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 67من  4الصفحة 

 مقدمة

احلمد اهلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم والصالة والسالم على سيدنا 

 : عدوب، حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

ال  ، إذ مجمل تطبيقاتـه ـلـ  واملنطلـق األسـاس   ،ي النظـام التعليمـي  ـمدرسة الوحدة األهم فـال تعد

 ملــ  ـلذا فـنن الــسؤال ال  ،  ي أداء مهمتهاـفة مدرسـال يتحقق النجاح للنظام التعليمي إال بنجاح

ي أداء ـفـــدرسة مالـــ  جاحــــ والتأكــد مــن ن   للمدرســـةم األداء العــام  ــــ ويــقــكن تــــ مــيف ـكيــ : هــو  

 .؟ مهمتها
 

والســـلوك األنشـــطة عمليــات التعلـــيم والــتعلم و  مجيـــع )هــو   مدرسيـالـــء األدان إوحيــث     

كمـا  ( مدرسة مـن أجلـها  ـت الـ َدج ـ ت اليت ُومخرجاـاألهداف وال بتحقيقمرتبطة ـممارسات الـوال

 مساءلةــم أوالـ ـــ كــحــلل ونــه أداة ـــي كليـس فالـمدرسي  األداءويم ــقــعملية تل هدف األساسـال أن

أداة أساســية للــتمكني والتطــوير مــن خــالل تشــخيص األداء ومعرفــة   ليكــونيتعــدا  بــل فحســب، 

مدرسة إىل ـها والوصــول بالــ ــــتـمعاجلـ، ونقــاط الضــعف ل نقــاط القــوة للبنــاء عليهــا وتطويرهــا    

 . درجات الكفاية والفاعلية أعلى
 

 . أداء الـمدارس شرات مما سبق أتت احلاجة لبناء مؤ وانطالقًا
 

 رساأهداف بناء مؤشرات أداء الـمد

منذ بداية العام الدراسي  مدارسهمتامة مبا حتتويه  معرفةعلى  مدرسيةـالقيادات الجعل  .1

 .إليهم موكلة ـمهام الـوالولويات األحسب  وقتهموترتيب 

 . دق وثباتهم ليتم تقوميهم بصـموكلة لـللمهام ال الدقيق بالتطوير املعلمنيإشعار  .2

 . ي أدائه التدريسيـوالتميز فحاولة االبتكار والتجديد مبدائه العام أل معلمـال رفع .3

الوسطى والقيادات  مدرسيةـللقيادات ال مخرجات التعليم والتعلمـلبيان الصورة احلقيقية  .4

 . قراراتللالعليا وما يرتتب عليها من اختاذ و

مبا  ــ وإنتاجًا استخدامًاــ تقنية احلديثة قياس وتشخيص تفعيل الوسائل التعليمية وال .5

  .من أجله  الذي وضعت لـهدفل حتقيقهايضمن 

 ووضـع الـمامج اخلاصـة   بالـمتابعة اجلادة هلم من قبـل الــمدرسة،    سلوك الطالبتشخيص  .6

 يضمن سالمة السلوك . مبا 

هدف ـلــقــق احيا مبــ هــاالســتفادة منل مدرسةـي الـــمساندة فـــاخلــدمات الــ تشــخيص ومتابعــة .7

  . همن أجل تدوج ُأالذي 
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 حتذير 

 قيادة الأداء الـمدريس رـفلسفة مؤش

 :  نيالتاليني فرتاضعىل الا رسامدـداء الأأ تقوم فلسفة مؤرش 

 مدرسةـالتأأثري يف مجيع عنارص ال) يساوي (  القائد املدريس 

 مدرسةـالأداء الوظيفي لقائد ال) ال يساوي (  مدرسةـأأداء ال  

 

 رساالـمدأداء  شراتولويات مؤأ

 . التحصيل الدراسي -1

  . سلوكيات الطالب وقيمهم -2

  . متمركز حول الطالبـالتعلم ال -3

  . ( األداء النوعي للمدرسةــ  األداء الوظيفي  للمعلمنيــ  األداء التدريسي تقويم ) -4

 . مدرسيـاالنضباط ال -5

 . ةمهنيـالالتنمية  -6

  . مدرسيةـال اخلطط وتنفيذ تقويم بناء -7

 . مدرسيةـة الالبيئ -8

 . مساندةـاخلدمات ال -9

     . موادـي الـمشرفـل الزيارات الفنية -11

      . مدرسيةـي القيادة الـمشرفـل الزيارات الفنية -11

 . مبادراتـال -12

 . اإلرشاد الطالبي -13

 .النشاط الطالبي  -14

  . التشغيلية للمدرسة ميزانيةـال -15

 داء األ
وعلى ، وواجباتها امهامهها لـتنفيذماهلا وتها ألعتأديوهو يعين درسة، ـمهداف الهو حتقيق أ

  . بها مكلفـوواجباته المهامه لـتنفيذ  وه ألعمالهو يعين أداء الفرد  مستوى الفرد

 ألداءتعريف ا
تأديته  منه ـمتوقعالهوو، امه واختصاصاتهـهـمـه لــابــعــتيــاسبــرد ــفــه الــديؤــذي يــل الــمــهو الع 

 .مشرف عليه ـالتعليمات وصغائه لتوجيهات وحسن إ، لـمهام عمله  ذ تنفيأثناء مستقبال 

 تنفيذ النشاط ( جناز هو ناتج واإلنفذة، داء هو األنشطة املأن األ:  جناز) والفرق بني األداء واإل
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 ملخص األداء
 التكنولوجيا × داء البشرينتاجية = األاإل

 الرغبة × = القدرةاألداء 

 املهارة ×معرفة ـ= ال القدرة

 سرىـمناخ األال ×مناخ العمل  ×االجتاهات  = الرغبة

 معرفة + خمة = مهارةـال

 األساليب × معداتـالتكنولوجيا = ال

 
 إدارة األداء

 لسلوك والنتائج .اإدارة  

زل مناخ العمل وعـوتنمية لالجتاهات وتهيئة ل ورغبةهي حتكم وتوجيه للقدرة مبعرفة ومهارة 

 العوامل اخلارجية .

 مهاراتـتعلم ال م  ل  س                                 
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 كيف تبني مؤشرا ؟
 . حتليل وظيفة كل مهمة .1

 . ًاضابط ًاتعريف املهمة تعريف .2

 . ولويات(أ مستمرة )ـساسية الديد األهداف األحت .3

 . داء لكل وظيفة األحتديد معايري .4

 لمؤشراتا فوائدمن 

 و ـمادية أالات مكانقلها عدم القدرة على توجيه اإلى أشت ي صورـد فحماربة الفسا

  . حتقيق مصاحل خاصة ي اجتاهاتـالبشرية ف

 من مؤشرات بالشفافية فتبقى حتت الرقابة العامة ـوقف التجاوزات حيث تتصف ال

  ـ محيطـمجتمع الـال قبل 

 نتج .مـعلى مقارنة بني الوقت وال مؤشرات قائمةـاستثمار الوقت فال 

 

 

 داءمؤثرة فـي انخفاض األـلعوامل الا
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 داءاأل يـفلكي تتميز 

 موروثة . وليست بةسمكت نهاأ واعلم مهارةـوال معرفةـبال عملك تقنأ  .1

  وليست مشكلتكأنها  علماف ومرؤوسيك كئرؤسا مع التكيف تستطع مل ذاإ  .2

 .التعامل معهم إىل أنت  بادر،  نفسك تكيف نأ فعليك مشكلتهم

 . مجيل قالب يـوف ةخمتصرة صور يـف منجزاتك القيادات على عرضا  .3

 . الصعبة مهامـال قبول يـف ال ترتدد  .4

 من اإلمكانات بل وجه جهودك حنو استثمار ماهو موجود . ُكْشال َت  .5

 . خريناآل مع وتعايشة نسانيإ عالقات نوَِّك  .6

 . دالعملجتوي يف واستثمرها هدوء لبك النتقاداتاو االعرتاضات هاج َو  .7
 

 هو : التقويم

  . تصحيحيةجراءات إتغذية راجعة + ت كمية + بيانات نوعية + قياس + بيانا         

 هو : رـمؤشـال

  . رقم ذو داللة  .1

التحقق من التغريات اليت  ر فرصةفََّوو نوعية ُي كمية أريمعايإىل اس يستند َيْقم   .2

 . مع ماهو خمطط لهـي نشاط منظمة مقارنة حتدث ف

 . ار مبكر مبا سيحصلَذْنِإ  .3

 . ىل قرار حكيمإ ة قياس للوصول يَلس َو  .4
 

 

 الـمؤشرات ودورها فـي :

  : مقارنـالقياس ال .   1

 (  وخارجي، قياس مقارن داخلي )  إىل قسمني القياس الـمقارن ينقسم

موارد ـارجية والي اخلمات الالزمة للمقارنة اخلـتتمثل ف مقارنة الداخليةـمؤثرة يف الـالعوامل ال

 . معلومات وتوفري الوقتـوتوفر البيانات وال

 : مقارنـمراحل القياس ال

 حتديد ما سيتم مقارنته داخلًيا وخارجًيا . 

 اختيار فريق مؤهل . 

 الـمتشابهةمؤسسات ـتمير ال . 

 متميزةـمؤسسات الـحصر ال . 
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 معلومات ذات العالقةـمجع وحتليل ال . 

 . دراسة النتائج 

  وحتليلها وتفسريها النتائجمقارنة . 

 مستقبليةـبناء التحسينات ال . 

 متوازنـاألداء ال.    2

 . مبؤشرات حمددة ومتزنة ( مؤسسيـاألداء ال ) متوازنـال األداءخنتزل بطاقة 
 

 : متوازن الرباعيةـال األداءمكونات بطاقة 

 حتويل الرؤية إىل أهداف تشغيلية . 

  لفرديا باألداءربط الرؤية وتوصيلها . 

 التخطيط . 

 ( ، عمالء، عمليات، منومالية مركزة وتتكون من أربع بطاقات منفصلة )ـالتغذية ال . 

 :تقويم األداء  عناصر

 . األهداف القابلة للقياس -1

 . مؤشراتـال -2

 . معيارـال -3

 . هدفـاألنشطة التشغيلية لتحقيق ال -4

 

  : أنواع البيانات ومستويات القياس

 . ي صف دارسيـوعة من البيانات يعطى هلا اسم مثل طالب ف: جمم البيانات االمسية -1

 .: بيانات تستند على نظام متتابع مثل أيام األسبوع  البيانات الرتكيبية -2

 : مقياس الفئات يشري إىل تقسيم البيانات إىل فئات:  البيانات الفئوية -3

 مسافة بني الفئاتـحيدد ال . 

  ة قيمة واحدةفئة واحدلكل متقاربة لتكون ـالقيم الحيدد . 

 ضافة فئة إىل أخرى أو تقسيم فئةراء عمليات اجلمع والطرح عليها بنميكن إج . 

بيانات الفرتة الزمنية : من أقوى الـمقاييس حيث حيدد الفروق بني القيم ، ومن عيوب هذا  -4

 القياس عدم وجود نقطة الصفر الـمطلق ) فالصفر الـمطلق هنا ال يقيس انعدام التحصيل مثاًل (

ه ي أن حتصيلــنـعـة ال يـدرج 25وبالتالي النستطيع إجراء النسبة بني القيم فالطالب احلاصل على 

النظر إىل أن كل ما يفعله الـمؤشر  يلفتدرجات ، وهذا  5مخسة أضعاف الطالب احلاصل على 

يانات وتعد بشكلة حللها إىل عواملها الـمؤثرة، فهناك م، ) س (  نقطة هو أن يقول لك اذهب إىل

 الفرتة أكثر أنواع البيانات اإلحصائية شيوًعا واستخداًما .
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  : معلوماتـنتقاء البيانات والمعايير ا

 . البيانات اليت ميكن توظيفها يف صناعة القرارمعيار القرارات أي  .1

 . معيار الكلفة األقل .2

 . معيار الدقة .3

 . معيار الشمولية .4

 . ر من بديلمصادر البديلة أي اليت هلا أكثـمعيار ال .5

 . صحاب القرارمعيار االستجابة لقناعة أ .6

 . معيار االستجابة .7

 . واخلمة القيادةمعيار  .8

 . معلومات للتحليلـمعيار قابلية ال .9

  : محاذير جمع البيانات

تمز العمل الغ فيها، َبدالء ببيانات ُمالناس مييلون إىل اإل نََّأ ْنم ة فالنشو، والتكاليف  التميز والنشوة

 ـمكلفة سواًء فـي الوقت أو اجلهد أو الـمال .ون من البيانات الُرُفْنَيَو، إىل التميز خمه كميلهم وتض

  : مؤشرات األداء لنجاحأسس عامة 

 . بناء تصور للحد من مقاومة التغيري .1

 . واسعة من العاملني ملشاركة الفاعلة واحلقيقية لشرحيةا .2

 . نشر ثقافة تقويم األداء .3

 . مستفيدين والقياداتـصاحل العاملني والموازنة بني مـال .4

 .ؤشرات بدرجة متوسطة بني السعة والتقييد مـال تصميم .5

 . أن تلقى مؤشرات األداء اهتمام اجلميع بتلبية معظم متطلباتهم .6

  : مراحل وخطوات تهئية البيئة لتطبيق مؤشرات األداء

  على األداء . هاوآثارإبراز أهمية الـمؤشرات 

 الـمعيقة لتطبيق الـمؤشرات . وامل حصر وحتديد الع 

 تكوين فريق تصميم وتطبيق مؤشرات األداء . 

  الـمنظمة .التزام الفريق بأبعاد واجتاهات 

 مكلفـللفريق ال دعم اإلدارة العليا . 

 مهمة تصميم مؤشرات األداءـأن يتفرغ الفريق ل . 

 مؤشراتـنشر ثقافة ال . 

 يرتصميم مؤشرات األداء يف قالب قابل للتطو . 

 تكييف األساليب اجلديدة لقياس األداء . 

 مؤشراتـتطوير تقارير األداء مبا يتوافق مع ال . 

 مؤشراتـتظافر جهود مجيع مستويات اإلدارة لدعم تطبيق ال . 
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: العامة التي يجب تحقيقها في المؤشرات المواصفات  

  إليهول صيتم قياسه ، هو ما يتم الو ماأن التأكيد على مبدأ . 

 للقياس والتحقق تيار األهداف بشكل دقيق قابلاخ . 

  كنتائج األداءالتعامل مع مؤشرات . 

 قياس مكونات كل هدف بشكل حمدد ومتكامل . 

 منظمةـالإسرتاتيجية مؤشرات وـالتوافق بني ال . 

  نتائج التقدم فيها إىلتطوير مؤشرات األداء استنادًا . 

 والفجواتالـمعايري إىل استنادًا  حتليل النتائج السابقة واملوجبة . 

  مستوىـهداف عالية الإىل أمؤشرات األداء حتول . 

 العناية بعملية التوثيق بتطوير نظامها . 

 مؤشراتـالتدريب على ال . 

 . جتنب وضع مؤشرات غري فعالة 

 وات تصميم مؤشرات األداء األساسية :خط

 .  ا وقيمها واالعتبارات اليت تعمل فيهامنظمة ورؤيتها ورسالتهـسرتاتيجية ال: دراسة إ اخلطوة األوىل

 . ( SWOT : حتليل واقع املنظمة ) اخلطوة الثانية

جناز التفصيلية ومؤشرات اإل األهداف: حتديد األهداف مبستوياتها والرتكيز على  اخلطوة الثالثة

 . الرتباطها باملؤشرات

عوامل اليت حتقق للمنظمة جناح وهي ال (csf  ) : حتديد عوامل النجاح الرئيسية اخلطوة الرابعة

 ـمنظمة .ال يـمؤكد أي عوامل النجاح احلامسة ف

سرتاتيجيات حل العتماد على إاالعصف الذهين الستنباط مؤشرات األداء ب : اخلطوة اخلامسة

 . مشكالتـال

 . : وضع طريقة واحدة على األقل لقياس كل هدف اخلطوة السادسة

 ة .ؤشر ومفهومه وجتنب وضع مؤشرات غري فعال: حتديد هدف كل م اخلطوة السابعة

بني  الـموازنة( معيار لكل مؤشر بشرط ة ، حد أدنى : وضع قيمة مرجعية )مستهدف اخلطوة الثامنة

 . اتمكانالتطلعات واإل

 . مؤشراتـسرتاتيجية والف اإل: االرتباط الوثيق بني األهدا اخلطوة التاسعة

شراك ( وعدم إ مسؤولة عن كل مؤشرـالة مؤشر )حتديد اجله كلؤولية حتديد مس  : اخلطوة العاشرة

 ة .أكثر من جه
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 . بهى مؤشرات وتشغيلها فوز كبري حيتفـعالن عن ال: اإل اخلطوة احلادية عشرة

 . مستمر عليهاـ: توثيق مؤشرات األداء والتحسني ال اخلطوة الثانية عشرة

 . ؤشراتللم : حتديد فرتة مراجعة دورية اخلطوة الثالثة عشرة

 . : مراقبة ومتابعة تطبيق مؤشرات األداء اخلطوة الرابعة عشرة

 : مؤشرات األداءالفائدة من تطبيق 

 . منظمةـي حياة الـكثر أهمية فحتديد العمليات األ .1

 . منتج وجودته من خالل تقليل عيوبهـالتأكيد على ال .2

 . مالـبتوفري الوقت واجلهد وال منتجـي الـتقليل عدد األخطاء ف .3

 . وتوجيه جممل األداء لألهداف وتقليل االحنرافات ًاوثيق ًاربطا منظمة بأهدافهـربط ال .4

األداء جناح ا حيقق مبمطلوبة منهم وتوزيعها على الزمن، ـمهام للعاملني بدقة واألدوار الـحتديد ال .5

 . وتنفيذها مؤشرات ومسئول تنظيمهاـحتديد المن خالل ، الـمحدد الوقتفـي 

 . اجلهود إىل األهداف بوصلةـمنظمة من خالل توجيه ي الـبني مجيع العاملني ف هدفـوحدة ال .6

 . تطوير نظام التقارير الدورية ليستند إىل مؤشرات األداء .7

 

: العالقة بين عوامل النجاح الحاسمة في المنظمة ومؤشرات األداء  

( csf ) 

Critical success factors  

ت األداء هي القدرة على استثمار كل جانب من عوامل النجاح أحد أهم أركان ومقومات جناح مؤشرا

 . لتحقيق األداء املنشود

 kpis عرض مؤشرات األداء

 أنت هنا 

 

 

مستهدفة ، ومنها ـهي صورة إلكرتونية خمتصرة لدرجة التقدم حنو القيمة ال عرض مؤشرات األداء

 . والرسومات وغريها لوحات العدادات

 

 

 قيمة مستهدفة
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  : ةعالمؤشرات غير الفـال

ن وجود مؤشر غري فعال يتسبب مثقلون باألعباء فنيقدمه أفراد  واألداءمؤشرات موجهات لألداء، ـذا كانت الإ

 هي : أضرار ةي ثالثـمباشرة ف

 مستهدف غري ي عائد ـاستهالك وقت وجهد ومال ف. 

  استبعاد مؤشر فعال. 

 الصحي باعتقادها أنها تسري فـي الطريق  منظمةـلداع اخ . 

 

  : اهج تصميم مؤشرات األداءمن

 . مستهدفةـي حتديد القيم الـ: استخدام التنبؤ ف منهج التنبؤ

 .ستخدم ( ) وهو امل الحتياجاتامتطلبات وـعلى ال الرئيسية بناًء األداء: اختيار مؤشرات  متطلباتـمنهج ال

 . لدورة احلياة داء مشابهة: تطوير مؤشرات األ منهج دورة احلياة

 )  وهو الـمستخدم ( . : حتديد جماالت املخاطر وترتيبها للحد منها باستخدام املؤشرات اطرمخـمنهج ال

 . ثري فيهـمعرفة السبب أو التأ: باستخدام مؤشرات األداء ل ثريمنهج السبب والتأ

ية ستـراتـيــجمها يتم وفق األهداف اإلمؤشرات وتعميـ: هل بناء ال سرتاتيجي والتشغيليمستوى اإلـمنهج ال

 .؟  على مستوينييت ن أم ُب، أم وفق األهداف التشغيلية 

  : مكون مؤشر األداء األساسي

وتعد قيمة ،  ي حتديد مستوى األداءـم إليه فَكَتْحوهي قيمه مرجعية أو معيار ُي Base Value:  القيمة األساس

 . موقفية

 . غوبمرـوهي قيمة تنبؤية لألداء ال Target Value : مستهدفةـالقيمة ال

 . ستهدفةوهي الفرق بني األساس والقيمة امل، أو درجة التقدم حنو القيمة املستهدفة  Cap Size : مقدار الفجوة

  : مؤشر األداء ي تحديد وقراءةـمحاذير ف

 . مؤشرـفعال للعاملني على البنشراك عند حتديدها جيب العودة إىل تاريخ األداء : ف القيمة األساس

فالقيمة هنا موقفية ، وتطلعاتها اتها منظمة وإمكانـددها تشخيص واقع الوحي:  ةمستهدفـالقيمة ال

 .(  أعلى وحد،  دنى لألداءأ بني حد ) مطلب بني قيمتني مرونة ـوال

 فال، وليس ثابت درج وأن األداء البشري هو أداء مت،  الزمنبربط اليتطلب : الفجوة قراءتها وتفسريها 

 . هو استخدامه كمنبهالصحي   منا، وإدفة على الزمن مستهـالقيمة التقسيم يص  
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 : أداء الـمدارس أداة تقويم درجة فاعلية مؤشرات

 التالية : ةعشر ارس بالـمواصفات التسعمدـلاأداء يتحقق مؤشر 

 .مية يتدفع باجتا  اختاذ إجراءات تقي -1

 تعكس األهداف بصورة مباشرة . -2

 قابلة للقياس والـمقارنة . -3

 حظة .قابلة للمال -4

 ذات مصداقية يف ظل الظروف املتوقعة. -5

 حمددة االجتاهات وترصد التغريات . -6

 جتمع بني الواقعية والطموح . -7

 تركز على األعمال الرئيسة الـمؤثرة . -8

 مكانات وخاصة التكلفة .اإلتتالئم مع  -9

 تتوافق مع خطط العمل . -11

 التتعارض مع األنظمة الـمعتمدة . -11

 . ميكن التحقق من صحة الـمؤشرات -12

 متفق عليهامن غالبية الـمستهدفني . -13

 َتْرصد التغريات واالجتاهات وأنواعها . -14

 مساءلة .ـميكن أن توظف ألغراض ال -15

 قابلة للتطوير . -16

 ميكن استخالص تقارير فاعلة . -17

 ذات مصداقية فـي ظل الظروف الـمتوقعة . -18

 قابلة للتوثيق . -19

 

  : التعريفات اإلجرائية

   ؤثرة فـي مجيع جماالت أداء الـمدارس .هي الـم:  مدرسيةـال القيادة

 هو الذي يقود مدرسة أو أكثر بتكليف من جلنة القيادات الـمدرسية .:  القائد الـمدرسي

 اليت هلا قائد واحد مدرسًةُتـَعـدُّ الـمدارس ف وــلــكــها قائد مـة لـدرســهي كل م: الـمدرسة

 . واحدًة



 67من  05الصفحة 

 ويالترب اإلشراف مؤشرات  على التعديالت

  متطلباتها وتلبي يالـمدرس داءقيادة األ مؤشرات مع لتتوافق

 : التالي النحو على الـمدرسية والقيادات الرتبوي الـمشرف معايري ُتَخفَُّض:  أواًل

  . ثالثة عن بدال تطبيقيان درسان -

 . ثالث عن بدال تربويتان ورشتان -

 . ثالثة عن بدال تربويان لقاءان -

  باقي مع الفئة وتدخل أيام ستة عن بدال بالرعاية األوىل الفئة هدفتست أيام ثالثة -

  . اإلشرافية األساليب باقي يف الـمعلمني

  . سبعة عن بدال مدربا املهين للنمو أيام أربعة -

 . مخسة عن بدال مستفيدا املهين للنمو أيام أربعة -

  . الداخلي الـمدرسي النوعي األداء تقويم ف َرُق : ثانًيا

 األول وليس الثاني الدراسي الفصل الداخلي النوعي ويمالتق ويطبق% 11 مدارسالـ عينة ةبنس تلغى

 تربوي مشرف الفريق رئيس فريق، لكل أعضاء(  3 ) من مكونة مشرتكة ف َرٍق طريق عن% 111 بنسبة

 قويمت تأهيل شهادة على الفريق أعضاء مجيع ولـحص رطـشـب مـهوكالؤ أو مدارس قادةضاؤ  عأو

 ًاتبادلي الـمدارس ويمـقــت ونــكــي أالعلى %  81 نسبةبـ لذلك اختبار واجتياز تدرييب برنامج بعد نوعي

  . ًادائري يكون بل

 وقادة الرتبوي الـمشرف يشارك:  الداخلي التنظيم وفق للمعلمني الوظيفي األداء تقويم فرق : ثالًثا

 والـمعايري الداخلي التنظيم وفق للمعلمني الوظيفي داءاأل تقويم فرق فـيها ؤوكال أو الـمدارس

 تربوي مشرف الفريق رئيس فريق، لكل اثنني عضوين من مكونة مشرتكة ف َرٍق طريق عن الـمحددة

 شهادة على قــريــفــال اءــضــأع عـــيـــمـــج ولـــصـح رطــشــب ة،ــمدرس لــيــوك أو ،درسيــم دــائــق عضوالو

 % . 81 نسبةبـ  لذلك اختبار واجتيار تدرييب برنامج بعد وظيفي تقويم أهيلت ) إفادة (

 : القصرية االختبارات معيار:  رابًعا

(   30) إىل (20  ) من ويـربـالت الـمشرف اــهــريــجــي اليت القصرية االختبارات معيار ُلدََّعُي 

 . الدراسي العام فـي قصريًا اختبارًا
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  يالـمدرسقيادة األداء  مؤشرات يقتطب َتْعلِيَمات  

ادة الـمدرسية فـي إدارة إىل قسم القيي مدرسـداء القيادة األ تطبيق مؤشرات ُدَنْسُي : أولا 

إىل أحد مشرفـي القيادة  ليمــعــلتب اــاتــكــيسند اإلشراف على التطبيق فـي موالتعليم، 

ي ـف مكتب التعليماف الرتبوي أو ندارة اإلشروتبقى مهام أخصائي التقويم ب الـمدرسية،

 التأهيل والدعم .

دارس ــمـع الــيــمــى جــلــ( عاألداة الثالثة  مدرسي )ـتطبيق التقويم النوعي ال مُّت َي : ثانياا 

 % . 100 بنسبة

 :ما يلي كمدرسة ـق التقويم النوعي ألداء الَرتشكيل ف  مُّت َي  :  ثالثاا 

 يق (للفر ) رئيسًا ف تربويِرْشُم . 

 ( بالشرطني التاليني)  مدارس ووكالئهاـان من قادة الَوْضُع : 

تأهيل ) إفادة (  على شهادة) قادة الـمدارس ووكالئها (  مجيع أعضاء الفريق وُلُصُح .1

ج ــامــرنــلباجتيازهم ل بعد ب التعليمـتـمكأو  ،إدارة اإلشراف الرتبوينوعي من ال تقويمال

 التأهيلي .

لعدد  عدد الفرق مساويًا ليصب ويم بطريقة دائرية وليست تبادلية، التق عملية مُّت َت .2

 . الرتبويني املشرفني

ثالثة برامج  مكتب التعليمأو  ندارة اإلشراف الرتبويبأخصائي التقويم  ُمدَِّقُي :  رابعاا 

س مدارـدي الــائــن الرتبويني وقــيـلمشرفــ لـ ال يقل كل برنامج عن يومني ـــ تأهيلية

ة ـريــريــحــبارات تق اختــن عن طريــيــم للمشاركــويــقــة تــيـلــمـك عــب ذلــقــعــها، يـووكالئ

من جيتاز التقويم ـتأهيل ل) إفادة ( بعدها إدارة اإلشراف الرتبوي شهادة  ُ َنْم، َتوتطبيقية

 جيتاز يدخل اختبارات أخرى .مل  ومن ،  % 81بنسبة

، وتتمثل مهام ـمشرفني الرتبوينيوزيع مؤشرات التحصيل الدراسي بني الت مُّت َي:   خامساا 

حتى يتم تسليم  مدارس ومتابعة التطبيقـمؤشر على الـي تطبيق الـاملشرف الرتبوي ف

 .الـمسؤول عن التطبيق  مدرسيةـمدارس إىل مشرف القيادة الـالبيان النهائي برتتيب ال
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 مشرف تربويمن )  أو مدير مكتب التعليم فريقًارتبوي مدير اإلشراف الَكوُِّن ُي  : سادساا 

توىل كل فريق ي، لثالثة إىل مخسة أعضاء ( مدارس ووكالئهاـقادة الواحد وأعضاء من 

مؤشرات اخلاصة ـ، على أن تسند الق مؤشر واحد من مؤشرات التحصيل الدراسيــيــطبـت

لدراسي اخلارجي، ومؤشر متوسط ارات )مؤشر التميز يف التحصيل اـبــتــد االخـويـجــبت

مؤشر درجة صدق االختبارات الداخلية( وحتصيل طالب املدرسة يف االختبارات اخلارجية ، 

 . لفريق واحد

ة قادة ـويــضــة وعــاســرئــَرق بـالف كــويــن ن تــكف ــي الــحــاالت االستـثـنـائـيـة من الـــمــمـــ:  سابعاا 

 التنسيق معدون مشاركة اإلشراف الرتبوي شريطة أن يتم  الـمدارس ووكالئها فقط

 ولو كان ذلك إلكرتونيًا . اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي قبل التنفيذ، 

نتائج التقويم ــ املتضمن الرتيب والفئوي  الـمرسل للمدارس ــ ي التعميمـف ُطَرَتْشُي  : ثامناا 

 : أتيي ما) األداة الثالثة (  النوعي للمدرسة

 . وتارخيًا حيمل التعميم رقمًا ْنَأ .1

 تصنيفًا مخاسيًا، وال يص  غري ذلك . ًايكون التطبيق الفئوي مصنف ْنَأ .2

مدرسة ال  ي حال عدم وصوله ألكثر منـوفـمدارس، إىل مجيع ال التعميم يصل ْنَأ .3

 . يعد تعميمًا

ل أداًء وفق اليت ستقدم للمدارس األق برز احلوافزأل ًاالتعميم حتديدضمن يتَأْن  .4

 نتائج التقويم النوعي .

ن ـالفئتي مدارسـج التصحيحية لــرامــبــاور الـحـألبرز م ًادــديــحــالتعميم تيتضمن َأْن  .5

 أداء غري مناسب ( .) و (  ) أداء قليل

ارة كل إد ّدـم ل ُتـع بندارة التعلياألقسام اإلدارات ومع إدارة اإلشراف الرتبوي  ُلاَصَوَتَت :  تاسعاا 

 . الدليلهذا فـي  محددةـمواصفات والنقاط الـوفق الهم قويم اخلاصة بـة التــاقــطــبأو قسم 
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 يسرمدـداء القيادة الأ مؤرشات 

 تعريفه المؤشر المجال
الحد األدنى 

 األعلىأو 
 للمعيار

 طريقة حساب المؤشر
الوزن 
 بالنقاط

طريقة التوثيق والمسؤول 
 عن رصد المؤشر

صيل الدرا
ح
الت

ي )
س

0
2

)
 

مؤشر اختبارات  -0
المراحل 
الدراسية 
للمرحلتين 

 -ابتدائي)
 (ومتوسط

 

مؤشر رقمي يدل على درجة 
كفاءة مخرجات طالب المرحلة 

(  ابتدائي ومتوسط الدراسية )
في المعارف والمهارات 
األساسية الالزمة إلنهاء 

 المرحلة

تقويم مرة 
واحدة في 
العام 
  الدراسي

 0111ولى =الفئة األ
 011الثانية =  الفئة

الفئة الثالثة التي 
اجتازت المعيار 
المحكي لإلشراف 

=011 
الفئة الرابعة التي لم 
تجتاز المعيار المحكي 

 011لإلشراف = 

0111 

 
يرصد مرة واحدة منن قبنل 

 الفريق المكون :
 . مشرف تربوي رئيسا   -0
عدد من قنادة المندرا   -2

   . ووكالئها

مؤشر الختبار  -2
اإللكتروني 
للوحدات 

الدراسية في 
 المواد األساسية

مؤشر رقمي يدل على درجة 
إتقان الطالب للوحدات الدراسية 

ة ــــيــاســواد أســـع مــي أربــف
ــ  كيمياءــ لوم ــ ع رياضيات )

بعد  كترونيا  إل( وينفذ  فقهــ  لغتي
 . تقسيم المقرر إلى وحدتين

 0111 معادلة  

تصنيف إلكتروني فصلي 
 . وسنوي
 

 : المعادلة

025[×  المتوسط | – 91| ] - 5111  

ؤشر التميز في م -3
لتحصيل ا

 الدراسي
الخارجي 
 للمدرسة 

الختبارات )
 (الخارجية 

حصائي يقي  مدى مؤشر إ
جودة مخرجات التعليم من 
خالل قيا  نسبة التميز في 
االختبارات الخارجية تجويد 

للمرحلتين االختبارات 
  يةوالثانوالمتوسطة 

ن نسبة عدد الطالب الحاصلي
( في 01-22-22على ) 

 االختبار الخارجي

مرة  تعميم
في واحدة 
العام 

 الدراسي

الطالب جمالي عدد إ
جميع في  المتميزين
االختبار  مقررات

 مدرسةالخارجي في 
 طالبجمالي إ÷ 

نسبة  المدرسة =
 التميز في المدرسة
 في جميع المقررات

0111 

ل يرصد مرة واحدة منن قبن
 الفريق المكون :

 مشرف تربوي رئيسا  . -0
عدد من قنادة المندرا   -2

  ووكالئها . 

مؤشر متوسط  -4
تحصيل طالب 
المدرسة في   
الختبارات 
 الخارجية

 ( تجويد الختبارات ) 

 متوسط وثانوي

 

مؤشر رقمي يقي  مدى جودة 
مخرجات التعليم في المدار  
المتوسطة والثانوية من خالل 

لعام ألداء الطالب في المتوسط ا
المادة التي تشرف إدارة التعليم 

 على وضع االختبار فيها.

  

رصد 
فصلي 

 وسنوي  

 
ترتيب المدرسة وفق 

المتوسط في 
 االختبارات الخارجية

 
 
 
 

0111 

 
يرصد مرة واحدة منن قبنل 

 الفريق المكون :
 مشرف تربوي رئيسا  . -0
عدد من قادة المدرا   -2

  ووكالئها . 

ردرجة مؤش -5
صدق 

الختبارات 
الداخلية ) حجم 

الفجوة بين 
نتيجة الختبار 
الخارجي ومواد 
موازية لــهــا 

 ختبارال فــي
  ( الداخلي

مؤشر رقمي يقي  حجم الفجوة  
بين متوسط االختبار الخارجي 
ومتوسط المادة الموازية في 

ة داخليال ات الفصليةختباراال
 )يحدده معياره( للمدرسة.

رصد 
 فصلي
  وسنوي

وفق ترتيب المدرسة 
 حجم الفجوة األقل 

0111 

 
يرصد مرة واحدة منن قبنل 

 الفريق المكون :
 مشرف تربوي رئيسا . -0
عدد من قادة المدرا   -2

   ووكالئها . 



 67من  09الصفحة 

 تعريفه المؤشر المجال
الحد األدنى 

 األعلىأو 
 للمعيار

 طريقة حساب المؤشر
الوزن 
 بالنقاط

طريقة التوثيق والمسؤول 
 عن رصد المؤشر

 

 ختبارالمؤشر  -7
الـموحد 
للـمرحلة 
 البتدائية

  

مؤشر رقمي يدل على درجة 
كفاية مخرجات الصفوف 

بتدائية الدراسية للمرحلة اال
استنادا إلى المتوسط العام في 

المواد التي يطبق عليها االختبار 
بتقويم خارجي وفي وقت محدد 
بهدف قيا  التحصيل الدراسي 
عند نهاية المقرر؛ شريطة أن 

كل  -يتم تشخيص درجة األداء 
في المقررات  -على حدة 

والصفوف الدراسية والمدار  
ومكاتب التعليم وإدارات التعليم 

الوزارة وتعد قيمة السنة و
األولى قيمة معيارية لكل 

 تصنيف.

فصلي 
 وسنوي 

إجمالي درجات 
الطالب في جميع 

ات الموحدة ختباراال
 في جميع المقررات

في جميع  المحددة
÷  صفوف المدرسة

جمالي عدد الطالب إ
المختبرين في جميع 

الموحدة  ختباراتاال
 في جميع المقررات

في جميع  المحددة
لمدرسة = صفوف ا
داء المدرسة أمتوسط 

  في تحصيل الطالب

 

0111 

يرصد مرة واحدة منن قبنل 
 الفريق المكون :

 مشرف تربوي رئيسا . -0
عدد من قادة المدرا   -2

  ووكالئها . 

مؤشر متوسط  -6
الختبارات 

التحريرية    
القصيرة 
 للمشرفين

مؤشر رقمي مستمر تسلسلي 
الختبارات تحريرية قصيرة 

ة كفاءة تحصيل يقي  درج
الطالب المرحلة الدراسية 

)ابتدائي ومتوسط وثانوي( في 
المعارف والمهارات ويستخدم 
المتوسط العام وفق الضوابط 

 التالية:

 أن ال يقل عن سبع دقائق  .0

ن يشمل جوانب معرفية أ .2
 ومهارية. 

أن يشمل جزئية من  .0
المستويات العليا تحليل 

 تركيب تقويم 

م أن يستخرج المتوسط العا .4
 لكل مدرسة لكل مشرف 

أن يشمل جميع طالب  .0
الفصل الذي تمت فيه 

 الزيارة 

% 01أن يشمل أكثر من  .6
 من مدار  المشرف   

رصد 
 فصلي

ترتيب المدرسة في 
تصنيف االختبارات 
 التحريرية القصيرة 

0111 

يرصد مرتين من قبل 
مكتب التعليم في البطاقة 
اإللكترونية لزيارات 

 .   المشرفين

 

درجة مؤشر -8
التحسن في 

اختبار القدرات 
والتحصيلي 

 قياس) ثانوي(
 

مؤشر إحصائي يقي  مدى 
جودة مخرجات التعليم للمدرا  

الثانوية بإدارات التعليم من 
خالل قيا  ترتيب المدرسة في 

 االختبار التحصيلي 

رصد مرة 
واحدة في 
العام 
 الدراسي

تحسن ترتيب المدرسة 
وفق تصنيف قيا  ) 

ارة على مستوى إد
اإلشراف أو مكتب 

 التعليم (

0111 

 
يرصد مرة واحدة منن قبنل 

 الفريق المكون :
 مشرف تربوي رئيسا . -0
عدد من قادة المدرا   -2

  ووكالئها . 

مؤشر إحصائي يقي  مدى 
جودة مخرجات التعليم للمدرا  

الثانوية بإدارات التعليم من 
خالل قيا  ترتيب المدرسة في 

 اختبار القدرات 

صد مرة ر
واحدة في 
العام 
 الدراسي

تحسن ترتيب المدرسة 
وفق تصنيف قيا  ) 
على مستوى إدارة 
اإلشراف أو مكتب 

 التعليم (

0111 

 
يرصد مرة واحدة منن قبنل 

 الفريق المكون :
 مشرف تربوي رئيسا . -0
عدد من قادة المدرا   -2

  ووكالئها . 



 67من  21الصفحة 

 تعريفه المؤشر المجال
الحد األدنى 

 األعلىأو 
 للمعيار

 طريقة حساب المؤشر
الوزن 
 بالنقاط

طريقة التوثيق والمسؤول 
 عن رصد المؤشر

مؤشر ترتيب  -9
المدرسة في 
درجة رضا 
أولياء أمور 

لطالب عن ا
 تعليم أبنائهم 

مؤشر رقمي يدل على درجة 
رضا أولياء أمور الطالب عن 

تعليم أبنائهم وهو مؤشر 
استقصاء إحصائي تسلسلي يبدأ 
بالمدرسة فالمكتب فإدارة التعليم 

ثم الوزارة ويمثل دراسة 
 تند إلىاستقصائية يس

 استقصائية أداة تصميم
 لكترونية.إ

يصنف 
مرة واحدة 
إلكترونيا 
في العام 
 الدراسي 
)فصلي 
  وسنوي(

في  ترتيب المدرسة
التصنيف اإللكتروني 

 في برنامج نور
0111 

 لكتروني  إتصنيف  
 

مؤشر تكريم   -01
الطالب 

المتميزين في 
 كل فصل دراسي

نهاية  قبل-إلزاما  –قيم المدرسة ت  
كل فصل دراسي حفال تكريميا 

للطالب المتميزين بحضور 
ممثل اإلشراف التربوي او 

مكتب التعليم ويقوم الحفل وفق 
وال يعتد به عند  ،لوزن المحددا

لفصل الدراسي تنفيذه بعد نهاية ا
ويرتب  .بأي حال من األحوال

 المكتب المدار  وفق النقاط 

تقييم 
  ي فصل

 ترتيب المدرسة
 وفق قائمة الكترونية 

011 

 
كنننل  يرصننند منننرة واحننندة 

مننننن قبننننل الفريننننق فصننننل 
 المكون :

 مشرف تربوي رئيسا . -0
عدد من قادة المدرا   -2

  ووكالئها . 

مؤشر متوسط   -00
الختبارات 
الشفوية     
القصيرة 
 للمشرفين

مؤشر رقمي مستمر تسلسلي 
الختبارات شفوية قصيرة يقي  

كفاءة تحصيل الطالب  درجة
ابتدائي  المرحلة الدراسية )
( في المعارف  ومتوسط وثانوي

والمهارات ويستخدم المتوسط 
 .العام

رصد في 
بطاقة 

المشرف 
التربوي 

 االلكترونية 

بطاقة المشرف 
 التربوي االلكترونية

0111 

من مكتب  ا  لكترونيإرصد ي
 التعليم

لكترونية لزيارات إبطاقة 
 المشرفين 

 

براز مؤشرإ  -02
داء أ مستوى 

المدرسة في 
التحصيل 
 الدراسي 

نتائج تبرز كل مدرسة جميع 
التحصيل الدراسي  مؤشرات

 وفق الشروط التالية 

ن تكون في مكان بارز أ -0
 لمكتب قائدمجاور 

 المدرسة  

ن تكون شاملة لجميع أ -2
مؤشرات التحصيل الواردة 

 في الدليل 

ن ترصد بصفة مستمرة أ -0
نهاية كل مؤشرات معلنة 

 كل فصل 

نى التغير من ترسم منح -4
 بداية عمل المؤشرات

تحدث 
 اللوحة 
كل فصل 
 دراسي 

ترصد في بطاقة 
مشرف القيادة 
المدرسية الزائر 

وتمنح المدرسة النقاط 
 وفق

على  ترتيب المدرسة
 مستوى المكتب 

211 

يرصننند منننرة واحننندة  كنننل 
فصننننل مننننن قبننننل الفريننننق 

 المكون :
 مشرف تربوي رئيسا . -0
عدد من قادة المدرا   -2

  ووكالئها . 
مشرف القيادة المدرسية 

 الزائر

  
ك
سلو

 
ب 
ال
ط
ال

وقيمهم )
 
6 

)
 

مؤشر قياس  -0
سلوك الطالب 

 السلبي

رصد المرشد الطالبي في ي
في المدرسة السلوك السلبي 

ــ  العنف )الحاالت السبع التالية 
 المخدراتــ  التدخينــ  اإليذاء

 ــ اصطحاب أدوات التعصبــ 
( اعتناق افكار ضالة –ممنوعة 

اإللكتروني  برنامج الفي 
  . مؤشرات مخرجات التعليمل

مرة  رصد
 واحدة 

ا  لكترونيإ
في كل 
فصل  
   دراسي

قائمة مصدقة لكل 
الرصد فصل دراسي 
  001فقط = 

011 

مرشد من قبل الرصد 
 .المدرسة الطالبي ب

في حال الرصد إلكترونيا   
يمنح مشرف القيادة 

سية النقاط المستحقة المدر
للمدرسة ،ويدون ذلك في 

  بطاقة زيارته

مؤشر تطبيق  -2
 السلوك قواعد

قائمة ــ  إلزاما  ــ  تعد المدرسة
بعدد ونسب تطبيق كل عنصر 

السلوك كل  قواعدمن عناصر 
ويطابقها مشرف  ،فصل دراسي

مع المرصود  القيادة المدرسية
نور وتحفظ لدى  في برنامج

تان  قائم
  تان مصدق

لكل  قائمة مصدقة
 فصل دراسي

 =011 
0111 

 قائمة تعدها المدرسة
ويصادق عليها مشرف 

 المدرسية.القيادة 
 عدم وجود القائمة = صفر 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 تعريفه المؤشر المجال
الحد األدنى 

 األعلىأو 
 للمعيار

 طريقة حساب المؤشر
الوزن 
 بالنقاط

طريقة التوثيق والمسؤول 
 عن رصد المؤشر

 المدرسة 

 دقة المشرف شرط مصا
يضمن من خالل  بأن
رقام الواردة في القائمة األ
 لقواعد ن هناك تفعيال  أ

    السلوك

مؤشر تطبيق  -3
 المواظبة قواعد

قائمة ــ  إلزاما  ــ  المدرسة تعد
بعدد ونسب تطبيق كل عنصر 

المواظبة كل  قواعدمن عناصر 
ويطابقها مشرف  ،فصل دراسي

 في برنامجالمرصود  القيادة مع
 وتحفظ لدى المدرسة ، نور

  ن أشرط مصادقة المشرف
يضمن المشرف من خالل 

رقام الواردة في القائمة األ
 لقواعد ن هناك تفعيال  أ

 الغياب 

تان  قائم
  تان مصدق

 لكل مصدقة قائمة
 دراسي فصل
 =0111 

0111 
 المدرسة تعدها قائمة

 مشرف عليها ويصادق
 الزائر المدرسية القيادة

مؤشر تأدية  -4
صالة الظهر 
 بالمدرسة

خروج الطالب من المدرسة بعد 
دخول وقت صالة الظهر دون 
تأدية الصالة ولو كان ذلك بعد 

رسة الحصة السابعة يعرض المد
( نقطة في كل 0111لحسم )

  حالة يتم رصدها

صل ن األ)مؤشر بالسالب أل
 داء(األ

لي  لها 
حد وفق 
عدد 

الحاالت 
 المرصودة 

-0111 
صدها لكل حالة ير

مشرف تربوي من أي 
قسام قسم من األ

في بطاقة  التعليمية
 الزيارة االلكترونية 

-0111  

 لكل حالة

يرصننند منننرة واحننندة  كنننل 
ق فصننننل مننننن قبننننل الفرينننن

 المكون :
 مشرف تربوي رئيسا . -0
عدد من قادة المدرا   -2

  ووكالئها . 
 

مؤشر أداء  -5
النشيد الوطني 
من قبل طالب 

 المدرسة

يؤدي جميع طالب المدرسة أثناء 
النشيد  الصباحي االصطفاف

الوطني جماعة وعند رصد حالة 
واحدة من عدم األداء يعرض 

 ( نقطة. 011المدرسة لحسم )

صل ن األسالب أل)مؤشر بال
 األداء(

لي  لها 
بل حد 

وفق عدد 
الحاالت 
 المرصودة 

-011 
صدها لكل حالة ير

مشرف تربوي من أي 
قسام قسم من األ

في إدارة  التعليمية
في  التعليم أو المكتب
بطاقة الزيارة 
 االلكترونية 

-011  

 لكل حالة

يرصننند منننرة واحننندة  كنننل 
فصننننل مننننن قبننننل الفريننننق 

 المكون :
 رئيسا . مشرف تربوي -0
عدد من قادة المدرا   -2

  ووكالئها . 
 

مؤشر مالحظة  -7
السلوك 
 اإليجابي

يمنح مشرف التوجيه واإلرشاد 
على تفعيل  درجة للمدرسة بناء  

ـ  إحدى القيم )احترام النظام
االنتماء...( ـ  االتقان والجودة

وفق أداة محددة المؤشرات قابلة 
 للقيا  

 

تدون في بطاقة 
لكترونية اال الزيارة 

التوجيه لمشرفي 
  واإلرشاد 

 بطاقة )
الخاصة  التقويم

 بالتوجيه واالرشاد (

011 
قائمة تسلم لمشرف القيادة 

المختص المدرسية 
   بالمكتب 
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 تعريفه المؤشر المجال
الحد األدنى 

 األعلىأو 
 للمعيار

 طريقة حساب المؤشر
الوزن 
 بالنقاط

طريقة التوثيق والمسؤول 
 عن رصد المؤشر

مؤشر مالحظة  -6
 السلوك السلبي

عند مشاهدة المشرف التربوي 
ارته االعتيادية الزائر أثناء زي

سلبية  ألية مظاهر سلوك
درسة أو في للطالب داخل الم

محيطها الخارجي يعرض 
لحسم  يصل في حده المدرسة 

( 0111) األعلى لكل المشرفين 
( نقطة 211بما اليتجاوز )نقطة،

 وفق تقديره للحالةفي كل زيارة 
وهذا المؤشر محصور فقط   ،

 . السلبية السلوكظاهرمفي 

ن االصل )مؤشر بالسالب أل
 الوجود(عدم 

 

لي  لها 
حد وفق 
عدد 
 الحاالت

 المرصودة 

تدون في بطاقة 
المشرف التربوي 

 االلكترونية 
يحسم في كل زيارة 

(  211حدا  أعلى  )
نقطة واليزيد إجمالي 

الحسم في جيمع 
الزيارات في العام 

(  0111الواحد عن )
 نقطة

0111 
 للحاالت  

 يرصدها 
 زائرالتربوي لامشرف ال

 في بطاقة الزيارة
وتسلم لمشرف القيادة 

لـمختص الـمدرسية ا
بمكتب التعليم لرصدها في 

 بطاقة إلكترونية

ب )
طال
حول ال

التعلم المتمركز 
 
6 

)
 

التعلم تطبيق مؤشر 
 النشط

 

وحضر تطبيقها القائد الـمدرسي، أو الـمشرف التـربوي  في المدرسةطرائق تطبيق التعلم النشط التي نفذها المعلم 
 : التاليةبالشروط (  فادة مكتوبةإوفق تعليم أو مكتب التعليم ) الـمختص، أو أحد القيادات التعليمية في إدارة ال

  حضور ومشاركة القيادات التعليمية ( .قائد المدرسة يكتب إفادة  . ) نفسهفي العام  اإلفادة صدرتأن تكون 

   ستراتيجيةفي نف  اإل ولوعلى أ في العام الدراسي حدا  ين ادتفإيحق للمعلم الواحد الحصول على . 

 (  واحدةتقرير ال يتعدى صفحة اإلفادة  ):  التالية ( 2 ) ـالجودة المعايير  لزاما  إ ) التقرير ( فادةاإلوي ن تحأ 

   . إعالن األهدافتوصيف ويحدد طريقة  -0

  . في تحقيقها بدور الطالو طريقة ديحد -2

  .يسر وجه وميذكر مواقف تدل على أن دور المعلم م -0

 . ) حوار متبادل بين الطالب أنفسهم والمعلم ( ب لزمالئهم أو للمعلماألسئلة التي سألها الطال يقدر عدد -4

 مدى حيوية الطالب في التفاعل الصفي .يحدد  -0

  . وجد لها الطالب معنى مرادفأالتي المفاهيم يحدد  -6

 . ( التقويمــ  لتركيبــ ا )التحليللى إيحدد كيف وصل الطالب  -7

 لكتابي للمعلم .عداد ابق المشرف العناصر السابقة مع اإليطا -2

 
أحد القيادات  حضور -0
مدير التعليم أو  )

 (يه مساعد

إفادة من قائد المدرسة بحضور 
)مدير التعليم أو  القياداتأحد 

لدى المعلم أثناء  يه (مساعد
التطبيق على أن يتم تحديد 

 المطبقة ستراتيجيةاإل

- 
ي تننننعنننندد القيننننادات ال

 X  0111حضرت 
0111 

ف تنسق المدار  مع مشر
التعلم النشط ويختار منها 

  .المدرسة األجود وترصدها
  ( إفادة: ) التوثيق

أحد القيادات  حضور -2
من  )مدير اإلشراف أو

 مدير مكتب -ي نِيب ه 
 من ي نِيب ه (أوالتعليم 

إفادة من قائد المدرسة بحضور 
 )مدير اإلشراف أو القياداتأحد 

التعليم  مدير مكتبمن ي نِيب ه ــ 
لدى المعلم أثناء ي نِي به (  أو من

التطبيق على أن يتم تحديد 
 المطبقة ستراتيجيةاإل

- 
ي تننننعنننندد القيننننادات ال

 X  011حضرت 
011 

تنسق المدار  مع مشرف 
التعلم النشط ويختار منها 

 .وترصدها المدرسة األجود
 ( إفادة : ) التوثيق
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مشرف التعلم  حضور -3
 طالنش

 مشرف التعلم النشطحضور 
ه لدى المعلم أثناء التطبيق بذات

ويتم إرفاق نموذج )من صفحة 
وقع عليه المشرف  ( واحدة

 ستراتيجيةاإلوحددت فيه 
 . ومراحل تطبيقها

 لم يتوفر في التطبيق  إذا
 حيمن معايير الجودة ال

  . فادةإلا

 لي  له حد 

 المعلمنننين النننذينعننندد 
سننننتراتيجيات إطبقننننوا 

بحضنننننننور مشنننننننرف 
 X  011التعلم النشط 

011 
  . ترصدها المدرسة

 (إستمارة  : ) التوثيق

  قائد مدرسة  حضور -4
 أخرى أو وكيل

قائد مدرسة أخرى أو حضور 
على األقل  واحد مع معلم وكيل

من خارج المدرسة لدى المعلم 
أثناء التطبيق ويتم إرفاق نموذج 
من صفحة واحدة موقعا عليه 

 ستراتيجيةإلامنهم ويتم تحديد 
 بنائها.احل المطبقة فيه ومر

 في التطبيق  لم يتوفر إذا
 فادةح إيمن معايير الجودة ال

حاالت  0
  حدا  أعلى

النننذين عننندد المعلمنننين 
سننننتراتيجيات إطبقننننوا 

بحضنور قائند مدرسننة 
 X  211خرى أ

211 
 .ترصدها المدرسة

 ( استمارة : ) التوثيق

مشرف  حضور -5
 تربوي

مع  مشرف تربويحضور 
رسة معلمين اثنين من داخل المد

ويتم إعداد نموذج من صفحة 
واحدة يعتمده المشرف التربوي 
ويوقع عليه الحاضرون محددا 

ستراتيجية ومراحل تطبيقها إلفيه ا
على الدر  المنفذ وي حفظ بملف 

 نجاز المعلمإ

 ذا لم يتوفر في التطبيق معايير إ
 . فادةإ حيمن الجودة ال

 

 المعلمنننين النننذينعننندد 
سننننتراتيجيات إطبقننننوا 

شنننننننرف بحضنننننننور م
 X  211تربوي

211 
 .ترصدها المدرسة

 ( استمارة : ) التوثيق

 معلمين اثنين ور حض -7
 خارج المدرسة

من خارج  حضور معلمين اثنين
بنموذج من صفحة  المدرسة

واحدة موقعا عليه منهما تحدد فيه 
ستراتيجية ومراحل تطبيقها إلا

على الدر  المنفذ وي حفظ في 
 ملف إنجاز المعلم

 ير ـالتطبيق معايفي فرواتذا لم يإ
 . فادةإ ـحنـمـي ودة الــجـال

 0حد اعلى 
حاالت 
 للمدرسة 

 المعلمنننين النننذينعننندد 
سننننتراتيجيات إطبقننننوا 

ن مننن يبحضننور معلمنن
  Xخننارج المدرسننة 

211 

211 
 .ترصدها المدرسة

 ( استمارة : ) التوثيق

المعلم المتميز في  -6
ستراتيجية واحدة إتطبيق 
 ومحددة

 

 

ربع   أمعلم على  عند حصول
و أ دراسيينعامين  افادات في

متتالية أو منفصلة في أكثر 
ستراتيجية محددة يتم منحه إ

في التعلم  (تميز )إفادةشهادة
المحددة ستراتيجية إلشط في انال

من مدير التعليم وعليه  موقعة
( نقطة في 011فت منح مدرسته )

وفي حال نقل المعلم من  عام،كل 
قاط للمدرسة المدرسة تكون الن

  إليها.المنقول 

 

 لب  لها حد
عننننننننننندد شنننننننننننهادات 

التميز فننننني )إفنننننادات(
 X 011المدرسة  

011 
التميز في ) إفادة (شهادة 

 ملف انجاز المعلم 
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 مؤشر التعلم النشط  -8
 )مؤشر بالسالب(

تربوي ـرف الــــشـــد المـــرصــي
بالمالحظة المباشرة من الفصول 

ط وفق تطبيق معلميه للتعلم النش
المواصفات المحددة وعند عدم 
تطبيقه يحسم المشرف من اجمالي 
نقاط المدرسية في كل زيارة 

( نقطة بما اليتجاوز 211)
( من نقاط المدرسة 2211)

 لجميع المشرفين التربويين .

لي  لها حد 
وفق عدد 
الحاالت 
 المرصودة 

يحسنننم فننني كنننل حالنننة 
( نقطنننننننننننننننننة . 211)

إجمننننالي الحسننننم فنننني 
ت جميننننننننع الزيننننننننارا

 ( نقطة . 0111)

2211 

يرصدها ويوثقها المشرف  
التربوي في بطاقة إلكترونية 
ويسلمها للمشرف المختص 

 بمكتب التعليم  

سة
ي للمدر

ع
ن والنو

ي للمعلمي
ظيف
ي والو

س
ء التدري

ألدا
ا

 (
 
8 

)
 

 
وتدخل الفئة  األجود،ين في الفئة ذات األداء منحنى طبيعي في تقويم األداء الوظيفي للمعلمين بحيث ينحصر األداء المتميز للمعلم إلىالوصول 

ذلك المنحنى مستندا ودعما لقرار  الحذر( فيعطيذات األداء األقل في درجة تعبر عن ذلك األداء وتعطي رسالة واضحة للمعلم أنه في مرحلة )
 المدرسة. قائد

تميز إفادة(  )شهادة -0
معلم في األداء التدريسي 

 وزارية 

 

 ( 0111ى )تحصل المدرسة عل
عند حصول معلم على  نقطة

تميز تدريسي ) إفادة ( شهادة 
  وزارية

 

 

 ينعننننننننننندد المعلمننننننننننن
على شهادة  لينالحاص

 Xتمينننننننز وزارينننننننة  
0111 

0111 
التميز ) إفادة (شهادة 

تحفظ في ملف انجاز 
 المعلم

تميز )إفادة( شهادة -2
معلم في األداء التدريسي 

 من الفريق الخارجي

األداء  يمؤشر تميز معلم ف
معلم حصل في  )كلالتدريسي 

نف  العام الدراسي الحالي على 
من الفريق  تميز)إفادة ( شهادة 

بذلك تحصل المدرسة  الخارجي
 .معلمنقطة عن كل  011على 

 

ين المعلمنننننننننننعننننننننننندد 
على شهادة  لينالحاص

 Xتمينننننننز خنننننننارجي 
011 

011 
التميز تحفظ )إفادة(شهادة 

 نجاز المعلم إفي ملف 

من  لمعلم حص -3
الفريق الخارجي في 

التدريسي على داء األ
   98فأعلى حتى  95

 011تحصل المدرسة على 
من الفريق  معلم قومنقطة لكل 

التدريسي داء الخارجي في األ
   22على حتى أف 20 وحصل

 

 ينعننننننننننندد المعلمننننننننننن
علنى تقنويم لين الحاص

-20داء خارجي من أ
22   

011 
افادة الفريق الخارجي 

ز نجاإتحفظ في ملف 
 المعلم 

حصل في نفس  معلم -4
العام الدراسي الحالي 
داء على مساءلة في األ

التدريسي من الفريق 
 الخارجي

 211تحصل المدرسة على 
نقطة عن كل معلم حصل في 

نف  العام الدراسي الحالي على 
داء التدريسي من في األ ةءلمسا

 الفريق الخارجي

 

ين المعلمنننننننننننعننننننننننندد 
علنننننننننى الحاصنننننننننلين 

 Xة   مسنناءلة خارجينن
211 

211 
المساءلة تحفظ لدى قائد 

 المدرسة 

مؤهل  )إفادة(شهادة -5
الوظيفي داء لتقويم األ

 و الوكيل أ لقائد المدرسة

 411تحصل المدرسة على 
مؤهل  )إفادة(شهادة نقطة لكل 
 بعد الوظيفيداء لتقويم األ

 في ذلك حضور دورة تدريبية
    % 21 ـتبار بخاالواجتياز 

 

ء القائم ـ الوكال عدد
إضافة إلى القائد 
المدرسي ـ الحاصلين 

 ) إفادة ( على شهادة
 X 411 مؤهل

411 
 الشهادة 
 ) اإلفادة (

متوسط تقويم األداء  -7
الوظيفي للمدرسة العام 

 87السابق عن

تمنح المدرسة درجة تنازلية 
لدرجة قرب متوسط األداء 

الوظيفي للعاملين العام السابق 
وفق  درجة 26 نور منمن 
 لة دالمعا

 المعادلة:
 

 81 × (المتوسط| – 87|) – 511
011 

إفادة مطابقة مع برنامج 
نور ومصدقة من مشرف 

 تربوي زائر 
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و وكيل أ قائدمشاركة  -6
داء أ لمدرسة في تقويمإ
 ربعة معلمين أ

 ممنو وكيل أ لقائدكل مشاركة 
)إفادة تأهيل مل شهادة يح

داء التدريسي تقويم األ ممار (
 ( نقطة01ب ) علمين تحسبلم

على ثمانية ألكل معلم بحد 
 ام لكل منهم أيربعة أمعلمين في 

معلمين  2
  حدا  أعلى

عنندد المعلمننين خننارج 
المدرسننننننننننة الننننننننننذين 

المدرسنة  قائد واشارك
فنني تقننويمهم  هوكيلنناو 
X 01 

211 
فادة من المشرف رئي  إ

 الفريق الذي شارك معهم 

و وكيل أ قائد مشاركة -8
في تقويم نوعي  المدرسة

  حداا أعلىألربع مدارس 

 و وكيل أ لقائدكل مشاركة 
)إفادةتأهيل يحمل شهادة 

ب  نوعي تحسبتقويم  ممار (
 مدرسة بحدنقطة لكل  (01)
ثالثة ايام  مدار  في ةعلى ستأ

  أدنىحد 

الحد األدنى 
 مدار  4

 6واألعلى 
 مدار 
 

التننني  عننندد المننندار 
المدرسننة  قائنندشننارك 
تقننويمهم  فنني هاو وكيلنن

X 01 

211 
فادة من المشرف رئي  إ

 الفريق الذي شارك معهم

ي )
س
ط المدر

ضبا
لن
ا

 
5 

)
 

مؤشر غياب الطالب  -0
 في المدرسة  

 

ت منح المدرسة نقاط تتوافق مع 
ترتيبها الصادر من مكتب 

التعليم أو إدارة اإلشراف في 
تعميم قيا  السلسلة الزمنية في 

غياب الطالب بوزن يساوي 
نقطة في كل فصل ( 0111)

 دراسي وفق معادلة محددة لذلك

 ان تعميم 2
من مكتب 
 التعليم 

ترتينننب المدرسنننة فننني 
تصنننننننيف المنننننندار  

 ÷  وفق غياب الطالب
0111 

0111 

لكتروني من مكتب إرصد 
التعليم وفق التعميم 
 الصادر من المكتب 
 مشرف القيادة المدرسية

مؤشر انتظام  -2
ول أالدراسة في 
 جازةإيومين بعد 
 و طارئة أرسمية 

  أوتعليق دراسة

التربوي الزائر يحسم المشرف 
شراف مدير اإل و من يعتمدهأ)
و مدير المكتب من منسوبي أ

جمالي إ التعليمية( مندارة اإل
داة معلنة ما أنقاط المدرسة وفق 

( نقطة على 0111ال يزيد عن )
  :ما يلي

نقطة لكل  (011)خصم  -0
قل أ% غياب الطالب و0

صم ال % تخ 70من 
 ويوجهنقطة  011

   .خطية للمدرسة مساءلة
تقديم المعلمين للدرو    -2

ول يوم من خالل أمن 
جولة على الفصول كل 

م يتعل فيهفصل ال يوجد 
  .نقطة (011)فعال يخصم 

  . عداد الكتابياستكمال اإل -0
توزيعا   هكل معلم لي  لدي) 

  ا  كتابيا  عدادللمقرر وإ
( 011 ه( يخصم )دروسل

 . ل معلمنقطة لك
دواتهم أحضار الطالب إ -4

( 011تخصم )الدراسية 
طالب  01نقطة عن كل 

 لي  معهم ادواتهم الدراسية 
وجود جدول حصص عدم  -0

 الطالب يخصممعلن مع 
  .نقطة (011) هعلي

ول أاستالم الكتب من عدم  -6
 هصم علييوم يخ

إذا كان ) نقطة(011)
  السبب من المدرسة(.

استكمال اليوم عدم  -7
لى نهاية الحصة إالدراسي 

ه          خيرة يخصم علياأل

- 

جمنننالي إيخصنننم منننن 
 0111اء المدرسنننة أد

فنني كحنند أعلننى نقطننة 
كننننل مننننرة يننننتم فيهننننا 

 الرصد )كل إجازة(

- 0111 

 تقويمللاستمارة ت َعدُّ 
يعدها المكتب وتوحد على  

 أقسام الشؤونجميع 
التعليمية بشرط أن تشمل 

محاور نسبة غياب 
الكتابي الطالب واإلعداد 

الدرو  داخل  وتنفيذ
الفصول وإحضار الطالب 

أدواتهم واإليحاء من 
بالغياب المعلمين 
الزائر المشرف  ويستكملها

إذا وصلت نسبة الغياب  )
% من الطالب  70إلى 
  :صل المدرسة علىتح
(-)0111 ) 

المشرف التربوي  هايرصد
الزائر في قائمة تسلم 
 لمشرف القيادة المدرسية
   المختص بمكتب التعليم
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  ( . نقطة 011 )
ول أنظافة المدرسة عدم  -2

 411 ) لهيومين يخصم 
  ( . نقطة

صل ن األؤشر بالسالب ألم   )
 ( األداء

 

 
دور المدرسة مؤشر -3

في ضبط غياب 
 وتأخر المعلمين

 

يطابق مشرف القيادة المدرسية 
من قرارات  ا  تحديدا صور

لقائمة الغياب  مطابقالحسم 
 وفقا  سة في المدر والتأخر

بعدها  وم قي    ، لنماذج الحضور
 نقطة(  011من ) داء المدرسةأ

- 
الدرجنننة المقننندرة منننن 
مشننننننننننرف القيننننننننننادة 

 المدرسية 
011 

ترصد الكتروني من مكتب 
 التعليم 

مشرف ضمن بطاقة زيارة 
 القيادة المدرسية الزائر 

 
مؤشرالرصد  -4

اإللكتروني لغياب 
 المعلمين 

 

ب ترصد كل مدرسة بيانات غيا
 المعلمين وفق :

غياب تم  -)غياب بدون عذر
غياب بدون عذر لم يتم  -حسمه 
 –غياب اضطراري  –حسمه 

 غياب مرضي (

 

يمنننح مشننرف القينننادة 
المدرسنننية بنننناء علنننى 
ضننننننننوابط الرصنننننننند 

(   0211األربعنننننننة )
نقطنننننة فننننني الفصنننننل 
الثننناني  .كنننل ضنننابط 

 ( نقطة .011)

0211 

ترصد كل مدرسة بيانات 
)غياب  غياب المعلمين وفق

 -غياب تم حسمه-بدون عذر
غياب بدون عذر لم يتم 

غياب اضطراري  –حسمه 
غياب مرضي (  –

 بالضوابط التالية:
 أن تكون دقيقة  -0
 محدثة بإستمرار -2
 محددة  -0
  إلكترونية -4

مشرف ضمن بطاقة زيارة 
 القيادة المدرسية الزائر

مؤشر استكمال -5
تدريس المقررات 

 الدراسية

جمالي إ من يحسم المشرف التربوي
 كحد أعلى ( 2111-أداء المدرسة )

في الحاالت لكل حالة يتم رصدها 
 التالية:

الواضح الجلي في  التأخر -0
 تدري  المقرر.

استبعاد درو  من المقرر  -2
 وعدم تدريسها.

انتهاء أو قرب انتهاء الفصل  -0
 الدراسي دون استكمال المقرر.

 
ترصننننند فننننني بطاقنننننة 

 مشنرفي المنواد زيارة 
 لكترونيةاإل

عدد 
 الحالت

X 
 2111ــ

تدرج في بطاقة استمارة 
 زيارة مشرف للمدرسة

ت المتعلمة
القيادا

 (
4)

 

 
التأهيل  توطينمؤشر -0

 داخليا لمعلميالمهني 
 (ةالمدرس)

معلم في المدرسة  كليلتحق 
ال أو يقمها بشرط أببرامج مهنية 

في العام  ثالثة أيامتقل عن 
ل الدراسي شريطة أن تكون داخ

 أحديصادق بعدها  المدرسة،
المشرفين على صحة القائمة 

عدتها المدرسة أجمالية التي إال
 وال تصح بدون مصادقة 

يام لكل أ 0
 معلم 

 Xعننننننندد المعلمنننننننين 
  011يام  =أ0

011 

مصادقة قائمة  -
مشرفي  أحدمن 

 التعليم  مكتب
مصادقة  -

المشرف 
 التربوي الزائر

النمو المهني مؤشر -2
ن بالمدرسة ـيـرغــفــمــلل
  (داخليا ) 

)قائد  يلتحق كل منو أيقدم 
رائد  ،مرشد ،وكيل المدرسة،

مين أ ،محضر مختبر ،نشاط
ببرنامج خمسة أيام مصادر( 

داخل المدرسة  ا  مهني تأهيال  
حد المشرفين على أبعدها  يصادق

الجمالية التي إصحة القائمة 
عدتها المدرسة وال تصح بدون أ

 .مة مستقلةمصادقة وتكون في قائ

يام لكل أ 0
 مفرغ 

الملتحقننننننننننين عنننننننننندد 
يننننام  أX 0  بالبرنننننامج

=011  
011 

قائمة مصادقة  -
من أحد مشرفي 
 مكتب التعليم 

مصادقة  -
المشرف 

 التربوي الزائر
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النمو المهني مؤشر -3
رغي ـفـلمعلمي وم

  (خارجيا  )درسة ـمـال

قائد  ،)معلم منو يلتحق كل أيقدم 
ئد را ،مرشد ،وكيل المدرسة،

مين أ ،محضر مختبر ،نشاط
في  انيومببرنامج مدته مصادر( 

خارج  ا  مهني الدراسي تأهيال  العام 
المدرسة وفق افادة من منظم 

حد أمن  وقائمة مصادقةاللقاء 
 التعليم مشرفي مكتب

 ايام  2
الملتحقننننننننننين عنننننننننندد 

بالمدرسننننة   بالبرنننننامج
X 2=  411ايام  

411 

قائمة مصادقة  -
من أحد مشرفي 

 تعليم مكتب ال
مصادقة  -

المشرف 
 التربوي الزائر

الملف المهني  مؤشر-4
شاغلي اإللكتروني لكل 

الوظائف التعليمية 
 بالمدرسة

لكترونيا إ مهنيا   ت عد المدرسة ملفا  
شاغلي الوظائف التعليمية لكل 

دارة إبالتعاون مع بالمدرسة 
و مكتب التعليم )هو أشراف اإل

وفق الشروط  لديهم(مؤشر 
 التالية:

 إلكترونيا . يكون ملفا   أن-0

لنمو المهني لرسم المنحنى ي-2
 باأليام. للمعني

 للمعنيأيام النمو المهني  ت حدد-0
باأليام طوال خدمته موثقة بصور 

 إنجازه.الوثائق في ملف 

المصادقة اإللكترونية على -4
من قبل المشرف  المعنيملف 

التربوي الذي يشرف عليه أو من 
 .قبل قائد المدرسة

- 
اللكترونننني إبرننننامج ال

ربعنة  وفق الشروط األ
=0111 

0111 

إفادة من مشرف الحاسب 
في مكتب التعليم بتطبيق 

 الشروط األربعة 
إفادة مشرف الحاسب 
 بتطبيق الشروط األربعة 

ط
ط
خ
تقويم ال

 (
2

 )
 

مؤشر تقويم بناء  -0
 الخطة المدرسية  

 

ت منح المدرسة درجة تتوافق مع 
لذي أصدره درجتها في التعميم ا

مكتب التعليم أو إدارة اإلشراف 
 المدار .في تقويم بناء خطط 

 تعميم 
من  واحد 

مكتب 
 التعليم 

ترتيننب المدرسننة بننناء 
علننى التعمننيم الصننادر 

 وفق األداة الرابعة 
0111 

لكتروني من إرصد 
 المكتب 

مؤشر تنفيذ الخطة  -2
 المدرسية  

ت منح المدرسة درجة تتوافق مع 
عميم الذي أصدره درجتها في الت

مكتب التعليم أو إدارة اإلشراف 
خطط  )منجزات(في تقويم تنفيذ 

 المدار   

 تعميم 
من واحد 
مكتب 
 التعاليم 

ء ننناترتيننب المدرسننة ب
علننى التعمننيم الصننادر 
 وفق األداة الخامسة 

0111 
لكتروني من إرصد 

 المكتب
 مشرف القيادة المدرسية 

الميزانية
 

شغيلية 
الت

 

نية مؤشر الميزا
 التشغيلية للمدرسة

يمنننح مشننرف القيننادة المدرسننية 
أثننننناء زيارتننننه االعتياديننننة فنننني 
الفصننل الدراسنني الواحنند نقاطننا 
بنننناء  علنننى المقارننننة بنننين مبنننال  
الصننرف التنني أنفقتهننا المدرسننة 
وبين أثرها في كل بند من البنود 

 األربعة التالية:

بند التجهيزات ــ بند النشاط  )
أدوات ــ  النظافةــ  المدرسية
( وفق أداة معلنة   النظافة

 . يعتمدها قسم القيادة المدرسية

- 
مشننرف بطاقننة زيننارة 

 القيادة المدرسية
011 

رصد الكتروني من 
 المكتب

مشرف القيادة المدرسية 
  الزائر



 67من  28الصفحة 

 تعريفه المؤشر المجال
الحد األدنى 

 األعلىأو 
 للمعيار

 طريقة حساب المؤشر
الوزن 
 بالنقاط

طريقة التوثيق والمسؤول 
 عن رصد المؤشر

سية )
البيئة المدر

 
2 

)
 

الكتابة على مؤشر  -0
جدران المدرسة الداخلية 

    والخارجية

 ر نقاطا  يحسم المشرف الزائ
محددة من النقاط المستحقة عند 

مالحظته كتابة على جدران 
في المدرسة الداخلية والخارجية 
أثناء الزيارات االعتيادية في 

 المشرف.استمارة زيارة 

- 
ترصننننند فننننني بطاقنننننة 

 مشرف زائر
-011 

لكتروني من إرصد 
 المكتب

 المشرف التربوي الزائر

مؤشر تنظيم البيئة  -2
     المدرسية

منح المشرف التربوي الزائر ي
نقاطا محددة عند مالحظته تنظيم 

طاوالت الطالب والقاعات 
في  والممرات وفناء المدرسة 

 االعتيادية.أثناء زيارة المشرف 
 

 
ترصننننند فننننني بطاقنننننة 

 مشرف زائر
011 

ضمن استمارة زيارة 
 مشرف تربوي 

مستوى مؤشر  -3
     النظافة العامة 

 
 

لزائر يمنح المشرف التربوي ا
 نقاطا محددة عند مالحظته

نظافة المدرسة اثناء زيارته 
 االعتيادية

 
ترصننننند فننننني بطاقنننننة 

 مشرف زائر
011 

ضمن استمارة زيارة 
 مشرف تربوي

ساندة
ت الم

خدما
ال

 
 (
3 

)
مؤشر معامل  -0 

 الحاسب

وفق استمارة يعدها  (011-)
 معلنة  قسم الحاسب وتكون قائمة

على المؤشرات ويعتمدها فريق 
 ؤشرات بالوزارةالم

 
ترصننننند فننننني بطاقنننننة 

 مشرف الحاسب

-0011 

لكتروني من إرصد 
 المكتب 

قائمة فصلية يرصدها  
 مشرف القيادة المدرسية

 مؤشر مصادر التعلم -2

وفق استمارة يعدها  (011-)
 قسم المصادر وتكون قائمة

على المؤشرات ويعتمدها  معلنة 
 فريق المؤشرات بالوزارة

 
ترصننننند فننننني بطاقنننننة 

 شرف المختصالم

لكتروني من إرصد 
 المكتب 

قائمة فصلية يرصدها 
 مشرف القيادة المدرسية

مؤشر المختبرات -3
 والمعامل

ق استمارة يعدها وف (011-)
وتكون قائمة قسم المختبرات 

معلنة على المؤشرات ويعتمدها 
 فريق المؤشرات بالوزارة

 
ترصننننند فننننني بطاقنننننة 

 مشرف العلوم 

لكتروني من إرصد 
 تب المك

قائمة فصلية يرصدها 
 مشرف القيادة المدرسية

ت
المبادرا

 

مؤشر المبادرات 
عمال المتميزة واأل

 للمدرسة 

محددة وفق  ا  تمنح المدرسة نقاط
حصولها على لالوزن المحدد 

 أحد األمور التالية: 
خطاب شكر من مكتب التعليم -0

التربوي  أو إدارة اإلشراف 
 العام الحالي 

أو أحد المدرسة  حصول-2
على جائزة من جوائز  هامنسوبي

التميز المعتمدة على أن يتم 
 ة فقط داحتسابها مرة واح

 
 المبادرة المميزة

 =0111 
0111 

لكتروني من إرصد 
 المكتب

 2مشرف تربوي 
وتحسب المبادرة لمدة 

 عاميين

شاد 
إلر
ا

ي
الب
ط
ال

 

 مؤشر اإلرشاد الطالبي

اإلرشاد استمارة يعدها قسم 
 لمدار  مبنيةلمعلنة  وتكون

على المؤشرات ويعتمدها فريق 
 المؤشرات بالوزارة 

 
يسلم القسم قائمة 
 بترتيب المدار 

0111 
 

لكتروني من إرصد 
 المكتب

يرصدها  سنوية قائمة
 مشرف القيادة المدرسية

 

ط 
شا
الن

ي
الب
ط
ال

 

مؤشر النشاط 
 الطالبي 

النشاط استمارة يعدها قسم 
 للمدار  مبنيةمعلنة  وتكون
لمؤشرات ويعتمدها فريق على ا

 المؤشرات بالوزارة 

- 
يسلم القسم المختص 

قائمة بترتيب 
 المدار 

0111 

لكتروني من إرصد 
 المكتب

يرصدها  سنويةقائمة 
 مشرف القيادة المدرسية

عية 
االتو
إل

المية
س

 

مؤشر التوعية 
 سالميةاإل

استمارة يعدها قسم التوعية 
وتكون معلنة   اإلسالمية

على المؤشرات  للمدار  مبنية
ويعتمدها فريق المؤشرات 

 بالوزارة

- 
يسلم القسم المختص 

قائمة بترتيب 
 المدار 

0111 

لكتروني من إرصد 
 المكتب

يرصدها سنوية قائمة 
 مشرف القيادة المدرسية
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ن
شرفي

ت الفنية للم
الزيارا

 
ن ) 

التربويي
4 

) 

مشرفي المواد  مؤشر -0
 الدراسية 

 
يمنح كل مشرف تربوي مختص 

مرة واحدة  – ( نقطة211دة )بما
تكررت  إذا) كل فصل دراسي 

 ( وذلك يتم أخذ المتوسط الزيارة 
داة محددة المؤشرات قابلة أوفق 

ن تكون موحدة أللقيا  بشرط 
ا قبل لكترونيإمعلنة للمدار  و

وتوزع على العناصر  الزيارة
  :التالية

المدرسة في مستوى  -0
 االختبار التحريري

 هأجراللتحصيل الذي 
 .المشرف

المدرسة في مستوى  -2
للتحصيل  االختبار الشفوي

 .المشرف أجراهالذي 
جودة االختبارات التي  -0

المدرسة  قائدجراها أ
  .للتحصيل

درجة عناية معلمي  -4
  .التخصص بنشاط المادة

المؤشرات المحددة للمشرف  -0
  الزائر

درجة الجودة في مالحظات  -6
قائد المدرسة لمعلمي 

 التخصص .
 

- 
لبطاقننننة ترصنننند فنننني ا

اإللكترونيننة للمشننرف 
 الزائر

211 
لكنننننننننننننل 
 مشرف

لكتروني من إرصد 
 المكتب

لكترونية فصلية إاستمارة 
يرصدها مشرف القيادة 
المدرسية نهاية كل فصل 

 دراسي 

مؤشر مشرف القيادة  -2
 المدرسية 

 مدرسيةيمنح كل مشرف قيادة 
نقطة مرة واحدة كل  (0111)

ذا تكررت ، وإفصل دراسي 
يتم أخذ متوسط النقاط  الزيارة
داة محددة المؤشرات قابلة أوفق 

   ن تكون أللقيا  بشرط 
معلنة للمدار  ولكترونية موحدة إ

 . قبل الزيارة
 

- 
ترصنننند وفننننق بطاقننننة 
زيننارة مشننرف القيننادة 

 المدرسية
0111 

قبل رصد الكتروني من 
 المكتب

لكترونية فصلية إاستمارة 
يرصدها مشرف القيادة 

كل فصل  المدرسية نهاية
 دراسي 

مؤشر الزيارات  -3
دارة إي لمشرف)  الفنية
التربوي شراف اإل

 بها التيبإدارات التعليم  
و أ تعليم فقط ، مكاتب

  ( مشرف وزاري

دارة من إيحسم كل مشرف 
بإدارات التعليم  التربوي شرافاإل

تعليم فقط أو  مكاتب بهاالتي 
من مشرف وزاري بحد أعلى 

 ة جمالي نقاط المدرسإ
لما يتم رصده من نقطة (  011)

ألي  لكل مشرفمالحظات سلبية 
مالحظات سلبية تعلمية أوتربوية 

. 
ن الزيارات مؤشر بالسالب أل )

  محددة فقط (تتم لمدار  
 

 011 - تقويم المدرسة 

 استمارة تسلم للمكتب 
 فصلية يرصدها مشرف

نهاية كل  اشرافاإلإدارة 
 فصل دراسي 

 مؤشر الزيارات -4
    الفنية لمشرفي الوزارة

جمالي إ الوزارة منيحسم مشرف 
 (0111-نقاط المدرسة ما يعادل )

كحد أعلى لمايتم رصده من 
 مالحظات سلبية

ن الزيارات )مؤشر بالسالب أل
 ( تتم لمدار  محددة

 

  0111 - تقويم المدرسة 
 توجيه لمكتب التعليم 
 إفادة مشرف تربوي 
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ي 
س
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ألدا
ا

ي
ع
النو

 

داء أشر تقويم مؤ
 المدرسة الداخلي النوعي 

النقاط التي حصلت عليها 
دائها أالمدرسة من قيا  

داة الثالثة من وعي األالن
الفريق  من قبلالمنظومة 

 الداخلي في مكتب التعليم

 
ترتيب المدار  وفق 
زيارات الفرق للتقويم 

 النوعي
0111 

لكتروني من إرصد 
 لمكتب أ
يرصدها  سنويةقائمة 
 القيادة المدرسيةمشرف 

المة
س
ن وال

ألم
ا

 

 والسالمة مؤشر األمن

ــ  يمنح مشرف األمن والسالمة
محددة لعناصر  نقاطا  ــ  حصرا  
والسالمة بالمدرسة بناء األمن 

وتكون قائمة  محددة على أداة
معلنة على المؤشرات ويعتمدها 

فريق المؤشرات بالوزارة = 
 لكل زيارة 011

 

 

يسلم القسم المختص 
مة بترتيب قائ

المدار  نهاية كل 
 فصل دراسي

- 011 

لكتروني من إرصد 
 المكتب 

يرصدها  سنويةقائمة 
 مشرف القيادة المدرسية
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 يدرسـدا  اــ قيادة األ راتـاالت مؤشـجـم
 را  ( مؤش 12 ش ل )يومؤشرات كفاية اـتحصيل اـدراسي :  ولـ جال األاـ

   راحل اـدراسيةــاختبارات ا: مؤشر  وال  أ

 ( ابتدائي ومتوسط )

  : تعريف المؤشر

يف  مؤشر رقمي يدل على درجة كفاية  خمرجات طالب املرحلة الدراسية )ابتدائي ومتوسط (

 .زمة إلنهاء املرحلة املعارف واملهارات األساسية الال

  : فلسفة المؤشر

عوامل أربعة استند ، تاواملوثوقية يف البيان، ومشول قياسه، وتنوع أساليبه، تعدد مصادر التقويمإن 

يف  ًاجديد ًامصدر َدوج ُيوجاء مؤشر نتائج اختبارات املراحل الدراسية َل ليها املؤشر يف تصميمه،إ

تقويم اخلارجي  وبأسلوب ال، االبتدائية واملتوسطة للمرحلتني قياس خمرجات التحصيل الدراسي

   . وليس الداخلي

  : التقويم المعياري والمحكي في المؤشر

ول ثانوي (  بفريق أ ،أول متوسط قياس معياري  تؤديه املرحلة املستقبلة للطالب ) : ولألمستوى اـال

  . ىل ثالث فئاتإ مغذية للمرحلة ويشرتط تصنيف نتائج املدارس معياريًاـمدارس الـمن ال

 هاوحيدد شراف الرتبوياألقل أداء ( جيريها اإل حمكي للفئة الثالثة فقط )قياس  مستوى الثاني :ـال

  . مراحلـي خمرجات الـف قل كفاءة (ـمدارس ) األوفق حمكات ال

  : مراحل بناء المؤشر

 الزمة للمرحلتني االبتدائية لمهارية اـمعرفية والـساسية الحتديد إجرائي دقيق للمخرجات األ

  . متوسطةـوال
   متالك معارف الطالب يف انتائجها بصورة عالية درجة كفاءة بناء مناذج اختبارات تعكس

  . مرحلةـومهارات ال
 تطبيق االختبارات يف مدة موحدة للمرحلتني وعم فريق خارجي ال فردي وال داخلي .  
 ي خمرجات ـف( قل كفاءة األ)  ل مرحلةــي كــمدارس فاحلصول على مؤشر نسبة عدد طالب ال

 مستويات التالية : ـي كل مستوى من الـمراحل فـال
 ـمملكة .مستوى ال ،إدارة التعليم مستوى، مكتبـوى المست، مدرسةـمستوى ال
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 ربعةستويات األي كل مستوى من املـوىل قيمة معيارية فلسنة األلرجة ـخــمستة الـسبـد النـعـت .  

  : المراحل الدراسية

ىل اختباري القدرات مرحلة الثانوية إـملتوسطة وحتال اليغطي املؤشر املرحلتني االبتدائية وا

  . يوالتحصيل

 التطبيق ) سهولة واستثمار لإلمكانات البشرية المتاحة ( :

 ولى :رحلة األمـال

 مجالـي هذا الـاستطالع اخلمات السابقة ف .  

 الزمة لا مهاريةـمعرفية والـق للمخرجات األساسية الـرائي الدقيــجد اإلـحديـع التــوزيــت

 .مناهج ـاف تربوي مبشاركة الشر االبتدائية واملتوسطة على عدة إدارات إللمرحلتني
 مختلف فيهـوتنق  ال ة يف صورة واحدة جتمع املتفق عليهدمج التصورات املتعدد .  
 حتكيم الصورة النهائية على عدة مستويات .  

   : مرحلة الثانيةـال

 شرافت مبشاركة مقننة وهادفة من مجيع إدارات اإلبناء مناذج لعدة اختبارا .  
  لثبات يف مناذج االختبارات املتعددة باستخدام خمات تربوية متنوعةقياس درجة الصدق وا .  

  : لية تطبيق المؤشرآ

  حتديد برنامج زمين دقيق وموحد للتطبيق 
 براز األدوار املطلوبة من كل جهة إ 
   استشراف احملاذير وتوقع احلاالت اخلاصة 
 دعم وتذليل الصعوبات ثة ملتابعة التنفيذ الدقيق وتقديم اليجياد وسيلة تواصل حدإ 
 املدرسة واستخالص املؤشرات للمستويات األربعة  لكرتونية لتجميع البياناتإلية وضع آ(

 .مدارس ـالتعليم، الوزارة (  عن طريق مؤشر الات دارإ ،ومكتب التعليم
 

  : معادلة قياس المؤشر

ثة فقط لفئة الثالي  لشراف الرتبوالذي جيريه اإلنسبة الطالب يف املستوى  الثاني قياس حمكي 

الوزارة  وعلى مستوى، التعليمات إدار مستوىومكتب، ـمستوى الومدرسة، ـمستوى الداء ( على )األقل أ

   . ( كمؤشر هناوهو الرقم الذي نعتمد عليه )  عمومًا

 مجالي عدد الطالب إ÷  ار احملدد يف املدرسة الواحدةعدد الطالب غري اجملتازين للمعي

  . متوسط الطالب غري اجملتازين لكفايات املرحلة يف املدرسة=  املدرسةاملختمين يف 
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 مجالي إ÷  مكتبـي مجيع مدارس الـمحدد فـالمجتازين للمعيار ـمجالي عدد الطالب غري الإ

ي مجيع مدارس املكتب  = متوسط الطالب غري اجملتازين ـمختمين فـعدد الطالب ال

  . مكتبـي الـلكفايات املرحلة ف

 مجالي عدد إ÷  للمعيار احملدد يف مجيع مدارس اإلدارةالي عدد الطالب غري اجملتازين مجإ

اجملتازين لكفايات دارة  = متوسط الطالب غري طالب املختمين يف مجيع مدارس اإلال

  . دارةاملرحلة يف اإل

 عدد مجالي إ÷  دد يف مجيع مدارس الوزارةمجالي عدد الطالب غري اجملتازين للمعيار احملإ

الطالب املختمين يف مجيع مدارس الوزارة   = متوسط الطالب غري اجملتازين لكفايات 

  . ي الوزارةـمرحلة فـال

  : في المدرسة قياس المؤشر ومعياره

  : تصنف المدارس البتدائية والمتوسطة وفق المعيار التالي:   0

 داء حتصيلي فئة أ ) مستقبلةـال للمرحلة خر تصنيفي آـي الفئة األوىل فـمدارس الواقعة فـال

  .نقطة 1000جيد (  حتصل على 

 داء حتصيلي )فئة أللمرحلة املستقبلة  خر تصنيف س الواقعة يف الفئة الثانية  يف آاملدار

  . نقطة 500متوسط  (  حتصل على 

  تبقى كما هي خر تصنيف يف آشراف الرتبوي اليت اجتازت اختبارات اإل الفئة الثالثةمدارس

  . نقطة 500ى عل

 على  خر تصنيف حتصلي آـفشراف الرتبوي اليت مل جتتز اختبارات اإل مدارس الفئة الثالثة

 . نقطة فقط 100

  . ( نقطة 2000 )تصنف المدارس الثانوية  وفق مؤشر قياس بنفس الوزن :   2

 
 
 مؤشر االختبار اإلـكرتوني  ـلوحدات اـدراسية:  اثاني

 ( يف املواد األساسية )

  : عريف المؤشرت

وىل  مرحلة أ اسيةـواد أسـس مـمـي  خـمؤشر رقمي يدل على درجة  إتقان الطالب للوحدات الدراسية ف

مقرر ـلكرتونيا بعد تقسيم اله ( وينفذ إـقـفالــ، لغيت ،  العربية لغةالياء ، كيم، ال علومالرياضيات ، ال) 

    احد .وحدات خالل الفصل الدراسي الو إىل وحدتني أو ثالث
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  : فلسفة المؤشر

ــ  تقويم خارجيــ  يف البيانات موثوقيةـال) و، ومشول قياسه، وتنوع أساليبهإن تعدد مصادر التقويم، 

عوامل  ( يتم تصحي  االمتحانات إلكرتونًيا دون تدخل البشرعندما  مصداقيةـلاــ  لكرتونيتقويم إ

مواد ـي الـللوحدات الدراسية ف ختبار اإللكرتونيوجاء اال، ي تصميمهـمؤشر فـأربعة استند إليها ال

مقننة وخارجية وسهلة التطبيق ومستمرة وشاملة لدرجة إتقان الطالب  األساسية إلجياد أداة قياس

  . كاممدج للوحدات الدراسية حتاكي اختبارات

  : مراحل بناء المؤشر

  . ية االختباراتلكرتونية للمنامج تدخل عليها اإلدارات التعليمتصميم قاعدة إ -
 قرر من املقررات الدراسية اخلمسة .لكرتوني لكل مإتصميم مناذج اختبار  -
 .لكرتوني للوحدات الدراسية تصميم معايري ومواصفات االختبار اإل -
  لكرتوني للوحدات الدراسية .ار اإلتصميم منوذج للمحاكاة لالختب -
 .ف الرتبوي ( على إدارات اإلشرا 12 ) ـتوزيع الصفوف الدراسية ال -
 .لكرتونية حتكيم خمرجات االختبارات اإل -
 .التطوير املستمر للمنامج واالختبارات  -
 .دارات التعليم الستخدامها قيمة مرجعية إرشفة نتائج املعلمني واملدارس واملكاتب وأ -
إدراج نتائج اختبارات الوحدات الدراسية يف مؤشرات أداء املعلمني و املدارس ومكاتب التعليم  -

 ات التعليم بوزن مرتفع من النقاط .وإدار

  : داة قياس درجة إتقان الطالب للوحدات الدراسيةالشروط الواجب توافرها في أ

 لكرتونيةإن تكون أ .   
 ن تكون مناذج متعددةأ .  
 ث يتم تصحي  االمتحانات إلكرتونًيا دون تدخل البشريحب :املصداقية . 
 الطالبنتهاء من االمتحان وذلك على شاشة تظهر النتائج فوًرا عقب اال :السرعة . 
 أن تكون جذابة يف تصميمها ومظهرها .  
 ي للوحدات الدراسيةــرونــلكتوالـمواصفات الـمحددة لالختبار اإل معايريـن تكون مصممة وفق الأ . 
 ات االختبارات االلكرتونية عناية .ن يلقى حتكيم خمرجأ 
  مراد قياسهـالبصلة وجود لى خماء للتأكد من عاألداة اختبار الصدق الظاهري بعرض . 
  محتوىـصدق الاختبار .  
 عطي النتائج ذاتهاتمرة أخرى،  الو أعيد استخدامه األداة للتأكد من أن   :اختبار الثبات  . 
 أن متر مبرحلة جتريبية وتطبيق جترييب .  
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 التطبيق ) سهولة واستثمار لإلمكانات البشرية المتاحة ( :

 لتطبيق والتصميمسهولة ا .  
 ميدان الرتبويـي الـمتاحة فـطار استقطاب و استثمار القدرات البشرية الإي ـالعمل ف .   
 البحث عن شراكات اجتماعية داعمة .  

  : معادلة قياس المؤشر

مجالي عدد الطالب إ÷  لكرتوني يف مجيع مواد املرحلةإمجالي درجات الطالب يف االختبار اإل -

 مدرسةي ـف حتصيل الطالب يف مرحلة واحدةل مرة يف مجيع املواد = متوسط املختمين يف ك

  . واحدة
مجالي عدد إ÷  لكرتوني يف مجيع املواد يف مجيع الصفوفإمجالي درجات الطالب يف االختبار اإل  -

ي  ـحتصيل الطالب فالطالب املختمين يف كل مرة يف مجيع الصفوف يف مجيع املواد = متوسط 

  . ةمدرسة واحد
ي مجيع ـلكرتوني يف مجيع املواد يف مجيع الصفوف فإمجالي درجات الطالب يف االختبار اإل -

ي كل مرة يف مجيع الصفوف يف مجيع ـمختمين فـمجالي عدد الطالب الإ÷  مكتبـمدارس ال

 . ي  مكتب واحدـحتصيل الطالب فاملواد يف مجيع مدارس املكتب  = متوسط 
لكرتوني يف مجيع املواد يف مجيع الصفوف يف مجيع مدارس االختبار اإلإمجالي درجات الطالب يف  -

مجالي عدد الطالب املختمين يف كل مرة يف مجيع الصفوف يف إ÷  مكاتبـاملكتب يف مجيع ال

 دارة تعليمحتصيل الطالب فـي  إمجيع املواد يف مجيع مدارس املكتب  يف مجيع املكاتب = متوسط 

  . واحدة
لكرتوني يف مجيع املواد يف مجيع الصفوف يف مجيع مدارس االختبار اإلالطالب يف إمجالي درجات  -

مجالي عدد الطالب املختمين يف كل مرة يف إ÷ إدارات التعليم  يع املكاتب  يف مجيعاملكتب يف مج

= متوسط إدارات التعليم  يف مجيع مدارس املكتب  يف مجيع مكاتبمجيع الصفوف يف مجيع املواد 

  . ي  الوزارةـالطالب فحتصيل 

  : في المدرسة قياس المؤشر ومعياره

مجالي عدد إ÷  واد يف مجيع الصفوفلكرتوني يف مجيع املاالختبار اإلإمجالي درجات الطالب يف  -

ي  ـحتصيل الطالب ف متوسطالطالب املختمين يف كل مرة يف مجيع الصفوف يف مجيع املواد = 

  . مدرسة واحدة
 

- 5000 X المعيار 100÷ داء الـمدرسة التحصيلي للطالب متوسط أ =  

  90لى إ 50هنا يجب حساب المدى من  -

 125 ×[ |المتوسط  – 90| ] - 5000  المعادلة : -
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ا
 
 ـل درسة  اخلارجي مؤشر اـت يز يف اـتحصيل اـدراسي:  ثاـث

  . ( االختبارات اخلارجية )

 تعريف المؤشر :

التعليم إلدارات التعليم من خالل قياس نسبة مؤشر إحصائي يقيس مدى جودة خمرجات 

 عمال السنة واحملددة بنسبة دون أ للطالبارجي فقط ــخــال ة ــيــلــصــفــات الاالختبار  ي ـفالتميز 

 . تبارات اخلارجيةاالخي مواد ـف  ( 30ــ  29ــ   28)محصورة بالدرجات ـا وال% ( تقريًب10 )

 فلسفة المؤشر :
عوامل أربعة استند ،  ، واملوثوقية يف البيانات هومشول قياس، وتنوع أساليبه،  التقويمإن تعدد مصادر 

 ىل :استنادا إوجاء مؤشر التميز يف التحصيل الدراسي  ، ليها املؤشر يف تصميمهإ

فرضية أن ارتفاع نسبة التميز يف التحصيل يوازي متاما ارتفاع نسبة اجلودة يف املخرجات  -1

  . ة بينهما طرديةالتحصيلية والعالق

االعتماد يف مؤشرات القيادة املدرسية على جمال واحد وهو التميز يف االختبار اخلارجي  -2

يف توجية املدارس أو دفعها  ًاسلبيؤشر دورًا فقط دون االختبارات الداخلية حتى ال يؤدي امل

خرجات ات كفاية املىل رفع نسبة التميز بطرق غري صادقة مع بقاء اجملالني يف مؤشرإ

    . مكانية املقارنة بينهماالتعليمية مع إ

بسبب تركري صدق ما يف االختيارات املدرسية الداخلية وهي درجة التميز تلمس أ -3

 خر فاستبعدت أعمال السنةنتقال فقط من صف آلهمية االاملدارس والطالب على أ

اد يف الداللة على مل يتم االعتم درجة االجتياز يف االختبار وعليه للذاتية كما استبعدت

  . درجة املتوسط العام لالختبار

  . يصح  هذا املؤشر ويدعمه مؤشر الفجوة بني االختبار اخلارجي واالختبارات الداخلية -4

     . وىل للمؤشر  قيمة مرجعيةغري واجتاهه اىل اعتماد السنة األيستند املؤشر يف قياس الت -5
 : مراحل البناء والتطبيق

 % ( 10) ته ــبــســوهو ما ن(  30ــ  29ــ   28حبصول الطالب على )ز يف االختبار مت تعريف التمي  -

  . و ما يعادهلا( درجة أ 30 )من 
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ي االختبار الفصلي ـف%( 91ي نظام نور مقسمة بناء على الدرجة الشرطية )ـإضافة تقارير ف -

نتيجة االختبار للمواد يف على  نسبة التميز  صلنيحاـالب الــطــز للــيــمــتــالــاص بــل خــقــة حــافــوإض

 . الدراسية

 . جلودة التعلم ًامت اعتماد مواد منتقاة متثل منوذج -

 . يتم بعد ذلك حصر البيانات وحتليلها وإضافة رسوم بيانية هلا -

 . رس ومكاتب التعليم والوزارةامدـوال تصنيف النتائج حبسب إدارة التعليم -

 

  : المراحل الدراسية
 . متوسطة والثانويةـمرحلتني الـمؤشر الـيغطي ال

  : معادلة قياس المؤشر

 طالب  مجاليإ÷  ي مدرسةـف يع  مقررات العينةمجالي عدد الطالب  املتميزين يف مجإ

  . مقرراتـي مجيع الـف مدرسةـي الـالتميز فنسبة =  مدرسةـال

 مجاليإ÷ التعليم  ي مكتبـة  فيع  مقررات العينمجالي عدد الطالب  املتميزين يف مجإ 

  . ي مجيع املقرراتـفمكتب  ـي الـالتميز فنسبة =  مكتبـالطالب 

 طالب  مجاليإ÷ التعليم  زين يف مجيع  مقررات العينة  يف إدارةمتميـمجالي عدد الطالب  الإ

  . مقرراتـيف مجيع الإدارة التعليم  يـالتميز فنسبة =  دارةاإل

 مجاليإ÷  الوزارة على مستوى مقررات العينة ي مجيعـمتميزين فـمجالي عدد الطالب الإ 

  . مقرراتـي مجيع الـف الوزارة على مستوىالتميز نسبة =  لوزارةاطالب 

 ؟ م تبقى منفصلةمرحلة االبتدائية أـهل تدمج ال .  
 

  : في المدرسة قياس المؤشر ومعياره

 مجاليإ÷  مدرسةالـي ـف ارجيةاخلت ااالختبارمجيع ي ـمتميزين فـمجالي عدد الطالب الإ 

 . الواحدة مدرسةـي الـنسبة التميز ف=  مدرسةـالطالب 

 1000 X  المعيار 100÷ نسبة التميز في المدرسة =  
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 . اــ وحد ـل رحلة االبتدائية ختباراالمؤشر :  ارابع

 وم (ـلـات ـ عــيــاضـي ـ ريــتــغـلد ـ ـيـوحــت) 

  : ريف المؤشرتع

إىل  مؤشر رقمي يدل على درجة كفاية خمرجات الصفوف الدراسية للمرحلة االبتدائية استنادًا

دف ــهــدد بــحــت مــي وقـفـــ  يـارجـم خــويـقـتـبـــ عليها االختبار  ُقبََّطمواد اليت ُيـي الـفمتوسط العام ـال

  . مقررـقياس التحصيل الدراسي عند نهاية ال

 فة المؤشر :فلس

عوامل أربعة استند ، ي البياناتـموثوقية فـال ،ومشول قياسه ،وتنوع أساليبه ،تعدد مصادر التقويمإن 

 ىل فرضيتني :ـمؤشر إوتستند فلسفة ال،  ي تصميمهـمؤشر فـإليها ال

 . =  ضمان احلصول على رقم صادقل يصلتحرفع مستويات ا : أوال   

ــ  ال يستخدم بهدف انتقال الطالبــ  مان احلصول على رقم صادقني ضــســحــمن أوىل شروط الت 

معلم واملدرسة واملشرف الرتبوي ومكتب التعليم ـيعكس الواقع التحصيلي للطالب وولي األمر وال

وإدارات التعليم والقيادات يف الوزارة بصورة متاثل الواقع إىل حد كبري دون أن يتخلله انطباعات 

 ي صورة مضللة .  ـه فشخصية أو عوامل خترج

 
 
   . استثمار العام الدراسي ا :ثاني

ا ا دراسًي( يوًم 181ا دراسيا فقط من )( يوًم141مرحلة االبتدائية قد يصل إىل )ـي الـالعام الدراسي ف

 الدول .أغلب ي ـ( ف 51ا و )( حملًي 41بفارق ) 

  : مراحل بناء المؤشر 

 المرحلة األولى : 

 ار احلالية لتكون يف مناذج متعددة تغطي مبجملها مجيع عناصر املقرر مراجعة مناذج االختب

 يف الفصلني .

 وى اخلماء  والتجريب ـن ؛ مستوى امليدان الرتبوي ومستــيــويــستــلى مــاذج عــمــنــم الــيــكــحــت

 التحكيمي حبيث يتحقق شرطا الصدق والثبات .

  التساوي يف الوزن بني النماذج املتعددة . 

 مدارس ومكاتب ـلدراسية والمقررات والصفوف اـي الفـــ  على حدة لُُّكــ  تشخيص درجة األداء

  . التعليم وإدارات التعليم والوزارة
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 . تعد قيمة السنة األوىل قيمة معيارية لكل تصنيف 

 . التطبيق على مجيع املواد األساسية شريطة أن تشمل مجيع فروع التعليم 

  .تعتمد السنة األوىل قيمة مرجعية جلميع الفئات )مدرسة ومكتب وإدارة تعليم 

  . يدرج املؤشر يف مؤشرات أداء اإلشراف الرتبوي بوزن عال 

  . يدرج املؤشر يف مؤشرات أداء املدارس  بوزن عال 

 :المرحلة الثانية 

 معايري السابقة ذاتها . ـاألخرى بال مواد األساسيةـإدراج مجيع ال

  : التصنيف

برتتيب  ًالكرتونيومكاتب التعليم وإدارات التعليم إمدارس ـمقررات والصفوف والـوال يصنف املعلمون

 متوسط العام للنتائج .ـرتيب وفئوي وفق ال

 التطبيق ) سهولة واستثمار لإلمكانات البشرية المتاحة ( :

 مدارس االبتدائية ــن الــخارجي مــم الــويــقــكل فرق التَشحبيث ُت لكرتونيًاتنظيم االختبار إ

 ونـــكـــرط أن ال تـــشـــب لكرتونيًاحي  من قبل الفرق وترفع النتائج إمتجاورة وينفذ التصـال

 تبادلية .الفرق 

  ينفذ االختبار يف موعد حمدد للجميع ويستثمر األسبوع األخري لتدريب الطالب على

 ع األول من االختبارات .ي األسبوـو ينفذ فــ  إلزامًاــ  االختبار

 العذر الرمسي زم إرفاقــلــ( وي صفر )ــ  ذرــدون عــبــ  حتسب درجة الطالب الغائب عن االختبار 

مؤشر يقيس ـفال، مدرسةـعن ورقة الطالب حبيث تعكس أداء ال بداًل ( صورة تقرير طيب) مثل 

 مجمل األداء اإلمجالي للمدرسة .ـي الـف

  ومدة  ،مادة الواحدة ـمدرسة ومجيع طالب الفصل الواحد والـطالب اليشمل االختبار مجيع

 ( دقيقة . 30  االختبار ثالثون )

  : آلية تطبيق المؤشر   

 للحصول على مؤشرات  ، تعليم ي كل إدارةـفعلى التطبيق أحد املشرفني الرتبويني  يشرف

 صادقة . 

 على  رافــشاإلم وــيـظــنــتالة ــنــجــل ىـسمــة تــمدراس االبتدائيـالقادة نة من ـجــتشكل ل

 .   االختبارات الـموحدة للمرحلة االبتدائية 

 ي املدارس املتقاربة لتنفيذ ـف لكرتونيًاكاتب التعليم الفرق إــوي ومــربــإدارات اإلشراف الت ُعزَِّوُت

 . ــ دليةتبا لفرقا رط أن ال تكونــ ش ما أمكن برئاسة مشرف تربوي االختبار وبرنامج التصحي 

 متباعدة مبا حيقق التقويم اخلارجي .ـمدارس النائية والـتعاجل ال 
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 الـمشرف الرتبوي الـمختص  ت مسؤوليةـي حتــرونــتــكــلد كل فريق نتائجه يف المنامج اإليرص

 . قادة الـمدارس  مشكلة منـمع اللجنة ال

   مدرسة وال يص  اختيار  من قبل الفريق  لكرتونيا رقم منوذج االختبار املستخدم يف كلإحيدد

 أو املدرسة .

 مستويات . ـجلميع ال وفئويًا ي إعالن النتائج رتبيًاـتعتمد الشفافية ف 

 متابعة التنفيذ الدقيق وتقديم الدعم وتذليل الصعوبات .ـإجياد وسيلة تواصل حديثه ل 

 . حيق ألولياء أمور الطالب االطالع على نتائج الرتتيب 

  : قياس المؤشرمعادلة 

ي ـمقرر في ـارات الـموحدة للمرحلة االبتدائية فباالختي مجيع ـمجالي عدد درجات الطالب فإ -

حتصيل  فـي داء الـمعلمأ= متوسط  مقررـال فـي مختمينـمجالي عدد الطالب الإ÷  صف

  . ي مدرسة واحدةـفواحد  ي صفـمقرر فـي الـف الطالب
ميع جل مقرراتـي مجيع الـفات الـموحدة ختبارااليع ي مجـمجالي عدد درجات الطالب فإ -

ي مجيع ـفات الـموحدة ختباراالي مجيع ـمختمين فـمجالي عدد الطالب الإ÷  مدرسةـصفوف ال

  . ي حتصيل الطالبـمدرسة فـداء الأمدرسة = متوسط ـاملقررات يف مجيع صفوف ال
ي مجيع ـمقررات فـي مجيع الـفة ات الـموحدختباراالي مجيع ـمجالي عدد درجات الطالب فإ -

ـي مجيع االختبارات مختمين فـمجالي عدد الطالب الإ÷  مدارسـي مجيع الـمدرسة فـصفوف ال

داء أ متوسطمدارس = ـي مجيع الـمدرسة فـي مجيع صفوف الـمقررات فـي مجيع الـفالـموحدة 

  . مكتب التعليم  يف حتصيل الطالب
ي مجيع ـمقررات فـي مجيع الـفات الـموحدة ختبارااليع مجالي عدد درجات الطالب يف مجإ -

مختمين ـمجالي عدد الطالب الإ÷  مكاتبـي مجيع الـمدارس فـيع الي مجـمدرسة فـصفوف ال

ي مجيع ـمدرسة فـي مجيع صفوف الـمقررات فـي مجيع الـفات الـموحدة ختباراالي مجيع ـف

  . ي حتصيل الطالبـفالتعليم  رةداأداء إمكاتب = متوسط ـي مجيع الـمدارس فـال
ي مجيع ـمقررات فـي مجيع الـفالـموحدة  ختباراتاالي مجيع ـمجالي عدد درجات الطالب فإ -

مجالي إ÷ إدارات التعليم  ي مجيعـف مكاتبـي مجيع الـرس فمداـي مجيع الـمدرسة فـصفوف ال

ي مجيع ـمقررات فـلي مجيع اـفات الـموحدة ختباراالي مجيع ـمختمين فـعدد الطالب ال

 متوسط= إدارات التعليم  ي مجيعـمكاتب فـي مجيع الـدارس فمـي مجيع الـمدرسة فـصفوف ال

  . االبتدائية ـمــرحــلــةي الـفالب ــل الطــحصيــي تـف وزارةــال على مستوى داءاأل

  : في المدرسة قياس المؤشر ومعياره

ي مجيع ـمقررات فـي مجيع الـفالـموحدة  اتختباراالي مجيع ـمجالي درجات الطالب فإ -

ي ـفات الـموحدة ختباراالي مجيع ـمختمين فـمجالي عدد الطالب الإ÷  مدرسةـصفوف ال
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ل ــيــصــحــي تـة فـــدرســمـــداء الأط ــوســمدرسة = متـوف الــفــي مجيع صـررات فــمقـع الــيــمــج

  . البــطــال
- 1000 X المعيار 100÷  ة فـي تحصيل الطالبمتوسط أداء الـمدرس =  

  . نقطة 500يقاس على فصلني دراسيني كل فصل دراسي  -
  . مرحلة االبتدائيةـي الـفلكرتوني قام االختبار اإلماالختبارات الـموحدة  قومت -

 

 
 
 اـقصرية ـل شرفنيؤشر متوسط االختبارات اـتحريرية: م اخامس

  : تعريف المؤشر

وسط درجة خمرجات الطالب التحصيلية باستخدام مت ة كفايةمؤشر رقمي يدل على درج

ي فرتات زمنية ـي مقررات معينة وفـف مشرف الرتبويـخارجية جيريها ال حتريريه قصرية اختبارات

  . مدارس والصفوفـي مجيع الـمتنوعة خالل العام الدراسي ف

  : فلسفة المؤشر

عوامل أربعة استند ، ي البياناتـموثوقية فـوال، هاسومشول قي، ساليبهإن تعدد مصادر التقويم، وتنوع أ

 ًايعطي تقوميل وسط االختبارات التحريرية القصريةوجاء مؤشر مت،  ي تصميمهـمؤشر فـليها الإ

    . مدرسةـمعلم والـها الـداء الطالب وحجم اجلهود اليت بذلمستوى أـل ًامستمر ًاحتريري

  : مراحل بناء المؤشر

 االختبار القصريضوابط دَُّد َحُت .  

 ي كل درس ـددة فحم لةـئـألس يــاونــعــكرتوني تـلإـك ـي إنشاء بناون مشرفو التخصص فَعَتَي

  . كل مقررلساسية سئلة أ( أ 3 )

 مدارس بوزن مناسب وتوزيع للجهودـاالختبارات على مجيع الصفوف والُق بََّطُت .  

 ووقت االختبارـمقرر، ب زمن السئلة ما يناسمن األ الرتبوي مشرفـال اُرَتْخَي .  

 ي كل مدرسة وليس كل زيارة صفيةـف ًااختبار تربوي ي كل مشرفِرْجُي .  

 كل مشرف، جيريه ي العام الدراسيـف( ،  20، بداًل من )  اختبارًا(  30) ىل ـمعيار إال ُعَفْرُي 

 تربوي .

 دةمتوسط العام لكل مدرسة على حـالالرتبوي مشرف ـال ُجِرْخَتْسَي .  

 برنامج على األكسل للحصول على النتائج دَُّعُي .  

   : مواصفات الختبار القصير

 ي كل درس وكل مقررـي  بناء مناذج ألسئلة حمددة فـيتعاون مشرفو التخصص ف . 



 67من  42الصفحة 

 ساسيةأسئلة أ ( 3)  ي كل درسـاألسئلة حمددة ف .   

 سئلة معرفية ومهارية تطبيقةأن تكون األ .  

 مقرراتـيع السئلة مجتشمل األ .  

  دقائق  ( 7) مدة االختبار. 

 الطالب  ُبَسْحفصل ، وُيَسجَّل للطالب الغائب درجة صفر ، وُييشمل االختبار مجيع طالب ال

  الغائب مع جمموع طالب الفصل .

  ( : البشرية المتاحةات مكانسهولة واستثمار لإل) التطبيق 

 وىل :املرحلة األ

 الزيارة الصفية االعتياديةخالل  الختباراالرتبوي  مشرفـي الِرْجُي .   

  ي كل مدرسة وليس كل زيارة صفيةـف ااختبارتربوي  ي كل مشرفِرْجُي .  

  ( فـي العام الدراسي ، جيريه كل مشرف  20( اختبارًا، بداًل من )  30ُيْرَفُع الـمعيار إىل ، )

 تربوي .

 مدرسة على حدةمتوسط العام لكل ـال الرتبوي مشرفـال ُجِرْخَتْسَي . 

   : املرحلة الثانية

 متوسط العام لكل مدرسة على حدةـال الرتبوي مشرفـال ُجِرْخَتْسَي . 

 (  نقطة 200 ) محددـوفق الوزن الللـمدرسة  مستحقةـالنقاط ال الـمشرف الرتبويـَُحدُِّد ي

  . على نتيجة االختبار بناًء

 علممتوسط لكل ُمـال ُجَرْخَتْسُي .  

 ف ـلـتـي خمـمدرسة القصرية فـارات الـبـتـالي اخـمـجة من إـدرسـل مـكـمتوسط لـال ُجُيْسَتْخَر

  روني ( .ـامج اإللكتـرنـقوم به البـ، ) غالبًا ي صاتـصـخـالت

  مدارسـمجالي اختبارات المن إ تعليم متوسط لكل مكتبـالُيْسَتْخَرُج .  

  دارة تعليممتوسط لكل إـالُيْسَتْخَرُج .  

 زارةمتوسط العام للوـالْخَرُج ُيْسَت .  

 أداء  : التالية اخلمسة مستوياتمستوى من الـكل ة لـاريـيــعــم ةـعيــرجــمة األوىل ــنــالس دَُّعُت (

  . متميز، أداء جيد، أداء متوسط، أداء قليل، أداء غري مناسب (

  : معادلة قياس المؤشر

÷  درسة واحدةــم فـي الواحدالرتبــوي  مشرفي اختبار واحد للـمجالي درجات الطالب فإ -

 . ـمقررداء املعلم التحصيلي يف الأمختمين = متوسط ـمجالي عدد الطالب الإ
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ي ـف الرتبويني مشرفنيـمدرسة جلميع الـي مجيع اختبارات الـمجالي درجات الطالب فإ -

 مشرفنيـالمختمين لدى مجيع ـمجالي عدد الطالب الإ÷  ي مدرسة واحدةـقررات خمتلفة فم

التحصيلي  مدرسةـمتوسط أداء الي مدرسة واحدة  = ـات خمتلفة فررقيف م الرتبويني

 . للطالب مجالياإل
ي ـفالرتبويني  مشرفنيـمدارس جلميع الـميع اختبارات الـي اختبار جـمجالي درجات الطالب فإ -

مشرفني ـالمختمين لدى مجيع ـمجالي عدد الطالب الإ÷  ي مكتب واحدـمقررات خمتلفة ف

 . للطالب مكتب  التحصيليـداء المتوسط أ=  خمتلفة يف مكتب واحدمقررات ي ـف
ي ـف الرتبويني مشرفنيـال مدارس جلميعـي مجيع اختبارات الـمجالي درجات الطالب فإ -

ملختمين لدى مجيع مجالي عدد الطالب اإ÷  واحدة ي إدارة تعليمـمقررات خمتلفة ف

إدارة التعليم  داءمتوسط أ= واحد ة  ي إدارة تعليمـتلفة في مقررات خمـمشرفني فـال

 . للطالب التحصيلي

ي ـفالرتبويني  مدارس جلميع املشرفنيـميع اختبارات الاالختبار جليف  مجالي درجات الطالبإ -

مجالي عدد الطالب املختمين لدى مجيع إ÷ جلميع إدارات التعليم  مقررات خمتلفة

التحصيلي للطالب  داءاألمتوسط = جلميع إدارات التعليم  فةتلفـي مقررات خماملشرفني 

  .على مستوى الوزارة 

  : في المدرسة قياس المؤشر ومعياره

قررات مالرتبويني فـي  مدرسة جلميع املشرفنيـي مجيع اختبارات الـمجالي درجات الطالب فإ -

ي ـمشرفني فـالمختمين لدى مجيع ـمجالي عدد الطالب الإ÷  ي مدرسة واحدةـخمتلفة ف

  للطالب . داء املدرسة  التحصيليمتوسط أي مدرسة واحدة  = ـمقررات خمتلفة ف
 

- 1000 X المعيار 100÷  متوسط أداء الـمدرسة التحصيلي للطالب =  

 نقطة . 500 يقاس على فصلني دراسيني كل فصل دراسي -

 

 
 
 (يد اـتعليم ) جتو االختبارات اخلارجية متوسط حتصيل اـطالب يفمؤشر :  اسادس

 )متوسط وثانوي(

متوسطة ـمدارس الـي الـمؤشر رقمي يقيس مدى جودة خمرجات التعليم ف :تعريف المؤشر 

ف إدارة التعليم ِرْشة اليت ُتــاسـمقـادة الــمـــال يـفمتوسط العام ألداء الطالب ـوالثانوية من خالل ال

 على وضع االختبار فيها .
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 فلسفة المؤشر :

استند  عوامل أربعة، واملوثوقية يف البيانات، هومشول قياس، وتنوع أساليبه، در التقويمتعدد مصاإن 

داء الطالب رات اخلارجية ليعطي داللة متوسط أوجاء مؤشر االختبا، ي تصميمهـمؤشر فـليها الإ

درسة ومكتب املعلم وامل اممواد باستخدام تقويم خارجي ودرجة اهتمـي عينة من الـالتحصيلي ف

لتحقيق ات ل الدراسي وقدرتها على تسخري اإلمكانـيــحصــتــالــوزارة بــالم وــيــلــعــتــم وإدارة الــليــعــالت

     . هدافاأل

 مراحل البناء والتطبيق :

 لكرتونيًات والوزارة إمكاتب واإلداراـمدراس والـاحلصول على مجيع بيانات ال . 

 اخلمسة التالية : ) أداء متميز، أداء  من املستويات حساب املتوسط العام للنتائج لكل مستوى

  جيد، أداء متوسط، أداء قليل، أداء غري مناسب ( .

 مكاتب ـوال يتم ترتيب التعليم على حدة ،  ي كل مكتبـف ورتبيًا فئويًا مدراس ترتيبًاـترتيب ال

إىل إجراءات لتعليم ا مكاتبـي توجيه متوسط العام ألثر ذلك فـعلى ال ناًءإدارات التعليم بأو 

 . مصداقيةـتؤثر على ال

  : المراحل الدراسية

 . متوسطة والثانويةـمرحلتني الـمؤشر الـيغطي ال

 : معادلة قياس المؤشر

ادة امل يفمجالي الطالب املختمين إ÷  مدرسة واحدةيف  قاسةيف املادة املمجالي درجات الطالب إ-

  .للطالب  علم املادة املقاسة التحصيليداء ممتوسط أمدرسة واحدة  = يف املقاسة 

ب املختمين يف مجالي عدد الطالإ÷  قاسة يف مدرسة واحدةمجالي درجات الطالب يف املادة املإ -

  .للطالب  التحصيلي داء املدرسةمتوسط أمدرسة واحدة  = املادة املقاسة يف 

الي عدد الطالب املختمين يف مجإ÷  ادة املقاسة يف مدرسة واحدةمجالي درجات الطالب يف املإ -

  .للطالب  التحصيلي مقاسةـمادة الـداء ختصص المتوسط أ= يف مدرسة واحدة  املادة املقاسة

مجالي عدد الطالب إ÷  قاسة يف مجيع مدارس املكتبمجالي درجات الطالب يف املادة املإ-

 للطالب . ملكتب التحصيليداء امتوسط أيع مدارس املكتب = يف مجاملختمين يف املادة املقاسة 

مجالي عدد الطالب إ÷  قاسة يف مجيع مدارس املكتبمجالي درجات الطالب يف املادة املإ -

 .للطالب التحصيلي  داء املكتبمتوسط أيع مدارس املكتب = يف مجاملختمين يف املادة املقاسة 
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مجالي عدد الطالب إ÷ يم إدارة التعل املادة املقاسة يف مجيع مدارسمجالي درجات الطالب يف إ-

  التعليم  دارةإ متوسط أداء= إدارة التعليم  يع مدارسيف مج ملادة املقاسةمختمين يف اـال

 .للطالب التحصيلي 

مجالي عدد الطالب إ÷  اسة يف مجيع مدارس الوزارةمجالي درجات الطالب يف املادة املقإ-

 التحصيلي الوزارةمدارس  داءمتوسط أ=  ةيع مدارس الوزاريف مج املختمين يف املادة املقاسة

 .للطالب 

  : في المدرسة قياس المؤشر ومعياره

مجالي عدد الطالب املختمين يف إ÷  واحدة مجالي درجات الطالب يف املادة املقاسة يف مدرسةإ -

 . للطالب التحصيلي داء املدرسةأمتوسط مدرسة واحدة  = يف  املادة املقاسة

- 1000 X  المعيار 100÷ الـمدرسة  فيالطالب تحصيل متوسط =  

  90لى إ 50هنا يجب حساب المدى من  -

 

 
 
 مؤشر درجة صدق االختبارات  اـداخلية : اسابع

    .ختباراخلارجي ومواد موازية هلا يف االختبار اـداخلي(بني نتيجية االاـفجوة  )حجم 
 :تعريف المؤشر 

س املتوسطة والثانوية من خالل املتوسط العام مؤشر رقمي يقيس حجم الفجوة واجتاهها  يف املدار

 ألداء الطالب يف املادة املقاسة خارجيا مقارنة مع مادة موازية هلا مقاسة داخليا  .

 فلسفة المؤشر :

عوامل أربعة استند ، واملوثوقية يف البيانات، هومشول قياس، وتنوع أساليبه ،تعدد مصادر التقويمإن 

مبقارنتها حبجم الفجوة عن  الداخلية درجة صدق االختبارات جاء مؤشرليها املؤشر يف تصميمه، وإ

 ليعطي داللة ارتباطية للحكم على درجة صدق االختبارات املدرسية الداخلية بناًء االختبار اخلارجي

 االختبار اخلارجي من اإلدارة التعليمية يتوفر فيه صدق وثبات بدرجة مقبولة )أن على اعتبار 

الفرتة الزمنية لالختبارات وتساوي درجة الصعوبة واعتبار  ( وعلى فرضية تساوي الصدق التالزمي

وهو إجراء متبع للحصول ـؤثرة، مـتغري الوحيد هو مصدر األسئلة وضعف العوامل الدخيلة الـمـال
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وبالتالي القدرة على استخدام تلك البيانات مؤشرات ذات داللة ، مؤشر للصدق التالزميعلى 

   . مخرجات التحصيليةـول على مؤشرات دالة على جودة المعتمة واحلص

  

 

       . ي درجة الصعوبة والوقتـها فـمساوية لـال مقاسة داخليًاـمادة الـهي ال موازية :ـمادة الـال -

 مراحل البناء والتطبيق : 

 نيًالكرتوالتعليم، والوزارة إ وإدارات، مكاتبـلاو ،مدراسـاحلصول على مجيع بيانات ال . 

 مدرسية الداخلية ـاحلصول على الدرجة االرتباطية للحكم على درجة صدق االختبارات ال

 ةــســمــخــات الــويــتـســمـن الــوى مــتـســارجي لكل مــخــار الــبــتــبناء على اعتبار االخ

 ( .  ارةالوز، دارة التعليمإ مكتب التعليم،ـمدرسة، معلم الـل) اـيــة : ـــالــتــــال

 أو إدارات، مكاتبـيف كل مكتب على حدة وال يتم ترتيب ال ورتبيًا فئويًا مدراس ترتيبًاـترتيب ال 

ب إىل إجراءات تؤثر على ـاتـمكـه الــيــوجــي تـألثر ذلك ف،  على املتوسط العام بناًء التعليم

 . مصداقيةـال

  : معادلة قياس المؤشر

 فوف يف املدرسةواد املقاسة خارجيا يف مجيع الصمجالي درجات الطالب يف مجيع املإ  ÷

مجالي إـــ  خارجيا يف مجيع صفوف املدرسة مجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع املواد املقاسةإ

مجالي إ÷  يف مجيع الصفوف يف املدرسة ًاموازية هلا داخليـدرجات الطالب يف مجيع املواد ال

مؤشر مدرسة = ـيف مجيع صفوف ال زية هلا داخليًامواـمواد الـعدد مجيع الطالب يف مجيع ال

  .واحدة  درجة صدق االختبار الداخلي وفق حجم الفجوة يف مدرسة

 يا يف مجيع الصفوف يف املدرسةمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجإ  ÷

يف مجيع املدرسة مجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيا يف مجيع صفوف إ

ا  يف مجيع الصفوف مجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املوازية هلا داخليإـــ  مدارس املكتب

يف مجيع  موازية هلا داخليًاـمواد الـمجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع الإ÷  يف املدرسة

جم درجة صدق االختبار الداخلي وفق ح مؤشر=  صفوف املدرسة يف مجيع مدارس املكتب

  . واحد تعليم جوة يف مكتبالف

مقارنة الختبار 

 الـخـارجي مع

 الختبار الداخلي

 

درجة صدق 

الختبارات 

 الداخلية

استخدام الختبارات 

الداخلية مؤشرات 

 دالة
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 مدرسةـي الـيا يف مجيع الصفوف فمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجإ ÷ 

مجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيا يف مجيع صفوف املدرسة يف مجيع إ

يف  املوازية هلا داخليًامجالي درجات الطالب يف مجيع املواد إمكاتب التعليم ــ  املدارس يف مجيع

مجالي عدد مجيع الطالب يف إ÷ مكاتب التعليم  يعمجيع الصفوف يف مجيع املدارس يف مج

يف مجيع صفوف املدارس يف مجيع مدارس املكتب يف مجيع  مجيع املواد املوازية هلا داخليًا

   . واحدة تعليم إدارة يفمؤشر درجة صدق االختبار الداخلي وفق حجم الفجوة املكاتب = 

 دارس املالصفوف يف مجيع  يف مجيع مجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيًاإ

يف مجيع  مجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيًاإ÷  الوزارةعلى مستوى 

يف  ًامجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املوازية هلا داخليإــ  الوزارة على مستوى دارسامل

مجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع إ÷  الوزارة على مستوى دارساملالصفوف يف مجيع مجيع 

مؤشر درجة صدق االختبار الداخلي وفق =  موازية هلا داخليا  يف مجيع مدارس الوزارةـاملواد ال

    . الوزارةيف مجيع الـمدارس على مستوى  حجم الفجوة

  : في المدرسةقياس المؤشر ومعياره 

 مجالي إ÷  يف مجيع الصفوف يف املدرسة يًامقاسة خارجـمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد الإ

مجالي درجات الطالب إــ  خارجيا يف مجيع صفوف املدرسة عدد مجيع الطالب يف مجيع املواد املقاسة

مجيع الطالب يف مجالي عدد إ÷  مدرسةـيف مجيع الصفوف يف ال ًاموازية هلا داخليـيف مجيع املواد ال

يف مجيع صفوف املدرسة = مؤشر درجة صدق االختبار الداخلي وفق  مجيع املواد املوازية هلا داخليًا

  واحدة . حجم الفجوة يف مدرسة

 نقطة = س (  1000 ) ي مدرسة حتصل علىـقل فجوة فأ 

 نقطة = ص 100 = كم فجوةأ  

 

 
 
 . قياس ( تحصيلي )ؤشر درجة اـتحسن يف اختبار اـقدرات واـ: م اثامن

 :تعريف المؤشر 

مؤشر إحصائي يقيس مدى جودة خمرجات التعليم للمدارس الثانوية بندارات التعليم من خالل 

قياس نسبة التحسن  يف املتوسط العام الختباري التحصيلي والقدرات وليس على حجم الفجوة مع 
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يارية لكل مستوى معمرجعية تبارها اختبارات الثانوية العامة باختيار متوسط عام سنة حمددة واع

وزارة ( ورسم منحنى التغري ـالم ــ ــيـعلـــ إدارة الت مكتب التعليمــ  مدرسةـال ة )ــعــربات األــويــتــســمـمن ال

 . واجتاهه

 فلسفة المؤشر :

التعليم ويف  خمرجات جبودة للتنبؤ صدقًا املؤشرات أكثر من الطالب حتصيل مستوى قياس يعد

يمة املعيارية " ومقارنتها مع الق قياس ا املؤشر مت اعتماد أداء طالب املدارس الثانوية يف اختبارات "هذ

ىل . ومل يستند املؤشر إ ( ةالوزارالتعليم ــ  إداراتــ مكاتب التعليم ــ  املدارس)  عوام يفاحملددة قبل عدة أ

توى واألداة واهلدف فال ميكن أن حيل نوية العامة الختالف احملالفجوة بني قياس واختبارات الثا

  . خرأحدهما حمل اآل

على أداء كل مدرسة  َفرَُّعيف كل دورة التَّللمؤشر يغطي هذا املؤشر الصف الثالث الثانوي ويتم 

 . لسابقة ورسم منحنى التغري واجتاههي الدورات اـمقارنة مع نتيجتها فـبال، تعليم إدارةكل و

  مراحل البناء والتطبيق :

ث  2قدرات  ائج )ــتــدور النــد صــاحلصول على نتائج قياس من موقع قياس ) قدرات وحتصلي ( بع -

 . ( للسنوات األربع السابقة ث قدرات وحتصيلي  3و

 اعتماد السنة األوىل مرجعية . -

رات قد ( والثالث الثانوي ) قدرات ج اختبار قياس للصفني الثاني الثانوي )ــائــتــة نــارنــقــم -

 . ( وحتصيلي

 . معادلة ( ).  حتديد املتوسط العام للنتائج يف كل عام -

 . للتغيري يف مستوى األداء يف القدرات والتحصيلي نىرسم منح -

  : املراحل الدراسية

 والصف الثالث الثانوي ( .، مرحلة الثانوية ) الصف الثاني الثانويـمؤشر الـيغطي ال

 معادلة قياس المؤشر 

مؤشر مستوى =  املتوسط املعياري لالختبار احملددــ  سة العام احلالي يف كل اختبارمتوسط املدر -

  .للطالب  لتحصيليأداء املدرسة ا
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املتوسط املعياري لالختبار ــ  يف كل اختبار) للعام احلالي (  متوسط مجيع مدارس مكتب التعليم -

  . للطالب لتحصيليمؤشر مستوى أداء مكتب التعليم ااحملدد = 

املتوسط املعياري ــ  يف كل اختبار ( عام احلالي) للمتوسط مجيع مدارس مجيع مكاتب التعليم  -

 .للطالب  لتحصيليمؤشر مستوى أداء إدارة التعليم الالختبار احملدد = 

يف كل  ( لعام احلاليإدارات الــتــعــلــيــم ) ل عــيــمــجلــمتوسط مجيع مدارس مجيع مكاتب التعليم  -

للطالب لتحصيلي مؤشر مستوى أداء الوزارة ااملتوسط املعياري لالختبار احملدد = ــ  اختبار

  . واجتاهه
 

  : في المدرسةقياس المؤشر ومعياره 

  :هما : ) القدرات، والتحصيلي ( وفق ما يلي  اس مبؤشرينيق

ققه أول حتألعلى مستوى أداء،  وصواًل مدرسة عن العام السابقـال هدرجة التحسن الذي حتقق .1

 مدرسة .

حتصل على  األوىلالـمدرسة  :  مكتب التعليمـمدارس الثانوية التابعة لـمدرسة بني الـترتيب ال .2

       . نقطة 100=  ة حتصل علىخرياألوالـمدرسة نقطة،  1000

  . متوسطةـمراحل للمرحلتني االبتدائية والـمؤشر يقوم مقام اختبارات الـال .3

 

 

 
 
   . أوـيا  أمور اـطالب عن تعليم أبنائهم درجة رضا  درسة يف ـترتيب اـمؤشر :  اتاسع

  : تعريف المؤشر

أولياء أمور الطالب عن تعليم أبنائهم وهو مؤشر استقصاء إحصائي  رضا ةمؤشر رقمي يدل على درج

ستند إىل  توميثل دراسة استقصائية ملكتب فندارة التعليم ثم الوزارة، تسلسلي يبدأ باملدرسة فا

  . لكرتونيةاستقصائية إ أداة متصمي

  : فلسفة المؤشر

عوامل أربعة استند  ،واملوثوقية يف البيانات ،ومشول قياسه ،ساليبه، وتنوع أتعدد مصادر التقويمإن 

إىل  وجاء مؤشر درجة رضا أولياء أمور الطالب عن تعليم أبنائهم استنادًا،صميمهإليها املؤشر يف ت

 معه طرديًا رُيسي التعليم َيـلدرجة اجلودة ف متامًا فرضية أن درجة رضا أولياء األمور هو خط مواٍز

   .ي الزيادة والنقص ـف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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  : مراحل بناء المؤشر

 ول إىل مجيع أولياء األمورربط الدراسة االستقصائية بنظام نور لضمان الوص .   

 موافقة عليهاـواليف استمارة،  تصميم نظام الدراسة االستقصائية كتابيًا .  

 مواصفات وشروط لـلكرتونيا والتأكد من حتقيقها تصميم نظام الدراسة االستقصائية إ

  . التصميم الكتابي

 لدراسة نتائجه واعتماد خطة إجرائيةـمؤشر وتطوير ، مسؤلة عن الـحتديد اجلهة ال ،

من املدرسة ءًا بد ،دوار اجلهات ذات العالقةوحتديد أ، ونقاط القوة فيه، سلبياتهوالتعرف على 

  . بأقسام الوزارة وانتهاًء

 مكتب وإدارة التعليم والوزارةـمدرسة والـي قياس مؤشر أداء الـفالنتائج  ستناد إلياال .  

 اعتماد السنة األوىل قيمة مرجعية . 

  ة كتوجيه الدراسات الداخلية يف الوزار، عن مصادر أخرى للحصول على النتائجالبحث

  . مصداقية األداة لىع ومقارنة النتائج لالطمئنانواجلامعات إىل قياس ذلك اجلانب، 

  : داة الستقصاءفرها في أالشروط الواجب توا

 سهولة اإلجابة عليها .  

  عوامل الرئيسة املؤثرة يف االختياربرز التشري بطريقة خمتصرة ومباشرة إىل أأن .  

  أن تكون جذابة يف عباراتها وتصميمها ومظهرها. 

 خمتصرة لإلجابة  ةزييأن حتوي عبارات حتف. 

  واضحة وذات  اعلى خماء للتأ كد من أن عباراته األداة اختبار الصدق الظاهري بعرض

 . اسهاملراد قي بالرضا لدى أولياء األمور عن تعليم أبنائهم صلة 

  العوامل املؤثرة يف درجة رضا األداة ببيانات تعكس  ملعرفة مدى تزويد : صدق احملتوىاختبار

   . أولياء األمور

 للتأكد من أن املقياس لو أعيد استخدامه مرة أخرى، يعطي النتائج ذاتها  :اختبار الثبات . 

 أن ختضع الختبارات الصدق والثبات .  

 يق جترييبأن متر مبرحلة جتريبية وتطب .  

 اخلمسة التالية : ) أداء متميز، أداء جيد، أداء  لـمستويات األداء استخدام التصنيف اخلماسي

   متوسط، أداء قليل، أداء غري مناسب ( . 
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  ( المتاحة البشرية والماديةات سهولة واستثمار لإلمكان) التطبيق 

 استثمار برنامج نور .   

 وبدون أي تكلفة هولة تصميمها واحلصول على نتائجها بس .  

 مخرجاتـحصول  املدارس واملكاتب وإدارة التعليم والوزارة على مؤشر جلودة ال .  
 

  معادلة قياس المؤشر :

 معياري ـال مورة رضا أولياء األـتوسط درجـمــ  لياحـام الـعـلـور لــاء األمــمتوسط درجة رضا أولي

    . مخرجات التعليمية  واجتاههـمؤشر درجة اجلودة يف المحدد = ـالسابق ال

  : في المدرسة قياس المؤشر ومعياره

  . خر تصنيفوفق آ ًارتبي ًامكتب ترتيبـمدارس المجيع ترتب  -

  . نقطة 1000 ول علىمركز األـمدرسة احلاصلة على الـل الحتص -

 . نقطة 100على حتصل خرية مدرسة األـال -

 

 
 
   . كل فصل دراسيتكريم اـطالب املت يزين يف  مؤشرا : عاشر

 

 : تعريف المؤشر 

ويقيس للطالب املتميزين  قبل نهاية كل فصل دراسي حفال تكرمييًاــ  لزامًاــ إ مدرسةـال يُمُتق 

إدارة التعليم أو مكاتب التعليم  عنه من منسوبي  من يعتمد  اإلشراف ممثاًل أو، شراف الرتبويإلا

عند تنفيذ  التكريم وال يعتد ب ،داة معلنةب من خالل أدرجة اجلودة يف حتقيق أهداف التحفيز للطال

 .داة وفق األ ًانقاط ُنوَِّدُيممثل احلفل َوـال ُموَِّقوُيبعد نهاية الفصل الدراسي بأي حال من األحوال 

 

  : فلسفة المؤشر

بهذا نواعة وعناية املدرسة تويات التحصيل الدراسي التحفيز بأبرز العوامل املؤثرة يف حتسني مسمن أ

هي ، م خارجيوَِّقعلى الطالب اليت يالحظها ُمكيز على درجة اجلودة يف تنفيذ  وآثار  اجلانب والرت

  . مؤشرـهدف هلذا ال
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 : مراحل بناء املؤشر

 مــهداف الرتبوية من التكريق األــقــحــا يــمـشراف الرتبوي بل إدارة اإلمن قب لتقويملداة بناء أ -

   . ثناء حفل التكريمداف التحفيز أدرجة اجلودة يف حتقيق أهو

  . معلنةـمطابقة مواصفات حفل التكريم مع بطاقة التقويم ال  -

وجود تكلفة مادية أو معنوية على تدل على  يف حال وجود أي مؤشرات لدى إدارة اإلشراف -

اف مدير اإلشرـلفوي  ــشــالويكفي التوجيه (  0 )نقطة  مور متنج املدرسةالطالب أو أولياء األ

   . مكتب دون أي توثيقـو مدير الأ

  . في المدرسةقياس المؤشر ومعياره 

( 300  لى للمدرسة )أع مدرسة وفق بطاقة التقويم اليت أعدتها إدارة اإلشراف حدًاـالمتن   -

   . نقطة

 . اـقصرية ـل شرفني عشر : مؤشر متوسط االختبارات اـشفويةادي احل
  : تعريف المؤشر

خمرجات الطالب التحصيلية باستخدام متوسط درجة  لى درجة كفايةمؤشر رقمي يدل ع

يف مقررات معينة ويف فرتات زمنية  ــ مشرف الرتبويـال جيريهاــ خارجية  قصرية شفوية اختبارات

  . مدارس والصفوفـمتنوعة خالل العام الدراسي يف مجيع ال

  : فلسفة المؤشر

عوامل أربعة استند  ،واملوثوقية يف البيانات ،همشول قياسوساليبه، وتنوع أ ،تعدد مصادر التقويمإن 

 ًامستمر ًاالقصرية ليعطي تقومي وجاء مؤشر متوسط االختبارات الشفوية، مؤشر يف تصميمهـليها الإ

    . مدرسةـمعلم والـها الـداء الطالب وحجم اجلهود اليت بذلمستوى أـل

  : مراحل بناء المؤشر

 الشفوي القصرييد ضوابط االختبار د ْحَت .  

 (   3ألسئلة حمددة يف كل درس ) يلكرتوني تعاونالتخصص يف إنشاء بنك إ اون مشرفوَعَتَي

  . كل مقررلوساسية، أسئلة أ

 بيق االختبارات على مجيع الصفوف واملدارس بوزن مناسب وتوزيع للجهودْطَت .  
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 تبارمقرر ووقت االخـسئلة ما يناسب زمن المشرف من األـال اُرَتْخَي .  

 حتريري، ي كل زيارة صفية ليس فيها اختباٌرـفشفويًا إلزامًا  ًااختباري كل مشرف ِرْجُي .  

 مشرف املتوسط العام لكل مدرسة على حدة ـرج الْخَتْسَي. 

 مشرفـج موحدة جلميع زيارات النتائبرنامج على األكسل للحصول على  دعُي .  

   : مواصفات الختبار القصير

 و التخصص يف  بناء مناذج ألسئلة حمددة يف كل درس وكل مقرريتعاون مشرف . 

 ( أسئلة أ  3األسئلة حمددة يف كل درس )ساسية .   

 سئلة معرفية ومهارية تطبيقةأن تكون األ .  

 مقرراتـسئلة مجيع التشمل األ .  

 الرتبويني ( . مشرفنيـحتدد باالتفاق بني ال. )  مدة االختبار الشفوي من وقت احلصة   

  طالب الفصل يشمل االختبار معظم .  

  ( : البشرية المتاحةات مكانسهولة واستثمار لإل) التطبيق 

 ولى :المرحلة األ

 ري كل ْجُيثناء الزيارة الصفية االعتيادية، َوأ االختبارالشفوي الرتبوي مشرفـي الِرْجُي

    . يحترير ،ختباٌرفـي حال مل يوجد ا، ي كل زيارة صفيةـفشفويًا  ًامشرف اختبار

 مشرف املتوسط العام لكل مدرسة على حدةـال ُجِرْخَتْسَي . 

  :المرحلة الثانية 

 املتوسط العام لكل مدرسة على حدة المنامج ْسَتْخِرُج َي . 

 على نتيجة االختبار بناًء، نقطة(  200 مدرسة النقاط املستحقة وفق الوزن احملدد )ـال ُ َنْمُت .  

 وسط لكل معلم متـالْسَتْخَرُج ُي. 

 ي خمتلفـمدرسة القصرية فـارات الــبــتــي اخـمالــجن إــة مــل مدرســكــط لــوســتــمـالْسَتْخَرُج ُي 

  . التخصصات

 مجالي اختبارات املدارساملتوسط لكل مكتب من إْسَتْخَرُج ُي .  

 دارة تعليميةاملتوسط لكل إْسَتْخَرُج ُي .  

 للورازة املتوسط العامْسَتْخَرُج ُي .  
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 اخلمسة التالية : ) أداء متميز، أداء جيد،  مستويات األداء السنة األوىل قيمة معيارية جلميع دَُّعُت

 أداء متوسط، أداء قليل، أداء غري مناسب ( .

  : معادلة قياس المؤشر

فـي إمجالي درجات التحصيل اليت حصلت عليها الـمدرسة الواحدة من جــمــيــع زيــارات مــشــر -

إمجالي عدد االختبارات الشفوية اليت أجراها الـمشرفون ÷ درجة (  20الـمــواد ) كل مادة من 

متوسط أداء الـمدرسة التحصيلي للطالب فـي االختبارات الرتبويون الزائرون للمدرسة = 

  الشفوية .

  : في المدرسةقياس المؤشر ومعياره 

ليها مجيع مدارس مكتب التعليم من اليت حصلت ع الطالبي إمجالي درجات التحصيل -

إمجالي عدد االختبارات ÷ درجة (  20جــمــيــع زيــارات مــشــرفـي الـمــواد ) كل مادة من 

متوسط أداء مكتب التعليم الشفوية اليت أجراها الـمشرفون الرتبويون الزائرون للمدارس = 

 التحصيلي للطالب فـي االختبارات الشفوية .
التعليم من بندارة  مكاتبالـالتحصيل اليت حصلت عليها مجيع مدارس مجيع  إمجالي درجات -

إمجالي عدد االختبارات ÷ درجة (  20جــمــيــع زيــارات مــشــرفـي الـمــواد ) كل مادة من 

متوسط أداء إدارة ملدارس = لتلك ا الشفوية اليت أجراها الـمشرفون الرتبويون الزائرون

 طالب فـي االختبارات الشفوية .التعليم التحصيلي لل
إدارات التعليم  مجيع اليت حصلت عليها مجيع مدارس الطالبي إمجالي درجات التحصيل -

إمجالي عدد االختبارات ÷ درجة (  20من جــمــيــع زيــارات مــشــرفـي الـمــواد ) كل مادة من 

 داءاألمتوسط =  ارسلتلك الـمدالشفوية اليت أجراها الـمشرفون الرتبويون الزائرون 

 فـي االختبارات الشفوية .التحصيلي للطالب على مستوى الوزارة 
 

 حصيل اـدراسي درسة يف اـتـعشر: إبراز مستوى أدا  اـ نياـثا
  : تعريف المؤشر

ل التحصيل الدراسي درجة ـتـحـها ليــاتــويــلب أوــيــرتــمدرسة حنو تـلتوجه ايدل على  مؤشر وصفي

   . معلمني والطالبـمدرسية والـاهتمامات القيادة ال يـمتقدمة ف
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 :  فلسفة المؤشر

مدرسة حنو التحصيل الدراسي ـولويات الدة ترتيب أاعمؤشر توجيهي وليس تشخيصي يهدف إىل إـال

   . حتقيقه ما ُيَراُد ومقارنته معوحجمه،  فيه واجتاهه لتغريا مقدارـمستمرة لـمتابعة الـلاو ،وقياسه

  : ناء المؤشرمراحل ب

 :الشروط التالية بالدراسي  برازها ملؤشرات التحصيلكل مدرسة يف إ مشرف القيادة املدرسية حصرًا ُميَِّقُي

  . نقطة 50املدرسة  ملكتب قائد ن تكون يف مكان بارز جماور أ -1

 . نقطة 50ن تكون شاملة جلميع مؤشرات التحصيل الواردة يف الدليل أ -2

 . نقطة 50عالن ( دثة وفق آخر إمعلنة نهاية كل فصل ) أي حمالـمؤشرات الـل ن ترصد بصفة مستمرة كأ -3

 . نقطة 50ضاف عليها اجلديدة مؤشرات السابقة موجودة وأـال -4

 . نقطة 50حدد مقدار التغري يف كل مؤشر  -5

        . نقطة 50 ترسم منحنى التغري من بداية عمل املؤشرات -6

 . نقطة 300جملموع ا

  : في المدرسة ارهقياس المؤشر ومعي

  . محددةـال 6 ـشروط الــة وفق الــدرســمــة للــطــقــن 1000من  رًاــمدرسية حصـمشرف القيادة اله ُحَنـْمـما َي

 
  اـطالب وقي هم سلوك: اــ جال اـثاني 

 

  سلوك اـطالب اـسلبي قياسمؤشر  أوال  :

 :  تعريف المؤشر

 ـــ  التعصـب ـــ   مخدراتـالـ ـــ   التـدخني ـــ   اإليذاءــ  العنف ) مثل ات السلبيةمدرسة أدوات لقياس السلوكـلى لَنْبُت

نتـائج   ُجِرْخَتْسَتوَيَتَلخَُّص دور الـمدرسة فـي رصد السلوكيات السلبية ثم (  مخالفات األخالقيةـالــ  التحرش

ن ـــ م صـــ نقــوالادة ـــ زيــال ب ـَسـن د ــديـتحل ةيَِّرـْتارنات َفَقــُمي ِرــْج، وُتالنسب ُددَِّحدوات، وُتتلك األ تطبيقرصد و

 . للحد منها ةـحيـصحيـج تـرامـبالـمدرسة  يــ وَتْبن  معدل التغريــ  نقطة ( 300) 
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ا :
 
  اـسلوك قواعدمؤشر تطبيق  ثاني

 :  تعريف المؤشر

كل فصل يف السلوك  قواعدصر ق كل عنصر من عناــيــتطب ب َسون  د َدَعـ ائمة بــ ق إلزامًاــ  مدرسةـال دُّع ُت

ظ لدى َفْحوُت ورــج نـامــرنــع بـصل الدراسي السابق منة من الفيِّمدرسية َعـف القيادة الِرْشُم ُقاب َطوُي، دراسي

 . ( نقطة 1000من )  وَيْمَنُ  ُمْشِرف القيادة الـمدرسية النقاط الـمطابقة للتقويم للمدرسةالقائد املدرسي، 

ا : 
 
   واظبةـاـ قواعدطبيق مؤشر تثاـث

 : تعريف المؤشر

مواظبة كل فصل دراسي، ـالقواعد تطبيق كل عنصر من عناصر  ب َسائمة بعدد ون ــ ق إلزامًاــ  مدرسةـالُتع دُّ 

ظ لدى القائد َفْحوُت، نة من الفصل الدراسي السابق مع برنامج نوريِّالقيادة املدرسية َعُمْشِرف ق ُبا َطوُي

 . ( نقطة 1000من )  للمدرسة مطابقة للتقويمـالنقاط ال ةيمدرسـلُمْشِرف القيادة ا َنُ َيْمو ،املدرسي

ا : 
 
   درسةـمؤشر تأدية صالة اـظهر باـرابع

 : تعريف المؤشر

بعد  اخلروجولو كان الة، الص مدرسة بعد دخول وقت صالة الظهر دون تأديةـخروج الطالب من ال

 . ( نقطة يف كل حالة يتم رصدها1000 سم )مدرسة حلـاحلصة السابعة يعرض ال

ا : 
 
   درسةـاـنشيد اـوطني من قبل طالب اـ أدا مؤشر خامس

 : تعريف المؤشر

وعند رصد حالة فاف الصباحي النشيد الوطين مجاعة، مدرسة أثناء االصطـيؤدي مجيع طالب ال

 . ( نقطة500 مدرسة حلسم )ـواحدة من عدم األداء يعرض ال

ا : 
 
 اـسلبي ر مالحظة اـسلوكمؤشسادس

 : تعريف المؤشر

لوكية سـلبية  الرتبـوي الزائـر أثنـاء زيارتـه االعتياديـة أليـة مظـاهر سـ         الرتبـوي  مشرفـعند مشاهدة الـ 

( نقطــة عــن كــل 500 ســم )حلمدرسة ـي حميطهــا اخلــارجي يعــرض الــ ـأو فــمدرسة، ـللطــالب داخــل الــ

 . بيةمظاهر السلـي الـمؤشر حمصور فقط فـحالة،  وهذا ال
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 االجيابي : مؤشر مالحظة اـسلوك سابعا  

تقـان  اإلــ  على تفعيل إحدى القيم )احرتام النظام مين  مشرف التوجيه واإلرشاد درجة للمدرسة بناًء 

 ( نقطة .311) مؤشرات قابلة للقياسـ( وفق أداة حمددة ال النتماء ....ــ ا واجلودة

 

 طاـب ركز حول اـ تـاـتعلم اـ : اـثاـث  جالـاـ

 اـتعلم اـنشطتطبيق أوال  : 

 : تعريف المؤشر 

 سرتاتيجيات اليت حضر تطبيقها  :هي اإل 

 ر اإلشرافــدية ــ مــيــمــعليــللشؤون الت أو مساعدا ، مدير التعليم ) التعليمية حد القياداتأ .1

 الرتبوي، أو من ُين يُبُه ــ مدير مكتب التعليم، أو من ُين يُبُه ( .

مع معلمني اثنني من داخل املدرسة ويتم إعداد منوذج من صفحة واحدة مشرف تربوي  .2

سرتاتيجية ومراحل تطبيقها فيه اإل يعتمد  املشرف الرتبوي ويوقع عليه احلاضرون حمددًا

 معلم .ـجناز المبلف إ ُظَفمنفذ وُيْحـعلى الدرس ال

فيه  ُددََّحعليه منهما ُت معلمان من خارج املدرسة بنموذج من صفحة واحدة موقعًا .3

 معلم .ـيف ملف إجناز الوُيْحَفُظ منفذ ـسرتاتيجية ومراحل تطبيقها على الدرس الاإل

عليه  بنموذج من صفحة واحدة موقعًا زارالـُم علمُمـقائد مدرسة أخرى مع قائد مدرسة ال .4

إجناز يف ملف وُيْحَفُظ منفذ ـسرتاتيجية ومراحل تطبيقها على الدرس الفيه اإلُتَحدَُّد منهما 

 . معلمـال

ا :
 
 سرتاتيجية تدريس واحدة حمددةيف تطبيق إ ( متيز إفادة )حصول معلم على شهادة ثاني

 :تعريف المؤشر 

حددة ــة واحدة مـجيــيــراتــتـسق إــــيــــبــــطــــي تـعليم املعلم شهادة متيز فـب التـتــراف أو مكــإدارة اإلش ُ ــَنــْمـَت

 احدة ( إذا حقق إحدى احلاالت التالية :) وليست أكثر من و
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معلم أثناء التطبيق على أن يتم حتديد ـمدرسة حبضور أحد القيادات لدى الـإفادة من قائد ال:  أواًل

 مطبقة .ـاإلسرتاتيجية ال

من  أثناء التطبيق ويتم إرفاق منوذج ) يـف معلمـحضور مشرف التعلم النشط بذاته لدى ال:  ثانيًا

 مشرف وحددت فيه اإلسرتاتيجية ومراحل تطبيقها .ـ( وقع عليه الصفحة واحدة 

مدرسة لدى املعلم ـحضور قائد مدرسة أخرى أو وكيل مع معلمني اثنني على األقل من خارج ال:  ثالثًا

عليه منهم ويتم حتديد اإلسرتاتيجية  موقعًا( من صفحة واحدة ) أثناء التطبيق ويتم إرفاق منوذج 

 راحل بنائها .مطبقة فيه ومـال

 ي العام ذاتهـلكل شهادة صدرت فمؤشرات ـي جدول الـالنقاط وفق ما ُحدَِّد ف مدرسةـال ُ َنْمُتوعليه ؛ َف

سرتاتيجيات خالل العام طبيق اإلـي تـوال حيق للمعلم الواحد احلصول على أكثر من شهادة واحدة ف

 الواحد . 

  واحدة وحمددة علم اخلبري يف تطبيق اسرتاتيجية ـاـثاـثا  : 

 :تعريف المؤشر 

عند حصول معلم على ثالث شهادات متيز يف ثالثة أعوام دراسية متتالية أو منفصلة يتم منحه  

ي ـمدرسته ف ُ َنُتْم وعليهمحددة، ـسرتاتيجية الي تطبيق اإلـعة من مدير التعليم فــر موقــيــبــشهادة خ

ون النقاط للمدرسة ـكـمدرسة تـمعلم من الـقل الـني حال ـ( نقطة بشكل تلقائي، وف1000 ) كل عام

 . منقول إليهاـال

 

 االنضباط املدرسياــ جال اـرابع : 

   درسةـمؤشر غياب اـطالب يف اـ: أوال                           

 : تعريف المؤشر 

ي تعميم قياس ـشراف فتتوافق مع ترتيبها الصادر من مكتب التعليم أو إدارة اإل ًامدرسة نقاطـال ُ َنُتْم

( نقطة يف كل فصل دراسي وفق معادلة 5000  ي غياب الطالب بوزن يساوي )ـالسلسلة الزمنية ف

 حمددة لذلك .
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  انتظام اـدراسة يف أول يومني بعد إجازة رمسية أوطارئةمؤشر ثانيا  : 

 : تعريف المؤشر 

 التعليم و مدير مكتبأشراف   مدير اإلو من يعتمدأ شرافمن اإل )الرتبوي الزائر مشرف ـم الس ْحَي

مجالي إمن  ُمَصْخُيحبيث  ،حمددة  داةأمدرسة وفق ـمجالي نقاط الإ ( من التعليمإدارة  من منسوبي

إذا زاد إمجالي  ( كل إجازة ي كل مرة يتم فيها الرصد )ـفكحد أعلى نقطة  1000اء املدرسة أد

 % 5غياب الطالب عن 

  عل نيـضبط غياب وتأخر اـ  درسة يفـدور اـثاـثا  : 
 :تعريف المؤشر 

 ُ َنموظفني مطابقة لقائمة الغياب والتأخر ُتْمـوجود صور من قرارات صادرة من شؤون الفـي حال 

 ( نقطة .300) املدرسة 

 ـكرتوني ـلغيابـرصد اإلرابعا  : ا

 :تعريف المؤشر 

غياب بدون ـــ  سمهـاب مت حـيـغـــ  ذرـدون عـاب بـغي ق )ـمعلمني وفـاب الــيــات غــانــيــكل مدرسة ب ُدُصْرَت

 بالضوابط التالية: غياب مرضي (ـــ  طرارياب اضـيـغـــ  هـسمـم حـتـم يـعذر ل

مدرسة  ـمدرسية الـمشرف القيادة ال ُ َنْمَيَو(  لكرتونيةـــ إ حمددةـــ  ستمراردثة باـــ حم أن تكون دقيقة) 

  . ي الفصل الدراسي الثانيـفة نقط(  1200 ) الضوابطهذ  ب
 

 
  قررات اـدراسيةـؤشر استك ال تدريس اـخامسا  : م

 

 :تعريف المؤشر 

لكـــل حالــــة  ( حـــدًا أعلــــى   2000ــــــ   مدرسة )ـمجـــالي أداء الــــ إوي مـــن  ـربــــــتــمشرف الـالـــ  ُمس ـــ ْحَي

 : يف احلاالت التاليةيتم رصدها 

 . مقررـالواض  اجللي يف تدريس ال التأخر .1

 . اد دروس من املقرر وعدم تدريسهااستبع .2

 .  مقررـانتهاء أو قرب انتهاء الفصل الدراسي دون استكمال ال .3
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 : اـن و املهنياخلامس   جالـاـ

 

  درسةـ عل ي اـــ ا   هني داخليـاـأهيل مؤشر توطني اـتأوال  : 

 : تعريف المؤشر 

أيام  ثالثةامج مهنية ال تقل عن مدرسية بمـمدرسة مبن فيهم القيادات الـي الـيلتحق كل معلم ف

معلم بعدها وثيقة معتمدة من مكتب ـى الَطْعمدرسة، ُيـي العام الدراسي شريطة أن تكون داخل الـف

  التعليم أو إدارة التدريب .
 

 داخليا    درسةـ عل ي ومفرغي اـــ هني ـمؤشر اـن و اـثانيا  :        

أمني مصادر (  حمضر خمتم، رائد نشاط، كيل، مرشد،مدرسة، وـقائد ال من )يلتحق كل يقدم أو 

مدرسة يصادق بعدها أحد املشرفني على صحة القائمة اإلمجالية اليت ـمخسة أيام تأهياًلمهنيًا داخل ال

  أعدتها املدرسة وال تص  بدون مصادقة وتكون يف قائمة مستقلة .

 

  درسةـي اــفائف اـتعل ي ة شاغلي اـوظ هني اإلـكرتوني ـكل ـ لف اــمؤشر اـ:  ـثا  ثا

 :تعريف المؤشر 

 وفق الشروط التالية : لكل شاغلي الوظائف التعلميمة فـي الـمدرسةا ا مهنًيمدرسة ملًفـال دُُّتع 

 ا .لكرتونًيا إأن يكون ملًف .1

 باأليام . شاغلي الوظائف التعلميمة فـي الـمدرسةلمهين ـمنحنى النمو الرسم  مُّت َي .2

ة كل باأليام طوال خدم شاغلي الوظائف التعلميمة فـي الـمدرسةلمهين ـلنمو الا مدة ُددَُّتَح .3

 . اإللكرتونياإلجناز ي ملف ـموثقة بصور الوثائق فمنهم 

قبل أو من ، الـمختص مشرف الرتبويـمن قبل المنهم  مصادقة اإللكرتونية على ملف كلـلا .4

 مدرسة .ـقائد ال
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  خارجيا   درسةـل ي ومفرغي امل عــ هني ـمؤشر اـن و اـ : رابعا  

 :تعريف المؤشر 

ي العام ـمدرسية بمامج مهنية ال تقل عن يومني فـمدرسة مبن فيهم القيادات الـي الـيلتحق كل معلم ف

 معلم بعدها وثيقة معتمدة من مكتب التعليم أو إدارة التدريب .ـى الَطْع، ُيـمدرسةالدراسي خارج ال

 

  درسية ـنفيذ اخلطة اـنا  وتاــ جال اـسادس : ب

 ة  درسيـؤشر تقويم بنا  اخلطة اـأوال  : م

  :تعريف المؤشر 

ي ـي التعميم الذي أصدر  مكتب التعليم أو إدارة اإلشراف فـوافق مع درجتها فــتــمدرسة درجة تـال ُ َنُتْم

 مدارس  .ـتقويم بناء خطط ال

 

ا : م
 
  درسيةـؤشرات تنفيذ اخلطة اـثاني

 :شر تعريف المؤ

 مكتب اإلشراف الرتبوي  ته إدارةأصدر الذي التعميم يـف درجتها مع وافقــتــت درجة مدرسةـال ُ َنُتْم

 .  مدارسـال خطط تنفيذ ) منجزات ( تقويم يـف أو التعليم

 

  يزانيةـ: اـاـسابع  جالـاـ

  يزانية اـتشغيلية ـل درسةـمؤشر اـ

 تعريف المؤشر:

ا بنـاًء  ي الفصل الدراسي الواحد نقاًطـف للمدرسة أثناء زيارته االعتياديةفـي مدرسية ـمشرف القيادة ال ُ َنْمَي

 ي كل بند من البنود األربعة التاليـة: ـرها فــن أثــمدرسة وبيـمقارنة بني مبالغ الصرف اليت أنفقتها الـعلى ال

فـق أداة معلنـة يعتمـدها قسـم القيـادة      دوات النظافـة( و ــ أ لنظافةــ ا مدرسيةـند التجهيزات الــ ب بند النشاط )

 . مدرسيةـال
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  درسيةـاـبيئة اـاــ جال اـثامن : 

  درسة اـداخلية واخلارجيةـمؤشر اـكتابة على جدران اـأوال  : 

 : تعريف المؤشر 

 تابة علىـكله ــتـظـمستحقة عند مالحـددة من النقاط الحم نقاطًاللمدرسة الزائر  الرتبوي مشرفـال ُمس ْحَي

 أثناء الزيارات االعتيادية .فـي مدرسة الداخلية واخلارجية ـجدران ال

ا : 
 
  درسيةـمؤشر تنظيم اـبيئة اـثاني

 :تعريف المؤشر 

حمددة عند مالحظته تنظيم طاوالت الطالب والقاعات نقاطًا  للمدرسة مشرف الرتبوي الزائرـال ُ َنْمَي

 العتيادية .اته أثناء زيارفـي مدرسة ـممرات وفناء الـوال

ا : 
 
 مؤشر مستوى اـنظافة اـعامةثاـث

 :تعريف المؤشر 

 حمددة عند مالحظته نظافة املدرسة أثناء الزيارة االعتيادية .نقاطًا للمدرسة املشرف الرتبوي الزائر َيْمَنُ  

أ : 
 
 اــ درسية مؤشر األمن واـسالمةرابع

 :تعريف المؤشر 

حمددة لعناصر األمن والسالمة  اطًاــقــنة ــدرســمــلـــ ل رًاــصــحة ــ ــيــدرســالـم ةــمالــســن والــرف األمْشــُمَيْمَنُ  

 على أداة حمددة . مدرسة بناًءـبال

 

 اخلدمات املساندةاــ جال اـتاسع : 

  عاملـ ختربات واــاـو صادر اـتعلموم مؤشر معامل احلاسب

 تعريف المؤشر:

أو مصـادر   ،اسبـامل احلـ ـمعـ لـه ـارتـ ـناء زيـأثـ فــي   للمدرسـة  زائرـالـ ص ــالـمخت ويــربــمشرف التـال ُمس ْحَي

ها ي تفعيلـ ـمؤشر تعـادل درجـة القصـور فـ    ـحمـددة مـن نقـاط الـ     معامل نقاطـاً ـمختمات والـأو ال ،التعلم

 معنية .ـا وتعتمدها اإلدارة الَهدُّع وفق أداة  ُت
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  بادراتـ: اـاـعاشر  جالاــ

  ت يزة ـل درسةـت واألع ال اـ بادراـمؤشر اـ

 : تعريف المؤشر 

 :التالية ى الفقرات حدـمحدد عند حصوهلا على إحمددة وفق الوزن ال ًامدرسة نقاطـال ُ َنُتْم

 احلالي . الدراسي مكتب التعليم للعامإدارة اإلشراف الرتبوي أو خطاب شكر من  .1

على أن يتم ، معتمدةـمن جوائز التميز الزة ــائــها على جــيـوبـسـنـأو أحد م، الـمدرسة حصول .2

 احتسابها مرة واحدة فقط .

مدارس املستحقة ويضمن مطابقتها مع ـد رئيس الشؤون التعليمية أو من يفوضه قائمة بالى أن ُيع َلَع

 ي المنامج .ـمدخالت فـال

 : اإلرشاد اـطالبياحلادي عشر   جالـاـ

  مؤشر اإلرشاد اـطالبي

 : تعريف المؤشر 

ي ـمرشد الطالبي فـعلى درجة تفعيل دور الللـمدرسة حمددة  نقاطًا مشرف التوجيه واإلرشادْمَنُ  َي

 ا وتعتمدها إدارة اإلرشاد الطالبي .َهدُّع وفق أداة ُتـمدرسة، ال

 

 : اـنشاط اـطالبياـثاني عشر   جالـاـ

      ؤشر اـنشاط اـطالبيم

 : تعريف المؤشر 

ي ـددة  للمدرسة على درجة تفعيل دور رائد النشاط فــحــم اطًاـقـلطالبي نمشرف النشاط اُ  ـْمَنـَي

 وتعتمدها إدارة النشاط الطالبي .ُتع دَُّها وفق أداة ـمدرسة، ال
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   األدا  اـتدريسي وتقويم األدا  ـل عل ني وتقويم األدا  اـنوعي ـل درسة :اـثاـث عشر   جالـاـ

 ـل علم ريسياـتد األدا  تقويم مؤشرأوال  : 

 متميزـال األداء صرــحــنـي ثــيـحـب للمعلمني الوظيفي األداء تقويم يـف طبيعي منحنى إىل الوصول

 األداء ذلك ر عنبَِّعُت درجة وتدخل الفئة ذات األداء األقل يف األجود، ي الفئة ذات األداءـف للمعلمني

 لقرارًا داعمًا مستند منحنىـذلك الَعدُّ وُي ( احلذر مرحلة ) يف أنه للمعلم واضحة رسالة يط ْعوُت

 . مدرسةـال مدير

 

 درجة 86 عن ـ اـعام اـسابقـ متوسط تقويم األدا  اـوظيفي ـل درسة ثانيا  : 

لة دمعاـدرجة وفق ال 86ة لدرجة قرب متوسط األداء الوظيفي للعاملني من يَّل اُزَناملدرسة درجة َت ُ َنْمُت

 .درجة  92ىل إ واًلُصُو
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اتـقـحـلـ ـاـ                  

 اـتنظيم اـداخليملخص 

 ـوظيفي ـل عل ني : شاركني يف مؤشر تقويم األدا  اـأدوار اـ

 الـفـتـرة المتاحة دوره الترشيح درجة أو نسبة المشارك م

 المعلم 0
 الحصول على في الرغبة
 فأعلى درجة (20)

 تميز شهادة على الحصول التربوي مشرفه منإلكترونيا   الـمعلم يطلب
 ما على بناء التربوي اإلشراف إدارة من صادرة التدريسي األداء في
 من رشيحــتبــو(  فأعلى 20 ) الحالي العام خالل تقويمال فريق يراه
 ( سابقة تقارير+  أمكن ما واحدة زيارة+  حالي أداء)  المدرسة قائد

 األول من الشهر
الفصل الدراسي 

 األول

2 
 قائد

 المدرسة

 أعلى كحد  %(  21)ترشيح 

 معلمي من أعلى كحد  % 21 لكترونياإقائد المدرسة  يرشح -0
 األداء في تميز شهادة على الحصول في أحقيتهم يرى ممن المدرسة
 فريق يراه ما على بناء   التربوي اإلشراف إدارة من صادرة التدريسي

 تقارير+  أمكن ما واحدة زيارة+  حالي أداء( )  فأعلى20)  التقويم
 يتم أن شريطة األول الدراسي الفصل من األول الشهر خالل(  سابقة
 . المعلم أداء تقويم بطاقة إرفاق

 األول الشهر

 الدراسي الفصل من

 األول

 %(21) عن النسبة الزيادة

 زيارة+  حالي أداء)  مرشحيه زيادة نسبة المدرسة لقائد يحق -2
 تقارير+   (منهم لعدد زيارة هناك يكون أن يجب)   أمكن ما واحدة
)  أقصى كحد   المدرسة معلمي من% 21 عن(  المدرسة لقادة سابقة

 بشرطين (  معلما 01 المدرسة معلمي عدد كان حال في ينمعلم 6
 :اثنين

ا المدرسة قائد يكتب أن:   األول ا تقرير   عن زائد معلم لكل وصفيا   فني 
 ويبرر الوظيفي األداء تقويم بطاقة حقول حقوله في مماثال النسبة
 . الحقل درجة

 . التقويم بطاقة يرفق أن:  الثاني

 

 لمينالمع من% ( 7)إحالة 

  المدرسة معلمي من% 7 نسبته ما لكترونياإ المدرسة قائد يحيل -0
 زيارة+  حالي أداء)  فأقل درجة(  72)  يستحقون أنهم يرى ممن

 تقارير+ ( منهم لعدد زيارة هناك يكون أن يجب) أمكن ما واحدة
 األول الدراسي الفصل من األول الشهر خالل(  المدرسة لقادة سابقة

 : اثنين بشرطين

ا المدرسة قائد يكتب أن:   األول ا تقرير   مماثال معلم لكل وصفيا   فني 
 الحقل درجة ويبرر الوظيفي األداء تقويم بطاقة حقول حقوله في

 .التقويم استمارة يرفق أن:  الثاني

 األول الشهر

 الفصل من

 الدراسي

 األول

0 
 المشرف
 التربوي

 ترشيح

 من أعلى كحد  % ( 01)
 المسندين معلميه

 أمكن ما واحدة زيارة+  حالي أداء)  التربوي المشرف يرشح -0
(   سابقة إشرافية  تقارير+ ( منهم لعدد زيارة هناك يكون أن يجب)
 حال في معلمين 6)  أعلى كحد   المسندين معلميه من% 01 نسبته ما

 على الحصول في أحقيتهم يرى ممن(  معلما 61 المسندين عدد كان
  التربوي اإلشراف إدارة من صادرة التدريسي اءاألد في تميز شهادة
 تمت التي القائمة من(  فأعلى20)  التقويم فريق يراه ما على بناء

 موعد في(  قسم لكل واحد بيان) المدار  قادة من عليها الموافقة
 يرفق أن شريطة األول الدراسي الفصل من الثامن األسبوع أقصاه

 . المرشحين لجميع تقويم استمارة

 من الثامن ألسبوعا
 الدراسي الفصل

 األول
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 الـفـتـرة المتاحة دوره الترشيح درجة أو نسبة المشارك م

 النسبة عن الزيادة

(01 ) % 

 :اثنين شرطين من فالبد%  01 عن المرشحين نسبة زادت إذا  -2

ا التربوي المشرف يكتب أن:   األول ا تقرير   معلم لكل وصفيا   فني 
 الحقل درجة يبرر الوظيفي األداء تقويم بطاقة حقول حقوله في مماثال

 .التقويم استمارة يرفق أن:  الثاني

 

 المعلمين من%( 0)  إحالة

 0  نسبته ما  المدرسة قائد مع وباالتفاق التربوي المشرف يحيل -0
 أنهم يرى ممن إليه المسندين المعلمين من(  أعلى كحد  %  ) 

 فريق إلى(  فأقل درجة 72)  التدريسي األداء تقويم في يستحقون
 :ناثني بشرطين وذلك التقويم

ا التربوي المشرف يكتب أن:  األول ا تقرير   معلم لكل وصفيا   فني 
 درجة ويبرر الوظيفي األداء تقويم بطاقة حقول حقوله في مماثال
 . الحقل

 .التقويم استمارة يرفق أن:  الثاني

 

 
 من المعد التقويم فيه يفند وصفيا تقريرا التربوي المشرف يقدم - 4

 قائد مع مشاركة)  الفريق لدرجة المشرف ةمخالف حال في الفريق قبل
 ( 2 كل من0)  المعلمين من% 01 من أكثر في(  المدرسة

 

4 

 مشرف
 الـقـيادة

 المدرسية

 

 . مدرسة كل بيان على إلكترونيا  المدرسية القيادة مشرف يصادق -0
 من الثامن األسبوع
 الدراسي الفصل

 األول

 أداء تقويم بطاقة في - يانص – المدرسية القيادة مشرف يكتب -2
 التوجيهات حقل)   المدرسة قائد قبل من تعبئتها تمت التي المعلم

 زيارات بعد المدرسة قائد حققها التي  المصداقية نسبة(  والتوصيات
 . التقويم فرق

 

 مبررات دون التقويم لفرق المدرسة قائد مخالفات تعدد عند -0
 المدرسة قائد تقويم مصداقية في يةالمدرس القيادة لجنة تنظر معتبرة
 . المدرسة من نقله أو تكليفه وتجديد له الوظيفي األداء وتقويم

 

0 
 فريق
 التقويم

 

 حجم زاد ممن المرشحين بالمعلمين  قائمة تقويم فريق كل يعد - 0
 . درجات خم  ساوى أو لديهم الفجوة

 

 إلزامية إحداهما تينزيار المرشح المعلم بزيارة التقويم فريق يقوم - 2
 . الثاني أو األول الدراسي الفصل في اختيارية واألخرى

 

6 

 رئيس
 الشؤون
 التعليمية
 بالمكتب

 
 بدوره يقوم من أو المكتب في التعليمية الشؤون رئي  يدير -

 ومسؤولية،  للمعلمين الوظيفي األداء لتقويم الداخلي التنظيم
 اإلشراف مدير أو مالتعلي مكتب لمدير  بنوده بكافة تطبيقه

 .   التربوي

 

7 
 مدير
 المكتب

 

  المعلمين. أداء تقويم فريق المكتب مدير يشكل-0

 على للحصول المرشحين أسماء لكترونياإ المكتب مدير يرفع-2
 .تميز شهادة

 

 تقويم في المدرسة قائد أو المشرف مصداقية المكتب مدير يحتسب -0
 و وصفيا مبررا-إلزاما- لهما ويكتب اوإيجاب سلبا الوظيفي األداء
 . للمعلم التقويم فريق زيارة بعد حققاها التي النسبة
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 الـفـتـرة المتاحة دوره الترشيح درجة أو نسبة المشارك م

 في المدرسة قائد أو التربوي للمشرف مساءلة المكتب مدير يوجه - 4
 خم  عن المرشحين معلميهم أداء تقويم في الفجوة زيادة حال

 . فأكثر معلمين ثالثة لدى درجات
 

 متابعة التعليم مكتب ومدير التربوي اإلشراف إدارة ديرم مسؤولية -0
 األول الدراسي األسبوع قبل ووكالئها المدار  وقادة المشرفين تأهيل
 لهم االختبارات وإجراء الدراسي العام من

 

 عضوين من مكون الفريق) تقويم فريق لكل المكتب مدير يحيل -6
 مرشحين معلمين 6 عدد( خارجه من واآلخر التخصص من أحدهما
 . األداء قليلي  معلمين 2 وعدد أقصى كحد   األداء في للتميز

 

 في تميز شهادة على للحاصلين تكريميا حفال التعليم مكتب يقيم -7
 . التدريسي األداء

 

2 

 إدارة
 اإلشراف
 التربوي

 

 التقويم فريق من الحاصل المعلم التربوي اإلشراف إدارة تمنح -0
 . التدريسي األداء في تميز شهادة فأعلى درجة( 22) على

 

 التقويم فريق من الحاصل المعلم التربوي اإلشراف إدارة تمنح – 2
 بإحالته وتوصي التدريسي األداء عن مساءلة فأقل درجة( 72) على

 . الوزاري للفريق
 

 يحق الذين المعلمين عدد مكتب لكل التربوي اإلشراف إدارة تحدد -0
 . اإلشراف إدارة مشرفي ميزانية وفق ترشيحهم

 مشرف لكل معلمين X  2  اإلشراف إدارة مشرفي عدد

 

 في تميز شهادة على للحاصلين تكريميا حفال اإلشراف إدارة تقيم  -4
 . التدريسي األداء

 

 تزيد التي المكاتب لمساءلة عرضا التربوي اإلشراف إدارة تقدم - 0
 ثالثة لدى درجات خم  عن المرشحين معلميها أداء تقويم فجوة

 .فأكثر معلمين
 

2 

 مدير
 اإلشراف
 التربوي

 

  . المعلمين أداء تقويم فريق التربوي اإلشراف إدارة مدير يشكل -0

 من مكون الفريق) فريق لكل التربوي اإلشراف إدارة مدير يحيل -2
 معلمين 6 عدد( خارجه من خرواآل التخصص من حدهماأ عضوين

 . األداء قليلي معلمين 2 وعدد أقصى كحد األداء في للتميز حينمرش
 

 عبء يوازي ما عشوائيا التربوي اإلشراف إدارة مدير يختار -0
 . المرشحين عدد زيادة حال في الفريق

 

 المشرفين تأهيل متابعة التربوي اإلشراف إدارة مدير مسؤولية -4
 من األول الدراسي األسبوع لقب ووكالئها المدار  وقادة التربويين

 . لهم االختبارات وإجراء الدراسي العام
 

 للمشرف خطية مساءلة  التربوي اإلشراف إدارة مدير يوجه -0
 درجة األداء تقويم في معلم من أكثر منح إذا المدرسة قائد أو التربوي
 . ترشيحه يتم ولم  التميز معيار تعادل
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  اـداخلي اـتنظيم

 دُُّمع ، َف مدنيةـال اخلدمة من محددـال التنظيمي مربعـال يـف تقع الداخلي التنظيم اصرعن مجيع

 ويتصف حالًيا ، املتاحة اإلمكانات حدود يـ( وف املدرسي ) القائد مباشرـال الرئيس هو التقرير

 واملتابعة للمساءلة املعلمني، ونظام ألداء دقيق تشخيص إجياد ، ويضمن التطبيق بسهولة

 . التدريسي األداء على لرقابةوا

  خطوات التنظيم الداخلي :

  وحدات يـف التصفية عم معلمنيـال أداء يعاجل طبقي خارجي تقويم إجياد على التصور ىَنُيْب

 واملنافسة . والشفافية املصداقية تضمن وبشروط أداءهم فنَِّصُت

 األول اـتصنيف                                      

  ميزونـمت لمونـعـم  

 ( التدريسي األداء يـف متيز شهادة )

 التعليم مكتب مستوى:  األول المستوى

 التدريسي األداء يف متيز شهادة على احلصول لكرتونياإ إليه املسند املشرف من معلمـال يطلب : 1

 الدراسي الفصل من األول املدرسة خالل الشهر قائد من وبرتشي  ( فأعلى 93)احلالي العام خالل

 . األول

 واحد بيان )مدارس ـموافقة عليها من قادة الـالرتبوي من القائمة اليت متت ال مشرفـال يرش  : 2

 مدير أو التعليم مكتب مدير من متيز شهادة على للحصول املرشحني املعلمني(  قسم لكل

  . األول الدراسي الفصل من الثامن األسبوع أقصا  موعد يـف الرتبوي اإلشراف

 حال يف معلمني 6)  له املسندين علمنيامل من% 11حيق للمشرف الرتبوي ترشي  ما نسبته  :  3

 . ( معلمًا 61 له املسندين عدد كان

 يمر معلم وصفي لكل فين لكرتونيإ %  البد من إرفاق تقرير 11إذا زادت نسبة املرشحني عن  :  4 

معتمدة ـا الستمارة تقويم األداء الوظيفي الي حقوهلـتقويم مماثلة ف استمارة ويرفق ترشيحه فيه

 . مرشحنيـال جلميع مدنيةـمن ديوان اخلدمة ال

 6) أقصى  دٍَّحَك املدرسة معلمي من% 21 عن مرشحيه نسبة زادت مدرسة إذاـحيق لقائد ال  :5 

 فيه يمر وصفيًا فنيًا تقريرًا يكتبأن (  معلمًا 31 مدرسةـال معلمي عدد كان حال يـف معلمني
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 من معتمدةـال الوظيفي األداء تقويم الستمارة حقوهلا يف مماثلة تقويم استمارة ويرفق ترشيحه

 بيان على لكرتونيًاإ املدرسية القيادة مشرف ويصادق مرشحني، ـال جلميع مدنيةـال اخلدمة ديوان

 ممرات . يرفق فال النسبة حدود يـالرتشي  ف كان ، أما إذا مدرسة كل

 الرتبوي للمشرف)  اإلشراف مدير أو التعليم مكتب مدير قبل من خطية مساءلة جيهيتم تو :  6

 مخس عن أو تزيد تساوي مرش ـال للمعلم األداء تقويم يـف فجوة وجود عند(  مدرسةـال قائدل أو

 . فأكثر مرشحني أربعة لدى درجات

ف القيادة املدرسية أن يذكر يلزم مدير إدارة اإلشراف الرتبوي أو مدير مكتب التعليم أو مشر :  7

ة نسبــ  قل ) التوجيهات والتوصيات (ــ ح مدرسةـمشرف الرتبوي او قائد الـيف بطاقة تقويم ال نصًا

لتمير مصداقية  ، بعد زيارات فرق التقويم مدرسةـو قائد الاملصداقية  اليت حققها املشرف أ

  .مدرسةـتقويم املشرف الرتبوي وقائد ال

املدرسة أو درجة  يف بقائه أو املدرسة لقائد التكليف جتديد يف مدرسيةـالات القياد جلنة ْنُظُرَت :  8

 مصداقية يف تقويم أداء املعلمني .ـعلى نسبة ال بناًء تأثر تقوميه الوظيفي

 مخس ساوى أو لديهم الفجوة حجم زاد ممن املرشحني باملعلمني قائمة تقويم فريق كل دُُّيع  :  9

 . درجات

 :  ط عامة يف عمل املؤشر ضواب

وذلك بعد حصوهلم على  ممارس تقويم شهادةحيملون ها ممن مدارس ووكالؤـيشارك قادة ال  : 1

سبة ال تقل ـنـري بــريــحــمعتمدة واجتيازهم االختبار التـبرنامج ال يقل عن ثالثة أيام وفق احلقيبة ال

  % . 81عن 

 

 

 

معلمني متميزين  ستة عضوين منمكون  فريق لكل اإلشراف رمدي أو التعليم مكتب مدير حييل  : 2

 لزيارتهم . أقصى كحٍد ومعلمني اثنني قليلي األداء 

 أو األول الدراسي الفصل يف التقويم فريق قبل يقوم فريق التقويم بزيارة املعلم املرش  من  : 3

 اختيارية . وأخرى ملزمة واحدة زيارة الثاني

 

 ووكيل قائدين اثنني أو قائديف احلاالت الطارئة ميكن االستعانة ب
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واآلخر من ختصص ــ  إلزامًاــ  عضوين أحدهما من ختصص املعلم من ُيشكل فريق التقويم  : 4

جيب مراعاة التنوع يف التخصص يف عملية التقويم ويستثنى من ذلك احلاالت  خمتلف وعليه

  الطارئة فيص  التقويم من فريق غري متخصص .

مدارس ـرفني وقادة المشـر مكتب التعليم متابعة تأهيل الــديــمسؤولية مدير إدارة اإلشراف وم  : 5

 ووكالئها قبل األسبوع الدراسي األول من العام الدراسي وإجراء االختبارات هلم .

 أكثر املدرسة( يف قائد مع )مشاركة الفريق وضعها اليت للدرجة مدرسةـال قائد خمالفة عند  : 6

فيه خمالفة  ُدنُِّيَف وصفي تقرير تقديم يلزمه مرشحيه من(  معلمني أربعة كل من واحد% )  25 من

 قائد مناقشة يـف احلق يفوضه من أو التقرير معتمدـول، التقويم فريق قبل من املعد للتقويم تقوميه

 . يرا  ما وفق التقويم اعتماد ثم ومن مدرسةـال

 القيادة جلنة تنظر معتمة ممرات دون التقويم لفرق مدرسةـال قائد خمالفات تعدد عند  : 7

له وجتديد تكليفه أو نقله من  الوظيفي األداء وتقويم مدرسةـال قائد تقويم صداقيةم ــيف مدرسيةـال

 مدرسة .ـال

 اإلشراف أو مدير املكتب مدير خيتار احملدد التقويم فرق عبء عن مرشحنيـال عدد زيادة عند  :  8

 كما واملشرف املدرسة قبل قائد من البقية ويتم تقويم الفرق عبء يوازي ما عشوائيًا مرشحنيـال من

فشهادة التميز  ،مرش   شهادةـال ن ُيْم ال لكن للتميز ، احملدد املعيار عن تقوميهم زاد ولو السابق يـف

 مرتبطة بالفريق . 

 تقويم يفــ  من خارج قائمة املرشحنيــ  معلم من أكثر الرتبوي املشرف أو املدرسة قائد َ َنَم إذا  :  9

 ممراتـال تكن مل وإذا خطية مساءلة ماهل يوجه مرشحًا يكن ومل يزالتم معيار تعادل درجة األداء

 اختاذ يـف ينظر و مناسب بقدر التقويم يـف وتراعى الوظيفي األداء تقويم يف عليها ينص قوية

 . أخرى إجراءات

 األداء لتقويم الداخلي التنظيمبدور   يقوم من أو املكتب يـف التعليمية الشؤون رئيس يُرد ُي  : 11

 .   اإلشراف مدير أو املكتب ملدير  بنود  بكافة تطبيقه ومسؤولية للمعلمني الوظيفي

 ادةــهــش مــويـقـــتــال قــفري قبل من فأعلى درجة(  98 ) على احلاصل معلمـال اإلشراف إدارة ُ َنْمَت   : 11

 اختصاص من  ستولي الرتبوي إدارة اإلشراف اختصاص من وهي(  التدريسي األداء يف متيز) 

 جراءات إلدارة اإلشرافاإل كافة اجتياز بعد مرشحيها أمساء فقط مكاتبـال وترفع مكاتبـال

 .  الرتبوي
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 املرشحني أمساء من ددًاــ ع األول الدراسي الفصل هايةــ ن لكرتونيًاإ التعليم مكتب مدير ُعَفْرَي   : 12

 . املكتب فريق يزورهم الــ  مكتب لكل اإلشرافحددته إدارة  الذي العددــ   متيز شهادة على للحصول

 على حصوهلم بعد وذلك تقويم ممارس مؤهل حيملون ممن هاووكالؤ املدارس قادة يشارك  : 13

 عن تقل ال بنسبة التحريري االختبار واجتيازهم املعتمدة احلقيبة وفق أيام ثالثة عن يقل ال برنامج

 يم على أن يراعى التخصص يف تقويم الفرق .حتى وإن كانوا من خارج مكتب التعل % 81

 العام يـف امــأي ةــعــسب مشرف لكل خيصص حبيث نــيــويــربــالت مشرفنيـال ؤشرات أداءــم ُلدََّعُت  : 14

 نقطة(  511 ) نقطي املعلمني وبوزن ألداء التقويم فرق ضمن معلمني(  8 )أداء  قويمــلت الدراسي

 . معلمني X   4املشرفني عدد:  مبعادلة

(   الوظيفي األداء تقويم ) ممارس لــيـتأه شهادة أعضاؤ  لــمــحــي مامل الفريق تقويم يص  ال   : 15

 اختبارًا%  81 ـب نهايته يف وجيتاز الوظيفي األداء تقويم يف مكثف تدرييب برنامج على حيصل أن بعد

 ومين  التفسريية ومذكرتها التعليمية ئفالوظا لشاغلي الوظيفي األداء تقويم الئحة يـف حتريريًا

 االختبار، اجتياز بعد(  الوظيفي األداء تقويم ممارسة تأهيل ) الرتبوي اإلشراف إدارة من شهادة

 . مدير مكتب التعليمإدارة اإلشراف الرتبوي، وهذا من مسؤولية  دَُّعوُي

الرتبوي  املعلم ، املدير ، املشرف )  من ابتداء بها يعتد وال لكرتونيةإ غري إجراءات أي تص  ال  : 16

 تقويم فريق اإلشراف ، التقويم ، مدير إدارة فريق ، التعليم  مكتب مدير ،رئيس الشؤون التعليمية

 . العامة لإلشراف الرتبوي ( باإلدارة  الوظيفي األداء

 

 

 ( بمكات فيها التي محافظاتـال)  التربوي اإلشراف إدارة مستوى:  الثاني مستوىـال

 خارجه عدد من وآخر التخصص من أحدهما عضوين من فريق لكل اإلشراف مدير حييل  : 1

 . التعليم مكاتب من املرشحني من أقصى كحٍد معلمني مثانية

 إدارة مشريف ميزانية وفق ترشيحهم حيق الذين املعلمني عدد مكتب لكل اإلشراف إدارة حتدد  : 2

 . مشرف لكل معلمني X 8اإلشراف  إدارة ريفمش عدد:  التالي النحو على اإلشراف

 الدراسية أو القيادة املدرسية فقط . ملؤشر : هو مشرف املادةرتبوي يف ااملشرف ال
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 كل هايةــ ن إلزامًاــ  تقيم مكاتب التعليم أو إدارات اإلشراف الرتبوي اليت ليس فيها مكاتب  : 3

 شهادة على احلاصلني املعلمني لتكريم حفال السنوية بنجازاتهم معلمنيـال متتع وقبل دراسي عام

  ومبشاركة جمتمعية تقدم حوافز قيمة  اإلدارة يـف ياالعل القيادات أحد حبضور وذلك،  متيز

 مؤشرات يـف إقامة احلفل  ُجَرْدالرتبوي ، وُي م عن إدارة اإلشرافــاحتفال مكاتب التعلي يغين وال

 معلمنيـال لتكريم الداعمة اجلهات ستقطابال ُجَرْد، وُينقطة ( 511 ) بوزن الرتبوي اإلشراف إدارة

 أخرى .  ( نقطة 511 ) شواهد وفق متميزينـال

 معلميها أداء تقويم فجوة تزيد اليت مكاتبـال مساءلةـل عرًضا الرتبوي اإلشراف إدارة تقدم  : 4

 معلمني .(  4)  لدى درجات(  5)  عن مرشحنيـال

 . بالوزارة التربوي لإلشراف العامة اإلدارة مستوى:   الثالث مستوىـال

 ويزور ختصصه يف متميزينـال قائمة الرتبوي لإلشراف العامة اإلدارة من الوزاري الزائر يطلب : 1

 الوزاري املشرف ويعد اإلشراف إدارة من التخصص مشرف مبشاركة على األقل  واحدًا منهم معلمًا

 .  للمعلم وظيفي أداء تقويم استمارة مدرسةـال وقائد التخصص مشرف وبني بينه مشاركة

 وزارية تدريسي متيز شهادة مين  فأكثر (98) على الوزاري ءاألدا تقويم يف املعلم حصول عند : 2

 ( . تدريسي متيز)  ( نقطة511املعلم ) واملكتب التابع له إضافية نقطة (1511مدرسته ) ومتن 

 تكرميي جمتمعية يف إقامة حفل مشاركة طريق عن الرتبوي لإلشراف العامة تنظر اإلدارة : 3

 منطقة أو حمافظة. كل من ختصص كل يف دريسياألداء الت للمعلمني املتميزين يف

   الثاني التصنيف

   داء أقلأ ذوو معلمون

 ( األداء قليل معلم ومساءلة إحالة )

  . التعليم مكتب مستوى:  األول المستوى

 يستحق أنه يرى ممن إليه املسندين املعلمني من(  أعلى ٍدَحـَك%  )  3 الرتبوي املشرف حييل  : 1

 يـف معلمان)  التقويم فريق إىل مدرسةـال قائد مع وباالتفاق ( فأقل درجة 79)  اءاألد تقويم يف

 الدراسي الفصل من  الثامن األسبوع أقصا  موعد يـف ( معلمًا 61 له املسندين عدد كان حال

 األول .
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 حال يـفــ  تقريبًاــ  معلمني 2)  له املسندين معلميه من%  3 عن املشرف مرشحي نسبة زادت إذا  : 2

 ممرات فيه يذكر معلم لكل فين تقرير  الكرتونًيإ يرفق(  معلمًا 61 له املسندين عدد كان

  . محالنيـال جلميع تقويم استمارة ويرفق الوظيفي األداء حلقول مماثال وصفيا  اإلحالة

 يـفــ  بًاتقريــ  معلمني 2)   مدرسةـال معلمي من%  6 عن  املدرسة قائد مرشحي نسبة زادت إذا  : 3

إحالته  فيه يمر معلم لكل وصفيًا فنيًا تقريرًا يكتب(  معلمًا 31 مدرسةـال معلمي عدد كان حال

 القيادة مشرف ويصادق التخصص مشرفـل تقويم استمارة ويرفق الوظيفي األداء حلقول مماثال

 قــرفـت الـف ةـبـنســال دودــح يـ  فــيــرشــلتا انــك إذا أما،  مدرسة كل بيان على لكرتونيًااملدرسية إ

 ممرات .

 أيام سبعة يـف معلمني 8 فريق لكل الرتبويإدارة اإلشراف  مدير أو التعليم مكتب مدير حييل   : 4

 . أداء قليلي ومعلمني اثنني  متميزين ستة معلمني

 الدراسي لــصـالف يـف ويمالتق فريق قبل من محالـال معلمـال ارةــزيــب مــويــقــالت قــريــف ومــقـي  : 5

 . اختيارية وأخرى ملزمة واحدة زيارة الثاني أو األول

 أكثر يف املدرسة قائد مع مشاركة الفريق وضعها اليت للدرجة املدرسة قائد خمالفة عند  : 6

 فيه ُدنََّفُي وصفي تقرير تقديم ممن متت إحالتهم فيلزم( اثنني  معلمني كل من واحد% )  51 من

 قائد مناقشة يـف احلق يفوضه من أو التقرير معتمدـ، ول التقويم فريق قبل من معدـال مالتقوي

 . يرا  ما وفق التقويم اعتماد ثم ومن مدرسةـال

ات القياد جلنة تنظر معتمة ممرات دون التقويم فرقفـي  مدرسةـال قائد خمالفات تعدد عند  : 7

 من نقله أو تكليفه وجتديد له الوظيفي األداء تقويمو املدرسة قائد تقويم مصداقية يف مدرسيةـال

  . املدرسة

 من اإلشراف الرتبوي مدير خيتار محددـال التقويم فرق عبء عن مرشحنيـال عدد زيادة عند  : 8

مشرف ـوال مدرسةـقبل قائد ال ، ويتم تقويم البقية من الفرق عبء يوازي ما عشوائيًا مرشحنيـال

 .لإلحالة محددـال معيارـال عن تقوميهم زاد ولو السابق يف كما الرتبوي 

 األداء لتقويم الداخلي التنظيم بدور  يقوم من أو مكتبـال يف التعليمية الشؤون رئيس يدير  : 9

 . اإلشراف مدير أو مكتبـال مديرـل  بنود  بكافة تطبيقه ومسؤولية للمعلمني الوظيفي

 التقويم فريق قبل من فأقل درجة(  79 ) على حلاصلا معلمـال الرتبوي اإلشراف إدارة متن   :11

 من أن تتخذ وهلا ، الوزاري فريقـال إىل هـي بنحالتـوصــها أن تـول يــســدريــالت األداء عن مساءلة

 .   مناسبا ترا  ما اإلجراءات
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 ءأمسا من ددًاــ ع األول الدراسي الفصل هايةــ ن لكرتونيًاإ التعليم مكتب مدير يرفع  :11

 ال(. )  مكتب لكل اإلشراف إدارة حددته الذي العدد)  متيز شهادة على للحصول مرشحنيـال

 ( املكتب فريق يزورهم

 العام يف أيام سبعة مشرف لكل خيصص حبيث الرتبويني املشرفني أداء مؤشرات تعدل  :12

 نقطة( 511) طينق وبوزن املعلمني ألداء التقويم فرق ضمن معلمني(  8 ) أداء لتقويم الدراسي

 . معلمني X 4 املشرفني عدد: مبعادلة

(   الوظيفي األداء تقويم ممارس)  تأهيل شهادة أعضاؤ  حيمل مامل الفريق تقويم يص  ال  :13

%  81 ـب نهايته يف وجيتاز الوظيفي األداء تقويم يف مكثف تدرييب برنامج على حيصل أن بعد

 ومذكرتها التعليمية الوظائف لشاغلي الوظيفي داءاأل تقويم الئحة يـف حتريريًا اختبارًا

 بعد(  الوظيفي األداء تقويم ممارسة تأهيل ) الرتبوي اإلشراف إدارة من شهادة ومين  التفسريية

  . الرتبوي اإلشراف إدارة ومدير التعليم مكتب مدير مسؤولية من هذا ويعد،  االختبار اجتياز

 فاملساعد فاملشرف فاملدير املعلم من ابتداء بها يعتد وال يةالكرتون غري إجراءات أي تص  ال  :14

 إدارة يف الوظيفي األداء تقويم ففريق اإلشراف فمدير التقويم ففريق املكتب فمدير املكتب يف

 . فالوزارة اإلشراف

 

 . ( مكاتب فيها التيالـمناطق  ) التربوي اإلشراف إدارة مستوى:  الثاني المستوى

معلمني  خارجه من وآخر التخصص من أحدهما عضوين من فريق لكل اإلشراف مدير حييل  : 1

 . التعليم مكاتب من احملالني من أقصى كحٍد اثنني قليلي األداء 

 مشريف ميزانية متت إحالتهم وفق الذين عدد املعلمني مكتب لكل اإلشراف الرتبوي إدارة حتدد : 2

 :  التالي النحو على اإلشراف إدارة

  ( مشرف لكل معلمني)  X  2 اإلشراف إدارة يـمشرف عدد             

 

   بالوزارة التربوي لإلشراف العامة اإلدارة مستوى:   الثالث المستوى

 قائمةــ  الرتبوي لإلشراف العامة اإلدارة من الوزاريــ  الزائرالـمشرف الرتبوي العام  يطلب  :1

 املشرف ويعد،  واحدًا منهم على األقل معلمًا ويزور ختصصه يف األداء قليلي احملالني معلمنيـال

 . للمعلم وظيفي أداء تقويم استمارة املدرسة وقائد التخصص مشرف وبني بينه مشاركة الوزاري
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ن ــ ع وزاريًاــ  تتم مساءلته ( درجة فأقل79) على الوزاري األداء تقويم يف املعلم حصول عند :2

 .أدائه التدريسي 

 أخرى تراها مناسبة . إجراءات اختاذ أي يف الرتبوي لإلشراف العامة ارةاإلد تنظر  :3

 

 :  وفق اخلطوات التاليةــ  التنظيم الداخليــ  للمعلمني تقويم األداء الوظيفييتم 

حصول قائد املدرسة على شهادة تأهيل تقويم األداء الوظيفي بعد دورة تدريبية ال تقل عن :   1

 % . 81ختبار التحريري مبا ال يقل عن ثالثة أيام واجتياز  اال

 عن تقل ال تدريبية دورة بعد الوظيفي األداء تقويم تأهيل شهادة على املدرسة وكيل حصول :   2

 . % 81 عن يقل ال مبا التحريري االختبار واجتياز  أيام ثالثة

 . قل بنفادة معتمدةمشاركة قائد املدرسة يف فرق تقويم األداء الوظيفي ثالثة أيام على األ:    3

 ادةــبنف لــاألق ىــلــع امــأي ةــالثــث الوظيفي األداء تقويم فرق يـف مدرسةـال وكيل مشاركة:   4

 . معتمدة

دراسي حفال تكرمييا للمعلمني احلاصلني على شهادة متيز حبضور  عامتقيم املدرسة كل :   5

 مدير اإلشراف الرتبوي أو مكتب التعليم .

متميزين ،  وتقوم إدارة ـمعلمني الـمدرسة شراكة جمتمعية وتوثقها لتكريم الـطب التستق:   6

 شراف أو مكتب التعليم بعملية تقويم درجة الشراكة .اإل

متوسط تقويم األداء  معادلة وفق متوسطـال من قربها لدرجة تنازلية درجة مدرسةـال متن :   7

  .( حتكيمًا 86الوظيفي للمدرسة للعام السابق عن الدرجة ) 

 

 

 

 

 



 67من  67الصفحة 

 : مؤشر األداء التدريسي خالصة

 : العام  نهاية يـف مؤشرـال يقيس

 تعليم ومكتب مدرسة كل يف التدريسي األداء يف متيز شهادة على احلاصلني املعلمني ةَبْسن  : 1  

 . الوزارة مستوى وعلى تعليمية إدارة كل ويف

 

 مدرسة كل يـف التدريسي األداء يـف قليل لى أداءع واحلاصلني محالنيـال معلمنيـال ةبْسن  : 2

 . الوزارة مستوى وعلىم ، تعلي إدارة كل يـوف،  تعليم ومكتب

على مستوى  معلمنيـال عدد إمجالي من األداء قليلي متميزين إىل نسبةـمعلمني الـال ُةَبْسن  : 3

 . الوزارة إدارة اإلشراف الرتبوي ، وكل مكتب ، وكل إدارة تعليم ، وعلى مستوى

 ىَرْجُت)  اريةـيـعـم ةــمــيـق راتــؤشــق الـمـيــطبـــتـــاألوىل ل ةــسنـــال ةـــسبـــن ُدـَمــَتــْعــُت        

 . الرتاجع أو التقدم قيمة وتستخرج(،  األربعة الـمستويات على مقارنة عليها

 

 يتم التواصل مع مالحظات ـلوا مقرتحاتـالستفسارات والل

 1513139616 يــمرضـال  ــالــبن ص لطفي: ور ــتــالدك

 1515763961حممد بن عبدالرمحن الـمشعف األستاذ : 

 1555416185حممد بن عبدالرمحن الـيحيى  األستاذ :

 1542939389عايض بن علي الـشمراني  األستاذ :

 1565541145األستاذ : غازي بن بهاج القثامي 

 تيأو على الميد اإللكلرتوني اآل

edarh18@gmail.com   
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