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• المهنة: 	
اخل�صائ�ص  من  جمموعة  اإىل  ي�صري  و�صفي  مدلول 

موؤهالت  على  القائمة  واملهارات  الأ�صا�صية،  وال�صمات 

معرفية وتخ�ص�صية توؤهل ال�صخ�ص لالنتماء اإىل جمتمع 

مهني معني.

• المجال: 	
تت�صل  خمتلفة  اأب��ع��اد  يخاطب  ال��ذي  العام  الإط���ار 

مبهنة التعليم بوجه عام، وت�صمح يف نف�ص الوقت بالتو�صل 

قابلة  وتكون  العالقة،  ذات  املعايري  من  جمموعة  اإىل 

لال�صتخدام.

• المعيار: 	
�صوء  اجل��ودة يف  على  اإليها يف احلكم  ي�صتند  عبارة 

ما ت�صمنته هذه العبارة من و�صف لل�صلوك، واملمار�صات 

التي تعرب عن قيم اأو اجتاهات اأو اأمناط تفكري، اأو قدرة 

على حل امل�صكالت واتخاذ القرارات، باعتبارها خطوطًا 

اإر�صادية متثل امل�صتوى النوعي لالأداء.

• مستويات المعيار:	
للمالحظة  قابلة  ون�صاطات  ال�صلوك  ت�صف  عبارات 

من  يظهر  حيث  بها  والقيام  حتقيقها  وميكن  والقيا�ص، 

وهي  م��ا،  معيار  حتقيق  يف  املعلم  تقدم  مقدار  خاللها 

فيه  ميار�ص   ال��ذي  الرتبوي  الواقعي  بال�صياق  مرتبطة 

يف  معني  اأداء  على  خاللها  من  احلكم  وميكن  املعيار، 

م�صتوى معني، وتتكون من اأربعة م�صتويات )ممتاز، جيد، 

مر�ٍص، غري مر�ٍص( مرتبطة ببع�صها البع�ص. 

المفاهيم والمصطلحات التربوية
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تقديم

منذ أن تولت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مسؤولية اإلشراف على التعليم عملت جاهدة على 
لإلنسان  النوعي  التعليم  فرص  توفير  بهدف  العليا  والمعاهد  والجامعات  المدارس  رقعة  فاتسعت  تطويره، 

الفلسطيني حيثما كان باعتباره الثروة الحقيقية لهذا المجتمع.

إن رؤية الوزارة كما وردت في الخطة االستراتيجية للتطوير التربوي )2008-2012( صفحة 45 تنص على: »تهيئة 
العربية واإلسالمية، ويسعى للمعرفة واإلبداع، ويتفاعل  بدينه وقوميته ووطنه وثقافته  إنسان فلسطيني يعتز 
والعملية،  العلمية  المجاالت  في  المنافسة  على  وقادر  والتكنولوجي،  العلمي  التطور  متطلبات  مع  بإيجابية 
ومنفتح على الثقافات واألسواق اإلقليمية والعالمية، وقادر على بناء مجتمع يقوم على المساواة بين الجنسين 
االلتحاق  بسهولة  يتميز  الذي  العالي  التعليم  بنظام  والنهوض  الديني  والتسامح  اإلنسانية  بالقيم  والتمسك 
المحلية  لالحتياجات  واستجابته  واستدامته،  وفعاليته،  وكفاءته،  ومرونته،  مستوياته،  وتعدد  برامجه،  وتنوع  به، 

وجودته.«

إن هذه الرؤية الطموحة تحتاج إلى معلم جديد، بأدوار جديدة وضمن معايير معينة حسب ما ورد في الخطة 
اإلستراتيجية للتطوير التربوي لوزارة التربية )2008-2012( )ص95( في بند السياسات الخاصة بمحور نوعية التعليم، 
وذلك باعتماد وإقرار معايير لجودة التعليم في المنظومة التربوية، التي تقوم على تعليم يتمركز حول الطالب، 
واالجتماعية،  المهنية  المعلم  مكانة  من  ويعزز  بقدراته،  ويرقى  إبداعاته،  وينمي  المتكاملة،  شخصيته  ويبني 
والمشاركة المجتمعية في المسؤولية عن التعلم، كما أنه يواكب التطور التكنولوجي والعلمي، ويستطيع 

أن يواجه التحديات والظروف واألزمات الطارئة.

واستنادا إلى توصيات استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين شكلت الوزارة بالتعاون مع اليونسكو 
)معلم  رتبهم  اختالف  على  بالمعلمين  خاصة  مهنية  معايير  بناء  مهامها  من  التي  التعليم  مهنة  تطوير  هيئة 
جديد، معلم، معلم أول، معلم خبير( لتكون حلقة من سلسلة الحلقات المتتابعة التي تشكل منظومة المعايير 
بحيث  المعلم،  مهنة  لتوصيف  مرجعية  المعايير  هذه  ولتكون  التربوي،  الميدان  في  العاملين  لكافة  المهنية 
يمتلك المعلم منظومة من المعارف والمهارات العامة والتخصصية، والقيم واالتجاهات اإليجابية عبر تحسين 
ظروف العمل، وتحسين واقعه المعيشي، وصوال إلى كادر كفء من المعلمين المؤهلين الذين يشكلون حجر 
الزاوية في عملية تحسين فرص التعليم للطلبة كاّفة في المدارس الفلسطينية، األمر الذي سيؤدي حتما إلى 
الثروة  باعتباره  الفلسطيني  لإلنسان  والتعليم  التربية  لوزارة  الطموحة  الرؤية  وتحقيق  وتحسينه،  التعليم  تطور 

الحقيقية لهذا الوطن.

وال يسعني هنا إال أن أقدم الشكر والتقدير إلى طاقم وزارة التربية والتعليم العالي وخاصة هيئة تطوير مهنة 
التعليم، وأعضاء لجنة المعايير المهنية، والمستشارين التربويين، والمجلس االستشاري للهيئة، وإلى الشركاء 
األمم  منظمة  وأشكر  كما  متميز،  تربوي  عمل  من  أنجزوه  لما  والدولية  المحلية  والمؤسسات  الجامعات  من 
في  وساعد  أسهم  من  وكل  النرويج،  وحكومة  األوروب��ي  واالتحاد  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 

إعداد هذه المعايير التربوية الهامة التي تمثل انطالقة تربوية جديدة نحو مستقبل تربوي أفضل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أ. لميس مصطفى العلمي 
وزيرة التربية والتعليم العالي
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أهمية المعايير

تكمن اأهمية املعايري يف اأنها توؤ�ص�ص ملهنة التعليم، بهدف تطوير وحت�صني العملية الرتبوية بوجه عام، والرتقاء بو�صع املعلم 

اأنها توفر له مظلة لالأمن الوظيفي، وت�صجعه على العمل اجلماعي وامل�صاركة ويظهر  املهني وتقدمه الوظيفي بوجه خا�ص، كما 

ذلك يف:

أواًل: التطور المهني 

تعترب املعايري املرجعية التي تو�صح اخل�صائ�ص املهنية التي ينبغي للمعلم احلفاظ عليها، وال�صعي الدائم لتلبيتها ما يوؤدي 

اإىل تطوره املهني امل�صتمر، وتكون الدافع وراء �صعيه لالرتقاء بنف�صه، وتطوير قدراته واإبداعاته، وبالتايل حدوث التقدم املتوقع 

للمعلم يف ممار�صاته املهنية، وقدراته املعرفية، واجتاهاته ومعتقداته نحو التعليم، حيث ينعك�ص ذلك على نوعية التعليم وم�صتواه 

يف الوطن.

ثانيًا: التقويم  

تعترب املعايري مرجعية تربوية لبناء اأدوات قيا�ص وتقومي تتوافر فيها درجة منا�صبة من ال�صدق، والثبات، واملو�صوعية، فتتحقق 

العدالة وامل�صاواة، ما يجعلها متثل حتدٍّ للمعلم لبذل ق�صارى جهده  للتميز والتطور امل�صتمر يف اأدائه.

ثالثًا: التعاون والشراكة  

توفر املعايري فر�صا للتعاون وال�صراكة بني عنا�صر املوؤ�ص�صة الرتبوية من جهة، وبني املجتمع املحلي من جهة اأخرى، حيث اأنها 

�صتكون دافعا للمعلم اإىل تعزيز هذه العالقة، واإ�صراك الأهل والعنا�صر الب�صرية ذات العالقة بعملية التعليم باعتبارها م�صوؤولية 

م�صرتكة، ما يعزز ثقة املجتمع باملوؤ�ص�صة الرتبوية والقائمني عليها.
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عملية بناء المعايير

انطلقت هيئة تطوير مهنة التعليم يف بناء املعايري املهنية للمعلمني من الآتية:

أواًل:  خطة الوزارة التطويرية )2008- 2012( املبادئ واملنطلقات الأ�صا�صية الأحد ع�صر الواردة فيها )�ص46(.

ثانيًا: ا�صرتاتيجية اإعداد وتاأهيل املعلمني يف فل�صطني )�ص16( حيث ورد فيها روؤية الوزارة للمعلمني باأنهم:

هيئات  اأو�صاع  ب�صاأن  اليون�صكو  وتو�صية   ،1966 ل�صنة  املدر�صني  اأو�صاع  ب�صاأن  واليون�صكو  الدولية  العمل  منظمة  تو�صية  ثالثا: 
التدري�ص يف التعليم العايل ال�صادرة �صنة 1997، حيث ورد فيها تو�صية رقم 19: »ينبغي اأن يكون هدف برنامج اإعداد املدر�صني 

هو اأن ينمي لدى كل طالب تدري�ص معارفه العامة وثقافته ال�صخ�صية، وقدرته على تعليم الآخرين وتربيتهم، والوعي باملبادئ التي 

تقوم عليها العالقات الإن�صانية الطيبة داخل احلدود الوطنية وعربها، وال�صعور بامل�صوؤولية عن الإ�صهام بوا�صطة التعليم والقدوة 

احل�صنة على ال�صواء، يف التقدم الجتماعي والثقايف والقت�صادي«.

وقد اتبعت الهيئة اخلطوات الآتية يف عملية بناء املعايري:

الرتبوية 	• واملوؤ�ص�صات  الوطنية،  واجلامعات  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  مكونة  للمعلمني  املهنية  املعايري  جلنة  ت�صكيل 

املجتمعية ذات العالقة.

الطالع على جتارب دول عربية واأجنبية يف اإعداد املعايري املهنية للمعلمني.	•

النقا�ص اجلماعي لعمل جلنة املعايري عرب اجتماعات اأ�صبوعية.	•

• يلتزمون نحو طلبتهم ونحو تعلم جميع الطلبة، وتيسير نموهم السوي والشامل لتهيئتهم للمشاركة في 	
تكوين مجتمع فلسطيني مستقل وديمقراطي وعادل، ومتعدد ومنسجم مع الثقافة العربية واإلسالمية 

واإلنسانية، وللعيش في هذا المجتمع.

• يثقفون بثقافة عامة ويعرفون تخصصاتهم العلمية التي يعلمونها بعمق، كما ويعلمونها بطرق حديثة 	
الفهم  أجل  من  التعلم  على  وتساعده  التعلم،  عملية  في  نشطا  عنصرا  وتجعله  الطالب،  تحترم  متنوعة 

والتطبيق، وعلى تطوير مهاراته الحياتية المختلفة بما فيها مهارات التفكير الناقد واإلبداعي.

• يتحملون مسؤولية إدارة ومراقبة تعلم الطلبة.	

• يفكرون بطريقة منهجية بممارساتهم ويتعلمون من الخبرة ويستمرون في التطور المهني أثناء العمل.	

• ينشطون للعمل مع زمالئهم في مجتمع المعلمين والمتعلمين.	



هيئة تطوير مهنة التعليم | المعايير المهنية للمعلمين10

عقد ور�ص عمل مب�صاركة معلمني ومديري مدار�ص وم�صرفني تربويني ملناق�صة م�صودة املعايري املهنية للمعلمني.	•

امل�صاركة يف موؤمتر تربوي �صم العديد من الرتبويني يف الوطن بهدف ال�صت�صارة الرتبوية، وا�صتقبال تغذية راجعة حول م�صودة 	•

املعايري املهنية للمعلمني.

اإ�صراك املعلمني ومديري املدار�ص وامل�صرفني الرتبويني يف عملية بناء امل�صودة عرب توزيعها على امليدان الرتبوي، وتبني التغذية 	•

الراجعة الواردة منهم.

املدار�ص 	• »�صبكة  التعليمي  ال��وزارة  موقع  على  املهنية  املعايري  م�صودة  ن�صر  خالل  من  الرتبوية  العملية  يف  املهتمني  اإ�صراك 

اللكرتونية« )زاجل( وا�صتقبال التغذية الراجعة.

ا�صت�صارة خرباء تربويني حمليني ودوليني واحل�صول على تغذية راجعة بناءة.	•
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مجاالت المعايير المهنية للمعلم

اعتمدت هيئة تطوير مهنة التعليم معايري مهنية للمعلم تغطي كافة املتطلبات الأ�صا�صية ملهنة التعليم، وقد مت ت�صنيفها �صمن 

ثالثة جمالت رئي�صة متكاملة ومتداخلة هي: 

المجال األول: المعرفة والفهم 

ت�صتند الأطر العامة لكفاءة املعلم على مدى امتالكه للمعرفة وتطورها �صمن ال�صياقات الجتماعية والثقافية، والتاريخية، 

وخربته الذاتية، فاملعرفة متثل القاعدة العري�صة التي تبنى عليها املهارات املهنية للمعلم، ومعتقداته واجتاهاته نحو مهنة التعليم، 

وتوؤدي اإىل حتقيق الفاعلية وال�صتمرارية للعملية التعلمية التعليمية، كما اأنها ت�صاعد املعلم على اختيار ممار�صات تربوية خمطط 

لها، تقود اإىل اتخاذ قرارات تربوية �صحيحة مع الإدراك التام باأن العالقة بني املعرفة واملهارات هي عالقة تبادلية تكاملية. 

المجال الثاني: المهارات المهنية

اأن  العتبار  بعني  الأخذ  مع  عملية،  وممار�صات  مهارات  اإىل  املعرفة  ترجمة  على  املعلم  قدرة  يف  املجال  هذا  اأهمية  تظهر 

املمار�صة العملية تبنى على قاعدتي املعرفة والفهم، وتنمو وتتطور بالطالع الوا�صع وتبادل اخلربات والتجريب واملمار�صة. 

المجال الثالث: االتجاهات المهنية والقيم

اإن معتقدات املعلم واجتاهاته نحو مهنة التعليم ت�صاعده على ت�صكيل منظومة قيمية لديه ولدى طلبته، وعليه فاإن التزامه 

باجتاهات اإيجابية نحو مهنة التعليم تدفع به اإىل النمو املعريف واملهاري، الذي �صيوؤثر يف الطلبة لتكوين اجتاهات اإيجابية نحو 

التعلم واملدر�صة.  

نت يف وثيقة م�صتقلة ت�صتمل على املبادئ والعالقات واحلقوق  مِّ ومن اجلدير ذكره اأن قواعد ال�صلوك واأخالقيات املهنة قد �صُ

والواجبات للمعلم لالطالع عليها واللتزام بها.
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المعايير المهنية للمعلم

المجال األول: المعرفة والفهم

ميتلك معرفة بفل�صفة املنهاج الفل�صطيني، واأهدافه، وخطوطه العري�صة.. 1

ميتلك معرفة وفهمًا باملحتوى الدرا�صي للمرحلة التي يدر�صها، وطرائق اإثرائه.. 2

ميتلك معرفة وفهمًا بطرائق تعلم الطلبة، وفق قدراتهم وخ�صائ�صهم النمائية.. 3

ميتلك معرفة وفهمًا بكيفية تدري�ص التخ�ص�ص، وفق قدرات الطلبة واحتياجاتهم.. 4

ميتلك معرفة وفهمًا مبتطلبات تعليم التخ�ص�ص العمودية والأفقية.. 5

ميتلك معرفة وفهمًا بكيفية ربط التخ�ص�ص مبوا�صيع وحقول خمتلفة وب�صكل تكاملي، �صمن �صياقات متعددة. . 6
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بنية المعيار

بني المعيار من العناصر اآلتية:

المسوغات التربوية:

 وتعني املربرات الكامنة وراء اختيار املعيار 

مستويات المعيار:

 هي عبارات تتكون من اأربعة م�صتويات )ممتاز، جيد، مر�ص، غري مر�ص( مرتبطة ببع�صها البع�ص. ومت ا�صتثناء امل�صتوى جيد 

جدًا لأن الفرق بينه وبني امل�صتويني الأعلى منه اأو الأدنى منه ي�صعب مالحظته، وحتى يكون الف�صل وا�صحا بني امل�صتويات، وذلك 

لال�صتناد عليها يف ا�صتقاق اأدوات تقومي لكل م�صتوى منها، وامل�صتويات هي:

• ممتاز: املبادر، واملتميز، واملي�صر لعملية التعلم، ويثري التفكري ويرتقي بنف�صه وطلبته اإىل مرحلة الإبداع.	

• جيد: يو�صح ويف�صر املفاهيم، وينوع يف دوره ما بني املي�صر والتقليدي، ويحاول تنمية ذاته والرتقاء بطلبته اإىل م�صتويات 	

عليا من التفكري.

• مر�ٍض: تقليدي، يقوم بالدور الذي اأوكل له، يكتفي بامل�صتويات الدنيا من التفكري لدى طلبته. 	

• غري مر�ٍض: منطي غري جمدد، روتيني الأداء، تنق�صه الدقة العلمية، تعليمه يتمحور حول ذاته.	

مصادر التحقق من المعيار:

 وتعني البيانات والأدوات املتوافرة لدى املعلم ويف املدر�صة، متكن كال من املعلم اأو اجلهات ذات العالقة من التاأكد من حتقق 

املعيار، وامل�صتوى الذي و�صل اإليه.
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الفلسطيني  المنهاج  بفلسفة  معرفة  يمتلك  المعيار)1(: 
وأهدافه وخطوطه العريضة

المسوغات التربوية:

والجتماعية  والثقافية  الوطنية  واأ�ص�صه  املنهاج  بفل�صفة  ومعرفته  املعلم  فاطالع  املنهاج،  بناء  عملية  اأ�صا�ص يف  ركن  املعلم   

الأهداف  �صريكًا حقيقيًا يف حتقيق  يكون  لأن  توؤهله  العامة،  والأهداف  العري�صة  على اخلطوط  واإطالعه  والرتبوية،  والنف�صية 

املن�صودة وبناء الإن�صان الفل�صطيني، كما ت�صاعده على ا�صتثمار املوارد املتاحة، وحتديد الطرائق التي ميكن ا�صتخدامها للو�صول 

اإىل ما ي�صبو اإليه. 

مستويات المعيار:

• املنهاج 	 عليها  يقوم  التي  بالفل�صفة  وناقدة  وا�صعة  معرفة  عن  ويعربان  يتوافقان  واأحاديثه  املعلم  ممار�صات  ممتاز: 

هذه  تنعك�ص  حيث  للمنهاج،  العري�صة  واخلطوط  العامة  بالأهداف  ترتبط  لها  املخطط  الأهداف  اأن  كما  الفل�صطيني، 

العمرية  املرحلة  مع  دوما  تتوافق  التي  التدري�ص،  يف  املعلم  ي�صتخدمها  التي  والطرائق  الأ�صاليب  نوعية  على  املكونات 

التي يدر�صها. و يربط املواقف التعليمية باأمثلة ودرو�ص م�صتقاة من الواقع الفل�صطيني معززا معرفته بالأهداف العامة 

اأثناء  باملنهاج  املرتبطة  احلديثة  الرتبوية  امل�صتجدات  على  وامل�صتمر  الوا�صع  اطالعه  يت�صح  كما  العري�صة،  واخلطوط 

تخطيطه لأية فعالية تربوية.

• جيد :اأحاديث املعلم حول املنهاج تتوافق مع ممار�صاته داخل املدر�صة، حيث تعرب تلك املمار�صات عن معرفة بفل�صفة 	

واأهداف املنهاج، كما اأنه يرتجم معرفته تلك باختيار اأ�صاليب وطرائق تدري�ص منا�صبة، م�صتعينًا اأحيانًا باأمثلة ودرو�ص 

م�صتقاة من الواقع الفل�صطيني.

• مر�ٍض: يظهر املعلم بع�ص املعرفة بالفل�صفة واخلطوط العري�صة للمنهاج، ويحاول ترجمة تلك املعرفة باختيار اأ�صاليب 	

وطرائق تدري�ص منا�صبة، ويت�صح اأنه يعتمد ب�صكل وا�صح على الأهداف املن�صو�ص عليها يف الكتاب املقرر اأثناء قيامه 

باأية فعالية تربوية.

• العري�صة 	 واخلطوط  الفل�صفة  على  كافية  ب�صورة  مطلع  غري  اأنه  واأحاديثه  املعلم  ممار�صات  من  يت�صح  مر�ٍض:  غري 

والأهداف العامة للمنهاج، ما  ي�صري اإىل ال�صعف يف اختيار اأ�صاليب وطرائق التدري�ص التي تتوافق مع اأهداف املنهاج، 

وخ�صائ�ص الفئة العمرية التي يدر�صها.

مصادر التحقق من المعيار:
اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

ملف املواد الإثرائية للمنهاج.. 2

حما�صر اجتماعات/ ور�ص عمل حول املنهاج الفل�صطيني.. 3

مالحظات عامة للمعلم عن املنهاج. 4
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الدراسي  بالمحتوى  وفهمًا  معرفة  يمتلك  المعيار)2(: 
للمرحلة التي يدرسها، وطرائق إثرائه

المسوغات التربوية:

اإن امتالك املعلم للمعرفة الكافية يف املحتوى الدرا�صي للمرحلة التي يدر�صها، ت�صاعد املتعلمني على تطوير وبناء معرفتهم، 

كما ت�صاعد املعلم على اإثراء املنهاج وتب�صيط بنية املفاهيم واملهارات، وعلى ح�صن التخطيط لدرو�صه، وتقدمي املعارف واملعلومات 

ب�صكل مت�صل�صل ومرتابط، اإ�صافة اإىل م�صاعدته يف اختيار طرائق التقومي التي تتالءم مع الأهداف املن�صودة. 

مستويات المعيار:

• ممتاز: يت�صم اأداء املعلم بقدرة فائقة على تو�صيح الأفكار، وتب�صيط املفاهيم الواردة يف املحتوى التعليمي، حيث يت�صل�صل 	

يف عر�ص الأفكار بطريقة منهجية تدل على فهم �صامل متكامل للمحتوى التعليمي مب�صتوييه العمودي والأفقي، ويظهر 

مع  التعامل  على  املتميزة  قدرته  اإىل  اإ�صافة  وحتديدها،  اخلاطئة  باملفاهيم  املعلم  وعي  خالل  من  العميق  الفهم  هذا 

ت�صاوؤلت الطلبة وا�صتف�صاراتهم، ويف توظيف مالئم للمادة التعليمية يف مواقف حياتية وواقعية مع تقدمي اأدلة وا�صحة 

على حداثة املعلومة التي يقدمها �صمن املادة العلمية، اإظهاره قدرة وا�صحة على اإثراء املنهاج اأثناء تخطيطه للفعاليات 

الرتبوية واملواقف التعليمية. 

• الأفكار 	 يت�صل�صل يف عر�ص  املحتوى، حيث  ال��واردة يف  واملفاهيم  الأفكار  تو�صيح  على  بالقدرة  املعلم  اأداء  يت�صم  جيد: 

واملفاهيم يف معظم الأحيان، كما انه يعد خططه التدري�صية لتتنا�صب مع م�صتويات الطلبة واملواقف التعليمية، داعما 

اإثرائية يف بع�ص الأحيان. كما يظهر قدرة على التعامل مع ت�صاوؤلت الطلبة وا�صتف�صاراتهم توحي مبعرفته  ذلك مبواد 

باملحتوى الذي يدر�صه.

• اأداء املعلم بقدرته على تو�صيح املفاهيم الأ�صا�صية يف املحتوى الدرا�صي دون مراعاة الت�صل�صل املنطقي 	 يت�صم  مر�ٍض: 

املنهاج،  اإثراء  اإىل  اللجوء  املقرر دون  الكتاب  اإىل  التدري�صية م�صتندا  الطلبة، ويعد خططه  والعلمي حني عر�صها على 

ويتجنب الإجابة عن ا�صتف�صارات الطلبة وت�صاوؤلتهم يف معظم الأحيان مبا يوحي معرفة �صطحية باملحتوى الذي يدر�صه. 

• غري مر�ٍض: يحاول املعلم تو�صيح املفاهيم الأ�صا�صية وقلما ينجح بتب�صيط الأفكار الواردة يف املحتوى التدري�صي، كما 	

اأن تخطيطه ي�صري اإىل عدم متكنه وفهمه للمحتوى الذي يدر�صه فيتجنب الإجابة عن ت�صاوؤلت الطلبة اأو ا�صتف�صاراتهم. 

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

ملف مواد اإثرائية.... 2

ملفات اجناز الطلبة.    . 3

يوميات املعلم.. 4

املمار�صات ال�صفية للمعلم.. 5

دليل املعلم.. 6
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الطلبة،  تعلم  بطرائق  وفهمًا  معرفة  يمتلك   :)3( المعيار 
وفق قدراتهم وخصائصهم النمائية

المسوغات التربوية:

نظرا لختالف الطلبة يف طرائق تعلمهم والتباين يف مواهبهم وميولهم واجتاهاتهم، ويف قدراتهم يف اكت�صاب املعرفة يف 

الواحد تبعا لختالف تطورهم العاطفي، والذهني، والنف�صي، واللغوي، والوجداين، والجتماعي عرب مراحل حياتهم،  املوقف 

فعلى املعلم اأن يكون على دراية كافية بهذه التطورات، ولديه املعرفة بالإجراءات الالزمة لتلبية متطلبات التطور احلا�صل على 

الطلبة يف املرحلة العمرية التي يدر�صها، لتقدمي الت�صهيالت لكل فرد لكي ينمو وفق قدراته وا�صتعداداته منوًا موجهًا نحو ما يهدف 

اإليه املجتمع.  

مستويات المعيار:

• ممتاز: يظهر املعلم يف تخطيطه واأ�صاليب تعليمه معرفة عميقة بنظريات وطرائق تعلم الطلبة، وتظهر هذه املعرفة من 	

خالل توظيفه للو�صائل التعليمية وفق الحتياجات املختلفة للطلبة، ومبا يتنا�صب واحتياجات املوقف التعلمي التعليمي، 

ويبادر اإىل التنويع يف طرح الأ�صئلة مب�صتوياتها املختلفة، معززا معرفته باخل�صائ�ص النمائية للطلبة وباملرحلة العمرية 

التي ميرون بها، ويتعاون با�صتمرار مع املر�صد الرتبوي يف حل م�صكالت الطلبة. 

• جيد: يراعي املعلم يف تخطيطه للمواقف التعليمية احتياجات الطلبة، وينوع يف اأ�صاليبه ويف توظيفه للو�صائل وطرائق 	

التعلم، مراعيًا بذلك املرحلة العمرية التي ميرون بها، ما ي�صري اإىل معرفة كافية بطرائق تعلم الطلبة، كما اأنه يتعاون يف 

معظم الأحيان مع املر�صد الرتبوي يف حل م�صاكل الطلبة. 

• يف 	 اأحيانا  وينوع  الطلبة،  بها  مير  التي  العمرية  للمرحلة  املراعية  التعليمية  للمواقف  التخطيط  املعلم  يحاول  مر�ٍض: 

اأ�صاليبه، وتوظيفه للو�صائل لتحقيق اأهداف التعلم من خالل معرفته باخل�صائ�ص النمائية لهم، ونادرا ما يتعاون مع 

املر�صد الرتبوي حلل م�صاكل الطلبة.  

• غري مر�ٍض:ل يظهر املعلم يف تخطيطه وممار�صاته معرفة باخل�صائ�ص النمائية للطلبة واحتياجاتهم املختلفة، لعتقاده 	

باأن الطلبة مت�صابهون يف طرائق تعلمهم، فتطغى الطريقة الواحدة يف تعليمه دون النظر اإىل املرحلة العمرية لهم، اأو 

التغريات املختلفة  يف خ�صائ�صهم النمائية.

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

املمار�صات ال�صفية للمعلم.. 2

�صجالت متابعة الطلبة.    . 3

حما�صر اجتماعات املعلم مع املر�صد الرتبوي.. 4

مقابالت مع الطلبة واأولياء اأمورهم.. 5
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المعيار )4(: يمتلك معرفة وفهمًا بكيفية تدريس التخصص، 
وفق قدرات الطلبة واحتياجاتهم

المسوغات التربوية:

الإملام باملادة العلمية -مع اأهميته- ل يكفي وحده، ولبد من اأن ي�صاف اإليها معرفة كافية بكيفية تدري�ص املادة العلمية �صمن 

تخ�ص�صه، ليتالءم مع قدرات الطلبة، ورغباتهم، واحتياجاتهم، فالتعليم اجليد لن يحدث اإل اإذا توافرت العديد من ال�صروط 

يف العملية التعليمية بجوانبها املختلفة، حيث تكمن اأهمية اأمناط وطرائق واأ�صاليب التدري�ص يف اأنها تعترب حلقة و�صل بني كافة 

تلك اجلوانب.  

مستويات المعيار:

• تتنا�صب مع 	 التي  له  التدري�ص املالئمة  املعلم معرفة عميقة و�صاملة بكيفية تدري�ص تخ�ص�صه، وبطرائق  ممتاز: يظهر 

التعليمي،  واملحتوى  التعليمية  امل�صادر  املتوافرة من  والإمكانيات  واحتياجاتهم،  وقدراتهم  الطلبة  امل�صتهدفة من  الفئة 

ولديه معرفة عميقة بكيفية توظيف طرائق التدري�ص يف املواقف التعليمية املختلفة ملعاجلة م�صاكل تعلم الطلبة يف جمال 

تخ�ص�صه، مبا يف ذلك حتديد املفاهيم اخلاطئة، وم�صاعدة الطلبة على تعديلها.

• امل�صتهدفة وقدرات 	 والفئة  يتنا�صب  العامة مبا  التدري�ص  تدري�ص تخ�ص�صه، وطرائق  بكيفية  املعلم معرفة  يظهر  جيد: 

توظيف  باآليات  معرفة  ولديه  التعليمي،  واملحتوى  التعليمية  امل�صادر  من  املتوافرة  والإمكانيات  واحتياجاتهم،  الطلبة 

طرائق التدري�ص يف املواقف التعليمية وينوع فيها اأحيانا، ويظهر معرفة مبعاجلة م�صاكل تعلم الطلبة يف جمال تخ�ص�صه.

• التعليمي 	 املحتوى  مع  تتالءم  التي   التدري�ص  وطرائق  تدري�ص تخ�ص�صه،  بكيفية  املعلم معرفة حمدودة  يظهر  مر�ٍض: 

وقدرات واحتياجات الطلبة، كما اأن معرفته قليلة مب�صاكل تعلمهم، اإل اأنه يحاول حلها يف بع�ص الأحيان اإذا ا�صتدعت 

ال�صرورة ذلك.

• غري مر�ٍض:تقت�صر معرفة املعلم على بع�ص طرائق التدري�ص التقليدية الروتينية، ول يراعي التنويع فيها وفق احتياجات 	

وقدرات الفئة امل�صتهدفة من الطلبة واملحتوى التعليمي، كما تت�صح معرفته ال�صئيلة مب�صاكل تعلم الطلبة التي قلما يهتم 

مبعاجلتها. 

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

املقابالت ال�صخ�صية مع املعلم.. 2

يوميات املعلم.    . 3

تقرير امل�صاهدة ال�صفية.. 4

�صجل ا�صتخدام الو�صائل التعليمية.. 5
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تعليم  بمتطلبات  وفهمًا  معرفة  يمتلك  المعيار)5(: 
التخصص العمودية واألفقية

المسوغات التربوية:

مفاهيم  من  تت�صمنه  مبا  واأفقيا  عموديا  الدرا�صية  والوحدات  املوا�صيع  بني  والربط  التخ�ص�ص  تعليم  مبتطلبات  املعرفة 

وم�صطلحات، وحقائق واأفكار، وقيم، واجتاهات، ومهارات، واأن�صطة، �صمن التخ�ص�ص الواحد بكل فروعه ومراحله الزمنية، من 

املتطلبات الأ�صا�صية الرئي�صية التي على املعلم اإتقانها لتحقيق التعلم امل�صتدام ذي املعنى.

مستويات المعيار:

• املتعلقة مبو�صوع 	 واملعلومات  واملفاهيم  الأفكار  تكامل  تعلم حتقق  بتخطيط خربات  املعلم معرفة عميقة  ممتاز: يظهر 

التخ�ص�ص م�صتندا اإىل املرتكزات املعرفية وخربات الطلبة ال�صابقة، واآليات ربط املفاهيم والأفكار الرئي�صة يف مادة 

التخ�ص�ص مبا يدعم عملية التعلم والتعليم، ويعمل على تطوير بع�ص الوحدات التي تعتمد على التكامل الأفقي والعمودي، 

ويتعاون مع معلمي التخ�ص�صات الأخرى لتطوير معرفته بالتكامل الأفقي والعمودي با�صتمرار، اإ�صافة اإىل معرفته بكيفية 

املواءمة بني فروع املنهاج الواحد، والربط بني املو�صوعات داخل املبحث الواحد لل�صف الذي يدر�صه.

• جيد: يظهر املعلم معرفة ب�صكل وا�صح بتخطيط خربات تعلم حتقق تكامل الأفكار واملفاهيم واملعلومات املتعلقة مبو�صوع 	

التخ�ص�ص  مادة  يف  الرئي�صة  والأفكار  املفاهيم  ربط  واآليات  ال�صابقة،  الطلبة  بخربات  معرفته  وتت�صح  التخ�ص�ص. 

بني  والربط  الواحد،  املنهاج  فروع  املواءمة بني  كيفية  ال�صعوبات يف  بع�ص  ويواجه  والتعليم.  التعلم  يدعم عمليتي  مبا 

املو�صوعات املختلفة داخل املبحث الواحد لل�صف الذي يدر�صه.

• مر�ٍض: يظهر املعلم معرفة بتخطيط خربات تعلم حتقق تكامل الأفكار واملفاهيم واملعلومات املتعلقة مبو�صوع التخ�ص�ص. 	

وي�صري اأحيانا اإىل خربات الطلبة ال�صابقة واآليات ربط املفاهيم والأفكار الرئي�صة يف مادة تخ�ص�صه مبا يدعم عمليتي 

التعلم والتعليم، وكثريًا ما يواجه �صعوبات بكيفية املواءمة والربط بني املو�صوعات املختلفة داخل املبحث الواحد لل�صف 

الذي يدر�صه.

• املتعلقة مبو�صوع 	 واملعلومات  واملفاهيم   الأفكار  تكامل  تعلم حتقق  بتخطيط خربات  املعلم  يقوم  ما  غري مر�ٍض:قليال 

التخ�ص�ص، ما يدلل على معرفته ال�صطحية بخربات الطلبة ال�صابقة، واآليات ربط املفاهيم والأفكار الرئي�صة يف مادة 

الذي  لل�صف  الواحد  املبحث  املختلفة داخل  املو�صوعات  والربط بني  املواءمة  ويواجه �صعوبات كثرية  يف  التخ�ص�ص، 

يدر�صه.

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

ملفات اجناز الطلبة.. 2

 يوميات املعلم.    . 3

ملف الإثراء.. 4

تقييم الأهل وامل�صوؤولني الرتبويني.. 6تقرير امل�صاهدة ال�صفية . 5
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التخصص  ربط  بكيفية  وفهمًا  معرفة  يمتلك   :)6( المعيار 
ضمن  تكاملي،  وبشكل  مختلفة  وحقول  بمواضيع 

سياقات متعددة

المسوغات التربوية:

املعرفة كل ل يتجزاأ، ل ميكن حت�صيلها اإل مبنهج تكامل املعارف والتخ�ص�صات وتداخلها لتحقيق اجلودة يف التعلم، لذا وجب 

على املعلم اإتقانها ملراعاة خ�صائ�ص النمو ال�صيكولوجي والرتبوي للطلبة، كما اأن التعليم التكاملي يثري دافعية الطلبة وميولهم 

نحو التعلم، وي�صاعدهم على فهم العامل ومواجهة التحديات الناجتة عن التغري والتطور ال�صريع يف عامل املعرفة، ويجعل التعلم 

ذا معنى، وعلى املعلم اأن يراعي التعليم متعدد ال�صياقات الذي يقارب بني الفل�صفات الفكرية املختلفة بهدف خلق جيل قادر على 

التحليل والتفكري ب�صكل مرن ومبدع.

مستويات المعيار:

• ممتاز:يظهر املعلم معرفة عميقة بالتوجهات والفل�صفات الرتبوية وباملوا�صيع واحلقول املختلفة، وبالتايل مقدرة عالية 	

على بناء خطط درا�صية واأن�صطة تنطلق من توجه تعليمي متعدد ال�صياقات، ويبادر اإىل تخطيط اأن�صطة وخربات تعلم 

ت�صجع التكامل بني املو�صوعات واحلقول الدرا�صية مب�صتوياتها املتعددة،  وتنفيذها با�صتمرار لتحقيق اأهداف تعلم عالية 

اجلودة، ويعمل على ن�صر اأفكاره ونتاجاته التكاملية بني الزمالء، وعرب و�صائل متعددة.

• واأن�صطته 	 خططه  عرب  املختلفة  واحلقول  وباملوا�صيع  الرتبوية  والفل�صفة  بالتوجيهات  عميقة  معرفة  املعلم  يظهر  جيد: 

وممار�صاته ال�صفية التي تراعي م�صتويات التعليم التكاملي املختلفة، وي�صجع طلبته على التعلم من خالل هذا النهج. 

اإ�صافة لتخطيطه  يظهر معرفة عامة باأ�صا�صيات العلوم املختلفة خالل تدري�ص تخ�ص�صه يف مواقف و�صياقات حمددة 

التوجه  �صمن  تعليمه  على  ي�صيطر  الواحد  الن�صق  اأن  اإل  امل�صاركة،  على  الطلبة  لتحفيز  تكاملية  وتعلم  تعليم  خلربات 

التكاملي يف معظم الأحيان.

• مر�ٍض: يظهر املعلم معرفة عامة بالتعليم التكاملي لكن يركز با�صتمرار على م�صتوى واحد من هذا التعليم، ويربط بني 	

املوا�صيع ربطًا �صطحيًا.

• غري مر�ٍض:ل يراعي املعلم التعليم التكاملي والربط بني املو�صوعات واحلقول يف تعليمه، بل يركز على التعليم من باب 	

التخ�ص�ص فقط.

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

 اأدوات التقومي املتنوعة.. 2

يوميات املعلم.    . 3

�صجالت العالمات الر�صمية وغري الر�صمية. . 4

ملفات اإجناز الطلبة.. 5

البطاقة الرتاكمية.. 6

�صجل ا�صتخدام الو�صائل التعليمية.. 7

خمططات اأن�صطة تعليمية متنوعة.. 8
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المعيار )7(: يمتلك معرفة وفهمًا بأسس القياس والتقويم 
التربوي  

المسوغات التربوية:

 ياأتي الهتمام مبفهوم القيا�ص والتقومي من الدور الأ�صا�صي وال�صروري الذي يلعبه يف العملية التعلمية التعليمية، اإذ يعترب 

اأداة �صبط وتوجيه وبناء لعملية التعليم، التي تزود املعلم ومتخذي القرار بالتغذية الراجعة عن �صري عملية التدري�ص وم�صتوى اأداء 

الطلبة، ومواطن قوتهم و�صعفهم، ومدى حتقق الأهداف املن�صودة، ول يقت�صر دور التقومي على قيا�ص اأداء الطلبة فقط بل يتعدى 

ذلك اإىل حت�صني جميع عنا�صر عملية التعليم.

مستويات المعيار:

• القيا�ص 	 الأ�صا�صية يف  وامل�صطلحات  وباملفاهيم  املتنوعة،  وم�صتوياته  التقومي  باأنواع  املعلم معرفة عميقة  يظهر  ممتاز: 

يف  يظهر  كما  الكتابية،  اأعماله  يف  ال�صحيحة  و�صياغاتها  التعليمية  الأه��داف  وم�صتويات  املختلفة،  واأدوات��ه  والتقومي 

اختباراته معرفته وفهمه ب�صياغة الأ�صئلة وبناء الختبارات مبوا�صفاتها اجليدة، وكذلك توظيف احلقائب التقوميية. 

ويظهر معرفة �صاملة بطرائق حتليل وقراءة نتائج الأدوات التقوميية، وكيفية ال�صتفادة منها وفق منهجية علمية.

• واأدواته، وم�صتويات 	 واأمناطه  والتقومي،  القيا�ص  الأ�صا�صية يف  وامل�صطلحات  باملفاهيم  املعلم معرفة عامة  يظهر  جيد: 

ب�صياغة  وفهما  معرفة  اختباراته  يف  يظهر  ما  وكثريًا  الكتابية،  اأعماله  يف  ال�صحيحة  و�صياغاتها  التعليمية  الأه��داف 

الأ�صئلة وبناء الختبارات مبوا�صفاتها اجليدة، كما يظهر معرفة عامة بطرائق حتليل وقراءة نتائج الأدوات التقوميية 

وغالبا ما ي�صتفيد منها.

• مر�ٍض: يظهر املعلم معرفة باأنواع وم�صتويات الأهداف التعليمية و�صياغتها ال�صحيحة، تظهر يف اختباراته معرفة قليلة 	

مبوا�صفات واإجراءات بناء الختبارات و�صياغة اأ�صئلتها ب�صكل جيد، ويواجه �صعوبة يف التمييز بني اأمناط التقومي واأدواته 

املختلفة، ويحاول تطوير معرفته يف حتليل وقراءة ومعاجلة نتائج الختبارات.

• غري مر�ٍض: معرفة املعلم حمدودة باأمناط التقومي ومفاهيمه واأدواته املختلفة، ولديه �صعوبة يف التمييز بني م�صتويات 	

الأهداف التعليمية ويف �صياغتها، ويعرف اأنواع الأ�صئلة دون مراعاة ملوا�صفاتها، ويجد �صعوبة يف حتليل وقراءة ومعاجلة 

نتائج الختبارات.

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

تقرير امل�صاهدة ال�صفية.. 2

ملف الختبارات.. 3

�صجالت العالمات الر�صمية وغري الر�صمية.. 4

اأدوات التقومي امل�صتخدمة.. 5

نتائج حتليل الختبارات واآليات ال�صتفادة منها.. 6



21 هيئة تطوير مهنة التعليم | المعايير المهنية للمعلمين

العربية،  اللغة  بأساسيات  معرفة  يمتلك  المعيار)8(: 
المعلومات  وتكنولوجيا  والعلمية،  الرياضية  والمعرفة 

)ICT( واالتصاالت

المسوغات التربوية:

 اللغة وعاء املعرفة وامتالك اأ�صا�صياتها ت�صهل عملية تعلم وتعليم كافة العلوم واملعارف الأخرى، وتدعم اأ�ص�ص عمل املعلمني 

اأ�صبحت �صرورة لزمة ملجاراة املعرفة،  التي  الريا�صية والتكنولوجية  اأ�صا�صيات املعرفة  التخطيط والتقومي، وكذلك معرفة  يف 

وت�صهيل التعامل مع املتغريات امل�صطردة داخل املنظومة العلمية يف الع�صر احلا�صر. 

مستويات المعيار:

• ممتاز: ميتلك املعلم معرفة وا�صحة باأ�صا�صيات اللغة العربية والريا�صيات واملعرفة العلمية والتكنولوجية، حيث يظهر 	

الربط من خالل  التي تظهر قدرته على  ال�صفية  املتعددة، وممار�صاته  الكتابية  اأعماله  ذلك جليا من خالل �صجالت 

املواقف التعليمية املختلفة، ومعرفته باآليات توظيف التكنولوجيا يف التعليم.

• جيد: ميتلك املعلم املعرفة الالزمة باأ�صا�صيات اللغة العربية والريا�صيات واملعرفة العلمية والتكنولوجية حيث يظهر ذلك 	

اأو  اأعماله الكتابية املتعددة  يف ممار�صاته يف املواقف التعليمية يف معظم الأحيان، كما يظهر ذلك من خالل �صجالت 

بع�ص العرو�ص التقدميية.

• مر�ٍض: معرفة املعلم باأ�صا�صيات اللغة العربية والريا�صيات واملعرفة العلمية والتكنولوجيا حمدودة، يحاول اإظهارها يف 	

بع�ص املواقف التعليمية و�صمن �صجالت اأعماله الكتابية.

• غري مر�ٍض: يت�صح من ممار�صات املعلم يف املواقف التعليمية اأنه ل يويل اأ�صا�صيات اللغة العربية، والريا�صيات،  واملعرفة 	

العلمية والتكنولوجية الهتمام الكايف والالزم، وي�صتعمل اللغة العامية بكرثة اأثناء ممار�صاته التعليمية، وتكرث الأخطاء 

يف �صجالته الكتابية.

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

ملفات متابعة حت�صيل الطلبة.. 2

ملف مواد اإثرائية.. 3

م�صاهدات �صفية.. 4

�صجل برامج علمية حمو�صبة.. 5
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تنوعها،  على  الطلبة  بظروف  معرفة  يمتلك   :)9( المعيار 
وطرائق التعامل معها

المسوغات التربوية:

ل �صك يف اأن ظروف الطلبة ال�صخ�صية والجتماعية والقت�صادية والنف�صية لها كبري الأثر على طريقة تعلمهم واكت�صابهم 

للمعرفة، لذا فاإن معرفة املعلم املالئمة بهذه الظروف ت�صاعده على اأن يكون قريبا من الطلبة، وت�صهم اإيجابيا يف اختياره لطرائق 

التعلم املنا�صبة لهم، وت�صاعده على اتخاذ قرارات تربوية �صليمة تنعك�ص اإيجابا على تعلمهم و�صلوكهم واجتاهاتهم. 

مستويات المعيار:

• ممتاز: يتعاون املعلم ب�صكل م�صتمر مع املر�صد الرتبوي، والزمالء واأولياء الأمور يف التعرف على ظروف الطلبة ال�صخ�صية 	

والجتماعية والقت�صادية والنف�صية، ويحتفظ ب�صجل اأحوال لبع�ص الطلبة ممن يتطلب معاجلات خا�صة، ويبني مواقف 

تعليمية حتاكي ظروف بع�ص الطلبة الجتماعية اأو النف�صية، كما اأن املعلم دائم ال�صعي اإىل تطوير قدراته املهنية املتعلقة 

بت�صخي�ص م�صاكل الطلبة، وطرائق التعامل معها.

• جيد: يتعاون املعلم يف كثري من الأحيان مع املر�صد الرتبوي واأولياء الأمور والزمالء للتعرف على ظروف الطلبة ال�صخ�صية، 	

والجتماعية والقت�صادية والنف�صية، ويبني اأحيانا مواقف تعليمية حتاكي ظروف الطلبة الجتماعية والنف�صية، ويبدي 

رغبة قوية يف تطوير قدراته املهنية املتعلقة بت�صخي�ص م�صاكل الطلبة النابعة من ظروفهم ال�صخ�صية وطرائق التعامل 

معها.

• مر�ٍض: يتعاون املعلم يف بع�ص الأحيان مع ذوي العالقة، املر�صد الرتبوي والزمالء والأهل يف التعرف على ظروف الطلبة 	

الجتماعية والنف�صية، ونادرًا ما يبني مواقف تعليمية حتاكي ظروف الطلبة ال�صخ�صية، كما اأنه يبدي رغبة نحو تطوير 

قدراته املهنية، يف ت�صخي�ص م�صاكل الطلبة النابعة من ظروفهم ال�صخ�صية، وطرائق التعامل معها.

• غري مر�ٍض: ل يتعاون املعلم مع ذوي العالقة للتعرف على ظروف الطلبة ال�صخ�صية والجتماعية، ول يحاول بناء مواقف 	

بتطوير  املعلم غري معني  اأن  اإىل  بالإ�صافة  تعلمهم،  الظروف على عملية  تلك  اأثر  الطلبة على تخفيف  ت�صاعد  تعليمية 

قدراته املهنية املتعلقة بت�صخي�ص م�صاكل الطلبة النابعة من ظروفهم ال�صخ�صية وطرائق التعامل معها.

مصادر التحقق من المعيار:

يوميات املعلم.. 1

تقرير امل�صاهدة ال�صفية.. 2

البطاقة الرتاكمية. . 3

ملف اجناز املعلم.. 4

مقابالت متنوعة )املر�صد، اأولياء الأمور، الطلبة(. 6- حما�صر اجتماعات و�صجالت ح�صور ور�ص عمل ذات العالقة.. 5
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المعالم  واضحة  التعليمية  الخطط  يعد  المعيار)10(: 
واألهداف ويطورها، مراعيا الفروق الفردية بين الطلبة

المسوغات التربوية:

    اإن التخطيط اجليد جزء مهم من كفايات املعلم لتدري�ص ناجح، وعن�صر رئي�ص ل�صمان جناح املعلم يف تنظيم عنا�صر 

التدري�ص، وحتقيق الأهداف التعليمية املن�صودة بفاعلية، وجتنيبه الرجتالية والع�صوائية، ومتكينه من تقومي طلبته ب�صكل فعال 

مما ي�صاعدهم على مواكبة تعلمهم عرب الزمن. 

مستويات المعيار:

• ممتاز: يعد املعلم خططًا متنوعة الأهداف وا�صحة املعامل، وفق الأ�ص�ص العلمية للتخطيط الرتبوي، التي تراعي الفروق 	

التقومي  اأنواع  مبينًا  املتوافرة،  امل�صادر  مراعيًا  وا�صتعداداتهم  الطلبة  وقدرات  التعليمي  املحتوى  مع  وتتالءم  الفردية 

اأهدافه، ومراعيًا اجلدولة الزمنية لتنفيذ الفعاليات الرتبوية، ويبادر اإىل  واأ�صاليبه امل�صتخدمة يف قيا�ص مدى حتقيق 

تطوير خططه وفق املتغريات، ويحتفظ بها �صمن ملفات وا�صحة ي�صهل الرجوع اإليها با�صتمرار.

• جيد: يعد املعلم خططًا متنوعة وفق الأ�ص�ص العلمية للتخطيط الرتبوي لرتاعي الفروق الفردية، مبا يتالءم مع املحتوى 	

التعليمي، ويحدد اآليات واأ�صاليب التنفيذ التي تت�صم بالرتابط بني الأهداف املر�صودة واأمناط التقومي، كما اأنه يحتفظ 

بهذه اخلطط لي�صهل الرجوع اإليها با�صتمرار.

• مر�ٍض: يحاول املعلم اإعداد خطط تعليمية متنوعة وفق الأ�ص�ص العلمية للتخطيط الرتبوي، التي تراعي الفروق الفردية، 	

ويحاول حتديد اآليات التنفيذ واأ�صاليب التقومي امل�صتخدمة والربط بينها وبني الأهداف، كما اأنه يحتفظ بها وقلما يرجع 

اإليها.

• غري مر�ٍض: خطط املعلم الرتبوية لي�صت مبنية وفق الأ�ص�ص العلمية التي تراعي الفروق الفردية، ول تربط بني الأهداف 	

املر�صودة واآليات التنفيذ والتقومي.

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

يوميات املعلم.. 2

ملف اجناز املعلم.. 3

مالحظات املعلم العامة.. 4

�صجل برامج وم�صاريع منهجية.. 5



هيئة تطوير مهنة التعليم | المعايير المهنية للمعلمين24

المعيار )11(: يوفر بيئة تعلمية تعليمية آمنة وداعمة لعملية 
التعلم والتعليم

المسوغات التربوية:

 اإن �صعور الطالب بالثقة ي�صهل عملية التعلم، فتوافر الأمن والطماأنينة داخل املوؤ�ص�صة الرتبوية خالل العملية التعليمية حق من 

حقوق الطالب على املعلم اأن يعمل على حتقيقه با�صتمرار،  كما اأن خلق بيئة تعليمية تت�صم بالإيجابية خالية من التهديد والعنف 

حتفز الطلبة وتثري دافعيتهم على امل�صاركة والتعاون، وت�صجعهم على حتمل م�صوؤولية �صلوكهم وتعمق ثقتهم باأنف�صهم. 

مستويات المعيار:

• ويطور قدرته على 	 واملدر�صة،  ال�صف  املتبادلة على م�صتوى  الثقة  املبنية على  التعليمية  املعلم ممار�صاته  يطور  ممتاز: 

حت�ص�ص م�صاكل وهموم الطلبة، ويطبق ا�صرتاتيجيات حل النزاعات ب�صكل فّعال، ويعزز الثقة بالطالب وي�صعره بالأمان 

التعلم  عملية  يف  واجل�صدية  النف�صية  وال�صحة  والأم��ن  ال�صالمة  حول  تعليمية  م�صادر  ويوفر  تعلمه،  جتاه  وامل�صوؤولية 

اإىل  التوا�صل الإيجابية وامل�صاركة اجلماعية، ويبادر  با�صتمرار، ويوفر بيئة تعلمية ت�صاركية ودميقراطية تعزز مهارات 

حل ال�صلوكات غري املرغوب بها بالتعاون مع املعلمني واملدير واأولياء الأمور واملر�صد الرتبوي �صمن ا�صرتاتيجيات داعمة، 

حمافظة على خ�صو�صية الطالب.

• جيد: تظهر ممار�صات املعلم التعليمية اإىل وجود عالقات مبنية على الثقة املتبادلة داخل غرفة ال�صف، ويطبق اأ�صاليب 	

تعزز الثقة بالطالب وت�صعره بالأمان وامل�صوؤولية جتاه تعلمه، ويوفر املعلم م�صادر تعليمية حول ال�صالمة والأمن وال�صحة 

غري  ال�صلوكيات  بع�ص  معاجلة  يف  وي�صهم  اليجابية،  التوا�صل  مهارات  ويعزز  املوا�صع،  بع�ص  يف  واجل�صدية  النف�صية 

على  داعمة حمافظة  ا�صرتاتيجيات  �صمن  الرتبوي  واملر�صد  الأمور  واأولياء  واملدير  املعلمني  مع  بالتعاون  بها،  املرغوب 

خ�صو�صية الطالب.اأحيانًا.

• الثقة 	 تعزز  اأ�صاليب  ويتبع  املتعلمني،  بني  والعالقات  التفاعل  تدعم  واأن�صطة  تعليمية  ملمار�صات  املعلم  يخطط  مر�ٍض: 

بالطالب وت�صعره بالأمان وامل�صوؤولية جتاه تعلمه، ويعزز مهارات التوا�صل اليجابية يف بع�ص الأحيان، ويتعاون مع املعلمني 

واملدير واأولياء الأمور واملر�صد الرتبوي يف حل النزاعات الطالبية يف بع�ص احلالت. 

• غري مر�ٍض: نادرًا ما ينفذ املعلم ممار�صات تعلمية تدعم التفاعل والعالقات بني الطلبة، ول يعزز ثقة الطالب بنف�صه اأو 	

ي�صعره بالأمان وامل�صوؤولية جتاه تعلمه، ول ميلك ا�صرتاتيجيات حل للنزاعات من الطلبة، ويكتفي باإبالغ املدير اأو املر�صد 

الرتبوي بذلك ليقوم بدوره بحلها.  .

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطاب ال�صفي الدميقراطي) امل�صاهدات ال�صفية(. . 1

�صجالت خا�صة بالطلبة.. 2

يوميات املعلم. . 3

املقابالت مع الزمالء والطلبة.. 4

�صجالت املر�صد الرتبوي )اإن توفرت(.. 5

ملف مواد علمية ) ن�صرات، اأن�صطة، مل�صقات( . 6

ذات العالقة بتعديل ال�صلوك.
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واالبتكار  بالمرونة  يمتاز  تعليميًا  مناخًا  يوفر   :)12( المعيار 
والتحفيز المستمر على التفكير الناقد واإلبداع

المسوغات التربوية:

 اإن توفري بيئة تعليمية يتم خاللها ا�صتثمار الطاقات الب�صرية واملادية يف �صياقات اإيجابية ت�صاعد على خلق دافعية ذاتية نحو 

اأكرث مالءمة ل�صتثمار تلك  الناقد والإبداعي، ومن هنا كان ل بد من تهيئة مواقف تعليمية  التفكري  التعلم، وت�صهم يف حتفيز 

الطاقات مراعية واقع الطالب واملواقف احلياتية التي يتعر�ص لها يف الواقع.

مستويات المعيار:

• ممتاز: يبادر املعلم اإىل خلق بيئة تعليمية غنية مب�صادر التعلم لت�صجيع الطلبة على التاأمل واملبادرة يف طرح الت�صاوؤلت 	

والتفكري مب�صتويات عليا، وي�صمم اأن�صطة متنوعة حتفز الطلبة على ال�صتق�صاء والتفكري الناقد واحلوار البناء، يبادر 

اإىل اإ�صراك الطلبة يف بناء م�صاريع تعليمية تعاونية ترتبط بواقع الطالب، والإمكانات املتوافرة من م�صادر ت�صاعدهم 

على بناء املعرفة، واإعادة بنائها ويتابعها با�صتمرار، ويناق�ص اآراء الطلبة واأفكارهم ليطوعها خلدمة املوقف التعليمي.

• جيد: ي�صتثمر املعلم امل�صادر املتاحة لتوفري بيئة تعليمية ت�صاعده يف اإعداد اأن�صطة متنوعة ت�صجع الطلبة على التاأمل، 	

والإمكانات  الطالب  بواقع  ترتبط  متنوعة  تعاونية  تعلمية  م�صاريع  ينفذ  يتلقونها،  التي  املعرفة  حول  الت�صاوؤلت  وطرح 

املتوافرة ومن جهة اأخرى، يناق�ص اآراء الطلبة ليطوعها خلدمة املوقف التعليمي يف معظم الأحيان.

• مر�ٍض: ي�صتفيد املعلم من امل�صادر التعليمية املتاحة لتب�صيط املعلومات واملعارف، وينفذ م�صاريع تعليمية تعاونية ترتبط 	

بواقع الطالب يف بع�ص الأحيان، ويطرح اأ�صئلة ت�صاعد الطلبة على تقييم املعرفة، ويناق�ص اآراء الطلبة واأفكارهم يف بع�ص 

املواقف اأحيانًا. 

• غري مر�ٍض: ي�صتخدم املعلم اأ�صاليب تعليمية روتينية يف املواقف التعليمية، ويكتفي باأن�صطة حمددة مرتبطة باملنهاج، 	

قلما تثري اهتمام ودافعية الطلبة. 

مصادر التحقق من المعيار:

ملف اإجناز املعلم.. 1

ملفات اإجنازات الطلبة.. 2

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 3

يوميات املعلم.. 4

�صجالت العالمات الر�صمية وغري الر�صمية.. 5

البطاقة الرتاكمية.. 6

تقرير امل�صاهدة ال�صفية.. 7

�صجل ا�صتخدام التقنيات الرتبوية املتنوعة.. 8
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المعيار)13(: يوظف المصادر التعلمية)*(، والوسائل 
التعليمية)*( في العملية التعلمية التعليمية

المسوغات التربوية:

اإن توظيف امل�صادر املتنوعة والو�صائل التعليمية املتعددة يف العملية  التعلمية التعليمية اأ�صبح مطلبًا اأ�صا�صيًا للمعلم للنهو�ص 

بتعلم الطلبة مبا يتوافق مع احتياجاتهم وطرائق تعلمهم، اآخذين بعني العتبار متطلبات الع�صر واأهداف التعلم يف ظل الثورة 

املعرفية والعلمية والتكنولوجية. 

مستويات المعيار:

• ممتاز: يخطط لتوظيف امل�صادر التعلمية والو�صائل التعليمية ب�صكل اأ�صا�صي يف ا�صتخدام املعلومات املتعلقة بتعلم الطلبة، 	

وعملية حت�صري الدرو�ص، وينفذ خربات حتفز الطلبة على ا�صتخدام امل�صادر والو�صائل يف عملية البحث وبناء امل�صاريع 

اإنتاجها  التعليمية م�صتفيدا من اخلامات املحلية والبيئية وي�صرك الطلبة يف  الو�صائل  واإنتاج  اإعداد  العلمية. ويبادر يف 

ويح�صن ا�صتخدامها وتقييمها ويعمل على تعميمها.

• امل�صادر 	 يوظف  كما  الأحيان،  معظم  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  التعليمية  والو�صائل  التعلمية  امل�صادر  لتوظيف  يخطط  جيد: 

واإثراء معانيها،  املعلومات  البحث عن  ا�صتخدامها يف  الطلبة ويحفزهم على  بتعلم  املتعلقة  لتعزيز اخلربات  والو�صائل 

ويعتمد عليها يف اإعداد الدرو�ص.

• املعلومات 	 تكنولوجيا  واأهمها  رئي�ص،  ب�صكل  التعليمية  والو�صائل  التعلمية  امل�صادر  لتوظيف  التخطيط  يحاول  مر�ٍض: 

والت�صالت ويحاول توظيفها لتعزيز اخلربات املتعلقة بتعلم الطلبة، ويف بع�ص الأحيان يقوم بت�صجيع الطلبة على البحث 

عن املعلومات واملعارف با�صتخدام بع�ص امل�صادر والو�صائل املتوافرة ويعتمد عليها يف اإعداد الدرو�ص.

• غري مر�ٍض: قلّما يوظف امل�صادر التعلمية والو�صائل التعليمية ول يوظفها يف تنفيذ خربات حتفز الطلبة على التعلم، اأو 	

البحث عن املعلومات.

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

�صجل ا�صتخدام امل�صادر التعليمية.. 2

تقرير امل�صاهدة ال�صفية. . 3

�صجل اأن�صطة متنوعة با�صتخدام الو�صائل التكنولوجية. . 4

�صجالت ح�صور ور�ص عمل ذات العالقة.. 5

�صجل اإعداد وا�صتخدام الو�صائل.. 6

امل�صادر: هي كل ما يحوي املعرفة مثل:النرتنت، وال�صور، وال�صحف، والأفالم، والبيئة املحيطة،.....الخ.
)*(

 

الو�صائل: هي كل ما من �صاأنه تو�صيح وت�صهيل نقل املعرفة مثل: النماذج، واللوحات، واملج�صمات، واحلا�صوب، واأدوات العر�ص. 
)*(
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المعيار)14(: يربط موضوع تخصصه بموضوعات مختلفة، 
وبسياق اجتماعي وثقافي مرتبط بحياة الطالب وواقعه

المسوغات التربوية:

     ت�صري نظريات التعلم البنائية، والبنائية الجتماعية اإىل اأن الطالب يتعلم عرب ربط املعرفة باحلياة العملية، وبال�صياق 

الذي يعي�ص فيه، ليكون التعلم تعلمًا ذا معنى، يوفر بيئة تعلمية تربط بني املوا�صيع واحلقول املختلفة، وبني البيئة واحلياة وال�صياق 

الجتماعي الثقايف للطالب، مبتعدًا عن التعليم املبني على املو�صوعات املنف�صلة الذي يعيق التعلم ويحد ال�صتفادة من املعرفة، 

وبذلك يتمكن الطالب من توظيف املعرفة يف حياته العملية لي�صبح التعلم تعلمًا م�صتدامًا.  

مستويات المعيار:

• ممتاز: يبادر املعلم اإىل بناء حمتوى تعلمي واأن�صطه بالتعاون مع الزمالء يف التخ�ص�ص الواحد والتخ�ص�صات املختلفة، 	

واأي�صا مع عنا�صر املجتمع املحلي وم�صادره بهدف ربط احلقول بع�صها ببع�ص، ويف �صياقات لتعلم ذي معنى يحاكي الواقع 

الجتماعي والثقايف وال�صيا�صي الذي يعي�صه الطلبة. كما يختار موا�صيع واأن�صطة تعزز لدى الطالب هويته الفل�صطينية 

وروح النتماء. وينتج مع الطلبة م�صاريع تكاملية لتو�صيع جمال املعرفة واملهارات لديهم، وي�صتفيد من التغذية الراجعة 

لتطوير تلك امل�صاريع التكاملية املنتجة.

• جيد: غالبا ما يوفر املعلم خططا تعليمية يربط فيها املحتوى التعليمي باأهدافه واأن�صطته لتتكامل مع موا�صيع احلقول 	

ويخطط  للطالب،  والثقايف  والجتماعي  البيئي  ال�صياق  اأحيانًا من  م�صتمدة  تعليمية  مواقف  ويوظف  وي�صمم  املختلفة، 

وينتج بع�ص امل�صاريع التكاملية ويعمل على متابعتها با�صتمرار. 

• لتتكامل مع بع�ص موا�صيع 	 واأن�صطته  باأهدافه  التعليمي  املحتوى  تعليمية يربط فيها  املعلم خططًا  يوفر  اأحيانا  مر�ٍض: 

احلقول املختلفة، ويحاول ت�صميم مواقف تعلمية واأن�صطة من ال�صياق البيئي الجتماعي الثقايف للطالب.  

• نادرا ما يوفر املعلم خططًا تعليمية يربط فيها املحتوى التعليمي باأهدافه واأن�صطته لتتكامل مع موا�صيع 	 غري مر�ٍض: 

احلقول املختلفة، ي�صمم مواقف تعليمية ب�صورة روتينية تقليدية منف�صلة، وقلما تكون تلك املواقف التعليمية اأو الأن�صطة 

م�صتمدة من ال�صياق البيئي الجتماعي والثقايف للطالب. 

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية. . 1

�صجل برامج وم�صاريع وفق املنهاج مبفهومه الوا�صع. . 2

�صجل ا�صتخدام البيئة املحلية والتكنولوجية يف تعليم التكامل.  . 3

حما�صر اجتماعات مع الأهل واملوؤ�ص�صات املجتمعية.. 4

يوميات املعلم.. 5

تقرير امل�صاهدة ال�صفية.. 6
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المعيار )15(: ييسر عملية التعلم والتعليم لتمكين الطلبة 
من بناء المعرفة وتقييمها وتأملها بطرائق تساعدهم في 

أن يكونوا متعلمين مستقلين

المسوغات التربوية:

اإن م�صوؤولية التعلم م�صرتكة بني املعلم واملتعلم، فاملعلم املي�صر لعملية التعلم يكون م�صاعدا للطلبة على ا�صتخدام اإجراءات 

خالل  من  وذلك  خمرجاتها  وتقييم  املعرفة  وتطبيق  والإبداعي،  التاأملي  والتفكري  البيانات  وتركيب  وحتليل  الذهني،  الع�صف 

تطوير قدرات الطلبة على تاأمل ما يقومون به من عمليات تعلميه ت�صاعدهم يف بناء املعرفة.  

مستويات المعيار:

• ممتاز: ينوع املعلم يف اأدواره، فياأخذ دور املي�صر والداعم واملوجه والباحث مع الطلبة يف بنائهم للمعرفة، ويثري دافعيتهم 	

واهتمامهم وانتباههم وتفاعلهم من خالل ا�صتخدام اأ�صاليب تتمحور حول الطالب، مبا يتيح الفر�صة الكافية لأي طالب 

للم�صاركة يف الأن�صطة كافة، ويكلف املعلم طلبته للقيام بفعاليات تالئم اهتماماتهم ورغباتهم، التي من �صاأنها اإعطاء 

املعنى ملا يتم تعلمه من خالل ربط اخلربة التي يتعلمونها بخربات �صابقة لديهم وباحلياة، مع تقدمي التحفيز امل�صتمر 

والنهو�ص بالطالب ودعم �صخ�صيته وا�صتقالليته با�صتمرار.

• الطالب يف 	 اأ�صاليب تدري�ص متنوعة تتمحور حول  وانتباههم، وي�صتخدم  الطلبة، واهتمامهم،  املعلم دافعية  يثري  جيد: 

معظم الأحيان، ويهيئ الفر�ص للطلبة للتعبري عن فهمهم للمعرفة، وللم�صاركة يف الأن�صطة كافة، ويربط تعلمهم اجلديد 

بخرباتهم ال�صابقة.

• الطالب 	 حول  تتمحور  متنوعة  اأ�صاليب  وي�صتخدم  وانتباههم،  واهتمامهم،  الطلبة  دافعية  اإثارة  املعلم  يحاول  مر�ٍض: 

اأحيانا، ويواجه �صعوبة يف اإثارة دافعية الطلبة واهتمامهم بالتعلم.

• غري مر�ٍض: ميحور املعلم عملية التعليم والتعلم حول ذاته. ونادرًا ما ي�صرك الطلبة يف اأن�صطة وفعاليات تثري اهتمامهم 	

ودافعيتهم، وتفتح املجال لهم للتعبري عن اآرائهم حول عملية التعليم والتعلم.

مصادر التحقق من المعيار:

تقرير امل�صاهدة ال�صفية.. 1

اخلطة اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 2

يوميات املعلم.. 3

متابعة الطلبة.. 4

مقابالت مع الطلبة.. 5

ملف اأدوات التقومي املتنوعة.. 6

ملف اجناز الطالب.. 7



29 هيئة تطوير مهنة التعليم | المعايير المهنية للمعلمين

بشكل  بأنواعه  التربوي  التقويم  يوظف   :)16( المعيار 
مستمر باعتباره جزءا أساسيا من عملية التعلم والتعليم

المسوغات التربوية:

يعترب التقومي من العنا�صر الأ�صا�صية يف اإدارة وتطوير العملية التعليمية وحت�صني خمرجاتها، وذلك لأهميتها يف الك�صف عن 

حتقق الأهداف، وقيا�ص مدى تقدم الطلبة من خالل توظيف املعلم اأدوات تقومي خمتلفة تراعي الفروق الفردية وتتالءم واملحتوى 

التعليمي واأهدافه.  

مستويات المعيار:

• ممتاز: ي�صمم املعلم ويطور اأدوات تقومي متنوعة ملتابعة اأداء الطلبة، ويراعي املوا�صفات اجليدة عند ا�صتخدام اأي منها، 	

ويوثق نتائج وخمرجات التقومي بناًء على معايري وا�صحة وفق الأنظمة املعمول بها بعد حتليلها با�صتخدام برامج واأ�صاليب 

اأنه يقدم تغذية راجعة وا�صحة للمعنيني بالنتائج التي يفّعلها با�صتمرار وي�صع خططا عالجية  اإح�صائية متعددة، كما 

وا�صحة ومنا�صبة، وي�صهم يف تعزيز قدرات زمالئه يف هذا املجال.

• جيد: ي�صمم املعلم اأدوات تقومي متنوعة ملتابعة اأداء الطلبة، ويراعي املوا�صفات اجليدة عند ا�صتخدام اأي منها، ويوثق 	

نتائج وخمرجات التقومي وفق الأنظمة املعمول بها. يقدم التغذية الراجعة الوا�صحة للطلبة مع حماولته لإعداد تقارير 

علمية حول اأداء الطلبة ليقدمها اإىل اجلهات املعنية، ويقوم بتحديد نقاط القوة ونقاط ال�صعف ليعاجلها وفق خطط 

عالجية منا�صبة.

• مر�ٍض:ي�صمم املعلم بع�ص الأدوات التقوميية ملتابعة اأداء الطلبة، ويراعي املوا�صفات اجليدة عند ا�صتخدام بع�ص منها، 	

ويوثق نتائج وخمرجات التقومي وفق الأنظمة املعمول بها بعد حتليلها ب�صورة عامة ليقدم تغذية راجعة عامة حول اأداء 

الطلبة، وقد يبني خططَا عالجية بناًء على نقاط �صعف ظاهرة يف نتائج عملية التقومي. 

• غري مر�ٍض: ي�صتخدم املعلم اأدوات تقومي روتينية ذات منط واحد ملتابعة اأداء الطلبة دون مراعاة املوا�صفات اجليدة 	

لها عند ال�صتخدام، ويوثق تلك النتائج واملخرجات ب�صكل روتيني وفق الأنظمة املعمول بها ويعتمد الخت�صار الوا�صح يف 

تقدمي اأية تغذية راجعة للطلبة حول نقاط �صعفهم الظاهرة دون اللجوء لإعداد خطط عالجية موثقة.

مصادر التحقق من المعيار:

 ملف اأدوات تقييم متنوعة. . 1

�صجالت العالمات الر�صمية وغري الر�صمية. . 2

حما�صر اجتماعات مع اأولياء اأمور الطلبة. . 3

تغذية راجعة مكتوبة للطلبة على اأوراق الختبارات.. 4

حتليل نتائج الختبارات والتو�صيات امللحقة تبعا لذلك.. 5

 اإر�صادات لأ�صر الطلبة حول اأدوات التقييم وتوزيع العالمات ومواعيد الختبارات .. 6

خطط عالجية.. 7

حقائب تقوميية. 8



هيئة تطوير مهنة التعليم | المعايير المهنية للمعلمين30

تغذية  وفق  التعليمية  ممارساته  يَُقوِّم   :)17( المعيار 
راجعة واردة من العناصر البشرية ذات العالقة

المسوغات التربوية:

الب�صرية ذات  العنا�صر  التغذية الراجعة من  تتاأثر به وتوؤثر فيه فت�صتقبل  ل ميكن ف�صل املدر�صة عن املجتمع املحلي، فهي 

العالقة )طلبة، اأولياء اأمور، جهات ر�صمية، موؤ�ص�صات جمتمعية( وتقدم اخلدمة لتح�صني جودة التعليم يف املجتمع، وعليه فال بد 

للمعلم من اأن يتاأمل يف ممار�صاته املهنية وفق تلك التغذية الراجعة الواردة له ملا لها من اأهمية يف حت�صني نوعية التعلم والتعليم.  

مستويات المعيار:

• ممتاز: يعمل املعلم با�صتمرار على الرتقاء مبمار�صاته املهنية نتيجة لتبنيه اأ�صلوب التاأمل يف ممار�صاته اليومية، وتوظيف 	

التغذية الراجعة الواردة من الطلبة وزمالئه يف العمل واأولياء الأمور واملوؤ�ص�صات املجتمعية ذات العالقة بفاعلية، مبا 

يخدم نوعية وجودة العملية التعلمية وحت�صني ممار�صاته املهنية، كما اأنه يبادر با�صتمرار مل�صاركة املجتمع املحلي ن�صاطاته 

والتعبري عن  اآرائهم  اإبداء  على  لت�صجيعهم  واملجتمع،  املدر�صة  بني  الثقة  وتبني ج�صور  العالقة،  تعزز  التي  الجتماعية 

م�صاعرهم واجتاهاتهم ب�صدق ومو�صوعية نحو ممار�صاته املهنية.

• اأ�صلوب التاأمل يف ممار�صاته اليومية، 	 يعمل املعلم يف معظم الأحيان على تعديل ممار�صاته املهنية نتيجة لتبنيه  جيد: 

وتوظيف التغذية الراجعة الواردة من زمالئه واأولياء الأمور مبا يخدم نوعية وجودة العملية التعلمية وحت�صني ممار�صاته 

اأنه ي�صارك يف بع�ص الن�صاطات الجتماعية للمجتمع املحلي خا�صة تلك التي تعزز العالقة، وتبني ج�صور  املهنية، كما 

الثقة بني املدر�صة واملجتمع، وي�صجع الطلبة على اإبداء اآرائهم والتعبري مبو�صوعية نحو ممار�صاته التعليمية.

• مر�ٍض:يعمل املعلم اأحيانا على تعديل ممار�صاته املهنية نتيجة لتغذية راجعة ا�صتقبلها من زمالئه، اأو من اأولياء الأمور، 	

حمدودة  املحلي  للمجتمع  الجتماعية  الن�صاطات  يف  م�صاركته  اأن  كما  التعلمية،  العملية  يح�ّصن  مبا  توظيفها  يحاول  و 

وانتقائية، وي�صجع الطلبة اأحيانا على اإبداء الراأي والتعبري عن امل�صاعر نحو ممار�صاته التعليمية.

• غري مر�ٍض: نادرا ما يتاأمل املعلم يف ممار�صاته املهنية، اإل انه ي�صتمع اإىل التغذية الراجعة الواردة من م�صوؤوليه يف العمل 	

اأو من اأولياء اأمور الطلبة ول ياأخذها على حممل اجلد، كما اأن الن�صاطات الجتماعية للمجتمع املحلي ل تثري اهتمامه 

ويتجاهل اآراء الطلبة وم�صاعرهم نحو ممار�صاته التعليمية. 

مصادر التحقق من المعيار:

اأدوات التقومي الذاتي املتوافرة لدى املعلم.. 1

يوميات املعلم.. 2

حما�صر جل�صات اإر�صادية للطلبة واأولياء اأمورهم. . 3

حما�صر اجتماعات مع ذوي العالقة بخ�صو�ص متابعة نوعية التعليم.. 4

�صجالت متابعة حت�صيل الطلبة من قبل اأولياء الأمور. . 5

اخلطط العالجية.  . 6
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العملية  في  والتواصل  االتصال  يوظف  المعيار)18(: 
التعلمية التعليمية

المسوغات التربوية:

على  قائم  تعليمي  جو  خلق  على  وت�صاعد  والتعليم،  التعلم  عملية  يف  الأهمية  بالغ  جزءًا  والتوا�صل  الت�صال  مهارات  تعترب 

اإتقان وتوظيف املعلم ملهارتي الت�صال والتوا�صل يف العملية التعلمية  العالقات الإن�صانية الطيبة بني املعلم واملتعلم، ما يتطلب 

التعليمية.

مستويات المعيار:

• ممتاز: يبادر املعلم با�صتمرار اإىل بناء عالقة توا�صل فعال و�صراكة اأ�صا�صها الحرتام املتبادل وتقبل الآخرين، ويح�صن 	

الت�صال  والنقا�ص، وميار�ص  واإدارة احلوار  ال�صتماع  تنمية مهارة  ويعمل على  ويتقبلها،  الطلبة  ت�صاوؤلت  اإىل  الإ�صغاء 

العملية  اللفظي يف  اللفظي وغري  اأنواع الت�صال  اأنه يوظف  التفاعل الجتماعي، كما  لتعزيز  والعمودي  الأفقي  ب�صكليه 

التعلمية التعليمية.

• جيد: يعمل املعلم على بناء عالقة توا�صل فعال و�صراكة تقوم على الحرتام املتبادل وتقبل الآخرين، ويح�صن الإ�صغاء 	

اإىل ت�صاوؤلت الطلبة ويعزز التفاعل الجتماعي با�صتخدام الت�صال الأفقي بني الطلبة ويركز على الت�صال اللفظي.

• مر�ٍض:يعمل املعلم يف معظم الأحيان على بناء عالقة توا�صل فعال و�صراكة تقوم على الحرتام املتبادل، ويركز على 	

الت�صال العمودي واللفظي دون اإيالء الهتمام ببناء تفاعل اجتماعي بني الطلبة.

• غري مر�ٍض: ممار�صات املعلم ال�صفية ت�صري اإىل �صعفه يف ا�صتعمال مهارتي الت�صال والتوا�صل مع الطلبة وي�صتخدم 	

عبارات ل ت�صاعده على بناء مناخ تعليمي منا�صب.

مصادر التحقق من المعيار:

تقرير امل�صاهدة ال�صفية.. 1

مقابالت مع الطلبة.. 2

مقابالت مع اأولياء الأمور والإدارة الرتبوية واملر�صد.. 3

املالحظات العامة للمناخ املدر�صي.. 4

مالحظة العالقات بني املعلمني.. 5
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واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  يوظف  المعيار)19(:  
في العملية التعلمية التعليمية

المسوغات التربوية:

اأ�صبحت تكنولوجيا املعلومات والت�صالت م�صدرا مميزا لدعم املهارات املهنية للمعلمني ملا توفره من خربات فنية ومبادئ 

توجيهية نحو حت�صني وتطوير العملية التعلمية التعليمية، فمن خاللها ي�صتطيع كل من املعلم واملتعلم النفتاح على كافة املوارد 

للو�صول ال�صريع اإىل املعلومة احلديثة، والتطبيق ال�صليم للتعليم املتمحور حول الطالب.

مستويات المعيار:

• ممتاز:  ي�صمم املعلم مب�صاركة زمالئه وطلبته م�صاريع تعليمية مبنية على تكنولوجيا املعلومات، ويبادر اإىل نقل خرباته 	

يف هذا املجال اإىل زمالئه. ويوظف تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف تخطيط تعلم الطلبة وتنفيذه وتقوميه، وحتديد 

متطلبات التعلم وم�صادره ويف الت�صال والتوا�صل مع الطلبة، ويثري دافعية الطلبة لعمليات البحث وال�صتق�صاء، كما 

يوظفها يف التوا�صل مع الأهل والأقران والعنا�صر ذات ال�صلة.

• جيد: يوظف املعلم تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف تخطيط تعلم الطلبة وتقوميه كما يوظفها يف حتديد متطلبات 	

التعلم التي تنا�صب املحتوى والفئة امل�صتهدفة من الطلبة، وينفذ خربات تعليمية تثري دافعيتهم نحو التعلم با�صتخدام هذه 

التكنولوجيا.

• مر�ٍض:يحاول املعلم توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف تنفيذ بع�ص اخلربات والأن�صطة التي قد تتطلب البحث 	

عن املعارف با�صتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�صالت.

• غري مر�ٍض: قلما يوظف املعلم تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف تنفيذ بع�ص اخلربات والأن�صطة املحددة، ونادرًا ما 	

يعر�ص تطبيقات حمددة ي�صتوجبها املحتوى التعليمي.

مصادر التحقق من المعيار:

اخلطط اليومية، والف�صلية، وال�صنوية.. 1

ال�صجالت املدر�صية املتنوعة ذات العالقة.. 2

امل�صاهدات واللقاءات.. 3

ملفات اإجناز الطلبة.. 4

ملفات مواد متنوعة �صمن ور�ص عمل ذات العالقة.. 5

�صجل وثائق حمو�صبة.. 6

ملف عرو�ص تقدميية.. 7
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المعيار )20(: يلتزم بتيسير عملية التعلم لجميع الطلبة

المسوغات التربوية:

�صمن برنامج التعليم للجميع اأقرت وزارة الرتبية والتعليم �صرورة اللتزام بتوجيه التعلم جلميع الطلبة اإ�صافة ل�صيا�صة التعلم 

اإذا توافرت لهم الفر�ص املتكافئة  التعلم مبا فيهم ذوي الحتياجات اخلا�صة  باأن جميع الطلبة قادرون على  املدمج الذي يقر 

والوقت املتاح، وعليه يتطلب اللتزام بتي�صري عملية التعلم للطلبة كافة لي�صبح تعلما ذا معنى. 

مستويات المعيار:

• ممتاز: يوؤمن املعلم بقوة بقدرة كل فرد على التعلم، ويدعو اإىل توفري البيئة املنا�صبة وتخ�صي�ص الوقت الكايف، ويبني 	

با�صتمرار مواقف تعليمية تثري تعلم الطلبة واهتمامهم مبا فيهم ذوي الحتياجات اخلا�صة، ويحفزهم على بناء املعرفة 

اأن�صطة تنا�صب  ب�صكل ذاتي، كما يحدد اأمناط التعلم املنا�صبة لحتياجات جميع املتعلمني، ويبادر اإىل اإعداد وت�صميم 

احتياجاتهم وم�صتوياتهم البنائية. 

• مواقف 	 يبني  ما  وكثريًا  املنا�صبة،  التعليمية  البيئة  لهم  توافرت  اإذا  التعلم  على  الطلبة  كافة  بقدرة  املعلم  يوؤمن  جيد: 

تعليمية تثري تفكري الطلبة واهتمامهم مبا فيهم ذوي الحتياجات اخلا�صة، وحتفزهم على بناء املعرفة. وغالبًا ما ي�صمم 

اأن�صطة تتنا�صب وم�صتويات الطلبة واأمناط تعلمهم املتباينة. 

• مواقف 	 اأحيانًا  ويبني  املنا�صبة،  التعليمية  البيئة  لهم  توافرت  اإذا  التعلم  على  الطلبة  بقدرة معظم  املعلم  مر�ٍض:يوؤمن 

تعليمية تثري اهتمام الطلبة وحتفزهم على بناء املعرفة، ويحاول ت�صميم اأن�صطة تتنا�صب وم�صتويات الطلبة املتباينة، مبا 

فيهم ذوي الحتياجات اخلا�صة.

• غري مر�ٍض: ل يوؤمن املعلم بقدرة جميع الطلبة على التعلم ومييل دومًا اإىل اإهمال بع�صهم معتقدًا بعدم قدرتهم على 	

التعلم حيث يوجه الهتمام نحو فئة قليلة منهم، ويكرث من توجيه النتقادات لآراء الطلبة واأدائهم. 

مصادر التحقق من المعيار:

تقرير امل�صاهدة ال�صفية.. 1

يوميات املعلم.. 2

�صجالت ا�صتخدام املكتبة وامل�صادر التعليمية الأخرى.. 3

مقابالت متنوعة مع الطلبة.. 4



هيئة تطوير مهنة التعليم | المعايير المهنية للمعلمين34

قدراتهم  إبراز  على  الطلبة  بمساعدة  يلتزم   :)21( المعيار 
ومواهبهم المختلفة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم

المسوغات التربوية:

مواهبهم،  وتنمية  قدراتهم  اإظهار  وي�صاعدهم يف  باأنف�صهم  ثقتهم  م�صتوى  من  يرفع  لهم  الدعم  وتقدمي  الطلبة  ت�صجيع  اإن 

ثقة  تعزز  التي  البيئة  يوفر  املدر�صية على اختالفها،  الأن�صطة  واملواهب يف خمتلف  القدرات  تلك  واإظهار  باإبراز  املعلم  فالتزام 

الطلبة باأنف�صهم، وجتعل منهم متعلمني فاعلني يف املجتمع، بينما اإهمال املعلم ملثل هذه اجلوانب تعر�ص تلك املواهب والقدرات 

لل�صمور.

مستويات المعيار:

• اأن�صطة 	 اأن�صطة تربز مواهب الطلبة وقدراتهم املختلفة، يعمل با�صتمرار على ت�صميم  اإىل تنظيم  ممتاز:  يبادر املعلم 

اأن�صطة  با�صتمرار  ويتابع  اخلربات،  بتلك  الآخرين  وي�صارك  القدرات،  تلك  وتنمي  املواهب،  تلك  تعزز  ول�صفية  �صفية 

ثقتهم  لتعزيز  لهم  املنا�صبة  الراجعة  التغذية  ويقدم  فيها،  امل�صاركة  باأهمية  لهم  الدائم  وحتفيزه  ت�صجيعه  مع  الطلبة 

باأنف�صهم وت�صويب الإخفاقات، ويحفزهم على ما يقومون به من اأدوار �صمن اأي ن�صاط اأو فعالية.

• جيد: ينظم املعلم اأن�صطة تربز فيها مواهب الطلبة وقدراتهم املتنوعة، وي�صجعهم على امل�صاركة فيها، ويتابع ما يقومون 	

به من ن�صاطات معززًا قدرات الطلبة وثقتهم باأنف�صهم، ويوظفها يف عملية التعلم.

• التي تعقد على م�صتوى املدر�صة، ويدعم 	 تلك  الطلبة وقدراتهم خا�صة  اأن�صطة تربز مواهب  اأحيانًا  املعلم  مر�ٍض:ينفذ 

وي�صاعد الطلبة يف تنفيذ بع�ص الأن�صطة، حماوًل بذلك توظفيها يف عملية التعلم.

• غري مر�ٍض: ل ي�صارك املعلم ول يدعم م�صاركة الطلبة يف الن�صاطات، ونادرا ما يقوم بتنظيم اأن�صطة تربز مواهب الطلبة 	

وقدراتهم، ل يظهر مبالة بالأن�صطة اأو امل�صابقات التي قد تعقد على م�صتوى املدر�صة، اأو على م�صتوى املدار�ص الأخرى.

مصادر التحقق من المعيار:

يوميات املعلم.. 1

 �صجالت امل�صاركة يف امل�صابقات �صواء على م�صتوى املدر�صة اأو م�صتوى املديرية.. 2

 �صجالت الندوات والحتفالت. . 3

�صجالت متابعة الن�صاطات الطالبية.. 4

املقابالت ال�صخ�صية مع املعلم.. 5

البطاقات الرتاكمية.. 6

�صجل الإذاعة املدر�صية.. 7
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المعيار )22(: يتأمل بصورة ذاتية وجماعية في ممارساته 
التعليمية، ويقيمها لتلبية احتياجاته المهنية

المسوغات التربوية:

اإن عملية حت�صني الأداء وتطويره تتطلب جهدًا ذاتيًا يبداأ بالتاأمل والتفكري يف املمار�صات التعليمية والتقومي التتابعي لها، وذلك 

بالتحليل والت�صخي�ص لتعزيز املمار�صات اليجابية، وتعديل املمار�صات التي بحاجة اإىل تطوير. وعليه فاإن اإدراك املعلم بالعمل 

على حت�صني ممار�صاته التعليمية من خالل تاأمله الذاتي والواعي، ومراجعة الذات من جهة، ومن خالل التفكري اجلماعي مع 

الآخرين من جهة اأخرى، يعترب مطلبًا مهمًا لتح�صني اأداء املعلم. 

مستويات المعيار:

• ممتاز: يتدبر املعلم ب�صكل م�صتمر مبا يقوم به من ممار�صات حملاًل اأداءه واأداء طلبته مع احتفاظه ب�صجالت للمواقف 	

التعليمية التي يقومها لي�صتك�صف نقاط القوة فيعززها، ومواطن ال�صعف فيعاجلها. يوؤمن بتبادل اخلربات واكت�صابها من 

خالل اجتماعات مع الزمالء واإطالعهم على ت�صخي�صه لأدائه، وي�صاركهم بتقومي اأدائه من خالل زيارات تبادلية فاعلة.

• جيد: يتفكر املعلم مبا يقوم به من ممار�صات حملال اأداءه واأداء طلبته، وينفذ معظم الأحيان زيارات تبادلية مع زمالئه 	

ويتقبل اإر�صاداتهم ويناق�صهم يف ت�صخي�صه لأدائه، ياأخذ بن�صائحهم ليقّوم اأداءه تبعا لذلك.

• مر�ٍض: يتاأمل املعلم مبا يقوم به من ممار�صات مركزًا على اأداء طلبته، ويتبادل اأحيانا زيارات تبادلية مع الزمالء خا�صة 	

اأولئك الذين من نف�ص التخ�ص�ص، ونادرًا ما يبدي ا�صتعداده للنقا�ص معهم بهدف حت�صني اأدائه واأداء طلبته.

• غري مر�ٍض: ل يتاأمل املعلم يف ممار�صاته التعليمية، ونادرا ما يتقبل تبادل ح�صور ح�صة مع زميل له، ويتجنب امل�صاركة 	

يف النقا�صات اجلماعية التي من �صاأنها اإلقاء ال�صوء على ت�صخي�ص ممار�صاته التعليمية التي يتجاهل تقوميها.

مصادر التحقق من المعيار:

�صجالت مواقف تعليمية.. 1

 �صجالت الزيارات التبادلية.. 2

مقابالت مع مدير املدر�صة اأو امل�صرف الرتبوي.. 3

يوميات املعلم. . 4

حما�صر الجتماعات.. 5
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العالقة  ذوي  مع  والتواصل  بالتعاون  يلتزم   :)23( المعيار 
لتطوير نوعية التعليم

المسوغات التربوية:

»اإن العمل اجلماعي والتعاوين ميثل القوة الأ�صا�صية لأية موؤ�ص�صة تربوية ل �صيما املدر�صة وكافة عنا�صرها الب�صرية، فهو اإطار 

لتح�صني الأداء واإدارة التغيري والتحفيز امل�صتمر، ومن خالله يتم حل كثري من امل�صكالت وعالج كثري من اخلالفات، اإ�صافة خللق 

عالقات من �صاأنها توحيد الروؤيا وفتح املجال الأو�صع لزيادة وحت�صني الإنتاجية واإ�صباع احلاجات املهنية، فامل�صاركة الفاعلة يف اأي 

عمل جماعي اأو تعاوين ي�صعر املعلم بانتمائه للمهنة، ويجعله اأكرث التزاما واإ�صرارا على حتقيق نتائج نوعية.

مستويات المعيار:

• مع 	 والتعاون  التوا�صل  اإىل  با�صتمرار  ويدعو  الآخ��ري��ن،  مع  اجلماعي  العمل  نحو  دائ��م  ب�صكل  املعلم  يبادر  ممتاز: 

الزمالء، ويلتزم بعالقات اإن�صانية معهم، ويعمل بروح الفريق الواحد من اأجل اتخاذ قرارات مدرو�صة تخدم العملية 

التعليمية وترفع من نوعية التعلم.

• م�صاركته 	 مع  الواحد  الفريق  بروح  بالعمل  ويلتزم  اآراءه��م،  ويحرتم  الآخرين  مع  اإن�صانية  بعالقات  املعلم  يلتزم  جيد: 

زمالئه لتخاذ قرارات مدرو�صة، ويظهر حر�صه على التوا�صل والتعاون مع ذوي العالقة لتبادل الأفكار التي من �صاأنها 

حت�صني نوعية التعليم.

• اتخاذ 	 اأجل  من  املختلفة  الأفكار  لتبادل  معهم  ويتعاون  الآخرين،  مع  اأعمال جماعية  اأحيانًا يف  املعلم  ي�صارك  مر�ٍض: 

قرارات من �صاأنها حت�صني نوعية التعليم. 

• غري مر�ٍض: قلّما يلتزم املعلم بالتوا�صل والعمل اجلماعي ويتفرد با�صتمرار يف اتخاذ قرارات تربوية دون الرجوع لذوي 	

العالقة. ول ي�صارك بالنقا�صات التي من �صاأنها تبادل الأفكار التي حت�صن العملية الرتبوية.

مصادر التحقق من المعيار:

ملف املعلم الإداري باملدر�صة. . 1

تقارير تقييم الأداء للمعلم )تقارير امل�صرف، وتقارير املدير(.. 2

حما�صر الجتماعات.. 3

�صجالت الأن�صطة وفعاليات املدر�صة.. 4

يوميات املعلم. . 5

ملف اإجناز املعلم.. 6

مقابالت مع الإدارة اأو العنا�صر الب�صرية ذات العالقة. . 7
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المؤسسةاالسم
وزيرة التربية والتعليم العاليأ. لميس مصطفى العلمي

وكيل وزارة التربية والتعليم العاليأ. محمد أبو زيد
الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطويرأ. بصري صالح

ممثل عن الجامعة اإلسالميةد. سناء أبو دقة
مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربويأ. شهناز الفار

ممثل عن جامعة النجاح الوطنيةد. علي حبايب
خبير تربويد. ماهر حشوة

رئيس هيئة االعتماد والجودةأ.د. محمد السبوع
أمين عام اتحاد المعلمينأ. محمد صوان

وكالة الغوثد. ناصر السعافين
خبير تربويد. نعيم أبو الحمص

خبير تعليم عاليأ.د. هاني نجم
ممثل عن هيئة تطوير مهنة التعليمأ. زاهر عطوة 

لجنة إعداد المعايير 

المؤسسةاالسم
جامعة بيرزيتحازم أبو جزر

وزارة التربية والتعليم العالي / اإلشراف والتأهيل التربويختام سكر
وزارة التربية والتعليم العالي / القياس والتقويمرباح سالمة

وزارة التربية والتعليم العالي / مكتب الوزيرد. سكينة عليان
وزارة التربية والتعليم العالي / المعهد الوطني للتدريب التربويمروان بكير

وزارة التربية والتعليم العالي/ التخطيط التربويمي الكيالني
مديرية التربية والتعليم / محافظة رام اهلل والبيرةميسون البرغوثي

مركز القطان للبحث والتطوير التربويد. نادر وهبة
مركز تطور المعلم )المورد(أ. وليد احشيش 

مسؤول وحدة المعايير / هيئة تطوير مهنة التعليمأ. وهبة ثابت 
المساعد الفني لرئيس هيئة تطوير مهنة التعليمأ. زاهر عطوة 
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فريق البحث ومحاكمة المعايير

االسماالسم
أ. عامر الصباح - اإلشرافأ. إحسان سالم - المعهد الوطني

د. غانم اخليل - التخطيطأ. جنان البرغوثي - المناهج العلمية
د. محمد مطر - القياس والتقويمد. خالد دعوس - القياس والتقويم
أ. مراد دريدي - التعليم العامأ. خالد بشارات - القياس والتقويم

أ. وحيد قطنة - القياس والتقويمأ. رباح سالمة - القياس والتقويم
أ. وهبة ثابت - هيئة تطوير مهنة التعليمأ. سامر الخطيب - القياس والتقويم

أ. زاهر عطوة - هيئة تطوير مهنة التعليمأ. سحر عودة - القياس والتقويم

فريق المعلمين لتجريب المعايير

المديرية االسم
بيت لحم روال عبد اهلل صالح، خالد محمد طقاطقة

الخليل عمار محمد الدويك، مرفت موسى الشريف
جنوب الخليل اميرة جبر مسالمة
شمال الخليل انور حسن بدر ، ريم محمد العناتي

نابلس عمار محمد عمر ، لبنى عبد القادر ابو باشا
جنوب نابلس تغريد عبد الرحيم قدري

قلقيلية عمر ماهر عودة، مراد حسن غنيم
سلفيت  فاطمة عمر ذيب

طولكرم سمير احمد الطنة
القدس صالح موسى صالح الدين، جيهان محمد يغمور

ض. القدس  رندة إبراهيم أبو زياد
أريحا   إيناس عارف ناصر

رام اهلل  أنوار يعقوب حامدة
جنين سامر عبد الرحمن أبو الرب، قدري جمال صباح

قباطية محمود محمد أبو مطاوع، كفاية حسين أبو شحادة
طوباس صادق طارق أبو الطيب، أحالم محمد بشارات




