2

3

الفهرس
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

الموضوع
الرؤية
مستويات تطبيق تقويم بناء وتنفيذ الخطط اإلشرافية والمدرسية
األداة األولى :تقويم بناء الخطط اإلشرافية والمدرسية
النماذج المعتمدة للخطة
أداة تقويم بناء الخطة
األداة الثانية :تقويم تنفيذ (منجزات) الخطط اإلشرافية والمدرسية
نموذج شواهد الخط
ملف المنجزات ومسؤوليات فريق التقويم
النموذج الموحد لألداة
أداة قياس منجزات (تنفيذ) الخطط اإلشرافية

رقم الصفحة
5
6
7
8
14
21
22
23
24
25

5

مستويات تطبيق تقويم بناء وتنفيذ الخطط اإلشرافية والمدرسية
يتم تطبيق تقويم بناء وتنفيذ الخطط اإلشرافية والمدرسية على مستويين:
المستوى األول :مكتب التعليم ،ويشمل تقويم بناء خطط المدارس واألقسام ومنجزاتهما.
المستوى الثاني :اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ،ويشمل تقويم بناء خطط إدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم
ومنجزاتهما.

6

7

النماذج المعتمدة للخطة
نموذج ( تشخيص الواقع )

-1
-2
-3
نقاط القوة
-4
-5

نقاط
الضعف

8

-1
-2
-3
-4
-5

استمارة تحليل الواقع
فرص

تهديدات

-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5

نموذج ( قاعدة البيانات الرقمية )
م

قاعدة بيانات رقمية ( رقم  /نسبة  /معدل )

9

نموذج ( قاعدة البيانات النوعية )
م

10

قاعدة بيانات نوعية

نموذج ( مصادر إعداد الخطة )
م

11

نموذج (نظام المتابعة والمراقبة والمساءلة والتقويم للخطة )
م

12

النموذج المعتمد للخطة
الهدف العام :
الهدف التفصيلي :
م

اسم البرنامج

زمن التنفيذ

المتطلبات

مسؤول التنفيذ
الدعم
رئيس مساند الخارجي

مؤشرات تحقق
الهدف

1
2
3
4
•زمن التنفيذ يحدد األسبوع وفق األسابيع الدراسية والفصل الدراسي.
•يقبل مصطلح مستمر في  % 30فقط.
•المؤشرات لتحقيق الهدف وليس لتحقيق البرنامج.

13

أداة تقويم بناء الخطة
أداة تقويم بناء الخطط اإلشرافية والمدرسية
خطة إدارة اإلشراف التربوي
خطة مكتب التربية والتعليم

..................

أعضاء لجنة تقويم الخطة
م

االسم

1
2
3
4
الدرجة النهائية
الدرجةبعدالمراجعة
النسبة المئوية

14

التوقيع

الدرجةبعدالتدقيق
)

(%

النسبة المئوية

)

(%

أوال /بناء الخطة اإلشرافية ( )400نقطة:
المعيار

م

التفسير

النقاط

قاعدة البيانات الكمية والنوعية
لكل هدف أو برنامج بيانات كمية أو نوعية في قاعدة
البيانات

•عند مقابلة كل هدف أو برنامج بقاعدة البيانات نجد له امتدادا رقميا أو نوعيا
•إجمالي عدد األهداف التفصيلية أو البرامج = 20/وزن كل عنصر في قاعدة
البيانات

20

تحليل الواقع

1

نقاط القوة
 ،الضعف ،
الفرص ،
التهديدات

تحديد أوجه استثمار نقاط القوة
وفرص التحسين في الخطة

10

تحديد أوجه معالجة نقاط الضعف
ومواجهة التهديدات الخارجية في الخطة

10

60

لكل مؤشر إنجاز مرجعية رقميةأونوعية في قاعدة
البيانات (قيمة مرجعية – معيار )

20

قيمة كل مؤشر إنجازالمحددة تتوافق مع نقاط
الضعف والقوة والفرص والتهديدات
(مقدار اإلنجاز المحدد في المؤشر مقبول أم مرفوض
)

20

•كل عنصر قوة أو فرصة تحسين له في األهداف أوالبرامج ما يدل على
استثماره
•إجمالي عناصر القوة والتحسين  = 10/وزن كل عنصر
•كل عنصر ضعف أو تهديد له في األهداف أوالبرامج ما يدل على معالجته أو
الحد منه
•إجمالي عناصر الضعف أوالتهديد = 10/وزن كل عنصر
•عند إجراء مقارنة بين مؤشرات اإلنجاز وقاعدة البيانات الرقمية ( أرقام،
نسب ، )... ،وقاعدة البيانات النوعية المعدة مسبقًا نجد أن المؤشرات لها قيمة
مرجعية
•إجمالي عدد مؤشرات االنجاز  = 20/وزن الواحد لوجود قيمة مرجعية له في
قاعدة البيانات
•عند إجراء مقارنة بين مؤشرات اإلنجاز وتحليل البيئة نجد أن مقداراإلنجاز
المحدد يتصف بالواقعية والقبول
هل هناك مبالغة في التقدير ؟ هل هناك ضعف في التقدير ؟
•إجمالي عدد مؤشرات اإلنجاز  = 20/وزن المؤشر الواحد من حيث اتصافه
بالقبول والواقعية
15

م

المعيار

التفسير

النقاط

الرؤية

1

هناك ارتباط بين الطموح في الرؤية ونقاط القوة
والفرص

10
20

عند إجراء مقابلة بين الرؤية ونقاط القوة والفرص المسجلة في الخطة نجد
أن الطموح في الرؤية يتوافق مع نقاط القوة والفرص  ،مما يدل على مناسبة
الرؤية لإلدارة أو المكتب ،وإمكانية الوصول إليها .
حدد نص الطموح في الرؤيةقابل مفهوم النص (وليس النص ) بنقاط التحليلعند إجراء مقابلة بين الرؤية ونقاط الضعف والتهديدات المسجلة في الخطة
نجد توافقا بينهما ،مما يدل على واقعية الرؤية ومناسبتها لإلدارة أو المكتب.
حدد نص الواقعية في الرؤية ؟-قابل مفهوم النص (وليس النص ) بنقاط التحليل ؟

هناك ارتباط بين الواقعية في الرؤية ونقاط الضعف
والتهديدات

10

تميز رسالة إدارة اإلشراف  /المكتب عن غيرها

5

تعطي المفهوم نفسه في حال قراءتها من عدة أشخاص

5

مختصرة

5

قلة األلفاظ مع الوفاء بالمعنى

واقعية ( مقارنة مع تحليل البيئة )

5

إمكانية تطبيقها مقارنة بنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

الرسالة

2

16

إذا نُقل نص الرسالة إلى مكتب آخرأجمع غالبية المقومين أنه غير مناسب
أي أن هذه الرسالة التصلح إال لهذا المكتب ألنها مطابقة لتشخيصه

20

عند قراءتها من فريق التقويم تعطي مفهوما واحدا

م

المعيار

التفسير

النقاط

األهداف العامة
تضمنت الخطة أهدافًا عامة منسجمة مع الرؤية
والرسالة

10

3

األهداف العامة في الخطة من حيث العدد والنوعية تحقق رؤية ورسالة الجهة

40
عند تحويل الهدف العام إلى سؤال فإن األهداف
التفصيلية تجيب -في مجملها  -عنه

30

شمولية األهداف التفصيلية للغايات المتضمنة في الهدف العام
1 -1حول الهدف العام إلى سؤال
2 -2ضع مجمل األهداف التفصيلية إجابة له
3 -3قم بعملية التصحيح
قدر مستوى االجابة  :عال  /متوسط  /قليل
ّ 4 -4
3/105 -5

17

م

المعيار

التفسير

النقاط

األهداف التفصيلية

قابلة للقياس في  %70من األهداف
غير مركبة
واضحة ومفهومة

30
10
10

عند تحويل الهدف التفصيلي إلى سؤال فإن مجمل
البرامج تجيب عنه

30

تترجم األهداف كل جانب من جوانب تحليل البيئة

20

هل يتوافق مؤشراإلنجاز مع الفترة الزمنية ؟

10

عند مقارنة مؤشرات اإلنجاز بالزمن المحدد للبرنامج في الخطة نجد توافقا بينهما
بحيث يتناسب كل مؤشر إنجاز مع الزمن المحدد

1

مؤشرات اإلنجاز قابلة للقياس بدرجة عالية بكل دقة

30

تحديد مؤشرات اإلنجاز بأرقام أو نسب أو معدل أو وصف محدد بدقة بحيث يسهل
قياسها لمتابعة األداء في كل برنامج أو نشاط

2

مؤشرات اإلنجاز لكل هدف تفصيلي تحققه بدرجة
عالية

20

مؤشرات اإلنجاز مرتبطة باألهداف بحيث يقاس من خاللها مدى تحقق الهدف لكل
برنامج أو نشاط

3

مؤشرات اإلنجاز محددة للمخرجات وليس للعمليات

20

4

ال يشتمل الهدف الواحد على أكثر من مهمة ( استخدام حروف العطف)
حينقراءتها عند أكثر من شخص يخرج المفهوم نفسه

100

تغطية البرامج واألنشطة لكافة القضايا المتضمنة في األهداف التفصيلية
-1حول الهدف التفصيلي إلى سؤال
-2ضع مجمل البرامج المرافقة إجابة له
-3قم بعملية التصحيح
-4قدر مستوى اإلجابة  :عال /متوسط /قليل
تتضمن الخطة برامج وأنشطة الستثمار نقاط القوة والفرص وبرامج لمعالجة نقاط
الضعف والتهديدات
إجمالي عناصر التحليل  = 20/وزن العنصر الواحد
هل جميع عناصر التحليل تُرجمت في األهداف ؟

مؤشرات اإلنجاز

18

80

مؤشر االنجاز قد يكون للمخرج وقد يكون للتنفيذ أي العمليات
المخرج واليقيس إجراء تنفيذيا
والمطلوب أن يقيس ُ

م

المعيار

5

زمن التنفيذ محدد بالشهر واألسبوع في  % 70من
الخطة

10

6

حددت الخطة أساليب تنفيذ البرامج واألنشطة

5

7

حددت الخطة مسؤول التنفيذ لكل برنامج بالصفة
اإلدارية

5

التفسير

النقاط

زمن التنفيذ
تحديد أسبوع التنفيذ والشهر لكل برنامج في الخطة
( يقبل مصطلح مستمر في  % 30فقط من الخطة )

20

تسمية أسلوب التنفيذ للبرامج واألنشطة في الخطة
تسمية مسؤول التنفيذ بصفته اإلدارية لكل برنامج في الخطة

نظام المتابعة والمراقبة والمساءلة والتقويم للخطة وفق نماذج محددة بما يضمن التنفيذ بدرجة عالية
9

نظام المتابعة

10

وهو تحديد السم الشخص (أو الفريق محددي األسماء) المسؤول عن متابعة تنفيذ
الخطة وفق الزمن المحدد ويكون مرجعا لمشاهد التنفيذ  -حفظ ورقة  4Aلكل
مؤشر

10

نظام المساءلة

10

يحدد :
متى يكون االستفسار الشفهي عن التنفيذ ؟
ومتى يكون االستفسار الكتابي عن التنفيذ ؟
ومن هو الشخص المسؤول عن توجيه المساءلة ( االسم ) ؟

11

نظام المراقبة

10

يحدد متى وكيف يتم التعامل مع غير المنفذ ؟ بحيث يكون اإلجراء واضحا
وصريحا ومحددا ويضمن تنفيذا دقيقا للخطة

12

نظاموالتقويم

10

من المسؤول ( باالسم ) المناط به إعداد تقريرختامي شامل للخطة ؟
ما عناصر التقرير الالزمة ؟
متى يسلم ؟

المجموع

400
19

ثانيا /أولويات الخطط اإلشرافية والمدرسية ( )400نقطة:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20

التحصيل الدراسي

المجال

سلوكيات الطالب وقيمهم
التعلم النشط
تقويم (األداء التدريسي ــ األداء الوظيفي للمعلمين ــ األداء النوعي للمدرسة)
االنضباط الـمدرسي
التنمية الـمهنية
تقويم بناء وتنفيذ
الخطط المدرسية
البيئة الـمدرسية
الخدمات الـمساندة
الزيارات الفنية لمشرفي الـمواد والقيادة الـمدرسية
الـمبادرات
اإلرشاد الطالبي
النشاط الطالبي
الميزانية التشغيلية للمدرسة

21

تقويم تنفيذ (منجزات ) الخطط اإلشرافية
نموذج شواهد الخط
الهدف التفصيلي

مؤشر اإلنجاز

الشاهد

(يكتب رقم الشاهد في مكان بارز أعلى الشاهد يساراً)

•من األهمية اإلشارة بوضوح إلى مطابقة ترقيم الخطة ومطابقة ملف الشواهد للترقيم الوارد في المنظومة.
•يقبل وينظر إلى الشاهد األول فقط (صفحة واحدة فقط  ،(A4وكل مؤشر إنجاز له شاهد واحد فقط وما عدا ذلك ال يدخل في عملية التقويم (أي
إذا أرفق أكثر من ورقة ينظر لألولى فقط).
•مجموع شواهد اإلنجاز (عدد الصفحات) يساوي تمامًا مجموع عدد مؤشرات اإلنجاز.
•يحق لكل إدارة أو مكتب إرفاق تقرير ال يزيد عن ( )5صفحات  A4إلى لجنة التقويم يشرح فيه ما يريد وال ينظر إلى الورقة السادسة غير الغالف
ويوضع بعد النموذج الموحد وبين الشواهد.

22

ملف المنجزات
ترتيب ملف المنجزات :
أوال :النموذج الموحد لألداة.
ثانيا :إرفاق تقرير ال يزيد عن ( )5صفحات( A4غير إلزامي -لمن يرغب فقط) يشرح فيه المرسل ما يريد إلى لجنة التقويم وال ينظر
إلى الورقة السادسة غير الغالف ويوضع بعد النموذج الموحد وبين الشواهد.
مساو تماما لعدد مؤشرات اإلنجاز الموجودة في الخطة.
ثالثا :شواهد التنفيذ وعدد أوراقها
ٍ

مسؤوليات فريق التقويم :
تقويم تنفيذ (منجزات) الخطة يجيب عن األسئلة التالية:
-1هل يتوافر شاهد لكل مؤشر إنجاز في الخطة؟
 -2هل شاهد اإلنجاز يعبر عن تحقيق المؤشر؟
-3ما هي الدرجة التي يعبر بها الشاهد عن المؤشر؟ (عن طريق تحويل المؤشر والهدف التفصيلي إلى سؤال)

23

النموذج الموحد لألداة
تقويم تنفيذ (منجزات ) الخطط اإلشرافية والمدرسية
خالصة برامج ومؤشرات الخطة لعام ( ) 143 - 143
الهدف التفصيلي
(يعبأ من المرسل)

إجمالي
اإلجمالي الكلي
التقويم الختامي

24

مؤشراته

(يعبأ من المرسل)

تقويم اللجنة

وصف الشاهد

(يعبأ من المرسل مختصرا
بكلمتين)

(ج)

(ق)

(م)

(ع)

ذكر سبب التصنيف

(مختصرا ال يزيد عن خمس كلمات)

أداة قياس منجزات (تنفيذ) الخطط اإلشرافية
أداة قياس منجزات (تنفيذ) الخطط اإلشرافية والمدرسية
مكتب التعليم

إدارة اإلشراف التربوي

أوال  :القياس الكمي للمنجزات
عدد الشواهد المطابقة لها

عدد مؤشرات اإلنجارفي الخطة

الدرجة المستحقة

النسبة %

ثانيا  :القياس النوعي للمنجزات
الشواهد المعبرة عن المؤشرات
بدرجة قليلة

الشواهد المعبرة عن
المؤشرات بدرجة متوسطة

الشواهد المعبرة عن
المؤشرات بدرجة عالية

الشواهد غيرالموجودة

عدد

النسبة %

أعضاء لجنة قياس منجزات الخطة :
1
2
3

التوقيع

االسم

الدرجة النهائية
الدرجة بعد المراجعة

النسبة المئوية

الدرجة بعد التدقيق

) %

(

النسبة المئوية

) %

(
25

المعيار (أسئلة التحقق)

26

النقاط

أوال  :القياس الكمي للمنجزات
هل يوجد شاهد لكل مؤشر إنجاز في الخطة ؟
( مقابلة عددية بين عدد الشواهد وعدد مؤشرات االنجاز في الخطة )

200

ثانيا  :القياس النوعي للمنجزات
ُيعبر شاهد اإلنجاز عن مؤشر اإلنجاز الصحيح أو الهدف التفصيلي القابل للقياس بدرجة قليلة (ق) ،متوسطة
(م)  ،عالية (ع) .
لضبط المصطلحات يتم تحويل مؤشراإلنجاز إلى سؤال ,وتكون اإلجابة عليه من تصنيف ثالثي :
قليلة  :أي أن الشاهد الموجود يعبر عن تحقيق مؤشر اإلنجاز بدرجة قليلة لألسباب التالية  ...ويتم ذكر
السبب على جدول تقرير اللجنة .
متوسطة  :أي أن الشاهد الموجود يعبر عن تحقيق مؤشر اإلنجاز بدرجة متوسطة لألسباب التالية  ...ويتم
ذكر السبب على جدول تقرير اللجنة .
عالية  :أي أن الشاهد الموجود يعبر عن تحقيق مؤشر اإلنجاز بدرجة عالية لألسباب التالية  ...ويذكر السبب
على جدول تقرير اللجنة.
(االختالف بين أعضاء الفريق في التقدير أمر طبيعي ومطلوب  ,والشرط أن يكون لديه مبرر  ,وفي هذه
الحالة يتم رصد المتوسط) .

300

الدرجة

المعيار (أسئلة التحقق)

النقاط

الدرجة

يحتسب على النحو التالي :
-1يتم تصنيف شواهد المؤشرات إلى ثالث فئات ( قليلة (ق) ،متوسطة(م)  ،عالية (ع) .
-2يتم احتساب نقاط الفئة القليلة حسب :
ق = عدد الشواهد القليلة × (عدد الفئات ÷ )2-مجموع الشواهد × (/300عدد الفئات)
 -3يتم احتساب نقاط الفئة المتوسطة حسب :
م = عدد الشواهد المتوسطة × (عدد الفئات ÷ )1-مجموع الشواهد × (/300عدد الفئات)
-4بتم احتساب نقاط الفئة العالية حسب :
ع = عدد الشواهد العالية × عدد الفئات ÷ مجموع الشواهد × (/300عدد الفئات)
-5تكون النتيجة النهائية لمجموع النقاط = ق  +م  +ك
مثال :قامت لجنة بدراسة شواهد مؤشرات إنجاز لمكتب تعليم  ،وكان عدد الشواهد ( 50شاهدا)  ،وبعد تصنيف اللجنة تم تحديد
اآلتي  :عدد الشواهد في فئة ( القليلة ) = ، 30عدد الشواهد في فئة ( المتوسطة ) = ، 10عدد الشواهد في فئة ( العالية ) =10
طريقة احتساب النقاط  :تم تصنيف الفئات في هذا المثال إلى  3فئات ( قليلة  ,متوسطة  ،عالية )
درجة قليلة (ق)= عدد الشواهد (60=100×50÷1× 30 = )3/300( ×50÷ )2-3( × )30
درجة متوسطة (م)= عدد الشواهد (40 =100×50÷ 2× )10( =)3/300( ×50÷ )1-3( × )10
درجة عالية (ع) = عدد الشواهد (60 =100× 50÷ 3 × )10( = )3/300( ×50÷ )3( × )10
 160 = 60+40+60من  300نقطة

درجة التنفيذ
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