
مكتب رأس المال البشري 
(RCD)مكتب التوظيف والتربية والتنوع 

التحديث السنوي للتوظيف وتنوع القوى العاملة

مديرية مدارس بوسطن العامة التعليمية

2022أكتوبر 26
رايسيا كاتشينجنز، المديرة المؤقتة لمكتب رأس المال البشري 

ميجان ريد، النائبة المؤقتة لمديرة مكتب رأس المال البشري 
تشارلز غراندسون، مدير قسم اإلنصاف واإلستراتيجيات. د

شارا جاستون، القائمة بأعمال نائب مدير قسم اإلنصاف واإلستراتيجية
مارتن، القائم بأعمال مدير التوظيف. راشاون ج



االستثمار في الدعم الشامل للطالب

2

:يليما2020-2019الدراسيالعاممنذ(BPS)التعليميةالمديريةوظَّفت
المساعدالمهنيأدوار356

معلم325

تعليميمدرب159

اجتماعيأخصائي146

أسري منسق115

(ABA)التطبيقيالسلوكتحليلأخصائي52

مدرسينفسيأخصائي40

مكتبةأمين26



...2022أكتوبر1إلى2022مارس1منالفترةشهدت

التعليميةالمديريةأنحاءمختلففيشاغرمنصب2,760شغل

التاليةالمناصبفيوظائفنشر
مدرس1,505

مساعدمهني652
المركزي المكتبفيمنصب784

:أكتوبرمناألولاعتباًرامتوفرةتزالالالتعليميةالمديريةأنحاءجميعفيشاغرةوظيفة838
(المركزيةوالموازنةالمدارسموازناتفيُمدرجين67)مساعدمهني152
إداري منصب91
كافيترياعامل77

2023-2022حجم توظيف غير مسبوق في العام الدراسي 
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المدارسأنواعحسبُمصنَّفالمعلمينتوظيفتحديث
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أكتوبر18:البياناتتحديثتاريخ

نوع المدرسة
عدد الوظائف 

الشاغرة
عدد عمليات 
ةالتوظيف الجاري

عدد الوظائف 
المشغولة

عدد المناصب 
المنشورة

نسبة الوظائف المشغولة 
ن بطلب توظيف على األقل م
إجمالي الوظائف المتوفرة

%31525695المدارس االبتدائية المبكرة
%38732336890المدارس االبتدائية

%46838844290المتوسطة-المدارس االبتدائية 
%50182378المدارس المتوسطة
%62832432484المدارس الثانوية

الثانوية أو -المدارس المتوسطة 
(K-12)مدارس الصفوف 

22218621090%

%176261291149388إجمالي عدد المعلمين



2023-2022الدراسيالعامفيالعاملةالقوى تنوعإجمالي

:ناتالبياتحديثتاريخ
2022أكتوبر1

إجمالي عدد الموظفين 4636 118 3334 981 10867
ن يننسبة الموظفين الُملوَّ 41.7% 54.2% 66.0% 57.1% 55.3%

نون المُ الموظفون ُيشك ِّل لوَّ
العاملةالقوى غالبية

التعليميةبالمديرية

رغيالموظفون ُيشك ِّل
بحقوق المتمتعين
حذيرت"الداخليةالتحقيقات

والموظفون "غاريتي
تميزانيافيالُمدَرجون 
فئاتأكثرالمدارس

يريةبالمدتنوًعاالموظفين
التعليمية



"تحذير غاريتي"إجمالي عدد معلمي  4637 4564 4570 4573 4636
نين" تحذير غاريتي"نسبة معلمي  الُملوَّ 38.8% 38.5% 39.4% 40.7% 41.7%

2022-2018الفترةخالل"غاريتيتحذير"بحقوق المتمتعون المعلمون :سريعةلمحة

:تاريخ تحديث البيانات
األول من أكتوبر في كل 

.عام

6

معلمينالبينالتنوعيستمر
ذيرتح"بحقوق المتمتعين

المديريةفي"غاريتي
مقارنةالزيادةفيالتعليمية
السابقةباألعوام



ف المديرية التعليمية  من % 7( BPS)ُتوظ ِّ
المعلمين في والية ماساتشوستس ( ...BPS)توظف المديرية التعليمية 

نين في الوالية30% من المعلمين الُملوَّ

رة من المعلمين ذوي البش% 46
السوداء في الوالية

ين من المعلمين الالتيني% 20
في الوالية

ن من المعلمين اآلسيويي% 24
هذهتعبر2021-2020الدراسيللعام(DESE)والثانوي االبتدائيالتعليموزارةبياناتحسبفي الوالية

أي،)الواليةعريفلتوفًقافقطالتعليميةالعامةبوسطنمدارسلمديريةالتابعةالمدارسعنالبيانات
Horace"المستقلةالميثاقمدارستستثنيالبياناتهذه Mann Charters"التياألخرى والمدارس
(التعليميةالمديريةعنمستقلةبصورةالوزارةإلىتقاريرهاتقدم



2022-2018الفترةخالل"غاريتيتحذير"بحقوقالمتمتعينالمعلمينتوظيفنسبإجمالي
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: تاريخ تحديث البيانات
األول من أكتوبر في كل 

.عام

الدراسيالعامشهد
زيادة2022-2023

عددفي%66بنسبة
المتمتعينالمعلمين

"تيغاريتحذير"بحقوق 
.السابقبالعاممقارنة

"تحذير غاريتي"إجمالي عدد معلمي  969 931 944 810 1347
نين" تحذير غاريتي"نسبة معلمي  الُملوَّ 45.8% 47.0% 53.6% 58.7% 49.5%



الخارجيونالمرشحون:"غاريتيتحذير"بحقوقالمتمتعينالمعلمينتوظيف

9

عيَّنينالخارجيين المُ " تحذير غاريتي"إجمالي عدد معلمي  338 277 263 238 346

نين" تحذير غاريتي"نسبة معلمي  الُملوَّ 39.4% 36.1% 48.3% 55.8% 44.2%
: تاريخ تحديث البيانات

األول من أكتوبر في كل 
.عام

الدراسيالعامهذاشهد
منأكبرعددتوظيف

حقوق بالمتمتعينالمعلمين
يفالجدد"غاريتيتحذير"

(BPS)التعليميةالمديرية
فيعامبأيمقارنة

.الماضيةالخمسةاألعوام



الداخليونالمرشحون:"غاريتيتحذير"بحقوقالمتمتعينالمعلمينتوظيف
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إجمالي عدد المعلمين الداخليين الُمعيَّنين 121 130 130 342
نين نسبة المعلمين الُملوَّ 70.3% 44.6% 37.7% 63.2%

: ناتتاريخ تحديث البيا
أكتوبر1

عددتقريًباتضاعف
المساعدينالمهنيين
إلىاانتقلو الذينوالبدالء
رمستشاأومعلممنصب
المدارسفيتوجيهي

الدراسيبالعاممقارنة
.الماضي



:يميةالتعلبالمديريةالرسميةاللغات
العربية●
الكانتونيةالصينية●
الماندرينالصينية●
األخضرالرأسكريول●
الفرنسية●
الهاييتيةالكريولية●
البرتغالية●
الصومالية●
اإلسبانية●
الفيتنامية●

اللغويالتنوع:"غاريتيتحذير"بحقوقالمتمتعينالمعلمينتوظيف
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ل من األو: تاريخ تحديث البيانات
.أكتوبر في كل عام

ى اللغات عن الطالقة في إحد" تحذير غاريتي"انخفض نسبة اإلبالغ الذاتي لمعلمي 
، ولكن ظل 2023-2022في العام الدراسي ( BPS)الرسمية بالمديرية التعليمية 

.أعوام5مستوى كفاءة المعلمين الُمعيَّنين أعلى من متوسط الكفاءة في 



نون الُملوَّ المعلمون يستمر
ةالمديريمنالخروجفي

سببنالمنطقةالتعليمية
.البيضنظرائهممنأقل

"غاريتيتحذير"بحقوقالمتمتعينالمعلمينخروج
(إلخالتجديدوعدمواالستقالةالتقاعدحاالت)

12

: تاريخ تحديث البيانات
األول من أكتوبر في كل 

.عام

الخارجين" تحذير غاريتي"إجمالي عدد معلمي  360 361 275 328 392
نين الخا" تحذير غاريتي"نسبة معلمي  رجينالُملوَّ 39.4% 42.7% 43.6% 39.0% 36.7%



13

ملحق



منمعينةنسبةتحقيق(BPS)التعليميةالمديريةعلىالقضائي"جاريتيحقوق"حكميفرض▫

(هيونالتوجيوالمستشارونالمعلمون)والموظفينالتدريسهيئةأعضاءبينالعرقيالدمج

،"األخرىاألقلياتمن%10والسودمن%25عنتقلالبنسبةالدمجهذايتكونبحيث"

.النسبةهذهعلىوالحفاظ

واألقلياتالسودمنالتوجيهيونوالمستشارونالمعلمونيتمكنعندماالحكمهذاصالحيةتنتهي▫

هيئةعضاءألاإلثني/العرقيالتوزيعنسبةتظلبحيثاألقدميةمنمستوىبلوغ"مناألخرى

ألحكاموفقًا[RIF]العاملةالقوىفيتقليليحدثعندماهيكماتقريبًاوالموظفينالتدريس

لتدريساهيئةأعضاءأعدادتقللالتيالجماعيةالمفاوضةاتفاقياتفيبهاالمعمولاألقدمية

".خطيًاالُموثَّقالتعليميةالمديريةمديرةلرأيوفقًاوذلك،%3بنسبةوالموظفين

.(1991األولىالدائرة)90الثانيةالسلسلةالفيدرالية،القضاياموسوعةفي926رقم"بوركضدمورجان"قضية

14 ن مديرية مدارس بوسط
العامة التعليمية تحذير"بحقوقالمعنيالقضائيالحكميزالال:أساسيةمعلومات

بوسطنمدينةفيساريًا"جاريتي



التوظيففريق
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:2022لعامالتوظيفجهود●
أصلمنفرًدا196توظيفإلىأدتالتيالمدارسفيالتوظيفجهودلدعم(EHP)المبكرالتوظيفقائمةإنشاء○

.مرشًحا539
نينللمرشحينخصيًصاانعقدتمعارض(3)ثالثة(RCD)والتنوعوالتربيةالتوظيفمكتباستضاف○ معرض:الُملوَّ

.اللغاتالمتعددالمعلمومعرضالالتينيالمعلمومعرضالتنوع
المنظماتمنمعيينالمجتوالشركاءحكومتناعلىأكثرتركيًزاالتركيزأجلمنللتوظيفجديديناثنينمديرينتوظيف○

.تاريخًياالسوداءاألغلبيةذاتوالجامعاتوالكلياتالدينيةوالمنظماتالربحيةغير
هرش/الصيففيإضافييناثنينمعرضينواستضافةإغالقها،الجاري 3للمدارسالخبراءالمعلمينمعرضاستضافة○

.الشاغرةللمناصبسبتمبر
.العملابلةمقومهاراتللموظفيةبالمرشحالتعريفيوالخطابالذاتيةالسيرةكتابةعلىالفرديالتدريبتوفير○
.تنوًعااألكثرأحيائنافيالمدينةلعمومتوظيفمعارض4لعقدبوسطنمدينةحكومةمعشراكةإقامة○
.واإلعالناتالتسويقخاللمن(BPS)التعليميةالمديريةفيالعملفرصعرضزيادة○
ن المساعدالمهنيلمنصبتأهيليةتدريبيةدورات7عقد○ إلىمارسشهرمنالفترةخاللجلسات6منمنهاكلتتكوَّ

.مرشًحا164أهَّلتأغسطسشهر



2021:800-2020في العام الدراسي ( MTEL)إجمالي عدد طلبات االلتحاق بالبرنامج 

2022:1147-2021في العام الدراسي ( MTEL)إجمالي عدد طلبات االلتحاق بالبرنامج 

( MTEL)الختبار اعتماد المعلمين بوالية ماساتشوستس ( ESL)تعبر البيانات الواردة أدناه عن أولوية تأهيل معلمي اللغة اإلنجلزية كلغة ثانية 

2022في صيف 

رق طلبات تأهيل المعلمين ُمصنَّفة حسب الع
362= عدد الطلبات 

2022صيف 

األرقام

140%   38.7المعلم األسود

60%   16.6المعلم الالتيني

22%6.1المعلم اآلسيوي 

101%27.9المعلم األبيض

36%9.9َمن رفض تصنيف نفسه

لمنصبطلبات تأهيل المعلمين ُمصنَّفة حسب ا
األرقام2022صيف 

71%18المهنيون المساعدون 

10%2المعلمون البدالء

150%37ةالمديرية التعليمي/موظفو المدارس

المعلمون والمعلمون الُمْعفوَن من
شروط االعتماد

43%173

لالستعداد الختبار اعتماد المعلمين ( BPS)طلبات االلتحاق ببرنامج المديرية التعليمية 

2022-2021في العام الدراسي ( MTEL)بوالية ماساتشوستس 
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(MTEL)الختبارلالستعداد(BPS)التعليميةالمديريةبرنامجفيالُمحرزالتقدم
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:2020شتاءإلى2018شتاءمنالفترةخالل➢
ن شخص199 (MTEL)اختبارفينجحمعلًماالعملإلىيطمحُملوَّ

:2022سبتمبرإلى2020يوليومنالفترةخالل➢
ن شخص271 (MTEL)اختبارفينجحمعلًماالعملإلىيطمحُملوَّ

ن شخص2022:470إلى2018منالفترةخالل (MTEL)اختبارفينجحمعلًماالعملإلىيطمحُملوَّ



(BPS)التعليميةالمديريةفيالمعلمينتأهيلبرامج

18

"Teacher Cadet Program"برنامج تأهيل الطالب الراغبين في مزاولة مهنة التدريس 
.موجود في الفصل اآلن( BPS)نحن نؤمن بأن الجيل التالي من معلمي المديرية التعليمية 

Teacher"التدريسمهنةمزاولةفيالراغبينالطالبتأهيلبرنامجدخل Cadet Program"المديريةفيمدرسة11منطالًبا63الماضيالعام
دراسةاتالكليفياآلنويدرسون ببرنامجنا،الخريجيناألخيرالصفطالبفصلفيالطالبلجميعبالكلياتااللتحاقطلباتمن%100وُقبَِّلت.التعليمية

.الجامعيةللمرحلةواالستعداداإلرشادبرنامجإتمامبعدكاملبدوام

Teacher"برنامجمناألولىالدفعةستبدأ● Cadet Program"إجراءاتلتخليصاالستعداد2023ربيعفيالكليةفيسيتخرجون الذين
.التخرجقبلالتدريسرخصةعلىالحصول

منكلهاــالثقافيةجابةواالستالعاطفياالجتماعيوالتعلمالتواصلمهاراتوتطويرالنقديالتفكيرعلىيركزبحيثالدراسيالمنهجتجديدتم●
.والفعَّالالمتمرسالمعلممبادئ

Teacher"برنامجسفراءلبرنامجالتجريبيةالفترةسنبدأ● Cadet Program"علىالثانويةالمرحلةطالبسيحصلحيث،2023ينايرفي
المنعقدةاإللكترونيةاألسبوعيةجلساتناإلىإضافةالمدينة،أنحاءمختلففيالدراسياليومبعدمابرامجفياألطفالمعالعملفيعمليةخبرة
."Zoom"منصةعلى



(BPS)التعليميةالمديريةفيالمعلمينتأهيلبرامج
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 George B. Cox Equity in Urban Education"برنامج الزمالة 
Fellowship " لإلنصاف في التعليم الحضري

George"الزمالةبرنامجيهدف B. Cox"توفيرإلى
ظائفبالو مبكًرالاللتحاقالمبتدئينمستوى فيوظائف
نينلألفرادخاصةالمهنية دفعةفياألفرادوسيتعلم.الُملوَّ
بعًضامبعضهعلىوسيعتمدون بعًضا،بعضهممنالزمالء

.متمرسينمهنيينويصبحون يتطورون بينما

:للزمالةنشطيناثنينبرنامجينحالًياوهناك
اللغةالثنائيالتعليمتوظيفزميل●
البياناتمحللزميل●

2023-2022الدراسيالعامفيالتوسعخطط
التدريسمهنةمزاولةفيالراغبينالطالبزميل●
االستبقاءزميل●
(RCD)والتنوعوالتربيةالتوظيفمكتبمكتبزميل●

George"الزمالةبرنامج B. Cox Equity in Urban Education
Fellowship"محبوبلمعلمتكريمًااالسمهذايحملالحضري التعليمفيلإلنصاف

/السيدوصفذكراه،تخليدوأثناء.وأسرهمبوسطنمدينةألطفالومناصرومرشدوكاتبوزعيم
بوسطن،نةمديحكومةمسستشارمنصببعدفيماشغلالذيالكلية،فيزميلهيانسي،تشارلز
.والعدالةوعوالتنالجودةعاليالمتكاملوالتعليماإلنسانلحقوق مخلصمحارب"بأنهكوكسجورج

قويًاامرشدً وكانإستراتيجيًا،نهجًاواتَّبع.والتمييزوالتعصبالجنسيوالتحيزالعنصريةكافحفقد
.بلدنافيالشبابمنللعديد



(BPS)التعليميةالمديريةفيالمعلمينتأهيلبرامج
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وبرنامج تسريع التأهيل لمهنة( BE)برنامج المعلمين الثنائيي اللغة 
للمعلمين تحت التدريب( ACTT)التدريس 

البرنامجوصف
لتدريباتحتللمعلمينالتدريسلمهنةالتأهيلتسريعو اللغةالثنائييالمعلمينبرنامج

المتنوعيناألفرادتأهيلإلىيهدفشهرًا12لمدةمُكثَّفبرنامج(BPS)التعليميةبالمديرية
أوالمهنيةحياتهمييرتغفيالراغبيناألفرادأوبوسطنمدينةفيالمقيمينولغويًاوثقافيًاعرقيًا

درجةيحملون الذين(BPS)التعليميةبالمديريةالبدالءوالمعلمينالمساعدينالمهنيين
فيمبتدئينلمينمعليصبحواالمدرسيالفصلبيئةفياألطفالمعالعملفيوخبرةالبكالوريوس

.مؤقتةبرخصة(BPS)التعليميةالمديرية

2023-2022ُدفعة عام 
التدريبتحتالمعلمينمنمرشًحا41●
اللغةثنائييمرشحين6●
:للمرشحينالسكانيةالخصائص●

%19-األسود○
%6-الالتيني○
%6-األبيض○
%6-اآلسيوي ○

شريك،(MIT)للتكنولوجياماساتشوستسبمعهدالتدريسنظممختبر
"باإلنصافالواعيةالمعلمينإجاباتوبدايةالمعلملحظات":دراسة

:2024-2023مستهدفات العام الدراسي 
لينعددزيادة● 659إلى36من(ACTT)برنامجفيالُمسجَّ
لينعددزيادة● 16إلى6من(ACTT)برنامج(/BE)برنامجفيالُمسجَّ
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(BPS)برنامج زمالة التدريس بالمديرية التعليمية 
.حصلوا على اعتماد إما في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أو في التعامل مع اإلعاقات المعتدلة100%

(.SEI)حصلوا على اعتماد برنامج االنغماس المحمي في اللغة اإلنجليزية 100%

(.BPS)حصلوا على وظيفة معلم بدوام كامل في المديرية التعليمية 100%

(.ACTT)برنامج (/BE)تلقوا التربية والتأهيل من خالل برنامج 75%

نين92% .من طالب الدفعة الحالية هم من المعلمين الُملوَّ

النجاحيقتحقنحوطالبنالقيادةبوسطنمدينةمجتمعفيثقافيًااألكفاءالعاملينالمعلمينيؤهلمتسارعبرنامج(BPS)التعليميةبالمديريةالتدريسزمالةبرنامج
(DESE)والثانوي ياالبتدائالتعليموزارةمنمعتمدةأوليةرخصةتمنحالتيماساتشوستسواليةفيالوحيدةالتعليميةالمديريةهي(BPS)التعليميةالمديرية.األكاديمي

ةاإلنجليزياللغةفيإماثنائيةوشهادةالتدريبمنكاملةسنةالبرنامجهذاويقدم.(ESL)ثانيةكلغةاإلنجليزيةواللغةالمعتدلةواإلعاقاتاالبتدائيةالمرحلةتدريسفي
.المعتدلةاإلعاقاتأو(ESL)ثانيةكلغة

(BPS)التعليميةالمديريةفيالمعلمينتأهيلبرامج



االستبقاءوخدماتبرامج
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الدراسيةالشهادةإكمالشركاء

الزمالةدرجة●
DUET/Southern New Hampshire University

البكالريوسدرجة●
Boston College

DUET/Southern New Hampshire University
Excelsior College

Grand Canyon University
Merrimack College

Regis College
اإلضافيةوالتراخيصالشهاداتبرامج●

Boston College-الشهاداتبرامج
Endicott College-ثانيةكلغةاإلنجليزيةاللغة/الحادة/المعتدلةاإلعاقات(ESL)

Emmanuel College-ثانيةكلغةاإلنجليزيةاللغة/المعتدلةاإلعاقات(ESL)
Grand Canyon University-الحادة/المعتدلةاإلعاقات

Merrimack Collegeثانيةكلغةاإلنجليزيةاللغةرخصة/المعتدلةاإلعاقات(ESL)

(CAGS)المتقدمةالعلياالدراساتوشهادةالماجستيردرجة●
○B/U - Wheelock College
○Emmanuel College
○Endicott College
○Merrimack College
○Northeastern University
○Regis College

الدكتوراه درجة●
○B/U - Wheelock College of Education
○Grand Canyon University
○Regis College

https://www.duet.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1fr9xAe0DhEr66_bf5weyja_QzPcbkCz7?usp=sharing
https://www.duet.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1kME7jcS-5NjlQ2xk41SGFrzn6uYEqUi0?usp=sharing
https://degree.gcu.edu/lps/eapa/general/bostonpublicschools/step-1/
https://drive.google.com/drive/folders/1DJxDk5y7Q18EDTRLK3_ZdAlU_LyQ-ydF?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H4A7A5rXIAPcakyF_MDJKChrjnoS2N1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fr9xAe0DhEr66_bf5weyja_QzPcbkCz7?usp=sharing
https://www.endicott.edu/academics/schools/school-of-education/graduate-programs/certificate-programs/certificate-programs-in-education
https://drive.google.com/drive/folders/1Lk_O3jutbIgfMrBbEN1Jf4v0R9aTHm0R?usp=sharing
https://degree.gcu.edu/lps/eapa/general/bostonpublicschools/step-1/
https://drive.google.com/drive/folders/1DJxDk5y7Q18EDTRLK3_ZdAlU_LyQ-ydF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bVLKOvy-ZNapw27qpTUZ5PcbJuMpQiNE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Lk_O3jutbIgfMrBbEN1Jf4v0R9aTHm0R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cVR3dvOnI-XiXDebKlXWtKwFL0NcvHya?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DJxDk5y7Q18EDTRLK3_ZdAlU_LyQ-ydF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cKM1OB47T4OH33-OpwBv89Q5DKNxRjE4?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H4A7A5rXIAPcakyF_MDJKChrjnoS2N1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bVLKOvy-ZNapw27qpTUZ5PcbJuMpQiNE?usp=sharing
https://degree.gcu.edu/lps/eapa/general/bostonpublicschools/step-1/
https://drive.google.com/file/d/13H4A7A5rXIAPcakyF_MDJKChrjnoS2N1/view?usp=sharing


االستبقاءوخدماتبرامج

ناتللمعلماتالتنفيذيالتدريبقيادةبرنامج● (WEOC)الُملوَّ
نينللمعلمينالتنفيذيالتدريبقيادةبرنامج● (MEOC)الُملوَّ
Keith"اإلرشادبرنامج● Love Educators of Peer Mentoring Program"
(ALANA)ناألصلييوالسكانوآسيويةوالتينيةأفريقيةأصولمناألمريكيينالمعلمينبرنامج●
نينالمدارسقادةشبكة● (SLOC)الُملوَّ
العاملين/المركزي بالمكتبالعامليناألفرادمجموعات)المشتركةاالهتماماتذاتالمجموعاتلقاءات●

(بالمدارس
المهنيةوالممارسةالترخيصمساربرامج●
نينللمعلمينالشهريةالنشرة● الُملوَّ
نينالموظفينمعالخروجمقابالت● المركزي وبالمكتببالمدارسالعاملينالُملوَّ

23

التنوعبرامج

https://docs.google.com/document/d/1BvKgW1dxuirOEMCnow1sxa71mD8S7uMSjiKPjVj77tQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZJ9R4M6rnvtfaEjs842kDxk3UmVxVCmrKKb6_ijRyXI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ctfplm4LgsFbViVtPrQRMH_tqKzDuK8ADeqX6P-sVh0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z6DIpWt-BmEUh58tQV-wMJMmqlVzdIGS?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/0/d/1o8a9C8efElqvBdMdM8ijDSpeLdyVqhjvkBaXsvIk4V8/edit


المتنوعللتوظيفطموحةأهدافًاالمدارسوضعت
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يَّنين في العام وضع أهداف لتنوع المعلمين الُمع-للعام الثاني-ُطلَِّب من جميع المدارس 
.2023-2022الدراسي 

مدارسناوضعتهالذيالتوظيفهدفمتوسطهو70%

المتنوعالتوظيفأهدافوضعتمدرسة101

تجاوزتهاأوأهدافهاحققتمدرسة30



للُمعيَّنينالسكانيةوالخصائصالمدارسقادةدورانمعدل
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: اناتتاريخ تحديث البي
أكتوبر1

قادةنصفحوالي
الذين24الـالمدارس

هايةنفيمناصبهمتركوا
-2021الدراسيالعام

أجلمنذلكفعلوا2022
يفآخرلمنصباالنتقال
.التعليميةالمديرية


