وكالة الوزارة للتعليم
اإلدارة العامة لإلشراف التربوي
إدارة القيادة المدرسية

امعام امدراسي
3417ــ 3418هـ

مؤشرات
قيادة األدا اممدرسي
المؤشر يشير وال يفسر

مال

][Company name
][Date

وكالة الوزارة للتعليم
اإلدارة العامة لإلشراف التربوي
إدارة القيادة المدرسية

الفهرس

املوضوع

م
1

الـمقدمة

2

فلسفة مؤشر قيادة األداء الـمدرسي

3

ملخص األداء

4

وصايا للتميز فـي األداء

5

الـمؤشرات ودورها

6

مراحل وخطوات تهئية البيئة لتطبيق مؤشرات األداء

7

الـمواصفات العامة اليت جيب حتقيقها يف املؤشرات

8

خطوات تصميم مؤشرات األداء األساسية
فلسفة املؤشر
الفائدة من تطبيق مؤشرات األداء

11

العالقة بني عوامل النجاح احلامسة فـي الـمنظمة ومؤشرات األداء

11

مناهج تصمصم مؤشرات األداء

12

حماذير فـي حتديد وقراءة مؤشر األداء

13

التعريفات اإلجرائية

14

التعديالت على مؤشرات اإلشراف الرتبوي

15

إجراءات رصد مؤشرات قيادة األداء املدرسي

16

مؤشرات األداء الـمدرسي

17

جماالت مؤشرات أداءالـمدارس

9

الـمجال األول  :مؤشرات كفاية التحصيل الدراسي

19
18
 21الـمجال الثاني  :سلوك الطالب وقيمهم
21

الـمجال الثالث  :التعلم الـمتمركز حول الطالب
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الصفحة

الفهرس

املوضوع

م

الـمجال الرابع  :االنضباط املدرسي
اجملال السادس  :بناء وتنفيذ اخلطة الدراسية
الـمجال السابع  :الـميزانية
الـمجال الثامن  :البيئة الـمدرسية
الـمجال التاسع  :اخلدمات الـمساندة
الـمجال العاشر  :الـمبادرات
الـمجال احلادي عشر  :اإلرشاد الطالبي
الـمجال الثاني عشر  :النشاط الطالبي
الـمجال الثالث عشر  :األداء التدريسي والوظيفي للمعلمني بالـمدرسة
مالحق
التنظيم الداخلي
أدوار الـمشاركني فـي مؤشر تقويم األداء الوظيفي للمعلمني
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ص

مقدمة
احلمد اهلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم والصالة والسالم على سيدنا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم  ،وبعد :
تعد الـمدرسة الوحدة األهم فـي النظـام التعليمـي ،واملنطلـق األسـاس ل ـمجمل تطبيقاتـه  ،إذ ال
يتحقق النجاح للنظام التعليمي إال بنجاح الـمدرسة فـي أداء مهمتها  ،لذا فـنن الــسؤال الـمل ـ
هــو  :كيـ ـف ي ـم ـ ـكن ت ـق ـوي ـ ـم األداء العــام للمدرس ــة والتأكــد مــن ن ـ ـجاح الـ ـمدرسة فـ ـي أداء
مهمتها ؟.
وحيــث إن األداء الـ ـمدرسي هــو (مجي ــع عمليــات التعل ــيم والــتعلم واألنش ــطة والس ــلوك
والـممارسات الـمرتبطة بتحقيق األهداف والـمخرجات اليت وُجـ َدت ال ـمدرسة مـن أجلـها) كمـا
أن الـهدف األساس لعملية ت ـق ـويم األداء الـمدرسي ليـس فـي ك ـونــه أداة لل ـح ـكـ ــم أوال ـمساءلة
فحســب ،بــل يتعــدا ليكــون أداة أساســية للــتمكني والتطــوير مــن خــالل تشــخيص األداء ومعرفــة
نقــاط القــوة للبنــاء عليهــا وتطويرهــا ،ونقــاط الضــعف لـمعاجلـت ـ ـها والوصــول بالـ ـمدرسة إىل
أعلى درجات الكفاية والفاعلية .
وانطالقاً مما سبق أتت احلاجة لبناء مؤشرات أداء الـمدارس .
أهداف بناء مؤشرات أداء الـمدارس
 .1جعل القيادات الـمدرسية على معرفة تامة مبا حتتويه مدارسهم منذ بداية العام الدراسي
وترتيب وقتهم حسب األولويات والـمهام الـموكلة إليهم .
 .2إشعار املعلمني بالتطوير الدقيق للمهام الـموكلة لـهم ليتم تقوميهم بصدق وثبات .
 .3رفع الـمعلم ألدائه العام مبحاولة االبتكار والتجديد والتميز فـي أدائه التدريسي .
 .4بيان الصورة احلقيقية لـمخرجات التعليم والتعلم للقيادات الـمدرسية والقيادات الوسطى
والعليا وما يرتتب عليها من اختاذ للقرارات .
 .5قياس وتشخيص تفعيل الوسائل التعليمية والتقنية احلديثة ـ استخداماً وإنتاجاً ـ مبا
يضمن حتقيقها للـهدف الذي وضعت من أجله .
 .6تشخيص سلوك الطالب بالـمتابعة اجلادة هلم من قبـل الــمدرسة ،ووضـع الـمامج اخلاصـة
مبا يضمن سالمة السلوك .
 .7تشــخيص ومتابعــة اخلــدمات الــمساندة فـ ـي الـ ـمدرسة لالســتفادة منهــا مب ـا حيقــق الـ ـهدف
الذي أُوجدت من أجله .
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حتذير
فلسفة مؤشـر قيادة ا ألداء الـمدريس
تقوم فلسفة مؤرش أأداء الـمدارس عىل الافرتاضني التاليني :
 القائد املدريس ( يساوي ) التأأثري يف مجيع عنارص الـمدرسة
 أأداء الـمدرسة ( ال يساوي ) ا ألداء الوظيفي لقائد الـمدرسة
أولويات مؤشرات أداء الـمدارس
 - 1التحصيل الدراسي .
 - 2سلوكيات الطالب وقيمهم .
 - 3التعلم الـمتمركز حول الطالب .
 - 4تقويم ( األداء التدريسي ـ األداء الوظيفي للمعلمني ـ األداء النوعي للمدرسة ) .

 - 5االنضباط الـمدرسي .
 - 6التنمية الـمهنية .
 - 7تقويم بناء وتنفيذ اخلطط الـمدرسية .
 - 8البيئة الـمدرسية .
 - 9اخلدمات الـمساندة .
 - 11الزيارات الفنية لـمشرفـي الـمواد .
 - 11الزيارات الفنية لـمشرفـي القيادة الـمدرسية .
 - 12الـمبادرات .
 - 13اإلرشاد الطالبي .
 - 14النشاط الطالبي .
 - 15الـميزانية التشغيلية للمدرسة .

األداء
هو حتقيق أهداف الـمدرسة ،وهو يعين تأديتها ألعماهلا وتنفيذها لـمهامها وواجباتها ،وعلى
مستوى الفرد هو يعين أداء الفرد ألعماله وتنفيذ لـمهامه وواجباته الـمكلف بها .

تعريف األداء
هو الع ـم ـل ال ـذي ي ـؤدي ـه ال ـف ـرد ب ـاس ـتي ـع ـاب ـه لـمـهـامه واختصاصاته ،وهوالـمتوقع منه تأديته
مستقبال أثناء تنفيذ لـمهام عمله  ،وحسن إصغائه لتوجيهات وتعليمات الـمشرف عليه .
( والفرق بني األداء واإلجناز  :أن األداء هو األنشطة املنفذة ،واإلجناز هو ناتج تنفيذ النشاط )
الصفحة  5من 67

ملخص األداء
اإلنتاجية = األداء البشري × التكنولوجيا
األداء = القدرة × الرغبة
القدرة = الـمعرفة × املهارة
الرغبة = االجتاهات × مناخ العمل × الـمناخ األسرى
الـمهارة = معرفة  +خمة
التكنولوجيا = الـمعدات × األساليب
إدارة األداء
إدارة السلوك والنتائج .
هي حتكم وتوجيه للقدرة مبعرفة ومهارة ورغبة وتنمية لالجتاهات وتهيئة لـمناخ العمل وعزل
العوامل اخلارجية .
سلم تعلم الـمهارات
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 .1حتليل وظيفة كل مهمة .

كيف تبني مؤشرا ؟

 .2تعريف املهمة تعريف ًا ضابط ًا .
 .3حتديد األهداف األساسية الـمستمرة ( أولويات) .
 .4حتديد معايري األداء لكل وظيفة.
من فوائد المؤشرات
 حماربة الفساد فـي صور شتى أقلها عدم القدرة على توجيه اإلمكانات الـمادية أو
البشرية فـي اجتاهات حتقيق مصاحل خاصة .
 وقف التجاوزات حيث تتصف الـمؤشرات بالشفافية فتبقى حتت الرقابة العامة من
قبل الـمجتمع الـمحيط ـ
 استثمار الوقت فالـمؤشرات قائمة على مقارنة بني الوقت والـمنتج .

العوامل الـمؤثرة فـي انخفاض األداء
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لكي تتميز فـي األداء
 .1أتقن عملك بالـمعرفة والـمهارة واعلم أنها مكتسبة وليست موروثة .
 .2إذا مل تستطع التكيف مع رؤسائك ومرؤوسيك فاعلم أنها مشكلتك وليست
مشكلتهم فعليك أن تكيف نفسك  ،بادر أنت إىل التعامل معهم .
 .3اعرض على القيادات منجزاتك فـي صورة خمتصرة وفـي قالب مجيل .
 .4ال ترتدد فـي قبول الـمهام الصعبة .
 .5ال تَشْكُ من اإلمكانات بل وجه جهودك حنو استثمار ماهو موجود .
ك ِّون عالقات إنسانية وتعايش مع اآلخرين .
َ .6
َ .7واجه االعرتاضات واالنتقادات بكل هدوء واستثمرها يف جتويدالعمل .
التقويم هو :
بيانات كمية  +بيانات نوعية  +قياس  +تغذية راجعة  +إجراءات تصحيحية .
الـمؤشـر هو :
 .1رقم ذو داللة .
 .2مقْ َياس يستند إىل معايري كمية أو نوعية يُ َو َّفر فرصة التحقق من التغريات اليت
حتدث فـي نشاط منظمة مقارنة مع ماهو خمطط له .
ِ .3إنْ َذار مبكر مبا سيحصل .
َ .4وسيلَة قياس للوصول إىل قرار حكيم .
الـمؤشرات ودورها فـي :
 . 1القياس الـمقارن :
ينقسم القياس الـمقارن إىل قسمني ( قياس مقارن داخلي  ،وخارجي )
العوامل الـمؤثرة يف الـمقارنة الداخلية تتمثل فـي اخلمات الالزمة للمقارنة اخلارجية والـموارد
وتوفر البيانات والـمعلومات وتوفري الوقت .
مراحل القياس الـمقارن :
 حتديد ما سيتم مقارنته داخليًا وخارجيًا .
 اختيار فريق مؤهل .
 تمير الـمؤسسات الـمتشابهة .
 حصر الـمؤسسات الـمتميزة .
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 مجع وحتليل الـمعلومات ذات العالقة .
 دراسة النتائج .
 مقارنة النتائج وحتليلها وتفسريها .
 بناء التحسينات الـمستقبلية .

 . 2األداء الـمتوازن
خنتزل بطاقة األداء الـمتوازن ( األداء الـمؤسسي ) مبؤشرات حمددة ومتزنة .

مكونات بطاقة األداء الـمتوازن الرباعية :
 حتويل الرؤية إىل أهداف تشغيلية .
 ربط الرؤية وتوصيلها باألداء الفردي .
 التخطيط .
 التغذية الـمركزة وتتكون من أربع بطاقات منفصلة ( مالية ،عمالء ،عمليات ،منو ) .

عناصر تقويم األداء :
 - 1األهداف القابلة للقياس .
 - 2الـمؤشرات .
 - 3الـمعيار .
 - 4األنشطة التشغيلية لتحقيق الـهدف .

أنواع البيانات ومستويات القياس :
 - 1البيانات االمسية  :جمموعة من البيانات يعطى هلا اسم مثل طالب فـي صف دارسي .
 - 2البيانات الرتكيبية  :بيانات تستند على نظام متتابع مثل أيام األسبوع .
 - 3البيانات الفئوية  :مقياس الفئات يشري إىل تقسيم البيانات إىل فئات :
 حيدد الـمسافة بني الفئات .
 حيدد القيم الـمتقاربة لتكون لكل فئة واحدة قيمة واحدة .
 ميكن إجراء عمليات اجلمع والطرح عليها بنضافة فئة إىل أخرى أو تقسيم فئة .
 - 4بيانات الفرتة الزمنية  :من أقوى الـمقاييس حيث حيدد الفروق بني القيم  ،ومن عيوب هذا
القياس عدم وجود نقطة الصفر الـمطلق ( فالصفر الـمطلق هنا ال يقيس انعدام التحصيل مثالً )
وبالتالي النستطيع إجراء النسبة بني القيم فالطالب احلاصل على  25درجـة ال يـعـن ـي أن حتصيله
مخسة أضعاف الطالب احلاصل على  5درجات  ،وهذا يلفت النظر إىل أن كل ما يفعله الـمؤشر
هو أن يقول لك اذهب إىل نقطة ( س )  ،فهناك مشكلة حللها إىل عواملها الـمؤثرة ،وتعد بيانات
الفرتة أكثر أنواع البيانات اإلحصائية شيوعًا واستخدامًا .
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معايير انتقاء البيانات والـمعلومات :
 .1معيار القرارات أي البيانات اليت ميكن توظيفها يف صناعة القرار .
 .2معيار الكلفة األقل .
 .3معيار الدقة .
 .4معيار الشمولية .
 .5معيار الـمصادر البديلة أي اليت هلا أكثر من بديل .
 .6معيار االستجابة لقناعة أصحاب القرار .
 .7معيار االستجابة .
 .8معيار القيادة واخلمة .
 .9معيار قابلية الـمعلومات للتحليل .

محاذير جمع البيانات :
التميز والنشوة والتكاليف  ،فالنشوة م ْن أَنَّ الناس مييلون إىل اإلدالء ببيانات مُبَالغ فيها ،تمز العمل
وتضخمه كميلهم إىل التميز  ،وَيَ ْن ُف ُرون من البيانات الـمكلفة سوا ًء فـي الوقت أو اجلهد أو الـمال .

أسس عامة لنجاح مؤشرات األداء :
 .1بناء تصور للحد من مقاومة التغيري .
 .2املشاركة الفاعلة واحلقيقية لشرحية واسعة من العاملني .
 .3نشر ثقافة تقويم األداء .
 .4الـموازنة بني مصاحل العاملني والـمستفيدين والقيادات .
 .5تصميم الـمؤشرات بدرجة متوسطة بني السعة والتقييد .
 .6أن تلقى مؤشرات األداء اهتمام اجلميع بتلبية معظم متطلباتهم .

مراحل وخطوات تهئية البيئة لتطبيق مؤشرات األداء :
 إبراز أهمية الـمؤشرات وآثارها على األداء .
 حصر وحتديد العوامل الـمعيقة لتطبيق الـمؤشرات .
 تكوين فريق تصميم وتطبيق مؤشرات األداء .
 التزام الفريق بأبعاد واجتاهات الـمنظمة .
 دعم اإلدارة العليا للفريق الـمكلف .
 أن يتفرغ الفريق لـمهمة تصميم مؤشرات األداء .
 نشر ثقافة الـمؤشرات .
 تصميم مؤشرات األداء يف قالب قابل للتطوير .
 تكييف األساليب اجلديدة لقياس األداء .
 تطوير تقارير األداء مبا يتوافق مع الـمؤشرات .
 تظافر جهود مجيع مستويات اإلدارة لدعم تطبيق الـمؤشرات .
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المواصفات العامة التي يجب تحقيقها في المؤشرات :
 التأكيد على مبدأ أن ما يتم قياسه  ،هو ما يتم الوصول إليه .
 اختيار األهداف بشكل دقيق قابل للقياس والتحقق .
 التعامل مع مؤشرات األداء كنتائج .
 قياس مكونات كل هدف بشكل حمدد ومتكامل .
 التوافق بني الـمؤشرات وإسرتاتيجية الـمنظمة .
 تطوير مؤشرات األداء استنادًا إىل نتائج التقدم فيها .
 حتليل النتائج السابقة واملوجبة استنادًا إىل الـمعايري والفجوات .
 حتول مؤشرات األداء إىل أهداف عالية الـمستوى .
 العناية بعملية التوثيق بتطوير نظامها .
 التدريب على الـمؤشرات .
 جتنب وضع مؤشرات غري فعالة .

خطوات تصميم مؤشرات األداء األساسية :
اخلطوة األوىل  :دراسة إسرتاتيجية الـمنظمة ورؤيتها ورسالتها وقيمها واالعتبارات اليت تعمل فيها .
اخلطوة الثانية  :حتليل واقع املنظمة ( . ) SWOT
اخلطوة الثالثة  :حتديد األهداف مبستوياتها والرتكيز على األهداف التفصيلية ومؤشرات اإلجناز
الرتباطها باملؤشرات .
اخلطوة الرابعة  :حتديد عوامل النجاح الرئيسية (  ) csfوهي العوامل اليت حتقق للمنظمة جناح
مؤكد أي عوامل النجاح احلامسة فـي الـمنظمة .
اخلطوة اخلامسة  :العصف الذهين الستنباط مؤشرات األداء باالعتماد على إسرتاتيجيات حل
الـمشكالت .
اخلطوة السادسة  :وضع طريقة واحدة على األقل لقياس كل هدف .
اخلطوة السابعة  :حتديد هدف كل مؤشر ومفهومه وجتنب وضع مؤشرات غري فعالة .
اخلطوة الثامنة  :وضع قيمة مرجعية (مستهدفة  ،حد أدنى ) معيار لكل مؤشر بشرط الـموازنة بني
التطلعات واإلمكانات .
اخلطوة التاسعة  :االرتباط الوثيق بني األهداف اإلسرتاتيجية والـمؤشرات .
اخلطوة العاشرة  :حتديد مسؤولية كل مؤشر (حتديد اجلهة الـمسؤولة عن كل مؤشر ) وعدم إشراك
أكثر من جهة .
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اخلطوة احلادية عشرة  :اإلعالن عن الـمؤشرات وتشغيلها فوز كبري حيتفى به .
اخلطوة الثانية عشرة  :توثيق مؤشرات األداء والتحسني الـمستمر عليها .
اخلطوة الثالثة عشرة  :حتديد فرتة مراجعة دورية للمؤشرات .
اخلطوة الرابعة عشرة  :مراقبة ومتابعة تطبيق مؤشرات األداء .

الفائدة من تطبيق مؤشرات األداء :
 .1حتديد العمليات األكثر أهمية فـي حياة الـمنظمة .
 .2التأكيد على الـمنتج وجودته من خالل تقليل عيوبه .
 .3تقليل عدد األخطاء فـي الـمنتج بتوفري الوقت واجلهد والـمال .
 .4ربط الـمنظمة بأهدافها ربطاً وثيقاً وتوجيه جممل األداء لألهداف وتقليل االحنرافات .
 .5حتديد الـمهام للعاملني بدقة واألدوار الـمطلوبة منهم وتوزيعها على الزمن ،مبا حيقق جناح األداء
فـي الوقت الـمحدد ،من خالل حتديد الـمؤشرات ومسئول تنظيمها وتنفيذها .
 .6وحدة الـهدف بني مجيع العاملني فـي الـمنظمة من خالل توجيه بوصلة اجلهود إىل األهداف .
 .7تطوير نظام التقارير الدورية ليستند إىل مؤشرات األداء .

العالقة بين عوامل النجاح الحاسمة في المنظمة ومؤشرات األداء :
( ) csf
Critical success factors

أحد أهم أركان ومقومات جناح مؤشرات األداء هي القدرة على استثمار كل جانب من عوامل النجاح
لتحقيق األداء املنشود .

عرض مؤشرات األداء kpis
أنت هنا
قيمة مستهدفة

عرض مؤشرات األداء هي صورة إلكرتونية خمتصرة لدرجة التقدم حنو القيمة الـمستهدفة  ،ومنها
لوحات العدادات والرسومات وغريها .
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الـمؤشرات غير الفعالة :
إذا كانت الـمؤشرات موجهات لألداء ،واألداء يقدمه أفراد مثقلون باألعباء فنن وجود مؤشر غري فعال يتسبب
مباشرة فـي ثالثة أضرار هي :

 استهالك وقت وجهد ومال فـي عائد غري مستهدف .
 استبعاد مؤشر فعال .
 خداع الـمنظمة باعتقادها أنها تسري فـي الطريق الصحي .

مناهج تصميم مؤشرات األداء :
منهج التنبؤ  :استخدام التنبؤ فـي حتديد القيم الـمستهدفة .
منهج الـمتطلبات  :اختيار مؤشرات األداء الرئيسية بناءً على الـمتطلبات واالحتياجات ( وهو املستخدم ) .
منهج دورة احلياة  :تطوير مؤشرات األداء مشابهة لدورة احلياة .
منهج الـمخاطر  :حتديد جماالت املخاطر وترتيبها للحد منها باستخدام املؤشرات ( وهو الـمستخدم ) .
منهج السبب والتأثري  :باستخدام مؤشرات األداء لـمعرفة السبب أو التأثري فيه .
منهج الـمستوى اإلسرتاتيجي والتشغيلي  :هل بناء الـمؤشرات وتعميمها يتم وفق األهداف اإلستـراتـيــجية
أم وفق األهداف التشغيلية  ،أم بُنيت على مستويني ؟ .

مكون مؤشر األداء األساسي :
القيمة األساس  Base Value :وهي قيمه مرجعية أو معيار يُحْ َت َكم إليه فـي حتديد مستوى األداء  ،وتعد قيمة
موقفية .
القيمة الـمستهدفة  Target Value :وهي قيمة تنبؤية لألداء الـمرغوب .
مقدار الفجوة  Cap Size :أو درجة التقدم حنو القيمة املستهدفة  ،وهي الفرق بني األساس والقيمة املستهدفة .

محاذير فـي تحديد وقراءة مؤشر األداء :
القيمة األساس  :فعند حتديدها جيب العودة إىل تاريخ األداء بنشراك فعال للعاملني على الـمؤشر .
القيمة الـمستهدفة  :وحيددها تشخيص واقع الـمنظمة وإمكاناتها وتطلعاتها  ،فالقيمة هنا موقفية
والـمرونة مطلب بني قيمتني ( بني حد أدنى لألداء  ،وحد أعلى ) .
الفجوة قراءتها وتفسريها  :يتطلب الربط بالزمن  ،وأن األداء البشري هو أداء متدرج وليس ثابت  ،فال
يص تقسيم القيمة الـمستهدفة على الزمن  ،وإمنا الصحي هو استخدامه كمنبه .
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أداة تقويم درجة فاعلية مؤشرات أداء الـمدارس :
يتحقق مؤشر أداء الـمدارس بالـمواصفات التسع عشرة التالية :
- 1

تدفع باجتا اختاذ إجراءات تقييمية .

- 2

تعكس األهداف بصورة مباشرة .

- 3

قابلة للقياس والـمقارنة .

- 4

قابلة للمالحظة .

- 5

ذات مصداقية يف ظل الظروف املتوقعة.

- 6

حمددة االجتاهات وترصد التغريات .

- 7

جتمع بني الواقعية والطموح .

- 8

تركز على األعمال الرئيسة الـمؤثرة .

- 9

تتالئم مع اإلمكانات وخاصة التكلفة .

 - 11تتوافق مع خطط العمل .
 - 11التتعارض مع األنظمة الـمعتمدة .
 - 12ميكن التحقق من صحة الـمؤشرات .
 - 13متفق عليهامن غالبية الـمستهدفني .
َ - 14ترْصد التغريات واالجتاهات وأنواعها .
 - 15ميكن أن توظف ألغراض الـمساءلة .
 - 16قابلة للتطوير .
 - 17ميكن استخالص تقارير فاعلة .
 - 18ذات مصداقية فـي ظل الظروف الـمتوقعة .
 - 19قابلة للتوثيق .

التعريفات اإلجرائية :
القيادة الـمدرسية  :هي الـمؤثرة فـي مجيع جماالت أداء الـمدارس .
القائد الـمدرسي  :هو الذي يقود مدرسة أو أكثر بتكليف من جلنة القيادات الـمدرسية .
الـمدرسة :هي كل م ـدرسـة لـها قائد م ـك ـل ـف وتُـعَـدُّ الـمدارس اليت هلا قائد واحد مدرسةً
واحدةً .
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التعديالت على مؤشرات اإلشراف التربوي
لتتوافق مع مؤشرات قيادة األداء الـمدرسي وتلبي متطلباتها
َفضُ معايري الـمشرف الرتبوي والقيادات الـمدرسية على النحو التالي :
أوالً ُ :تخ َّ
-

درسان تطبيقيان بدال عن ثالثة .

-

ورشتان تربويتان بدال عن ثالث .

-

لقاءان تربويان بدال عن ثالثة .

-

ثالثة أيام تستهدف الفئة األوىل بالرعاية بدال عن ستة أيام وتدخل الفئة مع باقي
الـمعلمني يف باقي األساليب اإلشرافية .

-

أربعة أيام للنمو املهين مدربا بدال عن سبعة .

-

أربعة أيام للنمو املهين مستفيدا بدال عن مخسة .

ثانيًا  :فرَقُ تقويم األداء النوعي الـمدرسي الداخلي .
تلغى نسبة عينة الـمدارس  %11ويطبق التقويم النوعي الداخلي الفصل الدراسي الثاني وليس األول
بنسبة  %111عن طريق فرَقٍ مشرتكة مكونة من (  ) 3أعضاء لكل فريق ،رئيس الفريق مشرف تربوي
وأعضاؤ قادة مدارس أو وكالؤهـم بـشـرط حصـول مجيع أعضاء الفريق على شهادة تأهيل تقويم
نوعي بعد برنامج تدرييب واجتياز اختبار لذلك بـنسبة  % 81على أال ي ـك ـون ت ـقـويم الـمدارس تبادليًا
بل يكون دائري ًا .
ثالثًا  :فرق تقويم األداء الوظيفي للمعلمني وفق التنظيم الداخلي  :يشارك الـمشرف الرتبوي وقادة
الـمدارس أو وكالؤها فـي فرق تقويم األداء الوظيفي للمعلمني وفق التنظيم الداخلي والـمعايري
الـمحددة عن طريق فرَقٍ مشرتكة مكونة من عضوين اثنني لكل فريق ،رئيس الفريق مشرف تربوي
والعضو ق ـائ ـد م ـدرسي ،أو وك ـي ـل مدرس ـة ،ب ـش ـرط حـصـ ـول جـ ـمـ ـيـ ـع أع ـض ـاء ال ـف ـري ـق على شهادة
( إفادة ) تأهيل تقويم وظيفي بعد برنامج تدرييب واجتيار اختبار لذلك بـنسبة . % 81

رابعًا  :معيار االختبارات القصرية :
ُي َعدَّ ُل معيار االختبارات القصرية اليت ي ـج ـري ـه ـا الـمشرف التـربـوي من (  ) 20إىل ( ) 30
اختباراً قصرياً فـي العام الدراسي .
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َت ْعلِي َمات تطبيق مؤشرات قيادة األداء الـمدرسي
أولا ُ :يسْ َن ُد تطبيق مؤشرات قيادة األداء الـمدرسي إىل قسم القيادة الـمدرسية فـي إدارة
التعليم ،ويسند اإلشراف على التطبيق فـي م ـك ـات ـب الت ـع ـليم إىل أحد مشرفـي القيادة
الـمدرسية ،وتبقى مهام أخصائي التقويم بندارة اإلشراف الرتبوي أو مكتب التعليم فـي
التأهيل والدعم .

ثانيا ا  :يَتمُّ تطبيق التقويم النوعي الـمدرسي ( األداة الثالثة ) ع ـل ـى ج ـم ـي ـع الـم ـدارس
بنسبة . % 100
ثالثا ا  :يَتمُّ تشكيل ف َرق التقويم النوعي ألداء الـمدرسة كما يلي :
ُ مشْ ِرف تربوي ( رئيساً للفريق ) .
ُ عضْ َوان من قادة الـمدارس ووكالئها ( بالشرطني التاليني ) :
 .1حُصُولُ مجيع أعضاء الفريق ( قادة الـمدارس ووكالئها ) على شهادة ( إفادة ) تأهيل
التقويم النوعي من إدارة اإلشراف الرتبوي ،أو مكـتـب التعليم بعد اجتيازهم للب ـرن ـام ـج
التأهيلي .
 .2تَتمُّ عملية التقويم بطريقة دائرية وليست تبادلية ،ليصب عدد الفرق مساوياً لعدد
املشرفني الرتبويني .

رابعا ا ُ :ي َقدِّ ُم أخصائي التقويم بندارة اإلشراف الرتبوي أو مكتب التعليم ثالثة برامج
تأهيلية ـ ـ ال يقل كل برنامج عن يومني ـ ـ للمشرفـي ـن الرتبويني وق ـائ ـدي الـمدارس
ووكالئـها ،ي ـع ـق ـب ذل ـك عـم ـلـي ـة ت ـق ـوي ـم للمشارك ـي ـن عن طري ـق اختبارات ت ـح ـري ـريـة
وتطبيقية ،تَمْ َن ُ بعدها إدارة اإلشراف الرتبوي شهادة ( إفادة ) تأهيل لـمن جيتاز التقويم
بنسبة ، % 81ومن مل جيتاز يدخل اختبارات أخرى .
خامسا ا َ :يتمُّ توزيع مؤشرات التحصيل الدراسي بني الـمشرفني الرتبويني ،وتتمثل مهام
املشرف الرتبوي فـي تطبيق الـمؤشر على الـمدارس ومتابعة التطبيق حتى يتم تسليم
البيان النهائي برتتيب الـمدارس إىل مشرف القيادة الـمدرسية الـمسؤول عن التطبيق .

الصفحة  07من 67

َونُ مدير اإلشراف الرتبوي أو مدير مكتب التعليم فريقاً من ( مشرف تربوي
سادسا ا ُ :يك ِّ
واحد وأعضاء من قادة الـمدارس ووكالئها ) ثالثة إىل مخسة أعضاء ،ليتوىل كل فريق
تـطب ـي ـق مؤشر واحد من مؤشرات التحصيل الدراسي ،على أن تسند الـمؤشرات اخلاصة
بت ـجـويـد االخ ـت ـبـارات (مؤشر التميز يف التحصيل الدراسي اخلارجي ،ومؤشر متوسط
حتصيل طالب املدرسة يف االختبارات اخلارجية  ،ومؤشر درجة صدق االختبارات الداخلية)
لفريق واحد .
سابعا ا  :فــي ال ـحــاالت االستـثـنـائـيـة من الـ ـم ـمـ ـك ـن تكــويــن الفـرَق ب ـرئ ـاس ـة وع ـض ـويـة قادة
الـمدارس ووكالئها فقط دون مشاركة اإلشراف الرتبوي شريطة أن يتم التنسيق مع
اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي قبل التنفيذ ،ولو كان ذلك إلكرتونياً .
ط فـي التعميم الـمرسل للمدارس ـ الرتيب والفئوي ـ املتضمن نتائج التقويم
ثامنا ا ُ :يشْ َت َر ُ
النوعي للمدرسة ( األداة الثالثة ) ما يأتي :
َ .1أنْ حيمل التعميم رقم ًا وتارخياً .
َ .2أنْ يكون التطبيق الفئوي مصنف ًا تصنيف ًا مخاسياً ،وال يص غري ذلك .
َ .3أنْ يصل التعميم إىل مجيع الـمدارس ،وفـي حال عدم وصوله ألكثر من مدرسة ال
يعد تعميم ًا .
َ .4أنْ يتضمن التعميم حتديدًا ألبرز احلوافز اليت ستقدم للمدارس األقل أداءً وفق
نتائج التقويم النوعي .
َ .5أنْ يتضمن التعميم ت ـح ـدي ـدًا ألبرز مـحـاور ال ـب ـرام ـج التصحيحية لـمدارس الفئتيـن
( أداء قليل ) و ( أداء غري مناسب ) .
تاسعا ا َ :ت َت َواصَ ُل إدارة اإلشراف الرتبوي مع اإلدارات واألقسام بندارة التعليم ل ُتـعـدّ كل إدارة
أو قسم ب ـط ـاق ـة التـقويم اخلاصة بهم وفق الـمواصفات والنقاط الـمحددة فـي هذا الدليل .
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مؤرشات قيادة ا ألداء الـمدريس
المجال

المؤشر

 -0مؤشر اختبارات
المراحل
الدراسية
للمرحلتين
(ابتدائي-
ومتوسط)

التحصيل الدراسي ()02

 -2مؤشر الختبار
اإللكتروني
للوحدات
الدراسية في
المواد األساسية

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

تعريفه

مؤشر رقمي يدل على درجة
كفاءة مخرجات طالب المرحلة
الدراسية ( ابتدائي ومتوسط )
في المعارف والمهارات
األساسية الالزمة إلنهاء
المرحلة
مؤشر رقمي يدل على درجة
إتقان الطالب للوحدات الدراسية
فــي أربــع مـــواد أســاســيــــة
( رياضيات ــ علوم ــ كيمياء ــ
لغتي ــ فقه ) وينفذ إلكترونيا بعد
تقسيم المقرر إلى وحدتين .
مؤشر إحصائي يقي مدى
جودة مخرجات التعليم من
خالل قيا نسبة التميز في
االختبارات الخارجية تجويد
االختبارات للمرحلتين
المتوسطة والثانوية

 -3مؤشر التميز في
التحصيل
الدراسي
الخارجي
للمدرسة
الختبارات
(
نسبة عدد الطالب الحاصلين
الخارجية )
على (  )01-22-22في

تقويم مرة
واحدة في
العام
الدراسي

( تجويد الختبارات )

مؤشر رقمي يقي مدى جودة
مخرجات التعليم في المدار
المتوسطة والثانوية من خالل
المتوسط العام ألداء الطالب في
المادة التي تشرف إدارة التعليم
على وضع االختبار فيها.

الفئة األولى =0111
الفئة الثانية = 011
الفئة الثالثة التي
اجتازت المعيار
المحكي لإلشراف
=011
الفئة الرابعة التي لم
تجتاز المعيار المحكي
لإلشراف = 011

0111

معادلة

0111

يرصد مرة واحدة منن قبنل
الفريق المكون :
 -0مشرف تربوي رئيسا .
 -2عدد من قنادة المندرا
ووكالئها .

تصنيف إلكتروني فصلي
وسنوي .

المعادلة :
 – 91| [ - 5111المتوسط | ]× 025

تعميم مرة
واحدة في
العام
الدراسي

االختبار الخارجي

 -4مؤشر متوسط
تحصيل طالب
المدرسة في
الختبارات
الخارجية

طريقة حساب المؤشر

الوزن
بالنقاط

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

رصد
فصلي
وسنوي

إجمالي عدد الطالب
المتميزين في جميع
مقررات االختبار
الخارجي في مدرسة
÷ إجمالي طالب
المدرسة = نسبة
التميز في المدرسة
في جميع المقررات

ترتيب المدرسة وفق
المتوسط في
االختبارات الخارجية

0111

0111

يرصد مرة واحدة منن قبنل
الفريق المكون :
 -0مشرف تربوي رئيسا .
 -2عدد من قنادة المندرا
ووكالئها .

يرصد مرة واحدة منن قبنل
الفريق المكون :
 -0مشرف تربوي رئيسا .
 -2عدد من قادة المدرا
ووكالئها .

متوسط وثانوي
 -5مؤشردرجة
صدق
الختبارات
الداخلية ( حجم
الفجوة بين
نتيجة الختبار
الخارجي ومواد
موازية لــهــا
فــي الختبار
الداخلي )

مؤشر رقمي يقي حجم الفجوة
بين متوسط االختبار الخارجي
ومتوسط المادة الموازية في
االختبارات الفصلية الداخلية
للمدرسة( .يحدده معياره)

رصد
فصلي
وسنوي

الصفحة  08من 67

ترتيب المدرسة وفق
حجم الفجوة األقل

0111

يرصد مرة واحدة منن قبنل
الفريق المكون :
 -0مشرف تربوي رئيسا.
 -2عدد من قادة المدرا
ووكالئها .

المجال

المؤشر

 -7مؤشر الختبار
الـموحد
للـمرحلة
البتدائية

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

تعريفه

مؤشر رقمي يدل على درجة
كفاية مخرجات الصفوف
الدراسية للمرحلة االبتدائية
استنادا إلى المتوسط العام في
المواد التي يطبق عليها االختبار
بتقويم خارجي وفي وقت محدد
بهدف قيا التحصيل الدراسي
عند نهاية المقرر؛ شريطة أن
يتم تشخيص درجة األداء  -كل
على حدة  -في المقررات
والصفوف الدراسية والمدار
ومكاتب التعليم وإدارات التعليم
والوزارة وتعد قيمة السنة
األولى قيمة معيارية لكل
تصنيف.

فصلي
وسنوي

طريقة حساب المؤشر

إجمالي درجات
الطالب في جميع
االختبارات الموحدة
في جميع المقررات
المحددة في جميع
صفوف المدرسة ÷
إجمالي عدد الطالب
المختبرين في جميع
االختبارات الموحدة
في جميع المقررات
المحددة في جميع
صفوف المدرسة =
متوسط أداء المدرسة
في تحصيل الطالب

الوزن
بالنقاط

0111

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

يرصد مرة واحدة منن قبنل
الفريق المكون :
 -0مشرف تربوي رئيسا.
 -2عدد من قادة المدرا
ووكالئها .

مؤشر رقمي مستمر تسلسلي
الختبارات تحريرية قصيرة
يقي درجة كفاءة تحصيل
الطالب المرحلة الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي) في
المعارف والمهارات ويستخدم
المتوسط العام وفق الضوابط
التالية:

 -6مؤشر متوسط
الختبارات
التحريرية
القصيرة
للمشرفين

 .0أن ال يقل عن سبع دقائق
 .2أن يشمل جوانب معرفية
ومهارية.
 .0أن يشمل جزئية من
المستويات العليا تحليل
تركيب تقويم

رصد
فصلي

ترتيب المدرسة في
تصنيف االختبارات
التحريرية القصيرة

0111

يرصد مرتين من قبل
مكتب التعليم في البطاقة
اإللكترونية لزيارات
المشرفين .

 .4أن يستخرج المتوسط العام
لكل مدرسة لكل مشرف
 .0أن يشمل جميع طالب
الفصل الذي تمت فيه
الزيارة
 .6أن يشمل أكثر من %01
من مدار المشرف

 -8مؤشردرجة
التحسن في
اختبار القدرات
والتحصيلي
قياس( ثانوي)

مؤشر إحصائي يقي مدى
جودة مخرجات التعليم للمدرا
الثانوية بإدارات التعليم من
خالل قيا ترتيب المدرسة في
االختبار التحصيلي

رصد مرة
واحدة في
العام
الدراسي

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

0111

مؤشر إحصائي يقي مدى
جودة مخرجات التعليم للمدرا
الثانوية بإدارات التعليم من
خالل قيا ترتيب المدرسة في
اختبار القدرات

رصد مرة
واحدة في
العام
الدراسي

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

0111
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يرصد مرة واحدة منن قبنل
الفريق المكون :
 -0مشرف تربوي رئيسا.
 -2عدد من قادة المدرا
ووكالئها .
يرصد مرة واحدة منن قبنل
الفريق المكون :
 -0مشرف تربوي رئيسا.
 -2عدد من قادة المدرا
ووكالئها .

المجال

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

المؤشر

تعريفه

 -9مؤشر ترتيب
المدرسة في
درجة رضا
أولياء أمور
الطالب عن
تعليم أبنائهم

مؤشر رقمي يدل على درجة
رضا أولياء أمور الطالب عن
تعليم أبنائهم وهو مؤشر
استقصاء إحصائي تسلسلي يبدأ
بالمدرسة فالمكتب فإدارة التعليم
ثم الوزارة ويمثل دراسة
استقصائية يستند إلى
تصميم أداة استقصائية
إلكترونية.

يصنف
مرة واحدة
إلكترونيا
في العام
الدراسي
(فصلي
وسنوي)

 -01مؤشر تكريم
الطالب
المتميزين في
كل فصل دراسي

تقيم المدرسة –إلزاما-قبل نهاية
كل فصل دراسي حفال تكريميا
للطالب المتميزين بحضور
ممثل اإلشراف التربوي او
مكتب التعليم ويقوم الحفل وفق
الوزن المحدد ،وال يعتد به عند
تنفيذه بعد نهاية الفصل الدراسي
بأي حال من األحوال .ويرتب
المكتب المدار وفق النقاط

تقييم
فصلي

 -00مؤشر متوسط
الختبارات
الشفوية
القصيرة
للمشرفين

مؤشر رقمي مستمر تسلسلي
الختبارات شفوية قصيرة يقي
درجة كفاءة تحصيل الطالب
المرحلة الدراسية ( ابتدائي
ومتوسط وثانوي ) في المعارف
والمهارات ويستخدم المتوسط
العام.

رصد في
بطاقة
المشرف
التربوي
االلكترونية

طريقة حساب المؤشر

ترتيب المدرسة في
التصنيف اإللكتروني
في برنامج نور

ترتيب المدرسة
وفق قائمة الكترونية

بطاقة المشرف
التربوي االلكترونية

الوزن
بالنقاط

0111

011

0111

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

تصنيف إلكتروني

يرصننند منننرة واحننندة كنننل
فصننننل مننننن قبننننل الفريننننق
المكون :
 -0مشرف تربوي رئيسا.
 -2عدد من قادة المدرا
ووكالئها .

يرصد إلكترونيا من مكتب
التعليم
بطاقة إلكترونية لزيارات
المشرفين

تبرز كل مدرسة جميع نتائج
مؤشرات التحصيل الدراسي
وفق الشروط التالية

 -02مؤشرإبراز
مستوى أداء
المدرسة في
التحصيل
الدراسي

 -0أن تكون في مكان بارز
مجاور لمكتب قائد
المدرسة
 -2أن تكون شاملة لجميع
مؤشرات التحصيل الواردة
في الدليل
 -0أن ترصد بصفة مستمرة
كل مؤشرات معلنة نهاية
كل فصل

تحدث
اللوحة
كل فصل
دراسي

ترصد في بطاقة
مشرف القيادة
المدرسية الزائر
وتمنح المدرسة النقاط
وفق
ترتيب المدرسة على
مستوى المكتب

211

يرصننند منننرة واحننندة كنننل
فصننننل مننننن قبننننل الفريننننق
المكون :
 -0مشرف تربوي رئيسا.
 -2عدد من قادة المدرا
ووكالئها .
مشرف القيادة المدرسية
الزائر

سلوك الطالب وقيمهم ( ) 6

 -4ترسم منحنى التغير من
بداية عمل المؤشرات

 -0مؤشر قياس
سلوك الطالب
السلبي

يرصد المرشد الطالبي في
المدرسة السلوك السلبي في
الحاالت السبع التالية ( العنف ــ
اإليذاء ــ التدخين ــ المخدرات
ــ التعصب ــ اصطحاب أدوات
ممنوعة –اعتناق افكار ضالة )
في البرنامج اإللكتروني
لمؤشرات مخرجات التعليم .

رصد مرة
واحدة
إلكترونيا
في كل
فصل
دراسي

 -2مؤشر تطبيق
قواعد السلوك

تعد المدرسة ــ إلزاما ــ قائمة
بعدد ونسب تطبيق كل عنصر
من عناصر قواعد السلوك كل
فصل دراسي ،ويطابقها مشرف
القيادة المدرسية مع المرصود
في برنامج نور وتحفظ لدى

قائمتان
مصدقتان
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قائمة مصدقة لكل
فصل دراسي الرصد
فقط = 001

قائمة مصدقة لكل
فصل دراسي
= 011

011

0111

رصد من قبل المرشد
الطالبي بالمدرسة .
في حال الرصد إلكترونيا
يمنح مشرف القيادة
المدرسية النقاط المستحقة
للمدرسة ،ويدون ذلك في
بطاقة زيارته
قائمة تعدها المدرسة
ويصادق عليها مشرف
القيادة المدرسية.
عدم وجود القائمة = صفر

المجال

المؤشر

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

تعريفه

طريقة حساب المؤشر

الوزن
بالنقاط

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

المدرسة


شرط مصادقة المشرف
بأن يضمن من خالل
األرقام الواردة في القائمة
أن هناك تفعيال لقواعد
السلوك

تعد المدرسة ــ إلزاما ــ قائمة
بعدد ونسب تطبيق كل عنصر
من عناصر قواعد المواظبة كل
فصل دراسي ،ويطابقها مشرف
القيادة مع المرصود في برنامج
نور ،وتحفظ لدى المدرسة

 -3مؤشر تطبيق
قواعد المواظبة


 -4مؤشر تأدية
صالة الظهر
بالمدرسة

شرط مصادقة المشرف أن
يضمن المشرف من خالل
األرقام الواردة في القائمة
أن هناك تفعيال لقواعد
الغياب

خروج الطالب من المدرسة بعد
دخول وقت صالة الظهر دون
تأدية الصالة ولو كان ذلك بعد
الحصة السابعة يعرض المدرسة
لحسم ( )0111نقطة في كل
حالة يتم رصدها
(مؤشر بالسالب ألن األصل
األداء)

 -5مؤشر أداء
النشيد الوطني
من قبل طالب
المدرسة

 -7مؤشر مالحظة
السلوك
اإليجابي

يؤدي جميع طالب المدرسة أثناء
االصطفاف الصباحي النشيد
الوطني جماعة وعند رصد حالة
واحدة من عدم األداء يعرض
المدرسة لحسم ( )011نقطة.
(مؤشر بالسالب ألن األصل
األداء)

قائمتان
مصدقتان

لي لها
حد وفق
عدد
الحاالت
المرصودة

لي لها
حد بل
وفق عدد
الحاالت
المرصودة

يمنح مشرف التوجيه واإلرشاد
درجة للمدرسة بناء على تفعيل
إحدى القيم (احترام النظام ـ
االتقان والجودة ـ االنتماء)...
وفق أداة محددة المؤشرات قابلة
للقيا

الصفحة  20من 67

قائمة مصدقة لكل
فصل دراسي
= 0111

0111لكل حالة يرصدها
مشرف تربوي من أي
قسم من األقسام
التعليمية في بطاقة
الزيارة االلكترونية
011لكل حالة يرصدها
مشرف تربوي من أي
قسم من األقسام
التعليمية في إدارة
التعليم أو المكتب في
بطاقة الزيارة
االلكترونية
تدون في بطاقة
الزيارة االلكترونية
لمشرفي التوجيه
واإلرشاد
(بطاقة
التقويم الخاصة
بالتوجيه واالرشاد )

0111

قائمة تعدها المدرسة
ويصادق عليها مشرف
القيادة المدرسية الزائر

يرصننند منننرة واحننندة كنننل
فصننننل مننننن قبننننل الفريننننق
المكون :
0111 -0مشرف تربوي رئيسا.
لكل حالة
 -2عدد من قادة المدرا
ووكالئها .

يرصننند منننرة واحننندة كنننل
فصننننل مننننن قبننننل الفريننننق
المكون :
011 -0مشرف تربوي رئيسا.
لكل حالة
 -2عدد من قادة المدرا
ووكالئها .

011

قائمة تسلم لمشرف القيادة
المدرسية المختص
بالمكتب

المجال

المؤشر

 -6مؤشر مالحظة
السلوك السلبي

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

تعريفه

عند مشاهدة المشرف التربوي
الزائر أثناء زيارته االعتيادية
ألية مظاهر سلوك سلبية
للطالب داخل المدرسة أو في
محيطها الخارجي يعرض
المدرسة لحسم يصل في حده
األعلى لكل المشرفين ()0111
نقطة،بما اليتجاوز ( )211نقطة
في كل زيارة وفق تقديره للحالة
 ،وهذا المؤشر محصور فقط
في مظاهرالسلوك السلبية .

لي لها
حد وفق
عدد
الحاالت
المرصودة

(مؤشر بالسالب ألن االصل
عدم الوجود)

طريقة حساب المؤشر

تدون في بطاقة
المشرف التربوي
االلكترونية
يحسم في كل زيارة
حدا أعلى () 211
نقطة واليزيد إجمالي
الحسم في جيمع
الزيارات في العام
الواحد عن () 0111
نقطة

الوزن
بالنقاط

0111
للحاالت

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

يرصدها
المشرف التربوي الزائر
في بطاقة الزيارة
وتسلم لمشرف القيادة
الـمدرسية الـمختص
بمكتب التعليم لرصدها في
بطاقة إلكترونية

طرائق تطبيق التعلم النشط التي نفذها المعلم في المدرسة وحضر تطبيقها القائد الـمدرسي ،أو الـمشرف التـربوي
الـمختص ،أو أحد القيادات التعليمية في إدارة التعليم أو مكتب التعليم ( وفق إفادة مكتوبة ) بالشروط التالية :


أن تكون اإلفادة صدرت في العام نفسه  ( .قائد المدرسة يكتب إفادة حضور ومشاركة القيادات التعليمية ) .



يحق للمعلم الواحد الحصول على إفادتين في العام الدراسي حدا أعلى ولو في نف



أن تحوي اإلفادة ( التقرير ) إلزاما معايير الجودة الـ (  ) 2التالية  ( :اإلفادة تقرير ال يتعدى صفحة واحدة )

اإلستراتيجية .

التعلم المتمركز حول الطالب ( ) 6

 -0يحدد طريقة توصيف وإعالن األهداف .

مؤشر تطبيق التعلم
النشط

 -2يحدد طريقة ودور الطالب في تحقيقها .
 -0يذكر مواقف تدل على أن دور المعلم موجه وميسر .
 -4يقدر عدد األسئلة التي سألها الطالب لزمالئهم أو للمعلم ( حوار متبادل بين الطالب أنفسهم والمعلم ) .
 -0يحدد مدى حيوية الطالب في التفاعل الصفي .
 -6يحدد المفاهيم التي أوجد لها الطالب معنى مرادف .
 -7يحدد كيف وصل الطالب إلى (التحليل ــ التركيب ــ التقويم ) .
 -2يطابق المشرف العناصر السابقة مع اإلعداد الكتابي للمعلم .

 -0حضور أحد القيادات
( مدير التعليم أو
مساعديه )

إفادة من قائد المدرسة بحضور
أحد القيادات (مدير التعليم أو
مساعديه ) لدى المعلم أثناء
التطبيق على أن يتم تحديد
اإلستراتيجية المطبقة

-

 -2حضور أحد القيادات
(مدير اإلشراف أو من
ينِيبه  -مدير مكتب
التعليم أومن ينِيبه )

إفادة من قائد المدرسة بحضور
أحد القيادات (مدير اإلشراف أو
من ينِيبه ــ مدير مكتب التعليم
أو من ينِيبه ) لدى المعلم أثناء
التطبيق على أن يتم تحديد
اإلستراتيجية المطبقة

-
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عنننندد القيننننادات التنننني
حضرت 0111 X

عنننندد القيننننادات التنننني
حضرت 011 X

0111

011

تنسق المدار مع مشرف
التعلم النشط ويختار منها
األجود وترصدها المدرسة.
التوثيق ( :إفادة )

تنسق المدار مع مشرف
التعلم النشط ويختار منها
األجود وترصدها المدرسة.
التوثيق  ( :إفادة )

المجال

المؤشر

 -3حضور مشرف التعلم
النشط

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

تعريفه

حضور مشرف التعلم النشط
بذاته لدى المعلم أثناء التطبيق
ويتم إرفاق نموذج (من صفحة
واحدة ) وقع عليه المشرف
وحددت فيه اإلستراتيجية
ومراحل تطبيقها .

لي

له حد

 إذا لم يتوفر في التطبيق
معايير الجودة ال يمنح
اإلفادة .

 -4حضور قائد مدرسة
أخرى أو وكيل

حضور قائد مدرسة أخرى أو
وكيل مع معلم واحد على األقل
من خارج المدرسة لدى المعلم
أثناء التطبيق ويتم إرفاق نموذج
من صفحة واحدة موقعا عليه
منهم ويتم تحديد اإلستراتيجية
المطبقة فيه ومراحل بنائها.

 0حاالت
حدا أعلى

طريقة حساب المؤشر

عننندد المعلمنننين النننذين
طبقننننوا إسننننتراتيجيات
بحضنننننننور مشنننننننرف
التعلم النشط 011 X

عننندد المعلمنننين النننذين
طبقننننوا إسننننتراتيجيات
بحضنور قائند مدرسننة
أخرى 211 X

الوزن
بالنقاط

011

211

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

ترصدها المدرسة .
التوثيق  ( :إستمارة )

ترصدها المدرسة.
التوثيق  ( :استمارة )

 إذا لم يتوفر في التطبيق
معايير الجودة ال يمنح إفادة

 -5حضور مشرف
تربوي

حضور مشرف تربوي مع
معلمين اثنين من داخل المدرسة
ويتم إعداد نموذج من صفحة
واحدة يعتمده المشرف التربوي
ويوقع عليه الحاضرون محددا
فيه اإلستراتيجية ومراحل تطبيقها
على الدر المنفذ ويحفظ بملف
إنجاز المعلم

عننندد المعلمنننين النننذين
طبقننننوا إسننننتراتيجيات
بحضنننننننور مشنننننننرف
تربوي 211 X

211

ترصدها المدرسة.
التوثيق  ( :استمارة )

 إذا لم يتوفر في التطبيق معايير
الجودة ال يمنح إفادة .

 -7حضور معلمين اثنين
خارج المدرسة

حضور معلمين اثنين من خارج
المدرسة بنموذج من صفحة
واحدة موقعا عليه منهما تحدد فيه
اإلستراتيجية ومراحل تطبيقها
على الدر المنفذ ويحفظ في
ملف إنجاز المعلم
 إذا لم يتوافرفي التطبيق معايـير
الـجــودة ال يـمـنـح إفادة .

 -6المعلم المتميز في
تطبيق إستراتيجية واحدة
ومحددة

عند حصول معلم على أربع
افادات في عامين دراسيين أو
أكثر متتالية أو منفصلة في
إستراتيجية محددة يتم منحه
شهادة(إفادة تميز) في التعلم
النشط في اإلستراتيجية المحددة
موقعة من مدير التعليم وعليه
فتمنح مدرسته ( )011نقطة في
كل عام ،وفي حال نقل المعلم من
المدرسة تكون النقاط للمدرسة
المنقول إليها.

عننندد المعلمنننين النننذين
حد اعلى  0طبقننننوا إسننننتراتيجيات
بحضننور معلم نين مننن
حاالت
للمدرسة خننارج المدرسننة X
211

لب

عننننننننننندد شنننننننننننهادات
لها حد (إفنننننادات)التميز فننننني
المدرسة 011 X
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211

011

ترصدها المدرسة.
التوثيق  ( :استمارة )

شهادة ( إفادة )التميز في
ملف انجاز المعلم

المجال

المؤشر

 -8مؤشر التعلم النشط
(مؤشر بالسالب)

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

تعريفه

يــرصـــد المـــشــــرف الـتربوي
بالمالحظة المباشرة من الفصول
تطبيق معلميه للتعلم النشط وفق
المواصفات المحددة وعند عدم
تطبيقه يحسم المشرف من اجمالي
نقاط المدرسية في كل زيارة
( )211نقطة بما اليتجاوز
( )2211من نقاط المدرسة
لجميع المشرفين التربويين .

طريقة حساب المؤشر

يحسنننم فننني كنننل حالنننة
لي لها حد
( )211نقطنننننننننننننننننة .
وفق عدد
إجمننننالي الحسننننم فنننني
الحاالت
جميننننننننع الزيننننننننارات
المرصودة
( )0111نقطة .

الوزن
بالنقاط

2211

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

يرصدها ويوثقها المشرف
التربوي في بطاقة إلكترونية
ويسلمها للمشرف المختص
بمكتب التعليم

األداء التدريسي والوظيفي للمعلمين والنوعي للمدرسة

()8

الوصول إلى منحنى طبيعي في تقويم األداء الوظيفي للمعلمين بحيث ينحصر األداء المتميز للمعلمين في الفئة ذات األداء األجود ،وتدخل الفئة
ذات األداء األقل في درجة تعبر عن ذلك األداء وتعطي رسالة واضحة للمعلم أنه في مرحلة (الحذر) فيعطي ذلك المنحنى مستندا ودعما لقرار
قائد المدرسة.

 -0شهادة( إفادة) تميز
معلم في األداء التدريسي
وزارية

تحصل المدرسة على () 0111
نقطة عند حصول معلم على
شهادة ( إفادة ) تميز تدريسي
وزارية

 -2شهادة (إفادة)تميز
معلم في األداء التدريسي
من الفريق الخارجي

عننننننننننندد المعلمنننننننننننين
الحاصلين على شهادة
0111
تمينننننننز وزارينننننننة X
0111

شهادة ( إفادة )التميز
تحفظ في ملف انجاز
المعلم

مؤشر تميز معلم في األداء
التدريسي (كل معلم حصل في
نف العام الدراسي الحالي على
شهادة (إفادة ) تميز من الفريق
الخارجي تحصل المدرسة بذلك
على  011نقطة عن كل معلم.

عننننننننننندد المعلمنننننننننننين
الحاصلين على شهادة
011
تمينننننننز خنننننننارجي X
011

شهادة (إفادة)التميز تحفظ
في ملف إنجاز المعلم

 -3معلم حصل من
الفريق الخارجي في
األداء التدريسي على
 95فأعلى حتى 98

تحصل المدرسة على 011
نقطة لكل معلم قوم من الفريق
الخارجي في األداء التدريسي
وحصل  20فأعلى حتى 22

عننننننننننندد المعلمنننننننننننين
الحاصلين علنى تقنويم
011
أداء خارجي من -20
22

افادة الفريق الخارجي
تحفظ في ملف إنجاز
المعلم

 -4معلم حصل في نفس
العام الدراسي الحالي
على مساءلة في األداء
التدريسي من الفريق
الخارجي

تحصل المدرسة على 211
نقطة عن كل معلم حصل في
نف العام الدراسي الحالي على
مساءلة في األداء التدريسي من
الفريق الخارجي

عننننننننننندد المعلمنننننننننننين
الحاصنننننننننلين علنننننننننى
مسنناءلة خارجي نة X
211

211

 -5شهادة(إفادة) مؤهل
لتقويم األداء الوظيفي
لقائد المدرسة أو الوكيل

تحصل المدرسة على 411
نقطة لكل شهادة (إفادة) مؤهل
لتقويم األداء الوظيفي بعد
حضور دورة تدريبية في ذلك
واجتياز االختبار بـ % 21

عدد ـ الوكالء القائم
إضافة إلى القائد
المدرسي ـ الحاصلين
على شهادة ( إفادة )
مؤهل 411 X

411

 -7متوسط تقويم األداء
الوظيفي للمدرسة العام
السابق عن87

تمنح المدرسة درجة تنازلية
لدرجة قرب متوسط األداء
الوظيفي للعاملين العام السابق
من نور من  26درجة وفق
المعادلة

المعادلة:
 – 87|( – 511المتوسط|) × 81
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011

المساءلة تحفظ لدى قائد
المدرسة

الشهادة
( اإلفادة )

إفادة مطابقة مع برنامج
نور ومصدقة من مشرف
تربوي زائر

النضباط المدرسي ( ) 5

المجال

المؤشر

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

تعريفه

 -6مشاركة قائد أو وكيل
إلمدرسة في تقويم أداء
أربعة معلمين

كل مشاركة لقائد أو وكيل ممن
يحمل شهادة (إفادة تأهيل
ممار ) تقويم األداء التدريسي
لمعلمين تحسب ب ( )01نقطة
لكل معلم بحد أعلى ثمانية
معلمين في أربعة أيام لكل منهم

 2معلمين
حدا أعلى

 -8مشاركة قائد أو وكيل
المدرسة في تقويم نوعي
ألربع مدارس حداا أعلى

كل مشاركة لقائد أو وكيل
يحمل شهادة (إفادةتأهيل
ممار ) تقويم نوعي تحسب ب
( )01نقطة لكل مدرسة بحد
أعلى ستة مدار في ثالثة ايام
حد أدنى

الحد األدنى
 4مدار
واألعلى 6
مدار

 -0مؤشر غياب الطالب
في المدرسة

تمنح المدرسة نقاط تتوافق مع
ترتيبها الصادر من مكتب
التعليم أو إدارة اإلشراف في
تعميم قيا السلسلة الزمنية في
غياب الطالب بوزن يساوي
( )0111نقطة في كل فصل
دراسي وفق معادلة محددة لذلك

 2تعميمان
من مكتب
التعليم

 -2مؤشر انتظام
الدراسة في أول
يومين بعد إجازة
رسمية أو طارئة
أوتعليق دراسة

يحسم المشرف التربوي الزائر
(أو من يعتمده مدير اإلشراف
أو مدير المكتب من منسوبي
اإلدارة التعليمية) من إجمالي
نقاط المدرسة وفق أداة معلنة ما
ال يزيد عن ( )0111نقطة على
ما يلي:
 -0خصم ( )011نقطة لكل
 %0غياب الطالب وأقل
من  % 70تخصم ال
 011نقطة ويوجه
للمدرسة مساءلة خطية.
 -2تقديم المعلمين للدرو
من أول يوم من خالل
جولة على الفصول كل
فصل ال يوجد فيه تعليم
فعال يخصم ( )011نقطة.
 -0استكمال اإلعداد الكتابي .
( كل معلم لي لديه توزيعا
للمقرر وإعدادا كتابيا
لدروسه) يخصم ( )011
نقطة لكل معلم .
 -4إحضار الطالب أدواتهم
الدراسية تخصم ()011
نقطة عن كل  01طالب
لي معهم ادواتهم الدراسية
 -0عدم وجود جدول حصص
معلن مع الطالب يخصم
عليه ( )011نقطة.
 -6عدم استالم الكتب من أول
يوم يخصم عليه
()011نقطة (إذا كان
السبب من المدرسة).
 -7عدم استكمال اليوم
الدراسي إلى نهاية الحصة
األخيرة يخصم عليه

-
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طريقة حساب المؤشر

الوزن
بالنقاط

عنندد المعلمننين خننارج
المدرسننننننننننة الننننننننننذين
شاركوا قائد المدرسنة
او وكيلنه فنني تقننويمهم
01 X

211

عننندد المننندار التننني
شننارك قائنند المدرسننة
او وكيلنه فنني تقننويمهم
01 X

211

ترتينننب المدرسنننة فننني
تصنننننننيف المنننننندار
0111
وفق غياب الطالب ÷
0111

يخصنننم منننن إجمنننالي
أداء المدرسنننة 0111
نقطننة كحنند أعلننى فنني 0111 -
كننننل مننننرة يننننتم فيهننننا
الرصد (كل إجازة)

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

إفادة من المشرف رئي
الفريق الذي شارك معهم

إفادة من المشرف رئي
الفريق الذي شارك معهم

رصد إلكتروني من مكتب
التعليم وفق التعميم
الصادر من المكتب
مشرف القيادة المدرسية

ت َع ُّد استمارة للتقويم
يعدها المكتب وتوحد على
جميع أقسام الشؤون
التعليمية بشرط أن تشمل
محاور نسبة غياب
الطالب واإلعداد الكتابي
وتنفيذ الدرو داخل
الفصول وإحضار الطالب
أدواتهم واإليحاء من
المعلمين بالغياب
ويستكملها المشرف الزائر
( إذا وصلت نسبة الغياب
إلى  % 70من الطالب
تحصل المدرسة على:
() 0111)-
يرصدها المشرف التربوي
الزائر في قائمة تسلم
لمشرف القيادة المدرسية
المختص بمكتب التعليم

المجال

المؤشر

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

تعريفه

طريقة حساب المؤشر

الوزن
بالنقاط

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

(  011نقطة ) .
 -2عدم نظافة المدرسة أول
يومين يخصم له ( 411
نقطة ) .
( مؤشر بالسالب ألن األصل
األداء )

 -3مؤشردور المدرسة
في ضبط غياب
وتأخر المعلمين

يطابق مشرف القيادة المدرسية
تحديدا صورا من قرارات
الحسم مطابق لقائمة الغياب
والتأخر في المدرسة وفقا
لنماذج الحضور  ،يقوم بعدها
أداء المدرسة من ( ) 011نقطة

-

ترصد كل مدرسة بيانات غياب
المعلمين وفق :

 -4مؤشرالرصد
اإللكتروني لغياب
المعلمين

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

الدرجنننة المقننندرة منننن
مشننننننننننرف القيننننننننننادة 011
المدرسية

ترصد الكتروني من مكتب
التعليم
ضمن بطاقة زيارة مشرف
القيادة المدرسية الزائر

يمنننح مشننرف القينننادة
المدرسنننية بنننناء علنننى
ضننننننننوابط الرصنننننننند
األربعنننننننة (0211 ) 0211
نقطنننننة فننننني الفصنننننل
الثننناني .كنننل ضنننابط
( )011نقطة .

ترصد كل مدرسة بيانات
غياب المعلمين وفق (غياب
بدون عذر-غياب تم حسمه-
غياب بدون عذر لم يتم
حسمه – غياب اضطراري
– غياب مرضي )
بالضوابط التالية:
 -0أن تكون دقيقة
 -2محدثة بإستمرار
 -0محددة
 -4إلكترونية
ضمن بطاقة زيارة مشرف
القيادة المدرسية الزائر

يحسم المشرف التربوي من إجمالي
أداء المدرسة ( )2111-كحد أعلى
لكل حالة يتم رصدها في الحاالت
التالية:

-5مؤشر استكمال
تدريس المقررات
الدراسية

 -0التأخر الواضح الجلي في
تدري المقرر.
 -2استبعاد درو
وعدم تدريسها.

ترصننننند فننننني بطاقنننننة
زيارة مشنرفي المنواد
اإللكترونية

من المقرر

عدد
الحالت
X
ــ2111

تدرج في بطاقة استمارة
زيارة مشرف للمدرسة

القيادات المتعلمة ()4

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

 -0مؤشرتوطين التأهيل
المهني داخليا لمعلمي
(المدرسة)

 -2مؤشرالنمو المهني
للــمــفــرغـيـن بالمدرسة
( داخليا )

يلتحق كل معلم في المدرسة
ببرامج مهنية أو يقمها بشرط أال
تقل عن ثالثة أيام في العام
الدراسي شريطة أن تكون داخل
المدرسة ،يصادق بعدها أحد
المشرفين على صحة القائمة
إالجمالية التي أعدتها المدرسة
وال تصح بدون مصادقة

 0أيام لكل
معلم

يقدم أو يلتحق كل من (قائد
المدرسة ،وكيل ،مرشد ،رائد
نشاط ،محضر مختبر ،أمين
مصادر) ببرنامج خمسة أيام
تأهيال مهنيا داخل المدرسة
يصادق بعدها أحد المشرفين على
صحة القائمة إالجمالية التي
أعدتها المدرسة وال تصح بدون
مصادقة وتكون في قائمة مستقلة.

 0أيام لكل
مفرغ
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عننننننندد المعلمنننننننين X
0أيام =011

011

عنننننننننندد الملتحقننننننننننين
بالبرنننننامج 0 Xأيننننام 011
=011

 قائمة مصادقةمن أحد مشرفي
مكتب التعليم
 مصادقةالمشرف
التربوي الزائر

 قائمة مصادقةمن أحد مشرفي
مكتب التعليم
 مصادقةالمشرف
التربوي الزائر

المجال

المؤشر

 -3مؤشرالنمو المهني
لمعلمي ومـفـرغي
الـمـدرسة (خارجيا )

-4مؤشر الملف المهني
اإللكتروني لكل شاغلي
الوظائف التعليمية
بالمدرسة

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

تعريفه

يقدم أو يلتحق كل من (معلم ،قائد
المدرسة ،وكيل ،مرشد ،رائد
نشاط ،محضر مختبر ،أمين
مصادر) ببرنامج مدته يومان في
العام الدراسي تأهيال مهنيا خارج
المدرسة وفق افادة من منظم
اللقاء وقائمة مصادقة من أحد
مشرفي مكتب التعليم
تعد المدرسة ملفا مهنيا إلكترونيا
لكل شاغلي الوظائف التعليمية
بالمدرسة بالتعاون مع إدارة
اإلشراف أو مكتب التعليم (هو
مؤشر لديهم) وفق الشروط
التالية:

 2ايام

طريقة حساب المؤشر

الوزن
بالنقاط

عنننننننننندد الملتحقننننننننننين
بالبرنننننامج بالمدرسننننة 411
2 Xايام =411

-0أن يكون ملفا إلكترونيا.
-2يرسم المنحنى للنمو المهني
للمعني باأليام.

-

-0تحدد أيام النمو المهني للمعني
باأليام طوال خدمته موثقة بصور
الوثائق في ملف إنجازه.

البرننننامج إاللكترونننني
وفق الشروط األربعنة 0111
=0111

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

 قائمة مصادقةمن أحد مشرفي
مكتب التعليم
 مصادقةالمشرف
التربوي الزائر

إفادة من مشرف الحاسب
في مكتب التعليم بتطبيق
الشروط األربعة
إفادة مشرف الحاسب
بتطبيق الشروط األربعة

الميزانية التشغيلية

تقويم الخطط ()2

-4المصادقة اإللكترونية على
ملف المعني من قبل المشرف
التربوي الذي يشرف عليه أو من
قبل قائد المدرسة.

 -0مؤشر تقويم بناء
الخطة المدرسية

تمنح المدرسة درجة تتوافق مع
درجتها في التعميم الذي أصدره
مكتب التعليم أو إدارة اإلشراف
في تقويم بناء خطط المدار .

تعميم
واحد من
مكتب
التعليم

ترتيننب المدرسننة بننناء
علننى التعمننيم الصننادر 0111
وفق األداة الرابعة

 -2مؤشر تنفيذ الخطة
المدرسية

تمنح المدرسة درجة تتوافق مع
درجتها في التعميم الذي أصدره
مكتب التعليم أو إدارة اإلشراف
في تقويم تنفيذ (منجزات) خطط
المدار

تعميم
واحد من
مكتب
التعاليم

ترتيننب المدرسننة بننناء
علننى التعمننيم الصننادر 0111
وفق األداة الخامسة

مؤشر الميزانية
التشغيلية للمدرسة

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

-

( بند النشاط ــ بند التجهيزات
المدرسية ــ النظافة ــ أدوات
النظافة ) وفق أداة معلنة
يعتمدها قسم القيادة المدرسية .
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بطاقننة زيننارة مشننرف
القيادة المدرسية

011

رصد إلكتروني من
المكتب

رصد إلكتروني من
المكتب
مشرف القيادة المدرسية

رصد الكتروني من
المكتب
مشرف القيادة المدرسية
الزائر

 -0مؤشر الكتابة على
جدران المدرسة الداخلية
والخارجية

يحسم المشرف الزائر نقاطا
محددة من النقاط المستحقة عند
مالحظته كتابة على جدران
المدرسة الداخلية والخارجية في
أثناء الزيارات االعتيادية في
استمارة زيارة المشرف.

-

011

ضمن استمارة زيارة
مشرف تربوي

يمنح المشرف التربوي الزائر
نقاطا محددة عند مالحظته
نظافة المدرسة اثناء زيارته
االعتيادية

ترصننننند فننننني بطاقنننننة
011
مشرف زائر

ضمن استمارة زيارة
مشرف تربوي

 -0مؤشر معامل
الحاسب

( )011-وفق استمارة يعدها
قسم الحاسب وتكون قائمة معلنة
على المؤشرات ويعتمدها فريق
المؤشرات بالوزارة

ترصننننند فننننني بطاقنننننة
مشرف الحاسب

رصد إلكتروني من
المكتب
قائمة فصلية يرصدها
مشرف القيادة المدرسية

 -2مؤشر مصادر التعلم

( )011-وفق استمارة يعدها
قسم المصادر وتكون قائمة
معلنة على المؤشرات ويعتمدها
فريق المؤشرات بالوزارة

ترصننننند فننننني بطاقنننننة
0011المشرف المختص

رصد إلكتروني من
المكتب
قائمة فصلية يرصدها
مشرف القيادة المدرسية

-3مؤشر المختبرات
والمعامل

( )011-وفق استمارة يعدها
قسم المختبرات وتكون قائمة
معلنة على المؤشرات ويعتمدها
فريق المؤشرات بالوزارة

ترصننننند فننننني بطاقنننننة
مشرف العلوم

رصد إلكتروني من
المكتب
قائمة فصلية يرصدها
مشرف القيادة المدرسية

مؤشر المبادرات
واألعمال المتميزة
للمدرسة

تمنح المدرسة نقاطا محددة وفق
الوزن المحدد لحصولها على
أحد األمور التالية:
-0خطاب شكر من مكتب التعليم
أو إدارة اإلشراف التربوي
العام الحالي
-2حصول المدرسة أو أحد
منسوبيها على جائزة من جوائز
التميز المعتمدة على أن يتم
احتسابها مرة واحدة فقط

المبادرة المميزة
= 0111

استمارة يعدها قسم اإلرشاد
وتكون معلنة للمدار مبنية
على المؤشرات ويعتمدها فريق
المؤشرات بالوزارة

يسلم القسم قائمة
بترتيب المدار

مؤشر النشاط
الطالبي

استمارة يعدها قسم النشاط
وتكون معلنة للمدار مبنية
على المؤشرات ويعتمدها فريق
المؤشرات بالوزارة

-

يسلم القسم المختص
قائمة بترتيب
المدار

0111

التوعية
اإلسالمية

 -2مؤشر تنظيم البيئة
المدرسية

يمنح المشرف التربوي الزائر
نقاطا محددة عند مالحظته تنظيم
طاوالت الطالب والقاعات
والممرات وفناء المدرسة في
أثناء زيارة المشرف االعتيادية.

ترصننننند فننننني بطاقنننننة
011مشرف زائر

مؤشر التوعية
اإلسالمية

استمارة يعدها قسم التوعية
اإلسالمية وتكون معلنة
للمدار مبنية على المؤشرات
ويعتمدها فريق المؤشرات
بالوزارة

-

يسلم القسم المختص
قائمة بترتيب
المدار

0111

اإلرشاد
الطالبي

المبادرات

الخدمات المساندة ( ) 3

 -3مؤشر مستوى
النظافة العامة

مؤشر اإلرشاد الطالبي

ترصننننند فننننني بطاقنننننة
مشرف زائر

رصد إلكتروني من
المكتب
المشرف التربوي الزائر

النشاط
الطالبي

البيئة المدرسية ( ) 2

المجال

المؤشر

تعريفه

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

طريقة حساب المؤشر

الوزن
بالنقاط

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

الصفحة  28من 67

0111

0111

رصد إلكتروني من
المكتب
مشرف تربوي 2
وتحسب المبادرة لمدة
عاميين

رصد إلكتروني من
المكتب
قائمة سنوية يرصدها
مشرف القيادة المدرسية
رصد إلكتروني من
المكتب
قائمة سنوية يرصدها
مشرف القيادة المدرسية
رصد إلكتروني من
المكتب
قائمة سنوية يرصدها
مشرف القيادة المدرسية

الزيارات الفنية للمشرفين التربويين ( ) 4

المجال

المؤشر

تعريفه

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

 -0مؤشر مشرفي المواد
الدراسية

يمنح كل مشرف تربوي مختص
بمادة ( )211نقطة – مرة واحدة
كل فصل دراسي (إذا تكررت
الزيارة يتم أخذ المتوسط ) وذلك
وفق أداة محددة المؤشرات قابلة
للقيا بشرط أن تكون موحدة
ومعلنة للمدار إلكترونياقبل
الزيارة وتوزع على العناصر
التالية:
 -0مستوى المدرسة في
االختبار التحريري
للتحصيل الذي أجراه
المشرف.
 -2مستوى المدرسة في
االختبار الشفوي للتحصيل
الذي أجراه المشرف.
 -0جودة االختبارات التي
أجراها قائد المدرسة
للتحصيل.
 -4درجة عناية معلمي
التخصص بنشاط المادة.
 -0المؤشرات المحددة للمشرف
الزائر
 -6درجة الجودة في مالحظات
قائد المدرسة لمعلمي
التخصص .

-

 -2مؤشر مشرف القيادة
المدرسية

 -3مؤشر الزيارات
الفنية ( لمشرفي إدارة
اإلشراف التربوي
بإدارات التعليم التي بها
مكاتب تعليم فقط  ،أو
مشرف وزاري)

 -4مؤشر الزيارات
الفنية لمشرفي الوزارة

يمنح كل مشرف قيادة مدرسية
( )0111نقطة مرة واحدة كل
فصل دراسي  ،وإذا تكررت
الزيارة يتم أخذ متوسط النقاط
وفق أداة محددة المؤشرات قابلة
للقيا بشرط أن تكون
إلكترونية موحدة ومعلنة للمدار
قبل الزيارة .

-

يحسم كل مشرف من إدارة
اإلشراف التربوي بإدارات التعليم
التي بها مكاتب تعليم فقط أو
مشرف وزاري بحد أعلى من
إجمالي نقاط المدرسة
( ) 011نقطة لما يتم رصده من
مالحظات سلبية لكل مشرف ألي
مالحظات سلبية تعلمية أوتربوية
.
( مؤشر بالسالب ألن الزيارات
تتم لمدار محددة فقط )
يحسم مشرف الوزارة من إجمالي
نقاط المدرسة ما يعادل ()0111-
كحد أعلى لمايتم رصده من
مالحظات سلبية
(مؤشر بالسالب ألن الزيارات
تتم لمدار محددة )
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طريقة حساب المؤشر

الوزن
بالنقاط

ترصنننند فنننني البطاقننننة 211
اإللكترونيننة للمشننرف لكنننننننننننننل
مشرف
الزائر

ترصنننند وفننننق بطاقننننة
زيننارة مشننرف القيننادة 0111
المدرسية

تقويم المدرسة

تقويم المدرسة

011 -

0111 -

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

رصد إلكتروني من
المكتب
استمارة إلكترونية فصلية
يرصدها مشرف القيادة
المدرسية نهاية كل فصل
دراسي

رصد الكتروني من قبل
المكتب
استمارة إلكترونية فصلية
يرصدها مشرف القيادة
المدرسية نهاية كل فصل
دراسي

استمارة تسلم للمكتب
فصلية يرصدها مشرف
إدارة اإلاشراف نهاية كل
فصل دراسي

توجيه لمكتب التعليم
إفادة مشرف تربوي

األداء المدرسي
النوعي

مؤشر تقويم أداء
المدرسة الداخلي النوعي

األمن والسالمة

المجال

المؤشر

مؤشر األمن والسالمة

الحد األدنى
أو األعلى
للمعيار

تعريفه

النقاط التي حصلت عليها
المدرسة من قيا أدائها
النوعي األداة الثالثة من
المنظومة من قبل الفريق
الداخلي في مكتب التعليم
يمنح مشرف األمن والسالمة ــ
حصرا ــ نقاطا محددة لعناصر
األمن والسالمة بالمدرسة بناء
على أداة محددة وتكون قائمة
معلنة على المؤشرات ويعتمدها
فريق المؤشرات بالوزارة =
 011لكل زيارة
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طريقة حساب المؤشر

الوزن
بالنقاط

ترتيب المدار وفق
زيارات الفرق للتقويم
النوعي

0111

يسلم القسم المختص
قائمة بترتيب
المدار نهاية كل
فصل دراسي

011 -

طريقة التوثيق والمسؤول
عن رصد المؤشر

رصد إلكتروني من
ألمكتب
قائمة سنوية يرصدها
مشرف القيادة المدرسية

رصد إلكتروني من
المكتب
قائمة سنوية يرصدها
مشرف القيادة المدرسية

مـجـاالت مؤشـرات قيادة األدا اــ ـدرسي
اــ جال األول  :مؤشرات كفاية اـتحصيل اـدراسي ويش ل (  ) 12مؤشرا
أوال  :مؤشر اختبارات اــ راحل اـدراسية
( ابتدائي ومتوسط )

تعريف المؤشر :
مؤشر رقمي يدل على درجة كفاية خمرجات طالب املرحلة الدراسية (ابتدائي ومتوسط ) يف
املعارف واملهارات األساسية الالزمة إلنهاء املرحلة .
فلسفة المؤشر :
إن تعدد مصادر التقويم ،وتنوع أساليبه ،ومشول قياسه ،واملوثوقية يف البيانات ،عوامل أربعة استند
إليها املؤشر يف تصميمه ،وجاء مؤشر نتائج اختبارات املراحل الدراسية لَيُوج َد مصدرًا جديدًا يف
قياس خمرجات التحصيل الدراسي للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،وبأسلوب التقويم اخلارجي
وليس الداخلي .
التقويم المعياري والمحكي في المؤشر :
الـمستوى األول  :قياس معياري تؤديه املرحلة املستقبلة للطالب ( أول متوسط ،أول ثانوي ) بفريق
من الـمدارس الـمغذية للمرحلة ويشرتط تصنيف نتائج املدارس معيارياً إىل ثالث فئات .
الـمستوى الثاني  :قياس حمكي للفئة الثالثة فقط ( األقل أداء ) جيريها اإلشراف الرتبوي وحيددها
وفق حمكات الـمدارس ( األقل كفاءة ) فـي خمرجات الـمراحل .
مراحل بناء المؤشر :
 حتديد إجرائي دقيق للمخرجات األساسية الـمعرفية والـمهارية الالزمة للمرحلتني االبتدائية
والـمتوسطة .
 بناء مناذج اختبارات تعكس نتائجها بصورة عالية درجة كفاءة الطالب يف امتالك معارف
ومهارات الـمرحلة .
 تطبيق االختبارات يف مدة موحدة للمرحلتني وعم فريق خارجي ال فردي وال داخلي .
 احلصول على مؤشر نسبة عدد طالب الـمدارس فـي ك ـل مرحلة ( األقل كفاءة ) فـي خمرجات
الـمراحل فـي كل مستوى من الـمستويات التالية :
مستوى الـمدرسة ،مستوى الـمكتب ،مستوى إدارة التعليم ،مستوى الـمملكة .
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 تـعـد النـسبـة الـمستـخـرجة للسنة األوىل قيمة معيارية فـي كل مستوى من املستويات األربعة .

المراحل الدراسية :
يغطي املؤشر املرحلتني االبتدائية واملتوسطة وحتال الـمرحلة الثانوية إىل اختباري القدرات
والتحصيلي .
التطبيق ( سهولة واستثمار لإلمكانات البشرية المتاحة ) :
الـمرحلة األولى :

 استطالع اخلمات السابقة فـي هذا الـمجال .
 ت ـوزي ـع التـحديـد اإلج ـرائي الدقيـق للمخرجات األساسية الـمعرفية والـمهارية الالزمة
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة على عدة إدارات إشراف تربوي مبشاركة الـمناهج .
 دمج التصورات املتعددة يف صورة واحدة جتمع املتفق عليه وتنق الـمختلف فيه .
 حتكيم الصورة النهائية على عدة مستويات .
الـمرحلة الثانية :

 بناء مناذج لعدة اختبارات مبشاركة مقننة وهادفة من مجيع إدارات اإلشراف .
 قياس درجة الصدق والثبات يف مناذج االختبارات املتعددة باستخدام خمات تربوية متنوعة .
آلية تطبيق المؤشر :
 حتديد برنامج زمين دقيق وموحد للتطبيق
 إبراز األدوار املطلوبة من كل جهة
 استشراف احملاذير وتوقع احلاالت اخلاصة
 إجياد وسيلة تواصل حديثة ملتابعة التنفيذ الدقيق وتقديم الدعم وتذليل الصعوبات
 وضع آلية إلكرتونية لتجميع البيانات واستخالص املؤشرات للمستويات األربعة (املدرسة
ومكتب التعليم ،إدارات التعليم ،الوزارة ) عن طريق مؤشر الـمدارس .
معادلة قياس المؤشر :
نسبة الطالب يف املستوى الثاني قياس حمكي الذي جيريه اإلشراف الرتبوي للفئة الثالثة فقط
(األقل أداء ) على مستوى الـمدرسة ،ومستوى الـمكتب ،ومستوى إدارات التعليم ،وعلى مستوى الوزارة
عموماً ( وهو الرقم الذي نعتمد عليه كمؤشر هنا ) .
 عدد الطالب غري اجملتازين للمعيار احملدد يف املدرسة الواحدة ÷ إمجالي عدد الطالب
املختمين يف املدرسة = متوسط الطالب غري اجملتازين لكفايات املرحلة يف املدرسة .
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 إمجالي عدد الطالب غري الـمجتازين للمعيار الـمحدد فـي مجيع مدارس الـمكتب ÷ إمجالي
عدد الطالب الـمختمين فـي مجيع مدارس املكتب = متوسط الطالب غري اجملتازين
لكفايات املرحلة فـي الـمكتب .
 إمجالي عدد الطالب غري اجملتازين للمعيار احملدد يف مجيع مدارس اإلدارة ÷ إمجالي عدد
الطالب املختمين يف مجيع مدارس اإلدارة = متوسط الطالب غري اجملتازين لكفايات
املرحلة يف اإلدارة .
 إمجالي عدد الطالب غري اجملتازين للمعيار احملدد يف مجيع مدارس الوزارة ÷ إمجالي عدد
الطالب املختمين يف مجيع مدارس الوزارة

= متوسط الطالب غري اجملتازين لكفايات

الـمرحلة فـي الوزارة .
قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
 : 0تصنف المدارس البتدائية والمتوسطة وفق المعيار التالي :
 الـمدارس الواقعة فـي الفئة األوىل فـي آخر تصنيف للمرحلة الـمستقبلة ( فئة أداء حتصيلي
جيد ) حتصل على  1000نقطة.
 املدارس الواقعة يف الفئة الثانية يف آخر تصنيف للمرحلة املستقبلة (فئة أداء حتصيلي
متوسط ) حتصل على  500نقطة .
 مدارس الفئة الثالثة اليت اجتازت اختبارات اإلشراف الرتبوي يف آخر تصنيف تبقى كما هي
على  500نقطة .
 مدارس الفئة الثالثة اليت مل جتتز اختبارات اإلشراف الرتبوي فـي آخر تصنيف حتصل على
 100نقطة فقط .
 : 2تصنف المدارس الثانوية وفق مؤشر قياس بنفس الوزن (  ) 2000نقطة .
ثانيا  :مؤشر االختبار اإلـكرتوني ـلوحدات اـدراسية
( يف املواد األساسية )

تعريف المؤشر :
مؤشر رقمي يدل على درجة إتقان الطالب للوحدات الدراسية فـي خـمـس مـواد أسـاسية مرحلة أوىل
( الرياضيات  ،العلوم  ،الكيمياء  ،اللغة العربية  ،لغيت  ،ال ـفـقـه ) وينفذ إلكرتونيا بعد تقسيم الـمقرر
إىل وحدتني أو ثالث وحدات خالل الفصل الدراسي الواحد .
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فلسفة المؤشر :
إن تعدد مصادر التقويم ،وتنوع أساليبه ،ومشول قياسه ،و( الـموثوقية يف البيانات ـ تقويم خارجي ـ
تقويم إلكرتوني ـ الـمصداقية عندما يتم تصحي االمتحانات إلكرتونيًا دون تدخل البشر ) عوامل
أربعة استند إليها الـمؤشر فـي تصميمه ،وجاء االختبار اإللكرتوني للوحدات الدراسية فـي الـمواد
األساسية إلجياد أداة قياس مقننة وخارجية وسهلة التطبيق ومستمرة وشاملة لدرجة إتقان الطالب
للوحدات الدراسية حتاكي اختبارات كاممدج .
مراحل بناء المؤشر :
 تصميم قاعدة إلكرتونية للمنامج تدخل عليها اإلدارات التعليمية االختبارات . تصميم مناذج اختبار إلكرتوني لكل مقرر من املقررات الدراسية اخلمسة . تصميم معايري ومواصفات االختبار اإللكرتوني للوحدات الدراسية . تصميم منوذج للمحاكاة لالختبار اإللكرتوني للوحدات الدراسية . توزيع الصفوف الدراسية الـ (  ) 12على إدارات اإلشراف الرتبوي . حتكيم خمرجات االختبارات اإللكرتونية . التطوير املستمر للمنامج واالختبارات . أرشفة نتائج املعلمني واملدارس واملكاتب وإدارات التعليم الستخدامها قيمة مرجعية . إدراج نتائج اختبارات الوحدات الدراسية يف مؤشرات أداء املعلمني و املدارس ومكاتب التعليموإدارات التعليم بوزن مرتفع من النقاط .
الشروط الواجب توافرها في أداة قياس درجة إتقان الطالب للوحدات الدراسية :
 أن تكون إلكرتونية .
 أن تكون مناذج متعددة .
 املصداقية :حبيث يتم تصحي االمتحانات إلكرتونيًا دون تدخل البشر .
 السرعة :تظهر النتائج فورًا عقب االنتهاء من االمتحان وذلك على شاشة الطالب .
 أن تكون جذابة يف تصميمها ومظهرها .
 أن تكون مصممة وفق الـمعايري والـمواصفات الـمحددة لالختبار اإللكت ـرون ـي للوحدات الدراسية .

 أن يلقى حتكيم خمرجات االختبارات االلكرتونية عناية .
 اختبار الصدق الظاهري بعرض األداة على خماء للتأكد من وجود صلة بالـمراد قياسه .
 اختبار صدق الـمحتوى .
 اختبار الثبات  :للتأكد من أن األداة لو أعيد استخدامها مرة أخرى ،تعطي النتائج ذاتها .
 أن متر مبرحلة جتريبية وتطبيق جترييب .
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التطبيق ( سهولة واستثمار لإلمكانات البشرية المتاحة ) :
 سهولة التطبيق والتصميم .
 العمل فـي إطار استقطاب و استثمار القدرات البشرية الـمتاحة فـي الـميدان الرتبوي .
 البحث عن شراكات اجتماعية داعمة .

معادلة قياس المؤشر :
 إمجالي درجات الطالب يف االختبار اإللكرتوني يف مجيع مواد املرحلة ÷ إمجالي عدد الطالباملختمين يف كل مرة يف مجيع املواد = متوسط حتصيل الطالب يف مرحلة واحدة فـي مدرسة
واحدة .

-

إمجالي درجات الطالب يف االختبار اإللكرتوني يف مجيع املواد يف مجيع الصفوف ÷ إمجالي عدد
الطالب املختمين يف كل مرة يف مجيع الصفوف يف مجيع املواد = متوسط حتصيل الطالب فـي
مدرسة واحدة .

 إمجالي درجات الطالب يف االختبار اإللكرتوني يف مجيع املواد يف مجيع الصفوف فـي مجيعمدارس الـمكتب ÷ إمجالي عدد الطالب الـمختمين فـي كل مرة يف مجيع الصفوف يف مجيع
املواد يف مجيع مدارس املكتب = متوسط حتصيل الطالب فـي مكتب واحد .
 إمجالي درجات الطالب يف االختبار اإللكرتوني يف مجيع املواد يف مجيع الصفوف يف مجيع مدارساملكتب يف مجيع الـمكاتب ÷ إمجالي عدد الطالب املختمين يف كل مرة يف مجيع الصفوف يف
مجيع املواد يف مجيع مدارس املكتب يف مجيع املكاتب = متوسط حتصيل الطالب فـي إدارة تعليم
واحدة .
 إمجالي درجات الطالب يف االختبار اإللكرتوني يف مجيع املواد يف مجيع الصفوف يف مجيع مدارساملكتب يف مجيع املكاتب يف مجيع إدارات التعليم ÷ إمجالي عدد الطالب املختمين يف كل مرة يف
مجيع الصفوف يف مجيع املواد يف مجيع مدارس املكتب يف مجيع مكاتب إدارات التعليم = متوسط
حتصيل الطالب فـي الوزارة .

قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
 إمجالي درجات الطالب يف االختبار اإللكرتوني يف مجيع املواد يف مجيع الصفوف ÷ إمجالي عددالطالب املختمين يف كل مرة يف مجيع الصفوف يف مجيع املواد = متوسط حتصيل الطالب فـي
مدرسة واحدة .

  X 5000متوسط أداء الـمدرسة التحصيلي للطالب ÷  = 100المعيار -هنا يجب حساب المدى من  50إلى 90

 -المعادلة  – 90| [ - 5000 :المتوسط | ]× 125
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ثاـثا  :مؤشر اـت يز يف اـتحصيل اـدراسي اخلارجي ـل درسة
( االختبارات اخلارجية ) .

تعريف المؤشر :
مؤشر إحصائي يقيس مدى جودة خمرجات التعليم إلدارات التعليم من خالل قياس نسبة
التميز فـي االختبار ات ال ـف ـص ـل ـي ـة ال ـخ ـارجي فقط للطالب دون أعمال السنة واحملددة بنسبة

(  ) %10تقريبًا والـمحصورة بالدرجات (  28ـ  29ـ  ) 30فـي مواد االختبارات اخلارجية .
فلسفة المؤشر :
إن تعدد مصادر التقويم  ،وتنوع أساليبه ،ومشول قياسه  ،واملوثوقية يف البيانات  ،عوامل أربعة استند
إليها املؤشر يف تصميمه ،وجاء مؤشر التميز يف التحصيل الدراسي استنادا إىل :
 - 1فرضية أن ارتفاع نسبة التميز يف التحصيل يوازي متاما ارتفاع نسبة اجلودة يف املخرجات
التحصيلية والعالقة بينهما طردية .
 - 2االعتماد يف مؤشرات القيادة املدرسية على جمال واحد وهو التميز يف االختبار اخلارجي
فقط دون االختبارات الداخلية حتى ال يؤدي املؤشر دوراً سلبي ًا يف توجية املدارس أو دفعها
إىل رفع نسبة التميز بطرق غري صادقة مع بقاء اجملالني يف مؤشرات كفاية املخرجات
التعليمية مع إمكانية املقارنة بينهما .
 - 3تلمس أصدق ما يف االختيارات املدرسية الداخلية وهي درجة التميز بسبب تركري
املدارس والطالب على أهمية االنتقال فقط من صف آلخر فاستبعدت أعمال السنة
للذاتية كما استبعدت درجة االجتياز يف االختبار وعليه مل يتم االعتماد يف الداللة على
درجة املتوسط العام لالختبار .
 - 4يصح هذا املؤشر ويدعمه مؤشر الفجوة بني االختبار اخلارجي واالختبارات الداخلية .
 - 5يستند املؤشر يف قياس التغري واجتاهه اىل اعتماد السنة األوىل للمؤشر قيمة مرجعية .
مراحل البناء والتطبيق :
 -مت تعريف التميز يف االختبار حبصول الطالب على (  28ـ  29ـ  ) 30وهو ما ن ـس ـب ـته ( ) %10

من (  ) 30درجة أو ما يعادهلا .
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 إضافة تقارير فـي نظام نور مقسمة بناء على الدرجة الشرطية ( )%91فـي االختبار الفصليوإض ـاف ـة ح ـق ـل خ ـاص ب ـال ـت ـم ـي ـز لل ـط ـالب الـحاصلني على نسبة التميز يف نتيجة االختبار للمواد
الدراسية .
 مت اعتماد مواد منتقاة متثل منوذج ًا جلودة التعلم . يتم بعد ذلك حصر البيانات وحتليلها وإضافة رسوم بيانية هلا . تصنيف النتائج حبسب إدارة التعليم والـمدارس ومكاتب التعليم والوزارة .المراحل الدراسية :
يغطي الـمؤشر الـمرحلتني الـمتوسطة والثانوية .
معادلة قياس المؤشر :
 إمجالي عدد الطالب املتميزين يف مجيع مقررات العينة فـي مدرسة ÷ إمجالي طالب
الـمدرسة = نسبة التميز فـي الـمدرسة فـي مجيع الـمقررات .
 إمجالي عدد الطالب املتميزين يف مجيع مقررات العينة فـي مكتب التعليم ÷ إمجالي
طالب الـمكتب = نسبة التميز فـي الـمكتب فـي مجيع املقررات .
 إمجالي عدد الطالب الـمتميزين يف مجيع مقررات العينة يف إدارة التعليم ÷ إمجالي طالب
اإلدارة = نسبة التميز فـي إدارة التعليم يف مجيع الـمقررات .
 إمجالي عدد الطالب الـمتميزين فـي مجيع مقررات العينة على مستوى الوزارة ÷ إمجالي
طالب الوزارة = نسبة التميز على مستوى الوزارة فـي مجيع الـمقررات .
 هل تدمج الـمرحلة االبتدائية أم تبقى منفصلة ؟ .
قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
 إمجالي عدد الطالب الـمتميزين فـي مجيع االختبارات اخلارجية فـي الـمدرسة ÷ إمجالي
طالب الـمدرسة = نسبة التميز فـي الـمدرسة الواحدة .

 X 1000 نسبة التميز في المدرسة ÷  = 100المعيار
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رابعا  :مؤشر االختبار اــ وحد ـل رحلة االبتدائية .

( تــوحـيـد ـ لـغــتــي ـ ريـاضــيــات ـ عـلـوم )
تعريف المؤشر :
مؤشر رقمي يدل على درجة كفاية خمرجات الصفوف الدراسية للمرحلة االبتدائية استنادًا إىل
ط َّبقُ عليها االختبار ـ ـ بـتـقـوي ـم خـارجـي ـ ـ فـي وق ـت م ـح ـدد ب ـه ـدف
الـمتوسط العام فـي الـمواد اليت يُ َ
قياس التحصيل الدراسي عند نهاية الـمقرر .
فلسفة المؤشر :
إن تعدد مصادر التقويم ،وتنوع أساليبه ،ومشول قياسه ،الـموثوقية فـي البيانات ،عوامل أربعة استند
إليها الـمؤشر فـي تصميمه  ،وتستند فلسفة الـمؤشر إىل فرضيتني :
أوال  :رفع مستويات التحصيل = ضمان احلصول على رقم صادق .
من أوىل شروط الت ـح ـس ـني ضمان احلصول على رقم صادق ـ ال يستخدم بهدف انتقال الطالب ـ
يعكس الواقع التحصيلي للطالب وولي األمر والـمعلم واملدرسة واملشرف الرتبوي ومكتب التعليم
وإدارات التعليم والقيادات يف الوزارة بصورة متاثل الواقع إىل حد كبري دون أن يتخلله انطباعات
شخصية أو عوامل خترجه فـي صورة مضللة .
ثانيا  :استثمار العام الدراسي .
العام الدراسي فـي الـمرحلة االبتدائية قد يصل إىل ( )141يومًا دراسيا فقط من ( ) 181يومًا دراسيًا
بفارق (  ) 41حمليًا و ( ) 51فـي أغلب الدول .
مراحل بناء المؤشر :
المرحلة األولى :

 مراجعة مناذج االختب ار احلالية لتكون يف مناذج متعددة تغطي مبجملها مجيع عناصر املقرر
يف الفصلني .
 ت ـح ـك ـي ـم ال ـن ـم ـاذج ع ـلى م ـست ـوي ـي ـن ؛ مستوى امليدان الرتبوي ومستـوى اخلماء والتجريب
التحكيمي حبيث يتحقق شرطا الصدق والثبات .
 التساوي يف الوزن بني النماذج املتعددة .
 تشخيص درجة األداء ـ كُ ُّل على حدة ـ فـي الـمقررات والصفوف الدراسية والـمدارس ومكاتب
التعليم وإدارات التعليم والوزارة .
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 تعد قيمة السنة األوىل قيمة معيارية لكل تصنيف .
 التطبيق على مجيع املواد األساسية شريطة أن تشمل مجيع فروع التعليم .
 تعتمد السنة األوىل قيمة مرجعية جلميع الفئات (مدرسة ومكتب وإدارة تعليم.
 يدرج املؤشر يف مؤشرات أداء اإلشراف الرتبوي بوزن عال .
 يدرج املؤشر يف مؤشرات أداء املدارس بوزن عال .
المرحلة الثانية :

إدراج مجيع الـمواد األساسية األخرى بالـمعايري السابقة ذاتها .
التصنيف :
يصنف املعلمون والـمقررات والصفوف والـمدارس ومكاتب التعليم وإدارات التعليم إلكرتوني ًا برتتيب
رتيب وفئوي وفق الـمتوسط العام للنتائج .
التطبيق ( سهولة واستثمار لإلمكانات البشرية المتاحة ) :
شكل فرق الت ـق ـوي ـم ال ـخارجي م ـن ال ـمدارس االبتدائية
 تنظيم االختبار إلكرتونياً حبيث تُ َ
الـمتجاورة وينفذ التصحي من قبل الفرق وترفع النتائج إلكرتونياً بـ ـشـ ـرط أن ال تـ ـكـ ـون
الفرق تبادلية .
 ينفذ االختبار يف موعد حمدد للجميع ويستثمر األسبوع األخري لتدريب الطالب على
االختبار ـ إلزاماً ـ و ينفذ فـي األسبوع األول من االختبارات .
 حتسب درجة الطالب الغائب عن االختبار ـ ب ـدون ع ـذر ـ ( صفر ) وي ـل ـزم إرفاق العذر الرمسي
( مثل صورة تقرير طيب ) بدالً عن ورقة الطالب حبيث تعكس أداء الـمدرسة ،فالـمؤشر يقيس
فـي الـمجمل األداء اإلمجالي للمدرسة .
 يشمل االختبار مجيع طالب الـمدرسة ومجيع طالب الفصل الواحد والـمادة الواحدة  ،ومدة
االختبار ثالثون (  ) 30دقيقة .
آلية تطبيق المؤشر :
 يشرف على التطبيق أحد املشرفني الرتبويني فـي كل إدارة تعليم  ،للحصول على مؤشرات
صادقة .
 تشكل ل ـجـنة من قادة الـمدراس االبتدائي ـة ت ـسمـى ل ـج ـن ـة الت ـن ـظـي ـم واإلش ـراف على
االختبارات الـموحدة للمرحلة االبتدائية .
ُ توَ ِّز ُع إدارات اإلشراف الت ـرب ـوي وم ـكاتب التعليم الفرق إلكرتونياً فـي املدارس املتقاربة لتنفيذ
االختبار وبرنامج التصحي برئاسة مشرف تربوي ما أمكن ـ شرط أن ال تكون الفرق تبادلية ـ .

 تعاجل الـمدارس النائية والـمتباعدة مبا حيقق التقويم اخلارجي .
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 يرصد كل فريق نتائجه يف المنامج اإلل ـك ـت ـرون ـي حتـت مسؤولية الـمشرف الرتبوي الـمختص
مع اللجنة الـمشكلة من قادة الـمدارس .
 حيدد إلكرتونيا رقم منوذج االختبار املستخدم يف كل مدرسة وال يص اختيار من قبل الفريق
أو املدرسة .
 تعتمد الشفافية فـي إعالن النتائج رتبياً وفئوياً جلميع الـمستويات .
 إجياد وسيلة تواصل حديثه لـمتابعة التنفيذ الدقيق وتقديم الدعم وتذليل الصعوبات .
 حيق ألولياء أمور الطالب االطالع على نتائج الرتتيب .

معادلة قياس المؤشر :
 إمجالي عدد درجات الطالب فـي مجيع االختبارات الـموحدة للمرحلة االبتدائية فـي مقرر فـيصف ÷ إمجالي عدد الطالب الـمختمين فـي الـمقرر = متوسط أداء الـمعلم فـي حتصيل
الطالب فـي الـمقرر فـي صف واحد فـي مدرسة واحدة .
 إمجالي عدد درجات الطالب فـي مجيع االختبارات الـموحدة فـي مجيع الـمقررات جلميعصفوف الـمدرسة ÷ إمجالي عدد الطالب الـمختمين فـي مجيع االختبارات الـموحدة فـي مجيع
املقررات يف مجيع صفوف الـمدرسة = متوسط أداء الـمدرسة فـي حتصيل الطالب .
 إمجالي عدد درجات الطالب فـي مجيع االختبارات الـموحدة فـي مجيع الـمقررات فـي مجيعصفوف الـمدرسة فـي مجيع الـمدارس ÷ إمجالي عدد الطالب الـمختمين فـي مجيع االختبارات
الـموحدة فـي مجيع الـمقررات فـي مجيع صفوف الـمدرسة فـي مجيع الـمدارس = متوسط أداء
مكتب التعليم يف حتصيل الطالب .
 إمجالي عدد درجات الطالب يف مجيع االختبارات الـموحدة فـي مجيع الـمقررات فـي مجيعصفوف الـمدرسة فـي مجيع الـمدارس فـي مجيع الـمكاتب ÷ إمجالي عدد الطالب الـمختمين
فـي مجيع االختبارات الـموحدة فـي مجيع الـمقررات فـي مجيع صفوف الـمدرسة فـي مجيع
الـمدارس فـي مجيع الـمكاتب = متوسط أداء إدارة التعليم فـي حتصيل الطالب .
 إمجالي عدد درجات الطالب فـي مجيع االختبارات الـموحدة فـي مجيع الـمقررات فـي مجيعصفوف الـمدرسة فـي مجيع الـمدارس فـي مجيع الـمكاتب فـي مجيع إدارات التعليم ÷ إمجالي
عدد الطالب الـمختمين فـي مجيع االختبارات الـموحدة فـي مجيع الـمقررات فـي مجيع
صفوف الـمدرسة فـي مجيع الـمدارس فـي مجيع الـمكاتب فـي مجيع إدارات التعليم = متوسط
األداء على مستوى ال ـوزارة فـي ت ـحصي ـل الط ـالب فـي الـمــرح ـلــة االبتدائية .

قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
 إمجالي درجات الطالب فـي مجيع االختبارات الـموحدة فـي مجيع الـمقررات فـي مجيعصفوف الـمدرسة ÷ إمجالي عدد الطالب الـمختمين فـي مجيع االختبارات الـموحدة فـي
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ج ـم ـي ـع الـمق ـررات فـي مجيع ص ـف ـوف الـمدرسة = مت ـوس ـط أداء الـ ـم ـدرسـ ـة فـي ت ـح ـص ـي ـل
ال ـط ـالب .

  X 1000متوسط أداء الـمدرسة فـي تحصيل الطالب ÷  = 100المعيار يقاس على فصلني دراسيني كل فصل دراسي  500نقطة . تقوم االختبارات الـموحدة مقام االختبار اإللكرتوني فـي الـمرحلة االبتدائية .خامسا  :مؤشر متوسط االختبارات اـتحريريةاـقصرية ـل شرفني

تعريف المؤشر :
مؤشر رقمي يدل على درجة كفاية خمرجات الطالب التحصيلية باستخدام متوسط درجة
اختبارات حتريريه قصرية خارجية جيريها الـمشرف الرتبوي فـي مقررات معينة وفـي فرتات زمنية
متنوعة خالل العام الدراسي فـي مجيع الـمدارس والصفوف .
فلسفة المؤشر :
إن تعدد مصادر التقويم ،وتنوع أساليبه ،ومشول قياسه ،والـموثوقية فـي البيانات ،عوامل أربعة استند
إليها الـمؤشر فـي تصميمه  ،وجاء مؤشر متوسط االختبارات التحريرية القصرية ليعطي تقومي ًا
حتريري ًا مستمرًا لـمستوى أداء الطالب وحجم اجلهود اليت بذلـها الـمعلم والـمدرسة .
مراحل بناء المؤشر :
حدَّدُ ضوابط االختبار القصري .
 تُ َ
َ ي َت َعاون مشرفو التخصص فـي إنشاء بنـك إلـكرتوني ت ـع ـاون ـي ألسـئـلة حمددة فـي كل درس
(  ) 3أسئلة أساسية لكل مقرر .
ط َّبقُ االختبارات على مجيع الصفوف والـمدارس بوزن مناسب وتوزيع للجهود .
 تُ َ
َ يخْ َتارُ الـمشرف الرتبوي من األسئلة ما يناسب زمن الـمقرر ،ووقت االختبار .
 يُجْ ِري كل مشرف تربوي اختبارًا فـي كل مدرسة وليس كل زيارة صفية .
 يُرْ َفعُ الـمعيار إىل (  ) 30اختباراً  ،بدالً من (  ، ) 20فـي العام الدراسي ،جيريه كل مشرف
تربوي .
َ يسْ َتخْ ِرجُ الـمشرف الرتبوي الـمتوسط العام لكل مدرسة على حدة .
 يُ َع ُّد برنامج على األكسل للحصول على النتائج .
مواصفات الختبار القصير :
 يتعاون مشرفو التخصص فـي بناء مناذج ألسئلة حمددة فـي كل درس وكل مقرر .
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 األسئلة حمددة فـي كل درس (  ) 3أسئلة أساسية .
 أن تكون األسئلة معرفية ومهارية تطبيقة .
 تشمل األسئلة مجيع الـمقررات .
 مدة االختبار (  ) 7دقائق .
سبُ الطالب
 يشمل االختبار مجيع طالب الفصل  ،ويُسَجَّل للطالب الغائب درجة صفر  ،ويُحْ َ
الغائب مع جمموع طالب الفصل .
التطبيق ( سهولة واستثمار لإلمكانات البشرية المتاحة ) :
املرحلة األوىل :
 يُجْ ِري الـمشرف الرتبوي االختبار خالل الزيارة الصفية االعتيادية .
 يُجْ ِري كل مشرف تربوي اختبارا فـي كل مدرسة وليس كل زيارة صفية .
 يُرْفَعُ الـمعيار إىل (  ) 30اختباراً ،بدالً من (  ، ) 20فـي العام الدراسي  ،جيريه كل مشرف
تربوي .
َ يسْ َتخْ ِرجُ الـمشرف الرتبوي الـمتوسط العام لكل مدرسة على حدة .
املرحلة الثانية :
َ يسْ َتخْ ِرجُ الـمشرف الرتبوي الـمتوسط العام لكل مدرسة على حدة .
 يُـحَدِّدُ الـمشرف الرتبوي النقاط الـمستحقة للـمدرسة وفق الوزن الـمحدد (  200نقطة )
بناءً على نتيجة االختبار .
 يُسْ َتخْ َرجُ الـمتوسط لكل مُعلم .
 يُسْ َتخْرَجُ الـمتوسط لـكـل مـدرسـة من إجـمـالي اخـتـبـارات الـمدرسة القصرية فـي خمـتـلـف
التـخـصـصات  ( ،غالباً يـقوم به البـرنـامج اإللكتـروني ) .
 يُسْ َتخْرَجُ الـمتوسط لكل مكتب تعليم من إمجالي اختبارات الـمدارس .
 يُسْ َتخْرَجُ الـمتوسط لكل إدارة تعليم .
 يُسْتَخْرَجُ الـمتوسط العام للوزارة .
 تُ َع ُّد الس ـن ـة األوىل م ـرج ـعيـة م ـع ـيـاريـة لكل مستوى من الـمستويات اخلمسة التالية  ( :أداء
متميز ،أداء جيد ،أداء متوسط ،أداء قليل ،أداء غري مناسب ) .
معادلة قياس المؤشر :
 إمجالي درجات الطالب فـي اختبار واحد للمشرف الرتبــوي الواحد فـي م ـدرسة واحدة ÷إمجالي عدد الطالب الـمختمين = متوسط أداء املعلم التحصيلي يف الـمقرر .
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 إمجالي درجات الطالب فـي مجيع اختبارات الـمدرسة جلميع الـمشرفني الرتبويني فـيمقررات خمتلفة فـي مدرسة واحدة ÷ إمجالي عدد الطالب الـمختمين لدى مجيع الـمشرفني
الرتبويني يف مقررات خمتلفة فـي مدرسة واحدة = متوسط أداء الـمدرسة التحصيلي
اإلمجالي للطالب .
 إمجالي درجات الطالب فـي اختبار جـميع اختبارات الـمدارس جلميع الـمشرفني الرتبويني فـيمقررات خمتلفة فـي مكتب واحد ÷ إمجالي عدد الطالب الـمختمين لدى مجيع الـمشرفني
فـي مقررات خمتلفة يف مكتب واحد = متوسط أداء الـمكتب التحصيلي للطالب .
 إمجالي درجات الطالب فـي مجيع اختبارات الـمدارس جلميع الـمشرفني الرتبويني فـيمقررات خمتلفة فـي إدارة تعليم واحدة ÷ إمجالي عدد الطالب املختمين لدى مجيع
الـمشرفني فـي مقررات خمتلفة فـي إدارة تعليم واحد ة = متوسط أداء إدارة التعليم
التحصيلي للطالب .
 إمجالي درجات الطالب يف االختبار جلميع اختبارات الـمدارس جلميع املشرفني الرتبويني فـيمقررات خمتلفة جلميع إدارات التعليم ÷ إمجالي عدد الطالب املختمين لدى مجيع
املشرفني فـي مقررات خمتلفة جلميع إدارات التعليم = متوسط األداء التحصيلي للطالب
على مستوى الوزارة .
قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
 إمجالي درجات الطالب فـي مجيع اختبارات الـمدرسة جلميع املشرفني الرتبويني فـي مقرراتخمتلفة فـي مدرسة واحدة ÷ إمجالي عدد الطالب الـمختمين لدى مجيع الـمشرفني فـي
مقررات خمتلفة فـي مدرسة واحدة = متوسط أداء املدرسة التحصيلي للطالب .

  X 1000متوسط أداء الـمدرسة التحصيلي للطالب ÷  = 100المعيار -يقاس على فصلني دراسيني كل فصل دراسي  500نقطة .

سادسا  :مؤشر متوسط حتصيل اـطالب يف االختبارات اخلارجية ( جتويد اـتعليم )
(متوسط وثانوي)

تعريف المؤشر  :مؤشر رقمي يقيس مدى جودة خمرجات التعليم فـي الـمدارس الـمتوسطة
والثانوية من خالل الـمتوسط العام ألداء الطالب فـي الـ ـم ـادة الـمقـاس ـة اليت تُشْ ِرف إدارة التعليم
على وضع االختبار فيها .
الصفحة  43من 67

فلسفة المؤشر :
إن تعدد مصادر التقويم ،وتنوع أساليبه ،ومشول قياسه ،واملوثوقية يف البيانات ،عوامل أربعة استند
إليها الـمؤشر فـي تصميمه ،وجاء مؤشر االختبارات اخلارجية ليعطي داللة متوسط أداء الطالب
التحصيلي فـي عينة من الـمواد باستخدام تقويم خارجي ودرجة اهتمام املعلم واملدرسة ومكتب
الت ـع ـلي ـم وإدارة ال ـت ـع ـل ـي ـم وال ـوزارة ب ـال ـت ـحص ـيـل الدراسي وقدرتها على تسخري اإلمكانات لتحقيق
األهداف .
مراحل البناء والتطبيق :
 احلصول على مجيع بيانات الـمدراس والـمكاتب واإلدارات والوزارة إلكرتونياً .
 حساب املتوسط العام للنتائج لكل مستوى من املستويات اخلمسة التالية  ( :أداء متميز ،أداء
جيد ،أداء متوسط ،أداء قليل ،أداء غري مناسب ) .
 ترتيب الـمدراس ترتيباً فئوياً ورتبياً فـي كل مكتب تعليم على حدة  ،وال يتم ترتيب الـمكاتب
أو إدارات التعليم بناءً على الـمتوسط العام ألثر ذلك فـي توجيه مكاتب التعليم إىل إجراءات
تؤثر على الـمصداقية .
المراحل الدراسية :
يغطي الـمؤشر الـمرحلتني الـمتوسطة والثانوية .
معادلة قياس المؤشر :
إمجالي درجات الطالب يف املادة املقاسة يف مدرسة واحدة ÷ إمجالي الطالب املختمين يف املادةاملقاسة يف مدرسة واحدة = متوسط أداء معلم املادة املقاسة التحصيلي للطالب .
 إمجالي درجات الطالب يف املادة املقاسة يف مدرسة واحدة ÷ إمجالي عدد الطالب املختمين يفاملادة املقاسة يف مدرسة واحدة = متوسط أداء املدرسة التحصيلي للطالب .
 إمجالي درجات الطالب يف املادة املقاسة يف مدرسة واحدة ÷ إمجالي عدد الطالب املختمين يفاملادة املقاسة يف مدرسة واحدة = متوسط أداء ختصص الـمادة الـمقاسة التحصيلي للطالب .
إمجالي درجات الطالب يف املادة املقاسة يف مجيع مدارس املكتب ÷ إمجالي عدد الطالباملختمين يف املادة املقاسة يف مجيع مدارس املكتب = متوسط أداء املكتب التحصيلي للطالب .
 إمجالي درجات الطالب يف املادة املقاسة يف مجيع مدارس املكتب ÷ إمجالي عدد الطالباملختمين يف املادة املقاسة يف مجيع مدارس املكتب = متوسط أداء املكتب التحصيلي للطالب .
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إمجالي درجات الطالب يف املادة املقاسة يف مجيع مدارس إدارة التعليم ÷ إمجالي عدد الطالبالـمختمين يف املادة املقاسة يف مجيع مدارس إدارة التعليم = متوسط أداء إدارة التعليم
التحصيلي للطالب .
إمجالي درجات الطالب يف املادة املقاسة يف مجيع مدارس الوزارة ÷ إمجالي عدد الطالباملختمين يف املادة املقاسة يف مجيع مدارس الوزارة = متوسط أداء مدارس الوزارة التحصيلي
للطالب .
قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
 إمجالي درجات الطالب يف املادة املقاسة يف مدرسة واحدة ÷ إمجالي عدد الطالب املختمين يفاملادة املقاسة يف مدرسة واحدة = متوسط أداء املدرسة التحصيلي للطالب .

  X 1000متوسط تحصيل الطالب في الـمدرسة ÷  = 100المعيار -هنا يجب حساب المدى من  50إلى 90

سابعا :مؤشر درجة صدق االختبارات اـداخلية
(حجم اـفجوة بني نتيجية االختباراخلارجي ومواد موازية هلا يف االختبار اـداخلي).

تعريف المؤشر :
مؤشر رقمي يقيس حجم الفجوة واجتاهها يف املدارس املتوسطة والثانوية من خالل املتوسط العام
ألداء الطالب يف املادة املقاسة خارجيا مقارنة مع مادة موازية هلا مقاسة داخليا .
فلسفة المؤشر :
إن تعدد مصادر التقويم ،وتنوع أساليبه ،ومشول قياسه ،واملوثوقية يف البيانات ،عوامل أربعة استند
إليها املؤشر يف تصميمه ،وجاء مؤشر درجة صدق االختبارات الداخلية مبقارنتها حبجم الفجوة عن
االختبار اخلارجي ليعطي داللة ارتباطية للحكم على درجة صدق االختبارات املدرسية الداخلية بناءً
على اعتبار أن االختبار اخلارجي من اإلدارة التعليمية يتوفر فيه صدق وثبات بدرجة مقبولة (
الصدق التالزمي ) وعلى فرضية تساوي الفرتة الزمنية لالختبارات وتساوي درجة الصعوبة واعتبار
الـمـ تغري الوحيد هو مصدر األسئلة وضعف العوامل الدخيلة الـمـؤثرة ،وهو إجراء متبع للحصول
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على مؤشر للصدق التالزمي ،وبالتالي القدرة على استخدام تلك البيانات مؤشرات ذات داللة
معتمة واحلصول على مؤشرات دالة على جودة الـمخرجات التحصيلية .

مقارنة الختبار

الـخـارجي مع
الختبار الداخلي

درجة صدق
الختبارات
الداخلية

استخدام الختبارات
الداخلية مؤشرات
دالة

 الـمادة الـموازية  :هي الـمادة الـمقاسة داخلياً الـمساوية لـها فـي درجة الصعوبة والوقت .مراحل البناء والتطبيق :

 احلصول على مجيع بيانات الـمدراس ،والـمكاتب ،وإدارات التعليم ،والوزارة إلكرتونياً .
 احلصول على الدرجة االرتباطية للحكم على درجة صدق االختبارات الـمدرسية الداخلية
بناء على اعتبار االخ ـت ـب ـار ال ـخ ـارجي لكل م ـسـت ـوى م ـن الـم ـسـت ـوي ـات ال ـخ ـم ـس ـة
ال ـ ـتـ ــال ـيــة  ( :الـمعلم الـمدرسة ،مكتب التعليم ،إدارة التعليم ،الوزارة ) .
 ترتيب الـمدراس ترتيباً فئوياً ورتبياً يف كل مكتب على حدة وال يتم ترتيب الـمكاتب ،أو إدارات
التعليم بناءً على املتوسط العام  ،ألثر ذلك فـي ت ـوج ـي ـه الـمكـاتـب إىل إجراءات تؤثر على
الـمصداقية .
معادلة قياس المؤشر :
 إمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيا يف مجيع الصفوف يف املدرسة ÷
إمجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيا يف مجيع صفوف املدرسة ـ ـ إمجالي
درجات الطالب يف مجيع املواد الـموازية هلا داخلي ًا يف مجيع الصفوف يف املدرسة ÷ إمجالي
عدد مجيع الطالب يف مجيع الـمواد الـموازية هلا داخلياً يف مجيع صفوف الـمدرسة = مؤشر
درجة صدق االختبار الداخلي وفق حجم الفجوة يف مدرسة واحدة .
 إمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيا يف مجيع الصفوف يف املدرسة ÷
إ مجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيا يف مجيع صفوف املدرسة يف مجيع
مدارس املكتب ـ ـ إمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املوازية هلا داخليا يف مجيع الصفوف
يف املدرسة ÷ إمجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع الـمواد الـموازية هلا داخلياً يف مجيع
صفوف املدرسة يف مجيع مدارس املكتب = مؤشر درجة صدق االختبار الداخلي وفق حجم
الفجوة يف مكتب تعليم واحد .
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 إمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيا يف مجيع الصفوف فـي الـمدرسة ÷
إ مجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيا يف مجيع صفوف املدرسة يف مجيع
املدارس يف مجيع مكاتب التعليم ـ إمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املوازية هلا داخلياً يف
مجيع الصفوف يف مجيع املدارس يف مجيع مكاتب التعليم ÷ إمجالي عدد مجيع الطالب يف
مجيع املواد املوازية هلا داخلياً يف مجيع صفوف املدارس يف مجيع مدارس املكتب يف مجيع
املكاتب = مؤشر درجة صدق االختبار الداخلي وفق حجم الفجوة يف إدارة تعليم واحدة .
 إمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجياً يف مجيع الصفوف يف مجيع املدارس
على مستوى الوزارة ÷ إمجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجياً يف مجيع
املدارس على مستوى الوزارة ـ إمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد املوازية هلا داخلي ًا يف
مجيع الصفوف يف مجيع املدارس على مستوى الوزارة ÷ إمجالي عدد مجيع الطالب يف مجيع
املواد الـموازية هلا داخليا يف مجيع مدارس الوزارة = مؤشر درجة صدق االختبار الداخلي وفق
حجم الفجوة يف مجيع الـمدارس على مستوى الوزارة .
قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
 إمجالي درجات الطالب يف مجيع املواد الـمقاسة خارجياً يف مجيع الصفوف يف املدرسة ÷ إمجالي
عدد مجيع الطالب يف مجيع املواد املقاسة خارجيا يف مجيع صفوف املدرسة ـ إمجالي درجات الطالب
يف مجيع املواد الـموازية هلا داخلي ًا يف مجيع الصفوف يف الـمدرسة ÷ إمجالي عدد مجيع الطالب يف
مجيع املواد املوازية هلا داخلياً يف مجيع صفوف املدرسة = مؤشر درجة صدق االختبار الداخلي وفق
حجم الفجوة يف مدرسة واحدة .
 أقل فجوة فـي مدرسة حتصل على (  ) 1000نقطة = س
 أكم فجوة =  100نقطة = ص

ثامنا  :مؤشر درجة اـتحسن يف اختبار اـقدرات واـتحصيلي ( قياس ) .

تعريف المؤشر :
مؤشر إحصائي يقيس مدى جودة خمرجات التعليم للمدارس الثانوية بندارات التعليم من خالل
قياس نسبة التحسن يف املتوسط العام الختباري التحصيلي والقدرات وليس على حجم الفجوة مع
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اختبارات الثانوية العامة باختيار متوسط عام سنة حمددة واعتبارها مرجعية معيارية لكل مستوى
من الـم ـس ـت ـوي ـات األرب ـع ـة ( الـمدرسة ـ مكتب التعليم ـ إدارة التـعلـي ـم ـ الـوزارة ) ورسم منحنى التغري
واجتاهه .
فلسفة المؤشر :
يعد قياس مستوى حتصيل الطالب من أكثر املؤشرات صدقاً للتنبؤ جبودة خمرجات التعليم ويف
هذا املؤشر مت اعتماد أداء طالب املدارس الثانوية يف اختبارات " قياس " ومقارنتها مع القيمة املعيارية
احملددة قبل عدة أعوام يف ( املدارس ـ مكاتب التعليم ـ إدارات التعليم ـ الوزارة )  .ومل يستند املؤشر إىل
الفجوة بني قياس واختبارات الثانوية العامة الختالف احملتوى واألداة واهلدف فال ميكن أن حيل
أحدهما حمل اآلخر .
ف على أداء كل مدرسة
يغطي هذا املؤشر الصف الثالث الثانوي ويتم للمؤشر يف كل دورة التَّ َع ُّر َ
وكل إدارة تعليم ،بالـمقارنة مع نتيجتها فـي الدورات السابقة ورسم منحنى التغري واجتاهه .
مراحل البناء والتطبيق :
احلصول على نتائج قياس من موقع قياس ( قدرات وحتصلي ) بع ـد ص ـدور الن ـت ـائج ( قدرات  2ثو  3ث قدرات وحتصيلي ) للسنوات األربع السابقة .
اعتماد السنة األوىل مرجعية .م ـق ـارن ـة ن ـت ـائ ـج اختبار قياس للصفني الثاني الثانوي ( قدرات ) والثالث الثانوي ( قدراتوحتصيلي ) .
 حتديد املتوسط العام للنتائج يف كل عام  ( .معادلة ) . رسم منحنى للتغيري يف مستوى األداء يف القدرات والتحصيلي .املراحل الدراسية :
يغطي الـمؤشر الـمرحلة الثانوية ( الصف الثاني الثانوي ،والصف الثالث الثانوي ) .
معادلة قياس المؤشر
متوسط املدرسة العام احلالي يف كل اختبار ـ املتوسط املعياري لالختبار احملدد = مؤشر مستوىأداء املدرسة التحصيلي للطالب .
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متوسط مجيع مدارس مكتب التعليم ( للعام احلالي ) يف كل اختبار ـ املتوسط املعياري لالختباراحملدد = مؤشر مستوى أداء مكتب التعليم التحصيلي للطالب .
متوسط مجيع مدارس مجيع مكاتب التعليم ( للعام احلالي ) يف كل اختبار ـ املتوسط املعياريلالختبار احملدد = مؤشر مستوى أداء إدارة التعليم التحصيلي للطالب .
متوسط مجيع مدارس مجيع مكاتب التعليم ل ـج ـم ـي ـع إدارات ال ـت ـع ـل ـيــم ( للعام احلالي ) يف كلاختبار ـ املتوسط املعياري لالختبار احملدد = مؤشر مستوى أداء الوزارة التحصيلي للطالب
واجتاهه .
قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
يقاس مبؤشرين هما  ( :القدرات ،والتحصيلي ) وفق ما يلي :
 .1درجة التحسن الذي حتققه الـمدرسة عن العام السابق وصوالً ألعلى مستوى أداء ،حتققه أول
مدرسة .
 .2ترتيب الـمدرسة بني الـمدارس الثانوية التابعة لـمكتب التعليم  :الـمدرسة األوىل حتصل على
 1000نقطة ،والـمدرسة األخرية حتصل على =  100نقطة .
 .3الـمؤشر يقوم مقام اختبارات الـمراحل للمرحلتني االبتدائية والـمتوسطة .
تاسعا  :مؤشر ترتيب اــ درسة يف درجة رضا أوـيا أمور اـطالب عن تعليم أبنائهم .

تعريف المؤشر :
مؤشر رقمي يدل على درجة رضا أولياء أمور الطالب عن تعليم أبنائهم وهو مؤشر استقصاء إحصائي
تسلسلي يبدأ باملدرسة فاملكتب فندارة التعليم ثم الوزارة ،وميثل دراسة استقصائية تستند إىل
تصميم أداة استقصائية إلكرتونية .
فلسفة المؤشر :
إن تعدد مصادر التقويم ،وتنوع أساليبه ،ومشول قياسه ،واملوثوقية يف البيانات ،عوامل أربعة استند
إليها املؤشر يف تصميمه،وجاء مؤشر درجة رضا أولياء أمور الطالب عن تعليم أبنائهم استناداً إىل
فرضية أن درجة رضا أولياء األمور هو خط موازٍ متاماً لدرجة اجلودة فـي التعليم يَسريُ معه طردياً
فـي الزيادة والنقص .
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مراحل بناء المؤشر :
 ربط الدراسة االستقصائية بنظام نور لضمان الوصول إىل مجيع أولياء األمور .
 تصميم نظام الدراسة االستقصائية كتابياً يف استمارة ،والـموافقة عليها .
 تصميم نظام الدراسة االستقصائية إلكرتونيا والتأكد من حتقيقها لـمواصفات وشروط
التصميم الكتابي .
 حتديد اجلهة الـمسؤلة عن الـمؤشر وتطوير  ،واعتماد خطة إجرائية لدراسة نتائجه،
والتعرف على سلبياته ،ونقاط القوة فيه ،وحتديد أدوار اجلهات ذات العالقة ،بدءاً من املدرسة
وانتهاءً بأقسام الوزارة .
 االستناد إلي النتائج فـي قياس مؤشر أداء الـمدرسة والـمكتب وإدارة التعليم والوزارة .
 اعتماد السنة األوىل قيمة مرجعية .
 البحث عن مصادر أخرى للحصول على النتائج ،كتوجيه الدراسات الداخلية يف الوزارة
واجلامعات إىل قياس ذلك اجلانب ،ومقارنة النتائج لالطمئنان على مصداقية األداة .
الشروط الواجب توافرها في أداة الستقصاء :
 سهولة اإلجابة عليها .
 أن تشري بطريقة خمتصرة ومباشرة إىل أبرز العوامل الرئيسة املؤثرة يف االختيار .
 أن تكون جذابة يف عباراتها وتصميمها ومظهرها .
 أن حتوي عبارات حتفيزية خمتصرة لإلجابة .
 اختبار الصدق الظاهري بعرض األداة على خماء للتأ كد من أن عباراتها واضحة وذات
صلة بالرضا لدى أولياء األمور عن تعليم أبنائهم املراد قياسه .
 اختبار صدق احملتوى  :ملعرفة مدى تزويد األداة ببيانات تعكس العوامل املؤثرة يف درجة رضا
أولياء األمور .
 اختبار الثبات  :للتأكد من أن املقياس لو أعيد استخدامه مرة أخرى ،يعطي النتائج ذاتها .
 أن ختضع الختبارات الصدق والثبات .
 أن متر مبرحلة جتريبية وتطبيق جترييب .
 استخدام التصنيف اخلماسي لـمستويات األداء اخلمسة التالية  ( :أداء متميز ،أداء جيد ،أداء
متوسط ،أداء قليل ،أداء غري مناسب ) .
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التطبيق ( سهولة واستثمار لإلمكانات البشرية والمادية المتاحة )
 استثمار برنامج نور .
 تصميمها واحلصول على نتائجها بسهولة وبدون أي تكلفة .
 حصول املدارس واملكاتب وإدارة التعليم والوزارة على مؤشر جلودة الـمخرجات .
معادلة قياس المؤشر :
 متوسط درجة رضا أولي ـاء األم ـور لـلـعـام الـحالي ـ مـتوسط درجـة رضا أولياء األمور الـمعياري
السابق الـمحدد = مؤشر درجة اجلودة يف الـمخرجات التعليمية واجتاهه .
قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
 ترتب مجيع مدارس الـمكتب ترتيب ًا رتبي ًا وفق آخر تصنيف . حتصل الـمدرسة احلاصلة على الـمركز األول على  1000نقطة . -الـمدرسة األخرية حتصل على  100نقطة .

عاشرا  :مؤشر تكريم اـطالب املت يزين يف كل فصل دراسي .

تعريف المؤشر :
تُقيمُ الـمدرسة ـ إلزاماً ـ قبل نهاية كل فصل دراسي حفال تكرميياً للطالب املتميزين ويقيس
اإلشراف الرتبوي ،أو من يعتمد اإلشراف ممثالً عنه من منسوبي إدارة التعليم أو مكاتب التعليم
درجة اجلودة يف حتقيق أهداف التحفيز للطالب من خالل أداة معلنة ،وال يعتد بالتكريم عند تنفيذ
بعد نهاية الفصل الدراسي بأي حال من األحوال ويُ َق ِّومُ الـممثل احلفل وَيُ َد ِّونُ نقاط ًا وفق األداة .
فلسفة المؤشر :
من أبرز العوامل املؤثرة يف حتسني مستويات التحصيل الدراسي التحفيز بأنواعة وعناية املدرسة بهذا
اجلانب والرتكيز على درجة اجلودة يف تنفيذ وآثار على الطالب اليت يالحظها مُ َق ِّوم خارجي ،هي
هدف هلذا الـمؤشر .
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مراحل بناء املؤشر :
 بناء أداة للتقويم من قبل إدارة اإلشراف الرتبوي بـم ـا ي ـح ـق ـق األهداف الرتبوية من التكري ـمودرجة اجلودة يف حتقيق أهداف التحفيز أثناء حفل التكريم .
 مطابقة مواصفات حفل التكريم مع بطاقة التقويم الـمعلنة . يف حال وجود أي مؤشرات لدى إدارة اإلشراف تدل على وجود تكلفة مادية أو معنوية علىالطالب أو أولياء األمور متنج املدرسة نقطة (  ) 0ويكفي التوجيه ال ـش ـفوي لـمدير اإلشراف
أو مدير الـمكتب دون أي توثيق .
قياس المؤشر ومعياره في المدرسة .
 متن الـمدرسة وفق بطاقة التقويم اليت أعدتها إدارة اإلشراف حداً أعلى للمدرسة ( ) 300نقطة .
احلادي عشر  :مؤشر متوسط االختبارات اـشفوية اـقصرية ـل شرفني .

تعريف المؤشر :
مؤشر رقمي يدل على درجة كفاية خمرجات الطالب التحصيلية باستخدام متوسط درجة
اختبارات شفوية قصرية خارجية ــ جيريها الـمشرف الرتبوي ــ يف مقررات معينة ويف فرتات زمنية
متنوعة خالل العام الدراسي يف مجيع الـمدارس والصفوف .
فلسفة المؤشر :
إن تعدد مصادر التقويم ،وتنوع أساليبه ،ومشول قياسه ،واملوثوقية يف البيانات ،عوامل أربعة استند
إليها الـمؤشر يف تصميمه ،وجاء مؤشر متوسط االختبارات الشفوية القصرية ليعطي تقومي ًا مستمرًا
لـمستوى أداء الطالب وحجم اجلهود اليت بذلـها الـمعلم والـمدرسة .
مراحل بناء المؤشر :
َ تحْديد ضوابط االختبار الشفوي القصري .
َ ي َت َعاون مشرفو التخصص يف إنشاء بنك إلكرتوني تعاوني ألسئلة حمددة يف كل درس ( ) 3
أسئلة أساسية ،ولكل مقرر .
َ تطْبيق االختبارات على مجيع الصفوف واملدارس بوزن مناسب وتوزيع للجهود .
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َ يخْ َتارُ الـمشرف من األسئلة ما يناسب زمن الـمقرر ووقت االختبار .
 يُجْ ِري كل مشرف اختبارًا شفوياً إلزاماً فـي كل زيارة صفية ليس فيها اختبارٌ ،حتريري .
َ يسْ َتخْرج الـمشرف املتوسط العام لكل مدرسة على حدة .
 يُعد برنامج على األكسل للحصول على نتائج موحدة جلميع زيارات الـمشرف .
مواصفات الختبار القصير :
 يتعاون مشرفو التخصص يف بناء مناذج ألسئلة حمددة يف كل درس وكل مقرر .
 األسئلة حمددة يف كل درس (  ) 3أسئلة أساسية .
 أن تكون األسئلة معرفية ومهارية تطبيقة .
 تشمل األسئلة مجيع الـمقررات .
 مدة االختبار الشفوي من وقت احلصة  ( .حتدد باالتفاق بني الـمشرفني الرتبويني ) .
 يشمل االختبار معظم طالب الفصل .
التطبيق ( سهولة واستثمار لإلمكانات البشرية المتاحة ) :
المرحلة األولى :
 يُجْ ِري الـمشرف الرتبوي االختبارالشفوي أثناء الزيارة الصفية االعتيادية ،وَيُجْري كل
مشرف اختبارًا شفوياً فـي كل زيارة صفية ،فـي حال مل يوجد اختبارٌ ،حتريري .
َ يسْ َتخْ ِرجُ الـمشرف املتوسط العام لكل مدرسة على حدة .
المرحلة الثانية :
ستَخْرِجُ المنامج املتوسط العام لكل مدرسة على حدة .
 يَ ْ
ُ ت ْمنَ ُ الـمدرسة النقاط املستحقة وفق الوزن احملدد (  ) 200نقطة ،بناءً على نتيجة االختبار .
ستَخْرَجُ الـمتوسط لكل معلم .
ُ ي ْ
ستَخْرَجُ الـم ـت ـوس ـط ل ـك ـل مدرس ـة م ـن إج ـمالـي اخ ـت ـب ـارات الـمدرسة القصرية فـي خمتلف
ُ ي ْ
التخصصات .
ستَخْرَجُ املتوسط لكل مكتب من إمجالي اختبارات املدارس .
ُ ي ْ
ستَخْرَجُ املتوسط لكل إدارة تعليمية .
ُ ي ْ
ستَخْرَجُ املتوسط العام للورازة .
ُ ي ْ
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ُ تعَ ُّد السنة األوىل قيمة معيارية جلميع مستويات األداء اخلمسة التالية  ( :أداء متميز ،أداء جيد،
أداء متوسط ،أداء قليل ،أداء غري مناسب ) .

معادلة قياس المؤشر :
 إمجالي درجات التحصيل اليت حصلت عليها الـمدرسة الواحدة من ج ـم ـيــع زيــارات م ـشــرفـيالـمــواد ( كل مادة من  20درجة ) ÷ إمجالي عدد االختبارات الشفوية اليت أجراها الـمشرفون
الرتبويون الزائرون للمدرسة = متوسط أداء الـمدرسة التحصيلي للطالب فـي االختبارات
الشفوية .
قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
 إمجالي درجات التحصيل الطالبي اليت حصلت عليها مجيع مدارس مكتب التعليم منج ـم ـيــع زيــارات م ـشــرفـي الـمــواد ( كل مادة من  20درجة ) ÷ إمجالي عدد االختبارات
الشفوية اليت أجراها الـمشرفون الرتبويون الزائرون للمدارس = متوسط أداء مكتب التعليم
التحصيلي للطالب فـي االختبارات الشفوية .
 إمجالي درجات التحصيل اليت حصلت عليها مجيع مدارس مجيع الـمكاتب بندارة التعليم منج ـم ـيــع زيــارات م ـشــرفـي الـمــواد ( كل مادة من  20درجة ) ÷ إمجالي عدد االختبارات
الشفوية اليت أجراها الـمشرفون الرتبويون الزائرون لتلك املدارس = متوسط أداء إدارة
التعليم التحصيلي للطالب فـي االختبارات الشفوية .
 إمجالي درجات التحصيل الطالبي اليت حصلت عليها مجيع مدارس مجيع إدارات التعليممن ج ـم ـيــع زيــارات م ـشــرفـي الـمــواد ( كل مادة من  20درجة ) ÷ إمجالي عدد االختبارات
الشفوية اليت أجراها الـمشرفون الرتبويون الزائرون لتلك الـمدارس = متوسط األداء
التحصيلي للطالب على مستوى الوزارة فـي االختبارات الشفوية .
اـثاني عشر :إبراز مستوى أدا اــ درسة يف اـتحصيل اـدراسي

تعريف المؤشر :
مؤشر وصفي يدل على توجه الـمدرسة حنو ت ـرت ـي ـب أول ـوي ـات ـها ليـحـتـل التحصيل الدراسي درجة
متقدمة فـي اهتمامات القيادة الـمدرسية والـمعلمني والطالب .
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فلسفة المؤشر :
الـمؤشر توجيهي وليس تشخيصي يهدف إىل إعادة ترتيب أولويات الـمدرسة حنو التحصيل الدراسي
وقياسه ،والـمتابعة الـمستمرة لـمقدار التغري فيه واجتاهه وحجمه ،ومقارنته مع ما ُيرَادُ حتقيقه .

مراحل بناء المؤشر :
يُ َقيِّمُ مشرف القيادة املدرسية حصراً كل مدرسة يف إبرازها ملؤشرات التحصيل الدراسي بالشروط التالية :
 - 1أن تكون يف مكان بارز جماور ملكتب قائد املدرسة  50نقطة .
 - 2أن تكون شاملة جلميع مؤشرات التحصيل الواردة يف الدليل  50نقطة .
 - 3أن ترصد بصفة مستمرة كل الـمؤشرات الـمعلنة نهاية كل فصل ( أي حمدثة وفق آخر إعالن )  50نقطة .
 - 4الـمؤشرات السابقة موجودة وأضاف عليها اجلديدة  50نقطة .
 - 5حدد مقدار التغري يف كل مؤشر  50نقطة .
 - 6ترسم منحنى التغري من بداية عمل املؤشرات  50نقطة .
اجملموع  300نقطة .

قياس المؤشر ومعياره في المدرسة :
ما يَـمْـ َنحُه مشرف القيادة الـمدرسية حص ـراً من  1000ن ـق ـط ـة لل ـم ـدرس ـة وفق ال ـشروط الـ  6الـمحددة .

اــ جال اـثاني  :سلوك اـطالب وقي هم
أوال  :مؤشر قياس سلوك اـطالب اـسلبي

تعريف المؤشر :
تُبْ َنى للـمدرسة أدوات لقياس السلوكات السلبية مثل ( العنف ـ اإليذاء ـ ـ التـدخني ـ ـ ال ـمخدرات ـ ـ التعصـب ـ ـ
َخصُ دور الـمدرسة فـي رصد السلوكيات السلبية ثم َتسْ َتخْ ِرجُ نتـائج
التحرش ـ الـمخالفات األخالقية ) ويَ َتل َّ
سـب ال ـزيـ ـادة وال ـنقـ ـص مـ ـن
حدِّدُ النسب ،وتُجْ ـ ِري مُ ـ َقارنات فَتـْ ِريَّة لتحـدي ـد نـ َ
رصد وتطبيق تلك األدوات ،وتُ َ
(  ) 300نقطة ـ معدل التغري ـ و َتبْني الـمدرسة بـرامـج تـصحيـحيـة للحد منها .
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ثانيا  :مؤشر تطبيق قواعد اـسلوك

تعريف المؤشر :
سب تطب ـي ـق كل عنصر من عناصر قواعد السلوك يف كل فصل
تُعدُّ الـمدرسة ـ إلزاماً ـ قائمة بـ َع َدد ون َ
طابقُ مُشْ ِرف القيادة الـمدرسية عَيِّنة من الفصل الدراسي السابق مـع ب ـرن ـامـج ن ـور وتُحْ َفظ لدى
دراسي ،ويُ َ
شرِف القيادة الـمدرسية النقاط الـمطابقة للتقويم للمدرسة من (  ) 1000نقطة .
القائد املدرسي ،و َيمْ َن ُ مُ ْ
ثاـثا  :مؤشر تطبيق قواعد اــ واظبة

تعريف المؤشر :
سب تطبيق كل عنصر من عناصر قواعد الـمواظبة كل فصل دراسي،
تُعدُّ الـمدرسة ـ إلزاماً ـ قائمة بعدد ون َ
شرِف القيادة املدرسية عَيِّنة من الفصل الدراسي السابق مع برنامج نور ،وتُحْ َفظ لدى القائد
طابُق مُ ْ
ويُ َ
شرِف القيادة الـمدرسية النقاط الـمطابقة للتقويم للمدرسة من (  ) 1000نقطة .
املدرسي ،و َيمْ َن ُ مُ ْ
رابعا  :مؤشر تأدية صالة اـظهر باــ درسة

تعريف المؤشر :
خروج الطالب من الـمدرسة بعد دخول وقت صالة الظهر دون تأدية الصالة ،ولو كان اخلروج بعد
احلصة السابعة يعرض الـمدرسة حلسم (  )1000نقطة يف كل حالة يتم رصدها .
خامسا  :مؤشر أدا اـنشيد اـوطني من قبل طالب اــ درسة

تعريف المؤشر :
يؤدي مجيع طالب الـمدرسة أثناء االصطفاف الصباحي النشيد الوطين مجاعة ،وعند رصد حالة
واحدة من عدم األداء يعرض الـمدرسة حلسم (  )500نقطة .
سادسا  :مؤشر مالحظة اـسلوك اـسلبي

تعريف المؤشر :
عند مشاهدة ال ـمشرف الرتبـوي الرتبـوي الزائـر أثنـاء زيارتـه االعتياديـة أليـة مظـاهر سـلوكية سـلبية
للطــالب داخــل الــمدرسة ،أو فــي حميطهــا اخلــارجي يعــرض الــمدرسة حلســم (  )500نقطــة عــن كــل
حالة ،وهذا الـمؤشر حمصور فقط فـي الـمظاهر السلبية .
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سابعا  :مؤشر مالحظة اـسلوك االجيابي

مين مشرف التوجيه واإلرشاد درجة للمدرسة بناءً على تفعيل إحدى القيم (احرتام النظام ـ اإلتقـان
واجلودة ـ االنتماء  ) ....وفق أداة حمددة الـمؤشرات قابلة للقياس ( )311نقطة .
اــ جال اـثاـث  :اـتعلم اــ ت ركز حول اـطاـب
أوال  :تطبيق اـتعلم اـنشط

تعريف المؤشر :
 هي اإلسرتاتيجيات اليت حضر تطبيقها :
 .1أحد القيادات التعليمية ( مدير التعليم ،أو مساعدا للشؤون الت ـعلي ـم ـي ـة ـ مدي ـر اإلشراف
الرتبوي ،أو من يُنيبُهُ ـ مدير مكتب التعليم ،أو من يُنيبُهُ ) .
 .2مشرف تربوي مع معلمني اثنني من داخل املدرسة ويتم إعداد منوذج من صفحة واحدة
يعتمد املشرف الرتبوي ويوقع عليه احلاضرون حمدداً فيه اإلسرتاتيجية ومراحل تطبيقها
على الدرس الـمنفذ ويُحْ َفظُ مبلف إجناز الـمعلم .
ح َّددُ فيه
 .3معلمان من خارج املدرسة بنموذج من صفحة واحدة موقعاً عليه منهما تُ َ
اإلسرتاتيجية ومراحل تطبيقها على الدرس الـمنفذ و ُيحْفَظُ يف ملف إجناز الـمعلم .
 .4قائد مدرسة أخرى مع قائد مدرسة الـمُعلم الـمُزار بنموذج من صفحة واحدة موقعاً عليه
منهما ُتحَدَّدُ فيه اإلسرتاتيجية ومراحل تطبيقها على الدرس الـمنفذ ويُحْفَظُ يف ملف إجناز
الـمعلم .
ثانيا :حصول معلم على شهادة ( إفادة متيز ) يف تطبيق إسرتاتيجية تدريس واحدة حمددة

تعريف المؤشر :
تَـ ْم ـنَ ـ ُ إدارة اإلش ـراف أو مك ـتـب التـعليم املعلم شهادة متيز فـي ت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـق إسـت ـرات ـي ـجيـة واحدة م ـحددة
( وليست أكثر من واحدة ) إذا حقق إحدى احلاالت التالية :
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أوالً  :إفادة من قائد الـمدرسة حبضور أحد القيادات لدى الـمعلم أثناء التطبيق على أن يتم حتديد
اإلسرتاتيجية الـمطبقة .
ثانياً  :حضور مشرف التعلم النشط بذاته لدى الـمعلم فـي أثناء التطبيق ويتم إرفاق منوذج ( من
صفحة واحدة ) وقع عليه الـمشرف وحددت فيه اإلسرتاتيجية ومراحل تطبيقها .
ثالثاً  :حضور قائد مدرسة أخرى أو وكيل مع معلمني اثنني على األقل من خارج الـمدرسة لدى املعلم
أثناء التطبيق ويتم إرفاق منوذج ( من صفحة واحدة ) موقعاً عليه منهم ويتم حتديد اإلسرتاتيجية
الـمطبقة فيه ومراحل بنائها .

وعليه ؛ فَتُمْ َن ُ الـمدرسة النقاط وفق ما حُدِّدَ فـي جدول الـمؤشرات لكل شهادة صدرت فـي العام ذاته
وال حيق للمعلم الواحد احلصول على أكثر من شهادة واحدة فـي تـطبيق اإلسرتاتيجيات خالل العام
الواحد .
ثاـثا  :اــ علم اخلبري يف تطبيق اسرتاتيجية واحدة وحمددة

تعريف المؤشر :
عند حصول معلم على ثالث شهادات متيز يف ثالثة أعوام دراسية متتالية أو منفصلة يتم منحه
شهادة خ ـب ـي ـر موق ـعة من مدير التعليم فـي تطبيق اإلسرتاتيجية الـمحددة ،وعليه تُمْ َن ُ مدرسته فـي
كل عام (  )1000نقطة بشكل تلقائي ،وفـي حال نـقل الـمعلم من الـمدرسة تـكـون النقاط للمدرسة
الـمنقول إليها .
اــ جال اـرابع  :االنضباط املدرسي
أوال  :مؤشر غياب اـطالب يف اــ درسة

تعريف المؤشر :
تُمْ َن ُ الـمدرسة نقاط ًا تتوافق مع ترتيبها الصادر من مكتب التعليم أو إدارة اإلشراف فـي تعميم قياس
السلسلة الزمنية فـي غياب الطالب بوزن يساوي (  ) 5000نقطة يف كل فصل دراسي وفق معادلة
حمددة لذلك .

الصفحة  58من 67

ثانيا  :مؤشر انتظام اـدراسة يف أول يومني بعد إجازة رمسية أوطارئة

تعريف المؤشر :
َيحْسم الـمشرف الرتبوي الزائر ( من اإلشراف أو من يعتمد مدير اإلشراف أو مدير مكتب التعليم
صمُ من إمجالي
من منسوبي إدارة التعليم ) من إمجالي نقاط الـمدرسة وفق أداة حمددة  ،حبيث يُخْ َ
أداء املدرسة  1000نقطة كحد أعلى فـي كل مرة يتم فيها الرصد ( كل إجازة ) إذا زاد إمجالي
غياب الطالب عن % 5
ثاـثا  :دور اــ درسة يف ضبط غياب وتأخر اــ عل ني

تعريف المؤشر :
فـي حال وجود صور من قرارات صادرة من شؤون الـموظفني مطابقة لقائمة الغياب والتأخر تُمْ َن ُ
املدرسة (  )300نقطة .
رابعا  :اـرصد اإلـكرتوني ـلغياب

تعريف المؤشر :
َترْصُدُ كل مدرسة ب ـي ـان ـات غ ـي ـاب الـمعلمني وفـق ( غيـاب بـدون عـذر ـ ـ غـيـاب مت حـسمه ـ ـ غياب بدون
عذر لـم يـتـم حـسمـه ـ ـ غـيـاب اضطراري ـ ـ غياب مرضي ) بالضوابط التالية:
( أن تكون دقيقة ـ ـ حمدثة باستمرار ـ ـ حمددة ـ ـ إلكرتونية ) َو َيمْ َن ُ مشرف القيادة الـمدرسية الـمدرسة
بهذ الضوابط (  ) 1200نقطة فـي الفصل الدراسي الثاني .
خامسا  :مؤشر استك ال تدريس اــ قررات اـدراسية

تعريف المؤشر :
َيحْسـ ـمُ ال ـ ـمشرف ال ـت ـرب ـ ـوي م ــن إمج ــالي أداء ال ـ ـمدرسة ( ـ ـ ـ  ) 2000ح ــداً أعلـ ــى لك ــل حالـ ــة
يتم رصدها يف احلاالت التالية :
 .1التأخر الواض اجللي يف تدريس الـمقرر .
 .2استبعاد دروس من املقرر وعدم تدريسها .
 .3انتهاء أو قرب انتهاء الفصل الدراسي دون استكمال الـمقرر .
الصفحة  59من 67

اــ جال اخلامس  :اـن و املهني
أوال  :مؤشر توطني اـتأهيل اــ هني داخليا ــ عل ي اــ درسة

تعريف المؤشر :
يلتحق كل معلم فـي الـمدرسة مبن فيهم القيادات الـمدرسية بمامج مهنية ال تقل عن ثالثة أيام
طى الـمعلم بعدها وثيقة معتمدة من مكتب
فـي العام الدراسي شريطة أن تكون داخل الـمدرسة ،يُعْ َ
التعليم أو إدارة التدريب .
ثانيا  :مؤشر اـن و اــ هني ــ عل ي ومفرغي اــ درسة داخليا

يقدم أو يلتحق كل من ( قائد الـمدرسة ،وكيل ،مرشد ،رائد نشاط ،حمضر خمتم ،أمني مصادر )
مخسة أيام تأهيالًمهنياً داخل الـمدرسة يصادق بعدها أحد املشرفني على صحة القائمة اإلمجالية اليت
أعدتها املدرسة وال تص بدون مصادقة وتكون يف قائمة مستقلة .
ثاـثا  :مؤشر اــ لف اــ هني اإلـكرتوني ـكل شاغلي اـوظائف اـتعل ي ة فـي اــ درسة

تعريف المؤشر :
تُع ُّد الـمدرسة ملفًا مهنيًا لكل شاغلي الوظائف التعلميمة فـي الـمدرسة وفق الشروط التالية :
 .1أن يكون ملفًا إلكرتونيًا .
 .2يَت ُّم رسم منحنى النمو الـمهين لشاغلي الوظائف التعلميمة فـي الـمدرسة باأليام .
 .3تُحَ َّد ُد مدة النمو الـمهين لشاغلي الوظائف التعلميمة فـي الـمدرسة باأليام طوال خدمة كل
منهم موثقة بصور الوثائق فـي ملف اإلجناز اإللكرتوني .
 .4الـمصادقة اإللكرتونية على ملف كل منهم من قبل الـمشرف الرتبوي الـمختص ،أو من قبل
قائد الـمدرسة .

الصفحة  71من 67

رابعا  :مؤشر اـن و اــ هني ــ عل ي ومفرغي املـدرسة خارجيا

تعريف المؤشر :
يلتحق كل معلم فـي الـمدرسة مبن فيهم القيادات الـمدرسية بمامج مهنية ال تقل عن يومني فـي العام
الدراسي خارج الـمدرسة ،يُ ْعطَى الـمعلم بعدها وثيقة معتمدة من مكتب التعليم أو إدارة التدريب .
اــ جال اـسادس  :بنا وتنفيذ اخلطة اــ درسية
أوال  :مؤشر تقويم بنا اخلطة اــ درسية

تعريف المؤشر :
ُتمْنَ ُ الـمدرسة درجة ت ـت ـوافق مع درجتها فـي التعميم الذي أصدر مكتب التعليم أو إدارة اإلشراف فـي
تقويم بناء خطط الـمدارس .
ثانيا  :مؤشرات تنفيذ اخلطة اــ درسية

تعريف المؤشر :
ُتمْنَ ُ الـمدرسة درجة ت ـت ـوافق مع درجتها فـي التعميم الذي أصدرته إدارة اإلشراف الرتبوي مكتب
التعليم أو فـي تقويم تنفيذ ( منجزات ) خطط الـمدارس .

اــ جال اـسابع :اــ يزانية
مؤشر اــ يزانية اـتشغيلية ـل درسة

تعريف المؤشر:
َيمْ َن ُ مشرف القيادة الـمدرسية فـي أثناء زيارته االعتيادية للمدرسة فـي الفصل الدراسي الواحد نقاطًا بنـاءً
على الـمقارنة بني مبالغ الصرف اليت أنفقتها الـمدرسة وبي ـن أث ـرها فـي كل بند من البنود األربعة التاليـة:
( بند النشاط ـ بند التجهيزات الـمدرسية ـ النظافة ـ أدوات النظافـة) وفـق أداة معلنـة يعتمـدها قسـم القيـادة
الـمدرسية .

الصفحة  70من 67

اــ جال اـثامن  :اـبيئة اــ درسية
أوال  :مؤشر اـكتابة على جدران اــ درسة اـداخلية واخلارجية

تعريف المؤشر :
َيحْسمُ الـمشرف الرتبوي الزائر للمدرسة نقاطاً حمددة من النقاط الـمستحقة عند مالحـظـت ـه لكـتابة على
جدران الـمدرسة الداخلية واخلارجية فـي أثناء الزيارات االعتيادية .
ثانيا  :مؤشر تنظيم اـبيئة اــ درسية

تعريف المؤشر :
َيمْ َن ُ الـمشرف الرتبوي الزائر للمدرسة نقاطاً حمددة عند مالحظته تنظيم طاوالت الطالب والقاعات
والـممرات وفناء الـمدرسة فـي أثناء زيارته االعتيادية .
ثاـثا  :مؤشر مستوى اـنظافة اـعامة

تعريف المؤشر :
َيمْ َن ُ املشرف الرتبوي الزائر للمدرسة نقاطاً حمددة عند مالحظته نظافة املدرسة أثناء الزيارة االعتيادية .
رابعأ  :مؤشر األمن واـسالمة اــ درسية

تعريف المؤشر :
َيمْ َن ُ مُ ـشْرف األم ـن وال ـس ـالم ـة الـم ـدرس ـي ـة ـ ح ـص ـراً ـ لـل ـم ـدرس ـة ن ـق ـاطاً حمددة لعناصر األمن والسالمة
بالـمدرسة بناءً على أداة حمددة .
اــ جال اـتاسع  :اخلدمات املساندة
مؤشر معامل احلاسب ومصادر اـتعلم واــ ختربات واــ عامل

تعريف المؤشر:
َيحْسمُ الـمشرف الت ـرب ـوي الـمخت ـص ال ـزائر للمدرسـة فــي أث ـناء زيـارت ـه لـمع ـامل احل ـاسب ،أو مصـادر
التعلم ،أو الـمختمات والـمعامل نقاطـاً حمـددة مـن نقـاط ال ـمؤشر تعـادل درجـة القصـور ف ـي تفعيلـها
وفق أداة تُع ُّد َها وتعتمدها اإلدارة الـمعنية .
الصفحة  72من 67

اــ جال اـعاشر :اــ بادرات
مؤشر اــ بادرات واألع ال اــ ت يزة ـل درسة

تعريف المؤشر :
تُمْ َن ُ الـمدرسة نقاط ًا حمددة وفق الوزن الـمحدد عند حصوهلا على إحدى الفقرات التالية :
 .1خطاب شكر من إدارة اإلشراف الرتبوي أو مكتب التعليم للعام الدراسي احلالي .
 .2حصول الـمدرسة ،أو أحد مـنـسـوبـي ـها على ج ـائ ـزة من جوائز التميز الـمعتمدة ،على أن يتم
احتسابها مرة واحدة فقط .
َع َلى أن يُعد رئيس الشؤون التعليمية أو من يفوضه قائمة بالـمدارس املستحقة ويضمن مطابقتها مع
الـمدخالت فـي المنامج .
اــ جال احلادي عشر  :اإلرشاد اـطالبي
مؤشر اإلرشاد اـطالبي

تعريف المؤشر :
َيمْ َن ُ مشرف التوجيه واإلرشاد نقاطاً حمددة للـمدرسة على درجة تفعيل دور الـمرشد الطالبي فـي
الـمدرسة ،وفق أداة تُع ُّد َها وتعتمدها إدارة اإلرشاد الطالبي .

اــ جال اـثاني عشر  :اـنشاط اـطالبي
مؤشر اـنشاط اـطالبي

تعريف المؤشر :
َيـمْنَـ ُ مشرف النشاط الطالبي نـقـاطاً م ـح ـددة للمدرسة على درجة تفعيل دور رائد النشاط فـي
الـمدرسة ،وفق أداة تُعدُّهَا وتعتمدها إدارة النشاط الطالبي .

الصفحة  73من 67

اــ جال اـثاـث عشر  :األدا اـتدريسي وتقويم األدا ـل عل ني وتقويم األدا اـنوعي ـل درسة
أوال  :مؤشر تقويم األدا اـتدريسي ـل علم

الوصول إىل منحنى طبيعي فـي تقويم األداء الوظيفي للمعلمني بـحـي ـث يـن ـح ـصر األداء الـمتميز
للمعلمني فـي الفئة ذات األداء األجود ،وتدخل الفئة ذات األداء األقل يف درجة تُ َع ِّبر عن ذلك األداء
وتُعْطي رسالة واضحة للمعلم أنه يف مرحلة ( احلذر ) ويُعَدُّ ذلك الـمنحنى مستنداً داعماً لقرار
مدير الـمدرسة .
ثانيا  :متوسط تقويم األدا اـوظيفي ـل درسة ـ اـعام اـسابق ـ عن  86درجة

تُمْ َن ُ املدرسة درجة تَ َنازُل َّية لدرجة قرب متوسط األداء الوظيفي للعاملني من  86درجة وفق الـمعادلة
وُصُوالً إىل  92درجة .

الصفحة  74من 67

اــ ـلـحـقـات
ملخص اـتنظيم اـداخلي
أدوار اــ شاركني يف مؤشر تقويم األدا اـوظيفي ـل عل ني :
م

المشارك

نسبة أو درجة الترشيح

دوره

الـفـتـرة المتاحة

0

المعلم

الرغبة في الحصول على
( )20درجة فأعلى

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

الشهر األول من
الفصل الدراسي
األول

ترشيح ( )% 21كحد أعلى

 -0يرشح قائد المدرسة إلكترونيا  %21كحد أعلى من معلمي
المدرسة ممن يرى أحقيتهم في الحصول على شهادة تميز في األداء
التدريسي صادرة من إدارة اإلشراف التربوي بناء على ما يراه فريق
التقويم (20فأعلى ) ( أداء حالي  +زيارة واحدة ما أمكن  +تقارير
سابقة ) خالل الشهر األول من الفصل الدراسي األول شريطة أن يتم
إرفاق بطاقة تقويم أداء المعلم .

2

قائد
المدرسة

0

المشرف
التربوي

الزيادة عن النسبة ()%21

الشهر األول
من الفصل الدراسي
األول

 -2يحق لقائد المدرسة زيادة نسبة مرشحيه ( أداء حالي  +زيارة
واحدة ما أمكن ( يجب أن يكون هناك زيارة لعدد منهم)  +تقارير
سابقة لقادة المدرسة ) عن  %21من معلمي المدرسة كحد أقصى (
 6معلمين في حال كان عدد معلمي المدرسة  01معلما ) بشرطين
اثنين:
األول  :أن يكتب قائد المدرسة تقريرا فنيا وصفيا لكل معلم زائد عن
النسبة مماثال في حقوله حقول بطاقة تقويم األداء الوظيفي ويبرر
درجة الحقل .
الثاني  :أن يرفق بطاقة التقويم .

إحالة ( ) %7من المعلمين

 -0يحيل قائد المدرسة إلكترونيا ما نسبته  %7من معلمي المدرسة
ممن يرى أنهم يستحقون (  ) 72درجة فأقل ( أداء حالي  +زيارة
واحدة ما أمكن (يجب أن يكون هناك زيارة لعدد منهم)  +تقارير
سابقة لقادة المدرسة ) خالل الشهر األول من الفصل الدراسي األول
بشرطين اثنين :
األول  :أن يكتب قائد المدرسة تقريرا فنيا وصفيا لكل معلم مماثال
في حقوله حقول بطاقة تقويم األداء الوظيفي ويبرر درجة الحقل

الشهر األول
من الفصل
الدراسي
األول

الثاني  :أن يرفق استمارة التقويم.

ترشيح
( ) %01كحد أعلى من
معلميه المسندين

 -0يرشح المشرف التربوي ( أداء حالي  +زيارة واحدة ما أمكن
(يجب أن يكون هناك زيارة لعدد منهم)  +تقارير إشرافية سابقة )
ما نسبته  %01من معلميه المسندين كحد أعلى (  6معلمين في حال
كان عدد المسندين  61معلما ) ممن يرى أحقيتهم في الحصول على
شهادة تميز في األداء التدريسي صادرة من إدارة اإلشراف التربوي
بناء على ما يراه فريق التقويم (20فأعلى ) من القائمة التي تمت
الموافقة عليها من قادة المدار (بيان واحد لكل قسم ) في موعد
أقصاه األسبوع الثامن من الفصل الدراسي األول شريطة أن يرفق
استمارة تقويم لجميع المرشحين .
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األسبوع الثامن من
الفصل الدراسي
األول

م

المشارك

4

مشرف
الـقـيادة

دوره

نسبة أو درجة الترشيح

الـفـتـرة المتاحة

 -2إذا زادت نسبة المرشحين عن  % 01فالبد من شرطين اثنين:
الزيادة عن النسبة
() % 01

األول  :أن يكتب المشرف التربوي تقريرا فنيا وصفيا لكل معلم
مماثال في حقوله حقول بطاقة تقويم األداء الوظيفي يبرر درجة الحقل
الثاني  :أن يرفق استمارة التقويم.
 -0يحيل المشرف التربوي وباالتفاق مع قائد المدرسة ما نسبته 0
 ( %كحد أعلى ) من المعلمين المسندين إليه ممن يرى أنهم
يستحقون في تقويم األداء التدريسي (  72درجة فأقل ) إلى فريق
التقويم وذلك بشرطين اثنين:

إحالة (  )%0من المعلمين

األول  :أن يكتب المشرف التربوي تقريرا فنيا وصفيا لكل معلم
مماثال في حقوله حقول بطاقة تقويم األداء الوظيفي ويبرر درجة
الحقل .
الثاني  :أن يرفق استمارة التقويم.
 - 4يقدم المشرف التربوي تقريرا وصفيا يفند فيه التقويم المعد من
قبل الفريق في حال مخالفة المشرف لدرجة الفريق ( مشاركة مع قائد
المدرسة ) في أكثر من  %01من المعلمين ( 0من كل ) 2

 -0يصادق مشرف القيادة المدرسية إلكترونيا على بيان كل مدرسة .

المدرسية

 -2يكتب مشرف القيادة المدرسية – نصيا  -في بطاقة تقويم أداء
المعلم التي تمت تعبئتها من قبل قائد المدرسة ( حقل التوجيهات
والتوصيات ) نسبة المصداقية التي حققها قائد المدرسة بعد زيارات
فرق التقويم .
 -0عند تعدد مخالفات قائد المدرسة لفرق التقويم دون مبررات
معتبرة تنظر لجنة القيادة المدرسية في مصداقية تقويم قائد المدرسة
وتقويم األداء الوظيفي له وتجديد تكليفه أو نقله من المدرسة .

0

فريق
التقويم

6

رئيس
الشؤون
التعليمية
بالمكتب

7

مدير
المكتب

 - 0يعد كل فريق تقويم قائمة بالمعلمين المرشحين ممن زاد حجم
الفجوة لديهم أو ساوى خم درجات .
 - 2يقوم فريق التقويم بزيارة المعلم المرشح زيارتين إحداهما إلزامية
واألخرى اختيارية في الفصل الدراسي األول أو الثاني .
-

يدير رئي الشؤون التعليمية في المكتب أو من يقوم بدوره
التنظيم الداخلي لتقويم األداء الوظيفي للمعلمين  ،ومسؤولية
تطبيقه بكافة بنوده لمدير مكتب التعليم أو مدير اإلشراف
التربوي .

-0يشكل مدير المكتب فريق تقويم أداء المعلمين.
-2يرفع مدير المكتب إلكترونيا أسماء المرشحين للحصول على
شهادة تميز.
 -0يحتسب مدير المكتب مصداقية المشرف أو قائد المدرسة في تقويم
األداء الوظيفي سلبا وإيجابا ويكتب لهما -إلزاما-مبررا وصفيا و
النسبة التي حققاها بعد زيارة فريق التقويم للمعلم .
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األسبوع الثامن من
الفصل الدراسي
األول

م

المشارك

2

إدارة
اإلشراف
التربوي

2

مدير
اإلشراف
التربوي

دوره

نسبة أو درجة الترشيح

 - 4يوجه مدير المكتب مساءلة للمشرف التربوي أو قائد المدرسة في
حال زيادة الفجوة في تقويم أداء معلميهم المرشحين عن خم
درجات لدى ثالثة معلمين فأكثر .
 -0مسؤولية مدير إدارة اإلشراف التربوي ومدير مكتب التعليم متابعة
تأهيل المشرفين وقادة المدار ووكالئها قبل األسبوع الدراسي األول
من العام الدراسي وإجراء االختبارات لهم
 -6يحيل مدير المكتب لكل فريق تقويم (الفريق مكون من عضوين
أحدهما من التخصص واآلخر من خارجه) عدد  6معلمين مرشحين
للتميز في األداء كحد أقصى وعدد  2معلمين قليلي األداء .
 -7يقيم مكتب التعليم حفال تكريميا للحاصلين على شهادة تميز في
األداء التدريسي .
 -0تمنح إدارة اإلشراف التربوي المعلم الحاصل من فريق التقويم
على ( )22درجة فأعلى شهادة تميز في األداء التدريسي .
 – 2تمنح إدارة اإلشراف التربوي المعلم الحاصل من فريق التقويم
على ( )72درجة فأقل مساءلة عن األداء التدريسي وتوصي بإحالته
للفريق الوزاري .
 -0تحدد إدارة اإلشراف التربوي لكل مكتب عدد المعلمين الذين يحق
ترشيحهم وفق ميزانية مشرفي إدارة اإلشراف .
عدد مشرفي إدارة اإلشراف  X 2معلمين لكل مشرف
 -4تقيم إدارة اإلشراف حفال تكريميا للحاصلين على شهادة تميز في
األداء التدريسي .
 - 0تقدم إدارة اإلشراف التربوي عرضا لمساءلة المكاتب التي تزيد
فجوة تقويم أداء معلميها المرشحين عن خم درجات لدى ثالثة
معلمين فأكثر.
 -0يشكل مدير إدارة اإلشراف التربوي فريق تقويم أداء المعلمين .
 -2يحيل مدير إدارة اإلشراف التربوي لكل فريق (الفريق مكون من
عضوين أحدهما من التخصص واآلخر من خارجه) عدد  6معلمين
مرشحين للتميز في األداء كحد أقصى وعدد  2معلمين قليلي األداء .
 -0يختار مدير إدارة اإلشراف التربوي عشوائيا ما يوازي عبء
الفريق في حال زيادة عدد المرشحين .
 -4مسؤولية مدير إدارة اإلشراف التربوي متابعة تأهيل المشرفين
التربويين وقادة المدار ووكالئها قبل األسبوع الدراسي األول من
العام الدراسي وإجراء االختبارات لهم .
 -0يوجه مدير إدارة اإلشراف التربوي مساءلة خطية للمشرف
التربوي أو قائد المدرسة إذا منح أكثر من معلم في تقويم األداء درجة
تعادل معيار التميز ولم يتم ترشيحه .

الصفحة  76من 67

الـفـتـرة المتاحة

اـتنظيم اـداخلي
مجيع عناصر التنظيم الداخلي تقع فـي الـمربع التنظيمي الـمحدد من اخلدمة الـمدنية  ،فَمُع ُّد
التقرير هو الرئيس الـمباشر ( القائد املدرسي ) وفـي حدود اإلمكانات املتاحة حاليًا  ،ويتصف
بسهولة التطبيق  ،ويضمن إجياد تشخيص دقيق ألداء املعلمني ،ونظام للمساءلة واملتابعة
والرقابة على األداء التدريسي .
خطوات التنظيم الداخلي :
يُبْ َنى التصور على إجياد تقويم خارجي طبقي يعاجل أداء الـمعلمني عم التصفية فـي وحدات
ص ِّنف أداءهم وبشروط تضمن املصداقية والشفافية واملنافسة .
تُ َ
اـتصنيف األول

مـعـلمون متـميزون
( شهادة متيز فـي األداء التدريسي )
المستوى األول  :مستوى مكتب التعليم
 : 1يطلب الـمعلم من املشرف املسند إليه إلكرتونيا احلصول على شهادة متيز يف األداء التدريسي
خالل العام احلالي( 93فأعلى ) وبرتشي من قائد املدرسة خالل الشهر األول من الفصل الدراسي
األول .
 : 2يرش الـمشرف الرتبوي من القائمة اليت متت الـموافقة عليها من قادة الـمدارس ( بيان واحد
لكل قسم ) املعلمني املرشحني للحصول على شهادة متيز من مدير مكتب التعليم أو مدير
اإلشراف الرتبوي فـي موعد أقصا األسبوع الثامن من الفصل الدراسي األول .
 : 3حيق للمشرف الرتبوي ترشي ما نسبته  %11من املعلمني املسندين له (  6معلمني يف حال
كان عدد املسندين له  61معلماً ) .
 : 4إذا زادت نسبة املرشحني عن  % 11البد من إرفاق تقرير إلكرتوني فين وصفي لكل معلم يمر
فيه ترشيحه ويرفق استمارة تقويم مماثلة فـي حقوهلا الستمارة تقويم األداء الوظيفي الـمعتمدة
من ديوان اخلدمة الـمدنية جلميع الـمرشحني .
ٍّ أقصى ( 6
حد
ك َ
 :5حيق لقائد الـمدرسة إذا زادت نسبة مرشحيه عن  %21من معلمي املدرسة َ
معلمني فـي حال كان عدد معلمي الـمدرسة  31معلم ًا ) أن يكتب تقريراً فنياً وصفياً يمر فيه
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ترشيحه ويرفق استمارة تقويم مماثلة يف حقوهلا الستمارة تقويم األداء الوظيفي الـمعتمدة من
ديوان اخلدمة الـمدنية جلميع الـمرشحني ،ويصادق مشرف القيادة املدرسية إلكرتونياً على بيان
كل مدرسة  ،أما إذا كان الرتشي فـي حدود النسبة فال يرفق ممرات .
 : 6يتم توجيه مساءلة خطية من قبل مدير مكتب التعليم أو مدير اإلشراف ( للمشرف الرتبوي
أو لقائد الـمدرسة ) عند وجود فجوة فـي تقويم األداء للمعلم الـمرش تساوي أو تزيد عن مخس
درجات لدى أربعة مرشحني فأكثر .
 : 7يلزم مدير إدارة اإلشراف الرتبوي أو مدير مكتب التعليم أو مشرف القيادة املدرسية أن يذكر
نصاً يف بطاقة تقويم الـمشرف الرتبوي او قائد الـمدرسة ـ حقل ( التوجيهات والتوصيات ) ـ نسبة
املصداقية اليت حققها املشرف أو قائد الـمدرسة بعد زيارات فرق التقويم  ،لتمير مصداقية
تقويم املشرف الرتبوي وقائد الـمدرسة.
َ : 8تنْظُرُ جلنة القيادات الـمدرسية يف جتديد التكليف لقائد املدرسة أو بقائه يف املدرسة أو درجة
تأثر تقوميه الوظيفي بناءً على نسبة الـمصداقية يف تقويم أداء املعلمني .
 : 9يُع ُّد كل فريق تقويم قائمة باملعلمني املرشحني ممن زاد حجم الفجوة لديهم أو ساوى مخس
درجات .
ضوابط عامة يف عمل املؤشر :
 : 1يشارك قادة الـمدارس ووكالؤها ممن حيملون شهادة ممارس تقويم وذلك بعد حصوهلم على
برنامج ال يقل عن ثالثة أيام وفق احلقيبة الـمعتمدة واجتيازهم االختبار التــح ـري ـري بـنـسبة ال تقل
عن . % 81

يف احلاالت الطارئة ميكن االستعانة بقائدين اثنني أو قائد ووكيل
 : 2حييل مدير مكتب التعليم أو مدير اإلشراف لكل فريق مكون من عضوين ستة معلمني متميزين
ومعلمني اثنني قليلي األداء كحدٍ أقصى لزيارتهم .
 : 3يقوم فريق التقويم بزيارة املعلم املرش من قبل فريق التقويم يف الفصل الدراسي األول أو
الثاني زيارة واحدة ملزمة وأخرى اختيارية .
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 : 4يُشكل فريق التقويم من عضوين أحدهما من ختصص املعلم ـ إلزاماً ـ واآلخر من ختصص
خمتلف وعليه جيب مراعاة التنوع يف التخصص يف عملية التقويم ويستثنى من ذلك احلاالت
الطارئة فيص التقويم من فريق غري متخصص .
 : 5مسؤولية مدير إدارة اإلشراف وم ـدي ـر مكتب التعليم متابعة تأهيل الـمشرفني وقادة الـمدارس
ووكالئها قبل األسبوع الدراسي األول من العام الدراسي وإجراء االختبارات هلم .
 : 6عند خمالفة قائد الـمدرسة للدرجة اليت وضعها الفريق (مشاركة مع قائد املدرسة) يف أكثر
من  ( % 25واحد من كل أربعة معلمني ) من مرشحيه يلزمه تقديم تقرير وصفي يُفَ ِّن ُد فيه خمالفة
تقوميه للتقويم املعد من قبل فريق التقويم ،ولـمعتمد التقرير أو من يفوضه احلق فـي مناقشة قائد
الـمدرسة ومن ثم اعتماد التقويم وفق ما يرا .
 : 7عند تعدد خمالفات قائد الـمدرسة لفرق التقويم دون ممرات معتمة تنظر جلنة القيادة
الـمدرسية فــي مصداقية تقويم قائد الـمدرسة وتقويم األداء الوظيفي له وجتديد تكليفه أو نقله من
الـمدرسة .
 : 8عند زيادة عدد الـمرشحني عن عبء فرق التقويم احملدد خيتار مدير اإلشراف أو مدير املكتب
من الـمرشحني عشوائياً ما يوازي عبء الفرق ويتم تقويم البقية من قبل قائد املدرسة واملشرف كما
فـي السابق ولو زاد تقوميهم عن املعيار احملدد للتميز  ،لكن ال ُيمْن الـمرش شهادة ،فشهادة التميز
مرتبطة بالفريق .
 : 9إذا مَنَ َ قائد املدرسة أو املشرف الرتبوي أكثر من معلم ـ من خارج قائمة املرشحني ـ يف تقويم
األداء درجة تعادل معيار التميز ومل يكن مرشحاً يوجه هلما مساءلة خطية وإذا مل تكن الـممرات
قوية ينص عليها يف تقويم األداء الوظيفي وتراعى فـي التقويم بقدر مناسب و ينظر فـي اختاذ
إجراءات أخرى .
ُ : 11يديرُ رئيس الشؤون التعليمية فـي املكتب أو من يقوم بدور التنظيم الداخلي لتقويم األداء
الوظيفي للمعلمني ومسؤولية تطبيقه بكافة بنود ملدير املكتب أو مدير اإلشراف .
 : 11تَ ْمنَ ُ إدارة اإلشراف الـمعلم احلاصل على (  ) 98درجة فأعلى من قبل فري ـق ال ـتـ ـقـوي ـم ش ـه ـادة
( متيز يف األداء التدريسي ) وهي من اختصاص إدارة اإلشراف الرتبوي وليست من اختصاص
الـمكاتب وترفع الـمكاتب فقط أمساء مرشحيها بعد اجتياز كافة اإلجراءات إلدارة اإلشراف
الرتبوي .
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 : 12يَ ْرفَ ُع مدير مكتب التعليم إلكرتونياً ـ نهاية الفصل الدراسي األول ـ عدداً من أمساء املرشحني
للحصول على شهادة متيز ـ العدد الذي حددته إدارة اإلشراف لكل مكتب ـ ال يزورهم فريق املكتب .
 : 13يشارك قادة املدارس ووكالؤها ممن حيملون مؤهل ممارس تقويم وذلك بعد حصوهلم على
برنامج ال يقل عن ثالثة أيام وفق احلقيبة املعتمدة واجتيازهم االختبار التحريري بنسبة ال تقل عن
 % 81حتى وإن كانوا من خارج مكتب التعليم على أن يراعى التخصص يف تقويم الفرق .
ُ : 14تعَ َّد ُل م ـؤشرات أداء الـمشرفني الت ـرب ـوي ـي ـن حبيث خيصص لكل مشرف سب ـع ـة أي ـام فـي العام
الدراسي لت ـقويم أداء (  ) 8معلمني ضمن فرق التقويم ألداء املعلمني وبوزن نقطي (  ) 511نقطة
مبعادلة  :عدد املشرفني  4 Xمعلمني .
 : 15ال يص تقويم الفريق مامل ي ـح ـم ـل أعضاؤ شهادة تأهـي ـل ( ممارس تقويم األداء الوظيفي )
بعد أن حيصل على برنامج تدرييب مكثف يف تقويم األداء الوظيفي وجيتاز يف نهايته بـ  % 81اختباراً
حتريرياً فـي الئحة تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية ومذكرتها التفسريية ومين
شهادة من إدارة اإلشراف الرتبوي ( تأهيل ممارسة تقويم األداء الوظيفي ) بعد اجتياز االختبار،
ويُعَ ُّد هذا من مسؤولية إدارة اإلشراف الرتبوي ،ومدير مكتب التعليم .
 : 16ال تص أي إجراءات غري إلكرتونية وال يعتد بها ابتداء من ( املعلم  ،املدير  ،املشرف الرتبوي
رئيس الشؤون التعليمية ،مدير مكتب التعليم  ،فريق التقويم  ،مدير إدارة اإلشراف  ،فريق تقويم
األداء الوظيفي باإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي ) .

املشرف الرتبوي يف املؤشر  :هو مشرف املادة الدراسية أو القيادة املدرسية فقط .
الـمستوى الثاني  :مستوى إدارة اإلشراف التربوي ( الـمحافظات التي فيها مكاتب )
 : 1حييل مدير اإلشراف لكل فريق من عضوين أحدهما من التخصص وآخر من خارجه عدد
مثانية معلمني كحدٍ أقصى من املرشحني من مكاتب التعليم .
 : 2حتدد إدارة اإلشراف لكل مكتب عدد املعلمني الذين حيق ترشيحهم وفق ميزانية مشريف إدارة
اإلشراف على النحو التالي  :عدد مشريف إدارة اإلشراف  8 Xمعلمني لكل مشرف .
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 : 3تقيم مكاتب التعليم أو إدارات اإلشراف الرتبوي اليت ليس فيها مكاتب ـ إلزاماً ـ نهاية كل
عام دراسي وقبل متتع الـمعلمني بنجازاتهم السنوية حفال لتكريم املعلمني احلاصلني على شهادة
متيز  ،وذلك حبضور أحد القيادات العليا فـي اإلدارة ومبشاركة جمتمعية تقدم حوافز قيمة
وال يغين احتفال مكاتب التعلي ـم عن إدارة اإلشراف الرتبوي  ،ويُدْ َرجُ إقامة احلفل فـي مؤشرات
إدارة اإلشراف الرتبوي بوزن (  ) 511نقطة ،ويُدْ َرجُ الستقطاب اجلهات الداعمة لتكريم الـمعلمني
الـمتميزين وفق شواهد (  ) 511نقطة أخرى .
 : 4تقدم إدارة اإلشراف الرتبوي عرضًا لـمساءلة الـمكاتب اليت تزيد فجوة تقويم أداء معلميها
الـمرشحني عن (  ) 5درجات لدى (  ) 4معلمني .
الـمستوى الثالث  :مستوى اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بالوزارة .
 : 1يطلب الزائر الوزاري من اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي قائمة الـمتميزين يف ختصصه ويزور
منهم معلماً واحداً على األقل مبشاركة مشرف التخصص من إدارة اإلشراف ويعد املشرف الوزاري
مشاركة بينه وبني مشرف التخصص وقائد الـمدرسة استمارة تقويم أداء وظيفي للمعلم .

 : 2عند حصول املعلم يف تقويم األداء الوزاري على ( )98فأكثر مين شهادة متيز تدريسي وزارية
ومتن مدرسته ( )1511نقطة إضافية واملكتب التابع له املعلم ( )511نقطة ( متيز تدريسي ) .
 : 3تنظر اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي عن طريق مشاركة جمتمعية يف إقامة حفل تكرميي
للمعلمني املتميزين يف األداء التدريسي يف كل ختصص من كل منطقة أو حمافظة.

التصنيف الثاني
معلمون ذوو أداء أقل
( إحالة ومساءلة معلم قليل األداء )
المستوى األول  :مستوى مكتب التعليم .
ح ٍد أعلى ) من املعلمني املسندين إليه ممن يرى أنه يستحق
 : 1حييل املشرف الرتبوي  ( % 3كَـ َ
يف تقويم األداء (  79درجة فأقل ) وباالتفاق مع قائد الـمدرسة إىل فريق التقويم ( معلمان فـي
حال كان عدد املسندين له  61معلماً ) فـي موعد أقصا األسبوع الثامن من الفصل الدراسي
األول .
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 : 2إذا زادت نسبة مرشحي املشرف عن  % 3من معلميه املسندين له (  2معلمني ـ تقريباً ـ فـي حال
كان عدد املسندين له  61معلماً ) يرفق إلكرتونيًا تقرير فين لكل معلم يذكر فيه ممرات
اإلحالة وصفيا مماثال حلقول األداء الوظيفي ويرفق استمارة تقويم جلميع الـمحالني .
 : 3إذا زادت نسبة مرشحي قائد املدرسة عن  % 6من معلمي الـمدرسة (  2معلمني ـ تقريباً ـ فـي
حال كان عدد معلمي الـمدرسة  31معلماً ) يكتب تقريراً فنياً وصفياً لكل معلم يمر فيه إحالته
مماثال حلقول األداء الوظيفي ويرفق استمارة تقويم لـمشرف التخصص ويصادق مشرف القيادة
املدرسية إلكرتونياً على بيان كل مدرسة  ،أما إذا ك ـان الت ـرش ـي ـ فـي ح ـدود ال ـنسـبـة فـال تـرف ـق
ممرات .
 : 4حييل مدير مكتب التعليم أو مدير إدارة اإلشراف الرتبوي لكل فريق  8معلمني فـي سبعة أيام
ستة معلمني متميزين ومعلمني اثنني قليلي أداء .
 : 5يـق ـوم ف ـري ـق الت ـق ـوي ـم ب ـزي ـارة الـمعلم الـمحال من قبل فريق التقويم فـي الفـص ـل الدراسي
األول أو الثاني زيارة واحدة ملزمة وأخرى اختيارية .
 : 6عند خمالفة قائد املدرسة للدرجة اليت وضعها الفريق مشاركة مع قائد املدرسة يف أكثر
من  ( % 51واحد من كل معلمني اثنني ) ممن متت إحالتهم فيلزم تقديم تقرير وصفي يُ َف َّندُ فيه
التقويم الـمعد من قبل فريق التقويم  ،ولـمعتمد التقرير أو من يفوضه احلق فـي مناقشة قائد
الـمدرسة ومن ثم اعتماد التقويم وفق ما يرا .
 : 7عند تعدد خمالفات قائد الـمدرسة فـي فرق التقويم دون ممرات معتمة تنظر جلنة القيادات
الـمدرسية يف مصداقية تقويم قائد املدرسة وتقويم األداء الوظيفي له وجتديد تكليفه أو نقله من
املدرسة .
 : 8عند زيادة عدد الـمرشحني عن عبء فرق التقويم الـمحدد خيتار مدير اإلشراف الرتبوي من
الـمرشحني عشوائياً ما يوازي عبء الفرق  ،ويتم تقويم البقية من قبل قائد الـمدرسة والـمشرف
الرتبوي كما يف السابق ولو زاد تقوميهم عن الـمعيار الـمحدد لإلحالة.
 : 9يدير رئيس الشؤون التعليمية يف الـمكتب أو من يقوم بدور التنظيم الداخلي لتقويم األداء
الوظيفي للمعلمني ومسؤولية تطبيقه بكافة بنود لـمدير الـمكتب أو مدير اإلشراف .
 :11متن إدارة اإلشراف الرتبوي الـمعلم احلاصل على (  ) 79درجة فأقل من قبل فريق التقويم
مساءلة عن األداء الت ـدري ـس ـي ولـها أن ت ـوصـي بنحالتـه إىل الـفريق الوزاري  ،وهلا أن تتخذ من
اإلجراءات ما ترا مناسبا .
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 :11يرفع مدير مكتب التعليم إلكرتونياً ـ نهاية الفصل الدراسي األول ـ عدداً من أمساء
الـمرشحني للحصول على شهادة متيز ( العدد الذي حددته إدارة اإلشراف لكل مكتب ) ( .ال
يزورهم فريق املكتب )
 :12تعدل مؤشرات أداء املشرفني الرتبويني حبيث خيصص لكل مشرف سبعة أيام يف العام
الدراسي لتقويم أداء (  ) 8معلمني ضمن فرق التقويم ألداء املعلمني وبوزن نقطي ( )511نقطة
مبعادلة :عدد املشرفني  4 Xمعلمني .
 :13ال يص تقويم الفريق مامل حيمل أعضاؤ شهادة تأهيل ( ممارس تقويم األداء الوظيفي )
بعد أن حيصل على برنامج تدرييب مكثف يف تقويم األداء الوظيفي وجيتاز يف نهايته بـ % 81
اختباراً حتريرياً فـي الئحة تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية ومذكرتها
التفسريية ومين شهادة من إدارة اإلشراف الرتبوي ( تأهيل ممارسة تقويم األداء الوظيفي ) بعد
اجتياز االختبار  ،ويعد هذا من مسؤولية مدير مكتب التعليم ومدير إدارة اإلشراف الرتبوي .
 :14ال تص أي إجراءات غري الكرتونية وال يعتد بها ابتداء من املعلم فاملدير فاملشرف فاملساعد
يف املكتب فمدير املكتب ففريق التقويم فمدير اإلشراف ففريق تقويم األداء الوظيفي يف إدارة
اإلشراف فالوزارة .
المستوى الثاني  :مستوى إدارة اإلشراف التربوي ( الـمناطق التي فيها مكاتب ) .
 : 1حييل مدير اإلشراف لكل فريق من عضوين أحدهما من التخصص وآخر من خارجه معلمني
اثنني قليلي األداء كحدٍ أقصى من احملالني من مكاتب التعليم .
 :2حتدد إدارة اإلشراف الرتبوي لكل مكتب عدد املعلمني الذين متت إحالتهم وفق ميزانية مشريف
إدارة اإلشراف على النحو التالي :
عدد مشرفـي إدارة اإلشراف  ( 2 Xمعلمني لكل مشرف )

المستوى الثالث  :مستوى اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بالوزارة
 :1يطلب الـمشرف الرتبوي العام الزائر ـ الوزاري من اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي ـ قائمة
الـمعلمني احملالني قليلي األداء يف ختصصه ويزور منهم على األقل معلماً واحداً  ،ويعد املشرف
الوزاري مشاركة بينه وبني مشرف التخصص وقائد املدرسة استمارة تقويم أداء وظيفي للمعلم .
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 :2عند حصول املعلم يف تقويم األداء الوزاري على ( )79درجة فأقل تتم مساءلته ـ وزارياً ـ عن
أدائه التدريسي .
 :3تنظر اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي يف اختاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة .

يتم تقويم األداء الوظيفي للمعلمني ـ التنظيم الداخلي ـ وفق اخلطوات التالية :
 : 1حصول قائد املدرسة على شهادة تأهيل تقويم األداء الوظيفي بعد دورة تدريبية ال تقل عن
ثالثة أيام واجتياز االختبار التحريري مبا ال يقل عن . % 81
 : 2حصول وكيل املدرسة على شهادة تأهيل تقويم األداء الوظيفي بعد دورة تدريبية ال تقل عن
ثالثة أيام واجتياز االختبار التحريري مبا ال يقل عن . % 81
 : 3مشاركة قائد املدرسة يف فرق تقويم األداء الوظيفي ثالثة أيام على األقل بنفادة معتمدة .
 : 4مشاركة وكيل الـمدرسة فـي فرق تقويم األداء الوظيفي ث ـالث ـة أي ـام ع ـل ـى األق ـل بنف ـادة
معتمدة .
 : 5تقيم املدرسة كل عام دراسي حفال تكرمييا للمعلمني احلاصلني على شهادة متيز حبضور
مدير اإلشراف الرتبوي أو مكتب التعليم .
 : 6تستقطب الـمدرسة شراكة جمتمعية وتوثقها لتكريم الـمعلمني الـمتميزين  ،وتقوم إدارة
اإلشراف أو مكتب التعليم بعملية تقويم درجة الشراكة .
 : 7متن الـمدرسة درجة تنازلية لدرجة قربها من الـمتوسط وفق معادلة متوسط تقويم األداء
الوظيفي للمدرسة للعام السابق عن الدرجة (  ) 86حتكيماً.
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خالصة مؤشر األداء التدريسي :
يقيس الـمؤشر فـي نهاية العام :
 : 1نسْ َبة املعلمني احلاصلني على شهادة متيز يف األداء التدريسي يف كل مدرسة ومكتب تعليم
ويف كل إدارة تعليمية وعلى مستوى الوزارة .

 : 2نسْبة الـمعلمني الـمحالني واحلاصلني على أداء قليل فـي األداء التدريسي فـي كل مدرسة
ومكتب تعليم  ،وفـي كل إدارة تعليم  ،وعلى مستوى الوزارة .
 : 3نسْ َبةُ الـمعلمني الـمتميزين إىل نسبة قليلي األداء من إمجالي عدد الـمعلمني على مستوى
إدارة اإلشراف الرتبوي  ،وكل مكتب  ،وكل إدارة تعليم  ،وعلى مستوى الوزارة .

ج َرى
تُ ـ ْع ـ َت ـ َمـدُ نـ ـسبـ ـة الـ ـسن ـة األوىل لـ ـتـ ـطب ـيـق الـم ـؤش ـرات قـي ـم ـة مـعـيـارية ( تُ ْ
عليها مقارنة على الـمستويات األربعة ) ،وتستخرج قيمة التقدم أو الرتاجع .
لالستفسارات والـمقرتحات والـمالحظات يتم التواصل مع
الدك ـت ـور  :لطفي بن ص ـال ـ الـمرض ـي 1513139616
األستاذ  :حممد بن عبدالرمحن الـمشعف 1515763961
األستاذ  :حممد بن عبدالرمحن الـيحيى 1555416185
األستاذ  :عايض بن علي الـشمراني 1542939389
األستاذ  :غازي بن بهاج القثامي 1565541145
أو على الميد اإللكلرتوني اآلتي

edarh18@gmail.com
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