المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة
مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة(بنين)
اسم المشرف :
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بطاقة تقويم مشرف تربوي ملدرسة
(مشرف مادة دراسية)
التخصص :

...................

اليوم :

........................................................................

المرحلة :
...................

مؤشرات ترصد من قبل املشرف الرتبوي
العنصر

م
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اسم المدرسة:

متوسط درجة االختبارات التحريرية القصرية
(ضوابطه ثالثة -1 :مدته  7دقائق -2أسئلته معرفية و مهارية و تطبيقية  -3تشمل مجيع مفردات املقررات السابقة)
متوسط درجة االختبارات الشفهية القصرية
(ضوابطه ثالثة -1 :مدته  5دقائق -2أسئلته معرفية و مهارية و تطبيقية  -3تشمل مجيع مفردات املقررات السابقة)
الدرجة اليت تستحقها املدرسة يف تطبيق التعلم النشط :
كل معلم ممن متت زيارتهم ال يطبق التعلم النشط بشروطه السبعة و لو كان واحدًا ترصد نقاط املدرسة (صفر) و يلزم
تعبئة االستمارة و التأشري على اإلعداد الكتابي " .عدم تطبيق معلم واحد أثناء الزيارة = عدم استحقاق أي نقطة"
إمجالي عدد الطالب املتييب ن يف املدرسة أثناء الزيارة

تاريخ الزيارة :

املعيار
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الدرجة
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 222إمجالي عدد
الطالب اليائب ن

تنظيم البيئة املدرسية ( تنظيم – نظافة – كتابة على اجلدران ) أثناء الزيارة االعتيادية
درجة جودة االختبارات اليت أجراها قائد املدرسة للتحصيل يف التخصص
الدرجة اليت يستحقها املعلم يف عنايته بنشاط املادة
درجة جودة مالحظات قائد املدرسة ملعلمي التخصص
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مؤشرات قائمة على املالحظة يتم رصدها بالسالب
خروج املدرسة بعد دخول وقت صالة الظهر دون تأدية الصالة مع مجاعة املدرسة
مالحظة مظاهر سلوكية للطالب سلبية داخل أو يف حميطها اخلارجي
وجود تأخر واضح وجلي يف تدريس املقرر لدى معلم أو أكثر
عدم تأدية النشيد الوطين من قبل املدرسة يف االصطفاف الصباحي
اجملموع
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مالحظات:
 -1ال يصح استخدام البطاقة إال إذا كانت إلكرتونية.
 -2املؤشرات اليت بالسلب ال تقبل التجزئة  ,فتحسم كامل الدرجة .
 -3املؤشرات اليت بالسالب ال يلزم تعبئتها يف كل زيارة  ,فقط عند املالحظة .

.......................

إمجالي عدد
طالب املدرسة
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مالحظات

