
مدٌرة مدرسة عبدالرحمن الغافقً/ اعداد وتقدٌم

زهرة احمد المسري0أ

الكفايات المهنية للمدراء المساعدين 

من منطلق الجودة الشاملة



قال تعالى

بسم هللا الرحمن الرحٌم

وترى الجبال تحسبها جامدة وهً تمر مر السحاب صنع هللا الذي اتقن )

النمل( كل شًء انه خبٌر بماتفعلون

قال رسول هللا صل هللا علٌه واله وصحبه وسلم

(ان هللا تعالى ٌحب اذا عمل أحدكم عمال أن ٌتقنه)



:لها عدة تعرٌفات ولكنها متفقة فً جوهرها وهً

 

(العمل الحسن بغٌة الوصول الى االتقان )

هً القدرة على تحقٌق أهداف مرغوبة باستخدام وسائل صحٌحة
 

تعرٌف الجودة العالمً

حسب معهد الجودة الفدرالً األمرٌكً

هو اداء العمل الصحٌح بشكل صحٌح من المرة األولى مع االعتماد على تقٌٌم المستفٌد فً معرفة مدى 

تحسن االداء 

 

تعرٌف الجودة 



ثقافة الجودة

هً القٌم والمعتقدات واالتجاهات التً تغرسها االدارة العلٌا فً نفوس العاملٌن بمختلف 

مستوٌاتهم وتخصصاتهم 

لماذا ؟

لكً تفرز السلوكٌات المنسجمة مع تأكٌد الجودة والمؤدٌة لرضا المستفٌدٌن بالخدمة 

التربوٌة



هً خبرات داخلٌة معقدة تتمثل فً استطاعة 

االنسان توظٌف مجموعة من القٌم واالتجاهات 

والمهارات القبلٌة توظٌفا اندماجٌا مناسبا فً حل 

مشكالت جدٌدة مندرجة فً مواقف عملٌة 

الكفاٌات الوظٌفٌة 



الوصف الوظٌفً لوظٌفة مدٌر مساعد

المساعد هو الساعد األٌمن لمدٌر المدرسة ووظٌفته تختص المدٌر 

بتنظٌم كافة الشئون اإلدارٌة والفنٌة داخل أسوار المدرسة من خالل 

اللوائح والنظم والقوانٌن الصادرة من قبل وزارة التربٌة والتً تم 

إقرارها وفق إطار األهداف العامة للتربٌة واألهداف التربوٌة الخاصة لكل 

مرحلة تعلٌمٌة 



المدٌر المساعد من منطلق الجودة 

الشاملة



على المدٌر المساعد ان ٌكون ملما بمباديء الجودة الشاملة لنجاح العمل -1

ٌجب ان ٌكون المدٌر المساعد ذا رؤٌة مستقبلٌة ورسالة واهداف واضحة تعٌنة -2

على أداء عمله وتنظٌمه وانجازه

ان ٌكون ذو دراٌة فً التخطٌط االستراتٌجً -3

ان ٌلتحق بالدورات التدرٌبٌة المعٌنة فً التنمٌة الذاتٌة والمهنٌة-4

على المدٌر المساعد قبول التغٌٌر لالفضل ومواكبة المستجدات التربوٌة -5

ان ٌكون ملما باصول التنظٌم االداري والتنفٌذ والمتابعة-6



قادرا على توزٌع المسئولٌات بٌن جمٌع العاملٌن وادارة فرٌق العمل  -7

متابعا لمعاٌٌر  التمٌز الالزمة لقٌاس االداء والحكم على اداء المدرسة   -8

قادرا على ادارة العمل والحد من هدر الوقت الالزم النجاز العمل  -9

لدٌه القدرة على المتابعة المستمرة واستخدام البدائل عند الحاجة لتجاوز  -11

االخطاء

قادرا على زٌادة فاعلٌة المؤسسة التعلٌمٌة وانشطتها -10



اساسٌات نظام 

الجودة

اكتب

ماستعمل

علل ماتعمل

اعمل ماتكتب

سجل ماعملت

راجع ماعملت

حسن وطور 

ماعملت



ما النتٌجة المرجوة عند تطبٌق الجودة 

بالمؤسسة

تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة ومخرجاتها بصورة مستمرة  -1

تطوٌر المهارات القٌادٌة واالدارٌة للمؤسسة التعلٌمٌة -2

ضبط وتطوٌر النظام االداري لوضوح االدوار وتحدٌد المسئولٌات بدقة  -3

تنمٌة مهارات ومعارف واتجاهات العاملٌن بالمدرسة  -4

االرتقاء بمستوى المتعلمٌن فً الجوانب الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة والنفسٌة   -5

(ولً االمر–المعلم –المتعلم ) تحقٌق رضا المستفٌدٌن وهم  -6

االستخدام االمثل للموارد المالٌة والبشرٌة المتاحة  -7



مواصفات المدٌر المساعد الشخصٌة واإلدارٌة والفنٌة

البد أن ٌتحلى المدٌر المساعد ببعض الصفات الشخصٌة واإلدارٌة والفنٌة التً تؤهله للنجــاح 

فً منصبة 

من أن ٌكون قٌـــادي ذو مشاعر إنسانٌـــة قائمة على الحب والمودة واالحترام تجاه بد ال -1

اآلخرٌن

قـدوة حسنة فً التزامه بمواعٌده وفً مظهرة وسلوكٌاته -2

قادراً على التجدٌد واالبتكار فً محٌط عملة وخارج نطاق عمله -3 

لدٌة القدرة على اتخــاذ قرارات صحٌحة بنـــاء على معلومات وبٌانات حقٌقٌــة واقعٌة ٌمكن -4

تحلٌلها واالستدالل منها ال ٌنتظر اكتشاف األخطاء فً نهاٌـــة العمل بل ٌعتمد على الرقابة منــذ 

بدء العمل ومحاولة تجنب الوقوع فً الخطأ 



على أن ٌفرق بٌن قادراً وحرٌص على الجلوس مع مرءوسٌه لمعرفـة طموحاتهم ومشاكلهم -5

الحزم المطلوب والغلظة أو الشدة المذمومة 

قادراً على االحتفاظ بهدوء أعصابه فً أصعب الظروف حتى ٌمكنه ذلك من التفكٌـــر السلٌم ، -6

قـــادراً على إدارة وقتــه بنجاح من خالل ترتٌب األعمال وفقاً ألهمٌتها وأولوٌتها -7

حرٌص على تنمٌة اإلبداع وتبنً األفكار البناءة التً تــرد من العاملٌن معه -8



 الأغامل اميت يلوم هبا املدير املساػد الإداري

. املدزض١ إداز٠ دلًظ أعُاٍ يف املشازن١  _1

.اضبٛعني نٌ َس٠ اإلدازٟ ايكطِ َع اجتُاعات عكد -2

 َٚشسفات املعًُات ٚٚجٛد ايصباح يكا٤ تٓظِٝ ع٢ً اإلشساف -3

. فٝ٘ األجٓح١

.ٚحفظٗا ٚاْصسافِٗ باملدزض١ ايعاَالت حضٛز تٛقٝعات َتابع١ -4

اإلدازٟ ايكطِ ٚاضت٦رإ ٚغٝاب حضٛز َتابع١ -5

  



 يف واملشاركة الصباح لقاء عن الطلبة تأخز متابعة -6
 شئون من موظفة وختصيص الغياب مشلالت حل

املتأخزين التالميذ ملتابعة الطلبة
 األشداص على والتعزف الصيانة أعنال متابعة -7

  الالسمة السجالت وعنل الصيانة عن املسئولني
 املدرسي واملقصف املالي الصندوق أمور متابعة -8

.بهنا املتعلقة األمور مجيع ومتابعة
متابعة اعنال النظافة واألشزاف على منفذي اخلدمة  -9

.
التعزف على مجيع العهد من اللتب وأثاث وأدوات  -10

املدتربات وعهد امللتبة



 امفينالأغامل اميت يلوم هبا املدير املساػد 

 أأغامل اجلدول 

 املدريس

الإرشاف الإداري نلهيئة 

 امتؼلميية

درجات ثالميذ امطف من 

 امطف الاول اىل اخلامس

امزايرات امفنية نلهيئة 

 امتؼلميية

 اجامتع جملس

 الإدارة 

الأمور امفنية واػداد 

 امسجالت

امنشاط ادلاغي داخل 

 املدرسة

اموسائل امتؼلميية نلهيئة 

 امتؼلميية



 اجامتع جملس الإدارة

املشاركة يف اجامتع جملس الإدارة وابالغ رؤساء الأكسام واملامئني ابمرئاسة وأأغضاء *  

 اجمللس مبوػد  الأجامتع 

 ثفؼيل كرارات جملس الإدارة ومتابؼة سري امؼمل فهيا * 



 الإرشاف الإداري نلهيئة امتؼلميية

متابؼة مجيع الأغامل املتؼللة ابمهيئة امتؼلميية من حضور انللاء *

 امطبايح واحلطص ادلراس ية وثنفيذ حطص الإحتياط وامتبديل

 متابؼة أأغامل فريق الأجنحة بني احلطص*

غلد الإجامتػات املنظمة مفريق الإرشاف الإداري ملتابؼة ثنظمي امؼمل * 

 خالل اميوم ادلرايس 



 أأغامل اجلدول املدريس

 اس تالم مزياهية املدرسة نلمشغول امفؼيل ملؼلمني وفطول وظلبة * 

 اس تالم اخلعط من رؤساء الأكسام بؼد اغامتدها من مدير املدرسة* 

ثنفيذ اجلدول املدريس بؼد اس تالم خعط املواد من رؤساء * 

 الأكسام

 مراجؼة بنود اجلدول املدريس وادخال امبياانت يف اجلهاز وثطويرها * 



 حث املؼلمني ػىل ادخال ادلرجات وفق اخلعة املدرسة اميت ثبني مواغيد وأ مية امؼمل * 

يتؼرف موظف ش ئون امعلبة ػىل أأسامء مجيع املؼلمني ملك املواد امؼلمية اخلاضة * 

 نلطفوف وادخال امبياانت مبارشة بؼد جبات اجلدول املدريس 

 درجات ثالميذ املدرسة من امطف الاول اىل اخلامس

ادخال درجات هناية امفرتة نلتالميذ من كبل املؼلمني مبتابؼة موظف شؤون امعلبة متابؼة *

 ومبتابؼة من رئيس املسم وفق جدول يبني اترخي ادخال املؼمل دلرجاثه مع امتوكيع ابمؼمل

 امتأأكد من اس تخراج بعاكات ادلرجات دليع ثالميذ املرحةل  * 

متابؼة حتضري امغرفة امرسية وغرفة امكنرتول وغرف امتطحيح ابمتؼاون مع املدير املساػد الإداري •

 (امطف اخلامس) امفرتثني اس تؼدادا يف بداية امفرتة امثاهية وامرابؼة اس تؼداد متعبيلها ػىل 



دارة املدرسة*   الإرشاف امؼام ػىل ثعبيق خعة امكنرتول املتفق ػلهيا مبجلس اإ

 متابؼة دكيلة ل مية سري معل امكنرتول من خالل املرور وزايرة انلجان * 

متابؼة اس تخراج شهادات امتالميذ يف اموكت احملدد وفق كرار رمق واحد نلؼام * 

 ادلرايس 

 معل ثلرير هنايئ ل مية سري امكنرتول يف امفرتة ادلراس ية امثاهية وامرابؼة  * 



 امزايرات امفنية نلهيئة امتؼلميية

 زايرة امهيئة امتؼلميية مع مدير املدرسة ان امكن وثدويهنا يف جسل امزايرات اخلاص به* 

 حضور اجامتع الأكسام امؼلمية مرة واحدة ػىل الأكل* 

متابؼة اجناز انللاءات اخلاضة بأأومياء الأمور ملناكشة مجيع املس تجدات امرتبوية * 

 وادلرجات وأأوشعة املدرسة ابمتنس يق مع مكتب اخلدمة امنفس ية 



 الأمور امفنية واػداد امسجالت

متابؼة مجيع امسجالت امفنية املوجودة ابدارة املدرسة من حيث الأداء وامتنظمي * 

 :  وامتحديث

 رفع امكفاءة املهنية دلي امهيئة امتؼلميية والإدارية *

 امتوجيه امفين دليع املواد امؼلمية * 

 خعة املواد ملك املواد امؼلمية  *

 امتالميذ املتؼرثين وخعط امؼالج وامفائلني *

 اخلعة الأس بوغية مرؤساء الأكسام*

 الإختبارات ملك املواد امؼلمية*

 جسل امكنرتول  *

 امتوظيف امتاكميل واخملترب انلغوي ومرشوع ختفيف احلليبة *



 اموسائل امتؼلميية نلهيئة امتؼلميية

)  ثؼترب لك اموسائل امتؼلميية املوجودة ابملدرسة من همام مدير امش ئون امتؼلميية * 

 (  امتعوير وامتجديد / اجلاهب امفين



 امنشاط ادلاغي داخل املدرسة

 حتديد أأمني رس امنشاط* 

 جشكيل خعة امنشاط ادلاغي ابملدرسة* 

 ثوزيع الأوشعة ػىل مجيع املؼلمني ابمتؼاون مع رؤساء الأكسام* 

 حتديد أأماكن الأوشعة مع أأمني رس امنشاط* 

 متابؼة جسالت الأوشعة نلمؼلمني مرة يف الأس بوع * 

 معل جدول الإحتياط ملؼلمني امنشاط ادلاغي * 

 امزايرة امليداهية ملتابؼة سري حطص امنشاط واجنازاهتم * 



املطاعد أٖداف٘  ٚيهٞ ٜطبل املدٜس 

َٚطؤيٝات٘ ايٛظٝف١ٝ البد إٔ تهٕٛ يد١ٜ 

ايهفاٜات امل١ٝٗ يتطاعدٙ ف٢ أدا٤ ايسضاي١ 

املطًٛب١ ٚحتكٝل أٖداف٘



دلاٍ ايهفاٜات ايشدص١ٝ: أٚال

باملطؤٚي١ٝ جتاٙ عًُ٘ ٜشعس  -1

بصح٘ ْفطٝ٘ جٝد٠ٜتُتع -2

َع ايظسٚف ٚاملتػريات احملٝط١ باملدزض١ٜتهٝف -3

اجتاٖات اجياب١ٝ حنٛ امل١ٓٗ ميتًو -4

بكدز َٓاضب َٔ ايرنا٤ ٜتصف  -5

بايطًٛى األخالقٞ فٝهٕٛ قد٠ٚ حط١ٓ قٛال ٚعُال ٜتح٢ً -6



دلاٍ ايهفاٜات ايكٝاد١ٜ:ثاْٝا 

مهارات القيادة  لدى أفراد اجملتنع املدرسي يف ختطيط عنلية التطوير يوظف  -1

االبداع يف املدرسة يشجع -2

يف ثقافة املدرسة من خالل التخطيط العلني يف اطار سياسة التعليه يطور -3

أفراد اجملتنع املدرسي اجلودة بني ثقافة ينشر  -4

حبكنة مع األحداث الطارئة داخل اجملتنع املدرسي يتعامل  -5

رؤية تربوية مستقبلية ملهنة املدرسة ميتلك -6



دلاٍ نفاٜات صٓاع١ ايكسازات: ثايجا

عٓد حٌ املشهالت املدزض١ٝقسازات َٓاضب١ ٜتدر  -1

طسٜلأ١ُٖٝ حتًٌٝ املشهالت ع٢ً أْٗا خط٠ٛ ز٥ٝط١ يف ٜدزى -2

حًٗا   

َشهالت املدزض١ بطسٜك١ َٓظ١ُ يصٓاع١ ايكساز املٓاضب حيًٌ -3

املشهالت ٚفكا ألْٛاعٗا يصٓاع١ ايكساز املٓاضب ٜصٓف  -4

املعٛقات ٚعٛاٌَ ايتعاٌَ َعٗا حيدد -5



دلاٍ ايتدطٝط: زابعا

زؤ١ٜ املدزض١ اىل خط٘ اضترياتٝج١ بايتعإٚ َع األطساف املع١ٝٓ ٜرتجِ  -1

أٚيٜٛات أٖداف اخلطط ايتٓفٝر١ٜ  املدزض١ٝ حيدد  -2

اخلط٘ االضرتاتٝج١ٝ بايتعإٚ َع أٖداف خططا تٓفٝر١ٜ يتحكٝل ٜب٢ٓ -3

املٓتطبني يًُدزض١ مجٝع 

ايتكٓٝات يف تٓفٝر خطط املدزض١ ٜٛظف  -4



دلاٍ نفاٜات ايُٓٛ املٗين: خاَطا

بساَج ايُٓٛ املٗين ٜٚٓفرٖا يف ض٤ٛ ٚظا٥فٗا األضاض١ٝ حيًٌ -1

َٛاصفات بساَج ايُٓٛ املٗين يف ض٤ٛ االحتٝاجات حيدد  -2

ايفع١ًٝ يًعاًَني يف املدزض١

ْتا٥ج حتدٜد االحتٝاجات يف تطٜٛس بساَج ايُٓٛ ٜٛظف  -3

املٗين 



دلاٍ نفا١ٜ االتصاٍ ٚايعالقات: ضادضا 

َٗازات َالحظ١ األخسٜٔ يتطٜٛس أضًٛب ايتعاٌَ ٜٛظف -1

اجناشات َٓطٛبٞ املدزض١ َٚطاُٖتِٗ امل١ٝٓٗ ٜكدز -2

اداز٠ احلٛاز يتعصٜص ايعالقات االْطا١ْٝ جيٝد -3

تك١ٝٓ احلاضب اآلىل يدعِ َٗازات االتصاٍ ايهتابٞ ٜطتددّ -4

ٚتطٜٛسٖا

َٗازات االضتُاع املٓاضب١ ٜٛظف -5

عالق١ املدزض١ باجملتُع احملًٞ ٜطٛز -6



دلاٍ نفاٜات األْظ١ُ ٚايتعًُٝات املدزض١ٝ: ضابعا

ايتشسٜعات ايكا١ْْٝٛ املٓظُ٘ حلكٛم املعًُني ٚٚاجباتِٗ ٜدزى -1

ايتشسٜعات ايكا١ْْٝٛ املٓظُ٘ حلكٛم ايطًب١ ٚٚاجباتِٗ ٜدزى -2

اخلد١َ املد١ْٝ املستبط٘ بايعاًَني يف املدزض١ ٜدزى أْظ١ُ -3



مجبل كفبيبت البيئة المدرسية: ثبمنب 

َع اجلٗات احله١َٝٛ ذات ايص١ً يًحفاظ ع٢ً ضال١َ املدزض١ ٜتعإٚ -1

يًتعاٌَ َع األشَات ٚاحلاالت ايطاز١٥ خيطط -2



دلاٍ نفاٜات مجع املعًَٛات: تاضعا

احتٝاجات ع١ًُٝ تطٜٛس أدا٤ املدزض١ َٔ املعًَٛات حيدد  -1

بصف٘ َطتُس٠ ايبٝاْات أ١ُٖٝ مجع ٜدزى  -2

َصادز املعًَٛات حيدد  -3

َد٣ نفاٜات املعًَٛات يصٓع ايكسازات ٜكدز  -4



دلاٍ نفاٜات منٛ ايطًب١: عاشسا

ايعالقات ايتعا١ْٝٚ بني املعًُني ٚايطًب١ ٢ُٜٓ  -1

َع ايعاًَني يف املدزض١ يف اضتكصا٤ َشهالت ايطًب١ ملعاجلتٗا ٜطِٗ  -2

أْشط١ ايطالب اييت تطِٗ يف تطٜٛس َكدزات ايطالب املدتًف١ ٜصٓف  -3

ايعالق١ بني أْشط١ ايطًب١ ٚايرباَج ايتع١ًُٜٝٝدزى  -4



دلاٍ ايتكِٜٛ ايرتبٟٛ: احلادٟ عشس 

أ١ُٖٝ تهاٌَ املعًَٛات بطسٜك٘ تطٌٗ عًُٝيت ايتحًٌٝ ٚايتكِٜٛ ٜدزى  -1

َع ايعاًَني يف املدزض١ يف اجسا٤ تكِٜٛ شاٌَ يًدطط االضرتاتٝج١ٝ ٜتإٚ  -2

أخالقٝات امل١ٓٗ عٓد صٓاع٘ ايكسازات ٜساعٞ  -3

ايكسازات مبٛضٛع١ٝ بعٝدا عٔ ايرات١ٝ ٜتدر  -4







اذكر تعريف الكفايات الوظيفية  -1

اذكر مواصغات المدير المساعد من منطلق الجودة الشاملة  -2

ماهي اساسيات نظام الجودة -3

اذكر االعمال التي يقوم بها المدير المساعد الفني -4

اذكر عناصر الكفايات الشخصية للمدير المساعد -5

اذكر عناصر الكفايات القيادية للمدير المساعد  -6


