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  مقدمة:

الدليل إلى تفسير المجاالت والمعايير والمؤشرات للمعلم المتميز، حيـث يتضـمن هـذا الـدليل مجموعـة مـن        يهدف هذا
  المجاالت الرئيسة، وكل مجال يتضمن مجموعة من المعايير، وكل معيار يتضمن مجموعة من المؤشرات الدالة عليه.

يات  قابلــة للقيــاس، مــن خــالل تقســيمه إلــى   ويالحــظ أن الــدليل التفســيري يهــتم بتحويــل المؤشــر إلــى أداء أو ســلوك   
)، جيد  4تقييمات، هي: ممتاز ( ةمجموعة من اإلجراءات السلوكية أو األدائية القابلة للقياس،  فنجد أمام كل مؤشر أربع

  )  1)، مقبول ( 2)، جيد ( 3جدا (
درجـات، أي أن كـل األفعـال السـلوكية     علماً أن " ممتاز " تعنى : الحصول في هذا المؤشر على الدرجة العظمى وهى أربع 

اإلجرائية الموجودة في الدليل التفسيري على المؤشر متوفرة، ويوجد أدلـة وشـواهد وإثباتـات ومسـتندات تـدل عليهـا؛       
أو  أو دلـيالً  اً" معنـاه أن جميـع الشـواهد الدالـة مـا عـدا شـاهد        فالدرجة المستحقة كاملة، وهكذا بالنسـبة لــ " جيـد جـداً    

  وهكذا. اًاحدو اًمستند
كيفيــة تقـويم أداء المعلــم،  بحيـث يمكــن اختيـار المعلــم     -بشــكل إجرائـي  -: أنــه يوضـح وفائـدة الـدليل التفســيري هـي   

  المتميز في ضوء مجموعة من المعايير والمؤشرات العلمية.
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  :دليل درجات التقييم .1
، وسـجل تـدوين ملحوظـات المـدير،     ييستخدم المقيم دالئل التميز الواردة في طلب الترشيح، وسجل الـدوام الرسـم    
  لمعلم، ودفتر إعداد الدرساخطة و

مصــادر أخــرى تســاعد فــي دقــة التقــويم ؛ ليعطــي درجــات علــى المجــاالت    ةوشــرح المعلــم فــي أثنــاء الحصــة، وأيــ         
  األساسية للتميز في األداء التدريسي، 

  وكل مجال سيقيم على تدرج من أربع نقاط كما يلي:       
  

 الوصف الدرجة التقييم م

 4 متميز 1

  ، ويتحدد ذلك في:تاألداءاوفي التمكن من المعارف والمهارات  اًبدعوميظهر المرشح تميزاً مبهراً 
  اإلجابات موثقة لجميع المتطلبات. ·
  إثبات شامل لجميع المتطلبات. ·
 أمثلة ومراجع وإحصاءات تبين مستوى عالياً من الفاعلية. ·
 بأدلة ووثائق متكاملة.م بشكل كامل يدعت ·
 كثير من المؤشرات المؤثرة.  ناإلجابات ع ·
 متناسقة وشاملة. أفكار ·
 .علمإجابات ما يطلب من الم ·
 مصدقة لكافة الشهادات والوثائق صور ·

2 
جيد 
 3 جدًا

  ، ويتحدد ذلك في: اتيوضح المرشح دالئل قوية للتمكن من المعارف والمهارات واألداء
  معظم المتطلبات.إجابات موثقة تغطي  ·
  إثبات لمعظم المتطلبات.  ·
 أمثلة ومراجع وإحصائيات كافية. ·
 م بوثائق وسجالت كافية.يدعت ·
 بعض المؤشرات المؤثرة.  نإجابات ع ·
 معقولة. أفكار ·
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 الوصف الدرجة التقييم م

 في المجتمع المحيط بها. تأثيرالوعي وال ·
 . علمإجابات تفوق ما هو مطلوب من الم ·
 لكافة الشهادات والوثائق صور ·

 2 جيد 3

  ، ويتحدد ذلك في:اتيوضح المرشح دالئل محدودة للتمكن من المعارف والمهارات واألداء
  إجابات موثقة تغطي بعض المتطلبات. ·
  إثباتات لجميع المتطلبات.  ·
 أمثلة ومراجع.  ·
 بالوثائق والسجالت. تدعيم  ·
 درجة من الوعي والتأثير في المجتمع المحيط بها. ·
 تطوير.اللتحديث وا ·
 .علمة مع ما يطلب من المإجابات متقارب ·

 1 مقبول 4

، ويتحدد ذلك اتالمعارف والمهارات واألداء مندالئل ضعيفة وغير مقنعة للتمكن يوضح المرشح 
  في:

  إجابة وصفية تغطي قليالً من جوانب الموضوع. ·
  أمثلة أو أرقام أو وثائق أو سجالت. ·
 إثبات، وعبارات غير مدعمة بالدليل. ·
 مكتملة وغير كافية.مدرجة غير أدلة وأرقام  ·
 تجاوب مع متطلبات المعيار والمؤشر. ·
 معظم العناصر بحاجة إلى مراجعة وتطوير وتحديث.كون  ·
 منهجية غير واضحة. ·
 علمإجابات أقل مما هو متوقع من الم ·
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  دليل استيفاء بطاقة المعايير: .2
 يستوفي المعلم المرشح في ملف ترشيحه ما يلي:

مـواد تعليميـة مصـورة مـع تعليقـات عليهـا تتضـمن محتـوى الـدرس وموقعـه فـي المـنهج             دالئل التميز في التـدريس:   
ــة            ــذ الشــفوية والمكتوب ــال التالمي ــات فــي أعم ــأمالت وتعليق ــدرس المصــور، وت ــدريس ال ــم فــي ت الدراســي، ورأي المعل

ت المعايير الـواردة  وتفاعلهم مع المعلم، وما يرغب المعلم في تقديمه كدالئل على تميزه في األداء التدريسي ومجاال
 في بطاقة التقييم.

  :  التنسيق .3
عـادي ، وفـي    14حجـم خـط     ) Simplified Arabicيلتـزم المعلـم بكتابـة جميـع األوراق الـواردة فـي ملـف الترشـيح بخـط (         

سـم مـن جميـع االتجاهـات والمحـاذاة يمـين، مـع تـرقيم جميـع          3، وتكـون الهـوامش   Boldغامق  16العناوين حجم خط 
 الصفحات.

  سئلة شائعة واستفسارات:أ .4
لكترونـي للجـائزة   د فـي التواصـل معنـا عبـر الموقـع اإل     إذا كان لديك أسئلة أو استفسارات عـن جـائزة التميـز فـال تتـرد       

www.tamayaz.org.sa  أو البريد اإللكتروني ،info@tamayaz.org.sa   .    
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 تفسير المؤشرات .5
    والتنمية المهنية المجال األول: التمكن العلمي

   ، ومشاركته المتميزة في األنشطة المهنية.يقيس هذا المجال تمكن المعلم من تخصصه العلمي وطرق البحث  

  الشواهد والتفسير  المؤشرات  المعيار

التمكن  .1
من التخصص 

  العلمي.

يمتلك . 1
المؤهالت العلمية 

  المناسبة.

دريسي (صورة من الشهادة في مجال عمله الت (معترف بها)على درجة الدكتوراه يحصل .1
 معادلة الشهادة للجامعات غير السعودية).أو صورة 

دريسي (صورة من الشهادة في مجال عمله الت  (معترف بها)على درجة الماجستير يحصل .2
 للجامعات غير السعودية).معادلة الشهادة أو صورة 

معادلة الشهادة (صورة من الشهادة أو صورة  1على الدبلوم العام في التربية يحصل .3
  للجامعات غير السعودية).

د جداً (صورة من الشهادة أو صورة جيعن على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل  يحصل .4
  معادلة الشهادة للجامعات غير السعودية).

. يتابع مستجدات 2
  تخصصه العلمي.

(نسخة من التقرير مع تحديد المراجع   عن مستجدات تخصصه العلمي اًيعد تقرير .1
 وموضح في التقرير رؤيته التطويرية في ضوء المستجدات).

عن بحث علمي منشور في تخصصه العلمي مع توثيق البحث (نسخة من  اًيعد تقرير .2
 التقرير موضح فيه المستفاد من البحث وأهميته في عمله التعليمي).

عن مؤتمر علمي حديث في مجال تخصصه (نسخة من التقرير مع توثيق  اًيعد تقرير .3
  المؤتمر، وإفادة بالحضور أو المشاركة).

  إللكترونية المرتبطة بتخصصه (نسخة من القائمة).يقدم قائمة بأهم المواقع ا .4

التمكن  .2
من البحث 

  العلمي.

يتمكن من  .1
ات البحث مهار

العلمي في 
مجال 
و التخصص أ

  مجال عمله.

المشكالت التي يشعر (قائمة ب لى بحثشكالت في مجال تخصصه التي تحتاج إيحدد الم  .1
 ).مجال عملهلى دراسة بما ال يقل عن خمس مشكالت في بأنها تحتاج إ

وفق منهج بحث مناسب (نسخة من  مجال عملهيقدم خطة إجرائية لبحث مشكلة في  .2
 الخطة تتضمن عناصر البحث العلمي).

عمل (نسخة كاملة من البحث لحل مشكلة محددة أو اكثر في مجال ال اًعلمي اًيجري بحث  .3
  .باحث)، إفادة بتطبيق البحث من إدارة التعليم، أو خطاب تسهيل مهمة العلمي

                                                           
 الحاصل على بكالوريوس تربوي يعامل كدبلوم عام في التربية. 1
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  الشواهد والتفسير  المؤشرات  المعيار

. ينشر بحوثاً 2
ومؤلفات في 
  مجال تخصصه

بمفرده أو ورقة عمل (نسخة من البحث المنشور أو ورقة العمل  اًعلمي اًينشر بحث .1
  المنشورة أو إفادة بقبول البحث أو ورقة العمل للنشر).

 بمفرده (نسخة من الكتاب). اًمؤلف ينشر كتاباً .2
(نسخة من البحث أو إفادة من الجهة بقبول  بالمشاركة مع آخرين اًعلمي اًينشر بحث .3

  البحث للنشر).
  (نسخة من الكتاب). بالمشاركة مع آخرين اًينشر كتاب .4

التنمية 
المهنية 

  المستدامة .

  
  

التنمية يحقق  .1
  المهنية الذاتية

يستخدم أدوات متنوعة لتحديد حاجاته التطويرية ويضع خطة لتلبيتها (نسخة من  .1
 الخطة التطويرية الذاتية).االدوات ونسخة من 

بتخصصه (نسخة من قرار ترشيحه مع إفادة في الفعاليات المهنية المرتبطة يشارك  .2
 بالحضور).

لمناقشة سبل تطوير العمل (صورة من الدعوات  المعلمينينظم اللقاءات مع  .3
 ضر اللقاءات ).االمرسلة، صورة من مح

 البرامج المعتمدة للتنمية المهنيةبفاعلية في األنشطة و أو متدرب يشارك كمدرب .4
  (إفادة معتمدة بالمشاركة).

  

يحقق التنمية  .2
المهنية 
  الجماعية

(نسخة من المعلمينيعد نشرات عن أهمية التنمية المهنية وتوزيعها على زمالئه . 1
  النشرات مع إفادة من مرجعه بتوزيعها).

 برز نتائجها).عن المشاركات وأوير العمل (تقرير لتط المعلمينيشارك بفاعلية مع . 2
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  المجال الثاني: قيادة التعليم والتعلم 

  :مهارات المعلم في أدائه التدريسييقيس هذا المجال معايير ومؤشرات 

 الشواهد المؤشر المعيار

التخطيط  .1
 للتدريس

يحلل بيئة  .1
 التعلم

البيئة المادية للمدرسة في يحلل البيئة المادية للمدرسة (تقرير معتمد لنتائج تحليل  .1
 ضوء حاجات المعلم لها في عملية التدريس موضح فيه المتوافر منها وغير المتوافر).

يحدد الخصائص العمرية للطلبة الذين يدرسهم (قائمة بالفئات العمرية للطلبة الذين  .2
 يدرسهم وخصائص كل فئة).

طلبة وفق يصنف الطلبة حسب تحصيلهم العلمي (نسخة معتمده لتصنيف ال .3
 تحصيلهم العلمي).

يفعل  .2
التخطيط 
 للتعليم

 يحلل محتوى المقررات التي يدرسها (نسخة معتمدة من استمارة التحليل والنتائج). .1
 لتدريس محتوى المقرر (نسخة معتمدة من الجدول الزمني). اًزمني يعد جدوالً .2
لخطة الدرس (نسخة من النموذج المعتمد وتقرير من صفحة  اًمحدد اًيعتمد نموذج .3

 واحدة ألسباب اختيار هذا النموذج).
يحلل المحتوى المعرفي للدرس في تخصصه (قائمة بمكونات المحتوى المعرفي  .4

حد الصفوف التي يدرسها ونسخة من من كتاب أ 2بشكل عام مع المراجع، صورة لدرس
 تحليل محتواه المعرفي).

اف التعلم للدرس وفق مجاالت األهداف ومستويات كل مجال (قائمة يحدد أهد .5
و لعدة دروس كل مجال مع المراجع، صورة لدرس أ بمجاالت األهداف ومستويات

ونسخة من األهداف الخاصة بها بحيث تشمل جميع المجاالت ومستوياتها مع تحديد 
 مجال ومستوى كل هدف).

ريس الخاصة بمجال تخصصه (قائمة وطرائق وأساليب التد إستراتيجياتيحدد  .6
المراجع، صورة لدرس من كتاب  التدريس الخاصة بتخصصه العلمي مع بإستراتيجيات

س المناسبة لهذا الدرس مع التدري بإستراتيجياتحد الصفوف التي يدرسها وقائمة أ
 ).اإلستراتيجياتسباب اختيار هذه توضيح أ

 

                                                           
 يراعى عدم اختيار الدرس نفسه للشواهد االخرى. وهذه المالحظة عامة لجميع معايير هذا المجال.  عند اختيار درس لشاهد ما2
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 الشواهد المؤشر المعيار

حد الصفوف (صورة لدرس من كتاب أالقة بتخصصه يحدد تقنيات التعليم ذات الع .7
التي يدرسها وقائمة بتقنيات التعليم الالزمة لتنفيذ الدرس مع توضيح كيفية عرضها 

 واستخدامها).
مع المراجع،  ساليب التقويم (قائمة بأساليب التقويم المستخدمة بالتدريسيحدد أ .8

م التي يمكن حد الصفوف التي يدرسها وقائمة بأساليب التقويصورة لدرس من كتاب أ
 استخدامها مع هذا الدرس).

يعد خطة متكاملة لدرس ألحد الصفوف التي يدرسها، على أال يكون قد اختاره في أي  .9
 من الشواهد السابقة (صورة للدرس، نسخة معتمدة لخطة الدرس).

مهارات  .2
 التنفيذ

يدير الفصل  .1
 بمهارة

(تقرير عن اإلجراءات التي ينفذها يهيئ البيئة المادية في الفصل قبل البدء بالدرس  .1
 المادية في الفصل). ةالمعلم لتهيئة البيئ

يهيئ البيئة النفسية في الفصل قبل البدء بالدرس (تقرير عن اإلجراءات التي ينفذها  .2
 النفسية في الفصل). ةالمعلم لتهيئة البيئ

يتبع أساليب مناسبة لتوجيه سلوك الطلبة في الحصة الصفية وللتعامل مع  .3
ساليب التي يفضلها مع توضيح مبسط لكل منها، األالسلوكيات غير المرغوبة (قائمة ب

بالسلوكيات غير المرغوبة التي عالجها واإلجراءات التي اتبعها  ة أخرى معتمدةوقائم
 لمعالجة كل منها). 

يثير دافعية  .2
 الطلبة للتعلم

دافعيتهم للتعلم (نسخة من ارة يستكشف ميول ورغبات الطلبة ويستخدمها في إث .1
صل من ففي لطلبة ابرغبات وميول  لتي استخدمها لذلك، وقائمة معتمدةدوات ااأل

 التي يدرسها، وتوضيح كيفية توظيفها إلثارة دافعيتهم للتعلم). الفصول
يستخدم أساليب تحفيزية في بداية الحصة (قائمة باألساليب التحفيزية التي  .2

 توضيح أثر كل منها).استخدمها خالل العام، مع 
يستخدم أساليب تحفيزية متنوعه خالل مجريات الحصة (قائمة باألساليب التحفيزية  .3

 أثناء الحصة التي استخدمها خالل العام، مع توضيح أثر كل منها).

يمهد للدرس  .3
 بفاعلية

التي اتبعها لتحديد  بيحدد الخبرات السابقة للطلبة ذات العالقة بالدرس (قائمة باألسالي .1
من خالل مثال لدرس  بجراءات التي اتبعها لتنفيذ األساليرات الطلبة السابقة، مع توضيح اإلخب

 ألحد الصفوف). 
حد الدروس يوضح يشعر الطلبة بأهمية المعرفة من خالل ربطها بحياتهم اليومية (تقرير عن أ .2

 لطلبة، صورة من الدرس).جراءات والكيفية التي اتبعها المعلم لربطه بحياة ااإل
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 الشواهد المؤشر المعيار

. يستخدم 4
تقنيات 
التعليم 
 بمهارة.

ختياره لتقنيات التعليم كيفية ايحدد تقنيات التعليم المناسبة للدرس (تقرير عن  .1
المناسبة للدرس، صورة لدرس من كتاب أحد الصفوف التي يدرسها وقائمة التقنيات 

 التي استخدمها في تنفيذ الدرس).
التعليم بالحصة الصفية بإتقان (تقرير حول إجراءات وكيفية توظيف يوظف تقنيات  .2

 في الشاهد السابق لنفس المؤشر). هتقنيات التعليم للدرس الذي حدد
نتجها خالل العام، مة معتمدة لتقنيات التعليم التي أينتج تقنيات تعليمية (قائ .3

نتاج كل تقنية منها إجها، واألدوات التي استخدمها في موضحاً األسباب الداعية إلنتا
 والدرس الذي أنتجت له).

يوجه الطلبة الستخدام تقنيات التعليم الحديثة (قائمة بالتقنيات التي وجه الطلبة  .4
الستخدامها وأسماء الدروس ذات العالقة لكل منها، وقائمة بالروابط اإللكترونية ذات 

 العالقة بدروس أحد الصفوف).

. يستخدم 5
 إستراتيجيات

يس التدر
 بفاعلية.

التدريس  بإستراتيجياتالتدريس الخاصة بتخصصه العلمي (قائمة  إستراتيجياتيحدد  .1
 الخاصة بتخصصه وتعريف موجز لكل منها مع المراجع).

التدريس لكل موقف تعليمي (تقرير حول المعايير التي  إستراتيجياتيحسن اختيار  .2
 التدريس). إستراتيجياتيعتمدها لتحديد 

هداف المعرفية (قائمة إستراتيجيات تدريس مناسبة لتحقيق األيستخدم  .3
التدريس ذات العالقة التي استخدمها، صورة لدرس وتقرير يتضمن  بإستراتيجيات

تدريس التي استخدمها لتحقيقها، ال إستراتيجياتو .األهداف المعرفية للدرس
 ).اإلستراتيجياتجراءات تنفيذ وإ

 بإستراتيجياتهداف المهارية (قائمة مناسبة لتحقيق األإستراتيجيات تدريس يستخدم  .4
التدريس ذات العالقة التي استخدمها، صورة لدرس وتقرير يتضمن األهداف المهارية 

التدريس التي استخدمها لتحقيقها، وإجراءات تنفيذ  إستراتيجياتللدرس و
 ).اإلستراتيجيات

الوجدانية (قائمة هداف إستراتيجيات تدريس مناسبة لتحقيق األيستخدم   .5
التدريس ذات العالقة التي استخدمها، صورة لدرس وتقرير يتضمن  بإستراتيجيات

التدريس التي استخدمها لتحقيقها، وإجراءات  إستراتيجياتاألهداف الوجدانية للدرس و
 ).اإلستراتيجياتتنفيذ 
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 الشواهد المؤشر المعيار

 يجياتبإستراتتدريس مناسبة لتنمية مهارات التفكير (قائمة  إستراتيجياتيستخدم  .6
التدريس ذات العالقة التي استخدمها، صورة لدرس وتقرير يتضمن األهداف الخاصة 

التدريس التي استخدمها لتحقيقها،  إستراتيجياتبتنمية مهارات التفكير للدرس و
 ).اإلستراتيجياتوإجراءات تنفيذ 

 بإستراتيجياتتدريس مناسبة لتنمية مهارات البحث (قائمة  إستراتيجياتيستخدم  .7
لتدريس ذات العالقة التي استخدمها، صورة لدرس وتقرير يتضمن األهداف الخاصة ا

التدريس التي استخدمها لتحقيقها، وإجراءات  إستراتيجياتبمهارات البحث للدرس و
 ).اإلستراتيجياتتنفيذ 

 
لغلق . يهيئ 6

  الدرس بمهارة

 في خطة الدرس). . يخطط مسبقاً لكيفية غلق الدرس (صورة من الجزء الخاص بالغلق1
. يجذب انتباه الطالب إلى نهاية أحداث الدرس وتلخيصه بصورة تبرز عناصره األساسية (تقرير 2

  معتمد من المشرف يثبت حدوث ذلك).
. يساعد الطالب على االحساس باإلنجاز والفائدة من الدرس ويستخدم أساليب شيقة لذلك 3

  (تقرير معتمد من المشرف يثبت حدوث ذلك).
ينهي الدرس في الوقت المحدد له (مشهد معتمد من إدارة المدرسة يثبت التزامه بأوقات . 4

  الدروس).
  

مهارات  .3
 التقويم

ل التقويم  .1 يفعّ
 في التدريس

يحدد أنواع التقويم المناسبة في الحصة الصفية (قائمة بأنواع التقويم الخاصة بتنفيذ  .1
درس، محدد فيها إجراءات تنفيذ كل نوع، وصورة لدرس وتقرير يوضح كيفية تطبيق أنواع 

 التقويم المختلفة فيه).
يستخدم أدوات تقويم متنوعة (قائمة بأدوات التقويم التي استخدمها موضح الهدف  .2

 .)استخدام كل منها، ونسخة من األدوات المستخدمة من
جراءات التي يتبعها في إعداد صيلية بطريقة علمية (تقرير عن اإليبني االختبارات التح .3

االختبارات التحصيلية، ونسخ من االختبارات لصف من الصفوف التي يدرسها تتضمن 
المواصفات لالختبار اختبار قصير، واختبار شهري، واختبار نهائي، ونسخة من جدول 

 النهائي).
امل الصعوبة، رات االختبارات (نسخة من تحليل فقرات االختبارات توضح معيحلل فق .4

 ، وفاعلية البدائل).ومعامل تميز الفقرة
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 الشواهد المؤشر المعيار

تبار نهائي ألحد الصفوف جابات بموضوعية وعدالة (نسخة معتمده من اخيصحح أوراق اإل .5
مستويات األعلى  ةمن إجابات الطلبة لثالث جابات النموذجية، وثالث نسخونسخة من اإل

 ، وتقرير معتمد لإلجراءات التي يتبعها في التصحيح).والمتوسط واألدنى
اإلحصائية والرسوم  تيحلل نتائج االختبارات ويفسرها (نسخة معتمده من التحليال .6

 ، نسخة معتمدة من تفسير النتائج).نتائج أداء الطلبة في االختباراتالبيانية ل

. يفعل التقويم 2
 الذاتي

 (نسخة من األدوات).  ةتقويم ذاتي متنوعأدوات  يستخدم .1
يحلل النتائج ويضع خطة عالجية في ضوئها (نسخة من نتائج التقويم الذاتي، ونسخة  .2

 من الخطة العالجية).
جراءات التي يتبعها تقرير معتمد عن اإلالفرص أمام الجميع لمناقشة قراراته ( يتيح .3

 ). قراراتهلمناقشة 
(نموذج لبعض القرارات في شكلها األول ثم شكلها بعد  قراراته غير الصائبة يعدل .4

 التعديل).
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  المبادرات اإلبداعية  المجال الثالث: 
لعملـه   علـم المبدعـة ذات الجـودة العاليـة فـي أداء الم     التدريسيةيقيس هذا المجال مدى تحقق العمليات والممارسات 

  .  التدريسي

  الشواهد  المؤشر  المعيار

تصميم برامج . 1
إبداعية جديدة 

  .ومطورة

.يطور تطبيقات 1
ومنهجيات 

العمليات 
  التدريسية

م أفكاراً .1 بداعية لتطوير تطبيقات ومنهجيات العمليات التدريسية ( ملخص إ يقدّ
  .ألفكاره اإلبداعية لتطوير تطبيقات ومنهجيات العمليات التدريسية )

أفكارا  . يقدم 2
إبداعية 

  للتحديات.

م أ .1 (ملخص للتحديات  تصميم التدريسفي مرحلة  بداعية للتحديات إ فكاراًيقدّ
  .صفحات) 3لحلها في حدود  المبتكرةواألفكار 

دم أفكاراً .2 في مرحلة التنفيذ (ملخص للتحديات واألفكار  بداعية للتحديات إ يقّ
  .صفحات) 3لحلها في حدود  ةالمبتكر

م أفكاراً .3 (ملخص للتحديات واألفكار البديل في مرحلة التقويم للتحديات  إبداعية  يقدّ
  .صفحات) 3لحلها في حدود  ةالمبتكر

لتفادي تكرارها مستقبال (ملخص  ؛رصد التحديات التي تم وضع جوانب وقائية لهاي .4
  .صفحات ) 3للتحديات واألفكار الوقائية  لها في حدود 

التحسين  يفعل . 3
في المستمر 

تنفيذ البرامج 
  التدريسية

ر  .1 (نسخة من اإلجراءات السابقة وعملية التحسين التي تمت  التدريسيةاإلجراءات يطوّ
 .مع توضيح اإلجراءات أو الوقت أو التكلفة التي نتجت عن عملية التبسيط) ،عليه

  .التدريسيفريق عمل التحسين المستمر المساند للبرنامج  يسهم بفاعلية مع .2
وقائمة بالعمليات التدريسية التي تم تحسينها ونموذج ألحد  من قرار التشكيل ة( نسخ

  .) يتضمن األهداف والمهام والنتائج التي تحققت العمليات التدريسية
  .( نسخه من الطرق التحفيزية المطبقة ) طالبهتحفيزية ل اًطرق يبتكر .3

تجارب  . يطور4
 تدريسيةوأنماط 

مستفادة من 
  دول األخرى.ال

م .1 مع  (نسخة من تقرير التي طبقها في الميدان التدريسيةالتجارب العالمية  ىحدإ يقدّ
 ).تحديد المراجع

م .2 (نسخة من  الجديدة التي طبقها في الميدان التدريسية اإلستراتيجيات ىحدإ يقدّ
  ).مع تحديد المراجع تقرير
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  الشواهد  المؤشر  المعيار

ر  .3 المناهج المطورة بالمملكة ( مع الجديدة بما يتالءم  التجارب التدريسية ىحدإيطوّ
  جراه عليها).مع تحديد المراجع والتطوير الذي أتقرير عن التجربة التدريسية األصلية 

يشجع على . 5
 الحصول على

ءات اختراع في برا
  العملية التعليمية

خصص (نسخة من النشرات يشجّع طالبه على نشر براءات اختراع في مجال الت .1
  و الخطابات التشجيعية). التشجيعية أ

يدعم تنفيذ مشروعات تعليمية إبداعية (قائمة بأسماء المشاريع التي يشرف على  .2
 حد المشاريع).سماء منفذيها وجهاتهم وتقرير عن أتنفيذها وأ

و عالميا ة محليا أيحصل على براءة اختراع واحدة في مجال تخصصه التدريسي مسجل .3
  .)الختراع(رابط الموقع المسجل فيه براءة ا

تطبيق بعض   . 2
القياس  أدوات

والتقويم في 
العمل 

  التدريسي.

يعمل  وفق . 1
آلية لقياس 

رضا 
  المستفيدين 

( نسخة من األداة  التدريسيةمن العمليات المستفيدين لقياس رضا مبتكرة أداة  يصمم .1
 .تتضمن نتائج القياس المطبقة) 

ر  .2 في تطوير الخدمات المستفيدين ستثمار آراء ال ؛آلية إلدارة الشكاوى والمقترحاتيطوّ
  . )نموذج آللية عمل تم تطبيقه( التدريسية
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  *3المجال الرابع: أخالقيات المهنة واالتصال
 ،التــي تــرتبط بطبيعــة عملــهاإلنســانية واالجتماعيــة الصــفات  بمجموعــة مــن المعلــم اتصــافيقــيس هــذا المجــال  مــدى 

  التربوي. المجتمعوتساعده على التواصل مع أطياف 

  الشواهد   المؤشرات  المعايير

االعتزاز بمهنة  .1
 المعلم.

يكون  .1
اتجاهاً 

إيجابياً نحو 
 المهنة .

يلم بمهام وأدوار المعلم (نسخة من مهام المعلم وتقرير من صفحة واحدة حول رأيه  .1
 فيها). 

 المقال موثقاً).ينشر مقاالً إيجابياً بإحدى الصحف حول مهنة المعلم (نسخة من  .2
يشارك في الفعاليات التربوية التي تعقدها المدرسة (قائمة بالفعاليات التي شارك بها   .3

 يجابي فيها).عن إحدى الفعاليات يوضح دوره اإل وتقرير معتمد
تخصصه (قائمة بالشهادات والدروع  ابات شكر ودروع تدل على تميزه فييحصل على خط .4

 التي حصل عليها ونسخة إلحدى الشهادات التي يعتز ويفتخر بها).
 

يلتزم   .2
بقيم 

وأخالقيات 
  المهنة

يعرف بنود ميثاق أخالقيات المهنة (صورة من غالف الميثاق، ونسخة مما يخصه، وتقرير  .1
 مصدق عن تطبيقات الميثاق في مجال عمله).

 المهنة (إفادة من مدير المدرسة تفيد بالتزامه بها).يلتزم بأخالقيات  .2
يقدم قائمة بالمهام الموكلة له خالل العام الدراسي وما قام بإنجازه منها (نسخة معتمدة  .3

 من القائمة محدد عليها ما أنجز وما لم ينجز).
 .في مواعيدها المحددة ( تزكية من مدير المدرسة) يلتزم بإنجاز المهام الموكلة إليه .4

 

االلتزام  .2
باألخالقيات 
المهنية في 
التعامل مع  
  المستفيدين.

  

يتعامل  .1
بعدالة 
ومرونة 
ومهنية 

وشفافية 
 مع طالبه.

 يعلن آلية واضحة إلدارة الصف (نسخة من اآللية وطريقة إعالنها للطالب). .1

 .مدير المدرسة)(تقرير من ه يحرص على إقامة عالقات جيدة مع طالب .2
 (نسخة من اآللية المستخدمة وطريقة إعالنها). الطلبةيعلن آلية واضحة لتقييم  .3
 (نسخة من اآللية المستخدمة). الطلبةيضع آلية لتلقي مقترحات وشكاوي  .4
في أدائه التدريسي (تقرير معتمد عن بعض التغيرات التي طرأت  الطلبةيتقبل وجهات نظر  .5

 ات الرأي).على أداء المعلم بناء على نتائج استطالع
  

                                                           
  .طمس األسماء راعىال وجود شواهد سلبية أو محرجة يفي ح 3 *
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  الشواهد   المؤشرات  المعايير

يهتم  .2
بتوجيه 
 الطلبة

  وإرشادهم

في تنفيذ البرامج اإلرشادية (قائمة معتمدة بالبرامج اإلرشادية  الطالبييتعاون مع المرشد  .1
 التي ساهم فيها).

والندوات التي نفذها وتقرير  قائمة بالمحاضرات( توجيهية للطالبمحاضرات أو ندوات  ينفذ .2
 ).المحاضرات ىحدعن إ

 .)النشرات ىحدإ(نسخة من  تربوية وإرشادية للطالبيساهم في إصدار نشرات   .3

بناء عالقات  .3
مهنية وثيقة 
مع الجهات 
  ذات العالقة

.  يتعاون مع 1
الجهات ذات 

العالقة لتطوير 
العملية 

  التعليمية.

يشارك في وضع الخطط التطويرية للمدرسة (تقرير من المدير يوضح دوره في المساهمة   .1
 بالخطط التطويرية).

أحد الخطابات ( نسخة من الذين يحتاجون الدعم  الطلبةبنتائج  بيالطالالمرشد  يزود .2
 للمرشد بهذا الخصوص). الموجهة

(نسخة من محاضر اجتماع  يتعاون مع زمالئه في التخصص في تطوير العملية التعليمية .3
 ).معلمي التخصص

يشارك في المناسبات واالحتفاالت العامة التي تقيمها المدرسة (قائمة بالمشاركات محدد  .4
 فيها المكان والزمان والجهة).

االحتياجات الخاصة،  ييشارك في تقديم مشروعات خدمية للطالب مثل: مشروعات رعاية ذو .5
 شاركة).والموهوبين (نسخة من تقارير الم

يشارك في  .2
الرحالت 
والزيارات 

المدرسية 
المرتبطة 

 بعمله.

 )بالرحالت والزيارات التي شارك فيهامعتمدة يشارك في الرحالت والزيارات المدرسية (قائمة  .1
 يشارك في تنظيم معارض علمية مرتبطة بتخصصه (قائمة معتمدة بأهم المشاركات). .2
 ىحدمعارض التي شارك فيها (تقرير عن إوالزيارات واليقدم تغذية راجعة عن الرحالت  .3

  الرحالت أو الزيارات أو المعارض).

دعم مبدأ  .4
الشراكة 
  المجتمعية

. يدعم مبدأ 1
الشراكة بين 

المدرسة 
ومؤسسات 

المجتمع المحلي 
  ذات العالقة.

قرير يحضر اللقاءات التي تنظمها المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي ذات العالقة (ت  .1
 عن أحد اللقاءات التي حضرها).

(تقرير المدير وخطابات  الطلبةيتواصل مع مؤسسات المجتمع بخصوص األمور التي تهم  .2
 االستدعاء).

  يشارك في لقاءات وفعاليات المؤسسات التربوية ذات العالقة (قائمة معتمدة بالمشاركة).  .3
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  بطاقة رصد درجات المعلم:

 الدرجة المستحقة الدرجة الكلية المؤشرات المعايير المجاالت

  المجال األول
 التمكن العلمي والتنمية المهنية

1 2 8  
2 2 8  
3 2 8  

  المجال الثاني
 والتعلم مليقيادة التع

1 2 8  
2 6 24  
3 2 8  

  المجال الثالث
 المبادرات اإلبداعية

1 5 20  
2 1 4  

  المجال الرابع
 المهنة واالتصال أخالقيات

1 2 8  
2 2 8  
3 2 8  
4  1  4   

   116  29  12 المجموع
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