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 .نقطة( 044)  املدرسية/ بناء اخلطة اإلشرافية : أوال  

 مالحظات املستحق النقاط املعيار احملور م

 البيانات  1

كمية أو نوعية يف قاعدة لكل هدف أو برنامج بيانات 

 .البيانات

04   

0  

يليل حت

 الواقع

نقاط القوة و فرص التحسني يف  رامثاستحتديد أوجه 

 .اخلطة 

14   

3  
نقاط ضعف و مواجهة معاجلة حتديد أوجه 

 .التهديدات اخلارجية يف اخلطة

14   

0  
لكل مؤشر اجناز مرجعية رقمية أو نوعية يف قاعدة 

 (معيار –قيمة مرجعية )البيانات 

04   

5  

كل مؤشر إجناز قيمته احملددة تتوافق مع نقاط القوة 

مقدار اإلجناز احملدد )و الضعف و الفرص و التهديدات 

 (مقبول أو مرفوض يف املؤشر

04   

6  
 الرؤية

هناك ارتباط بني الطموح يف الرؤية و نقاط القوة و 

 .الفرص 

14   

7  
هناك ارتباط بني الواقعية يف الرؤية و نقاط الضعف 

 .والتهديدات 

14   

8  

 الرسالة

   5 .متيز الرسالة عن غريها

   5 .تعطي املفهوم نفسه يف حال قراءتها من عدة أشخاص  9

   5 قيلة األلفاظ مع الوفاء باملعنى: خمتصرة  14

   5 .مقارنة مع حتيليل البيئة: واقعية   11

10  
األهداف 

 العامة

تضمنت اخلطة أهدافًا عامة منسجمة مع الرؤية و 

 .الرسالة

14   

13  
عند حتويل اهلدف العام إىل سؤال فإن األهداف 

 .عنه  ـيف جمميلها  ـ التفصييلية جتيب

34   

10  

األهداف 

التفصي

 لية

   34 .من األهداف % 74قابيلة ليلقياس يف 

   14 (حروف العطف)خالي من : غري مركبة  15

16  
عند قراءتها من أكثر من :  واضحة و مفهومة

 .شخص

14   

17  
عند حتويل اهلدف التفصييلي إىل سؤال فإن جممل 

 .الربامج جتيب عنه

34   

   04 ترتجم األهداف كل جانب من جوانب البيئة  18

19  

مؤشرات 

 اإلجناز

   14 .هل يتوافق مؤشر اإلجناز مع الفرتة الزمنية

   34 .مؤشرات اإلجناز قابيلة ليلقياس بدرجة عالية بكل دقة  04

01  
مؤشرات اإلجناز لكل هدف تفصييلي حتققه بدرجة 

 .عالية

04   

   04 .مؤشرات اإلجناز حمددة ليلمخرجات و ليس ليلعميليات  00

03  
زمن 

 التنفيذ

من % 74زمن التنفيذ حمدد بالشهر و األسبوع يف 

 .اخلطة

14   

   5 .حددت اخلطة أساليب تنفيذ الربامج و األنشطة  00

05  
التنفيذ باالسم و الصفة  مسئولحددت اخلطة 

 .اإلدارية

5   

06  

نظام 

  املتابعة

حتديد املسئول عن متابعة تنفيذ اخلطة :  نظام املتابعة

 .باالسم

14   

07  
حيدد متى يكون االستفسار الشفوي و  :املساءلةنظام 

 الكتابي و من املسئول عن توجيه املساءلة باالسم ؟

14   

08  
حيدد متى و كيف يتم التعامل مع غري  :نظام املراقبة

 املنفذ؟

14   

09  
عن اعداد التقرير  املسئولحمدد اسم  :نظام التقويم

 .اخلتامي

14   

   044 اجملموع
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 :نقطة ( 044) أولويات اخلطط اإلشرافية و املدرسية/ ثانيًا 

 النقاط الاجمل م

 التحصيل الدراسي   1

 

 سيلوكيات الطالب و قيمهم  0

 التعيلم النشط  3

 (األداء النوعي ليلمدسة -األداء الوظيفي ليلمعيلمني-األداء التدريسي)تقويم   0

 االنضباط املدرسي  5

 التنمية املهنية  6

 تقويم بناء و تنفيذ  7

 اخلطط املدرسية  8

 البيئة املدرسية  9

 اخلدمات املساندة  14

 الزيارات الفنية ملشريف املواد و القيادة املدرسية  11

 املبادرات  10

 اإلرشاد الطالب  13

 النشاط الطالبي  10

 امليزانية التشغييلية  15

 

 

 :........................................................................ :اسم عضو جلنة التقويم      ........................................................................:اسم رئيس الشعبة 

 :التوقيع             :التوقيع 

          

 ........................................................................:: اسم عضو جلنة التقويم         :النتيجة

 :التوقيع     ..........................: الدرجة املستحقة بعد التدقيق 

 

                               % : )           (النسبة املئوية 

 

 

 : يعتمد مدير املكتب   

 

 

 بن رده احلارثي  عبداهلل. د

 

 

 

 


