
 االداء الوظيفي

 االداء في نظام نور



 :اعداد 

 

المعلمات الشهري    رئيسة وحدة شؤون فاطمه / أ  

 (سابقا  )

 

 43نورة الغامدي      قائدة االبتدائية / أ  



 : مفهوم األداء الوظيفي 
بمفهوم األداء المخرجات واألهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها عن طريق العاملين يقصد 

أي أنه مفهوم يربط , ولذا فهو مفهوم يعكس كل  من األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها, فيها

بين أوجه النشاط وبين األهداف التي تسعى إلى تحقيقها المنظمات عن طريق مهام وواجبات 

 . المنظماتيقوم بها العاملين داخل تلك 

 االداء الوظيفي



 األداء الوظيفي



 عزيزتي قبل البدء في رصد درجات األداء الوظيفي البد من 

 :التأكد من عدة أمور 

 :وتشمل( البيانات) اعداد صفحه االداء الوظيفي/ 1

 .  المرحلة –الحي  -المدرسة  –االدارة  –اسم الوزارة  •

 .مسمى الوظيفة –السجل المدني  –اسم الموظفة رباعي  •

 -تاريخ مباشرتها في التعليم  –درجتها  –مستوى الموظفة •
 .مباشرتها في المدرسة

آخر دورة حصلت عليها  -التخصص  –عام التخرج  -المؤهل •
 .   وتاريخها ومدتها ومدى ارتباطها  بالعمل

 .االداء السابق موجود ومعتمد•

 (  و جميعها تؤخذ من ملف الموظفة)                       



 :تابع

   مالك على هم ممن المدرسة موظفات جميع وجود من التأكد /2
  نشاط رائدة + طالبية مرشدة + اداريات + معلمات)سواء المدرسة

 ألن (حراس + مستخدمات +مختبر محضرة + مصادر أمينة +
 واداريات معلمات) المدرسة منسوبات لجميع شامل التقييم

 .(ومستخدمات

 .التقييم وقت األساسية المدرسة الى المنتدبات جميع ملفات اعادة /3

  للجميع أصلية بانها نور برنامج في المدرسة نوع من التأكد /4
  لها تكون من الن الوظيفي األداء بطاقة للموظفة تظهر حتى

 .بطاقة لها تظهر ال اصليه غير مدرسه

 

 



 اعداد  صفحة االداء الوظيفي
قبل  البدء  بالتقييم  البد من التأكد من بيانات 

 الموظفة في صفحة التقييم من االعدادات



1 

2 

 :والمنطقة اختاري ما يأتيإلدخال اسم الحي 

 االعدادات
 (  على يمين الصفحة)

 اعدادات أخرى
 (  على يمين الصفحة)

 موقع المدرسة
 (  أعلى الصفحة)



 عند اختيار ايقونة موقع المدرسة تظهر لك هذه الصفحة
 (:عدلي حسب المدرسة) 

3 

4 



 :التأكد  من أن كل موظفة مدخله  في مكانها الصحيح

 الوكيالت االداريات المعلمات

 ايقونة شؤون المعلمين

 معلمات

 ايقونة  شؤون الموظفين 

 اداريات
 شؤون المعلمينايقونة 

 وكالء

 المرشدة الطالبية رائدة النشاط الحارس+ المستخدمات 

 ايقونة شؤون الموظفين

 مستخدمين

 شؤون المعلمين

 رواد النشاط  

 شؤون المعلمين

 مرشدو الطالب



البد  ان  تكون  ملفات كل موظفات المدرسة  اصلية في نظام  نور  وفي مدرستهن 

 األساسية

1 

4 

2 

3 

.   ال تخلطي  الجميع

 كل  في  مكانه

رائدة  النشاط  تقيم  كمعلمه  

 وتضاف معهم



 

 التأكد  من االسم  الرباعي -1

 السجل المدني -2

 مسمى الوظيفة-3

 التخصص -4

التأكد من وجود  جميع  المعلمات حتى 

 المنتدبات من المدرسة
1 

2 

من هنا يتم الربط  

 3 بالمشرفة



 طريقة تعبئة البيانات  للموظفة                   
 

1 

الدخول على  بيانتها وتعديل   

 مدرستها الى اصليه 

 :ادخلي على كل موظفة و قومي بما يلي

2 

3 
4 

5 



 فعال/ يجب أن تكون حالة الملف للجميع

التأكد للجميع  

بان حالة  

 الملف  فعال



 االداء للمعلماتالدخول على صفحة 

1 

2 



 :الخطوة التالية

3 



 قومي بتعبئة البيانات

 

اختاري 

األداء 

الوظيفي 

 للمعلم

4 

6 
5 

7 



 حددي االسبوع

 :مالحظة هامه

تنظيما    اسبوعحددي لكل مجموعه   

 .للعمل

 (األسبوع األول)المعلمات : مثال  

 (الثانياألسبوع )االداريات          

 (الثالثاألسبوع )المستخدمات          

وال تنسي األسبوع الذي سجلتي به 

 الزيارة

10 

 اختاري اليوم 9

اختاري تقويم أداء 

 وظيفي

8 

اذا هناك مالحظات 

 تدون هنا

 نحفظ



تظهر بعد عملية الحفظ 

 في الصفحة السابقة

1 
2 

3 

 الفصل الدراسي الثاني

 األسبوع الذي تم تدوين الموظفة فيه

فيما لو أخترت الفئة المستفيدة معلمين ثم نقرت على بحث 

 أدناه ستظهر قائمة بأسماء جميع المعلمات ثم اختاري معلمة

4 



انقري على تقويم األداء الوظيفي 

فتظهر لك بطاقة األداء الوظيفي 

 للمعلمة



 يمكن اضافة وصف في آخر التقييم 

بعد االنتهاء من التقييم انقر على حفظ 

 ثم عودة



عند العودة للبحث في درجة المعلمة المسبق ادخال درجتها نجد أن هناك 

 تعديل وأرشفة: ايقونتين 

يمكن التعديل مالم تتأرشف و بعد ابداء رأي 

 المشرفة

 أيقونة األرشفة تم حذفها هذا العام 



 الموظفة المجازة ولم تقيم لهذا العام

 

لم ُتقيم بسبب تمتعها :  ُيكتب

 .....الى .... من ..... بإجازة 

 .....  وتاريخ ..... بقرار رقم 

يسجل  لها في البنود 

 صفر

1 

2 



استلمي بطاقة تقييم المنتدبة من المدرسة المنتدبة لها 

 ورقياً ثم قومي بإدخال أدائها في مدرستها األساسية
1 

2 

قُيمت في : اكتب 

.....  المدرسة 

المنتدبة لها من 

الى ..... تاريخ 

 .....تاريخ 



 :طريقة التعرف على مدى ارتباط  المشرفة بالمعلمة من

 بطاقه تشخيص المعلم 

الصفحة التي ال يظهر 

فيها اسم المشرفة يدل 

 على أنها غير مرتبطة



وكالء  -تأكدي أن الوكيالت مدونات في ايقونة شؤون المعلمين 

 لكي تظهر لك  بطاقة االداء في الشؤون التعليمية



 :   معلومة هامه
 .عند النقر على أيقونة تحديث البيانات ال تعتمدي

 .فعند وجود خطأ ال يمكن التعديل وفك االعتماد إال من الرئيسي

 لجميع االداريات

ممكن الدخول وتحديث البيانات ولكن ال تعتمدي ألنه لن يفك االعتماد اال مركز 

الدعم في الرئيسي  وفي حال النقر على اعتماد البيانات سيظهر لك مربع 

 .انقري على  ال(   هل انت متأكدة من اعتماد البيانات؟ ) حوار 

1 



 تحديث البيانات

 كيف تعرفين أن االدارية تم تدقيق بياناتها أم ال؟

اختاري اسم 

 االدارية
تحديث بيانات 

 االداري

من شؤون 

 الموظفين

 نقل

 من صفحة االدارية يتضح لك إذا كانت مدققة البيانات أو ال

 حذف عودة عودة تعديل نقل فصل فصل

الصالحيات المتاحة لمديرة 

 المدرسة لمن تم تدقيق بياناتها
الصالحيات المتاحة لمديرة المدرسة 

 لمن لم يتم تدقيق بياناتها



محضرة +  الحارس+ المستخدمات + التأكد من  جميع  االداريات 

 المعمل

1 

2 
3 

4 



 توضيحات هامة



الخيارات السابق شرحها والمختصرة ادناه فقط للبحث عن خطة 

 تم ادخالها سابقا  



 :أما لبدء عملية تقييم من لم تدخل لهم خطة سابقا  فقومي بما هو موضح أدناه









 ملحقات  االداء  الوظيفي



 الصفحة الرئيسية

 

 وزارة التربية والتعليم                                                        التاريخ :

 إدارة للتربية والتعليم للبنات بالريا                                       المشفوعات :

 

   ا ات تقو   األداء الوظيفي ال  و 
 أرفق لكم تقارير األداء الوظيفي حسب البيانات التالية : 

 

 ه    33 ه /434 العام الدراسي :                                 

 المنطقة :                                         الريا  

 ا دارة التعليمية                     إدارة للتربية والتعليم للبنات بالريا  

 المدينة :                                          الريا 

 43المدرسة :                                        االبتدائية 

 المرحلة  :                                        ابتدائي 

   4  44   الهاتف :                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 مديرةالمدرسة 

 

 نورة  عثمان صالح الغامدي

  4  : المدرسة منسوبي عدد

 33 عدد تقارير الوظائف التعليمية 

   عدد تقارير الوظائف ا دارية 

 2 عدد من لم تقوم من المعلمات 

   عدد من لم تقوم من االداريات 

 4 عدد تقارير المستخدمين
   عدد  من لم يقوم من المستخدمين

 مجموع التقارير المرفقة 

4  

  ه436 /ه  43 

وهي الغالف وُيراعى فيها 

 :األلوان التالية 



اللون األخضر 

 لريا  األطفال
اللون البرتقالي 

 للمرحلة االبتدائية

اللون الوردي 

 للمرحلة المتوسطة

اللون األزرق 

 للمرحلة الثانوية



 األولىالصفحة 

 المملكة العربية السعودية                       بسم   الرحمن الرحيم 

وزارة التربية والتعليم                                                                               العام الدراسي    

  ه  43 /434 إدارة التربية والتعليم للبنات                                                                     

 االبتدائية/ 

 تقا     ا  ت الوظا   ال  لي ية
وقف 
 التقييم 

درجة  التقدير
 االداء

 م االسم  المؤهل والتخصص الجنسية العمل الحالي

 1 امينه بنت عبد العزيز بن عبد  العميري ------/ معهد معلمات /ث سعودية معلمة تعليم عام 98n ممتاز ال

 2 اري  عبد المحسن عبد  العيبان بكالوريوس/اقتصاد منزلي سعودية عام تعليم معلمة 98 ممتاز ال
 3 الجوهره بنت عبد  بد دهام بن هندي دبلوم عام سعودية عام تعليم معلمة 100 ممتاز ال
 4 امل عبد المحسن عبدالعزيز المبدل  / دينبكالوريوس سعودية وكيله 99 ممتاز ال
 5 بتلى بنت محمد عتيق الدوسري / عربيبكالوريوس سعوديه عام تعليم معلمة 94h ممتاز ال
 6 تحرير مبارك محمد النزهان  / علومبكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 98 ممتاز ال

 7 جوزاء معجب مطلق العتيبي  -----/ بكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة - - اجازة
 8 حصه عبدالرحمن سعود المقبل دبلوم  / عام  سعودية عام تعليم معلمة 96 ممتاز ال
 9 خزنه عبد  محمد بن صردان دبلوم / دين  سعودية عام تعليم معلمة 96 ممتاز ال
 10 خلود عبدالعزيز محمد الشعالن  /اقتصادبكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 97 ممتاز ال
 11 رحمه محمد بركات البارقي ثانوية فأقل عام سعودية عام تعليم معلمة 99 ممتاز ال
 12 رفعه بنت عبد  بن سعد الشريد  دبلوم / دين سعودية عام تعليم معلمة 99 ممتاز ال
 13 سارة بنت هتيمي راشد الدوسري  / تاريخبكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 97b ممتاز ال
 14 سميرة صالح محمد العمري  / عربيبكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 97 ممتاز ال
 15 عائشة بنت سعد بن محمد التميمي   / عام بكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 99 ممتاز ال
 16 عائشة عبد  مبطى الشهري  ثانوية فأقل / عام سعودية عام تعليم معلمة 98 ممتاز ال
 17 فاطمة حمد راشد الطيار   / دين بكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 98 ممتاز ال
 18 فاطمه على محمد الشهري بكالوريس/ عربي سعوديه عام تعليم معلمة 96 ممتاز ال

 19 فوزه ممدو  اورنس الشعالن دبلوم / اقتصاد منزلي سعودية عام تعليم معلمة - - اجازة
 20 فوزيه بنت جمعان بن على الزهراني  دبلوم / رياضيات سعودية عام تعليم معلمة 96 ممتاز ال
 21 لطيفه صالح على بن فهيد   / عربيبكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 96 ممتاز ال
 22 محضه بلقاسم إبراهيم المغربي   / عربيبكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 96 ممتاز ال
 23 منال محمد عبد  السنيد دبلوم / عام سعودية عام تعليم معلمة 97 ممتاز ال
 24 منيرة بنت صالح بن إبراهيم الصالحى  دبلوم / عربي  سعودية عام تعليم معلمة 98 ممتاز ال
 25 مها فر  مسفر السلمى   / احياء بكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 99 ممتاز ال
 26 موسية بنت يحي حسن العجالني  ثانوية فأقل / عام  سعودية عام تعليم معلمة 100 ممتاز ال
 27 موضى بنت عبد  بن تميم الدوسري عام / فأقل ثانوية سعودية عام تعليم معلمة 99 ممتاز ال
 28 نوال عبداله سليم الزهراني  / تاريخبكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 99 ممتاز ال
 29 نورة عثمان صالح الغامدي  / نفسبكالوريوس سعودية مديرة   ال
 30 نوره محمد مانع الدويغري  دبلوم عربي سعودية وكيله     ممتاز ال
 31 نوره بنت محمد بن على ريشان دبلوم / رياضيات سعودية عام تعليم معلمة 99 ممتاز ال
 32 نوف عبدالرحمن حماد حماد   / انجليزىبكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 100 ممتاز ال
 33 هياء عيسى ناصر الدوسري   / دين بكالوريوس سعودية عام تعليم معلمة 94 ممتاز ال
 34 هياء  سعود بن سعد القرشي  دبلوم / تاريخ  سعودية  معلمة تعليم عام  96 ممتاز ال
 35 وضحى ناصر صنت بن نافل  دبلوم / دين سعودية معلمة تعليم عام ,97 ممتاز ال

كصفحة وهذه ُتصمم 
word 



 الصفحة الثانية

ُتصمم  أيضا  وهذه 
 wordصفحة 



 الصفحة الثالثة

ُتصمم  أيضا  وهذه 
 wordصفحة 



 :بعد صفحات التقارير يتم ادراج بطاقات األداء الوظيفي المسحوبة من نور وتُرتب كالتالي

 .قائدة المدرسة .

 .الوكيالت2.

 .الطالبيةالمرشدة 3.

 .رائدة النشاط4.

 .أمينة المصادر .

 .محضرة المختبر6.

 :مايليالمعلمات وُيراعى في ترتيبهن 7.

ا ثم فاصل  دراج ريا  األطفال والمرحلة االبتدائية في المعلمات     • ُيرتبن أبجدي 

 .معلمات صعوبات التعلم

التخصصات مع مراعاة األبجدية في كل حسب  الثانويو المتوسطالمعلمات في    •

 .التعلمصعوبات ثم فاصل  دراج معلمات , تخصص



   رباعيًا في كل صفحة في المكان ( معدة التقرير)اسم مديرة المدرسة البد من تدوين

 .الصفحاتوالختم لكل مع تدوين التاريخ المخصص لذلك وتوقيعها 

  أن يكون التاريخ المدون عند التسليم لشؤون المعلمات يتطابق وتاريخ التسليم الفعلي. 

 :م حظات هامة

 :تابع ترتيب بطاقات األداء الوظيفي المسحوبة من نور 

 .األبجديةوُيراعى في ترتيبهن االداريات  .

 .الحارسوالمستخدمات  .

 (.2)و (  )النموذجين   .

 .األداء الوظيفيبيان توقيع الموظفات على االطالع على   .



 من وجود عدم حالة وفي {2} - {  } رقم نموذج المرفقات بتعبئة االهتمام ويجب

      عبارة وُتسجل النموذج ُيغلق المرفقة النماذج في الواردة الحاالت عليهن تنطبق

 .والمرفقات البطاقات بين فاصل ويوضع الكراس أخر في وتثبت (ي وج  د ال )

 (2)و ( 1)الصفحات األخيرة النموذجين 

 :اليك هذان الن وذجان



 (1نموذج )الصفحات األخيرة 
                            

                              

                      

                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

#  
 
                                     

         

                

                   

       

       

                         

                          -          - - -   /  /                  
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 مستقيالت- متقاعدات- أسبا  اخرى ( –) منقوالت 

 

#  
 
                                 

      

                               

          

                                                             /  /      - 

                                                     /  /       - 

                              -   / /       - 

                            -   / /       - 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 /       

 /       

                                                                          /                              

      

2 

 (2نموذج )الصفحات األخيرة 



 احلا س+ ط  قة اح ساب  األداء لل س خدمات 

 .36الدرجة في للمستخدمين في نور من •

 : بالطريقة االتية    البد من تحويلها  الى  •

 :مثال      

           36  ÷36   ×     =    

           34  ÷36  ×     = 4 



 سؤال وجواب
 كيف أتأكد من أن جميع موظفات المدرسة مدرجين في برنامج نور؟:  1س

اعداد بيان بأسماء جميع منسوبات المدرسة سواء كن على رأس العمل ومنهن المنتدبات أم لم يكنن : جـ 

علننى رأس العمننل وتوحننيح حالننة كننل موظفننة ثننم مطابقتننه باألسننماء الننواردة فنني نننور و بوابننة الريننا  

 .التعليمية وتكامل

 

 

 كيف أتأكد من ربط جميع منسوبات المدرسة بمشرفة كي يتم تقييمها ؟:  2س

تستطيع مديرة المدرسة معرفة ارتباط  كل موظفة بمشرفة من خالل استمارة الزيارة الصفية  حيث :  جـ 

وفنني حننال عنندم ظهننور اسننم . يظهنر اسننفل االسننتمارة اسننم المعلمننة والمننديرة والمشننرفة حسننب التخصننص

 .المشرفة يعني أنها غير مرتبطة وبذا لن تُقيم

لذا عليك مسبقاً بتحديد مجاالت التدريس لجميع المعلمات سواء من كانت على رأس العمل أو ليسنت       

احنافةً لمنن ال تندرس منن المعلمنات كالمنديرة والوكيلنة , على رأس العمل  في البيان السابق ذكنره أعناله

كني , احنافةً لددارينات والمسنتخدمات والحنارس , ورائدة النشاط والمرشندة الطالبينة و أميننة المصنادر 

 .تربطين الموظفة بمشرفتها حسب تخصصها

 



 سؤال وجواب
 ما الطريقة لضمان تقييم جميع موظفات المدرسة  في نور؟:  3س

فني كنل موظفنة مننهن سنواء منن كاننت علنى رأس العمنل أو ليسنت علنى رأس العمنل بالتأكند منن أن : جـ 

. النوظيفيرصند درجنات األداء قبنل ( أي أنهنا فني مدرسنتها األساسنية ) ملنف أصنلي وأن لهنا وحع فعال 

لنم تقنيم لهنذا العنام بسنبب : ) معلمة تمتعت بإجازة ولنم تُقنيم يُكتنب لهنا فني مسنتطيل أسنفل الصنفحة وأي 

ويتم تقييم اإلدارينات حسنب مسنميات ... (. وتاريخ .... بالقرار رقم .... إلى ... من ........  تمتعها بإجازة 

والتناريخ  12516/3وظائفهن األساسية وليس حسب العمل الذي كلفت بنه بنناء علنى التعمنيم ذي النرقم 

 .   هـ26/8/1419

 

 

 هل يظهر اسم المشرفة في بطاقة األداء الوظيفي للموظفة ؟:  4س

 .يظهر فقط في استمارة الزيارة الصفية, ال : جـ 

 
 



 سؤال وجواب
 من يُقيم الموظفة المنتدبة ؟:  5س

 :فيكون على النحو اآلتيتقييم الموظفة المنتدبة ورصد الدرجات : جـ 
 إليها المنتدبة مديرة المدرسة األساسية وبمشاركة كان الند  جزئياً تُقيم من قبل مديرة المدرسة إذا

 .مع حرورة االستئناس برأي المشرفة المختصة
 بعد نهاية الفصل الدراسي األول تقيم في مدرستها األساسية ويستأنس برأي مديرة المعلمة المنتدبة

 .  إليها والمشرفة المختصةالمنتدبة المدرسة 
 إليها بتقييمها, ومن ثم تُرسل درجاتها إلى مدرستها المنتدبة كان الند  كلياً تنفرد مديرة المدرسة إذا

 .نورفي لتُرصد األصلية 

 لفترة قصيرة يتم تقييمها في المدرسة التي أمضت بها مدة زمنية أطول وكما والموظفة المنتدبة

 .ياُلحظ ذلك أيضاً في المدارس المشتركة
 مديرة المدرسة استالم بطاقات التقييم اإلفرادية  للموظفات المنتدبات للعمل في المكتب التابعة على

 .ألن الموظفة على مالكهاموظفاتها في نور له المدرسة إلدراجهن حمن 

 ألكثر من عام دراسي من منطقة أخرى أو مكتب آخر فتدون بطاقة  تقييمها في    المنتدبة المعلمة

المنطقة المندوبة )أو( المدرسة)الملحوظات والتوجيهات إليها ويدون في خانة المنتدبة المدرسة 

 (.   منها



 سؤال وجواب
 أين تُقيم الموظفة المنتدبة ؟:  6س

 في ظرف وتُرسل ( موقعه ومختومة)المنتدبة يتم رفع تقييمها من المدرسة المنتدبة لها ورقيا : جـ

 .  مختوم ويحتفظ بها في المدرسة األساسية
قُيمت في : ) المدرسة األساسية وتقوم مدرستها األساسية برصد درجاتها وتُدون أسفل الصفحة الى 

مع مراعاة أن يحتسب لمن نفذت الند  عنصر .....( الى تاريخ ..... المنتدبة لها من تاريخ ..... المدرسة 

 .قوة

لذا على مديرة المدرسة األساسية التأكد من ترحيل بيانات موظفاتها المنتدبات من المدارس المنتدبات    

 .لها الى مدرستها األساسية مرة أخرى لرصد درجاتهن ألنها هي المسؤولة عن رصد درجاتهن في نور

 

 كيف يتم تقييم الموظفة المتقاعدة ؟ :  7س

في حال تقاعد الموظفة بتاريخ يسبق رفع تقارير األداء الوظيفي بفترة طويلة ويتعنذر تقييمهنا يشنار : جـ 

شنهرين )أما في حالة إمكانية تقييمها لتواجدها علنى رأس العمنل ,إلى تقاعدها مع توحيح تاريخ التقاعد 

وتقاعدها قبل موعد رفع التقارير بفترة قصيرة فيتم تقييمهنا ويُشنار إلنى تناريخ تقاعندها فني خاننة ( فأكثر

 .الملحوظات والتوجيهات
 



 سؤال وجواب
 كيف تقيم الموظفة المنقولة ؟:  8س

 :وفق  الحاالت التالية : جـ 
الموظفننة المنقولننة داخننل الريننا  ال يننتم إخننالء طرفهننا حتننى يننتم تقييمهننا مننن قبننل مننديرة مدرسننتها أ-

 .المنقولة منها, وعلى مديرة المدرسة المنقولة إليها التأكد خطياً من إنها قُيمت في مدرستها السابقة
المنقوالت من المدرسة بعند اختبنارات الندور الثناني مباشنرة وخنالل شنهرين منن بندء العنام الدراسني  -

تُنندرج أسننمافهن فنني بطاقننات المنندارس المنقننوالت إليهننا, ويننتم تقيننيمهن مننن قبننل مننديرات المنندارس 

 .الالتي باشرن بها مع االستئناس برأي المشرفة المختصة
المنقوالت منن المدرسنة بعند بندء الدراسنة بشنهرين وحتنى إعنداد بطاقنات األداء النوظيفي يُقنيمن فني ت-

 .المدارس  المنقوالت إليها مع االستئناس برأي  مديرة المدرسة المنقولة منها
فيفتر  ان ملفها تنم تحويلنه منن المدرسنة المنقولنة منهنا متضنمناً من باشرت أثناء إعداد البطاقات ث-

وفي حال عندم وجنوده تتواصنل الموظفنة منع مدرسنتها السنابقة إلحضناره ورقيناً . األداء الوظيفي لها

.... قُيمت في المدرسة : ) ويتم رصده في المدرسة المنقولة اليها ويدون في المالحظات والتوجيهات

 ... (.المنقولة منها بتاريخ 
 

                                                                          
 يتبع



 :تابع 

  
الموظفننات المنقننوالت مننن المدرسننة أثننناء رفننع تقننارير األداء الننوظيفي إلننى خننارج إدارة التعلننيم أ-

بمنطقة الريا  والمرفوع لهن تقرير أداء وظيفي مع خطا  النقل يتم إعداد بطاقات إفرادية لهنن 

هنننننـ إلنننننى المنطقنننننة :     /     /          ويقنننننيمن  ويشنننننار إلنننننى أننننننه أخلننننني طنننننرفهن بتننننناريخ 

فنني خانننة ( رفننع لهننن تقريننر فنني حينننه)ويكتننب ......................  لمدرسننة........................... 

 .والتوجيهاتالمالحظات 
الموظفات المنقوالت إلى المدرسة أثناء رفع تقارير األداء الوظيفي منن خنارج المنطقنة والمتوقنع  -

تقييمهن في المنطقة المنقولة منها من قبل مديرة المدرسة المنقولة يُتابع تقييمهن خارج المنطقة 

 .إليها ويجب التأكد من ذلك رسمياً من إدارة شؤون الموظفين
يننتم طلننب درجننات األداء الننوظيفي للعننامين األخيننرين للموظفننات المنقننوالت للمدرسننة مننن منندارس ت-

 .أخرى سواء كان النقل داخليَا أو خارجيَا

 سؤال وجواب



 سؤال وجواب
 من يقيم المعلمة التي حضرت لها أكثر من مشرفة  وأيهن يتم ربطها بها ؟:  9س

حال اشتراك أكثنر منن مشنرفة يندون اسنم المشنرفة للمنادة وفنق المسنار المحندد للمعلمنة أو عندد في : جـ 

 .الحصص األعلى

 

 

 كيف يتم تقييم المرشدة الطالبية؟:  10س

المعلمات المفرغات كليا بقرار من ادارة االشراف تُقيم من قبل منديرة المدرسنة منع مشنرفة التوجينه : جـ 

 .واالرشاد الطالبي

أما المكلفات جزئياً بدون قراًر للعمنل كمرشندات طالبينات يقنيمن كمعلمنات, وينتم تقينيمهن منن قبنل منديرة 

وتُسنتلم المدرسة مع حرورة االستئناس برأي المشرفة المختصنة ومشنرفة التوجينه واإلرشناد المختصنة 

 .المشرفتين ويُؤخذ المتوسطاستمارتين تشخيص من 
 

 

 كيف تقيم المعلمة في المدارس المشتركة ؟ :  11س

على مالك   كنل مدرسنة العامالت الالتي في المدارس المشتركة ترصد درجات األداء الوظيفي لجميع : جـ 

 . في بطاقة مستقلة حسب المرحلة مع التأكد من عدم تكرار األسماء في المدرستين

 



 سؤال وجواب
 ؟إشرافيةالالتي ُكلفن لوظائف من يقيم المعلمات :  12س

مننديره أو مسنناعدة أو مشننرفة تربويننة مننع بدايننة الفصننل : إشننرافيةالالتنني ُكلفننن لوظننائف المعلمننات  :جننـ 

الدراسي الثاني وباشرن في األماكن الالتي ُرشحن لها يتم تقييمهن على وظائفهن السنابقة فني مدارسنهن  

وتدون أحوالهن بالمدارس الالتي باشرن بها بعد الترشيح في بطاقة التقييم الخاصنة  بالمنديرة أو الوكيلنة 

وتندون الدرجنة الكلينة التني /.......( قُيمت معلمة في المدرسنة ) ويكتب في خانة رأي معدة التقرير عبارة 

قُنيمن حصلت عليها في الحقل المخصص لذلك مع أهمية اسنتالم نسنخة منن تقينيمهن  منن المندارس التني 

 .فيها معتمدة ومختومة ويحتفظ بها في المدرسة
 

 

 كيف تُقيم الموظفة الُمعارة ؟ :  13س

 . تقويم الموظفة المعارة عند انتهاء فترة إعارتها من قبل الجهة المعارة إليهايعد : جـ 

 

 

 ماذا يُدون للموظفة المستجدة في تقييم العام الماحي ؟ :  14س

 (.ــ )في البرنامج يوحع لها في خانة تقييم العام الماحي و ما قبله ) الموظفة المستجدة : جـ 

 

 

 

 



 سؤال وجواب

 كيف يتم اعتماد درجة األداء الوظيفي للموظفة في نور؟:  15س

ومننن ثننم تقننوم , التواصننل مننع المشننرفة التربويننة إلخطارهننا باالنتهنناء مننن التقيننيمقبننل االعتمنناد يننتم : جننـ 

درجة التقييم لمن يتبعها فني المدرسنة منن المعلمنات فقنط المشرفة بالدخول من حسابها  إلبداء رأيها حول 

 . باختيار مناسب أو غير مناسب ويتم احافة مالحظات المشرفة في المربع المخصص لذلك

 .وفي حال اختيار مناسب سيتاح لمديرة المكتب اعتماد التقييم بشكل نهائي

وفي حال اختيار عدم مناسب فلن يكون اعتمناد التقينيم متاحناً وسنيظهر خينار الالناء االعتمناد فقنط لينتم منن 

 .خالله الالاء اعتماد التقييم لتتمكن مديرة المدرسة من اعادة التقييم حسب التوجيه ثم اعتماده مرة أخرى

 . أما االداريات والمستخدمات والحارس فيتم االعتماد من المكتب مباشرة

 

 

 كيف يتم رصد درجة األداء الوظيفي لمديرة المدرسة في نور ؟:  16س

 .تقييم مديرة المدرسة عن طريق حسا  مشرفة االدارة المدرسية ثم االعتماد من مديرة المكتب: جـ 

 

 



 هل تقيم المعلمة وفق المنظومة أم وفق العناصر الموجودة في نور ؟: 17س

وينتم مننح المعلمنة درجنة فني األداء , يتم الموافقة عنند التقينيم منا بنين المنظومنة والبطاقنة فني ننور: جـ 

 .في حال توفر شاهد لديها على مشاركتها في منجز داخل أو خارج المدرسة 95أعلى من 

 

 

 ما المدة الالزمة الحتسا  غيا  الموظفة في عنصر المحافظة على أوقات الدوام؟: 18س

 .  من تاريخ االنتهاء من األداء الوظيفي العام الماحي في نور وحتى مرور سنة من ذلك التاريخ: جـ 

هـ 1436/6/16فيتم االحتسا  من  هـ  1436/6/15تم االنتهاء من التقييم في تاريخ  : مثال     

 .هـ1437/6/15وحتى ,

 

 

 ما اقل مدة ممكنة لتقييم الموظفة خالل العام الدراسي؟: 19س

 .الدراسيخالل العام شهرين : جـ 

 سؤال وجواب



 ؟القوة ومواطن الضعفمتى تُحسب مواطن : 20س 

ونقطة حعف لمن لم تنفذ الند  وذلك طبقاً لما ورد في التعمنيم قوة, يُحتسب لمن نفذت الند  نقطة : جـ 

ت بشننأن آليننة تكليننف المعلمننات والموظفننات بننين المنندارس داخننل المنندن لتسننديد العجننز 1/ت277/2رقننم 

وتنندون مننن قبننل المننديرة بعنند االتفننا  مننع المشننرفة المختصننة بينمننا يُسننند للمننديرة وحننع نقنناط القننوة أو 

الضعف ألسبا  أخرى غير الند  مع أهمية أن ال تكون مواطن القوة أو الضعف تكنرارا لعناصنر التقنويم 

األساسية المحددة في البطاقنة اإلفرادينة للموظفنة فيراعنى أن تكنون منواطن القنوة منن األعمنال المتمينزة 

 .منهانوًعا وكًما ومؤداه بحيث يمكن التأكد 

أما مواطن الضعف فهي تشمل المخالفات النظامية والجنزاءات أو القنرارات التني صندرت بحنق الموظفنة 

 .من الجهات التأديبية وتشمل أيضا أوامر الحسم ولفت النظر

 

 

 هل علينا تدوين الوصف أمام كل عنصر في األداء ؟:  21س

ليس حروريا ويمكن تدوين الوصف األخير اسنفل البطاقنة ان كاننت هنناك مالحظنات علنى الموظنف : جـ 

 .سواء اشادة أو تنبيه
 

 سؤال وجواب



  خ اما  

 (.    بل هم اليوم مستسلمون* وقفوهم إنهم مسئولون مالكم ال تناصرون : )تعالى قال         

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : اْبِن ُعَمَر رضي   عنه , َقالَ وعِن         ِ َصلهى  ه ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم : " َقالَ َرُسولُ  ه

تِهِ َمْسُئولٌ َعْن   .  َرِعيه

 :تعالى, فقال يؤدي وظيفة بتسيير من   تعالىاألمانة, ألنه قبِل حمل , مسؤولا نسان         

َمَواِت َواأْلَْرِ  َواْلِجَباِل َفأََبْيَن أَْن َيْحِمْلَنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها ا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعلَى السه ُه وَ  ﴿إِنه َحَملََها اْ ِْنَساُن إِنه

 .﴾َكاَن َظلُوما  َجُهوال  

كل ما بذل منك هو عطاء من قلبك الصادق, ومحاولة جادة  عطاء كل ذي حق فمديرتي الفاضلة       

 .  بكل ما تقومين بهحقه , عطاؤك هذا هو أساس ثقتنا 

 ..  كثرة مهامكفحقا  جزاك   خيرا  على الصبر الذي تحليتي به أمام        

 .بصدق ومثابرةإال أنك مضيت الدرب   خيرا  على أنك رغم وعورة جزاك       

 . واالمتنانفائق الشكر فتقبلي       

 فاط ة س د الشه  : أخ ك  


