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بيت الخبرة المدرسيةلماذا 



عية أن تتسم المدرسة بثقافة فريدة،  وممارسات نو

.تميزها عن غيرها من المدارس

ةتمتلك كنز من المعرفة، وبنك الخبرات البشري

ي تستطيع التطور بالموارد المادية والبشرية الت

.لديها

تكونبأنيقصدماذا

؟خبرةبيتالمدرسة



ةمفهوم نموذج بيت الخبرة المدرسي

ي    بنااان نمااوذج تعليمااي مقااالي  قياساا
دور ناجح  يكون قاادرا علاى القياام بالا
لااااى التعليمااااي التربااااوي باحترافيااااة ع

اكمل وجه  وتهيئة المادارس اخخاري 
وتطاااوير خطاااط العمااال بهاااا وتصاااميم 
بااااااارامة متطاااااااورة للن اااااااام ا داري 
ين وتطوير ادوار المدرسين واخخصائ

.والقيادة الذكية للمدرسة



ة، هو نموذج يتميز بمميزات احترافي

نموذج قياسي، محترف تقلده 

المدارس االخري للوصول للمخرجات 

الجودة التعليمية العالية 

االستفادة من مميزات  بيت الخبرة

المدرسية 

لماذا بيت الخبرة 

المدرسية؟



ل بأنها الوصو( : روبرت ليفنجسون)عرفها 
ف إلى الهدف بأحسن الوسائل وبأقل التكالي

وفي حدود الموارد والتسهيالت المتاحة مع 
.حسن استخدام الموارد والتسهيالت

ر بأنها نشاط التأثي( : أوردي تيد )وعرفها 
ا ، في اآلخرين ليتعاونوا على تحقيق هدف م

.اتفقوا على أنه مرغوب فيه



المهارات الالزمة 
للقائد التربوي 

المهارة التصويرية

المهارة اإلنسانيةالمهارة الفنية







مفهوم الرؤية  تحقيق 

الصدارة والمركز اخول 

برة بجدارة  بين بيوت الخ

في مجال تقديم مخرجات

الل تعليمية عالية الجودة خ
العشر  سنوات القادمة



بيت الخبرة المدرسية  هو مشروع قومي  
واي مشروع قومي خبد ان يكون له رؤية 
مستقبلية  رسالة  واهداف استراتيجية  
واهداف تشغيلية  ووضع خطط مدرسية  
وخطط تدريب  وادارات  ون م تقييم اخدان  
ووضع ن ام موارد بشرية على اكفن ما 
يكون من اجل تو يف المواهب وافضل 
ة العناصر المناسبة  وافضل القيادات المدرسي
والمدرسين والمدرسات  واخخصائيين 
اخجتماعيين واخداريين ومو في الموارد 

.البشرية



وضع مؤشرات لقياس 

ا مخرجات التعليم ومراجعته

عدة وأيضا  إنشان قا. سنويا  

رة بيانات شاملة لرصد المسي

الدراسية للطالب بدنا  من

مراحل التعليم المبكرة إلى
.المراحل المتقدمة



تقديم مخرجات تعليمية  
هادفة وفعالة  تنافس داخليا 
وخارجيا  ووضع المدارس 
على خريطة المنافسة داخليا 
وخارجيا مع مدارس في 

.داخل وخارج البالد







بناء نموذج تعليمي 
واقعي يتضمن أفضل 
الممارسات التدريسية 
، والعمليات القيادية 

والتعليمية 

تمكين المدرسة من 
القيام بأدوارها 

التعليمية والتربوية 

توفير فرص تعلم 
حقيقية للطالب 

دعم االبتكار والتميز 
والتنافس اإليجابي في 
الممارسات التدريسية 

تعزيز الثقة في 
المدرسة كمؤسسة 

اجتماعية 

إعداد جيل قادر على 
المنافسة محليا ودوليا 

إيجاد مرجعية تعليمية  المخرجات الجاذبة

القيادة الجاذبة
تنمية الكفاءات 

العلمية، والمهنية 
للعاملين 

البحث عن التجديد 
واالبتكار 

اقامة البرامج االثرائية 
واالنشطة المتنوعة 



جاخت أسلوب تطوير شامل ومستمر في األدان يشمل كافة م" ويعرفها بأنها 

طالب العمل التعليمي  فهي عملية إدارية تحقق أهداف كل من سوق العمل وال

في   أي أنها تشمل جميع و ائف ونشاطات المؤسسة التعليمية ليس فقط

ق رضا إنتاج الخدمة ولكن في توصيلها   األمر الذي ينطوي حتما على تحقي
احمد درياسلمياالطالب وزيادة ققتهم  وتحسين مركز المؤسسة التعليمية محليا وعا

اخهداف التشغيلية متوسطة 
وقصيرة المدي

احمد درياس . د



يةالخطة التشغيلية لبيت الخبرة  المدرس
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بيت الخبرة المدرسية  هو مشروع قومي  
واي مشروع قومي خبد ان يكون له رؤية 
مستقبلية  رسالة  واهداف استراتيجية  
واهداف تشغيلية  ووضع خطط مدرسية  
وخطط تدريب  وادارات  ون م تقييم اخدان  
ووضع ن ام موارد بشرية على اكفن ما 
يكون من اجل تو يف المواهب وافضل 
ة العناصر المناسبة  وافضل القيادات المدرسي
والمدرسين والمدرسات  واخخصائيين 
اخجتماعيين واخداريين ومو في الموارد 

.البشرية



المحدث الدارة بيت الخبرة النظام
المدرسية

الالئحة الداخلية للمدرسة

نظم االستقطاب واالختيار والتعيين

نظم التقيم االداء
نظم التدريب والتطوير
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الكفاءات من الموارد البشرية

34استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    



بيت الخبرة

المدرسية 

اهداف ادارة الموارد البشرية

1 تعظيم الفائدة من رأس المال البشري

2 التوظيف والمحافظة على الموارد البشرية

3 تطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية

4 تحديد االجور والمكافات  والتعويضات

5 تفعيل نتائج نظام  تقييم االداء 

6 السلوك التنظيمي التربوي  

35ة    استقطاب الكفاءات من الموارد البشري



اخستقطاب واخختيار والتعيين



مفهوم االستقطاب

د االستتتقطاب هتتو العمليتتة التتتي يتتتم بموجبهتتا جتتذب وترغيتتب أكبتتر عتتد•

، ةدرستللتقتدم إلتى العمتل فتي المالمتميزين االكفتاء  ممكن من األفراد 

.للبقاء فيها مدرسةوكذلك ترغيب األفراد الموجودين في ال

37 استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    



االستقطاب

و

اإلختيار

و

التعيين 

استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    
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إجراءات وأساليب اإلختيار

.Application/C.Vإستمارة التقدم للتو ف  ❖

اخختبارات❖

المقابلة ❖

 (References)اخشخاص المعرفون ❖

الفحص الطبى❖

استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    



40

المقـابـــالت

ول المقابلة هى آلية مصممة للحص:تعريف المقابلة•

على معلومات من فرد ما من خالل ردود شفهية على 

.استفسارات شفهية

تنبؤ   فهى آلية اختيار مصممة للأما مقابلة االختيار•

شفهية لطالب باألدان المستقبلى فى الو يفة بنان  على الردود ال

.العمل على اخستفسارات الشفهية الموجهة له

والتى يتم التركيز عليها هنا
استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    



أنواع المقابالت الشخصية

مقابلة 

فردية

مقابلة 

مع لجنة

مقابلة 

يةتليفون



أسئلة متوقعة

42

الهدف الرئيسي
بتها هو تحديد كفاءاتك الوظيفية وقدراتك ومدى مناس

للوظيفة

ماااااا الاااااؤه يلشلاااااك مااااا ه  ل ااااا   هاااااؤ  
الوظيفة؟



؟ه  لديك الرغبة والدافع ل    الوظيفة

ث ث ما هي األهداف التي ستسشى لتحقيقها خ ل السنوات ال▪
القادمة؟

ية ما هو تقييمك لتلربتك الشملية اثناء االجازات الصيف▪
أو كمتطلب لبشض المقررات الدراسية؟

ه  أنت مستشد ل نتقال والشم  بشيداً عن مكان إقامتك؟▪

43



هل ستنسجم مع فريق العمل وبيئة املنشأة؟

44
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ة الفعالةكيفية تنفيذ المقابل

.ربط األسئلة بالمهام الحقيقية للوظيفة

موضوعية استخدام أسئلة موقفية وسلوكية وأسئلة مرتبطة بالوظيفة ووضع معايير
.للتقييم

تدريب المسئولين عن إجراء المقابالت 

.استخدام نفس األسئلة مع جميع المرشحين ، قدر اإلمكان

.االعتماد على أكثر من محاور أو لجنة محاورين إن أمكن

تجهيز مكان عقد المقابلة بحيث يتم تقليص فرص اإلزعاج 

.معاملة المرشح للوظيفة بود واحترام

.طرح األسئلة وإعطاء المرشح وقتاً كافياً للرد

إنهاء المقابلة بصورة إيجابية 

. أخيراً، مراجعة ما تم فى المقابلة ومراجعة المالحظات المكتوبة وتنقيحها

استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    



أنواع االختبارات

:اختبارات القدرات الذهنية.1

:اختبارات القدرات الحركية والبدنية.2

:اختبارات السمات الشخصيـة.3

:اختبارات التحصيل العلمى.4

46 استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    
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مراجعة وفحص خلفية المرشح

ومن أهم األسباب الداعية لمراجعة خلفية •

:المرشح

أوخ   التأكد من صحة المعلومات والوقائع ✓

المكتوبة فى سيرته الذاتية 

تم وقانيا   كشف صحة أى معلومات سلبية لم ي✓
.  ذكرها  مقل سوابق جنائية أو مخالفات قانونية

استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    
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مراجعة وفحص خلفية المرشح

:يلةوهناك بعض اخقتراحات لزيادة فعالية هذه الوس•

تضمين فقرة فى استمارة التقدم للتو ف تنص

صراحة على موافقة المرشح للو يفة على إجران 

اخستعالم 

اخعتماد على اخستعالم من خالل الهاتف أكقر من 

اخستعالم من خالل الخطابات المحررة 

فة استخدام المصادر المذكورة من قبل المرشح للو ي
للتوصل إلى مصادر أخرى

استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    
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الفحص الطبى

وترجع األسباب من وراء طلب إجراء الفحص الطبى•

:الشامل للمرشحين للتوظف فى 

ة أهمية التأكد من مالئمتهم للمتطلبات المادية المرتبط❖

بالوظيفة،

وكشف أى قصور فى الحالة الصحية يجب أخذها فى❖

االعتبار قبل التعيين،

اد إعداد سجل عن الحالة الصحية للمرشح يمكن االستن❖

إليها فى إتمام إجراءات التأمين الصحى مستقبالً،

مواجهة أى دعاوى تعويضات عن أضرار صحية مهنية ❖
استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    .قد تنشأ بعد ذلك



عملية 

التوظيف

إصدار قرار 
التعيين 

التهيئة المبدئية

Orientation

م ييمتابعة وتق
.  الفرد 

تثبيت الموظف
وتمكينه

50 استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    



تدعيم وتطوير قدرات الموارد البشرية✓

بيت الخبرة المدرسيةفي 

.الجديد/  المدرس القديمتعظيم اإلحساس باألمان لدى •

مالحظة اداءه وسلوكه من وقت الخر ، •

سؤال المشرف العام والزمالء عنه بطريقة غير مباشرة •

لظروف وخصائص بيئةالمدرس  تعميق أهمية وضرورة معرفة •

كل الظروفعمل والتعرف على ال

أهمية وضرورة المشرف ب/الموظف / المدرستعميق إحساس •

اء على الربط بين األداء والنتائج وصرف الحوافز بكافة أنواعها بن

مخرجات تعليمية عالية الجودة ، طبقا لمؤشراتما يتحقق من 

اخر العام . االداء والنتائج المعلنة اخر التيرم



تجتاه هو عبارة عن التقييم الدوري ألداء الفرد لوظيفته ومدى ا

.قدراته وامكانياته نحو التقدم 

:ويفيد تقييم األداء في 

.التدريبيةحتياجات اكتشاف اال✓

رفينالمش/ االداريين/وضع برامج تدريبية فعالة للمدرسين✓

.الحكم على فعالية سياسة االختيار والتعيين✓

تتتوفير معلومتتات عتتن العتتاملين تستتاعد فتتي تخطتتيط القتتوى✓

.العاملة

.درسينمنح العالوات والترقية وتنمية الم✓

م أداء العاملينويتق

52 استقطاب الكفانات من الموارد البشرية    



تدريب عملي على تقويم اداء 

مدرس جديد•

.دراسية.  نصف سنة/ مدرس قديم عن فترة سنة •



مراحل التحضير واالعداد

التخطيط

التنفيذ

التقويم



:االعداد والتجهيز العملي لبيت الخبرة المدرسية

نقاط الضعف–جمع اكبر عدد من المعلومات عن نقاط القوة : جمع المعلومات 

(هل هي ايجابية ام سلبية) البيئة المؤثرة حول المدرسة 

جلسات عمل تعريفية  بالنموذج  على حسب عدد الطالب والمدرساتعقد 

والقيادة المدرسية واالخصائيين االجتماعيين في المدرسة 

.i تاريخ البداية      /      /     :
.ii تاريخ االنتهاء    /    /   :

مراحل التحضير واالعداد



:التحضير او االعداد

يسية، هي تنفيذ بيت خبرة يحتوى على االستراتيجيات التدر

ن الخبراء ومشرفين تربوين ومدرسيين واداريين ومحاسبي

يذ وقيادة مدرسية ذكية قادرة على ادارة مبتكرة للمدرسة وتنف

أحدث طرق االدارة الحديثة المدرسية

أن نجاح أي عمل تربوي يعتمد على قدرة القائد في إدارة 

في روح العملية التعليمية والتربوية، من خالل التجديد والتطوير

من خاللها منظمته وُيبني رؤية بيت الخبرة المدرسية التي نسعى

قيادات لتحقيق مبدأ التنمية المهنية المستدامة في مجال تأهيل ال

س به دول التربوية لنصل بإذن هللا إلى مجتمع تعليمي وجيل نناف

.العالم

مراحل التحضير واالعداد



:تعتمد عملية القيادة على األركان التالية

.جماعة من الناس لها هدف مشترك تسعى لتحقيقه وهم األتباع.1

ن شخص يوجه هذه الجماعة ويتعاون معها لتحقيق هذا الهدف وهو القائد سواء كان هذا الشخص مختاراً م.2

قبل الجماعة ، أو معيناً من قبل سلطة خارجية مع تمتع هذا القائد بسمات مثل الذكاء ، االتزان العاطفي

.واالنفعالي ، الخبرة بالعمل ، التعاون ومحبة اآلخرين

اعة ، مثل حجم الجماعة ، تجانس الجم( الموقف)ظروف ومالبسات يتفاعل فيها األفراد وتتم بوجود القائد .3

.استقرار الجماعة واستقاللها ووعيها

.اتخاذ القرارات الالزمة للوصول للهدف بأقل جهد وتكاليف ممكنة.4

مهام ومسؤوليات يقوم بها أفراد الجماعة من أجل تحقيق أهدافهم .5

أركان القيادة



معوقات القيادة المدرسية 

تجاهل األخطاء في سبيل الوصول إلى 
درجة الكمال 

تجنب الصراعات عن طريق إرضاء 
الجميع 

الفشل في استخدام منظور أوسع 

التبعية بدالً من القيادة 











:نموذج جوران للجودة

جودة األدان تتطلب من كافة العاملين باختالف و ائفهم في

:المدارسة  معرفة اختي

املةتفهم رؤية واستراتيجية المدرسة  لتطبيق الجودة الش•

.المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم•

.كيفية أدان هذه المهام بشكل صحيح•

.كيفية قياس جودة األدان وا نجاز•

.توافر اخمكانيات البشرية والمادية الالزمة  تمام العمل•

.معرفة ا جرانات التصحيحية الالزمة•



مراحل التحضير واالعداد

التخطيط

التنفيذ

التقويم



العاملونالن امالهياكل

توفير متطلبات العملية التعليميةالتدريب المستمر 

نشر الققافة 
بيت الخبرة المدرسية

التنسيق والتفاعل 

التخطيط



الهياكل



تاريخ



القيادة 
المدرسية

اخدارة الموارد 
البشرية

اخخصائيين 
اخجتماعيين

اخداريين

المشرفين 

اخدوار  الباصات

اخمن  عمال الن افة

المدرسين

التربوين

علوم
دراسات 
اجتماعية

رياضيات كمبيوتر



:تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي 

إعداد الخطة االستراتيجية العامة للمدرسة،  بالتنسيق مع الهيئة -1

يذها التدريسية  المختصة والوحدات اإلدارية المعاونة ، واتخاذ إجراءات تنف

.وتقييمها

وية وضع  مشروعات الخطط التنفيذية للورش والدورات والبرامج التنم-2

ووضع االعتمادات المادية والبشرية 

ذية، وتقييم تحديد جهات  متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط التنفي-3

.نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها 

ية دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة االستراتيج-4

.والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها 

ة التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف المدرس-5

.الشأنبيت الخبرة ووضع اليات تلقي والنظر في المقترحات الالزمة في هذا

، وضع برامج لتدريب العناصر البشرية من مدرسين واداريين وطالب-6

برة وتقييم األداء الفعلي  لضمان جودة المخرجات التعليمية في بيت الخ

.المدرسية 

دراسة مشاكل ومعوقات العمل ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول  -7

.الفورية المناسبة لها 

مفهوم التخطيط في بيت الخبرة المدرسية



دور القيادة في مرحلة التخطيط

التخطيط
المسوؤلية 

ذعن التنفي

قدوة ومثل
ايجابي 
امام 
الجميع

القائد 
كسلطة 

قوةو

توزيع 
االدوار

المتابعة 
والتقييم 

زوالتحفي

تعميق 
الشعور 
بالعمل 
داخل 
فريق

تشجيع 
المباداة 
واالبتكار



يت في بدور الموارد البشرية خالل مرحلة التخطيط 
الخبرة المدرسية



اخهداف 
ية التشغيل

نموذج قيادي لبيت الخبرة النموذجي

سيةتقديم اعلي مستوى من الخدمات التعليمية التناف

تاهيل الطالبات والمدرسات  والقيادات المدرسية  
وتطوير اداءها 

تحويل نقاط الضعف الى نقاط قوة

اكسابهم مهارات  وخبرات متطورة من اجل خدمة 
العملية التعليمية

وضع نظام تقييم االداء القائم على مؤشرات االداء



الخطة التشغيلية لبيت الخبرة المدرسية



مراحل التحضير واالعداد

التخطيط

التنفيذ

التقويم



ذالتنفي



.  االنماط التمثيلة للشخصيات المتعلمين



لمدرسيةاستراتيجيات طبقا لبيت الخبرة ا



لمثاللمواد اللغة االنجليزية على سبيل ا(  التعلم التعاوني)على سبيل المثال بطريقة 

اضياتاللغة العربية او الري( العصف الذهني)التجهيز لحصة دراسية من خالل استراتيجية 

(  وية التعليم عبر الترفيه ـ األلعاب الترب)اإلعداد لتنفيذ حصة دراسية من خالل طريقة 

للقيادة المدرسية 

اللغة العربيـة(   مسرحـة الـنص ) اإلعداد لتنفيذ حصة دراسية من خالل طريقـة 

اللغة اإلنجليزية ( تمثيل األدوار) اإلعداد لتنفيذ حصة دراسية من خالل أسـلوب 

الرياضيات ( حل المشكالت ) اإلعداد لتنفيذ حصة دراسية من خالل أسـلوب 

. االستجابة والمهارات التفاعليـة من خالل برامج الحاسب اآللي زيادةل

العلوم الطبيعية ( دراسة الـحالة) إعداد لتنفيذ حصة دراسية من خالل أسـلوب 



االنشطة المدرسية في بيت الخبرة المدرسية



االنشطة المدرسية في بيت الخبرة المدرسية



ركز بيت الخبرة المدرسية، يبيت الخبرة المدرسية

م تفصيليا على ادلة النظا

ل دلي) الفصلي واهدافها من 

م ، المدرسة ، وتقويم المتعل

ة والدراسة والتقويم ،والئح

ة وتفعيل األدل(  المعادالت 

.  واللجان



مراحل التحضير واالعداد

التخطيط

التنفيذ

التقويم



التقويم



التقويم القيادة المدرسية الذكية

المدرسين والمدرسات

الطالب 

المشرفين

االخصائيين االجتماعيين

االداريين

اولياء االمور 

االدارات التعليمية التابع لها 

المدارس التي تتعامل مع نموذج  بيت الخبرة المدرسية



تقويم  اداء  القيادة المدرسية الذكية



مقياس  

تقدير 

الدرجات



مؤشرات األدانتفصيل  مصدر المؤشر مؤشرات اخدانال

الطالباتغيابمعدل سجالت غياب الطالبات 96%

الطالباتانضباطمعدل سجالت ا داريات 

والمرشدة

93.25%

المدرسةلجانفيالطالباتاشتراكمعدل

المنت مالفصلوبرنامةوالمصلى

المصلى +ملفات اللجان 

ملف الفصل المنت م+

87%

(هـ1434)المتحقق (هـ1433)المتحقق مؤشرات ا نضباط

%4%20.52تكرار الغياب

%6.75%26.8التأخر الصباحي

%6.75%16التأخر عن حضور الحصص

%5.7%21.10مجال اخنضباط واخنت ام



مجال اخنضباطمشكلة ضعف 

واخنت ام

عصف ذهني

وضع بدائل 

كمية

اختيار البديل

الناجح المناسب

للحل المشكلة 

على ارض 

الواقع



التقويم









من اجل نشر  وزيادة المعرفة بمزايا المشروع بيت الخبرة، هناك عدة طرق 

:مساعدة تساعد على زيادة النشر والتوعية ، مثل

الـنـشـرات اإلرشـاديّـة ▪

مطويات▪

.   نشرات ودوريات  بما تحقق خالل الفترة▪

.في داخل المدارس محل المشروع بيت الخبرة.  ملصقات حائطية▪

.  توزع بشكل دوري على كل العناصر في المدرسة  نموذج بيت الخبرة▪

نها ا.  التاكيد انها تصل لكل الطالب والمدرسين والتربوين والقادة المدرسية▪

مفهومة  وواضحة  وتكمل عمل باقي الفرق في تنفيذ وانجاح نموذج بيت

.  الخبرة

ةلتطوير ونشر نموذج  بيت الخبرة المدرسي



الدور الريادي لبيوت الخبرة المدرسية 



توظيف تقنيات -
التعليم ووسائله 

الالزمة 

معرفة 
احتياجات 
الطالب 

والمدرسين 
والقادة 

المدرسيين 

حصر الطالب 
الذين يعانون 
من مشكالت 
تعليمية معينة

تقويم كل 
الخطوات 
وتوثيقها

االستفادة من 
خبرات 

المتميزين من 
المعلمين 
والطالب 

تنمية روح 
التعاون والعمل 

الجماعي 
المنظم 

كيفية وضع خطة العمل لنقل

نموذج البيت الخبرة المدرسية
الى المدارس اخخري



تنمية المكتبة 
المدرسية وجعلها 

نموذجية 
ومتطورة 

بناء ثقافة 
ة تطويرية تنافسي

مدرسة داخل ال

ورش عمل 
وتدريبات من 

اجل 

نشر نموذج بيت 
الخبرة المدرسية

تكوين فريق عمل 
مترابط يعمل على 
تحقيق األهداف 

التشغيلية 

تبني فلسفة 
الجودة التربوية 

الشاملة كيفية وضع خطة العمل لنقل

نموذج البيت الخبرة المدرسية
الى المدارس اخخري


