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“

“

إن هذه الجائزة إنما ّ
ّ
تمثل الحافز والغاية في الوقت نفسه ،فهي حافز
يدفع إلى الجدية والعمل والتنافس الشريف ،وهي غاية تصبح اإلفادة
منها رمزًا للرغبة الصادقة والعزيمة القوية واإلصرار األكيد

موجهة لكل موظف يعمل في الميدان التعليمي (حكومي أو
جائزة التربوي المتميز هي جائزة
ّ
خاص) يقوم بأدوار مباشرة أو مساندة تجاه الطلبة أو الكادر التعليمي ،بما يفجر طاقاتهم وقدراتهم
نحو التطوير والتحسين المستمر وبما يخدم األهداف اإلستراتيجية للجهات التعليمية التي يعملون بها،
وتشمل الفئات التالية:
ونوابهم ورؤساء األقسام والذين لهم دور مباشر أو مساند
• مدراء الوحدات التنظيمية التعليمية ّ
تجاه الطلبة أو الكادر التعليمي) بما فيهم مدراء المدارس ومساعديهم.
• مشرفي وحدات الخدمات المباشرة للطلبة مثل :الشؤون األكاديمية ،خدمات الطلبة ،اختصاصيي
والموجهين.
األمن والسالمة والصحة ،المرشدين األكاديميين
ّ
مقدمي الخدمات التعليمية واإلرشادية االجتماعية والنفسية المباشرة للطلبة مثل :اختصاص ّيو
•
ّ
األخصائيون االجتماع ّيون والنفس ّيون ،واختصاص ّيو االحتياجات الخاصة.
المختبرات وغرف المصادر،
ّ
تتكون الجائزة من (  ) 6ستة معايير التي يمكن للتربوي المتميز أن يغطي كلها أو بعضها إضافة
إلى السمات الشخصية التي سترد في طلبات الترشح (التزكية) .وتشمل المهارات والقدرات والكفاءات
المطلوبة لتحقيق التم ّيز والريادة على مستوى األفراد شخص ًّيا ومهن ًّيا لما لهذه المعايير من عظيم
األثر على العملية التعليمية وعلى أبنائنا الطالب والذين يعدون الركيزة األساسية لبناء المجتمع وتحقيق
رفعته وتقدمه.
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المعيار األول :األداء واإلنجاز
يركــز هــذا المعيــار علــى مــدى فهــم التربــوي لــدوره

(  ) 250نقطة
•

إنجازات الوحدة التنظيمية التي يشرف عليها خالل
عمله في حال كونه مركز مسئولية.

•

الجهـــود المتفوقـــة التي بذلها التربوي لتحقيق إنجاز
متف ّرد.

•

الحفاظ على نفس مستوى األداء الجيد في حال زيادة
حجم العمل.

•

جهوده المبذولة لتوفير بيئة عمل آمنة له ولزمالءه أثناء
تأدية العمل.

•

البحث عن آليات وسبل تخفيض المصاريف بدون التأثير
على جودة العمل.

•

التعامل مع المعوقات والصعوبات وإيجاد سبل وآليات
لتخطيها ولتحقيق أهداف الجهة التعليمية المتميزة.

فــي تحقيــق التوجّهــات اإلســتراتيجية الخاصــة بالجهــة
التعليميــة ،ومــدى إتقانــه لمهامــه الوظيفيــة وفــق معدالت
األداء المســتهدفة ،كمــا يركــز علــى حجــم ونوعيــة األداء
وطبيعــة اإلنجــازات ســواء تلــك التــي تلبّــي متطلّبــات
عملــه الوظيفــي أو تف ّوقــه.

المعرفة بمهام الوظيفة وتنظيم
1-1
العمل والمهنية في األداء
•

الفهم لدوره في تحقيق الرؤية والرسالة والقيم
واألهداف الخاصة بالجهة التعليمية من خالل معرفته
ومساهمته في وضع أهدافه الوظيفية.

•

اإلعداد لخطة عمل فردية تنسجم مع الخطة
وتوجهاتها.
اإلستراتيجية للجهة التعليمية
ّ

•

اإللمام بوصفه الوظيفي وطبيعة العمل وبكافة
القوانين واألنظمة وإجراءات العمل لتأدية واجباته على
أكمل وجه واكتساب الخبرات ذات العالقة.

•

التنظيم لعمله واستخدامه للوسائل الداعمة (برمجة +
أتمتة) بحيث يتمكن زمالؤه من متابعة العمل من بعده
وفي حال غيابه.

 2-1الجودة واإلنتاجية
•

إنجاز المهام الوظيفية بمستوى أعلى من المتو ّقع عن
طريق مقارنة نسبة أداء التربوي الفعلي مقارنة مع األداء
المطلوب منه.

•

اإلنجازات المتحققة وحجمها في أقل وقت ممكن مقارنة
باآلخرين.

•

نسبة المساهمة في تحقيق األهداف اإلستراتيجية
للوحدة التنظيمية التابع لها.

•

أبرز اإلنجازات خالل سيرته المهنية بالجهة التعليمية
المتميزة ومدى مشاركة اآلخرين في تحقيقها.

 3-1اإلخالص واالنتماء
•

المحافظة على الممتلكات العامة واألجهزة المستخدمة.

•

السعي لتحسين صورة الجهة التعليمية في المواقف
التي تقابله.

•

يحافظ على سرية العمل.

•

بذل جهود إضافية في األزمات التي تواجه الجهة
التعليمية.

•

استعداده لتقديم جهود إضافية إلنجاز العمل دون
مقابل خاصة في أوقات األزمات وأوقات ضغط العمل.
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المعيار الثاني :التعاون وااللتزام المهني
يركــز هــذا المعيــار علــى درجــة تعــاون التربــوي مــع

(  ) 250نقطة
•

ـهل
التعــاون فــي مختلــف المجــاالت ذات الصلــة ممــا يسـ ّ
ويبســـط إجـــراءات العمـــل .كذلـــك تعاونـــه مـــع زمالئـــه
ّ
إلنجـــاز العمـــل بطريقـــة صحيحـــة.

•

امتالك عالقات طيبة مع زمالئه بالعمل ورؤسائه.

•

القدرة على العمل في مجموعات بطريقة منظمة.

المتعامليــن مــن خــارج الجهــة ومــن داخلهــا ومــدى إيجابيتــه
فــي التعامــل معهــم ،كمــا يركــز علــى درجــة االلتــزام
الوظيفــي والســلوكي للتربــوي مــن خــال التزامــه
باألنظمــة المؤسســية واحترامــه لهــا مدعمــ ًا بســجل
خــال مــن المخالفــات بأنواعهــا.
وظيفــي
ٍ

•

االلت ــزام بأنظم ــة عم ــل الجه ــة وسياس ــاتها وإجراءاته ــا
وميثاقهـــا ألخالقيـــات العمـــل.

•

االلتزام بأوقات الدوام والدقة في المواعيد وعدم التغ ّيب
أو مغادرة مقر العمل إال في الحاالت الضرورية.

•

التزامه بأنظمة وتعليمات العمل واللجان ،كذلك التزامه
بتنفيذ المهام التي كلف بها.

•

يم ّث ــل ق ــدوة لزمالئ ــه ف ــي األخ ــاق ونم ــوذج يحت ــذى ب ــه
مـــن حيـــث االلتـــزام بمبـــادئ ونظـــام الحوكمـــة.

المعيار الثالث :الكفاءة المهنية والتطوير المستمر
يركــز هــذا المعيــار علــى كفــاءة التربــوي فــي الجهــة

(  ) 150نقطة
•

المساهمة في تقديم األفكار والمقترحات بغرض
التطوير والتحسين المستمر.

•

االتسام بالمرونة في التنفيذ مع قدرة على التع ّرف على
المشاكل في مجال العمل.

•

القدرة على تطوير العمل ومن ثم المبادرة في تقديم
المقترحات الب ّناءة لتحقيق هذا التطور بما يحقق اإلنتاج
األفضل.

•

القدرة على البحث والقراءة والتع ّلم المستمر الذي يتيح
له إمكانية جلب المعارف الالزمة لحل مشاكل العمل
اليومية.

•

الجهود التي يبذلها التربوي لالرتقاء بتحصيله العلمي
واألكاديمي وكذلك المهني.

•

الحرص والمبادرة بالتع ّلم واالستفادة واكتساب المعرفة
من خبرات ومهارات التربويين األكثر خبرة.

•

الحـــرص علـــى إجـــادة التقنيـــات الحديثـــة فـــي تطويـــر
مهارات ــه اللغوي ــة وقدرات ــه ف ــي مج ــال االتص ــال أو تنمي ــة
ً
مثـــا
مهـــارات فنيـــة متخصصـــة (مـــن خـــال التدريـــب)

التعليميــة ومــدى مناســبتها وتلبيتهــا الحتياجــات الجهــة
حيــث يســتعرض عناصــر كفــاءة التربــوي والتــي ترتكــز
علــى التعليــم ،التدريــب ،المهــارات والخبــرة المناســبة
لطبيعــة عملــه ومــدى قــدرة التربــوي علــى التحصيــل
لالرتقــاء بهــذه الركائــز األربــع بمــا يحقــق التوجّهــات
اإلســتراتيجية للجهــة التعليميــة.

•

القدرة على التخطيط وتقييم وتطوير األداء والتغ ّلب
على صعوبات العمل واتخاذ القرار المناسب.

•

االستعداد لتنفيذ ما يستجد من مهام واستيفاء
متط ّلباتها.

•

القدرة على تحديد واستخدام كافة المعارف والمهارات
والكفاءات الالزمة ألداء المهام.

•

نقل المعارف والمهارات بين زمالءه في مقر عمله.

•

العمل على تطوير المهارات كالمشاركة في الدورات
التدريبية ،ورش العمل ،جلسات العصف الذهني
والمؤتمرات وفرق العمل ...إلخ.

8

معايير فئة التربوي المتميز  24 -سبتمبر 2016

تتع ّلـــق بمهـــام عملـــه وكذلـــك مـــدى تطبيقـــه لهـــذه
المهـــارات فـــي عملـــه.
•

الح ــرص عل ــى التعـ ـ ّرف عل ــى تفاصي ــل ومه ــام العم ــل
بمـــا يعـــزّز تطويـــر مســـاره المهنـــي وتق ّلـــده المناصـــب
القياديـــة واإلشـــرافية عـــن جـــدارة.

•

المشــاركة ف ــي مختل ــف الفعالي ــات ذات الصلــة بطبيعــة
عمل ــه واالنخ ــراط والمش ــاركة ف ــي الجمعي ــات المهني ــة
المتخصصـــة (إن وجـــد).

•

الحـــرص علـــى معرفـــة نتائـــج تقييـــم األداء الخاصـــة بـــه
والوقـــوف علـــى مواطـــن التطويـــر والتحســـين.

(  ) 150نقطة

المعيار الرابع :المبادرة واإلبداع

بإستراتيجية الجهة التعليمية واحتياجات الفئات
المعن ّية.

يركــز هــذا المعيــار علــى المبــادرة واإلبــداع ومســتوى التميّــز
والتفــرّد فيمــا يق ّدمــه التربــوي مــن أفــكار ومقترحــات
وإنجــازات أو بحــوث ودراســات أو أســاليب عمــل متميــزة
تتــواءم وتلبّــي احتياجــات الجهــة التعليميــة وتســاهم

•

تم ّيز وريــادة المبادرات اإلبداعيــة للتربوي من خــالل
المنهجيــات واألسلــوب المتبــع في تقديم المبادرات
واإلبداعات.

•

الجهود التي بذلها التربوي لتطبيق مهاراته وإبداعاته
ولتخطي الصعوبات والمعوقات.

•

النتائج والتأثيرات المترتبة على االبتكارات والمبادرات
اإلبداعية المط ّبقة.

•

المبادرة بالحلول عند حدوث أي مشكلة في العمل.

فــي تطويــر األداء وتحســين اإلنتاجيــة واالرتقــاء بمســتوى
الخدمــات المق ّدمــة للمعنيّيــن.

•

درجة التحفيز الذاتي لدى التربوي للمبادرة واإلبداع.

•

قدمه التربوي من ابتكارات ومبادرات
حجم وطبيعة ما ّ
إبداعية أو ريادية مرتبطة بمجال عمله أو خارج نطاق
عمله (أفكار ،دراسات ،أساليب عمل ،مشاريع ،براءات
اختراع ،مؤلفات علمية ،أبحاث ...إلخ) ومدى ارتباطها

وتحمل المسئولية
المعيار الخامس :المشاركة
ّ
تحمــل التربــوي لمســئولياته
يركــز هــذا المعيــار علــى درجــة
ّ

(  ) 100نقطة
•

تحمل التربوي لضغوطات العمل ومتط ّلباته وأدائه.

•

حجم وطبيعة األداء داخل نطاق العمل.

•

األعمال التطوعية التي أنجزها التربوي ومدى ارتباطها
بمتط ّلبات عمله الوظيفي كالتطوع في األعمال
المتصلة بااللتزامات المجتمعية للجهة.

بهــا الجهــة التعليميــة ،ومــدى مســاهمته فــي الجهــود

•

المشاركة في تحديث وتطوير إجراءات العمل بما يحقق
أهداف الجهة التعليمية.

تحمل المسئولية لما يكلف به من مهام في الحاالت
ّ
غير الروتينية للعمل.

•

المشاركة في النشاطات الرسمية وغير الرسمية
والمناسبات االجتماعية التي تنظمها الجهة.

الوظيفيــة خاصــة فــي الحــاالت غيــر الروتينيــة للعمــل
تحملــه لضغوطــات العمــل وحجــم وطبيعــة األداء
ومــدى
ّ
واإلنجــازات الشــخصية إضافــة إلــى مشــاركته فــي :تحديــث
وتطويــر إجــراءات العمــل ،والنشــاطات والفعاليــات
الرســمية وغيــر الرســمية التــي تنظمهــا /أو تشــارك
التطوعيــة التــي ترعاهــا الجهــة التعليميــة.

•

معايير فئة التربوي المتميز  24 -سبتمبر 2016

9

المعيار السادس :المهارات اإلشرافية
يركــز هــذا المعيــار علــى المهــارات والقــدرات اإلشــرافية
للتربــوي فــي حــال كونــه مركــز مســئولية خاصــة تلــك
المتعلّقــة بالقــدرة علــى التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه
وتنميــة وتدريــب المــوارد البشــرية العاملــة تحــت إشــرافه
وتفويــض الصالحيــات لهــم وتحفيزهــم علــى العمــل
والعطــاء وبنــاء روح الفريــق داخلهــم.

•

فهم واضح لطبيعة ومسئوليات العمل الخاص بالفريق
الذي يقوم التربوي باإلشراف عليه.

•

القدرة على تحديد إستراتيجية واضحة لوحدته (القسم
 /فريق العمل) وإعداد خطة متكاملة لتحقيقها بكفاءة
وفعالية.

•

المهارات في مجال التنظيم واالستغالل األمثل للموارد
البشرية والمادية والتكنولوجية المتاحة وتعظيم
العائد منها.

•

المهــارة في المتابعة والتوجيه والتنسيق وإسناد
المهام وتوزيعها وإعداد التقارير.

•

مدى التطبيق ألساليب موثوقة لقياس مستوى أداء
فريق عمله  /وحدته (القسم) ومتابعة مدى تحقيق
األهداف واتخاذ القرارات المناسبة.

•

المهارة والقدرة على إدارة عملية التغيير والتحديث
والتحسين المستمر نحو األفضل.

•

القدرة على حل المواقف المتعارضة ،ومشاكل ومعوقات
فريق عمله بكفاءة.

•

تقديم القدوة الحسنة لمرؤوسيه في األداء والسلوك.

•

الحرص على تنمية وتدريب الموارد البشرية العاملة
تحت إشرافه وتفويض الصالحيات لهم وتحفيزهم على
العمل والعطاء وبناء روح الفريق داخلهم.
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