واقع التراخيص المهنية للمعلمين في
الدول العربية وسبل تطويرها

محتويات العرض
 .1مقدمة عن المشروع وأهدافه ومنهجيته
 .2اإلطار اإلقليمي المقترح للتراخيص المهنية للمعلمين في الدول العربية
الهيئة العربية للتراخيص المهنية للمعلمين ومكونات نظم التراخيص المعايير المهنية للمعلمين .3الخالصة وتوصيات المشروع
 .4نقاش ومداخالت الحضور
2

فريق المشروع

3

العضو

الدور

د .إقبال زين العابدين درندري

مدير المشروع

د .نجالء عبد العزيز التويجري

عضو المشروع البحثي

د .علي فواز التميمي

عضو المشروع البحثي

أ.د .سمر عبدالعزيز الشلهوب

عضو المشروع البحثي

أ.د .أحمد سعد عوض

عضو المشروع البحثي

أ .عبدالعزيز محمد البدراني

باحث مساعد

أ .منى علي المري

باحث مساعد

أ .فاطمة محمد بن نصيف

سكرتارية

مقدمة عن المشروع وأهدافه ومنهجيته
د .إقبال زين العابدين درندري
مدير المشروع البحثي

4

مقدمة عن المشروع:
يعد الترخيص لمزاولة مهنة التعليم من أهم الخطوات لتطوير إعداد المعلم وتنميته مهنيا بما يتناسب مع االتجاهات
العالمية المعاصرة.
وجود معلمين ال يملكون الكفايات الالزمة للقيام بالتعليم المأمول ،مع عدم وجود نظام للتراخيص لمزاولة مهنة التعليم
لبعض الدول بالوطن العربي؛ لتطوير كفايات المعلم وقدراته.
هناك ضعف في نتائج االختبارات الدولية مثل اختبارات  TIMSSحيث كانت أغلب الدول العربية في أسفل قائمة النتائج،
نتيجة قصور في الممارسات التدريسية.

5

أسئلة الدراسة:
1

ما واقع التراخيص المهنية للمعلمين في الدول العربية؟

2

ما أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال التراخيص المهنية للمعلمين؟

3

ما أهم مكونات نظم التراخيص المهنية للمعلمين في ضوء التجارب العربية
واألجنبية؟

4

ما متطلبات تطبيق نظام الترخيص المهني للمعلمين في ضوء أفضل
الممارسات العربية واألجنبية؟

5

ما التصور المقترح لنظام الترخيص المهني للمعلمين بالدول العربية في ضوء
التجارب الدولية؟
6

أهداف الدراسة:

7

1

التعريف بمفاهيم وأهمية الرخص والمعايير المهنية للمعلمين.

2

تشخيص واقع التراخيص المهنية للمعلمين في الدول العربية.

3

دراسة نظم التراخيص المهنية للمعلمين في الدول المتقدمة.

4

تحديد المعايير العالمية لنظم الرخصة المهنية للمعلمين.

5

تقديم التوصيات والمقترحات اإلجرائية لتطوير أداء المعلم وتنميته المهنية.

6

اختيار أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الترخيص المهني للمعلمين في
الدول المتقدمة بما يتناسب مع طبيعة الدول العربية.

7

التأسيس إلطار ومعايير وهيئة موحدة للتراخيص المهنية للمعلمين بالدول
العربية.

منهج الدراسة:

طرق مختلطة
Mixed Methods
كمية وكيفية

المنهج الوصفي بشقيه:
المسحي والمقارن

المقارنة بين الدول عبر محكات محددة
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أدوات الدراسة:

 -1االستبانات

وضعت استبانة رئيسة تفرع منها سبع استبانات موجهة لعدة فئات ،وتحتوي على:

1

أهمية تطبيق رخصة
لمزاولة مهنة التدريس

9

2

المعايير المهنية
المقترحة

3

شروط الحصول على
التراخيص لمزاولة
مهنة التدريس

4

المتطلبات
ومواصفات نظام
التراخيص المهنية
للمعلمين

5

التحديات الحالية
والحلول المقترحة
(سؤال مفتوح)

يتبع

أدوات الدراسة:

 -2المقابالت:

مقابالت استهدفت مسؤولي وزارات التعليم ومكاتب اإلشراف واإلعداد والتطوير أو الترخيص
المهني للمعلمين بالدول الست محل الدراسة ،حول خبرة الدولة في مجال تمهين التعلم والرخص
والمعايير المهنية إن وجدت
هناك نموذجان ،خصص أحدهما للدول التي لديها تراخيص مهنية للمعلمين ،واآلخر للدول التي
ليس لديها تراخيص

 -3الوثائق

تم الحصول على الوثائق الرسمية المتاحة المتعلقة بالمعايير والتراخيص المهنية للمعلم
ومعايير ونظام كفايات المعلم .تضمنت:
السجالت العامة (األنظمة واللوائح والسياسات واإلجراءات ،والمعايير المهنية،والقوانين-- ،القرارات الرسمية ،والتقارير السنوية ،واالستراتيجيات وخطط العمل).
المستندات الرسمية (مثل المنشورات ،والكتيبات واألدلة ،والمواد التدريبية).المصادر المتوفرة في المواقع االلكترونية10

عينة الدراسة:
اختيرت ست دول من الدول األجنبية بطريقة قصدية للدراسة
النظرية بناء على محكات محددة ،لبروزها في مجال نظم ومعايير

بريطانيا

وتطبيق التراخيص المهنية للمعلمين وهي:

الواليات
المتحدة
األمريكية

كندا

اليابان

أستراليا
سنغافورة
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يتبع

عينة الدراسة:
اختيرت ثالث دول عربية تطبق التراخيص المهنية للمعلمين أو في
مرحلة التجريب ،وثالث دول أخرى ال تطبق التراخيص أو لديها معايير
مهنية لكن لم تطبق نظاما واضحا للتراخيص المهنية للمعلمين وهي:

المملكة العربية
السعودية
اإلمارات

مصر
تطبق التراخيص
ال تطبق التراخيص
المغرب

السودان
األردن
12

يتبع

عينة الدراسة:
توزيع عينات المشاركين في االستبانات من الفئات المختلفة حسب الدولة :
الفئة
الدولة

قيادي بالوزارة

مشرف

عضو هيئة
تدريس

قائد مدرسة

معلم

ولي أمر

طالب

المجموع

السعودية
األمارات
األردن
مصر
السودان
المغرب

24
25
13
14
16
24

34
34
27
28
34
26

15
8
14
14
18
18

19
30
17
30
16
25

123
134
141
133
132
121

121
158
151
142
132
125

122
139
121
144
124
134

458
528
484
505
472
473

المجموع

112

183

87

137

784

829

784

2920

وشملت عينة المشاركين في االستبانات أعدادا ممثلة من  :الجنسين (ذكو  /إناث) ؛ المدارس بأنواعها (حكومي – أهلي  -عالمي) ؛
المراحل الدراسية (روضة ،ابتدائي ،متوسط ،ثانوي) ؛ أنواع المعلمين المختلفة
13

نتائج المقارنة بين الدول المرجعية

1

3
4

2

نظم منح التراخيص

متطلبات الترخيص لمهنة
التدريس وشروطه

14

5

أنواع التراخيص
والشهادات الممنوحة
ومدة صالحيتها
وتجديدها

تشريعات الترخيص

مؤسسات اعتماد البرامج
وترخيص المعلمين

نتائج المقارنة بين الدول المرجعية

الدولة
الواليات
المتحدة
إنجلترا
كندا
أستراليا

اليابان
سنغافورة

الدخول إلى برنامج
تعليم المعلمين

تقييم متطلبات
الخبرة العملية

خروج من برنامج
تعليم المعلمين

التوظيف

الشهادة

































































 معايير منخفضة أو ال توجد معايير
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تقييم الفترة
تقييم فترة تقييم فترة التطوير
التجريبية للتدريس
المعني
التدريب

معايير متوسطة

درجة المعايير في مراحل إعداد وتطوير المعلمين في الدول موضع المقارنة

معايير عالية

نتائج تحليل البيانات للدول العربية محل الدراسة:
اتفق أغلب المستجيبين على أهمية المعايير المهنية التي تم وضعها ،حيث حصلت على نسبة موافقة عالية جدا (أعلى من  ،)5 /4.3وعلى
متطلبات التراخيص المهنية المقترحة للمعلمين ،في االستبانات والمقابالت.

استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى أهمية متطلبات التراخيص المهنية للمعلمين:

الحصول على
اجتياز اختبار القدرات الحصول على عدد خلو سجله من اجتياز فحص طبي
اجتياز اختبار
وجود ملف للنمو
الشهادات المناسبة
ونفسي
معين من الدورات الجرائم الجنائية
المعرفية
المهني المستمر المهارات المهنية
لممارسة مهنة
والمخلة بالشرف
التدريبية
والتخصصية
للمعلم مساير
التعليم
واألمانة
ألحدث طرق
التعليم والتعلم في
مجال تخصصه
غير مهم أبدا
16

غير مهم

متوسط األهمية

مهم

مهم جدا

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

نتائج المقارنات للدول العربية:
المملكة العربية السعودية

1
اإلمارات العربية المتحدة
النظام طبق مع نهاية عام 2020م
ولكن االختبارات للحصول على الرخصة بدأت
منذ من 2018م ،وبالتالي لم يتم الحصول على
نتائج تطبيق النظام حتى اآلن.

17

لم يتم الحصول على نتائج تطبيق النظام
حتى اآلن إذ أن النظام اعتمد مؤخرا وقرر
تطبيقه في 10/11/1441هـ -
1/7/2020م.

2

3

جمهورية مصر العربية
النظام مطبق منذ  13عاما ،ويتم منح شهادات
الصالحية لمزاولة مهنة التعليم ومن أهم نتائج
التطبيق:
 معرفة المعلمين بالفروق الفردية بين المتعلمين. االرتقاء بالمعلمين ورفع مستواهم المهني. تحسين البنية التعليمية.تطوير المناهج الدراسية.

يتبع

نتائج المقارنات للدول العربية:

المملكة المغربية

المملكة األردنية الهاشمية

4

ال يوجد نظام تراخيص مهنية بل تطويروتقويم.
يوجد نظام التكوين في المراكز الجهويةلمهن التربية يليه امتحان التأهيل المهني .

5
6

18

يوجد اختبارات قبل التعيين ،وتوجد برامج
التنمية المهنية التي يقوم بها المعلم
أثناء الخدمة
تم وضع إطار عام وسيتم تطبيقهبالتزامن مع إطالق المعايير المهنية
للمعلمين.

جمهورية السودان
تعد تجربة تمهين التعليم في السودان تجربة
ناشئة وتم وضع الخطة الكاملة لتطبيق نظام
تقييم المعلمين
النظام موجود ويتم تطويره وفقا لمخرجاتالمعايير التي وضعت مقارنة بتجارب الدول
المتقدمة في هذا المجال.

نتائج تحليل الفجوة للدول العربية:

ال يوجد نموذج واحد لمسار تقييم المعلم في الدول
العربية محل الدراسة ،فبعض الدول العربية ليس
لديها أنظمة ترخيص ،لكن تعمل بنماذج تقييم لألداء،
والبعض اآلخر بدأ في وضع األنظمة لكن لم يطبقها،
والفئة الثالثة طبقت األنظمة لكن ليس بشكل إجباري
يشمل جميع المعلمين ،ولم تجر بعد دراسات على
تأثير الرخص المهنية للمعلمين على جودة تحصيل
الطلبة ،وما أجري محدود.
هناك دول عربية لديها معايير للتقييم ،وأخرى
وضعت معايير مهنية للمعلمين ،واختبارات للرخص
المهنية وحددت المتطلبات.
هناك جوانب تشابه بين بعض ما يطبق لدى الدول
العربية محل الدراسة والدول األجنبية المقارنة.
19

1
2

تختلف أنواع الرخص لدى الدول العربية،
ففي السعودية واإلمارات تكون مؤقتة بمدة زمنية
ويجب تجديدها بعد انتهاء مدتها ،كما أنها ذات رتب
في السعودية ويتم تدريج التقييم على المعايير
المهنية بما يتفق مع الرتب .أما في مصر فتوجد
عدة مستويات لرخصة المعلمين ،وتعتبر الرخصة
دائمة لنفس المستوى الوظيفي الذي تقدم
للحصول على رخصته .وفي األردن والمغرب تعتبر
اإلجازة أو شهادة التأهيل دائمة وذات مستويات
بحسب المرحلة الدراسية التي يدرسها المعلم.
وشهادة التسجيل في السودان دائمة ولكنها ذات
رتب بحسب فئات التدرج المهني.

3
يتبع

اإلطار اإلقليمي المقترح للتراخيص المهنية للمعلمين في الدول العربية:

الهيئة العربية للتراخيص المهنية للمعلمين
ومكونات نظم التراخيص
د.إقبال زين العابدين درندري
مدير المشروع البحثي
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الهيئة العربية للتراخيص المهنية للمعلمين
أهمية إنشاء هيئة عربية للتراخيص المهنية للمعلمين:

رفع مستوى التعاون وتبادل
الخبرات بين الدول العربية في
مجال رخص المعلمين المهنية

1

اإلسهام في تطوير المعايير
والبرامج التي تدعم اإلعداد
المهني للمعلم العربي

2
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3

4

تحقيق الحد األدنى من الكفاءة
لدى المعلمين العرب بما يضمن
تقديم تعليم مهني

رفع مهارات وقدرات المعلمين
العرب وتحسين مستوى أدائهم

أهداف الهيئة العربية للتراخيص المهنية للمعلمين:

1
2

االرتقاء بمستوى التعليم ومهنيته ،وتحسين جودة مدخالت ومخرجات التعليم بكافة الدول
العربية.
توفير مرجعية وأطر نظامية لمنح تراخيص ممارسة مهنة التدريس للمعلم العربي ،بناء
على معايير محددة ،بما يحقق مهنية التعليم ،ويتفق مع أفضل الممارسات العالمية.

3

تقديم الدعم للدول العربية إلنشاء هيئات لمنح التراخيص المهنية للمعلمين ،وتطوير
المعايير واألنظمة المطلوبة ،وتحسين الممارسات المطبقة في هذا المجال.

4

تعزيز التعاون والتواصل وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات
العربية ذات العالقة بالتراخيص المهنية والتطوير المهني للمعلمين القائم على
المعايير.
المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للهيئات والجهات المعنية بالتراخيص المهنية
والتطوير المهني القائم على المعايير للمعلمين في المنطقة العربية.

5
6
22

توفير الخبرات واالستشارات وتيسير إجراء البحوث الهادفة إلى دعم الممارسات
والتطبيقات الجيدة في مجال التراخيص والمعايير المهنية للمعلمين.

الهيكل التنظيمي للهيئة العربية للتراخيص المهنية للمعلمين
فرع الهيئة
دولة عربية 1
فرع الهيئة
دولة عربية 2
فرع الهيئة
دولة عربية 3
فرع الهيئة
دولة عربية 4
23

جامعة الدول العربية

الهيئة العربية للتراخيص المهنية
للمعلمين

أو
المركز االقليمي للجودة والتميز في التعليم
(اليونسكو)
أو
أي منظمة تعليمية إقليمية تكون جميع الدول
العربية مشاركة فيها

متطلبات الحصول على الرخصة المهنية للمعلين:

2
اجتياز اختبارات الرخصة
المقررة

4

الحصول على عدد معين
من الدورات التدريبية

1
الحصول على الشهادات
المناسبة لممارسة مهنة
التعليم (والتي ال يجب أن
تقل عن بكالوريوس من
إحدى الجامعات المعترف
بها)
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7
خلو سجله من الجرائم
الجنائية والمخلة
بالشرف واألمانة

3
التقارير السنوية لألداء من
رؤسائه (بحيث تدل على
مستوى أداء جيد جدا)

5
وجود ملف للتطوير المهني
المستمر للمعلم ،مسايرا
ألحدث طرق التعليم
والتعلم في مجال تخصصه

6
اجتياز فحص طبي
ونفسي

خطوات الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين:

مرحلة اختبارات الرخصة

-1بعد تحقيق النسبة المحددة من نقاط
التقييم على الملف ،يقوم المتقدم بإجراء
االختبارات الالزمة (عام وخاص)
-2يعتبر المتقدم ناجحا في اختبارات الرخصة إذا
حقق النسبة المطلوبة من الدرجة النهائية لكل
من االختبارين على حدة.

مرحلة فحص الملف

يرسل المعلم الراغب في الحصول على
الرخصة ملفا يحتوي على (الشهادات ،ملف
اإلنجاز ،التقارير السنوية ،الدورات ،إثبات من
وزارة الداخلية لخلو السجل من الجرائم.

01

02

04

منح الرخصة
 -1رتب رخص المعلمين

مرحلة الفحص الطبي والنفسي

 -1يقوم المتقدم بإجراء الفحوصات
الطبية والنفسية المحددة.
 -2يجب على المتقدم للرخصة أن يكون
خاليا من أي أمراض معدية أو نفسية
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03

 -2مراتب الترخيص حسب المرحلة الدراسية
 -3أنواع الرخصة المهنية

 -4مدة الرخصة المهنية
 -5رسوم الرخصة
-6منح الرخصة

يتبع

رتب رخص المعلمين المهنية المقترحة:
معلم
ممارس

معلم
خبير

معلم
متقدم

•

هو المعلم الذي يتجاوز سنوات التجربة
ويثبت كفاءته

•

هو المعلم الذي يتجاوز السنوات المحددة ويثبت
كفاءته

•

هو المعلم الذي يتجاوز السنوات المحددة ،ويثبت
كفاءته

•

يستوفى متطلبات الترخيص المهني

•

يستوفى متطلبات الترخيص المهني لهذا المستوى

•

يستوفى متطلبات الترخيص المهني لهذا المستوى

•

يحقق المعايير المهنية للمعلمين
بالمستوى األول (المعلم الممارس)

•

يحقق المعايير المهنية للمعلمين بالمستوى الثاني
(المعلم المتقدم)

•

يحقق المعايير المهنية للمعلمين بالمستوى الثالث
(المعلم الخبير)

•

يظهر إتقانه للمادة العلمية التي يدرسها

•

•

يكمل ساعات التطوير المهني للمهارات
والمعارف والقيم ،وينحصر تأثيره داخل
الصف

يكمل ساعات التطوير المهني للمهارات والمعارف
والقيم

•

هو معلم باحث ذو خبرة عالية ،يثبت التمكن العلمي
في تنفيذ بحوث إجرائية في ضوء المعايير المهنية

•

يعمل على تطوير المواد التي يدرسها ،كما يقوم
بالبحث لالطالع على المستجدات ذات العالقة
يدعم زمالءه في تحسين عملية التعليم والتعلم،
ويمتد تأثيره لزمالئه.

•

يقود مبادرات لتطوير التعليم ويطبق أساليب مبتكرة
تسهم في تحقيق المعايير ،ونشر األساليب الفعالة،
ويدرب زمالءه عليها

•

يقوم بتحفيز أداء زمالئه على اإلبداع ،ويمتد تأثيره
للمجتمع التعليمي المهني بالمنطقة
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أنواع الرخص المهنية للمعلمين المقترحة:
أنواع الرخص المهنية
للمعلمين
الرخصة الدائمة أثناء
الخدمة
الرخصة الدائمة من النوع
األول :لمن يريد أن يستمر
في نفس رتبته
الرخصة الدائمة من النوع
الثاني :لمن يريد أن يترقى
لرتبة أعلى
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الرخصة المؤقتة
وهي لحديثي التخرج أو
من يتقدم ألول مرة
لطلب ترخيص مزاولة
مهنة التدريس

الرخصة التخصصية

وهي حسب المجال
والمستوى لكنها يمكن أن
ترجع للدول.

اإلطار اإلقليمي المقترح للتراخيص المهنية للمعلمين في الدول العربية:

المعايير المهنية للمعلمين

أ.د .سمر عبدالعزيز الشلهوب
عضو المشروع البحثي
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المعايير المهنية للمعلمين:

تم التوصل إلى عشرة معايير رئيسة توزعت على ثالثة مجاالت (مجال القيم والمسؤوليات المهنية ،ومجال المعرفة
المهنية ،ومجال المهارات المهنية) كما يلي:
أ

مجال القيم والمسؤوليات المهنية
-1االلتزام بالقيم وأخالقيات المهنة.
-2التفاعل المهني واالجتماعي.
-3التنمية المهنية المستدامة.

ب

مجال المعرفة المهنية
-4المعرفة اللغوية والكمية وتقنية
المعلومات.
-5المعرفة بالطالب وطرق تعلمهم.
-6المعرفة بالمنهج الدراسي وطرق
التدريس والتقويم.
-7المعرفة بالمحتوى الدراسي والتخصص.

ج

مجال المهارات المهنية
-8تخطيط عمليات التعلم والتعليم
وتنفيذها.
-9تهيئة بيئات التعلم.
-10تقويم أداء الطالب.

وتضمنت المعايير الرئيسة العشر أربعة وثالثين عنصرا أساسيا.
كما اشتمل كل عنصر على معايير أداء ( 96معيار أداء) لتقييم أداء المعلم بناء عليها،
مع مؤشرات أداء مقترحة لتقييم مدى تحققها ،حيث يمكن تقييم أداء المعلم من خالل األدلة المتوفرة على مؤشرات األداء لكل معيار
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المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار األول :االلتزام بالقيم وأخالقيات المهنة
احترام المعلم للهوية الوطنية والقيم ،وتعزيز الوعي بالتنوع الثقافي ،وااللتزام بأخالقيات وقواعد التعامل المهنية واللوائح التعليمية

تعزيز الهوية
الوطنية والقيم
1.1

والتنوع الثقافي.

االلتزام باألخالق
وقواعد التعامل
المهنية

1.2

والسياسات
واللوائح التعليمية.
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1.1.1

تعزيز الهوية الوطنية.

1.1.2

تبني قيم ورؤية النظام التربوي للدولة وسياساتها التعليمية.

1.1.3

تعزيز الوعي بالتنوع الثقافي وتبني الحوار والمناقشة وتقبل وجهات نظر اآلخرين.

1.2.1

االلتزام بأخالقيات مهنية عالية.

1.2.2

اإللمام بالحقوق والواجبات الوظيفية للمهنة.

1.2.3

االلتزام بالتعليمات والنظم التي تضبط جميع جوانب السلوك المهني.

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار الثاني :التفاعل المهني واالجتماعي
مشاركة المعلم أولياء األمور في تعلم أبنائهم ،والمجتمع التعليمي ،والتفاعل اإليجابي مع المجتمع ومجتمعات التعلم المهني
2.1

التفاعل مع أولياء
األمور والمجتمع.

2.2

التفاعل مع

مجتمعات التعلم
المهني.
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2.1.1

إشراك أولياء األمور في تعلم أبنائهم.

2.1.2

المشاركة الفعالة في المجتمع المدرسي.

2.1.3

التفاعل اإليجابي مع المجتمع.

2.2.1

التعاون مع مجتمع التعلم داخل المدرسة.

2.2.2

المشاركة الفعالة في مجتمعات التعلم المهنية المحلية و /أو الدولية.

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار الثالث :التنمية المهنية المستدامة
وضع المعلم ألهداف وخطط تطوير أدائه المهني في ضوء األولويات التعليمية والمعايير المهنية ،وتنفيذها وإجراء ما يلزم من تحسينات بناء
على النتائج
وضع األهداف

3.1

3.1.1

والخطط المناسبة
لتطوير األداء

3.1.2

تحديد األهداف المناسبة لتطوير أدائه المهني.

3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

استخدام معايير وطرق علمية مقننة لتطوير أدائه.

3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3.1
3.2.3.2

التخطيط والتطوير المستمر ألدائه المهني.

المهني.

3.2.1

3.2
تطوير األداء
وتقويمه في ضوء
المعايير المهنية.
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3.2.2

تقويم أثر أنشطة التطوير المهني على ممارسات العملية التعليمية.

3.2.3

تقويم أثر أنشطة التطوير المهني على أداء الطالب.

يتبع

املعايري املهنية للمعلمني
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار الرابع :المعرفة اللغوية والكمية وتقنية المعلومات
فهم المعلم للنصوص المختلفة ،وإلمامه بأساسيات التواصل العلمي من الكتابة والتعبير ،والقدرة على جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها،
واستخدام التقنية الرقمية ،في العملية التعليمية.
فهم النصوص

4.1

4.1.1

تحليل النصوص واستنتاج األفكار الرئيسة وتسلسلها.

المختلفة.
المعرفة

4.2

4.2.1

استخدام مهارات التواصل الكتابي بفعالية.

بأساسيات الكتابة

والتعبير بطريقة
4.3

بأساسيات
الحساب
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واإلحصاء.

4.1.1.2
4.2.1.1
4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.2

استخدام مهارات التواصل الشفوي بفعالية.

لغوية سليمة.
المعرفة

4.1.1.1

4.2.2.1
4.2.2.2

4.2.2.3

4.3.1

اإللمام بأساسيات العمليات الرياضية الالزمة للعملية التعليمية.

4.3.2

اإللمام بأساسيات اإلحصاء الالزمة للعملية التعليمية.

4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.2.3

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار الرابع :المعرفة اللغوية والكمية وتقنية المعلومات
فهم المعلم للنصوص المختلفة ،وإلمامه بأساسيات التواصل العلمي من الكتابة والتعبير ،والقدرة على جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها،
واستخدام التقنية الرقمية ،في العملية التعليمية.
4.4.1.1
المعرفة بكيفية
4.4.1.2
جمع البيانات
4.4.1
4.4
لمعرفة بالطرق واألساليب العلمية لجمع البيانات وتحليلها.
4.4.1.3
وتحليلها
وتفسيرها.
4.5

المعرفة التقنية
والرقمية.

4.5.1

تعزيز االستخدام اآلمن والمسؤول ألدوات ومصادر التقنية الرقمية.

4.5.2

توظيف التقنيات الرقمية وتقنية المعلومات بفعالية في عملية التعلم
والتعليم.

4.5.3

تطوير مهاراته في استخدام التقنيات الرقمية وتقنية المعلومات.

4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.1.3
4.5.2.1

4.5.2.2
4.5.2.3
4.5.2.4
4.5.3.1
4.5.3.2
4.5.3.3
4.5.3.4
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يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار الخامس :المعرفة بالطالب وطرق تعلمهم
معرفة المعلم بكيفية تعلم الطالب وفق قدراتهم وخصائصهم النمائية ،والفروق الفردية بين الطالب وأثرها على تعلمهم ،وذوي االحتياجات
الخاصة وسبل التعامل معهم وفق خصائصهم العقلية والجسدية ،وتوظيفها في تحديد احتياجاتهم ،وفي دعم عمليات التعليم والتعلم.
5.1

المعرفة بكيفية تعلم
الطالب وفق

قدراتهم وخصائصهم

5.1.1
5.1.2

المعرفة بكيفية تعلم الطالب وفق قدراتهم المعرفية.
المعرفة بكيفية تعلم الطالب وفق خصائصهم النمائية حسب المرحلة العمرية.

النمائية.
المعرفة بالفروق

5.2

الفردية لدى الطالب

وأثرها على التعلم.
5.3

5.2.1

المعرفة بكيفية التعامل مع الفروق الفردية لدى الطالب في المواقف التعليمية.

5.2.1.1
5.2.1.2

5.2.2

المعرفة بأساسيات التعليم المتمايز وتفريد التعليم لمراعاة الفروق الفردية بين

5.2.2.1
5.2.2.2

الطالب في التعلم.

المعرفة بخصائص

5.3.1

المعرفة بخصائص الطالب الموهوبين والمتفوقين.

الطالب ذوي

5.3.2

المعرفة بخصائص الطالب ذوي صعوبات التعلم.

االحتياجات الخاصة.
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5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3

5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2.1

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار السادس :المعرفة بالمنهج الدراسي وطرق التدريس والتقويم
معرفة المعلم بنظريات التعلم والتعليم وتطبيقاتها التربوية ،وأسس التقويم التربوي ،واألساسيات العامة للمناهج الدراسية وطرق تقويمها،
وطرق التدريس العامة ،وبمصادر تقنيات التعلم والتعليم ،واختيار األنسب منها لتحقيق أهداف التعلم ،وتوظيفها بشكل مناسب في عملية
التعلم والتعليم.
المعرفة بنظريات

6.1

6.1.1

المعرفة بنظريات التعلم والتعليم.

التعلم والتعليم
وأسس التقويم

6.2

6.1.1.4

التربوي.

6.1.2

المعرفة بأسس القياس والتقويم التربوي.

المعرفة

6.2.1

المعرفة باألساسيات العامة للتدريس.

باألساسيات
العامة للتدريس
والمناهج

الدراسية
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وتقويمها.

6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.3

6.2.2

المعرفة باألساسيات العامة للمناهج الدراسية.

6.2.3

المعرفة باألساسيات العامة لتقويم المناهج الدراسية.

6.1.2.1

6.1.2.2

6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار السادس :المعرفة بالمنهج الدراسي وطرق التدريس والتقويم

معرفة المعلم بنظريات التعلم والتعليم وتطبيقاتها التربوية ،وأسس التقويم التربوي ،واألساسيات العامة للمناهج الدراسية وطرق تقويمها،
وطرق التدريس العامة ،وبمصادر تقنيات التعلم والتعليم ،واختيار األنسب منها لتحقيق أهداف التعلم ،وتوظيفها بشكل مناسب في عملية
التعلم والتعليم.
المعرفة بطرق
6.3

وأساليب التدريس
العامة.
المعرفة بمصادر

6.4

وتقنيات التعلم
والتعليم.
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6.3.1

المعرفة بطرق وأساليب التدريس المباشرة وغير المباشرة.

6.3.2

المعرفة بطرق وأساليب التدريس والتعلم النشط والمتمركز حول الطالب.

6.3.3

المعرفة بمهارات التدريس وتوظيفها بفعالية.

6.4.1

المعرفة بمصادر التعلم والتعليم في مجال التدريس.

6.4.2

المعرفة بكيفية استخدام تقنيات التعلم والتعليم.

6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.3.1
6.3.3.2
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.1.3
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار السابع :المعرفة بالمحتوى الدراسي والتخصص

معرفة المعلم الشاملة بالمحتوى الدراسي ،وأساليب التدريس العامة ،وأساليب التدريس الخاصة المالئمة للتخصص ،واختيار ما يالئم المادة
الدراسية التي يدرسها
المعرفة

7.1

بالمحتوى
الدراسي للمرحلة

7.1.1

المعرفة بالمحتوى الدراسي للمرحلة الدراسية المستهدفة.

7.1.2

المعرفة بمهارات المحتوى الدراسي للمرحلة الدراسية المستهدفة.

7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.1.3
7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.2.3

التي يقوم
بتدريسها.
المعرفة بطرق

7.2

وأساليب التدريس

المالئمة

7.2.1

المعرفة بطرق وأساليب التدريس التخصصية.

7.2.2

متابعة التوجهات الحديثة في طرق وأساليب التدريس التخصصية.

7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3
7.2.2.1
7.2.2.2
7.2.2.3

للتخصص.
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يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار الثامن :تخطيط عمليات التعلم والتعليم وتنفيذها
قدرة المعلم على تخطيط محتوى وانشطة المادة الدراسية ،واستخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة ،ومصادر التعلم ،وتقنيات
التعليم لدعم التعلم ،وربط مادة التخصص بالمواد األخرى وبالحياة الواقعية ،والقدرة على تطوير مهارات التفكير لدى الطالب.

تخطيط الوحدات

8.1

8.1.1
تخطيط الوحدات الدراسية.

واألنشطة
الدراسية.

استخدام

8.2

8.1.2

تخطيط األنشطة الدراسية.

8.2.1

استخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة مباشرة وغير مباشرة.

استراتيجيات
وطرق تدريس
متنوعة وفعالة.
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8.2.2

استخدام استراتيجيات وطرق التدريس والتعلم النشط والمتمركز حول
الطالب المتنوعة.

8.1.1.1
8.1.1.2
8.1.1.3
8.1.1.4
8.1.1.5
8.1.1.6
8.1.2.1
8.1.2.2
8.1.2.3
8.1.2.4
8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3

8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار الثامن :تخطيط عمليات التعلم والتعليم وتنفيذها
قدرة المعلم على تخطيط محتوى وانشطة المادة الدراسية ،واستخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة ،ومصادر التعلم ،وتقنيات
التعليم لدعم التعلم ،وربط مادة التخصص بالمواد األخرى وبالحياة الواقعية ،والقدرة على تطوير مهارات التفكير لدى الطالب.
8.3.1.1
8.3.1
8.3
استخدام مصادر
8.3.1.2
استخدام مصادر تعلم داعمة للتعلم.
التعلم وتقنيات
8.3.1.3
8.3.2.1
التعليم لدعم
8.3.2
8.3.2.2
التعلم.
استخدام تقنيات تعليم داعمة للتعلم.
8.3.2.3
8.3.2.4

8.4

ربط التخصص
بالمجاالت

المختلفة والحياة
الواقعية.
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8.4.1
8.4.1

ربط التخصص بالمجاالت المختلفة.

ربط التخصص بالحياة الواقعية.

8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.1.3
8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.1.3

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار الثامن :تخطيط عمليات التعلم والتعليم وتنفيذها
قدرة المعلم على تخطيط محتوى وانشطة المادة الدراسية ،واستخدام استراتيجيات وطرق تدريس متنوعة ،ومصادر التعلم ،وتقنيات
التعليم لدعم التعلم ،وربط مادة التخصص بالمواد األخرى وبالحياة الواقعية ،والقدرة على تطوير مهارات التفكير لدى الطالب.

تطوير مهارات

8.5

التفكير العليا

8.5.1

تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطالب.

8.5.2

تطوير المهارات الحياتية لدى الطالب.

8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.1.3
8.5.2.1

والمهارات الحياتية

8.5.2.2

للطالب.

8.5.2.3

االستفادة من

8.6

8.6.1

االستفادة من نتائج األبحاث التخصصية في تطوير العملية التعليمية.

نتائج األبحاث في
تطوير عمليات

التعلم والتعليم.

41

8.6.1.1
8.6.1.2
8.6.1.3

8.6.2

االستفادة من نتائج األبحاث التربوية في تطوير العملية التعليمية.

8.6.2.1
8.6.2.2
8.6.2.3

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار التاسع :تهيئة بيئات التعلم
وضع المعلم لتوقعات أداء الطالب ،والعمل على توفير بيئة تعليمة آمنه وجاذبة وفعالة تدعم تعليم الطالب ،وتعزيز التواصل وتهيئة الفرص
الداعمة إدارة سلوك الطالب بفاعلية
9.1

وضع توقعات أداء
عالية للطالب.

9.2

توفير بيئة تعليمية

9.1.1

تحديد توقعات أداء عالية للطالب.

9.1.2

تشجيع الطالب ومتابعتهم لتحقيق التوقعات العالية ألدائهم.

9.2.1

توفير بيئة آمنة تلبي احتياجات الطالب.

آمنة وجاذبة
وعادلة تلبي

9.2.1.2
9.2.1.3

9.2.2

توفير بيئة جاذبة تلبي احتياجات الطالب.

احتياجات الطالب.

9.2.2.1
9.2.2.2
9.2.2.3

9.2.3
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9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.2.1
9.1.2.2
9.1.2.3
9.2.1.1

توفير بيئة عادلة تلبي احتياجات الطالب.

9.2.2.4
9.2.3.1
9.2.3.2

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار التاسع :تهيئة بيئات التعلم
وضع المعلم لتوقعات أداء الطالب ،والعمل على توفير بيئة تعليمة آمنه وجاذبة وفعالة تدعم تعليم الطالب ،وتعزيز التواصل وتهيئة الفرص
الداعمة إدارة سلوك الطالب بفاعلية
9.3.1

استخدام التواصل الفعال في الفصل الدراسي.

9.3.2

تهيئة الفرص الداعمة للطالب.

إدارة سلوك

9.4.1

إدارة الصف بفعالية.

الطالب بفعالية.

9.4.2

معالجة المشكالت الشائعة داخل الفصل الدراسي.

9.4.3

استخدام نظام التعزيز المناسب داخل الفصل الدراسي.

9.5.1

اإلدارة الفاعلة لوقت التدريس.

9.5.2

االستثمار الفعال لوقت التعليم والتعلم.

تعزيز التواصل

9.3

وتهيئة الفرص
الداعمة.
9.4

إدارة واستثمار

9.5

وقت التعليم
والتعلم بفعالية.
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9.3.1.1
9.3.1.2
9.3.1.3
9.3.2.1
9.3.2.2
9.3.2.3
9.4.1.1
9.4.1.2
9.4.2.1
9.4.2.2
9.4.2.3
9.4.3.1
9.5.1.1
9.5.1.2
9.5.2.1
9.5.2.2

يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
عناصر المعيار

معايير األداء

مؤشرات األداء

المعيار العاشر :تقويم أداء الطالب
إعداد المعلم أدوات التقويم القبلية والتشخيصية والمستمرة والختامية وتوظيفها في عملية التعليم والتعلم ،وتقديم تغذية راجعة للطالب،
ومشاركة الطالب في التقويم واستخدامه في متابعة وتحسين تعلمهم وتحسين الممارسات التدريسية وأساليب التقويم ،وإعداد تقارير
التقويم الفصلية والختامية ،واالستفادة من تحليل البيانات في توجيه الطالب وتحسين التدريس.
إعداد أدوات

10.1

10.1.1

التقويم وتوظيفها

بناء أدوات تقويم متنوعة لتعلم الطالب.
توظيف التقييم في التعليم والتعلم.

10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3

إشراك الطالب

10.2.1

إشراك الطالب في التقويم.

في التقويم

10.2.2

استخدام مشاركة الطالب التقويمية في متابعة وتحسين تعلمهم.

10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.2.1
10.2.2.2

في التعليم

10.1.2

والتعلم.
10.2

10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.1.3

واستخدامه في
متابعة وتحسين
تعلمهم.
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يتبع

المعايير المهنية للمعلمين
معايير األداء

عناصر المعيار

مؤشرات األداء

المعيار العاشر :تقويم أداء الطالب
إعداد المعلم أدوات التقويم القبلية والتشخيصية والمستمرة والختامية وتوظيفها في عملية التعليم والتعلم ،وتقديم تغذية راجعة للطالب،
ومشاركة الطالب في التقويم واستخدامه في متابعة وتحسين تعلمهم وتحسين الممارسات التدريسية وأساليب التقويم ،وإعداد تقارير
التقويم الفصلية والختامية ،واالستفادة من تحليل البيانات في توجيه الطالب وتحسين التدريس.
إعداد تقارير

10.3

10.3.1

إعداد تقارير التقويم وتقديمها للمهتمين.

التقويم
واالستفادة من
نتائجه.

10.3.1.1
10.3.1.2
10.3.1.3

10.3.2

االستفادة من نتائج تقارير التقويم في تحسين العملية التعليمية.

10.3.2.1
10.3.2.2
10.3.2.3
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يتبع

المعايير المهنية كإطار مرجعي:
يمكن أن تكون المعايير المهنية للمعلمين إطارا مرجعيا لـكل مما يلي:

عمليات ترخيص المعلمين

إعداد االختبارات
المهنية
تقويم أداء المعلمين
المهني
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إعداد برامج تأهيل
المعلمين

التطوير المهني للمعلمين

بناء رتب المعلمين المهنية

التقويم الذاتي

األبحاث التطويرية للمعلمين

الخالصة وتوصيات المشروع

أ.د .سمر عبدالعزيز الشلهوب
عضو المشروع البحثي
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الخالصة :
مازالت الدول العربية بشكل عام في البداية
من حيث تطبيق األدوات بشكل فعال لتقييم
فعالية المعلم،
فبينما تعد الدول األجنبية محل الدراسة
متطورة في هذا المجال
تصمم العديد من الدول أطر األداء كنهج
شامل للممارسة المهنية ،وبالمقابل نجد أنه
ال يوجد نموذج واحد لمسار تقييم أداء
المعلم مهنيا في الدول العربية محل الدراسة

حال التراخيص المهنية في الدول العربية:
 -1ليس لديها أنظمة ترخيص ،لكن تعمل بنماذج
تقييم لألداء.
-2البعض اآلخر بدأ في وضع األنظمة لكن لم
يطبقها.
 -3طبقت األنظمة لكن ليس بشكل إجباري يشمل
جميع المعلمين.
حال المعايير المهنية في الدول العربية:
-1دول لديها معايير للتقييم.
-2دول وضعت معايير مهنية للمعلمين ،واختبارات
للرخص المهنية وحددت المتطلبات.
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الخالصة :
مراحل الترخيص واضحة في الدول األجنبية
محل الدراسة عكس الدول العربية

يحدث الترخيص عادة في ثالث مراحل رئيسة
من المسارات التربوية للمعلمين :الدخول في
برنامج تعليم المعلمين ،والتخرج /والتوظيف،
وأثناء الخدمة كمعلم

عملية الترخيص عادة مبنية ضمن سلسلة متصلة
من التطوير المهني والتعلم

يتم تصميم األدوات لبناء الكفاءة المهنية
للمعلم ،بما يتوافق مع المعايير التي تشير إلى
زيادة التطور في الممارسة المهنية
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يتبع

التوصيات:
نظرا لالختالفات الظاهرة بين الدول العربية في تبني أنظمة التقييم المهني مقابل التراخيص المهنية للمعلمين ،واختالفاتها من حيث
مكونات هذه األنظمة والمعايير والتطبيق ،فهناك أهمية كبيرة لعمل ما يلي:

-1التأسيس لهيئة للتراخيص المهنية للمعلمين تعمل على
التنسيق بين الدول العربية ،وتيسير تبادل الخبرات بينها،
وتقديم الدعم الالزم في مجال التراخيص والمعايير
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-2إيجاد منظومة مرجعية للتأهيل وللترخيص المهني

للمعلمين على مستوى الدول العربية.

-3تشكيل لجنة عليا مشتركة،

-4وضع معايير مهنية عامة كحد أدنى ألداء المعلمين

وترشيح خبراء من الدول العربية لها.

تتفق مع احتياجات الدول العربية وتتماشى مع أفضل
الممارسات العالمية ،مع أدوات وأدلة مساعدة تمكن
من تطبيقها.

يتبع

التوصيات:

-5تحديد رتب واضحة مرجعية لتراخيص المعلمين
تتواءم مع أفضل الممارسات لدى بعض الدول

العربية والعالمية.

-6تأهيل الكفاءات المناسبة لعمليات الترخيص
والتدريب ،ووضع برامج تطوير مهني.

-7التنسيق بين هيئات االعتماد األكاديمي
لمواءمة آليات اعتماد برامج إعداد المعلمين وبرامج
تدريبهم.
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يتبع

التوصيات:

-8مواءمة السياسات والتشريعات لدى الدول العربية

 -9تبني النماذج واألدوات الحديثة في عمليات

فيما يختص بتمهين التعليم.

الترخيص المهني للمعلمين.

e
-10تأسيس أنظمة ومنصات إلكترونية مشتركة.
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إرشادات لالستفادة من اإلطار المقترح :

1

3
4

2

تحديد أنواع التراخيص
والشهادات المهنية
للمعلمين ومدة
صالحيتها
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5

تحديد متطلبات
ومراحل التراخيص
المهنية للمعلمين
واإلجراءات المناسبة
لها

تطوير المعايير المهنية
للمعلمين التي تضمن
الكفايات الالزمة،
ومؤشرات تحقيقها

تطوير األطر النظامية
بناء الشراكات وتبادل الخبرات مع
والمؤسسات والبرامج المؤسسات والهيئات العربية ذات
المعنية بمنح التراخيص
العالقة بالتراخيص المهنية
المهنية والتطوير المهني
والتطوير المهني للمعلمين
القائم على المعايير المهنية
للمعلمين

نقاش ومداخالت الحضور

54

شكرا جزيال

