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المعايير والمسارات المهنية للمعلمين
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المجال األول
القيم والمسؤوليات المهنية

ــة داخــل  ــم المهني ــز هــذا المجــال علــى مســؤوليات المعل يرّك
ــل القيــم األخاقيــة  الصــف الدراســي وخارجــه، ويتضمــن َتمثُّ
والتشــجيع علــى االلتــزام بهــا، وتعزيــز الهوّيــة الوطنيــة، واحتــرام 
التنــوع الثقافــي، كمــا يؤكــد علــى التطويــر المهنــي للمعلــم، 
والمســارات  للمعاييــر  العميــق  والتحليــل  الفهــم  ضــوء  فــي 
المهنيــة للمعلميــن، مــع الحــرص علــى تكويــن عاقــات إيجابيــة 
والمحلــي  المهنــي  والمجتمــع  األمــور  وأوليــاء  الطــاب  مــع 
ــة التعليميــة، وتطبيــق  ــة التخطيــط للعملي وإشــراكهم فــي عملي
اللوائــح والسياســات التعليميــة، واإلســهام فــي قيــام المدرســة 

برســالتها التعليميــة والتربويــة.
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المعيار األول: االلتزام بالقيم اإلسالمية الّسمحة وأخالقيات المهنة

وصف األداء

)6(

)5(

)7(

يلتــزم المعلمــون بــأن يكونــوا نموذجــًا للطــاب فــي االمتثــال بالِقَيــم اإلســامية الوســطية والّســمحة، وتمثيل الهوّيــة الوطنية 
وتعزيــز االنتمــاء الوطنــي، واحتــرام الثقافــات األخــرى، كمــا يّطلعــون بعمــق علــى ميثــاق أخاقيــات المهنــة والسياســات واللوائــح 

التعليميــة، ويلتزمــون بهــا.

ال. 5( عناصر جودة األداء في كل مستوى من مستويات األداء المهنية لمعايير المعلمين المهنية، ووصُف خصائص أداء متفق عليها، قابلة للماحظة والقياس، وتؤدي إلى تعلم فعَّ
الة ابتكار طرق واستراتيجيات وأدوات جديدة لتحقيق أثر إيجابي ملموس على أداء الطاب. 6( يقصد بتطوير أساليب فعَّ

رها المعلم لزمائه، وتدريبهم ومساعدتهم على تطبيقها. 7( ُيقصد بدعم الزماء نشر ومشاركة األساليب التي طوَّ
ن. 8( ُيقصد بقيادة المبادرات قدرة المعلم على تحفيز الزماء نحو اإلبداع الجماعي لتطوير أساليب مبتكرة ومتمّيزة، وتطبيقها في مجال معيار فرعي معيَّ

المعيار الفرعي

يَتمّثل الِقَيم اإلسالمية الوسطية والّسمحة 
في المواقف التعليمية المختلفة، ويقود 

مبادرات تطوير  وتطبيق  أساليب مبتكرة تعزز 
تلك الِقَيم، وتقويم أثر تطبيقها.

يَتمّثل الِقَيم اإلسالمية الوسطية والّسمحة 
في المواقف التعليمية المختلفة؛ ويطور 

أساليب فّعالة      تهدف إلى تعزيزها، ويدعم 
بها زمالءه     .

يَتمّثل الِقَيم اإلسالمية الوسطية 
والّسمحة في المواقف التعليمية 

المختلفة.

1.1

االلتزام بالِقَيم اإلسالمية السمحة

ُيعزز الهوّية الوطنية ويحترم التنوع الثقافي في 
المواقف التعليمية المختلفة، ويقود مبادرات 

تطوير وتطبيق أساليب مبتكرة تعزز الهوية 
الوطنية، ويقّوم أثر تطبيقها.

ُيعزز الهوّية الوطنية ويحترم التنوع الثقافي 
ر  في المواقف التعليمية المختلفة، ويطوِّ

أساليب فّعالة تعزز الهوية الوطنية، ويدعم 
بها زمالءه.

ُيعزز الهوّية الوطنية ويحترم التنوع 
الثقافي في المواقف التعليمية 

المختلفة.

1.2

تعزيز الهوية الوطنية والتنّوع الثقافي

ُيطِبق متطلبات ميثاق أخالقيات مهنة التعليم 
والسياسات واللوائح واألهداف التعليمية، 

ويقود مبادرات تطوير وتطبيق أساليب مبتكرة 
تدعم االلتزام بها، كما يقّوم أثر تطبيقها.

ُيطِبق متطلبات ميثاق أخالقيات مهنة التعليم 
والسياسات واللوائح واألهداف التعليمية، 

ر أساليب فّعالة تدعم تحقيقها، ويدعم  ويطوِّ
بها زمالءه.

ُيطِبق متطلبات ميثاق أخالقيات مهنة 
التعليم والسياسات واللوائح واألهداف 

التعليمية.

1.3

االلتزام باألخالق المهنية والسياسات 
واللوائح التعليمية

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس

)8( 
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المعيارالثاني : التطوير المهني المستمر 

وصف األداء

يضــع المعلمــون أهدافــًا واضحــة لتطويــر األداء المهنــي المســتمر وفــق احتياجاتهــم، فــي ضــوء المعاييــر المهنيــة للمعلميــن، 
ويضعــون الخطــط المناســبة لتحقيقهــا وتطبيقهــا مــن أجــل تحســين أدائهــم.

المعيار الفرعي

يعرف ويحلل المعايير والمسارات                                                            
المهنية للمعلمين وتطبيقاتها، ويضع أهدافًا 
لتطوير األداء المهني في ضوئها والتخطيط 

لتحقيقها، ويقود مبادرات لوضع خطط مبتكرة 
لتطوير األداء المهني، ويقّوم خطط زمالئه.

يعرف ويحلل المعايير  والمسارات المهنية 
للمعلمين وتطبيقاتها، ويضع أهداف 

لتطوير األداء المهني في ضوئها والتخطيط 
الة في تخطيط  لتحقيقها، ويطور أساليب فعَّ
وتنفيذ التطوير المهني، ويدعم بها زمالءه.

يعرف ويحلل المعايير والمسارات 
المهنية للمعلمين وتطبيقاتها، ويضع 

أهدافًا لتطوير األداء المهني في 
ضوئها والتخطيط لتحقيقها.

 2.1

وضع أهداف لتطوير األداء المهني 
والتخطيط لتحقيقها 

ُينفذ خطة تطوير األداء المهني وُيقومها، 
ويقود مبادرات تطوير وتطبيق خطط تطويرية 
مهنية مبتكرة، ويقّوم تنفيذ الزمالء لخططهم.

مها،  ُينّفذ خطة تطوير األداء المهني وُيقوِّ
الة لتحقيقها، ويدعم بها  ر أساليب فعَّ ويطوِّ

زمالءه.

ُينفذ خطة تطوير األداء المهني 
وُيقومها.

2.2

تطوير األداء المهني في ضوء المعايير 
المهنية

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس
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المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

وصف األداء 

يبنــي المعلمــون عاقــات عمــل فّعالــة مــع أوليــاء األمــور، ويتفاعلــون مــع الزمــاء فــي مجتمعــات التعلــم المهنيــة، والمجتمــع 
المحلــي، ويشــركونهم فــي المســؤولية التعليميــة والتربويــة. 

نون فيها ممارساتهم التعليمية. ون فيها مسؤولية التطوير المهني لذواتهم ولآلخرين، ويحسِّ 9( هي المجتمعات المهنية التي يتبادل فيها المعلمون المعارف والخبرات التعليمية، ويتولَّ

المعيار الفرعي

يتواصل بفاعلية مع أولياء األمور لتحديد نقاط 
القوة لدى أبنائهم وما يواجههم من تحديات، 

ويقود مبادرات تطوير وتطبيق أساليب مبتكرة 
تعزز تفاعل أولياء األمور، كما يقّوم تفاعل 

زمالئه مع أولياء األمور.

يتواصل بفاعلية مع أولياء األمور لتحديد نقاط 
القوة لدى أبنائهم وما يواجههم من تحديات، 

الة تهدف إلى تحسين  ويطّور أساليب فعَّ
التفاعل مع أولياء األمور، ويدعم بها زمالءه.

يتواصل بفاعلية مع أولياء األمور 
ويشركهم في تحديد نقاط القوة لدى 

أبنائهم وما يواجههم من تحديات، 
بهدف تحسين تعلمهم.

3.1

التفاعل مع أولياء األمور 

 يؤثر في مجتمعات التعلم المهنية المباشرة 
وغير المباشرة التي تشمل قنوات التعلم 

اإللكترونية، ويقود مبادرات تطوير وتطبيق 
أساليب مبتكرة تعزز التفاعل مع المجتمع 

المهني، كما يقّوم تفاعل زمالئه.

يتفاعل مع مجتمعات التعلم المهنية المباشرة 
وغير المباشرة التي تشمل قنوات التعلم 

الة لتحسين  اإللكترونية، ويطّور أساليب فعَّ
التفاعل مع المجتمع المهني، ويدعم بها 

زمالءه.

يشارك في مجتمعات التعلم المهنية 
المباشرة وغير المباشرة التي تشمل 

قنوات التعلم اإللكترونية لتحسين 
الممارسة.

3.2

التفاعل مع مجتمعات التعلم المهني

يؤثر في األنشطة التي تدعم الشراكات بين 
المدرسة والمجتمع المحلي بما قد يشمل برامج 

التطوع، ويقود مبادرات في تطوير وتطبيق 
أساليب مبتكرة تعزز التفاعل مع المجتمع 

المحلي، كما يقّوم تفاعل زمالئه.

يتفاعل في األنشطة التي تدعم الشراكات 
بين المدرسة والمجتمع المحلي بما قد 

الة  ر أساليب فعَّ يشمل برامج التطوع، ويطوِّ
تهدف إلى تحسين التفاعل مع المجتمع 

المحلي، ويدعم بها زمالءه.

يشارك في األنشطة التي تدعم 
الشراكات بين المدرسة والمجتمع 

المحلي بما قد يشمل برامج التطوع 
وفق السياسات التعليمية.

3.3

التفاعل مع المجتمع المحلي )الشراكة 
المجتمعية(

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس

)9( 
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المجال الثاني
ــز هــذا المجــال علــى المعــارف التــي يحتــاج إليهــا المعلــم المعرفة المهنية يرّك

لتوفيــر فــرص تعليميــة ذات جــودة عالية للطــاب، ويتضّمن ذلك 
اإللمــام بالمهــارات الّلغويــة والكّميــة ومعرفــة الطــاب وكيفيــة 
تعلمهــم، ومعرفــة المنهــج وطــرق التدريــس العامــة، والتمكــن 
مــن مجــال التخصــص الــذي ســوف يقــوم بتدريســه ومســتجداته 

وطــرق تدريســه.
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المعيار الرابع: اإللمام بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية

يجيــد المعلمــون اســتخدام مهــارات اللغــة العربيــة والعنايــة بهــا فــي عمليــة التعليــم والتعلــم، ومعرفــة بنيــة األعــداد والعمليــات 
الحســابية، ومفاهيــم وأســاليب القيــاس، وجمــع وتحليــل البيانــات، وتفســير نتائجهــا في العمليــة التعليمية. 

وصف األداء 
المعيار الفرعي

يتقن فهم النص المسموع والمقروء ويوظفه 
في العملية التعليمية.

ق في فهم النص المسموع والمقروء  َيتعمَّ
ويوظفه في العملية التعليمية.

يستوعب النص المسموع والمقروء 
ويوظفه في العملية التعليمية.

4.1

استيعاب النص المسموع والمقروء

يتقن مهارات التعبير الكتابي ويراعي قواعد 
الكتابة اإلمالئية السليمة في العملية 

التعليمية.

يجيد بعمق مهارات التعبير الكتابي ويراعي 
قواعد الكتابة اإلمالئية السليمة في العملية 

التعليمية.

يجيد المهارات األساسية للتعبير الكتابي 
ويراعي قواعد الكتابة اإلمالئية السليمة 

في العملية التعليمية.

4.2

التعبير الكتابي الصحيح ومراعاة الكتابة 
اإلمالئية السليمة 

يتقن مهارات التحدث والقراءة في العملية 
التعليمية  بلغة صحيحة وسليمه.

يجيد بعمق مهارات التحدث والقراءة بلغة 
صحيحة وسليمة في العملية التعليمية.

يجيد المهارات األساسية للتحدث 
والقراءة بلغة صحيحة وسليمة في 

العملية التعليمية.

4.3

التحدث والقراءة بلغة صحيحة وسليمة

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس
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10( يقصــد بالمعرفــة األساســية معرفــة وفهــم وتحليــل للنظريــات والنمــاذج واألطــر األساســية ذات العاقــة بالمعيــار الفرعــي، واالطــاع علــى مســتجداتها، والقــدرة علــى تنفيــذ سلســلة مــن الخطــوات واإلجــراءات تعكــس 

المعرفــة األساســية، وتوظيفهــا فــي المواقــف التعليميــة المختلفــة.

11( يقصــد بالمعرفــة العميقــة القــدرة علــى المقارنــة والتحليــل واالســتقراء واالســتنباط والتجريــد وتقييــم ونقــد المعرفــة والممارســة المهنيــة، وتعزيزهــا باالطــاع علــى المســتجدات ذات العاقــة بالمعيــار الفرعــي، والقــدرة 

الــة، تدعــم الممارســة الذاتيــة، وتدريــب الزمــاء عليهــا. علــى تطويــر أســاليب فعَّ

12( يقصــد بإتقــان المعرفــة التمكــن العلمــي الــذي ينعكــس علــى الممارســة العمليــة المتمّيــزة، ويشــتمل علــى تنفيــذ بحــث إجرائــي ذي عاقــة بالمعيــار الفرعــي للتوصــل إلــى حلــول للمشــكات والتحديــات التــي تواجههــا 

المدرســة، وتحفيــز وقيــادة الزمــاء لتطويــر أســاليب مبتكــرة ومتمّيــزة ذات عاقــة بالمعيــار الفرعــي، وتقويــم أداء الزمــاء.

المعيار الرابع: اإللمام بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية

وصف األداء 
المعيار الفرعي

يعرف بإتقان  بنية األعداد والعمليات الحسابية، 
ومفاهيم القياس وأساليبه والمعادالت الجبرية 

األساسية التي تجري عليها في العملية 
التعليمية.

يعرف بعمق  بنية األعداد والعمليات 
الحسابية، ومفاهيم القياس وأساليبه 

والمعادالت الجبرية األساسية التي تجري 
عليها في العملية التعليمية.

يملك معرفة أساسية  عن بنية األعداد 
والعمليات الحسابية، ومفاهيم القياس 
وأساليبه والمعادالت الجبرية األساسية 
التي تجري عليها في العملية التعليمية.

4.4

بنية األعداد والعمليات الحسابية 
ومفاهيم القياس وأساليبه 

يتقن مهارات جمع وتحليل البيانات وتفسيرها 
ويستخدمها في العملية التعليمية.

يجيد بعمق مهارات جمع وتحليل البيانات 
وتفسيرها ويستخدمها في العملية 

التعليمية.

يجيد المهارات األساسية لجمع وتحليل 
البيانات وتفسيرها ويستخدمها في 

العملية التعليمية.

4.5

جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها

يعرف بإتقان تقنيه المعلومات واالتصال 
وتطبيقاتها ومستجداتها، ويجيد المهارات 

الرقمية التي ُتسِهم في تحسين تعلم الطالب.

يعرف بعمق تقنيه المعلومات واالتصال 
وتطبيقاتها ومستجداتها، ويجيد المهارات 

الرقمية التي ُتسِهم في تحسين تعلم 
الطالب.

يعرف اساسيات تقنية المعلومات 
واالتصال وتطبيقاتها ومستجداتها، 

ويجيد المهارات الرقمية التي ُتسِهم 
في تحسين تعلم الطالب.

4.6

تقنية المعلومات والمهارات الرقمية

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس
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المعيار الخامس : المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه

يفهــم المعلمــون خصائــص نمــو الطــاب وتأثيرهــا علــى التعلــم، ويراعــون الفــروق الفرديــة، ويوفــرون فرصــًا تعليميــة تلبــي 
االحتياجــات المتنوعــة للمتعلميــن مــن الخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة المختلفــة، وتدعــم النمــو المتكامــل للطــاب بمــا فيهــم 
ذوو االحتياجــات الخاصــة الذيــن يختلفــون عــن غيرهــم مــن الطــاب فــي خصائصهــم العقليــة أو الجســدية مثــل ذوي اإلعاقــة أو 

الموهوبيــن.

وصف األداء 
المعيار الفرعي

يعد بحوثًا إجرائية  حول خصائص نمو الطالب؛ 
ليقود مبادرات تطوير وتطبيق أساليب مبتكرة 

تهدف إلى تحديد وتطبيق أنشطة تعليمية 
تراعي المراحل العمرية.

يتعّمق في فهم خصائص نمو الطالب؛ 
الة تهدف إلى تحديد  ليطّور أساليب فعَّ

وتطبيق أنشطة تعليمية تراعي المراحل 
العمرية، ويدعم بها زمالءه.

يعرف الخصائص األساسية لنمو 
الطالب؛ لتحديد وتطبيق أنشطة 
تعليمية تراعي المراحل العمرية.

5.1

خصائص النمو وأثرها في التعلم

يعد بحوثًا إجرائية حول الفروق الفردية بين 
الطالب الناجمة عن تنوع خلفياتهم االجتماعية 
واالقتصادية، وخصائصهم البدنية والعقلية؛ 
ليقود مبادرات تطوير وتطبيق أساليب مبتكرة 

تهدف إلى مراعاة احتياجاتهم وجاهزيتهم 
للتعلم.

يتعّمق في فهم الفروق الفردية بين الطالب 
الناجمة عن تنوع خلفياتهم االجتماعية 

واالقتصادية، وخصائصهم البدنية والعقلية؛ 
الة تهدف إلى مراعاة  ليطّور أساليب فعَّ

احتياجاتهم وجاهزيتهم للتعلم، ويدعم بها 
زمالءه.

يعرف الفروق الفردية األساسية بين 
الطالب والناتجة عن تنوع خلفياتهم 

االجتماعية واالقتصادية  ، وخصائصهم 
البدنية والعقلية لتحديد احتياجاتهم 

وجاهزيتهم للتعلم.

5.2

الفروق الفردية وأثرها في التعلم

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس
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المعيار الخامس : المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه

وصف األداء 
المعيار الفرعي

يعد بحوثًا إجرائية حول كيفية تعلم الطالب؛ 
و يقود مبادرات تطوير وتطبيق أساليب 

مبتكرة تهدف إلى تنظيم المحتوى والعمليات 
التعليمية و زيادة  تفاعل الطالب.

يّطلع بعمق على المراجع واألبحاث المتعلقة 
بكيفية تعلم الطالب ومستجداتها؛ ليطّور 
أساليب فعالة تهدف إلى تنظيم المحتوى 

والعمليات التعليمية لزيادة تفاعل الطالب، 
ويدعم بها زمالءه.

يّطلع على المراجع واألبحاث األساسية 
المتعلقة بكيفية تعلم الطالب 

ومستجداتها؛ لدعم وتجويد التعلم 
بما يشمل أساليب البناء على معارف 

الطالب وخبراتهم السابقة.

5.3

كيفية تعلم الطالب

يعد بحوثًا إجرائية حول خصائص الطالب ذوي 
االحتياجات الخاصة؛ و يقود مبادرات تطوير 

وتطبيق أساليب مبتكرة لتلبية احتياجات تعلمهم.

يتعّمق في فهم خصائص الطالب ذوي 
االحتياجات الخاصة؛ و يطور  أساليب فعالة 
لتلبية احتياجات تعلمهم، ويدعم بها زمالءه.

يعرف الخصائص األساسية للطالب 
ذوي االحتياجات الخاصة ويتبع اإلجراءات 

الالزمة لتلبية احتياجات تعلمهم.

5.4

خصائص ذوي االحتياجات الخاصة

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس

13( البحــث اإلجرائــي هــو بحــث علمــي تطبيقــي يقــوم بــه المعلمــون أو قــادة المــدارس بهــدف تطبيــق المعرفــة النظريــة و القوانيــن العلميــة لحــل مشــكات واقعيــة محــددة ، ولتطويــر ممارســات تعليميــة قائمــة فــي إطــار 

عملــي إجرائــي موجــه نحــو تحســين العمــل التعليمــي و الممارســات المتصلــة بــه. 

14( فروق كمية ونوعية بين الطاب في جميع الخصائص العقلية والجسمية واالجتماعية واالنفعالية أو بعضها.

15( متغيرات ترتبط بالواقع االجتماعي واالقتصادي و الثقافي للطالب تؤثر على تعّلمه.

16(مجموعــة مــن الطــاب الذيــن يختلفــون عــن غيرهــم مــن حيــث القــدرات العقليــة، أو الجســمية، أو الحســية، أو مــن حيــث الخصائــص الســلوكية، أو اللغويــة أو التعليميــة، فيكونــون أعلــى أو أقــل مــن متوســط الطــاب 

العادييــن؛ ممــا يتطلــب تكييــف الممارســات التدريســية وتعديلهــا لتلبيــة حاجاتهــم التعليميــة. ويشــمل ذلــك الطــاب ذوي اإلعاقــة، والطــاب الموهوبيــن.
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17( خاصة الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال معرفي معّين، وطرق معالجة هذه المعلومات بشكل ُيِعْيُن المتعلم في فهم المعرفة والوصول لها.

18( ما يتبعه المعلم من خطوات متسلسلة متتالية مترابطة يضعها قبل دخول الدرس؛ لتحقيق هدف أو مجموعـة أهـداف تعليمية في موقف تعليمي معين.

المعيار السادس : المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه  

وصف األداء 
المعيار الفرعي

يعد بحوثًا إجرائية حول محتوى التخصص الذي 
ُيدرسه وتطبيقاته العملية، ويقود مبادرات 

إلثراء محتوى التخصص ونشر مستجداته.

يمتلك معرفة عميقة لمحتوى التخصص 
الذي ُيدرسه وتطبيقاته العملية، ويطلع على 

المراجع والبحوث حول تخصصه، ويشارك 
زمالءه بمستجدات التخصص.

يمتلك المعرفة األساسية لمحتوى 
التخصص الذي ُيدّرسه وتطبيقاته 

العملية، ويطلع على المراجع والبحوث 
حول تخصصه ومستجداتها.

6.1

محتوى التخصص

يعد بحوثًا إجرائية حول طرق التدريس المرتبطة 
بالتخصص، ويقود مبادرات تطوير وتطبيق 
أساليب مبتكرة تعزز تفاعل الطالب وتحسن 

تعلمهم.

يمتلك معرفة عميقة لطرق التدريس الخاصة 
الة تعزز تفاعل  بالتخصص، ويطور أساليب فعَّ
الطالب وتحسن تعلمهم، ويدعم بها زمالءه.

يمتلك المعرفة األساسية بطرق 
التدريس الخاصة بالتخصص؛ لتعزيز 

تفاعل الطالب وتحسين تعلمهم.

6.2

طرق التدريس الخاصة بالتخصص

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس

يعرف المعلمون محتوى التخصص الذي يقومون بتدريسه، ويّطلعون باستمرار على مستجداته، وطرق التدريس الخاص به.
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19( مجموعة األسس والمبـادئ والمنطلقات التي تستند إليها أي طريقة، أو أسلوب مـن طـرق وأسـاليب التدريس، سواء أكانت هذه األسس أكاديمية متخصصة، أم تربوية مهنية، أم اجتماعية، أم نفسية.

المعيارالسابع: المعرفة بالمنهج وطرق التدريس العامة

وصف األداء 
المعيار الفرعي

يعد بحوثًا إجرائية حول تطبيقات المداخل 
العامة للتدريس ويختار منها ما يتفق مع حاجات 
الطالب؛ ليقود مبادرات تطوير وتطبيق أساليب 

مبتكرة توظف المداخل العامة للتدريس لدعم 
التعليم والتعلم. 

يعرف بعمق المداخل العامة للتدريس 
ويختار منها ما يتفق مع حاجات الطالب، 

الة توظف المداخل العامة  ويطور أساليب فعَّ
للتدريس لدعم التعليم والتعلم، ويدعم بها 

زمالءه.

يعرف أساسيات المداخل العامة 
للتدريس ويختار منها ما يتفق مع حاجات 

الطالب؛ لدعم التعليم والتعلم.

7.1

المداخل العامة للتدريس

يقود مبادرات لتقويم وتطوير المناهج 
الدراسية. 

يعرف بعمق مصفوفة المدى والتتابع للمنهج 
وعالقتها بالمناهج األخرى؛ ليطور أساليب 

الة تهدف إلى توظيفها وتسلسل الوحدات  فعَّ
الدراسية وتقويمها، ويدعم بها زمالءه.

يعرف أساسيات مصفوفة المدى 
والتتابع للمنهج وعالقته بالمناهج 

األخرى؛ لتوظيفها في عملية الربط بين 
المناهج وتسلسل الوحدات الدراسية 

وتقويمها.

7.2

المناهج الدراسية وتقويمها 

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس

يعــرف المعلمــون المداخــل العامــة للتدريــس، والمناهــج العامــة وطــرق تدريســها وتقويمهــا، كمــا يعرفــون ويّطلعــون علــى 
مســتجدات تقنيــات التعليــم وطــرق توظيفهــا فــي التدريــس؛ بمــا يســهم فــي تحســين تعلــم الطــاب وتعزيــز تفاعلهــم.
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20( أنواع متعددة من مصادر المعلومات يستخدمها المتعلم، وتتيح له فرص اكتساب المهارات والخبرات وإثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتي والتعاوني.

21( أدوات تقنية تساعد المعلم والمتعلم على فهم واستيعاب المحتوى والتفاعل في العملية التعليمية.

المعيارالسابع: المعرفة بالمنهج وطرق التدريس العامة

وصف األداء 
المعيار الفرعي

يعد بحوثًا إجرائية حول تفعيل طرق التدريس 
العامة؛ ليقود مبادرات تطوير وتطبيق أساليب 
مبتكرة تلبي احتياجات التعلم الفردية للطالب 

في مواقف تعليمية مختلفة.

يعرف بعمق طرق التدريس العامة؛ ليطور 
الة تلبي احتياجات التعلم الفردية  أساليب فعَّ

للطالب في مواقف تعليمية مختلفة، ويدعم 
بها زمالءه.

يعرف أساسيات طرق التدريس العامة؛ 
لتلبية احتياجات التعلم الفردية للطالب 

في مواقف تعليمية مختلفة.

7.3

طرق التدريس العامة

يعد بحوثًا إجرائية حول مصادر وتقنيات التعليم 
ومستجداتها؛ ويقود مبادرات تطوير وتطبيق 

أساليب مبتكرة تعزز مشاركة الطالب في 
العملية التعليمية.

يعرف بعمق أساليب توظيف مصادر وتقنيات 
الة  التعليم ومستجداتها؛ ويطور أساليب فعَّ

تعزز مشاركة الطالب في العملية التعليمية، 
ويدعم بها زمالءه.

يعرف أساسيات توظيف مصادر 
وتقنيات التعليم ومستجداتها؛ وإشراك 
الطالب بفاعلية في العملية التعليمية.

 7.4

مصادر  وتقنيات  التعليم

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس
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المجال الثالث
 الممارسة المهنية

يركــز هــذا المجــال علــى ممارســات المعلــم الفّعــال والخيــارات 
خــال  مــن  الطــاب  تعلــم  لتيســير  إتاحتهــا  لــه  ينبغــي  التــي 
التخطيــط للوحــدات الدراســية وتطبيقهــا وتهيئــة بيئــات تعلــم 
تفاعليــة وداعمــة للطالــب ومليئــة بالثقــة واالحتــرام، ومحّفــزة 
علــى التفكيــر والتحــدي الذهنــي فــي ضــوء توقعــات أداء عاليــة 
مــن الطــاب للتعلــم والتحصيــل، باإلضافــة إلــى مهارة اســتخدام 
الطــاب  تعلــم  تقويــم  فــي  والفّعالــة  المختلفــة  األســاليب 

وتقديــم التغذيــة الراجعــة البّنــاءة والمفيــدة.
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المعيار الثامن: تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذها

يخطــط المعلمــون للوحــدات الدراســية بمــا يراعــي معاييــر المنهــج وكيفيــة تعلــم الطــاب، ويســتخدمون مجموعــة متنّوعــة مــن 
طــرق واســتراتيجيات التدريــس ، ويوظفــون  مصــادر التعلــم وتقنيــات التعليــم لتعزيــز التفاعــل النشــط للطــاب فــي عمليــة التعلــم 

مــن خــال بيئــة إيجابيــة تعــزز األبعــاد المشــتركة فــي المناهــج التــي تشــمل األولويــات والقيــم والمهــارات. 

وصف األداء 
المعيار الفرعي

يخطط وينفذ وحدات دراسية بتسلسل بنائي 
سليم وفقًا ألهداف المنهج وكيفية تعلم 
الطالب؛ مراعيًا مصفوفة المدى والتتابع 

للمنهج، وربطها بمواقف الحياة الواقعية، 
ويقود مبادرات تطوير وتطبيق أساليب مبتكرة 
لتخطيط وحدات دراسية ومراجعتها، كما يقّوم 

أداء زمالئه.

يخطط وينفذ وحدات دراسية بتسلسل بنائي 
سليم وفقًا ألهداف المنهج وكيفية تعلم 
الطالب، مراعيًا مصفوفة المدى والتتابع 

للمنهج، وربطها بمواقف الحياة الواقعية، 
الة لتخطيط وحدات دراسية  ويطّور أساليب فعَّ

ومراجعتها، ويدعم بها زمالءه.

يخطط وينفذ وحدات دراسية بتسلسل 
بنائي سليم وفقًا ألهداف المنهج 

وكيفية تعلم الطالب؛ مراعيًا مصفوفة 
المدى والتتابع   للمنهج، وربطها 

بمواقف الحياة الواقعية. 

8.1

تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية

يختار ويطبق طرق واستراتيجيات تدريس 
متنّوعة، ويقود مبادرات تطوير وتطبيق أساليب 
مبتكرة تهدف إلى تعزيز تعلم الطالب ويربطها 
بمواقفهم في الحياة الواقعية، كما يقّوم أداء 

زمالئه.

يختار ويطبق طرق تدريس واستراتيجيات 
متنّوعة، ويطّور أساليب فعالة تعزز تعلم 

الطالب ويربطها بمواقفهم في الحياة 
الواقعية، ويدعم بها زمالءه. 

يختار ويطبق طرق تدريس واستراتيجيات 
متنّوعة؛ ليعّزز تعلم الطالب ويربطها 

بمواقفهم في الحياة الواقعية. 

8.2

التنوع في استخدام طرق واستراتيجيات 
التدريس

 يختار ويوظف مجموعة من مصادر التعلم التي 
تشمل تقنيات التعليم، ويقود مبادرات تطوير 
وتطبيق أساليب مبتكرة لتجويد عملية التعليم 
وتعزيز تفاعل الطالب، كما يقّوم أداء زمالئه.

يختار ويوظف مجموعة متنّوعة من مصادر 
التعلم التي تشمل تقنيات التعليم، ويطّور 
الة لتجويد عملية التعليم وتعزيز  أساليب فعَّ

تفاعل الطالب، ويدعم بها زمالءه.

يختار ويوظف مجموعة متنّوعة من 
مصادر التعلم التي تشمل تقنيات 

التعليم؛ لتجويد عملية التعليم وتفعيل 
مشاركة الطالب في العملية التعليمية.

8.3

استخدام مصادر التعلم وتقنيات التعليم

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس

22( الوحدة الدراسية هي جزء من محتوى مقّرر دراسي محّدد يعالج موضوعًا عامًا من موضوعات المقّرر، ويشمل مجموعة موضوعات أو دروس فرعّية تدور جميعها حول الموضوع العام .

23( التدفق المنطقي لألفكار المحورية، والمفاهيم الرئيسة لمجال التعلم والتوسع فيها؛ بما يحقق الصلة األفقية والرأسية، والتكامل بينها على مستوى الصفوف والمراحل الدراسية.

الة. ن بهدف تطبيقها بطريقة فعَّ 24(عملية تقييم ومتابعة أداء الزماء عند تطبيق األساليب المبتكرة لمبادرة فردية أو جماعية في مجال معيار فرعي معيَّ

25( سياق من طرق التدريس الخاصة أو العامة المتداخلة والمناسبة ألهداف الموقف التعليمي، يمكن من خالها تحقيق أهداف ذلك الموقف بأقصى فاعلية ممكنة، وتعتمد االستراتيجية غالًبا على أكثر من طريقة تدريس.

)22( 

)25( 

)23( 

)24( 
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وصف األداء 
المعيار الفرعي

يختار ويطّبق أنشطة تعليمية متنّوعة تعّزز 
األبعاد المشتركة في المناهج التي تشمل 

األولويات والِقَيم والمهارات، ويقود مبادرات 
تطوير وتطبيق أساليب مبتكرة لتعزيزها، كما 

يقّوم أداء زمالئه. 

يختار ويطّبق أنشطة تعليمية متنّوعة تعّزز 
األبعاد المشتركة في المناهج التي تشمل 

األولويات والِقَيم والمهارات، ويطّور أساليب 
الة ُتعّززها، ويدعم بها زمالءه.  فعَّ

يختار ويطّبق أنشطة تعليمية متنّوعة 
تعّزز األبعاد المشتركة في المناهج التي 

تشمل األولويات والِقَيم والمهارات.

 8.4

 تنمية األبعاد المشتركة في المناهج

يختار ويطبق أنشطة التدريس التي تنمي 
مهارات حل المشكالت والتفكير الناقد 

واإلبداعي، ويقود مبادرات تطوير وتطبيق 
أساليب مبتكرة لتعزيزها، كما يقّوم أداء زمالئه.

يختار ويطبق أنشطة التدريس التي تنمي 
مهارات حل المشكالت والتفكير الناقد 

الة ُتعّززها،  واإلبداعي، ويطّور أساليب فعَّ
ويدعم بها زمالءه.

يختار ويطبق أنشطة التدريس التي 
تنّمي مهارات حل المشكالت والتفكير 

الناقد واإلبداعي.

8.5

تطوير مهارات التفكير الناقد واإلبداعي

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس

26( يقصد بها مجاالت التعلم واألولويات، والقيم، والمهارات، التي تحقق الغاية واألهداف التي حددتها وثيقة » رؤية معايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية«

)26( 
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المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب

يضــع المعلمــون توقعــات عاليــة لجميــع الطــاب ويحفزونهــم لتمكينهــم مــن الوصول ألقصــى قدراتهم، ويهيئــون بيئات تعلم 
تفاعليــة، ويطّبقــون فهمهــم الســتراتيجيات إدارة الســلوك اإليجابــي لوضــع أنظمــة الصــف الدراســي التــي تضمــن االســتثمار 
األمثــل للوقــت المخصــص للتعلــم، وتعزيــز التفاعــل االجتماعــي اإليجابــي، كمــا يتواصلــون بفاعليــة لبنــاء ثقافــة داعمــة للتعليــم 

والتعلم. 

وصف األداء 
المعيار الفرعي

يضع أهداف تعلم تحفيزية ويختار ويطّبق 
أنشطة ذات توقعات عالية، ويقود مبادرات 

تطوير وتطبيق أساليب مبتكرة تبني قدرة 
الطالب على التعلم الذاتي واإلبداع، كما يقّوم 

أداء زمالئه. 

يضع أهداف تعلم تحفيزية ويختار ويطبق 
أنشطة ذات توقعات عالية، ويطّور أساليب 

الة تبني قدرة الطالب على التعلم الذاتي  فعَّ
واإلبداع، ويدعم بها زمالءه.

يضع أهداف تعلم تحفيزية ويختار 
ويطّبق أنشطة ذات توقعات عالية، 

لبناء قدرة الطالب على التعلم الذاتي 
واإلبداع.

9.1

وضع توقعات أداء عالية للطالب

يضع ويطّبق القواعد والضوابط التي تبني 
عالقات إيجابية مع الطالب، ويقود مبادرات 

تطوير وتطبيق أساليب مبتكرة تعّزز الِقَيم 
اإليجابية وبناء الشخصية، كما يقّوم أداء زمالئه.

يضع ويطّبق القواعد والضوابط التي تبني 
عالقات إيجابية مع الطالب، ويطّور أساليب 
الة تعّزز الِقَيم اإليجابية وبناء الشخصية،  فعَّ

ويدعم بها زمالءه.

يضع ويطّبق القواعد والضوابط التي 
تبني عالقات مع الطالب لتعزيز الِقَيم 

اإليجابية وبناء الشخصية.

9.2

إدارة سلوك الطالب بإيجابية 

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس
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27( البيئــة الماديــة )غرفــة الصــف( وتشــمل توفــر األماكــن واألثــاث وترتيبهــا، وتوفــر مصــادر ومــوارد التعلــم وتوفــر متطلبــات األمــن والســامة،والبيئة المعنويــة )المنــاخ الصفــي( بمــا يســودها مــن عاقــات وطــرق تفاعــل 

وقواعــد انضبــاط. 

وصف األداء 
المعيار الفرعي

يهيئ بيئة صفية محُفزة للتفكير قائمة على 
استراتيجيات اإلدارة الصفية وعناصر البيئة 
التعليمية، ويقود مبادرات تطوير وتطبيق 

أساليب مبتكرة لتهيئة بيئات تعلم مادية 
ومعنوية آمنة وجاذبة، كما يقوم أداء زمالئه.

يهيئ بيئة صفية محُفزة للتفكير قائمة على 
استراتيجيات اإلدارة الصفية وعناصر البيئة 

التعليمية، ويطور أساليب فعالة لتهيئة بيئات 
تعلم مادية و معنوية آمنة وجاذبة، ويدعم بها 

زمالءه.  

يهيئ بيئة صفية محُفزة للتفكير قائمة 
على استراتيجيات اإلدارة الصفية 

وعناصر البيئة التعليمية. 

9.3

تهيئة بيئات تعلم   آمنة وجاذبة 

يوّزع وقت التدريس بطريقة تستثمر الوقت 
إلتمام أنشطة التعلم، ويقود مبادرات مبتكرة 

الستثمار الوقت، كما يقّوم أداء زمالئه.

يوّزع وقت التدريس بفاعلية ويستثمر الوقت 
الة  إلتمام أنشطة التعلم، ويطّور أساليب فعَّ

الستثمار الوقت، ويدعم بها زمالءه.

يوّزع وقت التدريس بفاعلية ويستثمر 
الوقت إلتمام أنشطة التعلم.

9.4

استخدام وقت التدريس بفعالية

يطّبق مجموعة متنّوعة من مهارات االتصال 
اللفظية وغير اللفظية و يطور العالقات 
زاهة واالحترام  اإليجابية القائمة على النَّ

والعدالة، ويقود مبادرات تطوير وتطبيق 
أساليب مبتكرة تهدف إلى تعزيزها، كما يقّوم 

أداء زمالئه.

يطّبق مجموعة متنّوعة من مهارات االتصال 
اللفظية وغير اللفظية و يطور العالقات 
زاهة واالحترام  اإليجابية القائمة على النَّ
الة تعّززها،  والعدالة، ويطّور أساليب فعَّ

ويدعم بها زمالءه.

يطّبق مجموعة متنّوعة من مهارات 
االتصال اللفظية وغير اللفظية ويطور  
زاهة  العالقات اإليجابية القائمة على النَّ

واالحترام والعدالة لتعزيز التعلم.

9.5

بناء ثقافة تواصل معززة للتعلم

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس

)27( 
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المعيارالعاشر: تقويم أداء الطالب

ُيعــد المعلمــون أدوات متنّوعــة لتقويــم أداء الطــاب ويطبقونهــا، ويرصــدون مخرجــات تعلمهــم وتحســينها، ويشــركونهم فــي 
ذلــك، كمــا يوظــف المعلمــون نتائــج التقويــم لتحســين تعلــم الطــاب مــن خــال التخطيــط وتوفيــر التغذيــة الراجعــة البنــاءة والدقيقة 

للطــاب وأوليــاء األمــور، وُيِعــّدون التقاريــر الخاصــة بالتقويــم ويحفظونهــا فــي الســجات الخاصــة بذلــك.

وصف األداء 
المعيار الفرعي

ُيِعد مجموعة متنّوعة من أدوات التقويم 
المباشرة وغير المباشرة، ويقود مبادرات تطوير 

وتطبيق أدوات تقويم مبتكرة، كما يقّوم أداء 
زمالئه.

ُيِعد مجموعة متنّوعة من أدوات التقويم 
الة  المباشرة وغير المباشرة، ويطّور أدوات فعَّ

في التقويم، ويدعم بها زمالءه.

ُيِعد مجموعة متنّوعة وشاملة من 
أدوات التقويم المباشرة وغير المباشرة.

10.1

إعداد أدوات التقويم

يقّوم أداء الطالب وتعلمهم مستخدًما التقويم 
التشخيصي والتكويني والختامي، وُيحّدد 

نقاط القوة والتحديات عند الطالب ويعمل 
على تحسينها، ويقود مبادرات تطوير وتطبيق 

أساليب تقويمية ومبتكرة تحققها، كما يقّوم 
أداء زمالئه.

يقّوم أداء الطالب وتعلمهم مستخدًما 
التقويم التشخيصي والتكويني والختامي، 

وُيحّدد نقاط القوة والتحديات عند الطالب 
ويعمل على تحسينها، ويطّور أساليب 

الة تحققها، ويدعم بها زمالءه. تقويمية فعَّ

يقّوم أداء الطالب وتعلمهم مستخدًما 
التقويم التشخيصي  والتكويني  

والختامي  ، وُيحّدد نقاط القوة 
والتحديات عند الطالب ويعمل على 

تحسينها.

10.2

تطبيق التقويم 

يطّبق أساليب التقويم الذاتي للطالب، ويقود 
مبادرات في تطوير وتطبيق أساليب تقويمية 

مبتكرة تعّزز مشاركة الطالب في عملية 
التقويم، كما يقّوم أداء زمالئه.

يطّبق أساليب التقويم الذاتي للطالب، 
الة تعّزز مشاركة الطالب  ويطّور أساليب فعَّ

في عملية التقويم، ويدعم بها زمالءه.

يطّبق أساليب التقويم الذاتي للطالب 
بفاعلية، ويدعم الطالب للمشاركة 

واالستفادة من نتائجها.

10.3

إشراك الطالب في عمليات التقويم

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس

28( تقويــم يهــدف إلــى قيــاس فهــم الطــاب للمــادة والمهــارات األساســية المرتبطــة بهــا، والكشــف عــن واقــع الطــاب والمهــارات التــي يمتلكونهــا، وتحديــد أســباب المشــكات التــي قــد تعيــق تعلمهــم، وتوظيــف النتائــج 

فــي تحســين العمليــة التعليميــة وتصحيــح مســارها، وتصميــم الخبــرات التعليميــة المناســبة، ووضــع الخطــط العاجيــة.

29( تقويم منهجي منظم يحدث أثناء التدريس، ويهدف إلى تزويد المعلم والطاب بتغذية راجعة من أجل تحسين العملية التعليمية، وتصحيح مسارها، وبيان مدى تقدم الطاب نحو األهداف التعليمية المنشودة.

ذ في نهاية البرنامج التعليمي، يحدد درجة تحقيق الطاب لألهداف الرئيسية للتعلم، وحصيلتهم النهائية من المعارف والمهارات والقيم التي ُيفتَرض أن تحصل نتيجة لعملية التعليم. 30( تقويم ُينفَّ

)28( )29( 

)30( 
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وصف األداء 
المعيار الفرعي

يظهر معرفة بطريقة استخدام نتائج التقويم 
تنعكس على تنظيم وتعديل وحدات دراسية، 

ويقّدم تغذية راجعة بناءة للطالب وألولياء 
األمور في الوقت المناسب حول احتياجات 

الطالب، ويقود مبادرات تطوير وتطبيق أساليب 
مبتكرة تهدف إلى تعزيز التعلم، كما يقّوم أداء 

زمالئه.

يستخدم نتائج التقويم لتنظيم وتعديل وحدات 
دراسية، ويقّدم تغذية راجعة بناءة للطالب، 

وألولياء األمور في الوقت المناسب، ويتابع 
الة تهدف إلى  تطبيقها، ويطّور أساليب فعَّ

تحسين التعلم، ويدعم بها زمالءه.

يستخدم نتائج التقويم لتنظيم وتعديل 
وحدات دراسية، ويقّدم تغذية راجعة 

بناءة للطالب وألولياء األمور في 
الوقت المناسب، ويتابع تطبيقها.

10.4

توظيف نتائج التقويم 

يقدم تقارير تعلم واضحة ودقيقة للطالب 
وأولياء األمور باستخدام التقنية والسجالت 

الدقيقة والموثوقة عن مخرجات تعلم الطالب، 
ويقود مبادرات تطوير وتطبيق تقارير تقويم 

مبتكرة، كما يقّوم أداء زمالئه. 

يقدم تقارير تعلم واضحة ودقيقة للطالب 
وأولياء األمور باستخدام التقنية والسجالت 

الدقيقة والموثوقة عن مخرجات تعلم 
الة في إعداد  الطالب، ويطّور أساليب فعَّ

تقارير التقويم، ويدعم بها زمالءه.

يقدم تقارير تعلم واضحة ودقيقة 
للطالب وأولياء األمور باستخدام التقنية 

والسجالت الدقيقة والموثوقة عن 
مخرجات تعلم الطالب.

10.5

إعداد تقارير التقويم

المعلم الخبير المعلم المتقدم المعلم الممارس
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خاتمـــــة
جــاءت هــذه المعاييــر والمســارات المهنيــة ثمــرًة لتاقــح أفــكار ورؤى ودراســات وممارســات كثيــرة 
ومتنّوعــة محليــة وعربيــة وعالميــة، تصــّدى لهــا مختصــون وخبــراء وتربويــون ومعّلمــون، يحملــون هــمَّ 
ــا  ــاء المســتقبل، وهــذا يدفعن ــال اليــوم، وبن ــه؛ ليســهم فــي إعــداد أجي إصــاح التعليــم والنهــوض ب
للتأكيــد علــى أن تكــون هــذه المعاييــر مرجعيــًة أساســية ألداء المعلميــن المهنــي والمؤسســات 

التعليميــة. 

ــق  ــة للتطبي ــة مــن النضــج والقابلي ــت مرحل ــر، حتــى وصل ــة التــي قطعتهــا المعايي ومــع هــذه الرحل
والقيــاس فإنهــا تبقــى -بعــد مــدة زمنيــة وبعــد التغذيــة الراجعــة- قابلــة للتطويــر والتغييــر؛ وفــق 
ــرات الحيــاة، ومــا تطلبــه  ــرات والمتطلبــات التــي تســتجّد فــي الميــدان التربــوي؛ واســتجابًة لمتغيِّ المتغيِّ

ــة فــي التعليــم. مــن معــارف ومهــارات تواكــب التوجهــات الحديث

ــل فــي كونهــا عونــًا للمعلميــن والممارســين   والغايــة األولــى والرئيســية مــن هــذه المعاييــر َتتمثَّ
ــذي أســهموا فــي إعدادهــا- يســتمدون منهــا أدوات عملهــم وأهدافهــم، ويســهمون مــن خــال  -ال
صــف بقيــم إســامية ّســمحة وأخــاق نبيلــة، وعاقــات  تطبيقهــا والتفاعــل معهــا بتخريــج طالــب يتَّ

ــم والمعرفــة.  ــزة، إضافــة لتســلحه بالعل إنســانية متمي


