
رخصت الوؼل ِّن في دولت اإلهاراث  هؼايير
الوتَّحذةالؼربيَّت   
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 تقديم 

اديعبدالقادر علي .د  الحمَّ

 مدير جمعية حماية اللغة العربية



 دستىرًا

 من دستور دولة اإلمارات العربٌة المتحدة( 35)المادة 

 

الوظائف العامة خدمة وطنٌة تناط بالمائمٌن بها،»  

 ٌهدف الموظف العام فً أداء واجبات وظٌفته  تحمٌك المصلحة العامة 

 وحدها«

 

 

 

وثٌمة مبادئ السلون المهنً وأخاللٌات الوظٌفة العامة*  



 قيوٌا

 ومهاراته معرفته وتحسين التميز على للمحافظة معقولة فرصة كل استغالل العام الموظف على االمتياز

  بالعمل زمالئه وكفاءة مهارات معرفة وكذلك وكفاءته،

 العامة لإلدارة عالٌة معاٌٌر لتحمٌك والسعً واالهتمام الجهد من المزٌد بذل االجتهاد

 .الشخصٌة مصالحه فوق الحكومٌة البشرٌة بالموارد الخاصة االلتزامات وضع النزاهة

 .ومرؤوسٌه رؤسائه من ثمة ومحل وصرٌحا صادلا ٌكون أن الصدق و االمانة

 .أن ٌعتمد فً توصٌاته ولراراته على تحلٌل سلٌم وصارم لألدلة الوىضىػيت



 

 وعامة رؤسائه وخدمة أمامه، المطروحة المسألة لوقائع طبقا فقط التصرف الحيادية

 .االعتبار بعين الشخصية الصفات أخذ عن بعيدا متساوي، بشكل الناس

 .االلتزام بضمان عدم هدر الموارد العامة، أو سوء استغاللها أو استخدامها االلتصاد

 .الجهة عمل طبٌعة نطاق فً المتوفرة الموارد إدارة فً التصرف حسن الكفاءة

المساعدة على التروٌج للمٌم األساسٌة للموارد البشرٌة الحكومٌة والعمل على زٌادة  الريادة

 .وتحسٌن نوعٌة الخدمة الممدمة إلى العامة

أن ٌسلن الموظف العام أسلوب العالنٌة والوضوح فً اإلجراءات والغاٌات  الشفافٌة

 واألهداف

 .مرؤوسٌه ألداء ومحفزة وآمنة متكافئة مهنٌة فرص بتوفٌر اللتزاما الؼذالت والوساواة



 هسلواث

ٌكون مطلعاً على سٌاسة التعلٌم وأهدافه ساعٌاً  على المعلم أن•
ٌؤدي رسالته وفك  إلى تحمٌك هذه األهداف المرجوة وأن

 بهااألنظمة المعمول 

إلى مهنة التعلٌم وتمدٌرها واإللمام بالطرق العلمٌة االنتماء •
تعٌنه على أدائها وأال ٌعتبر التدرٌس مجرد مهنة  التً

 منها ٌتكسَّب

ومتابعة كل جدٌد ومفٌد وتطوٌر إمكاناته  االستزادة من المعرفة •
 والتربوٌةالمعرفٌة 



 الوؼلن والطالب

 .التعلٌم غرس المٌم واالتجاهات السلٌمة من خالل•

 .لطالبه فً تصرفاته وسلوكه وانتمائه وإخالصه المدوة الحسنة•

 .باستمرار توجٌه الطالب وإرشادهم وتمدٌم النصح لهم•

 .ومكافأتهم تشجٌع الطالب•

 .الفردٌة والوعً بطبٌعة المتعلمٌن وخصائصهم النمائٌةالمختلفة مراعاة الفروق•

 .التعامل مع الطالب المساواة فً•

 .الطالب بأهمٌة وفائدة ما ٌدرس لهم وأهمٌة ذلن فً حٌاتهم تعرٌف•

 .والعملفً المول  اإلخالص•

 .التعلٌم بحب•

 



 واجباث الوؼلن ًحى الوجتوغ الوحلي

 .المجتمع المائد الواعً الذي ٌعرف المٌم والمثل واألفكار التً تحكم سلون بدور المٌام•

مع المجتمع والتواصل والتفاعل  بها،لضاٌا المجتمع والمتغٌراتوالتحدٌات التً ٌمر معرفة •
 .معه اإلٌجابً

 .المعلم مع رسالة األسرة فً التربٌة الحسنة ألبنائها تتكامل رسالة أن•

وتمالٌدهم ومعاٌٌر  تحكم سلون أعضائهاوالتً كما توجد لكل مهنة أخاللٌاتها الخاصة بها •
 .انتمائهم 



 هىاثيق أخالقياث ههٌت التؼلين

 1924منذ عام ( اللجنة الوطنٌة للتربٌة و المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً أمرٌكا(•

 1929.األخاللً لمهنة التعلٌم الدستور •

أخاللً لمهنة التعلٌم فً ألمانٌا الذي تضمن ادوار المعلم وعمله مع طلبته وزمالئه مٌثاق •
 .  وأولٌاء أمور طلبته 

 1968الوطن العربً فمد اعتمد مؤتمر وزراء التربٌة والتعلٌم العرب الذي عمد عام فً •
 .المهنةمع تحدٌد لسم مادة 19  المعلم العربً الذي تكون منمٌثاق 

(  دستور أخاللً لمهنة التعلٌم ) كما لامت المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة والعلوم بتمدٌم  •
 .1979فً مسمط عام  لدم إلى الحلمة الدراسٌة التً عمدت

إعالن مكتب التربٌة العربً )التربٌة العربً لدول الخلٌج فمد اعتمد وثٌمة بعنوان مكتب •
 1985عام ( لدول الخلٌج ألخالق مهنة التعلٌم 

 



 معاٌٌر المعلمٌن فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

تم تطوٌر معاٌٌر المعلمٌن فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بهدف التأكد 

من أن المعلمٌن على اختالف مستوٌاتهم الوظٌفٌة لدٌهم الكفاءات المهنٌة 

 2021التً تنسجم مع أهداف رؤٌة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة 
 .وأفضل الممارسات الدولٌة



 ٌظهر االلتزام بالمٌم التراثٌة والثمافٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة 

وٌتمثل شخصٌا ومهٌنا بسلوكٌات وأخاللٌات لائمة على النزاهة 

 واالحترام والعدالة وااللتزام

 وٌبنً أواصر التعاون والتواصل مع جمٌع األطراف على أسس مهنٌة

 تضمن دعم التعلم وتعزٌزه وٌتمثل للمتطلبات التشرٌعٌة والمؤسسٌة 

 السلون المهنً واألخاللً: المعٌار األول



 لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة بالمٌم التراثٌة والثمافٌة ٌظهر االلتزام 

لائمة على النزاهة شخصٌا ومهٌنا بسلوكٌات وأخاللٌات وٌتمثل 

 واالحترام والعدالة وااللتزام

 مع جمٌع األطراف على أسس مهنٌةالتعاون والتواصل وٌبنً أواصر 

 للمتطلبات التشرٌعٌة والمؤسسٌةوٌتمثل دعم التعلم وتعزٌزه تضمن  

 السلون المهنً واألخاللً: المعٌار األول



 اإلمارات العربٌة المتحدة لدولة  والثمافٌةالتراثٌة بالمٌم  ①ٌظهر االلتزام 

لائمة على النزاهة ومهٌنا بسلوكٌات وأخاللٌات شخصٌا  ②وٌتمثل 

 واالحترام والعدالة وااللتزام

مع جمٌع األطراف على أسس والتواصل التعاون  ❺وٌبنً أواصر 

 مهنٌة

التشرٌعٌة للمتطلبات  ❹وٌتمثل دعم التعلم وتعزٌزه  ❸تضمن  

 والمؤسسٌة

 السلون المهنً واألخاللً: المعٌار األول



 عناصر 5

 مؤشر 31

 معٌار 14



 الوؼيار األول                                     ① 
 يحترم ويؼسز قين دولت اإلهاراث الؼربيت الوتحذة

 :  معٌار األداء•

 .المٌم االسالمٌةبما فً ذلن العربٌة المتحدة اإلمارات وثمافة دولة وٌُعّزز تراث ٌحترم 

 

 :  المؤشر األول

واألنشطة والتعلم تطبٌك تراث وثمافة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً خبرات التعلٌم ٌراعً 

 .ذات الصلة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار 

 .السالم علٌكم•

 .مرحبا الساع•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 .الخطة الٌومٌة والفصلٌة والسنوٌة•

 



 الوؼيار األول                                           ② 
 يحترم ويؼسز قين دولت اإلهاراث الؼربيت الوتحذة

 :  معٌار األداء•

 المٌم االسالمٌةبما فً ذلن العربٌة المتحدة اإلمارات وثمافة دولة وٌُعّزز تراث ٌحترم 

 

 : المؤشر الثانً

 .وثمافة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ٌطبك سٌاسات وإجراءات المدرسة التً تعزز تراث 

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 .المالبس•

 .التواصل•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 ملفات متابعة الطلبة•

 



 الوؼيار األول                                            ❸   
   يحترم ويؼسز قين دولت اإلهاراث الؼربيت الوتحذة

 :  معٌار األداء•

 المٌم االسالمٌةبما فً ذلن العربٌة المتحدة اإلمارات وثمافة دولة وٌُعّزز تراث ٌحترم 

 

 : المؤشر الثالث

ٌراعً تعزٌز معرفة واحترام لٌم اإلسالم ودورها فً مجتمع اإلمارات العربٌة المتحدة فً 

 .خبرات التعلٌم والتعلم واألنشطة ذات الصلة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 التربٌة األخاللٌة•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 .ملف مواد إثرائٌة•

 



 الوؼيار األول                                       ❹ 
 يحترم ويؼسز قين دولت اإلهاراث الؼربيت الوتحذة

 :  معٌار األداء الثانً•

 ٌعزز وٌطبك الرؤٌة والتوجٌهات التعلٌمٌة والتربوٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة

 

 :  المؤشر األول

 .ٌوائم التخطٌط والتدرٌس مع الرؤٌة التربوٌة والتعلٌمٌة فً اإلمارة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 .النموذج المدرسً الجدٌد•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 مشاهدات صفٌة•

 



 الوؼيار األول                                         ❺ 
 يحترم ويؼسز قين دولت اإلهاراث الؼربيت الوتحذة

 :  معٌار األداء الثانً•

 ٌعزز وٌطبك الرؤٌة والتوجٌهات التعلٌمٌة والتربوٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة

 

 : المؤشر الثانً

 .ٌوائم التخطٌط والتدرٌس مع الرؤٌة التربوٌة والتعلٌمٌة فً اإلمارات

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 .المدرسة اإلماراتٌة•

 .مواصفات الطالب اإلماراتً•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 محاضر اجتماعات•

 



 الوؼيار األول                                       ❻ 
 يحترم ويؼسز قين دولت اإلهاراث الؼربيت الوتحذة

 : معٌار األداء الثالث•

 .ٌعزز الوعً بالتعدد الثمافً والمواطنة العالمٌة

 

 :  المؤشر األول

 .ٌظهر االحترام للتنوع فً مجتمع المدرسة بما فٌه من التنوع الثمافً

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 .ٌوم الشعوب•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 ٌومٌات المعلم•

 



 الوؼيار األول                                    ❼ 
 يحترم ويؼسز قين دولت اإلهاراث الؼربيت الوتحذة

 : معٌار األداء الثالث•

 .ٌعزز الوعً بالتعدد الثمافً والمواطنة العالمٌة

 

 : المؤشر الثانً

 ٌشجع المتعلمٌن على احترام كافة أوجه التنوع فً المجتمع بما فٌها التنوع الثمافً

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 مهرجان األكالت•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 ملف إنجاز المعلم•

 



 الوؼيار الثاًي                                      ❽ 
 يظهر أخالقياث شخصيت وسلىكياث ههٌيت ػاليت

 :  معٌار األداء األول•

 ٌظهر النزاهة

 

 :  المؤشر األول

 ٌتعامل بنزاهة مع األشخاص والمؤسسات فً إطار العاللات المهنٌة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 .المساواة•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 .سجل الممابالت•

 



 الوؼيار الثاًي                                            9  
 يظهر أخالقياث شخصيت وسلىكياث ههٌيت ػاليت

 :  معٌار األداء األول•

 ٌظهر النزاهة

 

 : المؤشر الثانً

 ٌطبك لواعد أخاللٌات العمل فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 هذا ما ٌرٌده زاٌد•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 .البطالة التراكمٌة•

 



 10الوؼيار الثاًي                                        
 يظهر أخالقياث شخصيت وسلىكياث ههٌيت ػاليت

 :  معٌار األداء األول•

 ٌظهر النزاهة

 

 : المؤشر الثالث

 ٌطبك لواعد أخاللٌات العمل المتبعة فً المدرسة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 .الئحة السلون الصفً•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 .استبانات وأدلة لٌاس•

 



 الوؼيار الثاًي
 يظهر أخالقياث شخصيت وسلىكياث ههٌيت ػاليت

 :  معٌار األداء الثانً•

 ٌظهر االحترام والعمل

 

 :  المؤشر األول

 ٌصغً باحترام إلى وجهات نظر الزمالء ومراعاتها

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 .أدب الحوار•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 الممابالت مع الزمالء•

 



 الوؼيار الثاًي
 يظهر أخالقياث شخصيت وسلىكياث ههٌيت ػاليت

 :  معٌار األداء الثانً•

 ٌظهر االحترام والعمل

 

 : المؤشر الثانً

 ٌضمن توفٌر فرص متكافئة لجمٌع المتعلمٌن وأولٌاء األمور

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 التوثٌك•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 سجالت المرشد التربوي•

 



 الوؼيار الثاًي
 يظهر أخالقياث شخصيت وسلىكياث ههٌيت ػاليت

 : معٌار األداء الثالث•

 .ٌرسً نموذجا ألخاللٌات العمل اإلٌجابٌة

 

 :  المؤشر األول

 ٌظهر مستوٌات عالٌة من الحضور والمواظبة على االلتزام بمواعٌد وأولات العمل

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 كم ساعة تعمل؟•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 سجل المدرسة الرسمً•

 



 الوؼيار الثاًي
 يظهر أخالقياث شخصيت وسلىكياث ههٌيت ػاليت

 : معٌار األداء الثالث•

 .ٌرسً نموذجا ألخاللٌات العمل اإلٌجابٌة

 

 : المؤشر الثانً

 ٌلتزم بتحمٌك مستوٌات جودة عالٌة فً العمل

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 .جائزة حمدان•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 ملف اإلنجاز•

 



 الوؼيار الثالث
 يلتسم بالخضىع للوساءلت ويتحول هسؤوليت الوتؼلويي

 :  معٌار األداء األول•

 .ٌضمن التنشئة السلٌمة للمتعلٌن بدنٌا ونفسٌا

 

 :  المؤشر األول

ٌطبك سٌاسات وإجراءات المدرسة المتبعة فً حماٌة المتعلمٌن وتوفٌر التنشئة البدنٌة والنفسٌة 

 .السلٌمة لهم

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 .السالمة أوال•

 :مصادر التحمك من المعٌار

البٌئة المحلٌة سجل ستخدام •
 والتكنولوجٌة فً تعلٌم التكامل

 



 الوؼيار الثالث
 يلتسم بالخضىع للوساءلت ويتحول هسؤوليت الوتؼلويي

 :  معٌار األداء األول•

 .ٌضمن التنشئة السلٌمة للمتعلٌن بدنٌا ونفسٌا

 

 : المؤشر الثانً

 ٌوفر بٌئة تعلم تشجع المتعلمٌن على تمدٌم أفضل أداء ممكن

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 أحب للطالب ما تحب لنفسن•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 سجل أداء الطالب•

 



 الوؼيار الثالث
 يلتسم بالخضىع للوساءلت ويتحول هسؤوليت الوتؼلويي

 :  معٌار األداء الثانً•

 .ٌعزز إنجازات المتعلمٌن وٌحمك مصالحهم

 

 :  المؤشر األول

 .ٌتعاون مع أولٌاء األمور والزمالء على تحمٌك ألصى فائدة ممكنة للمتعلمٌن

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 مجلس آباء الصف•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 سجل زٌارات اآلباء•

 



 الوؼيار الثالث
 يلتسم بالخضىع للوساءلت ويتحول هسؤوليت الوتؼلويي

 :  معٌار األداء الثانً•

 .ٌعزز إنجازات المتعلمٌن وٌحمك مصالحهم

 

 : المؤشر الثانً

 ٌساهم فً ابتكار أسالٌب لادرة على تمكٌن المتعلمٌن من تحمٌك أفضل إنجاز ممكن

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 مشروع رعاٌة المواهب•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 ملف اإلنجاز•

 



 الوؼيار الثالث
 يلتسم بالخضىع للوساءلت ويتحول هسؤوليت الوتؼلويي

 :  معٌار األداء الثانً•

 .ٌعزز إنجازات المتعلمٌن وٌحمك مصالحهم

 

 : المؤشر الثالث

ٌساهم فً إجراء تطوٌر هادف على مستوى المدرسة من أجل تلبٌة اهتمامات المتعلمٌن 

 .وتعزٌز مواهبهم ولدراتهم وطموحاتهم

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 االختبارات الدولٌة•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 االختبارات الدولٌة•

 



 الوؼيار الثالث
 يلتسم بالخضىع للوساءلت ويتحول هسؤوليت الوتؼلويي

 : معٌار األداء الثالث•

 .ٌضع تولعات أداء عالٌة للمتعلمٌن

 

 :  المؤشر األول

ٌضع تولعات عالٌة من المتعلمٌن على صعٌد التزامهم بأداء األعمال المدرسٌة والسلوكٌات 
 .الالئمة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 الخطة الشخصٌة•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 سجل التمدم•

 



 الوؼيار الثالث
 يلتسم بالخضىع للوساءلت ويتحول هسؤوليت الوتؼلويي

 : معٌار األداء الثالث•

 .ٌضع تولعات أداء عالٌة للمتعلمٌن

 

 : المؤشر الثانً

 ٌصمم خبرات تعزز روح الرٌادة واإلبداع لدى المتعلمٌن

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 لٌادة فرق عمل•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 سجل األنشطة الالصفٌة•

 



 الوؼيار الرابغ
 يلتسم التىقؼاث والتطلؼاث الىطٌيت والوؤسسيت

 :  معٌار األداء األول•

 .ٌمتثل للمتطلبات المانونٌة

 

 :  المؤشر 

 .ٌلتزم بتطبٌك األنظمة واللوائح المعمول بها فً اإلمارة والدولة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 اعرف واجباتن•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 التمٌٌم الذاتً•

 



 الوؼيار الرابغ
 يلتسم التىقؼاث والتطلؼاث الىطٌيت والوؤسسيت

 :  معٌار األداء الثانً•

 .ٌمتثل للمتطلبات المؤسسٌة

 

 :  المؤشر 

 .ٌلتزم بتطبٌك األنظمة واللوائح المدرسٌة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 .السالمة أوال•

 :مصادر التحمك من المعٌار

البٌئة المحلٌة سجل ستخدام •
 والتكنولوجٌة فً تعلٌم التكامل

 



 الوؼيار الخاهس
 يىطذ أواصر التىاصل والتؼاوى

 :  معٌار األداء األول•

 ٌبنً وٌوطد عاللات مهنٌة إٌجابٌة مع المتعلمٌن

 

 :  المؤشر األول 

 ٌرسخ إجراءات وعادات صفٌة فاعلة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 الئحة السلون•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 تمٌٌم الطالب•

 



 الوؼيار الخاهس
 يىطذ أواصر التىاصل والتؼاوى

 :  معٌار األداء األول•

 ٌبنً وٌوطد عاللات مهنٌة إٌجابٌة مع المتعلمٌن

 

 : المؤشر الثانً

 ٌوفر بٌئة تعلم داعمة وهادفة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

 لاعات أم فصول•

 :مصادر التحمك من المعٌار

 تمٌٌم البٌئة الصفٌة•

 



 الوؼيار الخاهس
 يىطذ أواصر التىاصل والتؼاوى

 :  معٌار األداء الثانً•

 ٌبنً وٌوطد عاللات مهنٌة إٌجابٌة مع جمٌع العاملٌن فً المدرسة

 

 :  المؤشر األول

 ٌتعاون مع الزمالء فً العمل

 :مصادر التحمك من المعٌار :أفكار لتحمٌك المعٌار

 



 الوؼيار الخاهس
 يىطذ أواصر التىاصل والتؼاوى

 :  معٌار األداء الثانً•

 ٌبنً وٌوطد عاللات مهنٌة إٌجابٌة مع جمٌع العاملٌن فً المدرسة

 

 : المؤشر الثانً

 ٌوسع عاللات التعاون مع الجهات ذات الصلة على مستوى اإلمارة والدولة وعالمٌا

 :مصادر التحمك من المعٌار :أفكار لتحمٌك المعٌار

 



 الوؼيار الخاهس
 يىطذ أواصر التىاصل والتؼاوى

 :  معٌار األداء الثانً•

 ٌبنً وٌوطد عاللات مهنٌة إٌجابٌة مع جمٌع العاملٌن فً المدرسة

 

 : المؤشر الثالث

 ٌتعامل باحترام مع إدارة المدرسة

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

•  

 :مصادر التحمك من المعٌار

•  

 



 الوؼيار الخاهس
 يىطذ أواصر التىاصل والتؼاوى

 :  معٌار األداء الثانً•

 ٌبنً وٌوطد عاللات مهنٌة إٌجابٌة مع جمٌع العاملٌن فً المدرسة

 

 :  المؤشر الرابع

 .ٌتبادل األفكار واآلراء مع اآلخرٌن بطرٌمة بناءة

 :مصادر التحمك من المعٌار :أفكار لتحمٌك المعٌار

 



 الوؼيار الخاهس
 يىطذ أواصر التىاصل والتؼاوى

 : معٌار األداء الثالث•

 ٌبنً وٌوطد عاللات مهنٌة إٌجابٌة مع أولٌاء األمور والمجتمع

 

 :  المؤشر األول

 ٌشرن أولٌاء األمور فً تعلم أبنائهم

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

•  

 :مصادر التحمك من المعٌار

•  

 



 الوؼيار الخاهس
 يىطذ أواصر التىاصل والتؼاوى

 : معٌار األداء الثالث•

 ٌبنً وٌوطد عاللات مهنٌة إٌجابٌة مع أولٌاء األمور والمجتمع

 

 : المؤشر الثانً

 .ٌوظف الصالت المجتمعٌة فً تحسٌن تجارب المتعلمٌن

 :أفكار لتحمٌك المعٌار

•  

 :مصادر التحمك من المعٌار

•  

 


