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المقدمة
الحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان مالم يعلم ،والصالة والسالم على المعلم األول نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه الذين نشروا
العلم في اآلفاق وبعد؛
فإن وزارة التعليم ممثلة في اإلدارة العامة لإلشراف التربوي وسعيًا منها للتطوير المستمر لألداء اإلشرافي والمدرسي في الميدان
التربوي اتجهت إلى تصميم وتفعيل نظام قيادة األداء اإلشرافي والمدرسي ،وهو منهج استراتيجي تستخدمه جميع المؤسسات ذات األداء
الفعال حول العالم حيث إن عدم وجود قيادة لألداء في مؤسسة ما يترك آثاراً سلبية متعددة منها؛ وجود جهود كبيرة وإجهاد في العمل
دون تحقيق نتائج تذكر!
ويعود ذلك إلى الحاجة للتركيز في األداء بتوجيه الجهود في اتجاهات مرغوبة بدل إنهاكها في أعمال ذات أثر محدود ،وإلى
القدرة على معرفة موطن الخلل بدقة ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لها ،ومنها أيضًا مكافأة الفشل وتغييب النجاح فكالهما ال يمكن التعرف
عليه دون قياس دقيق وهو ما يحققه نظام قيادة األداء بفعالية عالية.
عال وقد يكون  -أحيانا -
إن قيادة األداء بحاجة ماسة إلى وجود أجهزة إنذار مبكر تتعرف على مواطن الخلل وتحذر منه بصوت ٍ
مزعجا إال أنه – وبال شك  -يحذرنا قبل تدهور األداء ووقوع الكارثة.
وفي حال عدم وجود تلك األجهزة تبقى الكلمة لثالث فئات :فئة االنطباعات ،وفئة المصالح ،واجتهادات المخلصين ،وبينها صراعات
تجذب – جميعها  -األداء في اتجاهات متعددة تبعًا لقوة الجذب.
إننا أولى الناس بإتقان العمل استجابة لشريعتنا وتلبية لدعوة نبينا  -عليه الصالة والسالم – ثم لحجم اإلنفاق الحكومي على التعليم،
ووجود كفاءات متميزة وقادرة على االرتقاء.
من هنا جاء تصميم منظومة قيادة األداء اإلشرافي والمدرسي التي تشتمل على أقسام أربعة لتقويم األداء اإلشرافي والمدرسي وهي:
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القسم األول :مؤشرات قيادة األداء اإلشرافي (الكمية ،النوعية ،رؤساء األقسام اإلشرافية)

		

القسم الثاني :مؤشرات قيادة األداء المدرسي (الكمية ،النوعية)

		

القسم الثالث :مؤشرات قيادة أداء المعلمين (الكمية ،النوعية)( :قيد البناء)

		

القسم الرابع :مؤشرات بناء وتنفيذ الخطط اإلشرافية والمدرسية

والمنظومة هي صورة متكاملة للتأثير في األداء اإلشرافي والمدرسي حيث تستند إلى جمع البيانات الكمية والنوعية من مصادر
متعددة وبطرق مختلفة منها الفردي ومنها الجماعي ِ
(فرق) من مستفيدين ومن عاملين ومن متخصصين (أخصائي تقويم) ومن مختلف
المستويات.
ولتحقيق مبادئ الجودة في تطبيق المؤشرات فقد اشترطت المنظومة اجتياز القيادات اإلشرافية والمدرسية وأخصائي التقويم برامج
تأهيلية بحقائب تدريبية محكمة واختبار تحريري معيار التجاوز فيه ال يقل عن  %80مما يعني عدم ممارسة أي قائد لعمليات التقويم في
المنظومة إال بعد الحصول على شهادة تأهيل تقويم من إدارة اإلشراف التربوي.
وتحدد المنظومة آليات لتحليل المؤشرات بمستوياتها المختلفة ،كما تقوم على إصدار أحكام تحذيرية تحدد مواطن الخلل بدقة في
صورة من الشفافية والتنافس.
كما تحدد ضوابط المساءلة والمحاسبة التربوية والرقابة بمجموعة من الضوابط منها :التعمد بتزويد بيانات خاطئة وعدم
االستجابة إلجراءات التصحيح.
وتبني برامج متعددة للتصحيح ،وتستند إلى منهجية تقديم الدعم في جميع نتائج المؤشرات.
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منظومة قيادة األداء اإلشرافي والمدرسي

مؤشرات
كمية

القسم األول

القسم الثاني

القسم الثالث

القسم الرابع

مؤشرات قيادة األداء
اإلشرافي

مؤشرات قيادة األداء
المدرسي

مؤشرات قيادة أداء المعلمين

مؤشرات بناء وتنفيذ الخطط
اإلشرافية والمدرسية

مؤشرات
نوعية

مؤشرات
أداء رؤساء
األقسام

مؤشرات
أداء رؤساء
األقسام
اإلشرافية

( كمي )

(نوعي)

اإلشرافية

مؤشرات
كمية

مؤشرات
كمية
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مؤشرات
نوعية

مؤشرات
نوعية
تقويم
بناء
الخطط

تقويم
تنفيذ
الخطط

أهمية قيادة األداء اإلشرافي
قيادة األداء اإلشرافي تنقل األداء من ( )1إلى ()10

1.1من تقارير إلى مؤشرات
2.2من أداة إلى أدوات
3.3من موسمي إلى مستمر
4.4من السرية إلى الشفافية
5.5من اجتهادات إلى نظام
6.6من فردي إلى مؤسسي
7.7من انطباعات إلى معايير
8.8من وظيفي إلى تغذية راجعة
9.9من جهود مرهقة إلى عمل مركز
1010من أسلوب واحد إلى أساليب متعددة
9

مؤشرات أداء إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم
أهداف ووظائف وضوابط مؤشر أداء إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم:
تحسين فعالية وكفاية أداء إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم
الهدف العام
الهدف اإلجرائي وصف مستمر ألداء إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم وفق المعايير والنتائج المحددة
•وصف أداء إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم بصفة مستمرة.
•تحديد اتجاه التغير الذي حدث في أداء إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم.
•التشخيص الدقيق التفصيلي لألداء اإلشرافي.
•التحذير من جوانب الضعف في األداء في إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم.
وظائفه

•تمكين مدير اإلشراف التربوي ومدير مكتب التعليم والمشرفين التربويين وقادة المدارس
من إيجاد أداة للتقويم الذاتي.
•تركيز األداء اإلشرافي في اتجاهات مرغوبة.
•إيجاد بيئة تنافسية محفزة لألداء الفعال في إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم.
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•سهل وسلس يفهمه الجميع.
•التركيز على األداء األساسي.

(ماذا تريد؟)

ضوابط عامة يجب أن تتوافر في المؤشر

•يعطي صورة واضحة بصفة مستمرة لألداء.
• ُي ِ
وجد بيئة تنافسية تدفع نحو اإلنجاز.
•يحدد مواطن الخلل في األداء بدقة وال يفسر وال يحلل األسباب.
•يمكن من التقويم الذاتي لألداء.
•ال يحمل أعباء جديدة للمشرف أو المكتب.
•يوجه األداء نحو التوجه المحدد في تعميم تنظيم العمل اإلشرافي بدقة.
•يوجد أداة جديدة غير التقارير لتقويم األداء (تعدد األدوات يرفع المصداقية).
•يرتب إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم وفق األداء.
• ُيطور بشكل تدرجي بإسهام فاعل من إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم.
•يمزج بين الكمي والنوعي بدرجة مناسبة لمراحل البناء.
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عبء العمل على المشرف  /المشرفة التربوي/ة من تطبيق نظام قيادة األداء:
 المنظومة لم تدرج أي عمل جديد أو مبتكر على اإلشراف التربوي بل هي أعمال اعتيادية ينفذها اإلشراف التربوي قبل تطبيق المنظومةوالمؤشرات.
 عبء العمل على المشرف تم احتسابه للمرونة على ( )24أسبوعا فقط ،أي أنه يستطيع تحقيق المعايير الواردة في المؤشر في تلكالفترة من العام الدراسي وتمثل  % 66.6أي أن هناك ( )12أسبوعًا لم تدخل في احتساب عبء العمل ،فتكون ألداء مهام أخرى وتمثل .% 33.3
 لم تفرض المنظومة أي شواهد (توثيق) جديدة محددة وإنما تطالب بالتوثيق المتعارف عليه قبل المنظومة. تصميم المنظومة بجميع أجزائها قد ُحكم على عدة مستويات وبأكثر من أسلوب ومن شريحة واسعة من المشرفين والقيادات والتغذيةالراجعة الناتجة من عمليات التطبيق كانت أفضل أنواع التحكيم ،واتخاذ القرارات كان على توجه الغالبية وتوجه القيادات ،وتبقى بعض
اآلراء المخالفة على نوع التصميم وليس على هدفه أمرا طبيعيا.
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تصنيف فئات األداء اإلشرافي:
تصنف إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التربية والتعليم تصنيفا رتبيا وفئويا ويختلف نوعه وفق االحتياجات ،ففي مؤشر األداء
محكيا وفي باقي المؤشــرات تصنف تصنيفا محكيا إلى خمس فئات على النحو التالي:
اإلشرافي الكمي تصنف تصنيفا معياريا ال
ّ

								

								
								
								

								

أداء ممـــــيز :
أداء جــــــيد  :برتقالي
أداء متوســـط  :أصـفـر
أداء قلــــــيل  :بــنــي
أداء غير مناسب  :أحـمــر
أخضـر
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إدارة المنظومة
تدير المنظومة إدارة البرامج والدراسات في اإلدارة العامة لإلشراف التربوي وتتكون من:
• إدارة المؤشرات
• إدارة التقنية
• إدارة الرقابة والدعم.
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مصادر األخطاء في رصد البيانات
(تستوجب استبعاد المكتب من التصنيف)
1 )1التضخم في البيانات بما ال يتناسب مع عبء العمل على المشرف ومن ذلك :الزيادة غير المبررة وصوال إلى ( )1,5من المعيار.
2 )2مخالفة تعريف المؤشر ومفهومه وضوابطه ومن أمثلة ذلك :إرفاق شهادة تميز داخلية أو من جهة غير معتمدة.
3 )3إدخال بيانات غير موثقة توثيقا صحيحا ومن ذلك :وجود تعميم برقم وتاريخ إال أنه لم يصل إلى جميع المستفيدين.
4 )4رصد البيانات األساسية للمكتب (أعداد المعلمين ،قائدي المدارس ووكالئها ،المشرفين التربويين  )......بما ال يمثل الواقع.
5 )5تعمد رصد بيانات مضللة.

رصد أحد هذه األخطاء من قبل الفريق يستلزم أحد اإلجراءات التالية أو كلها:
1 )1نقل المكتب آليا إلى فئة (أداء غير مناسب) لوجود بيانات مضللة.
2 )2توجيه مساءلة.
3 )3وضع المكتب في قائمة المكاتب المستهدفة بالتدقيق الشامل.
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17

18

مجاالت ومعايير ومؤشرات أداء إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم
أو ً
ال  /مؤشرات يؤديها المشرف التربوي وعددها ( )11مؤشرا
المجال

المعيار

المؤشر

الزيارات الصفية

2

عدد الزيارات الصفية والفنية المنفذ

الوزن وطريقة حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

 4000نقطة
وتحسب بالمعادلة التالية:
إجمالي عدد المعلمين +مدير ووكيل × 2
=%100

مستمر

استمارة
التقويم أو
التشخيص أيا
كان نوعها

=  4000نقطة

19

المجال

المعيار

تطبيقات التعلم
النشط أثناء الزيارة
الصفي

6

المؤشر

الوزن وطريقة حساب المؤشر

يرصد المشرف التربوي – إيجابا أو سلبا – استراتيجيات
التعلم النشط المطبقة أثناء الزيارة الصفية.

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

ويلزم تعبئة استمارة التقويم المعتمدة بشروطها السبعة
في حال التطبيق مع تدوين الدرجة ،وفي حال عدم التطبيق
يدون المشرف الحسم مباشرة في بطاقته اإللكترونية.
● على أن يبرر المشرف التربوي في استمارة التقويم
المعتمدة تحقيق كل عنصر من عناصر تقويم التعلم
النشط ،فيذكر مواقف وشواهد من الدرس تدل أن المعلم
حقق ذلك المعيار (وجود التبرير شرط الحتساب التطبيق)
بالشروط التالية:
 -1يحدد طريقة توصيف وإعالن األهداف.
 -2يحدد طريقة ودور الطالب في تحقيقها.
 -3يذكر مواقف تدل على أن دور المعلم موجه وميسر.
 -4يقدر عدد األسئلة التي سألها الطالب لزمالئهم أو للمعلم
(حوار متبادل بين الطالب أنفسهم والمعلم).
 -5يحدد مدى حيوية الطالب في التفاعل الصفي.
 -6يحدد المفاهيم التي أوجد لها الطالب معنى مرادفا.
 -7يحدد كيف وصل الطالب إلى (التحليل ــ التركيب ــ
التقويم).
على أن يطابق المشرف العناصر السابقة مع اإلعداد الكتابي
للمعلم.
ويلزم فرق التدقيق والفرق الزائرة األخرى تقويم
المبررات ،وفي حال عدم وجود مبررات قوية فال يتم
احتساب التطبيق واعتماده.
20

 1500نقطة

وتحسب بالمعادلة التالية:
عدد الزيارات الصفية لجميع المشرفين
= عدد حاالت الرصد في بطاقة
المشرفين إيجابا وسلبا =  1500نقطة

مستمر

البطاقة

المجال

المعيار

المؤشر

الدروس التطبيقية

2

إجمالي عدد الدروس التطبيقية المنفذ

ورش العمل

2

إجمالي عدد الورش المنفذ

اللقاءات التربوية

2

إجمالي عدد اللقاءات التربوية المنفذ

الوزن وطريقة حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

وتحسب بالمعادلة التالية:

مستمر

 300نقطة

طريقة
التوثيق

إجمالي عدد المشرفين × %100 = 2
=  300نقطة
 300نقطة
وتحسب بالمعادلة التالية:
إجمالي عدد المشرفين × %100 = 2

مستمر

=  300نقطة
 300نقطة
وتحسب بالمعادلة التالية:
إجمالي عدد المشرفين × %100 = 2

ال يشترط
محتوى معين
وال يزيد
عن صفحة
واحدة A4
سواء أكانت
ورقية أو
إلكترونية وال
ُيطلب طباعتها
إن كانت
إلكترونية

مستمر

=  300نقطة
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المجال

المعيار

المؤشر

تحليل النتائج

2

تقرير تحليل نتائج الطالب وتفسير ها والتغذية
الراجعة المنفذ للفصل الدراسي األول ونهاية العام

تحليل األسئلة

2

الفئة األولى
بالرعاية

3

الوزن وطريقة حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

 300نقطة
وتحسب بالمعادلة التالية:
إجمالي عدد المشرفين ×  2تقرير لكل
مشرف = %100

مستمر

=  300نقطة
 300نقطة
نماذج تحليل  % 25من أسئلة المعلمين المسندين في
كل فصل دراسي لكل مشرف

وتحسب بالمعادلة التالية:
إجمالي عدد المشرفين ×  2تقرير لكل
مشرف = %100

مستمر

عدد  2تقرير
ال يزيد
كل تقرير
عن صفحة
واحدة A4
سواء أكانت
ورقية أم
إلكترونية وال
ُيطلب طباعتها
إن كانت
إلكترونية

=  300نقطة
 300نقطة
عدد األيام المنفذ فيها برامج للفئة األولى بالرعاية

وتحسب بالمعادلة التالية:
إجمالي عدد المشرفين ×  3أيام
=  300= %100نقطة

22

مستمر

وفق البرامج

المجال

المعيار

المؤشر

 3أيام

إفادة بعدد أيام النمو المهني التي التحق بها مستفيدا

الوزن وطريقة حساب المؤشر
 300نقطة
وتحسب بالمعادلة التالية:
إجمالي عدد المشرفين ×  3أيام =
 300=%100نقطة
 300نقطة

القيادة المتعلمة
المشرف/ة التربوي
 3أيام

إفادة بعدد أيام النمو المهني التي نفذها مدربا

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

مستمر

إفادة

وتحسب بالمعادلة التالية:
إجمالي عدد المشرفين ×  3أيام =
 300=%100نقطة

تنفيذ المشرف التربوي عدد ( )30اختبارا قصيرا
لقياس مستويات التحصيل الدراسي أثناء الزيارة
الصفية على أن يشمل االختبار جميع مدارس المشرف
وصوال إلى  30مدرسة ،بالضوابط التالية:
 -1ال تقل مدة االختبار عن سبع دقائق.
االختبارات
التحريرية القصيرة

30

 -2يجب أن تشمل األسئلة جميع مفردات المقرر
األساسية التي سبق دراستها.
 -3تنوع أسئلة االختبار بين معرفية ومهارية تطبيقية.
 -4يدون المشرف التربوي نتيجة التقويم للمدرسة في
بطاقته اإللكترونية.

 500نقطة
وتحسب بالمعادلة التالية:
مستمر

عينة

إجمالي عدد المشرفين × 30نموذج
(حالة) =  500 = %100نقطة

 -5الدرجة الموزونة لالختبار ( )20درجة.
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المجال

المعيار

المؤشر
يجري المشرف التربوي – إلزاما – اختبارا شفهيا في
كل زيارة صفية ليس فيها اختبار تحريري ،بالضوابط
التالية:

االختبارات الشفهية
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يجري المشرف التربوي  -1ال تقل مدة االختبار عن خمس دقائق.
– إلزاما – اختبارا
شفهيا في كل زيارة  -2يجب أن تشمل األسئلة جميع مفردات المقرر
صفية ليس فيها اختبار األساسية التي سبق دراستها.
تحريري.
 -3تنوع أسئلة االختبار بين معرفية ومهارية تطبيقية.

الوزن وطريقة حساب المؤشر
 500نقطة

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

وتحسب بالمعادلة التالية:
س -ص = ع
مستمر
س :عدد المعلمين

 -4يدون المشرف التربوي نتيجة التقويم للمدرسة في
المكان المتفق عليه.

ص :إجمالي عدد االختبارات التحريرية
المنفذ

 -5الدرجة الموزونة لالختبار ( )20درجة.

ع :معيار عدد االختبارات الشفهية التي
يجب تنفيذها

ــــــ

ثانيا  /مؤشرات يؤديها مكتب التعليم أو إدارة اإلشراف المسند إليها معلمون وعددها ( )16مؤشرا
المجال

المعيار

المؤشر

نتائج قياس بناء خطط
المدارس للعام الحالي

1

قياس بناء خطط المدارس جميعها التابعة للمكتب وإصدار تعميم رتبي وفئوي
بالنتائج للعام الحالي.

نتائج قياس بناء خطط
األقسام اإلشرافية للعام
الحالي

1

نتائج قياس تنفيذ
(منجزات) خطط
المدارس للعام الحالي

1

نتائج قياس تنفيذ
(منجزات) خطط
األقسام اإلشرافية للعام
الحالي

1

(الفصل األول /األسبوع الثالث)
قياس بناء خطط األقسام اإلشرافية جميعها التابعة للمكتب وإصدار تعميم رتبي
وفئوي بالنتائج للعام الحالي.
(الفصل األول  /األسبوع الثاني)
قياس تنفيذ (منجزات) خطط المدارس جميعها التابعة للمكتب وإصدار تعميم رتبي
وفئوي بالنتائج للعام الحالي.
(العام الدراسي القادم)

الوزن وطريقة حساب
المؤشر
 500نقطة
إصدار التعميم بضوابطه
=  500 = %100نقطة
 300نقطة
إصدار التعميم بضوابطه
=  300 = %100نقطة

زمن
التنفيذ
الفصل
األول/
األسبوع
الثالث
الفصل
األول/
األسبوع
الثاني

طريقة
التوثيق
التعميم
بمرفقاته
ُيرفع
على بريد
المؤشرات
التعميم
بمرفقاته
ُيرفع
على بريد
المؤشرات

 500نقطة
إصدار التعميم بضوابطه
=  500 = %100نقطة

مؤجل

الفصل
 600نقطة
قياس تنفيذ (منجزات) خطط األقسام اإلشرافية جميعها التابعة للمكتب وإصدار
الثاني/
تعميم رتبي وفئوي بالنتائج للعام الحالي.
إصدار التعميم بضوابطه األسبوع
(الفصل الثاني /األسبوع الثاني عشر)
=  500 = %100نقطة الثاني عشر

ــــ
التعميم
بمرفقاته
ُيرفع
على بريد
المؤشرات
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المجال

المعيار

المؤشر

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

 200نقطة

القيادة المتعلمة
(مدير المكتب)
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 5أيام

 5أيام

إفادة بعدد أيام النمو المهني التي التحق بها مستفيدا

إفادة بعدد أيام النمو المهني التي نفذها مدربا

 5أيام = 200 = %100
نقطة
 200نقطة
 5أيام = 200 = %100
نقطة

مستمر

إفادة

المجال

المؤشر

المعيار

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

 300نقطة
 5أيام

قائمة معتمدة من مدير المكتب (تفصيلية) بأسماء قائدي المدارس ووكالئها ممن
لديهم إفادة بعدد أيام النمو المهني التي التحقوا بها كمستفيدين

عدد قائدي المدارس
ووكالئها × %100 = 5
=  300نقطة

القيادة المتعلمة

مستمر

(قائدو المدارس
ووكالؤها)

 300نقطة
 5أيام

قائمة معتمدة من مدير المكتب (تفصيلية) بأسماء قائدي المدارس ووكالئها ممن
لديهم إفادة بعدد أيام النمو المهني التي التحقوا بها كمدربين.

عدد قائدي المدارس
ووكالئها × %100 = 5

التقويم الداخلي النوعي
لألداء اإلشرافي

1

يستثنى من ذلك القيادات العليا التي ال يسند إليها معلمون وأعضاء فريق التقويم.
الفصل األول  /األسبوع 11
مالحظة :يكتب أمام اسم المشرف التربوي عضو فريق التقويم في التعميم (عضو
فريق التقويم النوعي)

 700نقطة
إصدار تعميم رتبي
وفئوي بنتائج قياس
األداء اإلشرافي الداخلي
= 700

قائمة
مصدقة
مشتملة
على األسماء
والمدارس
وعدد األيام
ومصدر
اإلفادة
ُيرفع
على بريد

المؤشرات

=  300نقطة

تقويم األداء اإلشرافي الداخلي النوعي ويتم بتطبيق أداة مؤشر األداء اإلشرافي
النوعي على جميع مشرفي اإلدارة أو المكتب بنسبة  %100وإصدار تعميم بالنتائج.

طريقة
التوثيق

الفصل
األول/
األسبوع
الحادي
عشر

التعميم
بمرفقاته
ُيرفع
على بريد
المؤشرات
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المجال

المعيار

التقويم الداخلي النوعي
لألداء المدرسي

1

المؤشر

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

تقويم األداء المدرسي الداخلي النوعي على جميع مدارس المكتب بنسبة %100
بالضوابط التالية:

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

 -1يتم التقويم عن طريق فرق يتم تشكيلها من مشرفين تربويين وقادة مدارس
ووكالئها.
 -2ال يقل أعضاء كل فريق عن ثالثة( .المشرف التربوي رئيسا)
 -3ضرورة حصول كل عضو من أعضاء الفريق على شهادة تأهيل تقويم نوعي بعد
اجتيازه اختبار البرنامج التدريبي (الحقيبة المعتمدة من اإلدارة العامة لإلشراف التربوي)
بنسبة ال تقل عن .%80
مالحظة :يتم إجراء االختبار وفق النماذج المحددة ،ويكون تصحيح االختبار وإعالن
النتائج بإشراف مباشر من إدارة اإلشراف التربوي.
 -3يتم إصدار اإلفادات من إدارة اإلشراف التربوي حصرا.
 -4تتم عملية تقويم المدارس بشكل دائري وال تكون بشكل تبادلي.
 -5ال يتم اعتماد اإلفادات في اإلدارات العامة التي يتبع فيها إدارة اإلشراف التربوي
مكاتب إال بإشراف مباشر من أحد مشرفي إدارة اإلشراف التربوي بعد إشرافه على
تنفيذ البرنامج وتقويم المتدربين (االختبار) والتصحيح.
 -6يتم تشكيل الفريق في المدارس النائية (مسافة انتداب) من قيادات المدارس
المجاورة لها شريطة أال تتم عملية التقويم بشكل تبادلي تحت أي ظرف من
الظروف.
(األفضل أن يرأس الفريق مشرف تربوي ما أمكن)
 -7تتم عملية التقويم في األسبوعين الثالث عشر والرابع عشر من الفصل الدراسي
األول وال تصح قبل ذلك.
 -8يتم تعميم النتائج بعد ترتيب المدارس رتبيا وفئويا( .من الضروري وصول
التعميم إلى كافة المدارس)
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 700نقطة
إصدار تعميم رتبي
وفئوي بنتائج قياس
األداء المدرسي الداخلي
= 700

الفصل
األول/
األسبوعان
الثالث عشر
والرابع
عشر

التعميم
بمرفقاته

ُيرفع
على بريد
المؤشرات

المجال

المعيار

قياس متوسط غياب
الطالب باستخدام سلسة
زمنية

2

المؤشر

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

قياس متوسط غياب الطالب في مدارس اإلدارة أو المكتب باستخدام سلسلة زمنية
وإصدار تعميم بالنتائج في األسبوع ( )12وفق اآلتي:
-1

1كل فصل دراسي تعميم مستقل.

-2

2يصنف التعميم جميع المدارس رتبيا وفئويا.

-3

3ضرورة أن يكون التصنيف الفئوي في التعميم خماسيا وإرسال جميع فئاته
إلى المدارس.

-4

4االلتزام بمسميات التصنيف (أداء متميز ،أداء جيد ،أداء متوسط ،أداء قليل،
أداء غير مناسب).

-5

5يرصد كل مشرف ( )20حالة غياب في  20مدرسة مختلفة ما أمكن.

-6

6الرصد يتم بالمالحظة المباشرة لجميع الفصول.

-7

7يتم معظم الرصد أثناء الزيارة االعتيادية.

-8

8من الضروري أن يشمل الرصد ( )8حاالت يوم خميس تحديدا لكل مشرف.

-9

9وجود نسبة الغياب في التعميم لكل مدرسة.

عدد2
تعميم
بمرفقاتهما

 1000نقطة
 500نقطة لكل تعميم =
 1000نقطة

األسبوع
الثاني
عشر من
كل فصل
دراسي

شريطة
أن تشتمل
على نسبة
الغياب
في كل
مدرسة

ُيرفعان
على بريد
المؤشرات

ويلزم فريق التدقيق التأكد من وصول التعميم إلى جميع المدارس (تؤخذ خمس
مدارس كعينة)
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المجال

المعيار

متوسط األداء الوظيفي
للمعلمين

1

المؤشر

المتوسط العام لألداء الوظيفي للمعلمين في المكتب أو اإلدارة للعام السابق من
واقع البيان المرسل للموظفين والمرصود في برنامج (نور) عن الدرجة المحكمة
(.)86
مالحظة مهمة :على لجنة التدقيق أن تؤكد في تقريرها أن مصدر المتوسط هو
برنامج (نور).

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

 500نقطة

 – 86|( -500المتوسط |
× )80

ـــــــ

ـــــــ

ملخص
المبادرة من
صفحة واحدة

دعم مؤشرات كفاءة
مخرجات التعليم

تبادر كل إدارة إشراف أو مكتب تعليم ذاتيا بتقديم دعم لمؤشرات كفاءة مخرجات
التعليم التحصيلية أو السلوكية شريطة أن تتم الموافقة اإللكترونية المسبقة على
المبادرة ،ويتم تقويم تلك المبادرة من اإلدارة العامة لإلشراف التربوي وتحديد
النقاط المستحقة لها.

 1000نقطة
مستمر
المبادرة =  1000نقطة

(يلزم التنسيق
مع اإلدارة
العامة لإلشراف
التربوي قبل
الشروع في
المبادرة)

ُيرفع
على بريد
المؤشرات
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المجال

المعيار

تفعيل مؤشرات قيادة
األداء المدرسي

1

المؤشر

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

درجة تفعيل المكتب لمؤشرات قيادة األداء المدرسي وفق اآلتي:
 -1تأهيل وتدريب قائدي المدارس)1000( .

 5000نقطة

 -2وجود خطة إجرائية لتطبيق المؤشر)500( .
 -3تحديد وتوزيع المهام والمسؤوليات)300( .
 -4عدم وجود ملفات خاصة بالمؤشرات أو التكليف بأعباء ورقية جديدة غير موجودة
سابقا)1000( .
 -5تنوع وسائل االتصال رأسيا وأفقيا)300( .

أثناء زيارة
درجة التفعيل وفق
مشرف
التوزيع المعتمد = 5000
القيادة
المدرسية
للمدارس

 -6دقة تطبيق المؤشرات بضوابطها المحددة)1500( .
 -7التغلب على الصعوبات وتسهيل إجراءات التطبيق)400( .
على أن يصدر المكتب تعميما في األسبوع الحادي عشر من كل فصل دراسي يرتب
المدارس رتبيا في كل فصل دراسي على أال تقع مدرستان في رتبة واحدة.

مصادر المؤشر:
 -1التقارير
 -2المالحظات الواردة
 -3الشكاوى

ويتم
إصدار
التعميم في
مالحظة:
األسبوع
الحادي
لفريق التدقيق الوزاري
وإدارة اإلشراف التربوي عشر من
كل فصل
الصالحية في التعديل
دراسي
على النقاط المرصودة
من قبل المكتب

التعميمان
بمرفقاتهما

ُيرفعان
على بريد
المؤشرات

 -4رؤساء أقسام إدارة اإلشراف التربوي
 -5الوثائق المطلوبة الكترونيا
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المجال

المؤشر

المعيار

حسم نقطي من إجمالي نقاط المكتب أو اإلدارة يساوي مقدار حجم المخالفة وفق
التقدير الذي تراه لجنة التدقيق الوزارية أو إدارة اإلشراف التربوي عند إدخال
بيانات غير صحيحة أو وجود مخالفات للشروط أو الضوابط المنصوص عليها في
المنظومة.
درجة مصداقية البيانات

مصادر المؤشر:

ـــــ

 -1التقارير
 -2المالحظات الواردة
 -3الشكاوى
 -4الوثائق المطلوبة الكترونيا

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

 1000نقطة
درجة مصداقية البيانات
= 1000
مالحظة:

مستمر

اإلدارة
العامة

لفريق التدقيق الوزاري
وإدارة اإلشراف التربوي
الصالحية في التعديل
على النقاط المرصودة
من قبل المكتب
 1000نقطة

ممارسات فرق التقويم

ــــــ

تمنح اإلدارة العامة لإلشراف التربوي عبر لجنة التدقيق الوزارية نقاطا للمكتب أو
اإلدارة وفق درجة التزام فرق التقويم بالمهنية في ممارسات عملية التقويم ودرجة
المصداقية في نتائجه.

الممارسات اإليجابية =
1000
مالحظة:
لفريق التدقيق الوزاري
وإدارة اإلشراف التربوي
الصالحية في التعديل على
النقاط المرصودة من قبل
المكتب
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مستمر

ـــــــ

المجال

المعيار

المؤشر

فاعلية البرامج
التصحيحية

1

تبني كل إدارة إشراف تربوي ومكتب تعليم برنامجا تصحيحيا في كل عام دراسي
تعالج فيه نقاط الضعف وتعزز فيه نقاط القوة ،وتقدم تقريرا رقميا ووصفيا ال
يزيد عن صفحتين تثبت فيه أثر ذلك البرنامج على األداء.

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

 1000نقطة

يتم تقويم فاعلية أثر البرنامج من قبل الفريق الوزاري من ( )1000نقطة

40

مدير المكتب

ملخص
البرنامج
من
صفحتين

درجة فاعلية البرامج
التصحيحية = 1000
مالحظة:

خالل العام

لفريق التدقيق الوزاري
وإدارة اإلشراف التربوي
الصالحية في التعديل
على النقاط المرصودة
من قبل المكتب

يرفع
على بريد
المؤشرات

زيارة مدير المكتب ألربعين مدرسة خالل العام الدراسي
بالضوابط المحددة.

قائمة
مصدقة

 300نقطة

زيارة مدير المكتب
ورئيس الشؤون
التعليمية للمدارس
40

رئيس الشؤون
التعليمية

زيارة رئيس الشؤون التعليمية بالمكتب ألربعين مدرسة خالل
العام الدراسي بالضوابط المحددة.

مستمر
 80زيارة =  300نقطة

ُيرفع
على بريد
المؤشرات
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ثالثا  /مؤشرات تؤديها إدارات اإلشراف التربوي وعددها ( )3مؤشرات
المجال
التقويم الخارجي
النوعي لألداء اإلشرافي
(إدارة اإلشراف
التربوي)
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المعيار

1

المؤشر
تقويم األداء اإلشرافي لكل مكتب تعليم يتبع إدارة اإلشراف التربوي (تقويم خارجي)
وذلك بتطبيق أداة مؤشر األداء اإلشرافي النوعي على عينة  %20من مشرفي/ات كل
مكتب وإصدار تعميم رتبي وفئوي بالنتائج.
الفصل الثاني

األسبوع 10-8

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

 1000نقطة

الفصل
الثاني /من
األسبوع
الثامن إلى
العاشر

إصدار تعميم رتبي
وفئوي بالنتائج =
 1000نقطة

طريقة
التوثيق
التعميم
بمرفقاته
ُيرفع
على بريد
المؤشرات

المجال

المعيار

المؤشر

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

تقويم األداء المدرسي لمدارس كل مكتب تعليم يتبع إدارة اإلشراف التربوي (تقويم خارجي)
وذلك بتطبيق أداة مؤشر األداء المدرسي النوعي على مدارس الفئة األخيرة في التعميم الصادر
من المكتب وإصدار تعميم رتبي وفئوي بالنتائج وفق اآلتي:
 -1أن تكون جميع العينة من مدارس الفئة األخيرة.
 -2تشرك إدارة اإلشراف التربوي في كل فريق عضوين اثنين من قادة المدارس ووكالئها -
على أال يكونا من المكتب المستهدف -ويكون رئيس الفريق مشرفا تربويا من إدارة اإلشراف
التربوي.
ِ
كحد أدنى في أربعة أيام.
 -3عدد المشرفين = عدد الفرق =  8مدارس لكل فريق

التقويم الخارجي
النوعي لألداء المدرسي
(إدارة اإلشراف
التربوي)

 -4ال يصح تقويم أكثر من مدرستين في يوم واحد تحت أي ظرف من الظروف.

1

 -5يتم اختيار المدارس بدءا من آخر مدرسة في الترتيب في الفئة األخيرة ويستمر العدد ،وفي
حال اكتمال مدارس الفئة األخيرة يتم االنتقال للفئة التي قبلها في الترتيب بالطريقة ذاتها.
 -6ال يصح ترك مدرسة في آخر الترتيب وأخذ مدرسة أخرى أعلى منها بأي حال من األحوال
وعند حدوث ذلك ف ُيعد اإلجراء غير صحيح والتعميم غير مقبول لعدم مطابقته الشروط.
 -7إدارات اإلشراف التربوي التي ال يتبعها مكاتب تعليم تطبق التقويم بالمعايير ذاتها في الفصل
الدراسي الثاني و ُيعد تقويما خارجيا لمدارسها بعد تقويمها الداخلي خالل الفصل الدراسي األول.

 1000نقطة
إصدار تعميم رتبي
وفئوي بالنتائج =
1000

الفصل
الثاني/
األسبوعان
الثالث
عشر
والرابع
عشر

التعميم
بمرفقاته

ُيرفع
على بريد
المؤشرات

 -8تتم عملية التقويم في األسبوعين الثالث عشر والرابع عشر من الفصل الدراسي الثاني وال تتم
قبل ذلك.
الفصل الثاني
األسبوعان14 -13 :

35

المجال

المؤشر

المعيار

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

زيارة مدير التعليم لعشرين مدرسة خالل العام الدراسي
بالضوابط المحددة.

20

مدير التعليم

30

المساعد للشؤون التعليمية

زيارة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية لثالثين
مدرسة خالل العام الدراسي بالضوابط المحددة.

40

مدير اإلشراف التربوي

زيارة مدير اإلشراف التربوي ألربعين مدرسة خالل
العام الدراسي بالضوابط المحددة.

قائمة
مصدقة

 1000نقطة
زيارة القيادات للمدارس

 ÷ 90عدد المكاتب =
س
س= 1000
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طريقة
التوثيق

مستمر
ترفع
على بريد
المؤشرات

رابعا  /مؤشرات ترصدها اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بالوزارة وعددها ( )6مؤشرات
المجال

المعيار

نتائج قياس بناء خطط
المكاتب وإدارات اإلشراف
التربوي

1

نتائج قياس تنفيذ (منجزات)
خطط المكاتب وإدارات
اإلشراف التربوي

1

المؤشر

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

 500نقطة
قياس بناء خطط إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم جميعها وإصدار
تعميم رتبي وفئوي بالنتائج للعام الحالي.

نتيجة قياس خطة إدارة
اإلشراف التربوي أو المكتب

ــــــ

ــــــ

= 500

 2000نقطة
قياس تنفيذ (منجزات) خطط إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم
جميعها وإصدار تعميم رتبي وفئوي بالنتائج للعام الحالي.

نتيجة قياس تنفيذ
(منجزات) خطة إدارة
اإلشراف التربوي أو المكتب
= 2000

ــــــ

ــــــ
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المجال

المؤشر

المعيار

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

تجري إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم دراسة إجرائية واحدة كل عام دراسي وفق
الضوابط التالية:
 -1أن تكون الدراسة على المؤشرات الكمية اإلشرافية الخاصة بالمكتب فقط.
 -2أن تكون بيانات المؤشرات ابتداء من العام الحالي بحيث تكون المقارنة بينه وبين العام
السابق على أن تتم إضافة عام دراسي في كل سنة جديدة و ُيحدد مقدار التغير في كل مؤشر
في األعوام المحددة وهكذا بحيث ال يتم حذف أي عام على النحو التالي:
الحالي :عامان
العام الثاني (الذي يليه) :ثالثة أعوام
العام الثالث :أربعة أعوام  ..وهكذا..
 -3ترفع الدراسة كل عام في الوقت المحدد على بريد المؤشرات  -حصرا – والموثق في
النسخة األخيرة من المنظومة.

الدراسة اإلجرائية

 -4ضرورة الحصول على إفادة من إدارة اإلشراف التربوي بتوافر جميع المقومات األساسية
والضوابط المحددة في المؤشرات.

1

خالل
العام

 -5تمنح الدراسة بعد تقويمها ( )1000نقطة بناء على جودة المعايير وتطبيق كل معيار من
المعايير المحددة ،وترتب بعد ذلك بناء على نتائجها.
 -6يتم تخصيص الدرجة األكبر لشمولية عرض المؤشرات ،ودقة األرقام الموجودة ،ومقدار
التغير الذي حدث في كل مؤشر ،واتجاهه بالسالب أو بالموجب ،ومقدار المتوقع ،وما تحقق
منه ،ودرجة القوة في األسباب ،ومصداقيتها ،ومطابقتها للواقع ،والتوصيات التصحيحية ،ومدى
فعاليتها في معالجة الواقع ،ودعم عرض النتائج بجداول ورسوم بيانية لكل مؤشر كمي.
● ومن مخالفات اإلرسال أو االعتماد للدراسة اإلجرائية ما يلي:
 رفع أكثر من دراسة. رفع تقرير ال تنطبق عليه مواصفات الدراسة. رفع دراسة مختل أحد أركانها. رفع دراسة في غير موضوع مؤشرات المكتب. -بيانات الدراسة مختلفة عما هي عليه في البرنامج.

وهذا يعد مخالفة لضوابط اإلرسال واالعتماد وقد يستلزم حسم ( )300نقطة في
حال التجاوز في اإلرسال و( )300نقطة في حال التجاوز في االعتماد.
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 1000نقطة

الدراسة =  1000نقطة

نسخة
إلكترونية
من الدراسة
 +اإلفادة

ترفعان
على بريد
المؤشرات

المجال

المؤشر

المعيار

الوزن وطريقة حساب
المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

كل عمل ابتكاري ومميز يطور األداء اإلشرافي أو المدرسي أو التدريسي
محكما من اإلدارة العامة لإلشراف
(مشرف ،مدير ،معلم )..على أن يكون
ّ
التربوي ،أو الحصول على جائزة من جوائز التميز المعتمدة.
ضوابط المبادرة المتميزة:
 -1أن تكون خالل العام الحالي فقط.
 -2أن تكون معتمدة من جائزة معترف بها أو خطاب شكر من الوزارة (حصرا).
 -4أن تخص المبادرة (الجائزة أو الخطاب) الفئات التالية:
أ  -إدارة اإلشراف التربوي (مدير اإلشراف ،مشرفون تربويون)
ب  -مكتب التعليم (مدير المكتب ،مشرفون تربويون)

المبادرة المتميزة
(إشرافي /مدرسي /تدريسي)

ج  -مدرسة تابعة إلدارة اإلشراف أو المكتب (مدير المدرسة ،وكيل ،معلم ،طالب)

1

 500نقطة
خالل
العام

 -5أن تكون المبادرة (الجائزة أو الخطاب) في مجال يتبع اإلدارة العامة لإلشراف التربوي.
 -6أن تحصل على إفادة من إدارة اإلشراف التربوي تفيد أن المبادرة قد استوفت جميع
الشروط السابقة.
 -7أن يتم رفعها في الموعد المحدد على البريد اإللكتروني الخاص بمؤشرات األداء اإلشرافي
وليس بأي وسيلة أخرى.

● ومن مخالفات إرسال المبادرات ما يلي:
 -رفع مبادرتين فأكثر.

شهادة
التميز
أو خطاب
الشكر
الوزاري

مبادرة متميزة = 500
ترفع
على بريد
المؤشرات

 خطاب شكر غير وزاري. رفع المبادرة ورقيا. رفع جائزة تميز من المحافظة أو المنطقة. رفع جائزة تميز من جهة غير معتبرة.ويعد هذا مخالفة لضوابط اإلرسال وقد يستلزم حسم ( )200نقطة في حال وقوع
التجاوز.
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40

المؤشر

المجال

المعيار

ترتيب اإلدارة في اختبار
القدرات

1

ترتيب اإلدارة في اختبار القدرات السابق

ترتيب اإلدارة في االختبار
التحصيلي للطالب

1

ترتيب اإلدارة في االختبار التحصيلي السابق

الوزن وطريقة حساب
المؤشر
 1000نقطة

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

ــــــ

ــــــ

(- 46الترتيب) ×
%100=45÷1000
 1000نقطة
ـــــــ
(- 46الترتيب) ×
%100=45÷1000

ــــــ

آلية تطبيق مؤشرات األداء اإلشرافي الكمي
فريق التقويم الخارجي:
•يضمن مدير إدارة اإلشراف التربوي (في المناطق والمحافظات) أال يزيد معدل الخطأ في إدخال البيانات في جميع مكاتب التعليم
باإلدارة عن ( )%0 ،5مسؤولية مباشرة ،ويتم رصده من قبل الفريق الوزاري في مؤشر (مصداقية البيانات) بوزن ( )1000نقطة.
•يشكل مدير إدارة اإلشراف التربوي – بقرار -فرق تقويم خارجي من رؤساء أقسام إدارة اإلشراف التربوي (عضوان على األقل) لزيارة
مكاتب التعليم  -زيارة واحدة في كل فصل دراسي (األسبوع الثالث عشر) – إلنجاز المهام التالية:
مهام الفريق:
أ -قبل الزيارة:
وضع خطة إجرائية تتضمن جداول زمنية.
ب-أثناء الزيارة:
1 .1التأكد من إصدار تعميم الغياب (الرقم  +التاريخ  +شموله جميع مدارس المكتب  +وجود الترتيب الرتبي  +وجود الترتيب
الفئوي الخماسي  +اختيار  3مدارس عشوائيا للتأكد من وصول التعميم إليها).
2 .2التأكد من إصدار تعميم نتائج التقويم الداخلي النوعي لألداء اإلشرافي (الرقم  +التاريخ  +شموله جميع المشرفين +وجود
الترتيب الرتبي  +وجود الترتيب الفئوي الخماسي في حال كان عدد المشرفين ثالثين مشرفا فأكثر  +التأكد من وصول التعميم
إلى جميع المشرفين)
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3 .3التأكد من إصدار تعميم نتائج التقويم الداخلي لألداء المدرسي النوعي (الرقم  +التاريخ  +شموله جميع المدارس  +وجود
الترتيب الرتبي  +وجود الترتيب الفئوي الخماسي  +التأكد من وصول التعميم إلى جميع المدارس)
 4 .تدقيق استمارات تطبيقات التعلم النشط لدى عينة ال تقل عن ثالثة مشرفين – يذكر األسماء في التقرير – ويلزم توجيه خطاب
للمكتب في حال عدم االلتزام ولو كانت حالة واحدة ،ويحسم من نقاط المكتب في (مصداقية إدخال البيانات).
5 .5اختيار عينة ممثلة من مشرفي المكتب ومطابقة عينة من شواهدهم مع تحديد األسماء في التقرير.
6 .6مطابقة عينة من نماذج رقم  2ونموذجي  3و 4مع عينة من نماذج رقم 1مع التأشير عليها في النماذج.
7 .7تتبع ممارسات فرق التقويم الداخلي ودرجة االلتزام بالمهنية في عملية التقويم وعدم وجود تذمر مالحظ من تلك الممارسات.
 8 .إبالغ المستهدفين بنتائج التحليل إلعداد خطة معالجة من قبل المسؤولين بالمكتب (تقديم تغذية راجعة).
 9 .الحصول على نسخة من تعميم التنظيم الداخلي لخروج المعلمين للنمو المهني وتحديد درجة مشاركة قائدي المدارس فيه.
1010توثيق الزيارة وكتابة التقرير.
1111إعداد قائمة من صفحة واحدة تمنح فيها إدارة اإلشراف التربوي مكاتب التعليم النقاط المستحقة لها في مؤشر (مصداقية البيانات)
وذلك عقب زيارات التدقيق ،وللفريق الوزاري التعديل وفق المعطيات المتوافرة لديه.
1212إرسال الوثائق المحددة عند الطلب.
ج -بعد الزيارة:
1.1إعداد تقرير مختصر مشتمل على العناصر السابقة.
2.2عدم االعتماد في البرنامج اإللكتروني مالم تكن بيانات المكتب وإجراءاته صحيحة يؤكدها مؤشر (مصداقية البيانات).
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فريق التقويم الداخلي:
•يضمن مدير المكتب أال يزيد معدل الخطأ في إدخال البيانات في المكتب عن ( )%0 ،5مسؤولية مباشرة ،ويتم رصده من قبل الفريق
الوزاري في مؤشر (مصداقية البيانات) بوزن ( )1000نقطة.
•يشكل مدير المكتب – بقرار -فريق التقويم الداخلي من المشرفين التربويين (عضوان على األقل) لتنفيذ عملية تقويم واحدة في
كل فصل دراسي (األسبوع الثامن).
مهام الفريق:
أ-قبل التقويم:
وضع خطة إجرائية تتضمن جداول زمنية.
ب -أثناء الزيارة:
.1

1التأكد من إصدار تعميم الغياب (الرقم  +التاريخ  +شموله جميع مدارس المكتب  +وجود الترتيب الرتبي  +وجود الترتيب
الفئوي الخماسي  +اختيار  3مدارس عشوائيا للتأكد من وصول التعميم إليها).

.2

2التأكد من إصدار تعميم نتائج التقويم الداخلي لألداء اإلشرافي النوعي (الرقم  +التاريخ  +شموله جميع المشرفين +وجود
الترتيب الرتبي  +وجود الترتيب الفئوي الخماسي في حال كان عدد المشرفين ثالثين مشرفا فأكثر  +التأكد من وصول
التعميم إلى جميع المشرفين)

.3

3التأكد من إصدار تعميم نتائج التقويم الداخلي لألداء المدرسي النوعي (الرقم  +التاريخ  +شموله جميع المدارس  +وجود
الترتيب الرتبي  +وجود الترتيب الفئوي الخماسي  +التأكد من وصول التعميم إلى جميع المدارس)
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.4

4اختيار عينة ممثلة من مشرفي المكتب ومطابقة عينة من شواهدهم مع تحديد األسماء في التقرير.

.5

5مطابقة عينة من نماذج رقم  2ونموذجي  3و 4مع عينة من نماذج رقم 1مع التأشير عليها في النماذج.

.6

6إبالغ المستهدفين بنتائج التحليل إلعداد خطة معالجة من قبل المسؤولين بالمكتب (تقديم تغذية راجعة).

.7

7التوثيق وكتابة التقرير.

ج -بعد الزيارة:
تحليل النتائج ورصد مواطن الضعف والقوة ،وتحديد إجراءات التصحيح ودرجة استجابة المشرفين لها ،ورفعها لقيادات المكتب.

44

مهام أخصائي التقويم في إدارة اإلشراف التربوي
أوال :مهام عامة
 تأهيل مشرفي المكاتب على إتقان مهارات استخدام المؤشرات. ضمان مصداقية البيانات المدخلة من مكاتب التعليم وعدم االعتماد ألي مكتب مالم تكن بياناته صحيحة. القيام بدور قائد عمليات قيادة األداء في إدارة اإلشراف أو المكتب. تقويم درجة تطبيق مؤشرات قيادة األداء المدرسي في المكاتب.ثانيا :مهام إجرائية
•إعداد قرار تكليف الفريق الخارجي للتقويم بداية كل عام.
•إعداد خطة زيارات الفريق الخارجي منصوص فيه على مواصفات الزيارة كما وردت في المنظومة من حيث العدد والوقت وما
تتطلب.
•دراسة وتحليل منحنى األداء العام لإلدارة في مؤشرات المنظومة وتزويد القيادات بنتائجها.
•تتبع ممارسات فرق التقويم الداخلي ودرجة االلتزام بالمهنية في عملية التقويم وعدم وجود تذمر مالحظ من تلك الممارسات.
•التأكد من أن جميع التعاميم التي تم إصدارها موافقة تماما للضوابط التي نصت عليها المنظومة.
•التواصل مع فريق التقويم الوزاري.
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التعريف بالمؤشرات وضوابطها
التفسير

المجال
هي زيارة:
1 .1فنية
2 .2ينفذها مشرف المادة

الزيارة الصفية

3 .3لمعلميه المسندين
4 .4داخل الصف الدراسي
5 .5حصة كاملة يتبعها مداولة إشرافية وإعداد استمارة تقويم أو تشخيص
6 .6وال يدخل فيها الزيارات المنفذة في أساليب أخرى كتبادل الزيارات والدروس التطبيقية.
عدد الضوابط)6( :
هي زيارة:
1 .1فنية تخصصية

الزيارة الفنية

2 .2ينفذها مشرف القيادة المدرسية

(مشرف القيادة
المدرسية)

3 .3لقادة المدارس ووكالئها المسندين إليه
4 .4داخل المدرسة بهدف تشخيص األداء ويتخللها مداولة إشرافية وإعداد استمارة تقويم أو تشخيص
5 .5وال يدخل فيها الزيارات المنفذة في أساليب أخرى كتبادل الزيارات.
عدد الضوابط)5( :
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التفسير

المجال

رصد المشرف التربوي – إيجابا أو سلبا – استراتيجيات التعلم النشط المطبقة أثناء الزيارة الصفية.
ويلزم تعبئة استمارة التقويم المعتمدة بشروطها السبعة في حال التطبيق مع تدوين الدرجة ،وفي حال عدم التطبيق يدون
المشرف الحسم مباشرة في بطاقته اإللكترونية.
● على يبرر المشرف التربوي في استمارة التقويم المعتمدة تحقيق كل عنصر من عناصر تقويم التعلم النشط ،فيذكر
مواقف وشواهد من الدرس تدل أن المعلم حقق ذلك المعيار (وجود التبرير شرط الحتساب التطبيق) بالشروط التالية:
 -1يحدد طريقة توصيف وإعالن األهداف.
 -2يحدد طريقة ودور الطالب في تحقيقها.

التعلم النشط

 -3يذكر مواقف تدل على أن دور المعلم موجه وميسر.
 -4يقدر عدد األسئلة التي سألها الطالب لزمالئهم أو للمعلم (حوار متبادل بين الطالب أنفسهم والمعلم).
 -5يحدد مدى حيوية الطالب في التفاعل الصفي.
 -6يحدد المفاهيم التي أوجد لها الطالب معنى مرادفا.
 -7يحدد كيف وصل الطالب إلى (التحليل ــ التركيب ــ التقويم).
على أن يطابق المشرف العناصر السابقة مع اإلعداد الكتابي للمعلم.

ويلزم فرق التدقيق والفرق الزائرة األخرى تقويم المبررات ،وفي حال عدم وجود مبررات قوية فال يتم احتساب
التطبيق واعتماده.
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التفسير

المجال
هو:
1 .1الدرس المخطط له
2 .2الذي ينفذه المشرف التربوي أو من يختاره

الدرس التطبيقي

3 .3أمام مجموعة من المعلمين المسندين
4 .4على أن يباشره المشرف بنفسه
5 .5وال يدخل فيه الدروس المنفذة في أساليب أخرى كالزيارة الصفية وتبادل الزيارات.
عدد الضوابط)5( :
هي:
1 .1نشاط تعاوني عملي يعده ويخطط له المشرف التربوي

ورش العمل

2 .2ويباشره بنفسه
3 .3لمجموعة من معلميه المسندين لدراسة مشكلة تربوية أو إنجاز عمل ما،
4 .4وال يدخل فيه الورش التي تعقد خالل الدورات التدريبية أو اللقاءات التربوية.
عدد الضوابط)4( :
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التفسير

المجال
هو:
1 .1اجتماع هادف يخطط له المشرف التربوي

اللقاء التربوي

2 .2ويباشره بنفسه
3 .3لفئة من معلميه المسندين يشتمل على أهداف واضحة ومحاور محددة
4 .4وال يدخل فيه المداوالت اإلشرافية أو االجتماعات التنظيمية والتنسيقية.
هو:

عدد الضوابط)4( :

1 .1أن يقوم المشرف التربوي
2 .2بتحويل الصيغة الرقمية اإلجمالية الشاملة لنتائج الطالب إلى صيغة لفظية
3 .3بحيث تشتمل على تحديد وتفسير نقاط القوة والضعف في النتائج

تحليل النتائج

4 .4وتحديد ألبرز العوامل المؤثرة فيها
5 .5ومقابلتها بمحاور عالجية إجرائية
6 .6وإعداد تقرير بذلك.
عدد الضوابط)6( :
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المجال

50

التفسير

تحليل األسئلة

هو:
1 .1أسلوب استقرائي يقوم به المشرف التربوي
2 .2لعينة من معلميه المسندين ()% 25
3 .3يتم من خالله دراسة أسئلتهم الفصلية ومدى مطابقتها لشروط االختبار الجيد وموافقتها لجدول المواصفات
4 .4وتقديم التغذية الراجعة لهم
5 .5وإعداد تقرير بذلك.
مالحظة :تحليل األسئلة في مادة (لغتي الخالدة) في المرحلة المتوسطة يكون بتحليل أسئلة اختبار الوحدة.
عدد الضوابط)5( :

الفئة األولى
بالرعاية

وهي الفئة التي يحددها المشرف من الفئات التالية:
 -2المعلم المنقول
 -1المعلم الجديد
 -3المعلم األقل أداء سواء كان األداء قليال في عمومه أم في مهارة محددة
برامج الفئة األولى بالرعاية:
هي:
1 .1ثالثة أيام في العام الدراسي متصلة أو منفصلة
واحد منهم ،وبأي أسلوب إشرافي يراه المشرف
2 .2تقدم إلجمالي المستهدفين من المعلمين المسندين وليس لكل
ٍ
3 .3شريطة مباشرته األسلوب بنفسه
4 .4وأال يكرر تسجيل المنفذ في حقل آخر
5 .5ويصنفهم المشرف ترميزا في (نموذج رقم )1وفق مبرر منطقي لديه.
عدد الضوابط)5( :

التفسير

المجال
هي:

1 .1كل جهد هادف ومستمر وموثق من أي جهة يعتد بها

القيادة المتعلمة
(مدرب أو
مستفيد)

2 .2يقوم به القائد التربوي بما يحقق الفائدة الذاتية له أو لغيره لالرتقاء بالمستوى المهني والمعرفي كتنفيذ الدورات
التدريبية أو البرامج المهنية أو حضورهما داخل المكتب أو المدرسة أو خارجهما
3 .3وال يدخل فيه االجتماعات بكافة صورها.
عدد الضوابط)3( :
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التفسير

المجال
هو:

1 .1اختبار قصير مكتوب لقياس مستوى تحصيل الطالب في جزء معين أو مهارة محددة،
2 .2يعده المشرف التربوي
3 .3ويجريه على الطالب

قياس التحصيل
(االختبارات
التحريرية
القصيرة)

4 .4أثناء الزيارة الصفية لمعلميه المسندين،
5 .5يعقبه تقديم تغذية راجعة للمعلم.
شروطه:
 -1ال تقل مدة االختبار عن سبع دقائق.
 -2يجب أن تشمل األسئلة جميع مفردات المقرر األساسية التي سبق دراستها.
 -3تنوع أسئلة االختبار بين معرفية ومهارية تطبيقية.
 -4يدون المشرف التربوي نتيجة التقويم للمدرسة في بطاقته اإللكترونية.
 -5الدرجة الموزونة لالختبار ( )20درجة.
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المجال

قياس التحصيل
(االختبارات
الشفهية)

التفسير
هو:
1 .1اختبار شفهي قصير
2 .2يجريه المشرف التربوي في كل حصة ليس له فيها اختبارا تحريري.
شروطه:
 -1ال تقل مدة االختبار عن خمس دقائق.
 -2يجب أن تشمل األسئلة جميع مفردات المقرر األساسية التي سبق دراستها.
 -3تنوع أسئلة االختبار بين معرفية ومهارية تطبيقية.
 -4يدون المشرف التربوي نتيجة التقويم للمدرسة في المكان المتفق عليه.
 -5الدرجة الموزونة لالختبار ( )20درجة.
معادلته:
أوال :للمشرف الواحد
إجمالي عدد المعلمين المسندين ×  = 2إجمالي عدد الزيارات الصفية المطلوبة
عدد الزيارات الصفية –  = 30ع
ع :هو معيار االختبار الشفهي للمشرف
ثانيا :للقسم اإلشرافي
إجمالي عدد معلمي القسم المسندين ×  = 2إجمالي عدد الزيارات الصفية المطلوبة
عدد الزيارات الصفية – ( × 30عدد مشرفي القسم) = ع
ع :هو معيار االختبارات الشفهية للقسم
ثالثا :للمكتب
إجمالي عدد معلمي المكتب المسندين ×  = 2إجمالي عدد الزيارات الصفية المطلوبة
عدد الزيارات الصفية – ( × 30عدد مشرفي المكتب) = ع
ع :هو معيار االختبارات الشفهية للمكتب
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التفسير

المجال
هي:

دراسة بحثية إجرائية واحدة تجريها إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم كل عام دراسي وفق الضوابط التالية:
 -1أن تكون الدراسة على المؤشرات الكمية اإلشرافية الخاصة بالمكتب فقط.
 -2أن تكون بيانات المؤشرات ابتداء من العام الحالي بحيث تكون المقارنة بينه وبين العام السابق على أن تتم إضافة عام
دراسي في كل سنة جديدة و ُيحدد مقدار التغير في كل مؤشر في األعوام المحددة وهكذا بحيث ال يتم حذف أي عام على
النحو التالي:
الحالي :عامان
العام الثاني (الذي يليه) :ثالثة أعوام

الدراسات
اإلجرائية

العام الثالث :أربعة أعوام
وهكذا..
 -3ترفع الدراسة كل عام في الوقت المحدد على بريد المؤشرات  -حصرا – والموثق في النسخة األخيرة من المنظومة.
 -4ضرورة الحصول على إفادة من إدارة اإلشراف التربوي بتوافر جميع المقومات األساسية والضوابط المحددة في المؤشرات.
 -5تمنح الدراسة بعد تقويمها ( )1000نقطة بناء على جودة المعايير وتطبيق كل معيار من المعايير المحددة،
وترتب بعد ذلك بناء على نتائجها.
 -6يتم تخصيص الدرجة األكبر لشمولية عرض المؤشرات ،ودقة األرقام الموجودة ،ومقدار التغير الذي حدث في كل مؤشر،
واتجاهه بالسالب أو بالموجب ،ومقدار المتوقع ،وما تحقق منه ،ودرجة القوة في األسباب ،ومصداقيتها ،ومطابقتها للواقع،
والتوصيات التصحيحية ،ومدى فعاليتها في معالجة الواقع ،ودعم عرض النتائج بجداول ورسوم بيانية لكل مؤشر كمي.
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التفسير

المجال

كل عمل ابتكاري ومميز ،لمعلم أو قائد مدرسة أو وكيل أو مشرف أو مدرسة ،يطور األداء اإلشرافي أو المدرسي أو
محكما من اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ،أو الحصول على جائزة من جوائز التميز المعتمدة.
التدريسي ،على أن يكون
ّ
ضوابطها:
 -1أن تكون خالل العام الحالي فقط.
 -2أن تكون معتمدة من جائزة معترف بها أو خطاب شكر من الوزارة (حصرا).
 -3أن تخص المبادرة (الجائزة أو الخطاب) الفئات التالية:

المبادرات
المتميزة

أ  -إدارة اإلشراف التربوي (مدير اإلشراف ،مشرفون تربويون)
ب  -مكتب التعليم (مدير المكتب ،مشرفون تربويون)
ج  -مدرسة تابعة إلدارة اإلشراف أو المكتب (مدير المدرسة ،وكيل ،معلم ،طالب)
 -4أن تكون المبادرة (الجائزة أو الخطاب) في مجال يتبع اإلدارة العامة لإلشراف التربوي.
 -5أن تحصل على إفادة من إدارة اإلشراف التربوي تفيد أن المبادرة قد استوفت جميع الشروط السابقة.
 -6أن يتم رفعها في الموعد المحدد على البريد اإللكتروني الخاص بمؤشرات األداء اإلشرافي وليس بأي وسيلة أخرى.
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التفسير

المجال

هو أن يقوم كل مكتب تعليم أو إدارة إشراف تربوي بإعداد سلسلة زمنية لرصد غياب الطالب في جميع المدارس ومن ثم
قياس متوسط الغياب وإصدار عدد ( )2تعميم يرتب المدارس رتيبا وفئويا وفق التالي:
•قياس غياب الطالب يستند إلى سلسلة زمنية وليس حالة واحدة.
•يبدأ الرصد للفصل الدراسي األول من األسبوع األول للعام الدراسي وحتى األسبوع الثاني عشر.
•يشمل الرصد جميع المدارس بال استثناء.
•يتم معظم الرصد في أثناء الزيارات االعتيادية للمشرف التربوي وال يخصص غياب الطالب بزيارة مستقلة إال في حاالت
استثنائية.
•يكون الرصد بالمالحظة المباشرة من المشرف لجميع الفصول إال في حال كون عدد الفصول كبيرا فيكتفى بعينة ممثلة.

قياس متوسط
غياب الطالب

•يتم الرصد كلما تمكن منه المشرف دون تكلف.
•يرصد كل مشرف الغياب في ( )20مدرسة مختلفة كحد أدنى على أن تشمل ( )8حاالت رصد يوم (خميس) لكل مشرف.
•يتم قياس متوسط غياب الطالب وإصدار التعميم لجميع المدارس في األسبوع الثاني عشر.
•لكل فصل دراسي تعميم مستقل.
•يصنف التعميم المدارس رتبيا وفئويا.
•الحد األدنى لكل مدرسة ثالث حاالت رصد.
•ضرورة أن يكون التصنيف الفئوي في التعميم خماسيا وإرسال جميع فئاته إلى المدارس.
•االلتزام بمسميات التصنيف (أداء متميز ،أداء جيد ،أداء متوسط ،أداء قليل ،أداء غير مناسب).
•يبدأ الرصد للفصل الثاني من األسبوع الثالث عشر من الفصل األول وحتى األسبوع الثاني عشر من الفصل الثاني.
•يتم إصدار التعميم رقم ( )2في األسبوع الثاني عشر من الفصل الثاني.
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المجال
متوسط األداء
الوظيفي
للمعلمين

التفسير
قياس عام لدرجة التزام إدارات اإلشراف ومكاتب التعليم بتقدير درجة األداء الوظيفي للمعلمين بما ورد في الئحة تقويم األداء
الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية ومذكرتها التفسيرية بحيث يكون متوسط األداء الوظيفي مقاربا لمتوسط أداء المعلمين
في المدارس وذلك بحساب المتوسط العام لألداء الوظيفي للمعلمين في المكتب أو إدارة اإلشراف للعام السابق من واقع البيان
الخاص بذلك ،وهو مؤشر يؤدي وظيفة توجيهية وتحذيرية وتشخيصية فقط .الدرجة المحكمة ()86
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األساليب اإلشرافية البديلة لبعض التخصصات
التخصص

األسلوب اإلشرافي
التعلم النشط
الدروس
التطبيقية
تحليل النتائج

القيادة
المدرسية

تحليل األسئلة

االختبارات
التحريرية
القصيرة
االختبارات
الشفهية
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األسلوب اإلشرافي البديل

تقويم درجة دعم قائد المدرسة ووكالئها للتعلم النشط داخل المدرسة – إيجابا أو سلبا – من
قبل مشرف القيادة المدرسية على أن يدونها في بطاقته اإللكترونية.
عدد حاالت تقويم درجة الدعم = عدد زياراته الفنية في المدرسة
يستبدل مشرف القيادة المدرسية الدروس التطبيقية بالندوات والتجارب ،فيقدم كل مشرف
قيادة مدرسية ما ال يقل عن ندوتين أو تجربتين أو ندوة وتجربة خالل العام لمديري المدارس
ووكالئها المسندين إليه.
يقدم كل مشرف قيادة مدرسية تحليال لدرجة تطبيق الدليلين التنظيمي واإلجرائي في المدارس
(تقرير واحد بنهاية كل فصل دراسي)
المسندة له.
يمنح مشرف القيادة المدرسية  -بعد الزيارة االعتيادية  -المدرسة درجة مستحقة من ( )20وذلك
لدرجة تطبيق القائد المدرسي للصالحيات المخولة له نظاما ،ثم يرتب المدارس في نهاية كل
فصل دراسي ترتيبا رتبيا وفئويا خماسيا (عال ،جيد ،متوسط ،قليل ،غير مناسب) بناء على درجة
التطبيق ،ويستهدف الفئة األخيرة بالبرامج التصحيحية.
( قائمتان في العام)
قائمة بترتيب المدارس رتبيا وفئويا في كل فصل دراسي
تقويم االختبارات التحريرية التي أجراها قائدو المدارس ( 15قائدا) أثناء زيارتهم الصفية،
ويرصدها مشرف القيادة المدرسية في بطاقته.
تقويم االختبارات التحريرية لدى  15قائدا =  30اختبارا قصيرا
يقدم كل مشرف قيادة مدرسية ما ال يقل عن برنامجين ـ كل برنامج ال يقل عن ثالثة أيام ـ
لتهيئة القيادات المدرسية (من معلم إلى وكيل ــ من وكيل إلى قائد مدرسي) في المدارس
البرنامجان = معيار االختبارات الشفهية
المسندة له.

التخصص

األسلوب اإلشرافي
تحليل النتائج

الصفوف األولية

تحليل األسئلة
تحليل النتائج

التربية الفنية

تحليل األسئلة
االختبارات
التحريرية
القصيرة
تحليل النتائج

التربية البدنية
تحليل األسئلة

األسلوب اإلشرافي البديل

(حسن) خالل الفصل
يقدم مشرف الصفوف األولية تقريرا بتحليل نتائج الطالب في اختبار
ّ
(تقرير واحد لكل فصل دراسي)
الدراسي.
يقدم مشرف الصفوف األولية تحليال لعينة ممثلة من أدوات تقويم الطالب في فترات التقويم،
خالل الفصل الدراسي ،لعينة من معلميه المسندين (.)%25
(تقرير واحد لكل فصل دراسي)
يقدم مشرف التربية الفنية تقريرا عن حجرات التربية الفنية وما تحويه من نواتج تعلم ويحدد
مستوى استخدام المعلمين المسندين للخامات البديلة (عال-متوسط-ضعيف).
(تقرير واحد لكل فصل دراسي)
يقدم مشرف التربية الفنية تحليال لعينة ممثلة من أدوات تقويم الطالب في فترات التقويم ،خالل
الفصل الدراسي ،وذلك لعينة من معلميه المسندين (.)%25
(تقرير واحد لكل فصل دراسي)
ُي ِع ُد مشرف التربية الفنية تقريراً فصليًا عن مدى التزام المعلمين بتدريس المقرر وفق االتجاه
التنظيمي.
(تقرير واحد لكل فصل دراسي)  -التقرير الواحد =  15اختبارا قصيرا
يقدم مشرف التربية البدنية تحليال بنتائج تقويم الطالب في فترات التقويم خالل الفصل الدراسي.
(تقرير واحد لكل فصل دراسي)
يقدم مشرف التربية البدنية بيانا مجدوال في كل فصل دراسي عن مدى مساهمته في النشاط
الخارجي بين مدارس المكتب الواحد على أال تزيد مدة المشاركة عن عشرة أيام في الفصل
(بيان مجدول واحد في كل فصل دراسي)
الدراسي الواحد.
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التخصص

األسلوب اإلشرافي

التربية األسرية

تحليل األسئلة

األسلوب اإلشرافي البديل

تقدم مشرفة التربية األسرية عدد ( )2تحليل لملفات اإلنجاز الخاصة بمعلماتها المسندات خالل
العام الدراسي (األسبوع الثاني عشر من كل فصل دراسي) على أن يراعى فيه ما يلي:
-1

أن يكون لعينة ممثلة ( %20من المسندات)

-2

يتم تحليل وتقويم الملف وفق أداة مقننة (قواعد التصحيح).

-3

تحديد مواطن القوة والضعف في الملف.

-4

تقديم التغذية الراجعة.

ضوابط مشاركة مشرف التربية البدنية في األنشطة
تقسم مشاركات مشرفي التربية البدنية إلى ثالثة أقسام:
القسم األول :النشاط الداخلي:
هو كل نشاط يرتبط بالمادة ويكون صادرا من إدارة المدرسة ويتم تقويمه من قبل المشرف التربوي ويتابعه من خالل الزيارات
الفنية.

القسم الثاني :النشاط الخارجي:
هو كل نشاط يرتبط بالمادة ويكون صادرا من إدارة اإلشراف التربوي أو مكتب التعليم بموافقة رئيس قسم التربية البدنية ،ويتم بين
مدارس المكتب الواحد ،ويساهم فيه مشرف التربية البدنية بما ال يزيد عن عشرة أيام من كل فصل دراسي ويتم احتسابه للمشرف في
حقل (تحليل األسئلة).

القسم الثالث :نشاط اإلدارة العامة للنشاط الطالبي:
هو كل نشاط طالبي صادر من اإلدارة العامة للنشاط الطالبي ويشارك فيه مشرف التربية البدنية بشرطين:
 -1وجود إفادة من رئيس قسم التربية البدنية ومدير اإلشراف التربوي بأن مشاركة المشرف ال تؤثر على أدائه.
 -2أال تؤثر مشاركة مشرف التربية البدنية في تحقيق متطلبات مؤشرات أداء اإلشراف التربوي.
وكل مشاركة لمشرف التربية البدنية مع اإلدارة العامة للنشاط الطالبي لمدة ال تقل عن ثالثة أيام يتم احتسابها لقاءاً تربويًا واحداً
وبحد أعلى ستة أيام في العام الدراسي ويكون شاهدها إفادة مشاركة من اإلدارة العامة للنشاط الطالبي أو من رئيس القسم.
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مدارس (تطوير):
تعامل المدارس المطبقة لمشروع الملك عبد اهلل بن عبد العزيز  -يرحمه اهلل  -لتطوير التعليم العام (تطوير) في جميع تطبيقات
المنظومة كالمدارس العامة تماما؛ ونؤكد على التالي:
 ال تعد زيارة المشرف المقيم في المدرسة بديلة عن زيارة المشرف التربوي أو تغني عنها! بل ال بد من زيارة المشرف التربوي لجميعالمعلمين بال استثناء.
 يتم تقويم بناء خطط المدارس وكذلك تقويم منجزات (تنفيذ) الخطط وفق أدوات المنظومة حتى يتم إصدار أدوات خاصة بتقويم(بناء وتنفيذ) خطط تلك المدارس ،ويتم اعتمادها في المنظومة.
 ال تستثنى مدارس (تطوير) من الدخول في تقويم األداء المدرسي. -ال تستثنى مدارس (تطوير) من قياس متوسط غياب الطالب عبر سلسلة زمنية.
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ضوابط مهمة في عمل المنظومة
ضوابط عامة:
● مؤشرات األداء لم ِ
تأت بعمل جديد على اإلطالق فهي أعمال ومهام يمارسها المشرف  /المشرفة بوجود المؤشرات أو بعدم وجودها.
● المؤشر يعمل لعام دراسي وعليه فيمكن تكثيف العمل في أي فترة من العام للوصول إلى الحد األدنى.
يوجهه المشرف /المشرفة وفق رؤيته.
● المؤشر ال ُيلزم توجيه الزيارات الصفية إلى أسماء محددة ،فالمطلوب عدد معين في عام
ُ
● عند عدم القدرة على تطبيق أي شرط أو ضابط من ضوابط أي أداة من أدوات المنظومة وترغب إدارة اإلشراف التربوي أو مكتب التعليم
االستثناء من هذا الشرط فيلزمها التواصل مع الفريق الوزاري وتقديم المبررات( .للتغلب على صعوبة التواصل يمكن التواصل عن طريق
إحدى وسائل التواصل الحديثة).
● جميع المؤشرات ومعاييرها الواردة هنا موقفيه؛ فيمكن التعديل عليها باالستناد إلى مصادرها ،ومن هذه المصادر:
الخطط واالستراتيجياتالتنظيمات القائمةالتعاميمتوجه القيادات-رأي غالبية المستفيدين
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ضوابط التوثيق (الشواهد):
•األصل في الشواهد هو نظام (نور) وتُمنع المطالبة بنسخ (طباعة) المدخل منها سواء من إدارات المكاتب أو من الفرق الزائرة.
•شواهد المؤشرات الكمية سواء أكانت إشرافية أو مدرسية هي الشواهد المعمول بها قبل المؤشرات وال يحق استحداث أو إيجاد شواهد أو
ملفات خاصة بالمؤشرات لم تكن موجودة قبل العمل بالمؤشرات .وفي حال توجيه أو استحداث أو إيجاد شواهد أو ملفات جديدة فعلى الفريق
الخارجي أو الوزاري حسم ( )% 20من إجمالي نقاط المكتب أو المدرسة.
•النوعي ليس له شواهد مستقلة ،وتستخلص أسئلة التحقق له من شواهد الكمي والمقابلة فقط.
•هناك عدد من الشواهد أو الملفات قد يختلف على وجودها أصال قبل المؤشرات! وعليه فإن الحكم فيها هو لغالبية المشرفين والمشرفات أو
لقادة المدارس وقائداتها أو المعلمين والمعلمات ،فإن كان رأي الغالبية أن تلك الشواهد أو الملفات ال وجود لها أصال فيتم حذفها مباشرة.
•مكان حفظ شواهد المشرف هو ملف اإلنجاز المعمول به سابقا ،ومكان حفظ شواهد المدرسة هو في األماكن المخصصة لها قبل العمل
بالمؤشرات ويحذر من جمعها في ملفات خاصة بها .فالزيارات الصفية مثال لدى القائد أو الوكيل ،وتفعيل المختبرات لدى المختص ،وغياب
الطالب لدى وكيل المدرسة  ...وهكذا ،وجمعها في ملفات خاصة يستلزم حسم  %20من إجمالي نقاط المكتب أو المدرسة
•جميع األعمال والمهام الواردة في المؤشرات هي األعمال ذاتها المعمول بها قبل المؤشرات.
•تحديد عدد الشواهد للمشرف التربوي بـ ( )29شاهدا للمؤشرات الكمية والنوعية معًا في عام واحد للمشرف التربوي.
•عدد األساليب المنفذ = عدد الشواهد = كل شاهد ورقة واحدة فقط (إلكتروني أو ورقي).
•ال يحق ألي جهة (مكتب تعليم أو إدارة إشراف) إلزام المشرفين أو المدارس باستخدام نماذج محددة.
•ال يعتمد أي نموذج إال بعد موافقة غالبية الميدان التربوي (مشرفون ،قائدو مدارس ،وكالء مدارس.)..
•على الفريق الزائر وبخاصة الخارجي والوزاري حسم  %20من مجموع نقاط المكتب أو المدرسة في حال تعدد النماذج وشكوى المشرفين أو
المعلمين من تعددها وأنها تمثل عبئاً.
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ضوابط التعاميم:
•ضرورة وصول التعاميم المحددة في المؤشرات إلى جميع المستهدفين وعدم وصولها يلزم عدم قبولها واحتساب النقاط المستحقة
لها.
•الترتيب الفئوي خماسي في كل ما يتعلق بالمدارس.
•االلتزام بمسميات الترتيب الفئوي الواردة في المنظومة بحيث ال يتم قبول غيرها (أداء متميز ،أداء جيد ،أداء متوسط ،أداء قليل ،أداء
غير مناسب).
• يجب أن يشمل التعميم جميع أفراد الفئة المستهدفة في المؤشر (مدارس ،مشرفون ).....
ضوابط إرسال التعاميم والشواهد:
•أن يكون اإلرسال إلى بريد المؤشرات – حصرا . ) kpismoe@gmail.com ( .-
•اإلرسال ورقيا يستوجب الحسم من النقاط.
•اإلرسال بعد الموعد المحدد ال يخلو من حالين:
 -1إما عدم قبوله نهائيا وعليه فال يستحق أي نقطة.
 -2يتم الحسم كعقوبة للتأخير وفق تقدير الفريق الوزاري.
•ترسل جميع التعاميم في حزمة واحدة مرة واحدة خالل الفصل الواحد تشتمل على جميع التعاميم أو الروابط وكل ما هو مطلوب
إرساله.
•من الضروري وجود عنوان للرسالة المتضمنة للمرفقات وذلك على النحو التالي( :تعاميم مكتب التعليم بـ)..
65

•عند إرسال أي وثائق غير مطابقة للشروط يحسم على كل وثيقة ( )200نقطة من مؤشر مصداقية إدخال البيانات.
مثال :إرسال خطاب شكر للمبادرة ليس صادرا من الوزارة ،إرسال الدراسة ورقيا وعدم إرسالها الكترونيا  ...وهكذا.
•تقدر درجة جميع التعاميم المرسلة وفق جودتها والتزامها بالضوابط والمعايير المحددة ،فال تُمنح الدرجة كما في السابق قبوال أو
رفضا بل سيتم حسم نقاط محددة من نقاط المكتب في حال اختل شرط من الشروط أو درجة الجودة في التطبيق.
المشاركة في فرق التقويم:
تنقسم المشاركة في فرق التقويم فيما يتعلق بأعمال المنظومة إلى قسمين هما:
القسم األول:
المشاركة في قياس المؤشرات التي تقيس أداء المشرفين (نوعي ،تدقيق )..وهنا ال تصح المشاركة من خارج التخصص اإلشرافي
(مشرف مادة ،مشرف قيادة مدرسية ،رئيس الشؤون التعليمية)
القسم الثاني:
المشاركة في فرق التقويم التي تقيس أداء المكتب وهذه تصح بشروط:
1 .1أن تكون محدودة.
2 .2أال يكون المشارك رئيسا أو قائدا.
3 .3أال تتجاوز المشاركة عضوين كأقصى حد شريطة أال يكونا أغلبية.
4 .4أن يكون من منسوبي المكتب.

66

ضوابط خروج المعلمين والمعلمات للنمو المهني( :الموازنة بين حق الطالب في التعلم وحق المعلم في النمو المهني)

إلزام جميع إدارات اإلشراف ومكاتب التعليم إيجاد تنظيم داخلي مكتوب ومعمم ينظم مشاركة المعلمين والمعلمات في برامج النمو
المهني بحيث يحقق توازنا بين المحافظة على الحصص الدراسية وإتاحة الفرصة للنمو المهني ،وفي حال عدم وجود تنظيم داخلي مكتوب
ومعمم سيتم حسم ( )%20من إجمالي نقاط المكتب (مؤشر مصداقية إدخال البيانات).

ضوابط اختيار فرق التقويم النوعي والتدقيق في المكتب:
•أن يكون أحد القيادات العليا رئيسا للفريق.
 اختيار األكثر خبرة. اختيار األعلى مؤهال. اختيار األفضل أداء في العام السابق.•ال يصح دون الشروط األربعة السابقة.
•ال يزيد عدد أعضاء الفريق عن ثالثة أعضاء وال يقل عن عضوين.
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ضوابط المبادرة المتميزة:
-

أن تكون خالل العام الحالي فقط.

-

أن تكون معتمدة من جائزة معترف بها أو خطاب شكر من الوزارة (حصرا).

-

أن تخص المبادرة (الجائزة أو الخطاب) الفئات التالية:

			
			

 -1إدارة اإلشراف التربوي (مدير اإلشراف ،مشرفون تربويون)
 -2مكتب التعليم (مدير المكتب ،مشرفون تربويون)

			

 -3مدرسة تابعة إلدارة اإلشراف أو المكتب (مدير المدرسة ،وكيل ،معلم ،طالب)

-

أن تكون المبادرة (الجائزة أو الخطاب) في مجال يتبع اإلدارة العامة لإلشراف التربوي.

-

أن يتم رفعها في الموعد المحدد على البريد اإللكتروني الخاص بمؤشرات األداء اإلشرافي وليس بأي وسيلة أخرى.

ضوابط زيارة القيادات للمدارس:
1 -1أن تستهدف الزيارة الجوانب التحصيلية والسلوكية للطالب – حصرا  ،-وال يدخل فيها الزيارة لحضور االحتفاالت أو التكريم أو
االفتتاح أو المناسبات عموما
2 -2أال تتوافق زيارة أحد القيادات مع قائد آخر.
3 -3أن تتصف الزيارات في مجملها بالشمول الجغرافي والمرحلي.
4 -4أن يتم تحديد المردود بشكل عام والخبرات المنقولة والتوصيات.
(مدير التعليم ،مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ،مدير اإلشراف التربوي ،مدير مكتب التعليم ،رئيس الشؤون التعليمية)

5 -5أن تكون موثقة من قبل المدرسة وليس من القائد.
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نموذج رقم 1
عدد المعلمين المسندين ) 0 ( :

لكل معلم

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

أيام لكل
مشرف

تاريخ الزيارة الصفية

اسم النماذج التدريسية
المميزة أثناء الزيارة

رقم الدرس التطبيقي
وتاريخه

رقم ورشة العمل
وتاريخها

رقم اللقاء التربوي
وتاريخه

تاريخ تسليم تحليل
نتائج العام السابق
والفصل األول

تاريخ تحليل أسئلة
الفصل األول ،وتاريخ
تحليل أسئلة نهاية
العام

أيام برامج األولى
بالرعاية وتاريخها

عدد أيام النمو المهني

عدد أيام النمو المهني

مستفيد والتاريخ

•تحفظ شواهد التوثيق لدى المشرف

مدرب والتاريخ

أيام لكل
مشرف

نماذج لكل
مشرف

رقم نموذج االختبار
التحريري وتاريخه

اسم مدير المكتب /إدارة
•نموذج 1تبقى الوثيقة لدى المشرف التربوي وتحدث أسبوعيا ويكفي تأشير رئيس القسم أو أخصائي التقويم عليها دون تسليمه صورة منها.
				

التوقيع

المجموع
الفجوة

لكل مشرف

المعيار (الحد األدنى لألداء) عام دراسي

رقم االختبار الشفهي
وتاريخه
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المعيار

2

6

2

2

2

2

2

 3أيام

3

3

المدرسة

القسم اإلشرافي :

عدد
المسندين
× 30 - 2

30

اسم المعلم

		

			

إجمالي عدد معلمي القسم :

				

				
الفصل الدراسي :

العام الدراسي :
اسم المشرف التربوي:

نموذج المشرف تربوي

نموذج رقم2

للفترة من األحد

/
الخالصة األسبوعية ألداء قسم 				 /

 ×2عدد
المعلمين

 6xعدد
المشرفين

 ×2عدد
المشرفين

 ×2عدد
المشرفين

 ×2عدد
المشرفين

 × 2عدد
المشرفين

 ×2عدد
المشرفين

 ×3عدد
المشرفين

لكل معلم

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

تقرير لكل
مشرف
 %25من
المسندين

لكل مشرف

نسبة تقويم
خطة القسم
بالمكتب

أيام لكل
مشرف

الزيارات الصفية

النماذج
التدريسية
المميزة أثناء
الزيارة

الدروس
التطبيقية

ورش العمل

اللقاءات
التربوية

تحليل نتائج
العام السابق
والفصل األول

تحليل أسئلة
الفصل األول
وتحليل أسئلة
نهاية العام

أيام برامج األولى
بالرعاية

نسبة تقويم
خطة القسم

أيام النمو
المهني -مستفيد

أيام النمو
المهني -مدرب

%100

من

 ×3عدد
المشرفين

 ×3عدد
المشرفين

أيام لكل
مشرف

اسم المشرف

(تحريري)

 ×30عدد
المشرفين

نماذج لكل
مشرف

قياس تحصيل

المعيار (الحد األدنى لألداء) عام
دراسي

لكل مشرف

(شفهي)

قياس التحصيل

المعيار × مشرفي القسم أو
معلمي القسم

عدد معلمي
القسم ×2
–  × 30عدد
مشرفي القسم

مسؤولية رئيس القسم هنا (وجود شاهد لدى المشرف عن كل رقم مدخل).
ترصد كل أسبوع في يوم الخميس أو كل أسبوعين على أقصى تقدير.
•
•

				

/
 /إلى

التوقيع:
اسم رئيس القسم:

			
إجمالي عدد مشرفي القسم :
)		

األسبوع الدراسي رقم (

)
/

عدد المعلمين األولى بالرعاية :
إجمالي عدد معلمي القسم  /قائد ووكيل( :

نموذج رئيس القسم اإلشرافي

المجموع
الفجوة
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/
إلى الخميس /
/
/
للفترة من األحد
الخالصة األسبوعية لألداء
إجمالي عدد المعلمين األولى بالرعاية اإلدارة أو المكتب:
إجمالي عدد معلمي اإلدارة أو المكتب  ) (:إجمالي عدد مشرفي اإلدارة أو المكتب:
 ×2عدد
المعلمين/
قادة
المدارس
ووكالئها

 ×6عدد
المشرفين

 ×2عدد
المشرفين

 × 2عدد
المشرفين

 ×2عدد
المشرفين

 ×3عدد
المشرفين

لكل معلم

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

لكل مشرف

تقرير لكل
مشرف
 %25من
المسندين

لكل مشرف

نسبة تقويم
خطة القسم
بالمكتب

أيام لكل
مشرف

أيام لكل
مشرف

نماذج لكل
مشرف

حسب
المعادلة

القسم

عدد الزيارات
الصفية

عدد النماذج
التدريسية
المميزة أثناء
الزيارة

عدد الدروس
التطبيقية

عدد ورش
العمل

عدد اللقاءات
التربوية

تحليل نتائج
العام السابق
والفصل األول

تحليل أسئلة
الفصل األول،
وتحليل أسئلة
نهاية العام

عدد أيام
برامج األولى
بالرعاية

نسبة تقويم
خطة القسم

عدد أيام النمو
المهني مستفيد

عدد أيام
النمو المهني
مدرب

عدد
المشرفين

×2

عدد
المشرفين

×2

100

اسم أخصائي التقويم:

التوقيع

يعتمد مدير إدارة  /مكتب

(تحريري)

التربية اإلسالمية
اللغة العربية

التربية االجتماعية والوطنية

الصفوف األولية
العلوم

الرياضيات

اللغة اإلنـجليزية
المكتبات

الحاسب اآللي

التربية البدنية
التربية الفنية

اإلدارة المدرسية

المجموع
الفجوة

قياس تحصيل

التوقيع
االسم :

الدرجة
من

 ×3عدد
المشرفين

 ×3عدد
المشرفين

 ×30عدد
المشرفين

المعيار (الحد األدنى لألداء) عام
دراسي

قياس تحصيل
(شفهي)

عدد معلمي
القسم ×2
– × 30
عدد مشرفي
المكتب

72

المعيار × مشرفي القسم
أو معلمي القسم

) عدد األقسام(

)
)
األسبوع الدراسي رقم (
إجمالي عدد قادة المدارس ووكالئها(:

نموذج رقم 3
نموذج أخصائي التقويم باإلدارة  /المكتب

نموذج رقم :4
نموذج مدير إدارة اإلشراف  /مدير مكتب التعليم ( خالصة جميع األسابيع السابقة)
خالصة أداء اإلدارة  /المكتب لجميع األسابيع السابقة حتى نهاية األسبوع الدراسي رقم (
إجمالي عدد معلمي اإلدارة أو المكتب( :

) إجمالي عدد مشـرفي اإلدارة أو المكتب ( :

/

) الموفق الخميس

) إجمالي عدد المعلمين األولى بالرعاية في اإلدارة أو المكتب( :

14 /هـ
) إجمالي عدد قائدي المدارس ووكالئها ( :

 ×2عدد
المعلمين  +عدد
قادة المدارس
ووكالئها

 ×6عدد
المشرفين

عدد المشرفين

لكل
معلم

لكل
مشرف

عدد
الزيارات
الصفية

عدد النماذج
التدريسية
المميزة
أثناء
الزيارة

×2

لكل
مشرف
عدد
الدروس
التطبيقية

عدد ورش
العمل

عدد
اللقاءات
التربوية

تحليل
نتائج العام
السابق
والفصل
األول

عدد المشرفين

لكل
مشرف

لكل
مشرف

لكل
مشرف

تقرير
لكل
مشرف
 %25من
المسندين
تحليل
أسئلة
الفصل
األول،
وتحليل
أسئلة نهاية
العام

×2

 ×2عدد
المشرفين

 × 2عدد
المشرفين

 ×2عدد
المشرفين

 × 3عدد
المشرفين
لكل
مشرف
عدد أيام
برامج
األولى
بالرعاية

نسبة تقويم
خطة القسم

عدد أيام
النمو المهني
مستفيد
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نسبة
تقويم
خطة
اقسم
بالمكتب

أيام لكل
مشرف

أيام لكل
مشرف
عدد أيام
النمو المهني
مدرب

الدرجة من

 ×3عدد
المشرفين

 ×3عدد
المشرفين

 ×30عدد
المشرفين
نماذج
لكل
مشرف

(شفهي)

قياس
تحصيل
(تحريري)

عدد معلمي
القسم
×× 30 – 2
عدد مشرفي
المكتب

القسم

حسب
المعادلة

المعيار (الحد األدنى لألداء) عام
دراسي

أو معلمي القسم

قياس
تحصيل

المعيار × مشرفي القسم

التربية اإلسالمية
اللغة العربية
الصفوف األولية
التربية االجتماعية والوطنية
العلوم
الرياضيات
اللغة اإلنـجليزية
المكتبات
الحاسب اآللي
التربية البدنية
التربية الفنية
اإلدارة المدرسية
المجموع
الفجوة

يعتمد مدير إدارة  /مكتب
التوقيع :
اسم أخصائي التقويم		 :
البريد اإللكتروني:
جوال المشرف منسق المؤشر 		 :

		
االسم :
جوال مدير إدارة  /مكتب :

التوقيع:
البريد اإللكتروني:
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)

طريقة استخدام نماذج مؤشر اإلشراف التربوي
نموذج1
يستخدمه المشرف التربوي
•النموذج يستخدمه المشرف – ورقيا أو الكترونيا  -ويبقى أمامه في المكتب ،ويحدثه في الورقة ذاتها بشكل شبه يومي –.
•يقدم المشرف الخالصة األسبوعية لرئيس القسم (أو من يختاره القسم) ويكفي تأشير رئيس القسم عليه دون تسليمه صورة
منه.
•يدون المشرف جميع المعلمين المسندين إليه ومدارسهم ،وعلى مدير المكتب أو مدير إدارة اإلشراف اعتماد المسندين والتأكد
من مطابقة المجموع الكلي لمعلمي المكتب لمجموع جميع المسندين حتى ال يسجل المؤشر نقاطا بالسالب بصفة مستمرة.
•عند زيارة معلم يدون المشرف أمام اسم المعلم تاريخ الزيارة فقط.
•عند تنفيذ درس تطبيقي يدون (تاريخ تنفيذه فقط) في حقل الدروس مقابل اسم المعلم الذي حضر الدرس أو نفذه ،فإذا
حضر الدرس التطبيقي  4معلمين فيكتب أمام أسماء المعلمين األربعة تاريخ تنفيذ الدرس فقط .مثال , 6/15 :وهكذا في باقي
األساليب.
•تحليل النتائج بحاجة إلى تقريرين :األول لتحليل نتائج نهاية العام السابق ،والثاني لنتائج نهاية الفصل األول للعام الحالي،
والتحليل في التخصص فقط ،والتحليل إما فردي أو إجمالي لجميع مشرفي التخصص في المكتب الواحد ،وال يدون مشرفو
القسم في حقل تحليل النتائج شيئا إال بعد تسليم التقرير ،فيدون المشرف في الحقل( :تقرير )1و (تقرير.)2

74

•حقل تحليل األسئلة :يحلل كل مشرف  -وليس القسم -أسئلة المعلمين المسندين إليه بنسبة  %25منهم ،ويسلم تقريرين ويكتب في
الحقل بعد التسليم( :تقرير )1و (تقرير.)2
•حقل األولى بالرعاية :يضع بجوار اسم المعلم األولى بالرعاية نجمة* أو أي إشارة ،وعندما ينفذ المشرف يوما من األيام المحددة له
في المعيار يدون أمام اسم المعلم ( , 1تاريخ الحضور) .مثال ،)4 /7 , 1( :فـ ( )1هنا تعني عدد األيام ،والتاريخ هو تاريخ التنفيذ.
•كل تاريخ يتم تدوينه فهو تاريخ التنفيذ وليست تاريخ الكتابة.
•خطة القسم :بعد تشكيل فريق تقويم الخطط وإعالن النتائج وتحديد ما تستحقه خطة كل قسم من درجة ،توضع الدرجة المستحقة
للقسم في الحقل الخاص بها في نماذج جميع مشرفي القسم .مثال.% 84 :
•القيادة المتعلمة وتنقسم إلى قسمين :مدرب ومتدرب ،فيدون عدد األيام والتاريخ .مثال 3 :أيام .7/5
•قياس التحصيل (تحريري) :يجريه المشرف أثناء الزيارة الصفية ،ويدون أمام اسم المعلم الذي طبق النموذج عنده في الحصة .مثال :اختبار
.3/4

•قياس التحصيل (شفهي) :يجريه المشرف التربوي – إلزاما – في كل حصة ليس له فيها اختبارا تحريريا ،ويدون رقم االختبار
وتاريخه فقط .مثال :شفهي.4/3 1
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خالصة:
•المشرف يستخدم نموذج واحد من أول الفصل إلى نهايته.
•يستخدم المشرف التربوي تواريخ فقط ،وعددا من الكلمات ال تزيد عن ( )19كلمة فقط.
•التاريخ ملزم في كل حقل وال يعتد بدونه وهو تاريخ التنفيذ وليس تاريخ الكتابة.
•التوثيق يبقى لدى المشرف في ملف االنجاز.
•المتعارف عليه من التوثيق قبل المؤشرات هو المطلوب وعدم وجود توثيق يساوي عدم التنفيذ.
•يضمن مدير المكتب ثم مدير اإلشراف  -كل على حده  -أال يتعدى معدل الخطأ في البيانات المدخلة نصف في المائة.
•يعدل المشرف إلزاما في حقل المعايير  -معاييره الخاصة بالحساب  -ليستطيع قياس الفجوة أسبوعيا ورسم منحنى األداء.
•يالحظ االقتصار الشديد في التوثيق واالتجاه إلى قياس األداء بعيدا عن اإلغراق في الكتابة أو الشواهد والتوثيق ،فجملة ما يحتاجه
المشرف  19كلمة ،ويوثق ما يقارب  20ورقة خالل عام دراسي كامل.
•المؤشر لم يأت بأعباء جديدة ،فهي أعمال المشرف بحدها األدنى االعتيادية وتوثيقه االعتيادي في حده األدنى ،وكل ما في المؤشر
خالصة إحصائية مقننة ودالة توجه األداء بما يخدم الطالب في غرفة الصف؛ فتركز الجهود في نقطة المخرج المعرفي والمهارى
والقيمي للطالب.
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•هناك مؤشرات فرعية لم ترد في النموذج لعدم تكرارها (العودة إلى المنظومة).
•يسلم النموذج األصل لمدير المكتب عند نهاية الفصل ،ويالحظ أنه باإلمكان قياس األداء ورسم منحنى األداء للمشرف خالل فترات
مرغوبة :أسابيع /فصل /عام أعوام  /خاصة بعد البرمجة اإللكترونية ،ويمكن من خالله تحليل أداء المشرف.
•يالحظ أنه يمكن رسم منحنى للنمو المهني الظاهر للمعلم خالل أعوام ،وتحليل توجهاته والرقابة الذاتية لديه .
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نموذج2
يستخدمه رئيس القسم
•يدون أسماء مشرفي القسم.
•يتسلم ملخصا من كل مشرف في القسم (يؤشر عليه وال يحتفظ به) نهاية كل أسبوع يوم الخميس الساعة ( )...وفي أقصى تقدير
كل أسبوعين.
•يعدل رئيس القسم إلزاما في حقل المعايير  -معايير القسم الخاصة بالحساب  -ليستطيع قياس الفجوة أسبوعيا ورسم منحنى األداء.
•يفرغ أداء األسبوع رقميا  -وهي ال تتعدى  9أرقام  -ويعتمدها ،واعتمادها يعني :أن جميع البيانات صحيحة وأن الشواهد ُوضعت لكل
مشرف في ملف إنجازه.
•ال يتوقف دور رئيس القسم على تدوين البيانات فقط  -فهو دور غير ايجابي -ولكن عليه إضافة إلى ذلك أن يتلمس من خالل نتائج
األداء األسبوعي والشهري والفصلي حجم الفجوة ومنحنى األداء للقسم؛ فيوجه الزمالء إلى نقاط الخلل وسد الثغرات واستثمار نقاط
القوة وتبادل المراكز واستثمار الطاقات وتوجيه العمل الجماعي.
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نموذج3
يستخدمه أخصائي التقويم في المكتب أو اإلدارة
•يدون أسماء األقسام اإلشرافية فقط.
•عدد النماذج التي يتسلمها األخصائي هي بعدد األقسام اإلشرافية في اإلدارة أو المكتب.
•يعتمد أخصائي التقويم النموذج ويضمن مصداقية الجمع واإلدخال الصحيح في البرنامج االلكتروني فقط دون المحتوى.
•ال يقوم بعملية الرصد في البرنامج اإللكتروني إال بعد اعتمادها من مدير المكتب الذي يضمن مصداقية المحتوى وال يزيد معدل
الخطأ عن نصف في المائة.
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نموذج4
يستخدمه مدير المكتب أو مدير اإلشراف لجميع المكاتب
•يختلف عن نموذج  3بأنه خالصة لجميع األسابيع السابقة.
•يعدل مدير المكتب إلزاما في حقل المعايير  -معايير المكتب الخاصة بالحساب  -ليستطيع قياس الفجوة أسبوعيا ورسم منحنى األداء.
•يضمن مصداقية المحتوى وال يزيد معدل الخطأ عن نصف في المائة.

•ومدير اإلشراف:
•يدون أسماء المكاتب.
•يعدل إلزاما في حقل المعايير  -معايير إدارة اإلشراف أي جميع المكاتب بالحساب  -ليستطيع قياس الفجوة أسبوعيا ورسم منحنى
األداء.
•يضمن مصداقية المحتوى وال يزيد معدل الخطأ عن نصف في المائة عن طريق فريق التقويم الخارجي.
•استخدام الرسوم البيانية بمختلف أشكالها يعطي صورة مختصرة وواضحة ألداء المشرف أو القسم أو المكتب أو اإلدارة.
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آلية تطبيق مؤشرات األداء اإلشرافي النوعي
المستوى األول :الفريق الداخلي من مكتب التعليم
أوال :تشكيل الفريق:
يتم اختيار أعضاء الفريق وفق الترتيب التالي:
1 -1من كان متقدمًا في الترتيب الرتبي والفئوي لألداء السابق.
2 -2األكثر خبرة.
3 -3من يتم ترشيحه من قبل مدير المكتب أو مدير اإلشراف.
4 -4ال يحق مشاركة من كان ترتيبهم في الفئة األخيرة.
5 -5يخير أخصائي التقويم في المشاركة بحسب رغبته( .بين أن يكون عضواً في الفريق أو ال)
6 -6ال يقل أعضاء الفريق عن عضوين وال يزيد عن ثالثة.
7 -7من األفضل مشاركة القيادات اإلشرافية في الفرق (مدير إشراف  -مدير مكتب – رئيس الشؤون التعليمية).
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ثانيا :آلية التطبيق
•إصدار قرار تكليف أعضاء الفريق.
•يتم تطبيق أداة مؤشر األداء اإلشرافي النوعي على جميع مشرفي اإلدارة أو المكتب وإصدار تعميم بالنتائج يرتب المشرفين التربويين
رتبيا وفئويا ،ويستثنى من ذلك القيادات العليا التي ال يسند إليها معلمون وأعضاء فريق التقويم.
مالحظة :يكتب أمام اسم المشرف التربوي عضو فريق التقويم في التعميم (عضو فريق التقويم النوعي)

المستوى الثاني :الفريق الخارجي من إدارة اإلشراف التربوي
			
أوال :تشكيل الفريق:
 فريق أو أكثر من رؤساء األقسام اإلشرافية.ثانيا :آلية التطبيق:
•إصدار قرار تكليف أعضاء الفريق.
•تزويد اإلدارة التعليمية بخطة الزيارة.
•يعد مدير المكتب – من وجهة نظره  -تصنيفا افتراضيا ثالثيا سريا ألداء للمشرفين (أداء جيد ،متوسط ،قليل) .وعليه فيتم
اختيار العينة من جميع الفئات بنسبة  % 20من إجمالي مشرفي المكتب وفق نسبة كل فئة.
•إصدار تعميم بالنتائج يرتب المستهدفين رتبيا وفئويا.
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بعد الزيارة:
 تحليل النتائج ورصد مواطن الضعف والقوة وتحديد إجراءات التصحيح ودرجة استجابة المكاتب لها ورفعها لقيادات اإلدارة. إبالغ المستهدفين بنتائج التحليل إلعداد خطة معالجة من قبل المسؤولين بالمكتب (تقديم تغذية راجعة). إعداد تقرير بنتائج الزيارة (التقويم). تعميم النتائج. تزويد القيادات بالتقرير الختامي على أن يتضمن :إصدار أحكام ،وتحديد الفجوات ،ورسوم بيانية ،وتحليل لألسباب ،واقتراح إجراءاتتصحيحية.
إدارات اإلشراف التربوي التي ال يتبعها مكاتب تعليم:
تقوم إدارات اإلشراف التربوي التي ال يتبعها مكاتب تعليم بإعادة تطبيق أداة مؤشر األداء اإلشرافي النوعي في الفصل الدراسي الثاني
على الفئة األخيرة في الترتيب الفئوي للتقويم األول الذي تم خالل الفصل الدراسي األول.
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طريقة تقويم وتدوين النقاط المستحقة من قبل فريق التقويم
1 )1يوجه االستفسار من قبل الفريق بشكل عام إلى جميع المشاركين في المقابلة ،ويمنع توجيه االستفسار إلى مشارك بعينه.
2 )2طريقة توجيه االستفسار في غاية األهمية فالهدف هو االطالع على جهود الزمالء التي ُبذلت والتي يريدون أن يعبروا عنها ويقدموا
لها وصفا ،وعليه فيتم توجيه السؤال بشكل عام كاآلتي( :نرغب االستماع إلى جهودكم في .).......
3 )3المشاركة في اإلجابة عن االستفسار اختيارية وليست إجبارية فيجيب من يرغب من المشاركين ،و ُيفهم من عدم المشاركة عدم
وجود جهود مبذولة في هذا المجال.
4 )4تُحدد مدة المقابلة بما ال يزيد عن ساعتين ،والزيادة عن الساعتين خلل من الفريق وتعد مخالفة ضمن (مؤشر ممارسات فرق
التقويم).
5 )5يضع كل عضو تصنيفا ثالثيا لكل فقرة ،بمعنى :ما جهود الزمالء في ()......؟ هل هي عالية؟ أم متوسطة؟ أم قليلة؟
وتوزع درجة الحقل عليها دون مناقشة أعضاء فريق التقويم حيث تمنع المناقشة نهائيا فيضع كل عضو النقاط وفق رؤيته.
6 )6الهدف من عملية التقويم هو قياس أداء المكتب إجماال وليس المشرف أو المدرسة ،بمعنى – عند نهاية التقويم – هل أداء المكتب أو
المدارس عال؟ أم متوسط؟ أم قليل؟
ُ 7 )7يطلع المشارك – إذا رغب – فريق التقويم على ما يؤيد رؤيته وجهوده من شواهد المؤشر الكمي الموجودة في ملف إنجازه ويستشهد
بعدد من المواقف.
8 )8ال يحق لفريق التقويم طلب شاهد على كل جهد للمشرف ويعد هذا مخالفة صريحة يحاسب عليها (مؤشر ممارسات فرق التقويم).
9 )9يطلع فريق التقويم على التعاميم الصادرة من المكتب أو إدارة اإلشراف التربوي ويدققها بعناية ويتأكد من وصولها إلى مصادرها
ومطابقتها للشروط الواردة.
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 )10عند وجود خطأ في التعاميم أو مخالفتها الشروط فال تعتمد إدارة اإلشراف التربوي نتائج المكتب وال تضع عليها إشارة االعتماد في
برنامج الرصد اإللكتروني ،وعند مالحظة الخطأ من قبل الفريق الوزاري فيتم الحسم على إدارة اإلشراف التربوي في (مؤشر مصداقية
البيانات).
 )11ال يحق ألي عضو في فريق التقويم التعليق على جهود المشاركين أو إجاباتهم أو تصحيحها أو تخطئتها ويعد هذا مخالفة تستوجب
الحسم في (مؤشر ممارسات فرق التقويم).
 )12استمارات التقويم التي ال تحتوي على مبررات وصفية وتلميحات مختصرة جدا لكل مجال عن مستوى األداء لجميع األعضاء وليس
لكل عضو فال يتم قبولها مطلقا وال يتم اعتماد نتائجها ويحسم عليها في (مؤشر ممارسات فرق التقويم).
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أداة مؤشرات قيادة األداء اإلشرافي النوعي
اإلدارة

المكتب

اسم المشرف

تاريخ الزيارة
الترتيب

إجمالي النقاط
المستحقة

أعضاء فريق التقويم
االسم

التوقيع

•استمارات التقويم التي ال تحتوي على مبررات وتلميحات مختصرة جدا عن مستوى األداء في كل مجال ولجميع األعضاء ال يتم قبولها مطلقا وال يتم اعتماد نتائجها.
•تكتب تقديرات أعضاء فريق التقويم في مسودة خارجية ويثبت هنا المتوسط فقط.
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كيف يستخدم أعضاء فريق التقويم أداة التقويم النوعي؟
أوال :تُكتب تقديرات أعضاء فريق التقويم في مسودة خارجية ،و ُيثبت في األداة المتوسط فقط.
ثانيا :يضع كل عضو تقديره لإلجابة من تصنيف ثالثي (عال ،متوسط ،قليل) وتوزع درجة الحقل عليها أي بقسمة درجة الحقل على (.)3
مثال :درجة الحقل ( )60فيصبح المدى ( )20أي:
من  1إلى  20قليل
من  21إلى  40متوسط
من  41إلى  60عال
وهكذا في البقية..
ثالثا :يحدد كل عضو في الفريق الدرجة المستحقة في المستوى الذي وقع عليه اختيار الفريق فيكون الجميع ملزما بتقدير الدرجة.
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( )1المجال  /األساليب اإلشرافية
رقم المؤشر

المؤشـر

()1 /1 /1

تنفيذ
الزيارات
الصفية
والفنية

()2 /1 /1

تصنيف
المسندين
إلى فئات

( )1/1المعيار األول  /الزيارة الصفية

الطريقة اإلجرائية للحصول
على المعلومات والمؤشرات

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

ما نسبة تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين
والفنية لقائد المدرسة والوكيل؟

100

نموذج  4للمكتب وعند الحاجة نموذج 1
للمشرف +عينة من المدارس

هل صنف المسندين إلى فئات؟

50

ترميز أمام االسم في نموذج  -1مقابلة

هل تبرير المشرف لتصنيف المسندين
منطقي تؤكده إجراءات التنفيذ؟

50

المقابلة فقط وليس هناك حاجة للكتابة
ألنها رؤية منفذة في األساليب

ماذا قدم لكل فئة؟

50

يختار عينة من المشار إليهم بالترميز
في نموذج  1والمقابلة كافية وليس
هناك حاجة للكتابة

هل حدد/ت مواطن الخلل والقوة– لدى
المعلم/ـة – بدقة؟

50

نصوص دالة مما كتبة المشرف في
األساليب اإلشرافية وال يلزم كتابتها
مستقلة

هل هناك تنوع وشمولية في نتائج التشخيص
(التوصيات)؟

50

تحليل محتوى رقمي ونوعي لتوصيات
المشرف – مقابلة

هل قدم/ت خبرات مقترحة لتنفيذ التوصيات
(التشخيص)؟

50

تحليل محتوى رقمي ونوعي لتوصيات
المشرف – مقابلة

هل لديه/ـا تحليل إجمالي لنتائج التشخيص؟

50

يستطيع المشرف أن يحدد أبرز نقاط
القوة والضعف لدى إجمالي المعلمين
المسندين ويستند إلى نصوص وممارسات
– مقابلة

إجمالي
مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

•تحليل
محتوى وثائق
•مقابلة

450

..................................................................................................................................................................................................................................
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( )1المجال  /األساليب اإلشرافية

رقم المؤشر

()1 /2 /1

)(1 / 2 / 2

المؤشـر
يحدد  /تحدد
المعلمين /
المعلمات ممن
لديهم خبرات
متميزة

ينفذ  /تنفذ األساليب
بمواصفات جيدة

( ) 2 /1المعيار الثاني ( /دروس تطبيقية  -ورش تربوية  -لقاءات التربوية )

أسئلة التحقق
هل لديه ترميز بمعلمي/
معلمات الخبرة ومهاراتهم؟
هل إجمالي عدد المشاركين
 /المشاركات يمثل %50من
المسندين  /المسندات؟
هل بذل جهودا معتبرة في
اإلعداد والتنفيذ؟
هل عبر المشرف عن دالئل
أو مواقف أو شواهد تشير
إلى اكتساب المعلمين/
المعلمات خبرات جديدة؟
هل لدى المشرف تصوراً
حول االحتياجات األولية
للمعلمين؟

وزن الطريقة اإلجرائية للحصول
النقاط على المعلومات والمؤشرات
50

عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

ترميز في نموذج 1

100

حساب

50

يبرز أهم المعايير التي طبقها
وكيفية تنفيذها (ال يلزم كتابة)
يشير إلى ما يؤيد اكتساب خبرات

100

تقدير األداء

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

•استطالع
آراء
مستفيدين

االستنتاج عن طريق مواقف محددة
أو وثائق معينة

•مقابلة
200

وهل يتوافق مع ما تم
تنفيذه؟

إجمالي

500

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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•تحليل
وثائق

( )1/2المعيار األول  /الفئة األولى بالرعاية

( )2المجال  /التنمية المهنية		

(يوجد لدى كل مشرف معلمون أقل أداء  -يختلف األداء وفق المعايير التي يحددها المشرف  -منه األقل أداء بشكل عام واألقل أداء في مهارات محددة)

رقم
المؤشر

()1 /1 /2

()2/1 /2

أسئلة التحقق

المؤشـــــر

الطريقة اإلجرائية
وزن
للحصول على المعلومات
النقاط
والمؤشرات

تشخيص
واقع هل لديه ترميز بفئات المعلمين؟
المعلمين
 /المعلمات
(مستجد/ة
 منقول/ـة هل يعي بدقة االحتياج لكل فئة؟– أقل أداء)
هل نفذ/ت أربع زيارات صفية للمستجد/ة
ونفذ/ت أكثر من زيارتين صفيتين
لألقل أداء؟
هل استشهد المشرف/ـة بنصوص مكتوبة
نفذ  /نفذت من استمارة التقويم التي أعدها تدل
زيارات صفية على أن الخبرات المكتوبة تتوافق مع
متعددة
التشخيص؟
هل البرامج المقدمة شملت جميع أعضاء
الفئة (يوم واحد على األقل )؟
هل نفذ/ت  3أيام في العام إلجمالي الفئة
وليس لكل منهم؟
إجمالي

100

ترميز في نموذج  1فقط دون
قوائم

100

يبرر منطقيا أثناء المقابلة

200

مطابقة بين الزيارات والترميز
في نموذج 1

100

اختيار  3نصوص من توصيات
الفئة ومطابقتها باحتياجات
الفئة

100

تحسب بالنسبة لعدد المشاركين

200

في أثناء العام تحسب تقديرا
(نسبة وتناسب)

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

•تحليل وثائق
•مقابالت
•مسح ميداني
•استطالع
•مالحظة

800

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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( )2المجال  /التنمية المهنية
رقم المؤشر

المؤشــر

( )2/2المعيار الثاني  /قياس أداء (المعلم  /الوكيل  /القائد  /المشرف ) بصدق وثبات
أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل متوسط تقويم األداء
الوظيفي للمعلمين في
المكتب ( )86تحكيماً؟

100

هل متوسط تقويم األداء
الوظيفي لقائدي ووكالء
المدارس في المكتب ))93
تحكيماً؟

100

الطريقة اإلجرائية للحصول
على المعلومات والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

يتم احتسابها على النحو التالي:
 88 -86عال
 90-89متوسط
أكثر من  90قليل

)(1 / 2 / 2

يقيس  /تقيس األداء
بصدق وثبات

يتم احتسابها على النحو التالي:

 96-94متوسط
أكثر من  96قليل
يتم احتسابها على النحو التالي:

هل متوسط تقويم األداء
للمشرفين
الوظيفي
التربويين في المكتب/
اإلدارة ( )93تحكيماً؟

100

هل متوسط درجة الحقل
في تقويم األداء الوظيفي
للمعلمين المسندين /
للمعلمات المسندات مطابق
للتوصيات المكتوبة؟

50

إجمالي

 93-92عال

 93-92عال
 96-94متوسط
أكثر من  96قليل
اختيار عينة من التوصيات المكتوبة ألحد
المعلمين ومطابقتها  -من قبل المشرف -
بدرجة الحقل أثناء المقابلة

350

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
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مقابلة
تحليل وثائق

( )3المجال  /تطوير األداء اإلشرافي
رقم
المؤشر

()1 /1 /3

المؤشـر

تفعيل
مؤشرات
التحصيل
الدراسي
(مؤشرات
كفاءة
مخرجات
التعليم)

أسئلة التحقق

( )1/3المعيار الثاني  /التحصيل الدراسي
الطريقة اإلجرائية
وزن
للحصول على
النقاط
المعلومات والمؤشرات

هل لدى المكتب ما يؤكد تطبيقه لمؤشرات
مخرجات التعليم بفاعلية؟

200

هل أوجد المتوسط العام لدرجة االختبار
الخارجي (تجويد االختبارات) في جميع
المواد والمراحل؟

100

هل أوجد المتوسط العام لكل مدرسة؟
هل قارن المتوسط العام مع متوسط مادة
موازية لها؟
هل البيانات األساسية لجميع المدارس
والمواد منظمة ومتوافرة وموثقة؟

50

● مقابلة

100

هل يلتزم المشرفون بإعداد ( )30اختباراً
قصيراً بشروطها المحددة؟
هل التزم المشرف التربوي بإجراء
اختبارات شفهية في كل زيارة صفية ليس
فيها اختباراً تحريرياً؟

50

عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

● تحليل
وثائق

100

50

تقدير األداء

األسلوب
المستخدم في
القياس (التقدير)

(راجع شروط االختبار القصير)

95

رقم
المؤشر

()1 /1 /3

المؤشـر

أسئلة التحقق
هل التزم المشرف التربوي بشروط
االختبارات الشفهية المحددة؟

50

هل لدى المكتب وثيقتان تدالن
على جهوده في مكافحة الملخصات
والتحديد؟

200

هل هناك شواهد ودالئل على متابعة
تفعيل مؤشرات ذاتية مباشرة من القيادات في اإلدارة
التحصيل
(مدير التعليم – المساعد/ة – مدير/ة
الدراسي
اإلشراف – مدير/ة المكتب) لمستويات
(مؤشرات
التحصيل الدراسي؟
كفاءة
مخرجات
هل منحنى تقدير التقويم المستمر في
التعليم)
المرحلة االبتدائية طبيعي يرتكز فيه
معظم الطالب في (متقدم )؟
هل لدى المكتب ما يؤكد تفعيل
االختبارات التحريرية في المرحلة
االبتدائية كأحد متطلبات التقويم
المستمر؟

96

الطريقة اإلجرائية
وزن
للحصول على
النقاط
المعلومات والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

يحدد نوع الوثيقة في المبرر

( 100نقطة لكل وثيقة)
(تذكر في المبررات)
( 50نقطة لكل قائد)

200
(في نتائج التحصيل وليست في
أساليبه ومتطلباته)

100

100

● تحليل وثائق
● مقابلة

رقم
المؤشر

()1 /1 /3

المؤشـر

تفعيل
مؤشرات
التحصيل
الدراسي
(مؤشرات
كفاءة
مخرجات
التعليم)

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل في المكتب ما ال يقل عن ثالث
مسائالت – حصراً -للمدارس متعلقة
بالتحصيل الدراسي؟

150

هل في المكتب ما ال يقل عن ثالث
وثائق تعزيز  -حصراً -للمدارس متعلقة
بالتحصيل الدراسي؟

150

الطريقة اإلجرائية
للحصول على
المعلومات
والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

( 50نقطة لكل مساءلة)
(في نتائج التحصيل وليست
في أساليبه ومتطلباته)
( 50نقطة لكل وثيقة تعزيز)
(في نتائج التحصيل وليست
في أساليبه ومتطلباته)
( 50نقطة لكل مساءلة)

هل في المكتب ما ال يقل عن ثالث
مساءالت – حصراً -للمعلمين  /المعلمات
عن مستويات التحصيل؟

150

هل في المكتب ما ال يقل عن ثالث وثائق
تعزيز  -حصراً  -للمعلمين  /المعلمات عن
مستويات التحصيل؟

150

هل لدى المكتب ما يؤكد أن إجراءات
تطبيق اختبارات المراحل تمت بصورة
مطابقة للشروط؟

100

هل استخرج المكتب نسبة التميز في
االختبارات الخارجية (تجويد االختبارات
للمرحلتين المتوسطة والثانوية)؟

100

(في نتائج التحصيل وليست
في أساليبه ومتطلباته)
( 50نقطة لكل وثيقة تعزيز)

● تحليل وثائق
● مقابلة

(في نتائج التحصيل وليست
في أساليبه ومتطلباته)

97

رقم
المؤشر

()1 /1 /3

المؤشـر

تفعيل
مؤشرات
التحصيل
الدراسي
(مؤشرات
كفاءة
مخرجات
التعليم)

أسئلة التحقق
هل رسم المكتب منحنى لثالث سنوات
لمتوسط الدرجة التي حصل عليها في
(القدرات)؟
هل رسم المكتب منحنى لثالث سنوات
لمتوسط الدرجة التي حصل عليها في
(التحصيلي)؟
هل استخرج المكتب متوسط كل مدرسة
في درجة رضا أولياء أمور الطالب عن
تعليم أبنائهم؟

وزن
النقاط

عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

100
100
100

هل نفذ المكتب تكريمًا للطالب المتميزين
نهاية كل فصل دراسي؟

100

هل أبرز المكتب مستويات مؤشرات
التحصيل الدراسي في مكان بارز داخل
المكتب؟

100

إجمالي

الطريقة اإلجرائية
للحصول على
المعلومات
والمؤشرات

تقدير األداء

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

● تحليل وثائق
● مقابلة

2600

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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( )3المجال  /تطوير األداء اإلشرافي
رقم المؤشر

()/1/2/3

( )2/3المعيار الثالث  /تحليل أسئلة االختبارات وفق جدول المواصفات

المؤشـــــر

أسئلة التحقق

حلل وقوم  /حللت
وقومت  %25من
األسئلة التي أعدها
معلموه المسندين /
معلماتها المسندات

هل حدد  /حددت أبرز نقاط الضعف والقوة
في أسئلة  % 25من المعلمين المسندين
 /المعلمات المسندات استناداً إلى جدول
المواصفات؟
هل نفذ  /نفذت التصور الذي أعده /
أعدته بفعالية لتلبية احتياجات المعلمين /
المعلمات بناء على التحليل السابق؟
إجمالي

وزن الطريقة اإلجرائية للحصول
النقاط على المعلومات والمؤشرات

50

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

ُيحدد في نموذج 1

● تحليل
وثائق
50

تقرير (صفحة واحدة)

● مقابلة

100

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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( )3المجال  /تطوير األداء اإلشرافي
رقم
المؤشر

أسئلة التحقق

المؤشـــــر

هل لديه قاعدة بيانات متكاملة
للنتائج في كل قسم بالمكتب؟

()1 /3 /3

يحلل /
تحلل نتائج
االختبارات

هل حول كل قسم إشرافي في
المكتب أرقام النتائج إلى مدلوالت
لفظية تصنيفية؟
هل أبرز القسم اإلشرافي جوانب
القوة والضعف في النتائج واتساقها
مع المنحنى الطبيعي؟
هل حدد القسم اإلشرافي أبرز
العوامل المؤثرة بمنطقية تتوافق مع
الواقع؟
هل أعد القسم اإلشرافي برنامجا
في الخطة يتفق مع ما سبق ،وطبقه
بفعالية؟

إجمالي

( )3/3المعيار الرابع  /تقويم نتائج االختبارات
وزن الطريقة اإلجرائية للحصول
النقاط على المعلومات والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

30
30
30

•تحليل
وثائق

30

•مقابلة

30
150

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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( )3المجال  /تطوير األداء اإلشرافي
رقم
المؤشر

()1 /4 /3

أسئلة التحقق

المؤشــر

هل أصدر تعميما رتبيا وفئويا بنتائج
قياس بناء خطط األقسام اإلشرافية وفق
المواصفات المحددة في المنظومة؟
هل أصدر تعميما رتبيا وفئويا بنتائج
قياس بناء خطط المدارس وفق
المواصفات المحددة في المنظومة؟
هل أصدر تعميما رتبيا وفئويا بنتائج
قياس منجزات خطط األقسام وفق
المواصفات المحددة في المنظومة؟

يتخذ من
اإلجراءات
ما يدل على
تبنيه عمليات
التخطيط
هل أصدر تعميما رتبيا وفئويا بنتائج
االستراتيجي
قياس منجزات خطط المدارس وفق
المواصفات المحددة في المنظومة؟

( )4/3المعيار الخامس  /بناء وتنفيذ الخطة اإلشرافية والمدرسية
وزن
النقاط

الطريقة اإلجرائية للحصول على
المعلومات والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

200
100

التزم بالوقت المحدد للتعميم – وصل
التعميم جميع األقسام – يشمل التعميم
جميع األقسام – حدد في التعميم النسبة
لكل قسم – حدد في التعميم المتوسط العام
لجميع األقسام

100

100

التزم بالوقت المحدد للتعميم – وصل
التعميم جميع المدارس – يشمل التعميم
جميع المدارس – حدد في التعميم النسبة
لكل مدرسة – حدد في التعميم المتوسط
العام لجميع المدارس

•تحليل
وثائق
•مقابلة

(غير معتمد في العام الحالي فقط)
هل قدم تغذية راجعة لألقسام ونفذ إجراءات
تصحيحية؟

100

هل قدم تغذية راجعة للمدارس ونفذ إجراءات
تصحيحية؟

100

إجمالي

700

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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( )4المجال  /التقنية واالتصال
رقم المؤشر

( )1/4المعيار األول  /االتصال بالمجتمع التربوي

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

الطريقة اإلجرائية للحصول على
المعلومات والمؤشرات

هل جميع وسائل االتصال
المستخدمة تمت الموافقة عليها
من الرئيس المباشر؟

50

يتم التعرف من خالل المقابلة على وسائل
االتصال المنفذة ثم يختار واحدة منها
ويتأكد من الموافقة عليها إما كتابيا أو
انتساب الرئيس المباشر إليها

المؤشـــــر

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

تعميم

()1 /1 /4

هل يوجد اتصال بمجتمع الطالب
يوجد اتصال خارج المدرسة؟
تقني أفقي
ورأسي
بالمجتمع
هل توجد ثالث أدوات اتصال تقني
التربوي
لكل قسم من أقسام اإلشراف مفعلة
وشاملة بين القيادات والمعلمين؟
هل أعد ميثاقا أخالقيا معلنا
لكل وسيلة اتصال مفعلة لديه
يتم التأكيد عليه باستمرار عند
المخالفة؟
إجمالي

50
(إذا وجد اتصال للمعلمين وليس للمدرسة
بمجتمع الطالب فيعد مخالفة)
تحدد في المبررات

150

والتحقق من العدد والتفعيل عن طريق
المقابلة

● مالحظة
● مقابلة

50

300

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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( )5المجال  /القيم واألخالق
رقم المؤشر

()1/1/5

المؤشـــــر

يحلل
ويشخص
سلوك
الطالب
ويبني
عليهما
برامج
ملموسة

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل لدى المكتب وثيقتان تدالن على تعزيز
دور القيادات في رعاية سلوك الطالب؟

100

هل لدى المكتب وثائق تدل على إلزام جميع
المدارس بنين /بنات بعدم خروج الطالب /
الطالبات من المدرسة بعد أذان الظهر إال وقد
تمت تأدية الصالة في المدرسة ولو كان بعد
الحصة األخيرة؟

200

الطريقة اإلجرائية
للحصول على المعلومات
والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

تذكر في المبررات

يرفق صورة من الوثيقة

•مالحظة
هل جميع مدارس المكتب بنين /بنات ملتزمة
بعدم خروج الطالب  /الطالبات بعد أذان الظهر
إال وقد تمت تأدية الصالة في المدرسة ولو
كان بعد الحصة األخيرة؟

200

جميع المدارس
زيارتها ملتزمة

هل هناك عناية غير تقليدية من المكتب
بأماكن وضوء الطالب /الطالبات بالمدارس؟

100

تحدد في المبررات بوضوح

التي

تمت

•مقابلة

103

رقم المؤشر

()1/1/5

104

المؤشـــــر

يحلل
ويشخص
سلوك
الطالب
ويبني
عليهما
برامج
ملموسة

الطريقة اإلجرائية
للحصول على المعلومات
والمؤشرات

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل هناك عناية غير تقليدية من المكتب
بمصلى الطالب /الطالبات في المدارس؟

200

تحدد في المبررات بوضوح

هل تم مالحظة أداء عدد مناسب من الطالب /
الطالبات سنن الصالة؟

200

تحدد في المبررات بوضوح

هل يؤدي كل مشرف تربوي صالة الظهر
مع الطالب في إحدى المدارس (يومان في
األسبوع على األقل )؟

200

هل لدى المكتب ما يدل على عنايته الفائقة
بتأدية طالب المدارس صالة الظهر جماعة في
المدرسة؟

100

هل لدى المكتب ما ال يقل عن مساءلتين
متعلقتين برعاية سلوك الطالب؟

100

تذكر في المبرر

هل يعزز كتابيًا جوانب تميز المسندين لديه
في جانب رعاية سلوك الطالب؟

50

يشير المشرف في المقابلة إلى
نصوص دالة كتبها

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

ترميز في نموذج رقم  1أمام
المدرسة
مثال وضع حرف (ص) أمام
المدرسة

•مالحظة
•مقابلة

رقم
المؤشر

()1/1/5

المؤشـــــر

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل يوجد في توصيات المشرف التربوي
في استمارة تقويم المعلمين ما يدل على
توجيه المعلم نحو العناية بسلوك الطالب؟

100

هل يوجد لدى المشرف التربوي في
استمارات تقويم المعلمين أو في خطاباته
أو من خالل ما يدون في زياراته ما يدل
على تعزيزه رعاية المعلمين لسلوك
الطالب؟

50

يحلل ويشخص
سلوك الطالب
ويبني عليهما
برامج ملموسة هل لدى مشرف القيادة المدرسية قائمة
بالمدارس التي رصدت السلوك السلبي
للطالب؟

هل دون مشرف القيادة المدرسية في
بطاقته المدارس التي رصدت السلوك
السلبي للطالب والمدارس التي لم ترصد؟

الطريقة اإلجرائية
للحصول على المعلومات
والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

يكتفى باثنتين وتُكتبان في
المبررات

•مالحظة
•مقابلة
100

100

فحص عينات من المدارس

105

رقم
المؤشر

()1/1/5

أسئلة التحقق

المؤشـــــر

هل دون مشرف القيادة المدارس التي
طبقت قواعد السلوك (وذكر ما يدل على
تحققه من مصداقيتها) والمدارس التي لم
يحلل ويشخص
تطبق؟
سلوك الطالب
ويبني عليهما هل دون مشرف القيادة المدارس التي
برامج ملموسة طبقت قواعد المواظبة (وذكر ما يدل
على تحققه من مصداقيتها) والمدارس
التي لم تطبق؟

إجمالي

وزن
النقاط

الطريقة اإلجرائية
للحصول على المعلومات
والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

100
•مالحظة
•مقابلة
100

2000

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
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( )6المجال  /القيادة المتعلمة (المشرف ،رئيس الشؤون التعليمية ،مدير مكتب التعليم أو مدير اإلشراف التربوي)
رقم المؤشر المؤشـــــر

))1/1/6

أسئلة التحقق

الطريقة اإلجرائية
وزن
للحصول على المعلومات
النقاط
والمؤشرات

ما ترتيب القائد التربوي (مدير
المكتب ،رئيس الشؤون التعليمية،
100
لمشكالت
التقويم)
أخصائي
واحتياجات المكتب؟
هل تتطابق موضوعات برامج القيادة
100
المتعلمة مع تلك االحتياجات؟
هل عدد األيام المرصود إلجمالي
والوثائق 100
يتطابق
المشرفين
الموجودة؟
إجمالي

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

تؤخذ عينة عدد ( )5مشرفين

300

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
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( ) 7المجال  /قيادة األداء
رقم
المؤشر

()1 /1 /7

108

المؤشـــــر

					

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل أصدر تعميما بنتائج قياس غياب
الطالب في جميع المدارس يرتب فيه
جميع المدارس رتبيًا وفئويًا الفصل
الدراسي األول؟

100

إصدار تعميم بنتائج هل أصدر تعميما بنتائج قياس غياب
قياس غياب الطالب في الطالب في جميع المدارس يرتب فيه
المدارس يرتبها رتيبا جميع المدارس رتبيًا وفئويًا الفصل
وفئويا األسبوع ( )12الدراسي الثاني؟
من كل فصل دراسي.

100

هل رصد كل مشرف ( )20حالة غياب في
مدارس متنوعة؟

50

هل الرصد لكل مشرف تم بالمالحظة
المباشرة لجميع الفصول أثناء الزيارة
االعتيادية؟

50

(  )1/7المعيار  /قياس غياب الطالب

الطريقة اإلجرائية
للحصول على المعلومات
والمؤشرات
التزم بالوقت المحدد للتعميم
– وصل التعميم جميع المدارس
– يشمل التعميم جميع المدارس
– حدد في التعميم النسبة لكل
مدرسة – حدد في التعميم
المتوسط العام لجميع المدارس
التزم بالوقت المحدد للتعميم
– وصل التعميم جميع المدارس
– يشمل التعميم جميع المدارس
– حدد في التعميم النسبة لكل
مدرسة – حدد في التعميم
المتوسط العام لجميع المدارس

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

•استطالع
آراء
مستفيدين
•تحليل
وثائق
•مقابلة
•مالحظة

(ال يصح الحصول على المعلومة
من أي مصدر سوى المالحظة
المباشرة من الفصول فقط)

رقم
المؤشر

المؤشـــــر

أسئلة التحقق
هل يشمل الرصد ( )8حاالت يوم (خميس)
تحديدا لكل مشرف؟
هل لدى المكتب وثيقتان – على األقل -
تدالن على تعزيز المشرفين المتميزين
في هذا الجانب؟

()1 /1 /7

إصدار تعميم بنتائج هل لدى المكتب أربع وثائق – على األقل -
تدل على تعزيز قائدي المدارس المتميزين
قياس غياب الطالب في
في جانب غياب الطالب؟

وزن
النقاط

الطريقة اإلجرائية
للحصول على المعلومات
والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

50
50

50

تذكر في المبررات

تذكر في المبررات

المدارس يرتبها رتيبا
وفئويا األسبوع ()12
من كل فصل دراسي.

•استطالع
آراء
مستفيدين
•تحليل
وثائق
•مقابلة

هل لدى المكتب وثائق تدل على مساءلة
قائدي المدارس األقل أداء في جانب غياب
الطالب؟

100

هل وجه المكتب مساءالت لفئة المدارس
األقل أداء في جانب غياب الطالب التي حددها
التعميم؟

100

تذكر في المبررات

•مالحظة

109

رقم
المؤشر

()1 /1 /7

المؤشـــــر

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل وضع المكتب برنامجًا عالجيًا بالتشاور
مع هذه المدارس؟

200

إصدار تعميم بنتائج
قياس غياب الطالب في
المدارس يرتبها رتيبا
وفئويا األسبوع ()12
من كل فصل دراسي .هل أرقام إحصاءات الغياب الجديدة تشير إلى
ما درجة تنفيذ المكتب للبرنامج العالجي؟

تحسن غياب الطالب في هذه المدارس؟

الطريقة اإلجرائية
للحصول على المعلومات
والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

300

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)
•استطالع
آراء
مستفيدين
•تحليل
وثائق

200

•مقابلة
•مالحظة

1350
إجمالي
مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي) :رقم التعميم ........................................

تاريخه....................................

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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(  )7المجال  /قيادة األداء () 2 /7
رقم
المؤشر

المؤشـــــر

()1 /2 /7

طبق المؤشرات
النوعية لألداء
اإلشرافي

المعيار  /المؤشرات النوعية والمدرسية لألداء اإلشرافي (زيارات الفريق الداخلي والخارجي)

أسئلة التحقق

الطريقة اإلجرائية
وزن
للحصول على
النقاط المعلومات والمؤشرات

هل حصل كل عضو شارك في فرق التقويم
على البرنامج التأهيلي (حقيبة التقويم النوعي)
في مدة ال تقل عن ثالثة أيام؟

100

هل اجتياز العضو االختبار التحريري بنسبة %80
فأكثر؟

100

هل حصل كل عضو من أعضاء الفرق التي
شاركت في التقويم النوعي على شهادة تأهيل
تقويم نوعي؟

100

هل التعميم الصادر بنتائج التقويم الداخلي
لألداء اإلشرافي النوعي قد اشتمل على جميع
المشرفين في المكتب؟

100

كل مشرف لم يرد اسمه في
التعميم ولم يكن عضواً في
فريق التقويم يخصم %50
من نقاط الحقل

هل قدم المكتب تعزيزاً للمشرفين األفضل أدا ًء؟

100

يؤخذ عدد 2عينة

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

•استطالع أراء
مستفيدين
•تحليل وثائق
•مقابلة
•مالحظة

111

رقم
المؤشر

المؤشـــــر

()1 /2 /7

هل التعميم الصادر بنتائج التقويم الداخلي
لألداء المدرسي النوعي قد اشتمل على جميع
المدارس في المكتب؟
هل تم تزويد إدارة اإلشراف التربوي بنسخة
طبق المؤشرات من التقويمين اإلشرافي والمدرسي؟ (النوعي)
النوعية لألداء هل قدم المكتب ما ال يقل عن خمس مساءالت
اإلشرافي
لمدارس الفئة األخيرة في التعميم؟
هل قدم المكتب تعزيزاً لمدارس الفئة األولى
في التعميم؟
هل فعل المكتب الخطة العالجية للمدارس األقل
أداء في التعميم؟

أسئلة التحقق

إجمالي
مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):

الطريقة اإلجرائية
وزن
للحصول على
النقاط المعلومات والمؤشرات

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

100
100
100
100

•استطالع أراء
مستفيدين
•تحليل وثائق
•مقابلة
•مالحظة

100
1000

.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
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( )7المجال  /قيادة األداء
رقم
المؤشر

المؤشـــــر

()1 /3 /7

تعتني القيادات
بتطبيق
استراتيجيات
التعلم النشط

						
أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل تتوافر لكل استراتيجية من استراتيجيات
التعلم النشط التي تم تطبيقها بطاقة بالمعايير
السبعة؟

200

الطريقة اإلجرائية
للحصول على
المعلومات والمؤشرات

		

المعيار  /التعلم النشط
تقدير األداء

عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب
المستخدم
في القياس
(التقدير)

لمعرفة المعايير السبعة:

هل أصدر المكتب  -حصراً في العام الدراسي
الحالي  -ما ال يقل عن أربع وثائق تعزيز
لمعلمين متميزين في تطبيق استراتيجيات
التعلم النشط؟
إجمالي

انظر (المؤشر الكمي  /مجال
التعلم النشط)
تدقيق خمسة تطبيقات
(عينة) مع ذكر األسماء في
المبررات

200

● استطالع أراء
مستفيدين
● تحليل وثائق
● مقابلة
●
مباشره

مالحظة

400

مبررات تقويم مختصرة تؤيد إجمالي التقويم السابق (حقل إلزامي):
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
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114

مؤشرات أداء رؤساء األقسام اإلشرافية
التعريف ببعض المصطلحات:

هناك بعض المصطلحات الواردة هنا نرى ضرورة توضيحها وتتمثل في اآلتي:

إدارة اإلشراف التربوي التي تطبق عليها المؤشرات:

هي كل إدارة إشراف تربوي تضم مشرفين تربويين مفرغين لم يتم إسناد معلمين إليهم أو مسند إليهم عدد ( )25من المعلمين فما
دون وبشرط أن يحتسب أي فائض من أنصبة مشرفي التخصص عن ( )60معلمًا لصالح رئيس القسم.

المسندون:

كل مشرف في إدارة اإلشراف التربوي (مادة دراسية أو قيادة مدرسية) يتم إسناد جميع مشرفي التخصص إليه بحد أقصى ( )60مشرفا
تربويا من إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم.

المسندون من غير التخصص:

هم المشرفون التربويون من غير التخصص والذين تم إسنادهم من قبل رئيس القسم اإلشرافي سدا للعجز القائم في مشرفي اإلدارة
المتخصصين.
(يلزم مدير اإلشراف التربوي استثمار كافة اإلمكانات البشرية المتوافرة لتقويم وتطوير مختلف تخصصات اإلشراف التربوي ،فعند الحاجة أو
عند وجود عجز في مشرفي إدارة اإلشراف ُيسند إلزاما التخصص الذي فيه العجز إلى التخصص األقرب للمشرف بحيث يضمن وصول التطوير
والنمو المهني والتقويم إلى كافة تخصصات اإلشراف التربوي بحد أعلى ( )60مشرفًا تربويا).

رئيس القسم:

هو المشرف التربوي الذي يتولى رئاسة القسم اإلشرافي (مادة دراسية أو قيادة مدرسية) في إدارة اإلشراف التربوي وتتلخص مهامه
اإلجرائية في ضمان العمل الجاد لتحقيق أهداف التخصص ،وقياس أدائه ،ورسم منحنى التغير فيه ،والنمو المهني لجميع مجتمعه ،و ُيعد
أحد مصادر تقويم األداء لمشرفي التخصص كما نصت بذلك الئحة تقويم األداء الوظيفي.
115

مجاالت مؤشرات أداء رؤساء األقسام اإلشرافية (كمي)
المجال

المجال البديل

تفسير المؤشر

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

زيارة فنية مركبة تتم في كل فصل دراسي ،يقوم بها
رئيس القسم اإلشرافي لكل مشرف مسند إليه ،وتكون
مركبة من قسمين (يومان – زيارتان):
 -1زيارة لمعلمين اثنين  -حد أدنى  -من معلمي المشرف
المسندين في مدرستين يوما كامال لتشخيص أثره المشرف
التربوي في المدارس.
الزيارات الصفية

الزيارة الفنية
المركبة

 -2زيارة لمقابلة المشرف المسند وتقويم أدائه استنادا إلى
مؤشراته ومقابلته.

 4000نقطة
2

ويعد رئيس القسم استمارة تقويم أداء وظيفي تحوي في
المبررات مؤشرات رقمية ،وتسلم للرئيس المباشر ،وتعد
أحد مصادر تقويم أداء المشرف التربوي وليست المصدر
الوحيد.

إجمالي عدد
المشرفين
المسندين × 2
= 4000

مستمر

استمارة
تقويم لكل
زيارة

* عند زيادة نصاب رئيس القسم عن ( )30مشرفا فيكفي
زيارة واحدة مركبة في العام وتحسب له كل زيارة
بزيارتين ويوضح ذلك في نموذج رقم ()1

تطبيقات التعلم النشط
أثناء الزيارة الصفية

ترتب إدارة اإلشراف التربوي – بناء على زيارات رؤساء
األقسام المتعددة للمدارس  -جميع مكاتب التعليم ترتيبا
تطبيقات التعلم
النشط أثناء الزيارة رتبيا وفئويا بناء على درجة تطبيق معلميها الستراتيجيات
التعلم النشط وتصدر تعميما بالنتائج.
الصفية
األسبوع ( )12من الفصل الدراسي الثاني.
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 1500نقطة
1

عدد التعاميم
= عدد رؤساء
األقسام =
1500

الفصل
الثاني/
األسبوع
الثاني
عشر

التعميم
بمرفقاته

ُيرفع
على بريد
المؤشرات

المجال

المجال البديل

الدروس التطبيقية

المادة العلمية
للتخصص

تفسير المؤشر

المعيار

ُي ِع ُد رئيس القسم اإلشرافي برنامجا مركزيا
واحدا لمعلمي ومشرفي التخصص ،ينفذه خالل
الفصل الدراسي األول ،ينمي فيه المادة العلمية
التخصصية – حصرا( -بحيث ال يصح في أي
مجال آخر غير المادة العلمية التخصصية)
بالشروط التالية:
1 1ال تقل مدته عن ثالثة أيام.2 2ال يقل مجموع حضور مشرفي التخصص عن  % 20منالمسندين في العام.
3 3ال يقل مجموع حضور معلمي التخصص عن  %5فيالعام.
4 4إعداد تقويم لكل برنامج من وجهة نظر المستفيدينويوثق نتائجه.

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

 300نقطة
1

عدد رؤساء
األقسام
اإلشرافية × 1
= 300

مستمر

طريقة
التوثيق

قائمة
مجدولة
موثقة
بالشروط
األربعة
من صفحة
واحدة لجميع
األقسام

ُيرفع
على بريد
المؤشرات
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المجال

تفسير المؤشر

المجال البديل

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

يتعاون رؤساء األقسام اإلشرافية في بناء منهجية إلكترونية
تهدف إلى تقويم النمو المهني لمعلمي التخصص وتوثقه
بالمواصفات التالية:

النمو المهني
اإللكتروني

.1

رسم منحنى كمي يوضح عدد األيام التي حضرها
ُ 1
مقارنة بالمعيار السنوي.

.2

2يحدد الفجوة لدى كل معلم في عام أو عدة أعوام.

.3

3رسم منحنى نوعي وفق كفايات المعلم (علمية،
تخصصية ،استراتيجيات تدريس ..وهكذا) وفق
األساليب اإلشرافية المنفذة (دروس تطبيقية،
ورش ،تدريب.).... ،

.4

4رسم منحنى لألداء الوظيفي لكل معلم.

.5

5يرتبط اعتماد كل معلم بمشرفه.

.6

6ينفذ المنهجية رئيس القسم ويتابع تفعيلها
ونتائجها وتحديثها ودراسة نتائجها وتقويمها
وبناء استراتيجيات لمعالجة الفجوات.

()1

ورش العمل

مالحظة:
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1-

1وزن المؤشر إجماال ( )600نقطة في مجالين (الورش التربوية ،األولى
بالرعاية).

2-

2سيتم تقويم البرنامج وتحديد النقاط المستحقة وفق المعايير المحددة
أعاله من قبل اإلدارة العامة لإلشراف التربوي.

رابط
البرنامج

 300نقطة
1

المنهجية
اإللكترونية =
300

خالل
العام

ُيرفع
على بريد
المؤشرات

المجال

المجال البديل

اللقاءات التربوية

اللقاءات التربوية

تحليل النتائج

تقويم البرامج
التصحيحية
للمكاتب

تفسير المؤشر
ينفذ رئيس القسم اإلشرافي لقاءين  -لقاء واحد في كل
فصل دراسي  -بحيث يكون مخططا له ومشتمال على أهداف
واضحة ومحاور محددة للمشرفين التربويين المسندين
إليه بحيث ال يقل إجمالي حضور مشرفي التخصص عن
.% 90

المعيار

 300نقطة
1

(ال يدخل فيه المداوالت اإلشرافية واالجتماعات بكافة صورها)

تقوم إدارة اإلشراف التربوي بعملية تقويم للبرامج
التصحيحية التي نفذتها مكاتب التعليم وت ِ
ُصدر تعميما
بالنتائج يرتب المكاتب رتبيا وفئويا.

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

عدد رؤساء
األقسام
اإلشرافية × 1
= 300
 300نقطة

1
تعميم واحد =
300

(الفصل الدراسي الثاني  /األسبوع الحادي عشر)

خالل
العام

الفصل
الثاني/
األسبوع
الحادي
عشر

طريقة
التوثيق
استمارة من
صفحة
ورقية أو
إلكترونية
التعميم
بمرفقاته

ُيرفع
على بريد
المؤشرات

يتعاون رؤساء األقسام في بناء (بنك إلكتروني) لجميع
أسئلة مواد التخصص بالشروط التالية( :ال يمنع تعاون
المناطق في توزيع المقررات فيما بينهم لتخفيف األعباء)

تحليل األسئلة

بنك األسئلة
اإللكتروني

.1

1أن يكون مصنفا وفق المستويات التالية فقط
(التحليل ،التركيب ،التقويم).

()1

.2

2يشمل جميع مفردات المقرر.

.3

3يشمل جميع مواد التخصص.

.4

4أن يتم إنجاز مقرر واحد في كل فصل دراسي
على األقل.

الرابط

 300نقطة
1

إجمالي عدد
رؤساء األقسام
×1

مستمر

ُيرفع
على بريد
المؤشرات

مالحظة:
وزن المؤشر إجماال ( )800نقطة في مجالين (تحليل األسئلة (بنك األسئلة
اإللكتروني  )1ومتوسط األداء الوظيفي (بنك األسئلة اإللكتروني .)2
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المجال

المجال البديل

الفئة األولى بالرعاية

(استكمال
بيانات المعلمين
في البرنامج
اإللكتروني للنمو
المهني)

القيادة المتعلمة

القيادة المتعلمة
(رئيس القسم)

تفسير المؤشر

 300نقطة
يشترك جميع رؤساء األقسام في استكمال جميع
بيانات البرنامج االلكتروني للنمو المهني

ينفذ رئيس القسم اإلشرافي دورات تدريبية وبرامج مهنية
مدربا ( 3أيام) بشرط أن تستهدف زمالءه المشرفين
ومعلمي التخصص  -وال تصح بغيرهم  -ويحضر برامج
مهنية مستفيدا ( 3أيام) خالل العام.

1

مستمر

ـــــــــــ

إجمالي عدد
المشرفين × 1

مدرب
 3أيام

ال تشمل االجتماعات واللقاءات العامة
ضابطها :أن يكون الهدف من البرنامج المهني هو إكساب
معارف ومهارات

 300نقطة

مستفيد

إجمالي
عدد رؤساء
األقسام × 2

 2أيام
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المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

 300نقطة

إجمالي عدد
رؤساء األقسام
×3
مستمر

وثيقة من
جهة معتمدة

المجال

المجال البديل

االختبارات التحريرية
القصيرة

درجة مصداقية
البيانات لمكاتب
التعليم

االختبارات الشفهية

تقويم المدارس
بالسالب

تفسير المؤشر

المعيار

 500نقطة

ترتب إدارة اإلشراف التربوي جميع مكاتب التعليم رتبيا
في كل فصل دراسي وفق درجة مصداقية البيانات.
ويتم الحصول على المعلومة من خالل زيارات التدقيق
وزيارات فريق التقويم النوعي.

2

وال يصح وجود أكثر من مكتب في رتبة واحدة.

ينفذ كل رئيس قسم إشرافي  -أثناء الزيارة الفنية -
ُ
عملية تقويم (بالسالب) لعدد ( )30مدرسة من إجمالي
نقاط المدرسة وفق مؤشرات أداء القيادة المدرسية
(  )500-نقطة في كل زيارة (في أثناء الزيارة
المركبة وال تُفرد بزيارة مستقلة) وفق الضوابط
التالية:
.1

1االتفاق على أداة معلنة لحسم النقاط( .بطاقة
تقويم المدرسة)

.2

2أن تتوافق األداة مع مؤشرات القيادة المدرسية
ووزنها.

.3

3أن تكون الكترونية.

.4

4وضع آلية لضمان التحقق من الحسم من نقاط
المدرسة.

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

القائمة
الموثقة =
500

زمن
التنفيذ

األسبوع
الرابع
عشر من
كل فصل
دراسي

طريقة
التوثيق
عدد 2قائمة
موثقة

ُيرفعان
على بريد
المؤشرات

 500نقطة
1

إجمالي عدد
المشرفين ×
30

مستمر

األداة المعلنة
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تفسير المؤشر

المجال

المجال البديل

نتائج قياس بناء خطط
المدارس للعام الحالي

البرنامج العالجي
لظاهرة غياب
الطالب

تقوم إدارة اإلشراف ببناء خطة عالجية شاملة لفئة
المدارس األقل أداء في غياب الطالب (األكثر غيابا وفق
تصنيف المكاتب) وتنفذها وتوثق أثرها في تحسين األداء
وفق مؤشرات كمية ونوعية

نتائج قياس بناء خطط
األقسام اإلشرافية للعام
الحالي

نتائج قياس بناء
خطط جميع
األقسام اإلشرافية
للعام الحالي

قياس بناء خطط جميع األقسام اإلشرافية في اإلدارة وإصدار
تعميم بالنتائج يرتب األقسام اإلشرافية رتبيا وفئويا.

المعيار

1

طريقة
زمن
الوزن وطريقة
التوثيق
حساب المؤشر التنفيذ
عدد 2بيان
موثق
بنسبة غياب
المدارس قبل
وبعد الخطة
العالجية
استنادا إلى
 500نقطة
األسبوع
تعميمي مكتب
الثالث
التعليم وليس
عشر من استنادا نتائج
الخطة
كل فصل إدارة اإلشراف
=
العالجية
دراسي
500

ُيرفعان
على بريد
المؤشرات
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 300نقطة
1
التعميم = 300

الفصل
األول /
األسبوع
الثاني

التعميم
بمرفقاته

ُيرفع
على بريد
المؤشرات

المجال

المجال البديل

نتائج قياس تنفيذ
(منجزات)
خطط المدارس للعام
الحالي

نتائج قياس تنفيذ
(منجزات)
خطط
األقسام اإلشرافية للعام
الحالي

تدقيق نماذج
االختبارات
التحريرية

تفسير المؤشر

المعيار

يدقق رئيس القسم اإلشرافي  -أثناء الزيارة الفنية
 ثالثين نموذجا من نماذج االختبارات التحريريةللمشرفين المسندين وفق الضوابط الخمسة لالختبار
التحريري القصير على أن تشمل العينة جميع المكاتب
وذلك بالتأشير على النماذج المدققة وتزويد أخصائي
التقويم بالمالحظات لرصدها في مؤشر مصداقية البيانات
المدخلة.

30

(منجزات) خطط
جميع
األقسام اإلشرافية
للعام الحالي

ينفذ مدير إدارة اإلشراف التربوي برامج مهنية مدربا (3
أيام) ،ويحضر برامج مهنية متدربا ومستفيدا ( 3أيام)
خالل العام.
القيادة المتعلمة

 500نقطة

نتائج قياس تنفيذ
قياس تنفيذ (منجزات) خطط جميع األقسام اإلشرافية في
اإلدارة وإصدار تعميم بالنتائج يرتب األقسام اإلشرافية
رتبيا وفئويا.

القيادة المتعلمة

ال تشمل االجتماعات واللقاءات العامة

(مدير إدارة
اإلشراف التربوي)

ضابطها :أن يكون الهدف من البرنامج المهني هو إكساب
معارف ومهارات

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

ا لفصل
الثاني /
إجمالي عدد ا أل سبو ع
رؤساء األقسام ا لحا د ي
×  500 = 30عشر

 600نقطة
1
التعميم = 500

 3أيام

(مدرب)
 200نقطة

الفصل
الثاني /
األسبوع
الثاني
عشر

طريقة
التوثيق
قائمة –
ورقة واحدة
– بأسماء
المشرفين +
المالحظات
والمقترحات
مسلمة
ألخصائي
التقويم
التعميم
ومرفقاته

ُيرفع
على بريد
المؤشرات

 200نقطة

3أيام=200

مستمر

وثيقة من
جهة معتمدة

 3أيام
(مستفيد)

3أيام=200
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القيادة المتعلمة

تدقيق مدخالت
مؤشرات القيادة
المدرسية

تفسير المؤشر

المعيار

يدقق كل رئيس قسم شواهد المدرسة المدخلة في مؤشر
القيادة المدرسية لعدد  4مدارس في كل فصل دراسي
بالضوابط التالية:

(قائدو المدارس
ووكالؤها)

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

 600نقطة

1 1أن تكون العينة لكل رئيس قسم من مرحلتيندراسيتين.

القائمتان
الموثقتان =
400

2 2أن تشمل العينة جميع المكاتب بنسب متوازنة.3 3أن تكون العينة موزعة على جميع المساحة الجغرافيةلكل مكتب.

زمن
التنفيذ

األسبوع
الرابع
عشر من
كل فصل
دراسي

طريقة
التوثيق

قائمة
بالمالحظات
تسلم لمنسق
مؤشرات
قيادة األداء
المدرسي

4 4-ال يقل عدد المدارس المدققة لكل رئيس قسم عن (.)4

التقويم الداخلي النوعي
لألداء اإلشرافي

124

التقويم الداخلي
النوعي لألداء
اإلشرافي

تصدر إدارة اإلشراف التربوي تعميما داخليا يرتب جميع
رؤساء األقسام اإلشرافية وفق المؤشرات النوعية ( % 50من
رؤساء األقسام في الفصل الدراسي األول و % 70من رؤساء
األقسام في الفصل الدراسي الثاني) على أن يصدر التعميم
بنتائج كل عينة في كل فصل دراسي على أال يقع أكثر
من رئيس قسم في رتبة واحدة.

 700نقطة

2

األسبوع
التاسع من
كل فصل
عدد 2تعميم = دراسي
600

التعميمان
بمرفقاتهما

ُيرفعان
على بريد
المؤشرات

المجال

المجال البديل

التقويم الداخلي النوعي
لألداء المدرسي

التقويم الداخلي
النوعي لألداء
المدرسي لمدارس
الفئة األخيرة

تفسير المؤشر

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

تقويم األداء المدرسي لمدارس كل مكتب تعليم يتبع إدارة
اإلشراف التربوي (تقويم خارجي) وذلك بتطبيق أداة
مؤشر األداء المدرسي النوعي على مدارس الفئة األخيرة
في التعميم الصادر من المكتب وإصدار تعميم رتبي وفئوي
بالنتائج وفق اآلتي:
 -1أن تكون جميع العينة من مدارس الفئة األخيرة.
 -2تشرك إدارة اإلشراف التربوي في كل فريق عضوين
اثنين من قادة المدارس ووكالئها  -على أال يكونا من
المكتب المستهدف -ويكون رئيس الفريق مشرفا تربويا
من إدارة اإلشراف التربوي.

(الفصل الدراسي
األول)

 700نقطة

 -3عدد المشرفين = عدد الفرق =  8مدارس لكل فريق
ِ
كحد أدنى في أربعة أيام.
 -4ال يصح تقويم أكثر من مدرستين في يوم واحد تحت
أي ظرف من الظروف.
 -5يتم اختيار المدارس بدءا من آخر مدرسة في الترتيب
في الفئة األخيرة ويستمر العدد ،وفي حال اكتمال مدارس
الفئة األخيرة يتم االنتقال للفئة التي قبلها في الترتيب
بالطريقة ذاتها.

1

إصدار تعميم
رتبي وفئوي
بالنتائج =
1000

الفصل
األول/
األسبوعان
الثالث
عشر
والرابع
عشر

التعميم
بمرفقاته

ُيرفع
على بريد
المؤشرات

 -6ال يصح ترك مدرسة في آخر الترتيب واختيار مدرسة
أخرى أعلى منها بأي حال من األحوال وعند حدوث ذلك
ف ُيعد اإلجراء غير صحيح والتعميم غير مقبول لعدم
مطابقته الشروط.
 -7تتم عملية التقويم في األسبوعين الثالث عشر والرابع
عشر من الفصل الدراسي الثاني وال تتم قبل ذلك.
الفصل الثاني

األسبوعان14 -13 :
125
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تنفذ إدارة اإلشراف التربوي رصدا لحاالت غياب الطالب في
مدارس الفئة األخيرة من كل مكتب وفق تعميمه القبلي ،ثم
تصدر تعميما رتبيا وفئويا بالنتائج لكافة المكاتب في كل
فصل دراسي بالضوابط التالية:

قياس متوسط غياب
الطالب باستخدام
سلسلة زمنية

126

1-

1أن يشمل التنفيذ جميع المكاتب.

2-

2أن تكون جميع زيارات الرصد مقتصرة ومحصورة
في مدارس الفئة األخيرة التي صنفها المكتب في
تعميمه السابق للغياب.

تقويم غياب مدارس 3-
الفئة األخيرة

3قياس غياب الطالب يستند إلى سلسلة زمنية وليس
حالة واحدة.

4-

4يتم معظم الرصد في أثناء زيارات رئيس القسم
االعتيادية لمدارس الفئة األخيرة فقط.

5-

5يكون الرصد بالمالحظة المباشرة من رئيس القسم

6-

6يتم الرصد كلما تمكن منه رئيس القسم دون تكلف.

7-

7إعداد قائمة بنسب غياب كل مدرسة من مدارس
الفئة األخيرة التي تم رصدها.

لجميع الفصول (في حال كان عدد الفصول كبيرا
يكتفى بعينة ممثلة).

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

تسلم
القائمتين
ألخصائي
التقويم
لمقارنتها
بنتائج
 1000نقطة
األسبوع المكتب ويتم
العاشر من تقدير درجة
222
كل فصل كل مكتب
في مؤشر
عدد 2قائمة
دراسي
(فاعلية
موثقة = 1000
البرامج
التصحيحية)

المجال

المجال البديل

تفسير المؤشر

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

متوسط األداء الوظيفي
للمعلمين

بنك األسئلة
اإللكتروني ()2

وزن المؤشر إجماال ( )800نقطة في مجالين (تحليل األسئلة
(بنك األسئلة اإللكتروني  1ومتوسط األداء الوظيفي (بنك
األسئلة اإللكتروني )2

ـــــــ

 500نقطة

ــــــــ

ــــــــــــ

دعم مؤشر كفاءة
مخرجات التعليم

دعم مؤشر كفاءة
مخرجات التعليم

تبادر إدارة اإلشراف التربوي ذاتيا بتقديم دعم لمؤشرات
كفاءة مخرجات التعليم التحصيلية أو السلوكية شريطة
أن تتم الموافقة اإللكترونية المسبقة على المبادرة ،ويتم
تقويم المبادرة من اإلدارة العامة لإلشراف التربوي
وتحديد النقاط المستحقة لها.

تفعيل مؤشرات قيادة
األداء المدرسي

تفعيل مؤشرات
قيادة األداء
المدرسي

 1000نقطة
مستمر
المبادرة =
 1000نقطة

تقوم إدارة اإلشراف التربوي بعملية تقويم لمكاتب التعليم
التابعة لها في درجة تطبيقها لمؤشرات قيادة األداء
المدرسي وفق اآلتي:

درجة التفعيل
وفق التوزيع
المعتمد =
5000

 -1تأهيل وتدريب المشرفين التربويين وقائدي المدارس.
()1000

مالحظة:

 -2وجود خطة إجرائية لتطبيق المؤشر)500( .
 -4عدم وجود ملفات خاصة بالمؤشرات أو التكليف بأعباء
ورقية جديدة غير موجودة سابقا)1000( .
 -5تنوع وسائل االتصال رأسيا وأفقيا)300( .
 -6دقة تطبيق المؤشرات بضوابطها المحددة)1500( .
 -7التغلب على الصعوبات وتسهيل إجراءات التطبيق)400( .
على أن تُعد إدارة اإلشراف التربوي قائمة – في كل فصل
دراسي  -بترتيب المكاتب وفق درجة التفعيل.

(يلزم التنسيق
مع اإلدارة العامة
لإلشراف التربوي
قبل الشروع في
المبادرة)

ُيرفع على بريد
المؤشرات

 5000نقطة

وفق اآلتي:

 -3تحديد وتوزيع المهام والمسؤوليات)300( .

ملخص المبادرة
من صفحة
واحدة

2

لفريق التدقيق
الوزاري
الصالحية
في التعديل
على النقاط
المرصودة
من قبل إدارة
اإلشراف
التربوي

عدد 2قائمة
فصلية
مستمر
بترتيب
أثناء
المكاتب
الزيارات
وفق درجة
التفعيل تسلم
وتسلم
ألخصائي
القائمة
التقويم
في
األسبوع الحتسابها في
الحادي (مؤشر تفعيل
قيادة األداء
عشر من
المدرسي)
كل فصل
الخاص
دراسي
بمكاتب
التعليم

127

المجال

تفسير المؤشر

المجال البديل

المعيار

درجة
مصداقية
البيانات =
1000

حسم نقطي من إجمالي نقاط إدارة اإلشراف التربوي يساوي
مقدار حجم المخالفة وفق التقدير الذي تراه لجنة التدقيق
الوزارية عند إدخال بيانات غير صحيحة أو وجود مخالفات
للشروط أو الضوابط المنصوص عليها في المنظومة.
درجة مصداقية البيانات

درجة مصداقية
البيانات

مصادر المؤشر:
 -1التقارير

مالحظة:

ـــــــ

 -2المالحظات الواردة
 -3الشكاوى
 -4الوثائق المطلوبة الكترونيا

تمنح اإلدارة العامة لإلشراف التربوي عبر لجنة التدقيق
الوزارية نقاطا إلدارة اإلشراف التربوي وفق درجة التزام
فرق التقويم بالمهنية في ممارسات عملية التقويم ودرجة
المصداقية في نتائجه.
ممارسات فرق التقويم

ممارسات فرق
التقويم

مصادر المؤشر:
 -1التقارير
 -2المالحظات الواردة
 -3الشكاوى
 -4الوثائق المطلوبة الكترونيا
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الوزن وطريقة
حساب المؤشر
 1000نقطة

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

لفريق التدقيق
الوزاري
الصالحية
في التعديل
على النقاط
المرصودة
من قبل إدارة
اإلشراف
التربوي

ــــــــ

ـــــــــــ

 1000نقطة
ـــــــ

الممارسات
اإليجابية =
1000

ــــــــ

ـــــــــ

المجال

المجال البديل

فاعلية البرامج
التصحيحية

فاعلية البرامج
التصحيحية

تفسير المؤشر
تبني إدارة اإلشراف التربوي برنامجا تصحيحيا في كل
عام دراسي تعالج فيه نقاط الضعف وتعزز فيه نقاط القوة،
وتقدم تقريرا رقميا ووصفيا ال يزيد عن صفحتين تثبت
فيه أثر ذلك البرنامج على األداء.

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

 1000نقطة
1

يتم تقويم فاعلية أثر البرنامج من قبل الفريق الوزاري من
( )1000نقطة

درجة فاعلية
البرامج
التصحيحية =
1000

خالل
العام

 300نقطة
زيارة مدير
زيارة مدير المكتب
ورئيس الشؤون التعليمية اإلشراف التربوي
ومن ينيبه للمدارس
للمدارس

التقويم الخارجي النوعي
لألداء اإلشرافي

التقويم الخارجي
النوعي لألداء
اإلشرافي

زيارة مدير اإلشراف التربوي ومن ينيبه (المساعد) لـ ()80
مدرسة خالل العام.

تقويم األداء اإلشرافي لكل مكتب تعليم يتبع إدارة اإلشراف
التربوي (تقويم خارجي) وذلك بتطبيق أداة مؤشر األداء
اإلشرافي النوعي على عينة  %20من مشرفي/ات كل مكتب
وإصدار تعميم رتبي وفئوي بالنتائج.
الفصل الثاني األسبوع 10

مستمر

80
 80زيارة =
300

إصدار تعميم
رتبي وفئوي
بالنتائج =
 1000نقطة

التقرير
الرقمي
والوصفي من
ورقتين
يرفع
على بريد
المؤشرات
قائمة بأسماء
المدارس
وتاريخ
الزيارة
مصدقة
من مدير
اإلشراف
تُرفع
على بريد
المؤشرات

 1000نقطة
1

طريقة
التوثيق

الفصل
الثاني/
من
األسبوع
العاشر

التعميم
بمرفقاته
ُيرفع
على بريد
المؤشرات
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المجال

تفسير المؤشر

المجال البديل

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

تقويم األداء المدرسي لمدارس كل مكتب تعليم يتبع إدارة
اإلشراف التربوي (تقويم خارجي) وذلك بتطبيق أداة
مؤشر األداء المدرسي النوعي على مدارس الفئة األخيرة
في التعميم الصادر من المكتب وإصدار تعميم رتبي وفئوي
بالنتائج وفق اآلتي:
 -1أن تكون جميع العينة من مدارس الفئة األخيرة.

التقويم الخارجي النوعي
لألداء المدرسي

 -2تشرك إدارة اإلشراف التربوي في كل فريق عضوين
اثنين من قادة المدارس ووكالئها  -على أال يكونا من
المكتب المستهدف -ويكون رئيس الفريق مشرفا تربويا
من إدارة اإلشراف التربوي.

التقويم الخارجي
النوعي لألداء
المدرسي

 -3عدد المشرفين = عدد الفرق =  8مدارس لكل فريق
ِ
كحد أدنى في أربعة أيام.

لمدارس الفئة
األخيرة

 -4ال يصح تقويم أكثر من مدرستين في يوم واحد تحت
أي ظرف من الظروف.

(الفصل الدراسي
الثاني)

 -5يتم اختيار المدارس بدءا من آخر مدرسة في الترتيب
في الفئة األخيرة ويستمر العدد ،وفي حال اكتمال مدارس
الفئة األخيرة يتم االنتقال للفئة التي قبلها في الترتيب
بالطريقة ذاتها.
 -6ال يصح ترك مدرسة في آخر الترتيب واختيار مدرسة
أخرى أعلى منها بأي حال من األحوال وعند حدوث ذلك
ف ُيعد اإلجراء غير صحيح والتعميم غير مقبول لعدم
مطابقته الشروط.
 -7تتم عملية التقويم في األسبوعين الثالث عشر والرابع
عشر من الفصل الدراسي الثاني وال تتم قبل ذلك.
الفصل الثاني
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األسبوعان14 -13 :

 1000نقطة
1

إصدار تعميم
رتبي وفئوي
بالنتائج =
1000

الفصل
الثاني/
األسبوعان
الثالث
عشر
والرابع
عشر

التعميم
بمرفقاته

ُيرفع
على بريد
المؤشرات

المجال

المجال البديل

زيارة القيادات للمدارس

زيارة القيادات
للمدارس

تفسير المؤشر

مدير التعليم

(مدير التعليم ،المساعد للشؤون
التعليمية ،مدير اإلشراف التربوي)

زيارة مدير التعليم
لعشرين مدرسة خالل
العام الدراسي بالضوابط
المحددة.

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

20
 1000نقطة

 50زيارة =
1000

(مدير التعليم ،المساعد
للشؤون التعليمية)

زيارة مساعد مدير التعليم
للشؤون التعليمية لثالثين
مدرسة خالل العام الدراسي
بالضوابط المحددة.

30

قياس بناء خطط إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم
جميعها وإصدار تعميم رتبي وفئوي بالنتائج للعام الحالي.

1

المساعد للشؤون التعليمية

زمن
التنفيذ

مستمر

طريقة
التوثيق

قائمة بأسماء
المدارس
وتاريخ
الزيارة
مصدقة
من مدير
اإلشراف

ترفع
على بريد
المؤشرات

 500نقطة
نتائج قياس بناء خطط
المكاتب وإدارات اإلشراف
التربوي

نتائج قياس بناء
خطط المكاتب
وإدارات اإلشراف
التربوي

نتيجة قياس
خطة إدارة
اإلشراف
التربوي =
500

ــــــ

ــــــ
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المجال

المجال البديل

تفسير المؤشر

المعيار

نتائج قياس تنفيذ
(منجزات) خطط المكاتب
وإدارات اإلشراف التربوي

نتائج قياس تنفيذ
(منجزات) خطط
المكاتب وإدارات
اإلشراف التربوي

قياس تنفيذ (منجزات) خطط إدارات اإلشراف التربوي
ومكاتب التعليم جميعها وإصدار تعميم رتبي وفئوي بالنتائج
للعام الحالي.

1

الوزن وطريقة
حساب المؤشر
 2000نقطة

نتيجة
قياس تنفيذ
(منجزات)
خطة إدارة
اإلشراف
التربوي =
2000

زمن
التنفيذ

ــــــ

طريقة
التوثيق

ــــــ

المجال

المجال البديل

تفسير المؤشر

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

تجري إدارة اإلشراف التربوي دراسة إجرائية واحدة كل
عام دراسي وفق الضوابط التالية:
 -1أن تكون الدراسة على المؤشرات الكمية اإلشرافية الخاصة
باإلدارة أو المكتب فقط.
 -2أن تكون بيانات المؤشرات ابتداء من العام الدراسي 1437
هـ بحيث تكون المقارنة بين عامي  1437هـ والعام 1438
هـ ثم بعد ذلك مقدار التغير في كل مؤشر في األعوام
1437هـ والعام 1438هـ والعام 1439هـ وهكذا بحيث ال يتم
حذف أي عام.
 -3ترفع الدراسة كل عام في الوقت المحدد على بريد
المؤشرات  -حصرا – والموثق في النسخة األخيرة من
المنظومة.

الدراسة اإلجرائية

 -4تمنح الدراسة بعد تقويمها ( )1000نقطة بناء على جودة
المعايير وتطبيق كل معيار من المعايير المحددة ،وترتب
بعد ذلك بناء على نتائجها.

 1000نقطة

 -5يتم تخصيص الدرجة األكبر لشمولية عرض المؤشرات،
ودقة األرقام الموجودة ،ومقدار التغير الذي حدث في كل
الدراسات اإلجرائية مؤشر ،واتجاهه بالسالب أو بالموجب ،ومقدار المتوقع،
وما تحقق منه ،ودرجة القوة في األسباب ،ومصداقيتها،
ومطابقتها للواقع ،والتوصيات التصحيحية ،ومدى فعاليتها
في معالجة الواقع ،ودعم عرض النتائج بجداول ورسوم
بيانية لكل مؤشر كمي.

الدراسة =
 1000نقطة

● ومن مخالفات اإلرسال أو االعتماد للدراسة اإلجرائية ما
يلي:

نسخة
إلكترونية من
الدراسة
خالل
العام
ترفع
على بريد
المؤشرات

 رفع أكثر من دراسة. رفع تقرير ال تنطبق عليه مواصفات الدراسة. رفع دراسة مختل أحد أركانها. رفع دراسة في غير موضوع مؤشرات اإلدارة. بيانات الدراسة مختلفة عما هي عليه في البرنامج.وهذا يعد مخالفة لضوابط اإلرسال واالعتماد وقد يستلزم
حسم ( )300نقطة في حال التجاوز في اإلرسال و()300
نقطة.
133

المجال

تفسير المؤشر

المجال البديل

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

كل عمل ابتكاري ومميز يطور األداء اإلشرافي أو
محكما من اإلدارة العامة لإلشراف
المدرسي على أن يكون
ّ
التربوي ،أو الحصول على جائزة من جوائز التميز
المعتمدة.
ضوابط المبادرة المتميزة:
 -1أن تكون خالل العام الحالي فقط.
 -2أن تكون معتمدة من جائزة معترف بها أو خطاب شكر
من الوزارة (حصرا).

المبادرة المتميزة
إشرافي /مدرسي/
تدريسي

المبادرة المتميزة
لمدير اإلشراف
التربوي ورؤساء
األقسام

 -4أن تخص المبادرة (الجائزة أو الخطاب) مدير اإلشراف
التربوي أو رؤساء األقسام.
 -5أن تكون المبادرة (الجائزة أو الخطاب) في مجال يتبع
اإلدارة العامة لإلشراف التربوي.
 -6أن يتم رفعها في الموعد المحدد على البريد اإللكتروني
الخاص بمؤشرات األداء اإلشرافي وليس بأي وسيلة أخرى.
● ومن مخالفات إرسال المبادرات ما يلي:
 رفع مبادرتين فأكثر. خطاب شكر غير وزاري. رفع المبادرة ورقيا. رفع جائزة تميز من المحافظة أو المنطقة. رفع جائزة تميز من جهة غير معتبرة.ويعد هذا مخالفة لضوابط اإلرسال وقد يستلزم حسم
( )200نقطة في حال وقوع التجاوز.
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شهادة التميز
أو خطاب
الشكر
الوزاري

 500نقطة
1
مبادرة متميزة
= 500

خالل
العام
ترفع
على بريد
المؤشرات

المجال

المجال البديل

تفسير المؤشر

ترتيب اإلدارة في اختبار
القدرات

ترتيب اإلدارة في
اختبار القدرات

ترتيب اإلدارة في اختبار القدرات السابق

المعيار

الوزن وطريقة
حساب المؤشر

زمن
التنفيذ

طريقة
التوثيق

 1000نقطة

(مصدرها قياس)

1

( - 46الترتيب)
×=45÷1000

1000

اإلدارة العامة

%100

 1000نقطة
ترتيب اإلدارة في
ترتيب اإلدارة في االختبار
االختبار التحصيلي
التحصيلي للطالب
للطالب

ترتيب اإلدارة في االختبار التحصيلي السابق (مصدرها
قياس)

1

( - 46الترتيب)
×=45÷1000

1000

اإلدارة العامة

%100
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طريقة تقويم وتدوين النقاط المستحقة من قبل فريق التقويم
1 )1يوجه االستفسار من قبل الفريق بشكل عام إلى جميع المشاركين في المقابلة ،ويمنع توجيه االستفسار إلى مشارك بعينه.
2 )2طريقة توجيه االستفسار في غاية األهمية فالهدف هو االطالع على جهود الزمالء التي ُبذلت والتي يريدون أن يعبروا عنها ويقدموا لها وصفا ،وعليه
فيتم توجيه السؤال بشكل عام كاآلتي( :نرغب االستماع إلى جهودكم في .).......
3 )3المشاركة في اإلجابة عن االستفسار اختيارية وليست إجبارية فيجيب من يرغب من المشاركين ،و ُيفهم من عدم المشاركة عدم وجود جهود
مبذولة في هذا المجال.
4 )4تُحدد مدة المقابلة بما ال يزيد عن ساعتين ،والزيادة عن الساعتين خلل من الفريق وتعد مخالفة ضمن (مؤشر ممارسات فرق التقويم).
5 )5يضع كل عضو تصنيفا ثالثيا لكل فقرة ،بمعنى :ما جهود الزمالء في ()......؟ هل هي عالية؟ أم متوسطة؟ أم قليلة؟ وتوزع درجة الحقل عليها دون
مناقشة أعضاء فريق التقويم حيث تمنع المناقشة نهائيا فيضع كل عضو النقاط وفق رؤيته.
6 )6الهدف من عملية التقويم هو قياس أداء المكتب إجماال وليس المشرف أو المدرسة ،بمعنى – عند نهاية التقويم – هل أداء المكتب أو المدارس عال؟
أم متوسط؟ أم قليل؟
ُ 7 )7يطلع المشارك – إذا رغب – فريق التقويم على ما يؤيد رؤيته وجهوده من شواهد المؤشر الكمي الموجودة في ملف إنجازه ويستشهد بعدد من
المواقف.
8 )8ال يحق لفريق التقويم طلب شاهد على كل جهد للمشرف ويعد هذا مخالفة صريحة يحاسب عليها (مؤشر ممارسات فرق التقويم).
9 )9يطلع فريق التقويم على التعاميم الصادرة من المكتب أو إدارة اإلشراف التربوي ويدققها بعناية ويتأكد من وصولها إلى مصادرها ومطابقتها
للشروط الواردة.
1010عند وجود خطأ في التعاميم أو مخالفتها الشروط فال تعتمد إدارة اإلشراف التربوي نتائج المكتب وال تضع عليها إشارة االعتماد في برنامج الرصد
اإللكتروني ،وعند مالحظة الخطأ من قبل الفريق الوزاري فيتم الحسم على إدارة اإلشراف التربوي في (مؤشر مصداقية البيانات).
	) 11ال يحق ألي عضو في فريق التقويم التعليق على جهود المشاركين أو إجاباتهم أو تصحيحها أو تخطئتها ويعد هذا مخالفة تستوجب الحسم في
(مؤشر ممارسات فرق التقويم).
1212استمارات التقويم التي ال تحتوي على مبررات وصفية وتلميحات مختصرة جدا لكل مجال عن مستوى األداء لجميع األعضاء وليس لكل عضو فال يتم
قبولها مطلقا وال يتم اعتماد نتائجها ويحسم عليها في (مؤشر ممارسات فرق التقويم).
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أداة مؤشرات أداء رؤساء األقسام اإلشرافية (نوعي)
اإلدارة

المكتب

اسم رئيس القسم
اإلشرافي
إجمالي النقاط
المستحقة:

تاريخ الزيارة
الترتيب
أعضاء فريق التقويم
االسم

التوقيع

•استمارات التقويم التي ال تحتوي على مبررات وتلميحات مختصرة جدا عن مستوى األداء في كل مجال ولجميع األعضاء ال يتم قبولها مطلقا وال يتم اعتماد نتائجها.
•تكتب تقديرات أعضاء فريق التقويم في مسودة خارجية ويثبت هنا المتوسط فقط.
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كيف يستخدم أعضاء فريق التقويم أداة التقويم النوعي؟
أوال :تُكتب تقديرات أعضاء فريق التقويم في مسودة خارجية ،و ُيثبت في األداة المتوسط فقط.
ثانيا :يضع كل عضو تقديره لإلجابة من تصنيف ثالثي (عال ،متوسط ،قليل) وتوزع درجة الحقل عليها أي بقسمة درجة الحقل
على (.)3
مثال :درجة الحقل ( )60فيصبح المدى ( )20أي:
من  1إلى  20قليل
من  21إلى  40متوسط
من  41إلى  60عال
وهكذا في البقية..

ثالثا :يحدد كل عضو في الفريق الدرجة المستحقة في المستوى الذي وقع عليه اختيار الفريق فيكون الجميع ملزما بتقدير
الدرجة.
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 -1الزيارات الصفية (الزيارات الفنية المركبة)
أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل استكمل رئيس القسم اإلشرافي
الزيارات المركبة لمشرفيه ووثقها وفق
المعيار المحدد له؟

200

هل مبررات رئيس القسم اإلشرافي في
الزيارة الفنية
استمارة التقويم تستند إلى مؤشرات
الزيارات الصفية
المركبة كمية ونوعية؟

200

هل مبررات رئيس القسم اإلشرافي في
استمارة المدارس تحوي مؤشرات شاملة
لألداء التدريسي وأثر المشرف بها؟

200

إجمالي

600

المجال
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المجال البديل

تقدير األداء

عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
رئيس القسم
+مقابلة +
زيارات ميدانية +
مالحظة

 -2تطبيقات التعلم النشط
المجال

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل يوجد لدى رئيس القسم اإلشرافي
أداة لقياس درجة أثر المشرف في تطبيق
معلميه الستراتيجيات التعلم النشط؟

300

المجال البديل

تطبيقات التعلم
النشط أثناء
التعلم النشط هل األداة تحقق العدالة في تصنيف
الزيارة الصفية
المشرفين؟

150

هل اشتمل التعميم على جميع المكاتب
ورتبهم رتبيا وفئويا؟

150

إجمالي

600

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
رئيس القسم +
مقابلة
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 -3الدروس التطبيقية (المادة العلمية للتخصص)

142

المجال

المجال البديل

الدروس
التطبيقية

المادة
العلمية
للتخصص

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل لديه تصور بأولويات موضوعات
التخصص الالزمة؟

100

هل لديه قائمة موقعة من الحضور تشمل
 %20من مشرفي التخصص؟

200

هل لديه قائمة موقعة من الحضور تشمل
 %5من معلمي التخصص؟

200

هل أعد تقويما برضا المستفيدين في
نهاية البرنامج واستخرج نتائجه؟

100

إجمالي

600

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
رئيس القسم
+مقابلة

 -4ورش العمل (النمو المهني اإللكتروني)
المجال

ورش العمل

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل البرنامج يحدد حجم فجوة النمو
المهني لكل معلم وتخصص ومكتب؟

100

هل البرنامج يحدد النمو المهني لمعلم
التخصص وفق الكفايات األساسية؟

100

المجال البديل

النمو
المهني
اإللكتروني
()1

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
رئيس القسم +

هل البرنامج يحدد النمو المهني للمعلم
وفق األساليب اإلشرافية؟

100

هل البرنامج يحدد النمو المهني للمعلم
وفق األداء الوظيفي؟

100

إجمالي

400

مقابلة
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 -5اللقاءات التربوية

144

المجال

المجال البديل

اللقاءات
التربوية

اللقاءات
التربوية

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل اشتمل اللقاء على أهداف واضحة
ومحاور محددة؟

100

هل نسبة حضور مشرفي التخصص ال تقل
عن % 90؟

200

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم في
القياس (التقدير)

تحليل وثائق رئيس
القسم  +مقابلة

هل موضوعات اللقاء تعبر عن مشكالت
التخصص وقضاياه واحتياجاته؟

200

هل دالئله على وجود أثر بعد تنفيذه
اللقاء مقنعة؟

200

إجمالي

700

 -6تحليل النتائج (تقويم البرامج التصحيحية للمكاتب)
المجال

تحليل النتائج

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل تم بناء أداة شاركت فيها مكاتب
التعليم لتقويم البرامج التصحيحية؟

100

المجال البديل

تقويم
البرامج
هل تم تعبئة األداة لجميع المكاتب أثناء
التصحيحية زيارات التقويم النوعي أو التدقيق؟
للمكاتب

100

هل هناك تطوير مستمر لألداة؟

100

إجمالي

300

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
رئيس القسم +
مقابلة
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 -7تحليل األسئلة (البنك اإللكتروني لألسئلة)
المجال

أسئلة التحقق

المجال البديل

هل بنك األسئلة مصنف وفق مستويات
(التحليل ،التركيب ،التقويم)؟

تحليل األسئلة
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وزن
النقاط

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

200

بنك
األسئلة
هل يشمل جميع مفردات المقرر؟
اإللكتروني

200

هل يشمل جميع مواد التخصص؟

200

إجمالي

600

تحليل وثائق
 +مالحظة

 -8الفئة األولى بالرعاية (النمو المهني اإللكتروني للمعلم)
المجال

أسئلة التحقق

المجال البديل

هل تم استكمال بيانات المعلمين في
البرنامج اإللكتروني للنمو المهني؟

الفئة األولى
بالرعاية

وزن
النقاط

عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

100

(تصميم
منهجية
نمو مهني
الكتروني
للمعلم)
()2

تقدير األداء

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
 +مالحظة
 +مقابلة
هل لدى القسم ما يؤكد مصداقية
البيانات الواردة في البرنامج؟

100

إجمالي

200
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 -9القيادة المتعلمة (رئيس القسم اإلشرافي)
المجال

أسئلة التحقق

المجال البديل

هل لدى رئيس القسم تصور حول
أولويات االحتياجات التدريبية؟

القيادة المتعلمة
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وزن
النقاط

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

100

القيادة
المتعلمة

تحليل وثائق
 +مالحظة

(رئيس
القسم)

 +مقابلة
هل تتوافق البرامج المنفذة مع هذا
التصور؟

200

إجمالي

300

 -10االختبارات الشفهية (تقويم أداء المدارس بالسالب)
المجال

االختبارات

الشفهية

أسئلة التحقق

المجال البديل

وزن
النقاط

هل يوجد لدى رؤساء األقسام أداة
موحدة لتقويم المدارس بالسالب؟

100

هل األداة تتوافق مع مؤشرات القيادة
المدرسية وأوزانها؟

100

تقويم أداء
المدارس هل األداة الكترونية؟
بالسالب

100

هل يوجد آلية لضمان التحقق من حسم
النقاط؟

100

هل األداة تحقق العدالة بين المدارس؟

100

إجمالي

500

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
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 -11نتائج قياس بناء خطط المدارس للعام الحالي (البرنامج العالجي لظاهرة غياب الطالب)
أسئلة التحقق

المجال

المجال البديل

نتائج قياس بناء
خطط المدارس
للعام الحالي

البرنامج
العالجي
لظاهرة غياب
الطالب

هل نسبة الغياب بين التعميمين
انخفضت؟

200

وما مقدار االنخفاض؟

إجمالي

150

وزن
النقاط

200

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق

 -12نتائج قياس بناء خطط األقسام اإلشرافية للعام الحالي
المجال

أسئلة التحقق

المجال البديل

هل تم التعميم بنتائج تقويم بناء
الخطط  -برقم وتاريخ-؟

نتائج قياس
نتائج قياس بناء بناء خطط
جميع
خطط األقسام
هل وصل التعميم إلى كافة األقسام
األقسام
اإلشرافية للعام
اإلشرافية؟
اإلشرافية
الحالي
للعام الحالي

وزن
النقاط

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

100

100

هل التعميم يرتب األقسام رتبيا وفئويا؟

100

إجمالي

300

تحليل وثائق
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 -13نتائج قياس تنفيذ (منجزات) خطط المدارس للعام الحالي (درجة مصداقية البيانات لمكاتب التعليم)
المجال

المجال البديل

نتائج قياس
تنفيذ

هل تم بناء أداة لقياس درجة مصداقية
البيانات؟

(منجزات)
خطط
المدارس للعام
الحالي

152

أسئلة التحقق

درجة
مصداقية
البيانات
لمكاتب
التعليم

وزن
النقاط

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

100

هل شاركت مكاتب التعليم في بناء
األداة؟

100

هل األداة قابلة للتطوير بشكل مستمر؟

100

هل البيان شامل لجميع مكاتب التعليم؟

100

إجمالي

400

تحليل وثائق
 +مقابلة

 -14نتائج قياس تنفيذ (منجزات) خطط األقسام اإلشرافية للعام الحالي
المجال

المجال البديل

نتائج قياس
تنفيذ

هل تم التعميم بنتائج التقويم داخليا -
برقم وتاريخ -؟

(منجزات)
خطط
األقسام
اإلشرافية للعام
الحالي

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

200

نتائج قياس
تنفيذ
(منجزات)
خطط

هل وصل التعميم إلى كافة األقسام
اإلشرافية؟

200

تحليل وثائق
 +مقابلة

األقسام
اإلشرافية
للعام الحالي
هل التعميم يرتب األقسام رتبيا وفئويا؟

100

إجمالي

500
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 -15القيادة المتعلمة (قائدو المدارس ووكالؤها)
المجال

المجال البديل

القيادة المتعلمة

القيادة
المتعلمة
(قائدو المدارس
ووكالءها)
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أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل العينة لرئيس القسم تشمل
المدارس من المراحل الثالث؟

100

هل شملت العينة جميع المكاتب
بالتساوي؟

100

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق

هل كانت العينة موزعة على جميع
المساحة الجغرافية لكل مكتب؟

100

هل دقق رئيس القسم عدد  6مدارس
في الفصل الدراسي الواحد؟

100

إجمالي

400

 +مالحظة
 +مقابلة

 -16التقويم الداخلي النوعي لألداء اإلشرافي
المجال

أسئلة التحقق

المجال البديل

وزن
النقاط

هل أصدرت إدارة اإلشراف التربوي
تعميما داخليا  -برقم وتاريخ -لكال
العينتين؟

100

هل التعميم يرتب أفراد العينة رتبيا
وفئويا؟

100

التقويم
التقويم الداخلي
الداخلي
هل نسبة العينتين مطابقة لما ورد في
النوعي لألداء
النوعي لألداء كال التعميمين؟
اإلشرافي
اإلشرافي

100

هل وصل التعميم الواحد لجميع أفراد
العينة؟

100

هل وقع أكثر من رئيس قسم واحد في
رتبة واحدة في الترتيب الرتبي (سلبي)؟

100

إجمالي

500

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
 +مالحظة
 +مقابلة
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 -17التقويم الداخلي النوعي لألداء المدرسي
(التقويم الداخلي النوعي لألداء المدرسي لمدارس الفئة األخيرة الفصل الدراسي األول)
المجال

أسئلة التحقق

المجال البديل

هل تم توزيع المدارس على رؤساء
األقسام لتقويمها وفق األداة؟

التقويم الداخلي
النوعي لألداء
المدرسي

156

التقويم الداخلي
النوعي لألداء
المدرسي لمدارس
الفئة األخيرة

هل المشاركون مؤهلون للتقويم؟

وزن
النقاط

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

100

100

(الفصل الدراسي
األول)

تحليل وثائق
 +مالحظة
 +مقابلة

هل العينة مطابقة للشروط؟

100

إجمالي

300

 -18قياس متوسط غياب الطالب باستخدام سلسلة زمنية (تقويم غياب مدارس الفئة األخيرة)
المجال

أسئلة التحقق

المجال البديل

هل شمل التنفيذ مدارس الفئة
األخيرة في تعميم جميع المكاتب؟
قياس متوسط
غياب الطالب
باستخدام
سلسلة زمنية

تقويم غياب
مدارس الفئة هل كان الرصد بالمالحظة المباشرة
األخيرة
من رئيس القسم؟

وزن
النقاط

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

100

تحليل وثائق
100

 +مالحظة
 +مقابلة

هل أعدت إدارة اإلشراف التربوي
بنسب غياب كل مدرسة؟

100

إجمالي

300
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 -19دعم مؤشر كفاءة مخرجات التعليم
المجال

دعم مؤشر
كفاءة
مخرجات
التعليم

أسئلة التحقق

المجال البديل

دعم مؤشر
كفاءة
مخرجات هل ساهمت إدارة االشراف التربوي في
دعم مؤشرات كفاءة مخرجات التعليم؟
التعليم

وزن
النقاط

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

200

تحليل وثائق
 +مالحظة

158

ما نوع تلك المساهمة؟

200

إجمالي

400

 -20تفعيل مؤشرات قيادة األداء المدرسي
المجال

تفعيل مؤشرات
قيادة األداء
المدرسي

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل لدى إدارة اإلشراف التربوي قائمة
فصلية بترتيب المكاتب وفق درجة تفعيل
مؤشرات قيادة األداء المدرسي؟

200

المجال البديل

تفعيل
مؤشرات
هل القائمة الفصلية تتوافق مع المعايير
قيادة األداء التي حددها المؤشر؟
المدرسي

200

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
 +مقابلة

هل القائمة الفصلية شاملة لجميع مكاتب
التعليم التابعة لإلدارة؟

200

إجمالي

600
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 -21فاعلية البرامج التصحيحية

160

المجال

المجال البديل

فاعلية البرامج
التصحيحية

فاعلية
البرامج
التصحيحية

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل بنت إدارة اإلشراف التربوي برنامجا
تصحيحيا متعلقا باألداء؟

200

ما أثر ذلك البرنامج على األداء؟

200

هل لدى إدارة اإلشراف التربوي تقريرا
رقميا ووصفيا عن البرنامج؟

100

إجمالي

500

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
 +مقابلة

 -22التقويم الخارجي النوعي لألداء اإلشرافي
المجال

التقويم
الخارجي
النوعي لألداء
اإلشرافي

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

هل تم تقويم عينة  %20من مشرفي كل
مكتب؟

100

هل تم إصدار تعميم بالنتائج -برقم
وتاريخ-؟

100

المجال البديل

التقويم
الخارجي
النوعي لألداء هل اشتمل التعميم على الترتيبين
اإلشرافي (الرتبي والفئوي)؟

تقدير األداء
عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

تحليل وثائق
100

هل وصل التعميم إلى جميع المكاتب؟

100

هل تم اختيار العينة بالضوابط التي
نصت عليها المنظومة؟

100

إجمالي

500

 +مقابلة
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 -23التقويم الخارجي النوعي لألداء المدرسي
(التقويم الخارجي النوعي لألداء المدرسي لمدارس الفئة األخيرة  -الفصل الدراسي الثاني)
المجال

المجال البديل

التقويم
الخارجي
النوعي لألداء
المدرسي

التقويم الخارجي
النوعي لألداء
المدرسي

أسئلة التحقق

هل تم توزيع المدارس على رؤساء
األقسام لتقويمها وفق األداة؟

لمدارس الفئة
األخيرة

هل المشاركون مؤهلون للتقويم؟

وزن
النقاط

عال

متوسط

قليل

الدرجة
المستحقة

100

100

تحليل وثائق
 +مقابلة

(الفصل الدراسي
الثاني)

162

تقدير األداء

األسلوب المستخدم
في القياس (التقدير)

هل العينة مطابقة للشروط؟

100

إجمالي

300
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استمارة تعلم نشط
(مدير التعليم – مساعد مدير التعليم – مدير اإلشراف –مساعد مدير اإلشراف –مدير مكتب – مساعد مدير المكتب –مشرف تربوي – مشرف تعلم نشط)

اسم الزائر  ................................................................./اسم المعلم ............................................./
المدرسة  .................................................................../التخصـص ............................................./
موضوع الدرس ........................................................./ :التــــاريخ............................................./
اسم استراتيجية التعلم النشط التي استخدمها المعلم والموثقة في اإلعداد الكتابي ................................................/

اكتملت عناصر تطبيق التعلم النشط السبعة كما يلي:
-1الدالئل التي تشير إلى معرفة إلى معرفة الطالب بأهداف الدرس:
..........................................................................................................
-2وضح المعلم للطالب دورهم في تحقيق األهداف ومما يدل على ذلك:

2

..........................................................................................................
2
-3مما يدل على أن دور المعلم كان موجهًا وميسراً الموقف التالي:
..........................................................................................................
)
) علمًا بأن عدد طالب الفصل (
-4عدد األسئلة التي سألها الطالب للمعلم أو الزمالء (
وهذا يدل على :
..........................................................................................................
-5يراعي المعلم التمايز بين الطالب ومما يدل على استثمار هذا التمايز (التصنيف) :
..........................................................................................................
-6عدد المفاهيم التي أوجد لها الطالب معنى مرادف بلغ (

164

).

3

3

2
2

-7وصل الطالب إلى مستوى جيد من مهارات التفكير العليا:
التحليل ويدل عليه.................................................................................... :
......................

2

التركيب ويدل عليه.................................................................................. :
........................

2

التقويم ويدل عليه.................................................................................... :
......................

2

المجموع:

20

المرافقون:
جهة العمل

االسم

التوقيع

-1
-2

تعليمات:
•ال يتم استخدام هذه البطاقة إال في حالة استكمال المعلم جميع شروط التطبيق السبعة ،وعند اختالل شرط فال يتم استخدام هذه البطاقة.
•تسلم صورة منها للمدرسة في حال اكتمالها فقط ،ويسلم قائد المدرسة صورة منها للمعلم.
•ال تعد البطاقة صحيحة مالم تكتمل جميع حقولها الوصفية.

165

الوثائق المطلوب رفعها على بريد المؤشرات
متعلقة باألداتين األولى والثانية
المجال
نتائج قياس بناء خطط المدارس للعام الحالي
نتائج قياس بناء خطط األقسام اإلشرافية للعام
الحالي
نتائج قياس تنفيذ (منجزات) خطط

ف1
س3
ف1
س2
ف2

األقسام اإلشرافية للعام الحالي

س12

القيادة المتعلمة

ف2

(قائدو المدارس ووكالؤها)

س12

التقويم الداخلي النوعي لألداء اإلشرافي
التقويم الداخلي النوعي لألداء المدرسي

166

زمن التنفيذ

ف1
س11
ف1
س 14 , 13

قياس متوسط غياب الطالب باستخدام

ف + 1ف2

سلسلة زمنية

س12

الوثائق المطلوب رفعها
التعميم بمرفقاته
التعميم بمرفقاته
التعميم بمرفقاته
قائمة مصدقة مشتملة على األسماء
والمدارس وعدد األيام ومصدر اإلفادة
التعميم بمرفقاته
التعميم بمرفقاته
التعميمان بمرفقاتهما
شريطة أن تشتمل على نسبة الغياب في
كل مدرسة

مالحظات

المجال

زمن التنفيذ

الوثائق المطلوب رفعها

دعم مؤشر كفاءة مخرجات التعليم

مستمر حتى آخر موعد
للرفع

ملخص المبادرة من صفحة واحدة

تفعيل مؤشرات قيادة األداء المدرسي

ف + 1ف2
س11

التعميمان بمرفقاتهما

فاعلية البرامج التصحيحية

مستمر حتى آخر موعد
للرفع

ملخص البرنامج من صفحتين

زيارة مدير المكتب ورئيس الشؤون التعليمية
للمدارس

مستمر

قائمة مصدقة من مدير مكتب التعليم

التقويم الخارجي النوعي لألداء اإلشرافي
التقويم الخارجي النوعي لألداء المدرسي
زيارة القيادات للمدارس
(مدير التعليم ،المساعد للشؤون التعليمية ،مدير اإلشراف
التربوي)

ف2
س  8ـــ10
ف2
14 , 13
مستمر حتى آخر موعد
للرفع

مالحظات

التعميم بمرفقاته
التعميم بمرفقاته
قائمة مصدقة من مدير اإلشراف
التربوي
167

المجال
الدراسة اإلجرائية
المبادرة المتميزة

168

زمن التنفيذ
مستمر حتى آخر موعد
للرفع
مستمر حتى آخر موعد
للرفع

الوثائق المطلوب رفعها
نسخة إلكترونية من الدراسة  +اإلفادة
شهادة التميز أو خطاب الشكر الوزاري

مالحظات

مؤشرات أداء رؤساء األقسام اإلشرافية
(عبء العمل)
المجال

المجال البديل

عبء العمل

عدد الوثائق
المرفوعة

البرنامج الزمني
للتنفيذ

الزيارات الصفية

الزيارة الفنية المركبة

60

-

مستمر

تطبيقات التعلم النشط أثناء الزيارة
الصفية

تطبيقات التعلم النشط أثناء
الزيارة الصفية

عدد 2تعميم
بمرفقاتهما

س12

أثناء الزيارات
 +يوم إلصدار
الترتيب

ف2

الدروس التطبيقية

المادة العلمية للتخصص

4

عدد 1قائمة موثقة
بالشروط األربعة

مستمر

ورش العمل

النمو المهني اإللكتروني ()1

5

الرابط

مستمر

اللقاءات التربوية

اللقاءات التربوية

2

-

مستمر

تحليل النتائج

تقويم البرامج التصحيحية
للمكاتب

2

عدد 2تعميم
بمرفقاتهما

س11

الفئة األولى بالرعاية

ف2

(استكمال بيانات المعلمين في
البرنامج اإللكتروني للنمو
المهني)

3

الرابط

مستمر

تحليل األسئلة

استكمال بيانات المعلمين

2

-

مستمر

القيادة المتعلمة

القيادة المتعلمة (رئيس القسم)

5

-

مستمر

االختبارات التحريرية القصيرة

درجة مصداقية البيانات لمكاتب
التعليم

ضمن الزيارة الفنية

القائمتان

س 14ف1ف2

169

البيانان

س 13ف1ف2
س2

االختبارات الشفهية

تقويم المدارس بالسالب

نتائج قياس بناء خطط المدارس للعام
الحالي

البرنامج العالجي لظاهرة غياب
الطالب

2

نتائج قياس بناء خطط األقسام اإلشرافية
للعام الحالي

نتائج قياس بناء خطط جميع
األقسام اإلشرافية للعام الحالي

2

عدد 2تعميم
بمرفقاتهما

نتائج قياس تنفيذ (منجزات)

تدقيق نماذج االختبارات
التحريرية

ضمن الزيارة

-

نتائج قياس تنفيذ (منجزات)
خطط األقسام اإلشرافية للعام الحالي
القيادة المتعلمة
القيادة المتعلمة
(قائدو المدارس ووكالؤها)
التقويم الداخلي النوعي لألداء اإلشرافي

170

-

مستمر

المجال

المجال البديل

خطط المدارس للعام الحالي

عبء العمل

عدد الوثائق
المرفوعة

البرنامج الزمني
للتنفيذ

1
إعداد التقرير

نتائج قياس تنفيذ
(منجزات) خطط جميع

2

األقسام اإلشرافية للعام الحالي
القيادة المتعلمة

التقويم الداخلي النوعي لألداء
اإلشرافي

ف2
س12
ف2

-

(مدير إدارة اإلشراف التربوي)

تدقيق مدخالت مؤشرات القيادة
المدرسية

عدد تعميم بمرفقاتهما

ف1
س11

4
2

-

س 14ف1ف2

عدد 2تعميم
بمرفقاتهما

س 9ف1ف2

المجال

المجال البديل

عبء العمل

التقويم الداخلي النوعي لألداء المدرسي

التقويم الداخلي النوعي
لألداء المدرسي لمدارس الفئة
األخيرة

5

عدد الوثائق
المرفوعة
عدد 2تعميم
بمرفقاتهما

البرنامج الزمني
للتنفيذ
س 13س 14ف1

(الفصل الدراسي األول)
قياس متوسط غياب الطالب باستخدام

تقويم غياب مدارس الفئة
األخيرة

ضمن الزيارة الصفية

-

س 10ف1ف2

متوسط األداء الوظيفي للمعلمين

بنك األسئلة اإللكتروني ()2

مكرر

-

مستمر

دعم مؤشر كفاءة مخرجات التعليم

دعم مؤشر كفاءة مخرجات
التعليم

4

الملخص 1

مستمر

زيارة مدير المكتب ورئيس الشؤون
التعليمية للمدارس

زيارة مدير اإلشراف التربوي
ومن ينيبه للمدارس

ــــــ

القائمة 1

3

عدد 2تعميم
بمرفقاتهما

سلسلة زمنية

التقويم الخارجي النوعي لألداء
التقويم الخارجي النوعي لألداء اإلشرافي
اإلشرافي
التقويم الخارجي النوعي لألداء
المدرسي
التقويم الخارجي النوعي لألداء المدرسي

لمدارس الفئة األخيرة

5

عدد 2تعميم
بمرفقاتهما

س 10ف2

س 13س 14ف2

(الفصل الدراسي الثاني)
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المجال

المجال البديل

زيارة القيادات للمدارس

زيارة القيادات للمدارس

(مدير التعليم ،المساعد للشؤون
التعليمية ،مدير اإلشراف التربوي)

(مدير التعليم ،المساعد
للشؤون التعليمية)

نتائج قياس بناء خطط المكاتب وإدارات
اإلشراف التربوي

نتائج قياس بناء خطط المكاتب
وإدارات اإلشراف التربوي

نتائج قياس تنفيذ (منجزات) خطط
المكاتب وإدارات اإلشراف التربوي

نتائج قياس تنفيذ (منجزات)
خطط المكاتب وإدارات اإلشراف
التربوي

الدراسة اإلجرائية

الدراسات اإلجرائية

المبادرة المتميزة

المبادرة المتميزة لمدير
اإلشراف التربوي ورؤساء
األقسام

قائمة مصدقة 1

مستمر

-

وزاري
وزاري

الدراسة

س 8ف2

شهادة التميز أو
الخطاب الوزاري 1

خالل العام

تفعيل مؤشرات قيادة األداء المدرسي

تفعيل مؤشرات قيادة األداء
المدرسي

أثناء زيارات رئيس
القسم

-

س 11ف1ف2

درجة مصداقية البيانات

درجة مصداقية البيانات

ضمن الزيارة

-

ممارسات فرق التقويم

ممارسات فرق التقويم

إشرافي /مدرسي /تدريسي
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عدد الوثائق
المرفوعة

البرنامج الزمني
للتنفيذ

2

-

يصحح الفريق الوزاري النقاط
المستحقة بعد رصد إدارات
اإلشراف
يصحح الفريق الوزاري النقاط
المستحقة بعد رصد إدارات
اإلشراف

المجال

المجال البديل

عبء العمل

عدد الوثائق
المرفوعة

البرنامج الزمني
للتنفيذ

فاعلية البرامج التصحيحية

فاعلية البرامج التصحيحية

2

التقرير الرقمي
(صفحتان فقط)

يصحح الفريق الوزاري النقاط
المستحقة بعد رصد إدارات
اإلشراف

-

وزاري

-

وزاري

ترتيب اإلدارة في اختبار القدرات
ترتيب اإلدارة في االختبار التحصيلي
للطالب

المجموع

ترتيب اإلدارة في اختبار
القدرات
ترتيب اإلدارة في االختبار
التحصيلي للطالب
116

27

• عبء العمل محسوب في العام الدراسي ( )24أسبوعا ( 12أسبوعا لكل فصل) 120يوما (60يوما في الفصل) ،وهناك في العام الدراسي  8أسابيع دراسية
و 4أسابيع لالختبارات غير داخلة (للمرونة).
• هناك عدد من المهام ال يؤديها جميع رؤساء األقسام اإلشرافية فتؤدى من البعض ،وهذا يتطلب توزيع المهام فيما بينهم لتخفيف األعباء.
• إجمالي عدد األوراق المرفوعة على بريد المؤشرات  27ورقة  -بخالف الدراسة -على مدار العام ،أي ما يعادل  13ورقة للفصل الدراسي الواحد.
• ترسل جميع األوراق نهاية األسبوع الرابع عشر من كل فصل دراسي في مجلد واحد إلى بريد المؤشرات ( ،)kpismoe@gmail.comويكون
عنوان الرسالة هو( :إدارة اإلشراف التربوي بــ .).......
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