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Deputy Principal- Academic   املسمى الوظيفي  وكيل الشؤون التعليمية )باللغة اإلنجليزية(  املسمى الوظيفي  

  املدير املباشر املرحلة  قائد
 

 اإلدارة/القسم

 تاريخ اإلستالم  /     / 

أولياء األمور للمرحلة  –طالب املرحلة ذات الصلة  –جميع منسوبي املرحلة ذات الصلة  - مدير وفريق الجودة والتطوير- املرحلة  قائد

 ذات الصلة
 أصحاب العالقة

 

  ملخص الوصف الوظيفي

املدرسة على قيادة تنفيذ  قائد وكيل الشؤون التعليميةويساعد في املرحلة  في فريق القيادة وهو عضوكقائد تعليمي  وكيل الشؤون التعليميةيعمل 

تمدة ورسالة السياسات واللوائح واإلجراءات التي تؤثر على عملية التعليم لضمان اإلشراف على جميع الطالب في بيئة تعليمية آمنة تلبي املناهج املع

 في تنفيذ التوجه في اإلدارة املهنية والتشغيلية الشاملة للمد وكيل الشؤون التعليميةيساهم . املدرسة ووزارة التعليم
ً
 قياديا

ً
رسة، و يتسلم دورا

 وكيل الشؤون التعليمية إن تقديم الدعم في قيادة جودة التعليم والتعلم لتحقيق التفوق و التميز األكاديمي يتطلب من كما . االستراتيجي للمدرسة

تنفيذ و قيادة  في ومن املهم أن يدعم ويتعاون . األمور وأصحاب املصلحةأولياء  وإقامة عالقات إيجابية مع املوظفين والطالب و  فعالالتواصل بشكل 

 . الشامل للمدارس التطويروتقييم برنامج 

 

 م  املهام الوظيفية 

توفير نتائج تعليمية عالية الجودة لجميع   و و توضيحها و اإللتزام بها للمدارسلتعكس الرؤية التعليمية  املرحلةعلى قيادة  القائد مساعدة

 الطالب. 
1.  

  .2    خالقية، واملحافظة عليها.أوبيئة عمل مبنية على سلوكيات مهنية و  ةتطوير ثقافاملساهمة في 

  .3 . املرحلةفي  تطبيق العدل و املساواةو املعنوي،   السلوكيالتمسك بوكالة الشؤون التعليمية كقيم مبنية على النشاط  

  .4 معايير عالية ألداء الطالب واملوظفين.  تطوير

في وضع برامج املناهج الدراسية التي تضمن تلبية االحتياجات   ورؤساء فرق املوادو التطوير  الجودةو مدير  قائد املرحلةالعمل بالتعاون مع 

 األكاديمية و الفنية لجميع الطالب، بما في ذلك ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة. 
5.  

  .6 دعم إدارة سلوك الطالب من خالل العمل مع أعضاء هيئة التدريس وبناء العالقات مع الطالب.

  .7 بشكل يومي. العمل في املرحلةاملساهمة في تنسيق تنظيم  

  .8 .قائد املرحلةاملشاركة في توظيف و إدارة املعلمين ذوي الجودة العالية بالتعاون مع  

  ية هيئة التدريسالتدريب أعضاء  توجيه و تطوير املوظفين، والتعاون مع القادة األكاديميين لدعم و في أداء و  بشكل نشط و فعالاملشاركة 

 التعلم. و عملية التعليملتحسين 
9.  

  .10 في مجال التعليم بشكل عام و املرحلة  و في املواد مختلف  فيدعم إنشاء و نمو مجتمعات التعلم املهنية  

  .11 مهارات التواصل الشخصية القوية لتطوير واستدامة الشراكات املثمرة داخل املدرسة وخارجها. توظيف  

  .12 فهم السياسات التي تؤثر على عملية التعليم.

  .13 تقييم أثر االستراتيجيات و السياسات املدرسية و املساهمة في ذلك.تنفيذ عملية 

  .14 املرحلة.  إدارة املوارد لتحقيق أهداف

  .15 على نتائج الطلبة و أداء املوظفين.  األثرجمع و تحليل مجموعة من البيانات لتقييم 

  .16 التعليمية. وفي العملية املرحلة في  أولياء األمور تعزيز و رفع مستوى مشاركة 

تمكنهم من املشاركة في صنع القرارات من خالل تقديم االقتراحات   بحيث تشكل منصاتلجنة للمعلمين و  تنفيذ ومتابعة مجلس للطلبة

 والتغذية الراجعةوالتوصيات 
17.  

  .18 والتطوير املنهي املستمر. من خالل فرق التعلم املنهي للقادة الدائم املشاركة بشكل نشط في التعلم املنهي  

  .19 .قائد املرحلةالقيام بمهام أخرى على النحو املطلوب من قبل  

 



 

 

 املهارات املطلوبة الخبرات املطلوبة

 املؤهل:

 )مطلوب(تربوي • بكالوريوس 

 )مفضل(املدرسيةأو القيادة  التعليم• درجة املاجستير و / أو الدكتوراه في 

 

 املتطلبات: 

 )مطلوب(  سنوات خبرة في التدريس كحد أدنى ٤ • 

 خبرة كحد أدنى كمدير / قائد )مفضل( ني• سنت

 القدرة على إدارة الوقت وإنجاز املطلوب ضمن الجدول الزمني املحدد •

 والتربويةالقيادة العادلة  •

 القدرة على التأثير وإدارة التغيير •

 كاديمالقدرة على قيادة املدرسة أ •
ً
 يا

ً
  ، وتشغيليا

ً
 بصورة ناجحة  وإداريا

 املطلوبةاملعرفة األكاديمية والتربوية  •

 املهارات االستراتيجية والتحليلية املتفوقة  •

 الالزمة للتواصل الفّعال هاراتامل •

 ولآلخرين على حد سواءاملحاسبة للنفس  •

 تصار الحتياجات جميع الطالب ودعمهم ناال  •

 ال للتكنولوجيااالستخدام املتمكن والفعّ  •

  

افقات  اإلسم املسمى الوظيفي  التوقيع التاريخ  املو

 طوره أن لوساملستشارة  شركة أمكان  ٢٠١٧/  ١٢   /٢٧

 راجعه القاض يأسماء  مديرة البرامج التطويرية   ٢٠١٧/  ١٢   /٢٧

 اعتمده رشيد الرشيد  املدير التنفيذي  ٢٠١٧/  ١٢   /٢٧

 آخر مراجعة أسماء القاض ي مديرة الجودة والتطوير   28/8/2019

 

             


