المدرسة........................................... :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة
مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة(بنين)
أداة قياس مؤشرات األداء المدرسي (النوعي)

341 /هـ
/
تاريخ الزيارة :
إجمالي النقاط المستحقة ................ :
)
الترتيب ( :

م
1

أعضاء فريق التقويم
االسم

التوقيع

2
3
• استمارات التقويم اليت ال حتتوي على مربرات وتلميحات خمتصرة جدا عن مستوى األداء يف كل جمال وجلميع األعضاء ال يتم قبوهلا مطلقا وال يتم اعتماد نتائجها.
• تكتب تقديرات أعضاء فريق التقويم يف مسودة خارجية ويثبت هنا املتوسط فقط.
( )1 / 1المعيار  /بناء و تنفيذ الخطة المدرسية
( )1المجال  /القيادة المدرسية
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
أسئلة التحقق
المؤشر
رقم المؤشر
على المعلومات والمؤشرات
النقاط
عال
إذا لم يوجد لدى المدرسة صورة من
هل لدى المدرسة صورة من تعميم نتائج تقويم المكتب لبناء
111
التعميم فال تستحق النقاط
خطة المدرسة؟
الفئة األولى =  011نقطة
بناء الخطة
الفئة الثانية =  151نقطة
1/1/1
المدرسية
التعميم؟
إليها
أشار
والتي
المدرسة
فيها
وقعت
التي
الفئة
ما
011
الفئة الثالثة =  111نقطة
الفئة الرابعة =  51نقطة
الفئة الخامسة = صفر
إذا لم يوجد لدى المدرسة صورة من
هل لدى المدرسة صورة من تعميم نتائج تقويم المكتب
111
التعميم فال تستحق النقاط
لتنفيذ (منجزات) خطة المدرسة؟
الفئة األولى =  011نقطة
تنفيذ الخطة
الفئة الثانية =  151نقطة
0/1/1
المدرسية
ما الفئة التي وقعت فيها المدرسة والتي أشار إليها التعميم؟
 011الفئة الثالثة =  111نقطة
الفئة الرابعة =  51نقطة
الفئة الخامسة = صفر
إجمالي الدرجة المستحقة
011
إجمالي

تقدير األداء
قليل
متوسط

الدرجة المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

● المقابلة
●تحليل وثائق
● مالحظة

مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله:
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....

(  )1المجال /القيادة المدرسية
رقم المؤشر

المؤشر

1/0/1

تنفيذ الزيارات
الصفية للقائد
و الوكيل

(  ) 0 / 1المعيار  /الزيارات الصفية للقائد والوكيل
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
أسئلة التحقق
على المعلومات والمؤشرات
النقاط
عال
هل استكمل القائد أوالوكيل زيارة صفية واحدة لكل معلم
011
على األقل في الفصل الدراسي الواحد؟
هل إجمالي المالحظات والتوصيات المكتوبة شاملة
111
ومتنوعة؟
ماذا قدم للمعلم؟ يُكتفى بنصين اثنين
111
هل هناك نصوص دالة على أنه قدم خبرات للمعلم؟
ويكتبان في المبررات
هل استخرجت المدرسة متوسط األداء الوظيفي لمعلميها من
111
برنامج (نور)؟
هل المتوسط قريب من ( ) 60؟
هل هناك وثائق تدل على توجه القائد
هل هناك دالئل تشير إلى مصداقية المتوسط المستخرج؟
011
والوكيل لوضع تقويم طبيعي مطابق
للواقع؟
هل أولوية الزيارات مخصصة للفئة األولى بالرعاية؟
111
(  ) 51نقطة لوجود البرنامج
هل يوجد برنامج زمني للزيارات على مدار العام يلتزم به
 ) 151 ( 011نقطة لاللتزام بالتاريخ المحدد.
القائد والوكيل ؟
(  3أيام مرونة )
إجمالي الدرجة المستحقة
إجمالي
1111

تقدير األداء
قليل الدرجة المستحقة
متوسط

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

● مالحظة
● زيارة ميدانية
●تحليل وثائق

مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله:
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....

(  )1المجال /القيادة المدرسية
رقم المؤشر

المؤشر

1/3/1

نشر و
ممارسة
المعرفة

(  ) 3 / 1نشر و ممارسة المعرفة
أسئلة التحقق
هل تلقى كل معلم بالمدرسة أو نفذ – على األقل  -ثالثة أيام
تنمية مهنية ذاتية داخلية غير تبادل الزيارات؟
هل التحق أو قدم كل من (القائد  /الوكيل /المرشد /رائد
النشاط /المعلم) ببرامج مهنية خارج المدرسة ال تقل عن
( )3أيام في العام الحالي؟
التحق كل معلم من المدرسة ببرامج مهنية خارج المدرسة
ال تقل عن ( )5أيام في العام الحالي .
نفذ قائد المدرسة بنفسه برامج مهنية للمعلمين ال تقل عن
( )3أيام في العام الحالي .
نفذ وكيل المدرسة بنفسه برامج مهنية للمعلمين ال تقل عن
( )3أيام في العام الحالي .
إجمالي

وزن
النقاط
311

الطريقة اإلجرائية للحصول
على المعلومات والمؤشرات
يقصد بالتأهيل ( تدريب ،محاضرة،
ورشة عمل ) ...

عال

تقدير األداء
قليل الدرجة المستحقة
متوسط

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

051
051
151
151
1111

إجمالي الدرجة المستحقة

ضوابط التنمية المهنية الخارجية للقيادات والمعلمين:
 -1أن يكون المعلم أو القائد المدرسي أو الوكيل منفذا أو مشاركا.
 -0أن يكون عدد األيام ثالثة متصلة أو منفصلة.
 -3أن يكون خروج المعلمين والقيادات المدرسية متوافقا مع البرنامج الزمني الذي حددته إدارة اإلشراف التربوي أو المكتب.
 -4أن تعمل المدرسة موازنة بين حق المعلم في التنمية المهنية وحق الطالب في التعلم.
 -5أن يكون الخروج في أعداد صغيرة بحيث ال يؤثر على الجدول المدرسي.
 -0أن يكون التنفيذ موزعا على العام الدراسي.
مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله:
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....

( )1المجال  /القيادة المدرسية
رقم المؤشر

المؤشر

1/4/1

متابعة
االنضباط
المدرسي

( )4 / 1المعيار  /االنضباط المدرسي
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
أسئلة التحقق
على المعلومات والمؤشرات
النقاط
عال
هل لدى المدرسة صورة من التعميم الرتبي والفئوي الذي
في حال عدم وجود التعميم ال تستحق
أصدره المكتب والمتعلق بقياس غياب الطالب عبر سلسلة
111
المدرسة النقاط
زمنية؟
الفئة األولى =  011نقطة
الفئة الثانية =  151نقطة
ما الفئة التي وقعت فيها المدرسة والتي أشار إليه التعميم؟
 011الفئة الثالثة =  111نقطة
الفئة الرابعة =  51نقطة
الفئة الخامسة = صفر
هناك خصم موثق من درجات المواظبة في برنامج نور على
 311إرفاق نسخة من ( نور )
الطالب المتواجدين في قائمة األكثر غيابا
نسبة غياب الطالب في يوم الزيارة ال تزيد عن  %5كحد
 111مجموع غياب الطالب  /عددهم الكلي
أعلى ويخصم  01نقطة لكل ( )%1زيادة.
هل هناك وثيقة تشير إلى الحسم على المدرسة في انتظام
 111الوثيقة لدى المكتب أو إدارة اإلشراف
الدراسة بعد إجازة رسمية أو طارئة؟
هل يوجد لدى المدرسة إحصائية دقيقة بأيام غياب وتأخر
311
المعلمين واإلداريين خالل العام الحالي؟
هل صور قرارات الحسم مطابقة لقائمة الغياب والتأخر في
111
المدرسة؟
إجمالي الدرجة المستحقة
1011
إجمالي

تقدير األداء
قليل الدرجة المستحقة
متوسط

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

• تحليل وثائق
• مالحظة
• مقابلة

مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله:
............................................................. .............................................................................................................................................................................................
......................................................... .................................................................................................................................................................................................

( )5 / 1المعيار  /التربية السلوكية للطالب داخل المدرسة
( )1المجال  /القيادة المدرسية
األسلوب المستخدم
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
أسئلة التحقق
المؤشر
رقم المؤشر
في القياس(التقدير)
على المعلومات والمؤشرات
النقاط
عال
(  ) 311إذا كانت منعدمة تماما
هل هناك كتابة على جدران المدرسة الداخلية أو الخارجية
 ) 051 ( 311إذا كانت نادرة
أو الطاوالت؟
(  ) 11إذا كانت ظاهرة
(  ) 311إذا كان التزاما عاليا جدا
هل مظهر الطالب/الطالبات الخارجي ملتزم بالزي الوطني
 ) 111 ( 311إذا كان التزاما متوسطا
وليس فيه مظاهر غير مناسبة؟
(  ) 11إذا كان التزاما غير مناسب
(  ) 311إذا كانت نظيفة جدا
 ) 111 ( 311إذا كانت متوسطة
ما درجة مستوى نظافة الفصول؟
(  ) 11إذا كانت غير مناسبة
(  ) 311إذا كانت نظيفة جدا
سلوكيات
 ) 111 ( 311إذا كانت متوسطة
ما درجة مستوى نظافة المرافق؟
الطالب
(  ) 11إذا كانت غير مناسبة
(  ) 311إذا كان التزاما عاليا جدا
هل مستوى انسياب حركة الطالب أو الطالبات في الفناء
 ) 111 ( 311إذا كان التزاما متوسطا
والممرات والمقصف المدرسي يدل على التزام عال تربى
عليه الطالب من فترات طويلة؟
(  ) 11إذا كان التزاما غير مناسب
(  ) 311إذا كان تنظيما عاليا جدا في
1/5/1
هل تنظيم الطاوالت والكتب الدراسية داخل الصف يدل على
جميع الفصول
تربية مستمرة من المعلمين للطالب وليس وليد توجيه
311
(  ) 111إذا كان تنظيما متوسطا
مؤقت؟
(  ) 11إذا كان تنظيما غير مناسب
تالحظ أثناء الوقت بين الحصص أو
هل الحظ الفريق  -أثناء الزيارة – تداول ألفاظٍ غير مناسبة؟  111فسحة الطعام حالة واحدة ( ) 51
نقطة أكثر من حالة تعتبر ظاهرة
هل لدى المدرسة رصد لسلوك الطالب السلبي (العنف،
اإليذاء ،التدخين ،المخدرات ،التعصب ،اصطحاب أدوات
011
رصد حاالت
ممنوعة ،اعتناق أفكار ضالة) في برنامج إلكتروني محدث
السلوك السلبي
ومستمر؟
عند الطالب
التعريفات اإلجرائية الصادرة من
هل درجة وعي المدرسة بتعريف السلوك السلبي مطابق
011
اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي
تماما لما ورد في التعريفات اإلجرائية؟
هل لدى المدرسة قائمة بعدد ونسب تطبيق كل عنصر من
 011شواهد المؤشرات الكمية المدرسية
تفعيل قواعد
عناصر قواعد السلوك في كل فصل دراسي؟
السلوك
هل لدى المدرسة قائمة بعدد ونسب تطبيق كل عنصر من
والمواظبة
 011شواهد المؤشرات الكمية المدرسية
عناصر قواعد المواظبة في كل فصل دراسي؟
إجمالي الدرجة المستحقة
إجمالي
0011
مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله:
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....
تقدير األداء
قليل الدرجة المستحقة
متوسط

( )1 / 0المعيار  /استراتيجيات التدريس
( )0المجال  /عملية التعليم و التعلم
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
أسئلة التحقق
المؤشر
رقم المؤشر
على المعلومات والمؤشرات
النقاط
عال
هل لدى المدرسة إفادات (بطاقات) لكل حاالت تطبيق
استراتيجيات التعلم النشط بالشروط السبعة الواردة في
311
المنظومة؟
 5تطبيقات لكل  11معلمين =
عال =  511نقطة
 3تطبيقات لكل  11معلمين =
ما نسبة تطبيق المعلمين الستراتيجيات التعلم النشط في
511
مستوى تطبيق المدرسة؟
متوسط =  051نقطة
أقل من  3تطبيقات =
استراتيجيات
1/1/0
التدريس
غير مناسب =  11نقطة
 % 01فأكثر =  511نقطة
ما نسبة المعلمين المطبقين الستراتيجيات التعلم النشط
 % 51 511إلى  051 = % 06نقطة
بشروطه السبعة أثناء الزيارة؟
أقل من  51 = % 51نقطة
إذا لم يوجد خصم فتمنح المدرسة
هل هناك خصم موثق على المدرسة لدى مكتب التعليم لعدم
 411النقاط كاملة كل حالة خصم = 01 -
تطبيق استراتيجيات التعلم النشط؟
نقطة
إجمالي الدرجة المستحقة
1011
إجمالي

تقدير األداء
قليل الدرجة المستحقة
متوسط

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

• مالحظة
• تحليل وثائق
• إعداد كتابي

مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله:
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................

( )0المجال  /عملية التعليم و التعلم
رقم المؤشر

المؤشر

1/0/0

استكمال
تدريس
المقررات

أسئلة التحقق

( )0 / 0المعيار  /الخطة الدراسية
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
على المعلومات والمؤشرات
النقاط

هل هناك تأخر واضح وجلي في تدريس المقررات ؟
إجمالي

311
311

عال

تالحظ من خالل زيارة ثالثة فصول
في المدرسة

تقدير األداء
قليل
متوسط

الدرجة المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)
• مالحظة
• تحليل وثائق

إجمالي الدرجة المستحقة

مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله:
..........................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................................

( )3 / 0المعيار  /األنشطة التعليمية المتعلقة بالمواد
( )0المجال  /عملية التعليم و التعلم
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
أسئلة التحقق
المؤشر
رقم المؤشر
على المعلومات والمؤشرات
النقاط
عال
يتم االحتساب وفق المعيار التالي:
تفعيل كتب  % 61من الطالب = عال
=  011نقطة
 011تفعيل كتب  % 51إلى  % 06من
هل كتب النشاط مفعلة؟
الطالب = متوسط =  151نقطة
تفعيل كتب  % 46من الطالب فأقل =
قليل =  11نقطة
011
تفعيل األنشطة هل هناك عناية بملفات إنجاز الطلبة؟
التعليمية
هل الواجبات المنزلية هادفة ومصححة ومتابعة من
1/3/0
011
المتعلقة
المعلمين بعناية؟
بالمواد
( كتب النشاط  -مذكرات الواجبات –
دفاتر الواجبات  -ملفات اإلنجاز )...
 % 61من الطالب = عال = 311
نقطة
هل هناك مالحظات للمعلمين مكتوبة ومنتظمة وشاملة
 % 51 311إلى  % 06من الطالب =
متعلقة بتحصيل الطالب؟
متوسط =  051نقطة
 % 46من الطالب فأقل = قليل =
 51نقطة
إجمالي الدرجة المستحقة
إجمالي
611

تقدير األداء
قليل الدرجة المستحقة
متوسط

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

• مالحظة
• تحليل وثائق
• مقابلة

طريقة التنفيذ:
 حصر كتب النشاط ودفاتر الواجبات في ثالثة فصول من فصول المدرسة في المادة التي تدرس أثناء الزيارة فقط. حصر المالحظات المكتوبة في ثالثة فصول في المادة التي تدرس أثناء الزيارة من خالل (كتب النشاط ،مذكرات الواجبات ،ملفات اإلنجاز )......مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله:
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................

( )4 / 0المعيار  /مصادر التعلم و المختبرات و المعامل
( )0المجال  /عملية التعليم و التعلم
األسلوب المستخدم
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
أسئلة التحقق
المؤشر
رقم المؤشر
في القياس(التقدير)
على المعلومات والمؤشرات
النقاط
عال
تفعيل القاعات هل هناك دالئل تشيرإلى تفعيل قاعات التعلم المساندة في
51
المساندة
المدرسة؟
• مالحظة
التعلم
( 1 / 4 / 0مصادر
• قائمة شطب
هل لدى المدرسة خطة مطبقة بفعالية في كل قاعة من
 ،المختبرات ،
• تحليل وثائق
51
قاعات التعلم المساندة؟
المعامل)
• زيارة ميدانية
إجمالي الدرجة المستحقة
111
إجمالي
مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله(حقل إلزامي يتم تقويم عضو فريق التقويم من خالله) :
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....
تقدير األداء
قليل الدرجة المستحقة
متوسط

( )3المجال  /المخرجات التربوية و التعليمية
رقم المؤشر

المؤشر

1/1/3

تحليل و تقويم
نتائج الطالب

أسئلة التحقق
هل لدى المدرسة وثيقة لتحليل نتائج الطالب في العام
السابق والفصل الدراسي األول للعام الحالي؟
هل ذكر في التحليل أبرز األسباب على النتائج وبطريقة
منطقية وذات عالقة وليست عموميات؟
هل تم وضع حلول مناسبة لألسباب التي تم ذكرها؟
هل تم تطبيق تلك الحلول؟

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

عال

تقدير األداء
قليل
متوسط

الدرجة المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

111
51
51
111

ما التصنيف الذي حصلت عليه المدرسة في اختبارات
المراحل؟

311

ما نسبة الطالب المتميزين في االختبار الخارجي (تجويد
االختبارات) الحاصلين على ( ) 31 , 06 , 06؟

311

ما متوسط نتائج الطالب في االختبار الخارجي (تجويد
االختبارات ) ؟

311

ما الفرق بين متوسط نتائج الطالب في االختبارات الخارجية
(تجويد االختبارات) ومتوسط نتائجهم في مادة موازية لها
(مساوية في الصعوبة ) ؟

311

ما متوسط درجات المدرسة التي حصلت عليها في
االختبارات القصيرة التحريرية للمشرفين؟

311

الفئة األولى =  311نقطة
الفئة الثانية =  151نقطة
الفئة الثالثة =  51نقطة
 311 = % 11نقطة
 011 = % 5نقطة
 % 3فاقل =  01نقطة
 % 15فأقل =  01نقطة
 % 10إلى  011 = % 01نقطة
 % 01إلى  311 = % 31نقطة
 3فأقل = عال =  311نقطة
 = 5 , 4متوسط =  151نقطة
 0فأكثر = قليل =  01نقطة
 0إلى  = 11عال =  311نقطة
 5إلى  = 0متوسط =  151نقطة
 4فأقل = قليل =  01نقطة

• مالحظة
• تحليل وثائق
• مقابلة

رقم المؤشر

المؤشر

أسئلة التحقق

وزن
النقاط

ما متوسط درجات المدرسة التي حصلت عليها في
االختبارات الشفهية للمشرفين؟

311

ما درجة تحسن ترتيب المدرسة في االختبار التحصيلي عن
التصنيف السابق؟

311

ما درجة تحسن ترتيب المدرسة في اختبار القدرات عن
التصنيف السابق؟

311

ما ترتيب المدرسة الفئوي في درجة رضا أولياء األمور عن
تعليم أبنائهم؟

311

هل كرمت المدرسة الطالب المتميزين في الفصلين
الدراسيين األول والثاني؟

311

هل أبرزت المدرسة مستوى أدائها في التحصيل الدراسي
في مكان بارز داخل المدرسة مشتمال على جميع مؤشرات
التحصيل الدراسي وحدثته باستمرار ورسمت له منحنى؟

311

هل أجرى قائد المدرسة في ثالث زيارات للمعلمين من كل
عشرة زيارات اختبارا تحريريا قصيرا وصحح نتائجه؟
هل أجرى وكيل المدرسة في ثالث زيارات للمعلمين من كل
عشرة زيارات اختبارا تحريريا قصيرا وصحح نتائجه؟
هل لدى المدرسة وثيقتا تعزيز مكتوبة من قائد المدرسة ل
(لمعلمين اثنين من كل عشرة معلمين على األقل) متعلقة
بالتحصيل الدراسي؟
هل لدى المدرسة وثيقتا مساءلة مكتوبة من قائد المدرسة ل
(لمعلمين اثنين من كل عشرة معلمين على األقل) متعلقة
بالتحصيل الدراسي؟
إجمالي

الطريقة اإلجرائية للحصول
على المعلومات والمؤشرات
 0إلى  = 11عال =  311نقطة
 5إلى  = 0متوسط =  151نقطة
 4فأقل = قليل =  01نقطة
التحسن ثالثة مراكز فأعلى = 311
نقطة
مركزان =  011نقطة
مركز واحد =  111نقطة
التحسن ثالثة مراكز فأعلى = 311
نقطة
مركزان =  011نقطة
مركز واحد =  111نقطة
الفئة األولى =  311نقطة
الفئة الثانية =  151نقطة
الفئة الثالثة =  51نقطة

عال

تقدير األداء
قليل
متوسط

الدرجة المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

مكان بارز =  51نقطة
شامل جميع مؤشرات التحصيل
الدراسي =  151نقطة
محدث =  51نقطة
وجود منحنى =  51نقطة

111
111
111

(  ) 51نقطة لكل وثيقة

111

(  ) 51نقطة لكل وثيقة

4111

إجمالي الدرجة المستحقة

مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله(حقل إلزامي يتم تقويم عضو فريق التقويم من خالله) :
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....

( )3المجال  /المخرجات التربوية و التعليمية
رقم المؤشر

المؤشر

1/0/3

تقويم أسئلة
االختبارات

أسئلة التحقق
هل تم تحليل أسئلة االختبارات الفصلية ل  % 31من كل
تخصص بالمدرسة؟
أو هل تم تحليل درجة التزام معلمي المرحلة االبتدائية
باالختبارات التحريرية للطالب؟
هل لدى المدرسة أداة معلنة للتحليل؟
هل تم تزويد المعلمين بتغذية راجعة بنتائج تحليل األسئلة؟
هل قدم قائد المدرسة ما ال يقل عن وثيقتي تعزيز للمعلمين
متعلقتين ببناء األسئلة الفصلية؟
هل قدم قائد المدرسة ما ال يقل عن وثيقتي مساءلة
للمعلمين متعلقتين ببناء األسئلة الفصلية؟
إجمالي

( )0 / 3المعيار  /أسئلة االختبارات
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
على المعلومات والمؤشرات
النقاط

عال

تقدير األداء
قليل الدرجة المستحقة
متوسط

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

111
111
111

• تحليل وثائق

111
111
511

إجمالي الدرجة المستحقة

مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله(حقل إلزامي يتم تقويم عضو فريق التقويم من خالله) :
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....

( )3المجال  /المخرجات التربوية و التعليمية
رقم المؤشر

1/3/3

المؤشر

أسئلة التحقق
هل هناك حسم سابق على المدرسة لخروج طالبها بعد
دخول وقت الصالة دون تأدية صالة الظهر جماعة؟
هل دخول الطالب مصلى المدرسة وخروجهم منه وتأديتهم
السنن المرافقة للصالة يدل على تربية مستمرة ومنتظمة
وليست وليدة توجيه مؤقت؟
هل هناك عناية واضحة من المدرسة بأماكن وضوء
الطالب/الطالبات؟
هل هناك عناية واهتمام عال من المدرسة بمصلى
الطالب/الطالبات؟
إجمالي

( )3 / 3المعيار  /التربية على القيم و األخالق بالمدرسة
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
على المعلومات والمؤشرات
النقاط
عال
عند وجود حالة مخالفة واحدة ال
011
تستحق المدرسة النقاط

تقدير األداء
قليل
متوسط

الدرجة المستحقة

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

011
011
011
611

إجمالي الدرجة المستحقة

مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله(حقل إلزامي يتم تقويم عضو فريق التقويم من خالله) :
.......................................................................................... ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................................

( )4المجال  /المبادرات و األعمال المميزة
رقم المؤشر

المؤشر

1/1/4

المبادرات و
األعمال
المميزة

أسئلة التحقق
هل حصلت المدرسة على خطاب شكر متعلق بالتحصيل
الدراسي أو سلوك الطالب؟
هل حصلت المدرسة أو أحد منسوبيها على شهادة تميز
وزارية أو من جهة معترف بها خالل العام الحالي أو
السابق؟
إجمالي

( )1 / 4المعيار  /المبادرات و األعمال المميزة
الطريقة اإلجرائية للحصول
وزن
على المعلومات والمؤشرات
النقاط
أن يكون الخطاب في العام الحالي
أن يكون الخطاب من مكتب التعليم أو
 311جهة أعلى..
أن يتعلق الخطاب بالتحصيل الدراسي
أو سلوك الطالب فقط
311
011

عال

تقدير األداء
قليل الدرجة المستحقة
متوسط

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

العام الحالي أو العام السابق فقط
إجمالي الدرجة المستحقة

مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله(حقل إلزامي يتم تقويم عضو فريق التقويم من خالله) :
..........................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................................

( )5المجال  /اإلرشاد الطالبي
( )6المجال  /األمن و السالمة
رقم المؤشر
1/5
1/0
1/0
1/6
1/6

( )0المجال  /النشاط الطالبي
( )6المجال  /الميزانية التشغيلية
وزن
أسئلة التحقق
النقاط

المؤشر
مستوى اإلرشاد
الطالبي
مستوى النشاط
الطالبي
مستوى التوعية
االسالمية
مستوى األمن و
السالمة
درجة تطبيق
الميزانية
التشغيلية

ما الدرجة التي منحها مشرف اإلرشاد الطالبي المدرسة؟

311

ما الدرجة التي منحها مشرف النشاط الطالبي المدرسة؟

311

ما الدرجة التي منحها مشرف التوعية اإلسالمية
المدرسة؟

311

ما الدرجة التي منحها مشرف األمن والسالمة المدرسة؟

311

ما الدرجة التي منحها مشرف القيادة المدرسية المدرسة
عن درجة تطبيقها الميزانية التشغيلية؟

311

إجمالي

1511

الطريقة اإلجرائية للحصول
على المعلومات والمؤشرات

( )0المجال  /التوعية اإلسالمية
المعيار  /درجة التطبيق
تقدير األداء
قليل الدرجة المستحقة
متوسط
عال

األسلوب المستخدم
في القياس(التقدير)

الفئة األولى =  311نقطة
الفئة الثانية =  151نقطة
الفئة الثالثة =  51نقطة
إجمالي الدرجة المستحقة

مبررات وصفية مختصرة تؤيد وتفسر سبب وضع كل نقطة أعاله(حقل إلزامي يتم تقويم عضو فريق التقويم من خالله) :
............................................................................................................................. .............................................................................................................................
......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ....
_____________________________________ إعداد  /عبدالقادر عمر الجفري – أخصائي التقويم بمكتب التعليم بشمال مكة المكرمة ______________________________________

