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مؤشر الزيارة الفنية لمشرف القيادة المدرسية ) وزن النقاط 400 (

النقاط المستحقةتطبيق العنصرالعنصرم

درجة تنفيذ خطة المدرسة وااللتزام بالبرنامج الزمني لها ، 1
وزن النقاط )40( .

متابعة تنفيذ خطة المدرسة مدى التزامها بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ البرامج )نموذج المتابعة – المراقبة- المساءلة( 
 .

2
درجة تطبيق المدرسة لقواعد المواظبة للمرحلتين 

المتوسطة والثانوية وإجراءاتها في المرحلة االبتدائية  ، 
وزن النقاط )40( .

سجالت الغياب سجالت التأخر  الرصد في نظام نور للغياب والتأخر تحديد نوع الغياب  تثبيت الغياب  إعداد 
البرامج الوقائية والعالجية للغياب والتأخر وتوثيقها .

3
درجة تطبيق المدرسة لقواعد السلوك للمرحلتين المتوسطة 
والثانوية وإجراءاتها في المرحلة االبتدائية ، وزن النقاط 

. )40(

اجتماع بالطالب وأولياء األمور لتوضيح قواعد السلوك تفعيل أنموذج التعاقد السلوكي ويجدد سنوًياتفعيل دور لجنة التوجيه 
واإلرشاد في المدرسة تحديد نوع المخالفة التدرج بتطبيق اإلجراءات على نفس المخالفة وتوثيقها  اكتمال اإلجراءات 

إعداد وتوثيق البرامج الوقائية والعالجية للمخالفات السلوكية سجل رصد المخالفات .

4
تشخيص مشرف القيادة المدرسية لدرجة مصداقية قائد 

المدرسة في تقويم األداء الوظيفي للمعلمين وفق المنحنى 
االعتدالي ، وزن النقاط )40( .

 استخراج متوسط تقويم األداء الوظيفي لمعلمي المدرسة رسم منحنى حسب الفئات ) ممتاز - جيد جًدا – جيد .... الخ ( .

عناية المدرسة بدرجة تكريم الطالب المتميزين في كل 5
لوحة الشرف شهادة الشكر هدايا  أخرى فصل أو في كل فترة ، ، وزن النقاط )40( .
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مؤشر الزيارة الفنية لمشرف القيادة المدرسية ) وزن النقاط 400 (

النقاط المستحقةتطبيق العنصرالعنصرم

درجة مصداقية قائد المدرسة في غياب وتأخر المعلمين ، 6
وزن النقاط )40( .

رصد مستمر لعدد أيام غياب المعلم بدون عذر  توفر قرار حسم  للمعلم المتغيب كل يوم يحسم 75 نقطة .

رصد مستمر لعدد مرات تأخر المعلم المحسومة عليه  توفر قرار حسم  للمعلم المتأخركل يوم يحسم 75 نقطة .

درجة فاعلية مجموعات التعلم المهنية داخل المدرسة كًما 7
ونوًعا ، وزن النقاط )40( .

تقّدم أو تلتحق القيادات المفرغة في المدرسة 4 أيام كنمو مهني ليس من ضمنها االجتماعات تخطيط القائد لمجموعات التعلم 
المهنية من حيث تحديد االحتياجات توفر برنامج زمني توفر التكليفات توزيع المهام توفر التجهيزات توفر الكفاءات 

التدريبية  تحديد المقر تحديد المستفيدون .

8
تشخيص مشرف القيادة المدرسية لدرجة مصداقية قائد 

المدرسة في رصد درجة تأثير المعلمين على قيم الطالب 
وسلوكياتهم ، وزن النقاط )40( .

رصد قائد المدرسة لسلوك المعلم الفرديوجود أدوات للرصد )سجل المواقف الحرجة أنموذًجا (  شمولية المواقف اإليجابية 
والسلبية بالرصد  ترتيب جميع المعلمين ترتيًبا ثالثًيا رتبًيا وفئوًيا وجود مبررات منطقية للترتيب اإلجباري.

9
مصداقية قائد المدرسة في الترتيب اإلجباري للمعلمين وفق 

االلتزام التنظيمي ورصد السلوكيات المؤثرة للمعلمين ، 
وزن النقاط )40( .

رصد قائد المدرسة لسلوك المعلم النابع من ذاته والملموس في تصرفاته بحيث يبادر بعمل غير مكلف به وليست من مسؤولياته 
في ذلك الزمن و يحتذي به بقية المعلمين و يدل على انتمائه للمدرسة وجود أدوات مقننة لدى القائد للقياس ) سجل أو قائمة( 

وجود شواهد للتعزيز والمحاسبية ترتيب القائد لمعلميه ترتيًبا رتبًيا و فئوًيا حسب االلتزام التنظيميوجود مبررات مكتوبة 
لهذا الترتيب .

وكيل/ة الشؤون الطالبيةوكيل/ة الشؤون المدرسيةوكيل/ة الشؤون التعليميةالقائد/ةالهيئة اإلشرافية
االسم
التوقيع
/       / 1439هـ/       / 1439هـ/       / 1439هـ/       / 1439هـالتاريخ

   مشرف/ة القيادة المدرسية /



3

مؤشر الزيارة الفنية لمشرف القيادة المدرسية ) وزن النقاط 400 (
النقاط المستحقةتطبيق العنصرالعنصرم

10
تشخيص مشرف القيادة المدرسية لدرجة فاعلية قائد المدرسة 

في اختبارات التحصيل لقائد المدرسة كًما ونوًعا ، وزن النقاط 
. )40(

1/ رصد درجة الجودة في االختبارات التي أجراها قائد المدرسة من خالل )  إعداد خطة مبنية على خطة المشرف الفني

فيما يختص بالزيارات الفنية والتشخيصية )نموذج  )49 المدة الزمنية لالختبار 25-30 دقيقة  يستهدف االختبار الحد 
األدنى واألوسط من مستوى التحصيل الدراسي  يشمل االختبار المحاور األساسية فيما سبق دراسته ، و 40% من المقرر 

 األسئلة متنوعة بين المقالي والموضوعي . األسئلة مباشرة مما نص عليه في المقرر  األسئلة واإلجابة في صفحة 
واحدة وتوزع 13 درجة للسهل ، و7درجات للمتوسط ، والصفوف األولية 15تحريري و 5شفهي ماعدا المواد الشفهية 20 

درجة  إظهار متوسط درجات الطالب بدقة متناهية  استكمال جميع المعلمين الختبار التحصيل الدراسي  وجود أدوات 
تنفيذ » سجالت – نماذج أسئلة – تصحيح » (

2/ رصد الجودة في تصنيف جميع معلمي المدرسة -إجبارًيا -رتبًيا وفئوًيا ثالثًيا من خالل )  توفر تصنيف لجميع المعلمين 
ثالثي رتبي وفئوي  عدم وجود أكثر من معلم في رتبة واحدة ( .

المجموع الكلي للنقاط في مؤشر الزيارة الفنية لمشرف القيادة المدرسية
النقاط المستحقةتطبيق المؤشر المؤشرم

زيارة القائد للمعلمين فنًيا في الفصل الواحد ممن لم يزرهم المشرف "نموذج رقم "49 استكمال القائد زيارة فنية لكافة الزيارة الفنية للمعلمين ، وزن النقاط ) 300( .11
المعلمين خالل العام الدراسي توفر توزيع رتبي إجباري لمستوى األداء الفني لمعلمي المدرسة من قبل القائد.
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النقاط المستحقةتطبيق المؤشر المؤشرم

درجة اهتمام المدرسة بتنظيم أداء النشيد الوطني من قبل 12
طالب المدرسة ، وزن النقاط ) 250(

شمولية أداء جميع الطالب للنشيد 20%  ) 50نقطة ( .

فاعلية جميع المعلمين بالحضور والتنظيم وتعزيز الطالب وتوجيههم 20% ) 50نقطة ( .

األداء المعبر للطالب عن عمق تقدير القيمة الوطنية للنشيد الوطني 40%  ) 100نقطة ( .

التزام الطالب بالزي الوطني 20%  ) 50نقطة ( .

13
تنظيم البيئة المدرسية ونظافتها ، 

وزن النقاط ) 100( .

مستوى نظافة المدرسة  عال  متوسط  قليل .

مستوى تنظيم المدرسة  عال  متوسط  قليل .

التأثير الجماعي للمعلمين على قيم الطالب وسلوكهم  ، 14
رصد مشرف القيادة المدرسية درجة التأثير الجماعي لمجموع المعلمين من 450 نقطة .وزن النقاط )450( .

سلسلة غياب الطالب ، وزن النقاط )350( .15
رصد مشرف القيادة المدرسية متوسط غياب الطالب باستخدام السلسلة الزمنية .

عدد المقيدات )          ( ، عدد الحاضرات )          ( ، عدد الغائبات )          ( ، نسبة الغياب )          ( .

درجة اهتمام المدرسة بتنظيم تأدية صالة الظهر بالمدرسة 16
،  وزن النقاط )350( .

سلوكيات الطالب في االستعداد للصالة من خالل الوضوء والحضور للمصلى 20%  ) وزن النقاط 70 ( .

أداء الطالب للسنن المرافقة للصالة ) السنة-الذكر( 20% ) وزن النقاط 70 (  .

درجة تفاعل جميع المعلمين بالحضور والتنظيم وتوجيه الطالب 20%  ) وزن النقاط 70 ( .

المظهر العام للطالب داخل المصلى يعّبر عن سلوك مستمر ودائم وليس طارئ 20%  ) وزن النقاط 70 ( .

تجهيز المصلى ونظافته واالهتمام به 20%  ) وزن النقاط 70 ( .
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النقاط المستحقةتطبيق المؤشر المؤشرم

االنتظام الدراسي ، وزن النقاط )1000( .17

غياب الطالب ) 100 نقطة (  .

تقديم المعلمين للدروس لجميع الحصص ) 200 نقطة (  .

اإلعداد الكتابي + توزيع المنهج  ) 200 نقطة (  .

إحضار األدوات الدراسية للطالب ) 100 نقطة (  .

جدول حصص معلن ) 100 نقطة (  .

تواجد الكتب الدراسية للطالب ) 100 نقطة (  .

استكمال اليوم الدراسي ) 100 نقطة (  .

نظافة المدرسة ) 100 نقطة (  .

مشاركة قائد أو وكيل المدرسة في قياس ) فرق ( األداء النوعي 18
لإلجراءات التصحيحية ، وزن النقاط )50( .

معيار المشاركة أربع مدارس حًدا أعلى .

نعم        ال

األداء النوعي المدرسي لإلجراءات التصحيحية ، وزن النقاط 19
)300(

درجة اهتمام قائد المدرسة بتحليل العوامل المؤثرة في الفجوات ) 20 نقطة (  .

رَتب قائد المدرسة في عرضه أسباب حدوث الفجوات من األكثر تأثيًرا إلى األقل ) 20 نقطة (  .

تحليل األسباب يدل على أن قائد المدرسة قد استعان بالمعارف والخبرات ) 20 نقطة (  .

هناك تطابق بين إجراءات التنفيذ واألسباب المذكورة ) 20 نقطة (  .

الدالئل التي ذكرها قائد المدرسة تدل على أن اإلجراءات مطبقة بدرجة  ) 20 نقطة (  .

هناك مؤشرات تطبيقية لإلجراءات تدل على دعم العاملين بالمدرسة للتطبيق بدرجة ) 20 نقطة (  .

المالمح والقرائن أو األرقام تدل على أن اإلجراءات تؤثر إيجابًيا على األداء بدرجة ) 180 نقطة (  .
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