمدان جائزة  4مرفق 2014 المبدع المعلم فئة التربوية خليفة جائزة مثل

 دروب على مواطنون وجائزة 2010 المتميز المعلم فئة التربوي والتميز لإلبداع الخيمة رأس وجائزة  2010 المتميز

 مسابقة في األول المركز كذلك ، 2014 مالي مسؤول وأفضل 2013اجتماعي مشرف أفضل ولقب 5مرفق  2013التميز

 . هويتي نبض وطني

 شهادة : (1-1-1) دليل 

 لدقة وتقدير شكر

 اإلنجاز وسرعة
  
 
  

  

  

  

  

  

  



 
ً
 حالة تطبيقية : خامسا

 المعيار األول   -1 املعلم املتميز
 40)األداء واالنجاز 

 (درجة
 وصف وتفريغ االستجابات

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 

 المستحقة
ف من حيث حجم العمل المنجز مقارنة بالمستوى المطلوب  1-1  (.درجات 8)إنجازات الموظَّ

 طالبة 120 يفوق الذي الطالبات وعدد شهريا   حصه 48 بواقع مختلفة مناهج 3 المعلمة تدرس

 اإلنتهاء على المعلمة تحرص كما ، االحتياط حصص وكذلك حصصها بجميع المعلمة تلتزم حيث

 10) المعلم دليل في المطروحة الزمنية الخطة حسب المحدد الوقت في الدراسية المناهج من

 في بالدقة متميزة المعلمة ، وتدققها وترصدها وتصححها اإلمتحانات المعلمة تعد كذلك ، (شهور

 الحديثة اإلستراتيجيات فيها تتنوع نموذجية  تعليمية مواقف وتقديم التعليمية المحتويات إعداد

 والتكليفات المهام كافة بتنفيذ المعلمة تقوم ، متميزة إبداعية بطرق التعليمية للتقنيات وتوظيف

 وإعداد الدرجات تسليم في اإلنجاز في والدقة بالسرعة المدرسة إدارة قبل من منها المطلوبة

 في المتميزة التدريبية األنوية إحدى المعلمة تعتبر كما ، المدرسية للمشاريع التشغيلية الخطط

 في العاملة الفئات لجميع المتميزة التدريبية والورش الدورات بتنفيذ تقوم حيث المدرسة

 المسابقات في الطالبات مشاركة على المعلمة تشرف كذلك . والطالبات األمور وأولياء المدرسة

 وأجيال الشباب علماء وجائزة الرياضيات كأولمبياد والدولية المحلية المختلفة والثقافية العلمية

 ويتضح مستمر بشكل الطالبات تحفيز على تعمل حيث 6مرفق PISA الدولية واإلختبارات تعاونية

  . متقدمة مراكز وتحقيق المختلفة والجوائز المسابقات في الطالبات فوز خالل من ذلك أثر

  

  
 
  

 شهادة : (1-1-2) دليل

 خليفة جائزة تقدير

 التربوية
  

  

  

  

  

  



 
ً
 حالة تطبيقية : خامسا

 املعلم املتميز

 األهداف الفردية

المستوى 

 المستهدف

2015 

المستوى  المستويات المرجعية 

المحقق 

2015 

المقارنات 

مع جهات 

أخرى 

2015 

 تحليل السببية

  

2013 2014 
  

المستوى في  نسبة الزيادة

 التحصيلي

  بنسبة التحصيلي المستوى رفع

 الثاني الدراسي الفصل في 20%

 األول الدراسي بالفصل مقارنة

 

20% 10%  15%  20%  

18%  

المقارنة 

مع مدرسة 

 رأس

 الخيمة

  الدراسي التحصيل لرفع اإليجابية النمطية

 الدراسي التحصيل معدل ارتفاع إلى ترجع

 الثاني الدراسي الفصل في للطالبات

 وهذا األول الدراسي بالفصل مقارنة

 التي واإلثرائية العالجية الخطط إلى يرجع

 الفصل في التحصيل نتائج بعد تطبيقها تم

 الطالبات فئات لجميع األول الدراسي

   المستوى تقدم ومتابعة

  

 التطوير المهني

عدد الساعات المعتمدة للتدريب 

المهني ومدى اإلستفادة منها ونقل 

 الخبرات لآلخرين

 

ساعة 40 ساعة 100 ساعة 60  ساعة 105   

ساعة  80

المقارنة 

مع متوسط 

المدارس 

لنفس 

 النطاق

 2015 لعام المستهدف المستوى تحقيق

 التطوير لمؤشر إيجابية نمطية تحقيق مع

 البرنامج تطبيق إلى يرجع المهني

 الوزارة قبل من التخصصي التدريبي

 المعلمين لجميع

  



 
ً
 حالة تطبيقية : خامسا

 المعيار األول   -1 املعلم املتميز
 40)األداء واالنجاز 

 (درجة
 وصف وتفريغ االستجابات

 قائمة المرفقات واألدلة
الدرجة 

 المستحقة
ف من حيث حجم العمل المنجز مقارنة بالمستوى المطلوب  1-1  (.درجات 8)إنجازات الموظَّ

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

 األهداف الفردية

المستوى 

 المستهدف

2015 

 المستويات المرجعية 
المستوى 

المحقق 

2015 

المقارنات 

مع جهات 

أخرى 

2015 

 تحليل السببية

  

2013 2014 
  

المستوى في  نسبة الزيادة

 التحصيلي

  بنسبة التحصيلي المستوى رفع

 الدراسي الفصل في 20%

 الدراسي بالفصل مقارنة الثاني

 األول

 

20% 10%  15%  20%  

18%  

المقارنة 

مع 

مدرسة 

 رأس

 الخيمة

 التحصيل لرفع اإليجابية النمطية

 معدل ارتفاع إلى ترجع الدراسي

 الفصل في للطالبات الدراسي التحصيل

 بالفصل مقارنة الثاني الدراسي

 الخطط إلى يرجع وهذا األول الدراسي

 بعد تطبيقها تم التي واإلثرائية العالجية

 الدراسي الفصل في التحصيل نتائج

 ومتابعة الطالبات فئات لجميع األول

   المستوى تقدم

  

 التطوير المهني

عدد الساعات المعتمدة للتدريب 

المهني ومدى اإلستفادة منها 

 ونقل الخبرات لآلخرين

 

ساعة 40 ساعة 100 ساعة 60  ساعة 105   

ساعة  80

المقارنة 

مع 

متوسط 

المدارس 

لنفس 

 النطاق

  لعام المستهدف المستوى تحقيق

 إيجابية نمطية تحقيق مع 2015

 إلى يرجع المهني التطوير لمؤشر

 التخصصي التدريبي البرنامج تطبيق

 المعلمين لجميع الوزارة قبل من

  



 
ً
 حالة تطبيقية : خامسا

 املعلم املبتكر

 المعيار األول   -1

المشكلة التي قدم 

الحل االبتكاري 

 25)لمعالجتها 

 (درجة

 قائمة المرفقات واألدلة وصف وتفريغ االستجابات
الدرجة 

 المستحقة

1 

  املدرس ي الجدول  تنظيم وصعوبة للمعلمات الدراسية الحصص كثافة تشكل
 
 يحول  عائقا

 تنفيذ خالل ألامور  أولياء حضور  نسبة إنخفاض وكذلك وإلاجتماعات اللقاءات عقد دون 

 تخدم والتي التعليمية باألهداف الخاصة الذهني العصف وجلسات النقاشية الجلسات

 . ومخرجاتها التعليمية العملية محاور  جميع
 

 الجدول: (1-1-1) دليل

   المدرسي

  

2 



 
ً
 حالة تطبيقية : خامسا

 املعلم املبتكر

 المعيار الثاني    -2
وصف الحل االبتكاري 

 (درجة 35)
 قائمة المرفقات واألدلة وصف وتفريغ االستجابات

الدرجة 

 المستحقة

1 

 التقنيات توظيف خالل من (الذكي) الذهني العصف جلسات بتنفيذ املعلمة قامت

 املقترحة ألافكار  جميع تسجيل في استخدامها يتم إلكترونية لوحات تصميم في الحديثة

 التواصل وسائل خالل من الجلسات هذه في املشاركة الفئات لجميع إرسالها يتم بحيث

 وتسجيل فيه املشاركة يرغب الذي املحور  اختيار  خاللها من ويستطيع الحديثة إلالكترونية

 تطبيق وتم ومبتكرة فاعلة بصورة تفعيلها تم حيث مكان أي وفي وقت أي في ألافكار  جميع

  لتواجدهم الحاجة دون  الفئات جميع مع رائعة بصورة الفكرة
 
 .معا

 تعميم: (2-1-1) دليل

 الذهني العصف جلسات

 الفئات لجميع الذكي
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ً
 حالة تطبيقية : خامسا

 املعلم املبتكر

 المعيار الثالث    -3
نتائج وأثر تنفيذ الحل 

 (درجة 40) االبتكاري
 قائمة المرفقات واألدلة وصف وتفريغ االستجابات

الدرجة 

 المستحقة

1 

 الابتكاري  الحل إنجاز  في والفاعل الكبير  ألاثر  (الذكي) الذهني العصف فكرة لتطبيق كان

  املعنية الفئات جميع تواجد امكانية عدم ملشكلة
 
 العصف وجلسات الاجتماعات في معا

 للجميع الفرصة وإتاحة ، %30 بنسبة املعنية للفئات الوقت توفير  إلى أدى مما ،  الذهني

 وكانت مكان أي وفي وقت أي في الذهني العصف محاور  إلى والوصول  عائق دون  للمشاركة

  فاعلة املشاركة
 
 عن املشاركة الفئات لجميع وسهولة يسر  بكل الوصول  تم حيث جدا

 ساعد والذي ، واحد شخص حساب في منظمة وبصورة الذكية التواصل وسائل طريق

 طريق عن الناتجة باألفكار  املعنية  الفئات جميع مشاركة ثم وتحليلها تنفيذها تسهيل على

 حيث ؛ الابتكاري  الحل هذا عن املعنية الفئات رضا درجة قياس تم وقد ، الذكي التواصل

 . %87 الرضا درجة بلغت

(  3-1-1)دليل 

المبادرات التي تم :

 اعتمادها 

 

(  3-1-2)دليل 

االستبانات وتقرير قياس 

 األثر
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 تقديم املدربة شكرآ  لحضوركم 
منه عبدهللا بن قضيب آلزعابي
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