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 يقديت: 
ام عا توافقاًا ماا الحة ال التمظيميال ل عمال التطاوعي لمادارس التع ايم العاام ل، هومؤشرات هومعايير  المتميزالعمل التطوعي  يهدف هذا الدليل إلى تفسير مجاالت

مجموعل من المجااالت الرةيسال، و ال مجاال يتضامن مجموعال مان المعاايير، و ال معياار يتضامن التفسيري يتضمن هذا الدليل  يث ها ، 6347ها/6341الدراسي 
 مجموعل من المؤشرات الدالل ع يه.

تقييماات،  لأماام  ال مؤشار أربعافيوضاا قاب ل ل قياس،  دا  أو س و ياتلأل دالةل وشواهد  ويل المؤشر إلىتيط ب من الجهل المتقدمل ويح ظ أن الدليل التفسيري 
 .(  6(، مقبول ) 2(، جيد ) 4) (، جيد جداً  3هي: ممتاز )

ع اى  التي وضاعها المتقادم ل جااةزة دا لأل شواهدالدالةل و ال : ال صول في هذا المؤشر ع ى الدرجل العظمى وهى أربا درجات، أي أن  لأن " ممتاز " تعمىبع مًا 
أو  أو دلايحً  اً " معمااه أن جمياا الشاواهد الدالال ماا عادا شااهد إثباتاات ومساتمدات تادل ع يهاال فالدرجال المسات قل  ام ال، وه اذا بالمسابل لاا " جياد جاداً ب وفرة،المؤشر مت

 وه ذا.، اً وا د اً مستمد
المتمياز فاي ضاو  مجموعال مان المعاايير العمال التطاوعي ر ،  ب ياث يم ان ايتيااالمتمياز العمال التطاوعييم تقا ياتم  ياف : أماه يوضا وفائدة الدليل التفسييري ىي 

ساوا   التع ايم )الممااطأ أو الم افظاات( إدارات، ويتم ترشي  مشروع وا د فقط من إ دى المدارس المتقدمل لجاةزة العمل التطوعي ع ى مساتوى  والمؤشرات الع ميل
 .دايل المم  ل أو يارجها
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 :دنيم درجاث انتقييى
 مصادر أيرى تساعد في دقل التقويمل ليعطي درجات ع ى المجاالت األساسيل ل تميز،  وأيي ط ب الترشي ، يستيدم المقيم دالةل التميز الواردة ف 
 ي:أتمجال سيقيم ع ى تدرج من أربا مقاط  ما يمؤشر ضمن المعيار والو ل        
 الوصف الدرجة التقييم م

 4 ممتاز  .1

 ، ويت دد ذلك في:اتارات واألدا تميزًا في التم ن من المعارف والمه لرش درسل المظهر المت
 .إجابات موثقل لجميا المتط بات 
 إثبات شامل لجميا المتط بات. وجود 

 عاليًا من الفاع يل والمضج. أمث ل ومراجا وا  صا ات تبين مستوىً  تضمين 

 بأدلل ووثاةأ مت ام ل. الدعم التام 

  اإلجابات ع ى  ثير من المؤشرات المؤثرة.  ا توا 

 ماسقل وشام ل.ن أف ار متيتضم 

 المدرسل ما يط ب منتفوأ جابات اإل. 

 صور مصدقل ل افل الشهادات والوثاةأ تقديم. 

 3 جيد جًدا  .2

 ، ويت دد ذلك في: اتلتم ن من المعارف والمهارات واألدا ع ى ادالةل قويل تظهر المدرسل المرش ل 
 .إجابات موثقل تغطي معظم المتط بات 
 إثبات لمعظم المتط بات.  وجود 

 ات  افيل. ن أمث ل ومراجا وا  صايتضم 

 بوثاةأ وسجحت  افيل. التدعيم 
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 الوصف الدرجة التقييم م

  اإلجابات ع ى بعض المؤشرات المؤثرة.  ا توا 

 ن أف ار معقولل.يتضم 

 ر عن وعي وفهم  افيين بالموضوع.يتعبال 

  المدرسلاإلجابات تفوأ ما هو مط وب من. 

 م صور ل افل الشهادات والوثاةأيقدت. 

 2 جيد  .3

 ، ويت دد ذلك في:اتلتم ن من المعارف والمهارات واألدا ع ى ادالةل م دودة ل المرش ل تظهر المدرس
 .إجابات موثقل تغطي بعض المتط بات 
 بعض اإلثباتات لجميا المتط بات.  وجود 

 ن بعض األمث ل والمراجا. يتضم 

 بالوثاةأ والسجحت.  التدعيم 

 ر عن درجل من الوعي والفهم بالموضوع.يتعبال 

  ت ديث وتطوير.إلى  التي ت تاجعض الجوامب بوجود 

 المدرسل اإلجابات متقاربل ما ما يط ب من. 
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 الوصف الدرجة التقييم م

 1 مقبول  .4

 ، ويت دد ذلك في:اتالمعارف والمهارات واألدا  من لتم نع ى ادالةل ضعيفل وغير مقمعل تظهر المدرسل المرش ل 
  وصفيل تغطي ق يًح من جوامب الموضوع. اتاإلجاب 
 أرقام أو وثاةأ أو سجحت.أمث ل أو  عدم وجود 

 إثبات، والعبارات غير مدعمل بالدليل. دم وجودع 

 .األدلل واألرقام المدرجل غير م تم ل وغير  افيل 

 ر عن بدايل تجاوب ما متط بات المعيار والمؤشر.يتعبال 

 .معظم العماصر ب اجل إلى مراجعل وتطوير وت ديث 

 واض ل.الممهجيل غير ال 

 المدرسل توقا مناإلجابات أقل مما هو م. 

 
 ل ترومااااي ل جاااااةزةإذا  ااااان لااااديك أسااااة ل أو استفسااااارات عاااان جاااااةزة التميااااز فااااح تتااااردد فااااي التواصاااال معمااااا عباااار الموقااااا اإل أســــشهت ةــــافعت واستفســــاراث:

dirs.html -http://egate.tamayaz.org.sa/award   أو البريد اإلل ترومي ،@moe.gov.saeae . 
 اإلل تروماييتم االلتزام بالتمسيأ الموجاود فاي م اف التقاديم و الم ددة  اإلل تروميلوفأ القوالب   تابل في م ف الترشي ال ي زم :اإلنكرتونيه  انتقديى مل انتنسيق

 .الب وموع اليط و جمه والهوامش، ما ترقيم جميا الصف اتالياص بالفةل وعدم التعديل ع يه من  يث لون الق
ي طالاب يقادم عمال يط اب مان جمياا المادارس المتقدمال لجااةزة العمال التطاوعي المتمياز تعبةال اساتمارة سااعات التطاوع أل: تطهباث مً  انتقـدو نهجـافزة امل

 .وفأ المموذج الموجود بموقا الجاةزة  تطوعي دايل المدرسل أو يارجها 
 

mailto:eae@moe.gov.sa
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 :حمدداث عايت 

 أن يسيم العمل التطوع  ف  تحقيق أىداف المرحمة الدراسية. .1
 .مجتمعياً  مدرسيًا أو اً العمل التطوع  احتياج شبعأن ي .2
 محم .عمى المستوى اللمتطبيق  قابلً العمل التطوع  مشروع أن يكون  .3
 أن يسيم العمل التطوع  ف  تحسين جوانب حياتية مدرسية أو مجتمعية. .4
 .بالمدرسة طلب(الداريين،اإلمعممين،ال)% من إجمال  أعداد 25بما ال يقل عن العمل التطوع  أكبر قدر ممكن من المجتمع المدرس   ف  أن يشارك .5
 / اقتصادي....الخ(/إعلم / بيئ  اجتماع  / لمتطوع )صح  أخرى ويسمح بأي أنواع  ،المجتمع التعميم يخدم نوع العمل التطوع  أن يفضل  .6
 القائمين بو والمستفيدين منو.كل من أن يترتب عمى المشروع التطوع  نتائج إيجابية عمى  .7
 األنظمة المعمول بيا ف  المممكة العربية السعودية.بأن يمتزم المشروع التطوع   .8
 أن ال يتعارض المشروع التطوع  مع األنظمة والتعميمات الصادرة عن وزارة التعميم.  .9

 ط انتقدو:ةزو
  أو أىمية حكوميةسواء كانت المرحمة ىذه شواىدىا من نفس تكون و المممكة(  داخل)مرحمة دراسية واحدة ف  التعميم العام المتقدمة المدرسة  تمثلأن  -6

 .الكريم تحفيظ القرآن وأ     
 . عام التقدم لمجائزةحتى التعميم ساري المفعول من وزارة قرار رسم  المممكة( خارج ) خارجلممدارس السعودية بالأن تكون  -2
 ثلث سنوات فأكثر . أو خارجيا داخل المممكةسواء كانت  المتقدمةأن يكون قد مضى عمى تأسيس المدرسة  -3
 .سنوات ثلثمن مضى عمييا أكثر قد  داخل المممكة أو خارجياسواء كانت الت  تقدميا المدرسة الشواىد أن ال تكون الدالئل و  -4
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 :جماالث املعايري ويؤةزاتها 

  انتطىعياإلبداع يف املشزوع : اجملال األول
 يقيس ىذا المجال درجة أصالة المشروع التطوع  وجدتو وتفرده . 

 انشىاهداندالفم و املؤةز املعيار و

7 
امتالك أفكار 

 إبداعية

لشواهد من الجهل المتقدمل بما ي قأ  ل يتم وضا ا  بداػُت(. إ)متفردة  َبرز المشروع فكرة أصُلت .1
 ( شواهد3المؤشرات الم ددة ب يث ال يزيد عددها عن )

  .دون االلتزام بتقسيمها بالتساوي بين المؤشرات
َجسد فُه أهدافه  لفظُاً ورمسَاً )تصىَرَاً( َحمل المشروع شؼاراً مؼبراً .2

 ومضامُنه التطىػُت

2 
تقديم قيمة 

 مضافة

 " لمنسىبٍ المدرست" روع قُمت مضافت ػلً المستىي الفردٌَظهر المش.1
 

يتم وضا الشواهد من الجهل المتقدمل بما ي قأ  ل 
 ( شواهد1المؤشرات الم ددة ب يث ال يزيد عددها عن )

 .دون االلتزام بتقسيمها بالتساوي بين المؤشرات
 َظهر المشروع قُمت مضافت ػلً مستىي المجتمغ المحلٍ..2

 ظهر المشروع قُمت مضافت ػلً المستىي الىطنٍ.َ.3
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  املشزوع ختطيطاجملال انثاني: 

 .بواقعية وشموليةلتحقيقه الوسائل والموارد واإلمكانات الالزمة حصر ووتخطيط عملياته  للمشروع، وتحديد أهدافه،يقيس هذا المجال االختيار الواعي 
  انشىاهداندالفم و املؤةز املعيار و

7 

تحديد المشروع 
  ف  ضوءالتطوع  

 االحتياجات
 الفعمية

 .بالمدرسل الدافعل ل عمل التطوعي اال تياجات الواقعيل ي دد.6
يتم وضا الشواهد من الجهل المتقدمل بما ي قأ  ل  

 ( شواهد1ب يث ال يزيد عددها عن ) ،المؤشرات الم ددة
 .دون االلتزام بتقسيمها بالتساوي بين المؤشرات

 .  مشاريا التطوعيلاال تياجات الواقعيل لهذه أولويات رتب ي.2
 .وفرأ عم ها الم دد من قبل المدرسلالمشروع التطوعي  يوصَّف.4

2 

 التخطيط لممشروع 
 التطوع  

اإلعداد المنظم )
 (لممشروع

 . ال قيقيالواقعي   تياج االأهداف المشروع وفأ  ي دد.6

د من الجهل المتقدمل بما ي قأ  ل يتم وضا الشواه
 ( شاهد63المؤشرات الم ددة ب يث ال يزيد عددها عن )

 .دون االلتزام بتقسيمها بالتساوي بين المؤشرات

 .(إلخ....البشريل )سوا  الماديل أو المتط بات الحزمل ل مشروعي صر .2
  .األمشطل والفعاليات التي ت قأ األهدافي دد .4
  .لألمشطل والفعالياتيضا جدواًل زمميًا .3
  .(المتاةج – اآلليات –مؤشرات القياس )األهداف ي دد .5
 .(طوارئ  التيطيط ل) المشروعمسارات بدي ل لتمفيذ يضا .1
 ( الم  ي)بالمجتما المدرسي و  يمشروع التطوعاليطل وثيقل يمشر .7

   .)صا ب صح يل(درسل تشرف ع ى الم ع يا من جهل بعد اعتمادها
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 املشزوع تنفيذ اجملال انثانث: 
 .لو ف  ضوء التخطيط المسبقاإلجراءات المتبعة ف  تنفيذ المشروع التطوع   يقيس ىذا المجال التميز ف 

 انشىاهداندالفم و املؤةز املعيار و

7 
إجراءات االلتزام ب

 التنفيذ األولية

 مشروعثقافل ال بما يشمل مشر دايل المدرسل التطوع يمشر ثقافل.6
يتم وضا الشواهد من الجهل المتقدمل بما ي قأ  ل  .التطوعي الذي سيمفذه

 ( شواهد8المؤشرات الم ددة ب يث ال يزيد عددها عن )
 .دون االلتزام بتقسيمها بالتساوي بين المؤشرات

 .علٌهاالمهام وزع ٌو فرق العمل ٌشكل.2

 .التطوعً همشروععلى  همدربٌو د كل فرٌقعلى أفرااألدوار ٌوزع .4

  .تنفٌذ المشروعالالزمة لالمادٌة اإلمكانات ٌوفر .3

2 
تطبيق إجراءات 
  التنفيذ األساسية

  لجدول الزمنً المحددل ا  المشروع وفق انطالقٌعلن عن .7

يتم وضا الشواهد من الجهل المتقدمل بما ي قأ  ل 
دون  ( شواهد8رات الم ددة ب يث ال يزيد عددها عن )المؤش

 .االلتزام بتقسيمها بالتساوي بين المؤشرات

 إجراءات المشروع  فً ضوء التخطٌط المسبق.ٌطبق .2

 .ا ل التمفيذ وفقًا لمؤشرات القياسيتابا  تقدم مر .4

 يقدم الدعم الحزم لت سين عم يات التمفيذ. .3

4 

 قنياتالتاستثمار 
 الحديثة

 

ل التواص وسائل) إلعالم لخدمة مشروعه التطوعًاوسائل ٌوظف .7
 (.إلخ... المشروعاالجتماعً أو المواقع اإللكترونٌة لخدمة 

يتم وضا الشواهد من الجهل المتقدمل بما ي قأ  ل 
دون  ( شواهد3المؤشرات الم ددة ب يث ال يزيد عددها عن )

 .ي بين المؤشراتااللتزام بتقسيمها بالتساو 
 والمشاركٌن المستفٌدٌنشمل ت لكترونٌةإ بٌانات قاعدةٌستحدث .2

 .الفعالٌات والنتائج المتحققةووالداعمٌن 
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 املشزوع تقىيى اجملال انزابع: 

  .يقيس هذا المجال  مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه

 انشىاهداندالفم و املؤةز املعيار و

7 

 
إعداد أدوات 

 تقويمال
 
 

يتم وضا الشواهد من الجهل المتقدمل بما ي قأ  ل   .ٌصمم أدوات التقوٌم  فً ضوء أهداف المشروع.7
دون  ( شواهد3المؤشرات الم ددة ب يث ال يزيد عددها عن )

 .ٌحدد العٌنات المشاركة فً تقوٌم المشروع.2 .االلتزام بتقسيمها بالتساوي بين المؤشرات

2 
تطبيق أدوات 

 تقويمال

يتم وضا الشواهد من الجهل المتقدمل بما ي قأ  ل   .المحددةات ٌطبق األدوات وٌجمع البٌانات من العٌن.7
دون  ( شواهد1المؤشرات الم ددة ب يث ال يزيد عددها عن )

 .االلتزام بتقسيمها بالتساوي بين المؤشرات
   .ٌعالج البٌانات وٌحللها وٌفسرها.2

  .المخرجات األولٌة لمراحل التنفٌذفً ضوء حسٌنٌة ٌتخذ إجراءات ت.4

 4 
نتائج عرض 

 المشروع 

يتم وضا الشواهد من الجهل المتقدمل بما ي قأ  ل  .تقارٌرالكتابة ضوابط  وفق للمشروعحدٌثا  تقرٌرا  نهائٌا  ٌصدر .7
دون  ( شواهد1المؤشرات الم ددة ب يث ال يزيد عددها عن )

 .تساوي بين المؤشراتااللتزام بتقسيمها بال
 تى  مشر متاةج المشروع ل مستفيدين في المجتما المدرسي والم  يي.2

 .عام التقدم ل جاةزة 
 .المستقب يل ل مشروعات التطوعيل يلجوامب تطوير يتضمن تقريرًا قدم ي.4
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 00صفحت  اللجنة العلمٌة -هـ 7341طبعة  – العمل التطوعً المتمٌزالدلٌل التفسٌري لمعاٌٌر 
 

 

 
 املتًيز: انعًم انتطىعيبطاقت رصد درجاث 

 
 درجت انكهيتان املؤةزاث املعايري اجملاالث و
 22 5 2  التطوعياإلبداع في المشروع المجال األول:  1
 42 12 2 المشروع تخطيطالمجال الثاني:  2
 42 12 3   المشروع تنفيذ المجال الثالث:  3
 32 8 3 تقويم المشروعالمجال الرابع:  4

 132 33 12 اإلجمالي
 

  
 


