تقديم أخصائي ألتقويم بمك تب تعليم ألبشائر :علي مسفر عبدألرحمن

ألمؤشرأت ليست مساءلة  ،ألمؤشرأت ليست رقابة  ،ألمؤشرأت
ليست تقويم أدأء وظيفي
ألمؤشرأت إجابة عن ألسئلة ألتالية :
هل تحتاج إلى ألمساعدة ؟
كيف تريدني أن أدعمك ؟
ماذأ تريدني أن أقدم لك ؟
أنا في خدمتك  ..كيف أخدمك ؟
(ألمؤشر  :فحص دقيق يحدد موأطن أل لم بدقة)

عبء ألعمل من تطبيق منظومة قيادة ألدأء
ألعمل في ألمؤشرأت فقط  24أ ً
سبوعا ()%66.6
 12أ ً
سبوعا ( )%33.3لمهام أخرى.

إدأرة منظومة مؤشرأت ألدأء أإلشرأفي
 تدير ألمنظومة أإلدأرة ألعامة للشرأف ألتربوي بوزأرة ألتعليم وتتكون من:
 فريق وزأري (إدأرة ألدأء أإلشرأفي). فريق دعم فني (خبرأء بالميدأن من ألخصائ ئين) ألدعم ألتقني (خبرأء في تقنية ألحاسب)ألمؤشر يقيس ألدأء ألعام لإلدأرة
إذأ :نقص أإلمكانات
وتكليف ألمشرفين باعمال غير إشرأفية
ونقص ألتشكيلت أإلشرأفية
هي من أبرز ألعوأمل ألمؤثرة في ألدأء وزيادة حجم ألفجوة

ألمساءلة وألمحاسبية ألتربوية وألرقابة في منظومة مؤشرأت قيادة ألدأء
أإلشرأفي وألمدرسي
 ألتزويد ببيانات خاطئة في ألمؤشرأت أو محاولة ألتضليل. -ألستجابة ألمحدود إلجرأءأت ألتصحيح أو عدم ألستجابة.

فلسفة










ألقائد ألمدرسي = ألتاثير في جميع عناصر ألمدرسة
أدأء ألمدرسة ≠ ألدأء لقائد ألمدرسة
ألدأء ألمهني للمعلم في ألمؤشرأت ≠ أدأء ألمعلم ألوظيفي له.
________________________
أستكمال ألعمل على جميع ألمؤشرأت سوأء ألمعلم أو ألمدرسة.
أي خلل يعرض ألمك تب للحسم .
نقص أي مؤشر يؤثر على ألمك تب .
ك ثرة ألشكاوي تعرض ألمك تب وأإلدأرة للحسم.

ألتحصيل ألدرأسي:
مؤشر ألقيمة ألمضافة للتحصيل ألدرأسي
 هي :كل ما أضافه ألمعلم للتحصيل ألدرأسي من ألمعارف .
 ومعايير ألحد ألدنى للموأد كالتالي:
آ
 ألرياضيات ( ، )7ألعلوم ألطبيعية ( ، )8أللغة ألنجليزية ( ،)10أللغة ألعربية ( ، )14ألحاسب أل لي
( ،)12ألعلوم ألشرعية ( ،)16ألجتماعيات ( ، )16ألتربية ألفنية وألبدينة (.)19
 مثال :إذأ قام ألمشرف بزيارة تشخصية وأجرى أختبار في ألرياضيات للطلب وكان متوسط درجاتهم ، 10
فكم تكون ألقيمة ألمضافة؟
ألقيمة ألمعيارية للرياضيات  ، 7ومتوسط درجات ألطلب  10إذأ لقد أضاف ألمعلم  3درجات لتحصيل
ألطلب ألدرأسي.

تابع ألقيمة ألمضافة

 طريقة ألرصد:
 -1ألمعلم( :يرصد له ألمشرف ألقيمة ألتي أضافها للطلب ) كما في ألمثال ألسابق.
ً
تشخيصيا ويستخرج متوسط درجات ألطلب وبناء على ألدرجات يقوم بترتيب ألمعلمين
 -2ألقائد يزور ألمعلم
ً
تبيا ً
ر ً
إجباريا.
وفئويا ثلثيا ويكون ذلك
(يجب على ألقائد زيارة جميع ألمعلمين ً
فنيا وتشخيصيا)
 -3مشرف ألقيادة يرصد جودة أختبار ألقائد للطلب  ،وجودة تصنيف ألمعلمين.
 -4ألمدرسة تحصل على متوسط ألقيمة ألمضافة ألتي رصدها ألمشرفين.
 -5رئيس ألقسم يقيس درجة جودة أسئلة ألمشرف.
 -6مدير ألمك تب  :يتابع قياس ألقيمة ألمضافة لجميع ألمعلمين ثم ترتيبهم.

مؤشر زيارة ألمعلم من ألمشرف وألقائد
 ألمشرف يزور ألمعلم في ألعام زيارتين:
 زيارة فنية ( لتقييم أدأء ألمعلم ًفنيا ،ويكون بها أختبار شفهي أم تحريري)
 زيارة تشخيصية (يختبر ألطلب ثم يرصد ألقيمة ألمضافة).ً
يزور كل فصل درأسي %50من ألمسندين ( ً
وتشخيصيا).
فنيا
قائد ألمدرسة يزور ألمعلم في ألعام زيارتين:
 -1زيارة فنية ،
ً
إجباريا).
 -2زيارة تشخيصية (يختبر ألطلب ثم يصنف ألمعلمين
قائد مدرسة إذأ أختبر طلب كل ألمعلمين حصل على ألدرجة أو يحسم عليه.
ً
(ألزيارأت ألعكسية للمعلم من ألمشرف وألقائد ،فإذأ زأر ألمشرف ً
تشخيصيا وألعكس)
فنيا  ،يزور ألقائد

ضوأبط ألزيارة ألفنية للمعلمين
 كل معلم يتم زيارته أربع زيارأت في ألعام زيارتين (فنية ،تشخيصية) من ألمشرف  ،وكذلك زيارتين
(فنية ،تشخيصية) من ألقائد.
ألزيارة تكون :
(حصة كاملة ،يتبعها مدأولة إشرأفية ول تحسب لقاء تربويا).
ألمعلم  :ألدرجة ألتي حصل عليها ألمعلم من قبل ألمشرف.
ألقائد :يزور إلزأما جميع ألمعلمين في ألفصل ألدرأسي ألول ممن لم يزرهم ألمشرف.
ألمشرف :يزور%50من ألمسندين في ألفصل ألول( %25فني %25تشخيصي).

ضوأبط ألزيارة ألتشخيصية من ألمشرف وألقائد

قياس ألتحصيل في ألمرحلة ألبتدأئية
 ألصفوف ألعليا  :جميع ألختبارأت (تحريري) إل ألمقررأت ألشفهية.
 ألصفوف أألولية 15 :درجة تحريريا و  5درجات شفهيا عدأ ألموأد ألشفهية.
 ألختبار من  20درجة.
 * يستهدف مشرف ألصفوف ألولية
 ٪ 60 مقرر لغتي(معلم يدرس لغتي ورياضيات تكون  %60لغتي  %20،ريض)
 ٪ 20 مقرر رياضيات
 ٪ 20 مقرر موأد أخرى.
أختبار جميع طلب ألصف شفهيا كحد أدنى  ،و 30طالبا كحد أعلى.

مؤشر ألتطابق بين نتائج ألختبارأت ألفصلية وألفروق ألفردية
 هذأ ألمؤشر يعالج مشكلة موجودة في ألميدأن وهي ألملخصات.
 هذأ ألمؤشر بديل مؤشر تحليل ألسئلة ومؤشر تحليل ألنتائج.
 ل بد من نشر ثقافة ك تابة قيمة متوسط ألدرجات في ألمدأرس لكل مقرر.
 نستخرج درجة ألختبارأت ألفصلية من:
 -1أختبارأت نهاية ألفصل بدون أعمال سنة (يكلف ألمعلم باستخرأجها) ن ور.
مثال ( :جميع ألطلب حصلوأ على أتقن)  -----مستحيل ،ول يوجد تطابق.
وبذلك يتم ألحسم على ألمعلم.
 -2أو متوسط أختبارأت ألمشرفين للموأد( شفهي  ،تحريري ،قيمة مضافة).
 -3يمكن معرفة ألتطابق كذلك من خلل رأي ألخبير (ألمرشد أو ألمشرف ألمختص)  ،ألمدأولة مع ألمعلم  ،أو ألمقابلة مع
ألقائد لسؤأله عن تحصيل ألطلب.
(ألمعلم ُيرصد له نقاط من ألمشرف  ،وألمدرسة تحصل على نقاط إجمالي ألمعلمين)

مثال
إيجاد متوسط ألدرجات للتحصيل ألدرأسي في ألمرحلة أإلبتدأئية :
ألتصنيف للتقديرأت كالتالي:
مثال :عدد ألطلب 24
 12طالب متفوق (  ) 100-95ونعبر عنه ب  20درجة
 6طلب متقدم (  ) 94- 85ونعبر عنه ب  16درجة
 3طلب متمكن (  ) 84 - 75ونعبر عنه ب  12درجة
 3طلب غير مجتاز (  -74فاقل) ونعبر عنه ب  8درجة
متوسط ألدرجات =
(16.5 = 24 / 396 = 24 / ) 8 * 3 ( + ) 12*3(+)16*6 ( + ) 20*12
متوسط ألدرجات = 16.5
(هنا تطابق مع الفروق الفردية)

مؤشر معالجة ألمهارأت ألساسية للطلب
 تضع كل مدرسة برنامجا علجيا لمعالجة ضعف ألمهارأت ألساسية لمعالجة أي قصور باي مقرر.
 ألمدرسة تحدد جميع ألمهارأت ألساسية لكل تخصص علمي أو نظري.
(مثال  :ألرياضيات بالبتدأئي /ألجمع  ،ألطرح  ،ألقسمة .....وهكذأ)
آ
(مثال على ألمهارأت ألنظرية بالقرأن  /حفظ سورة ألفاتحة  ...وهكذأ).
ألمعلم يحصل على نقاط ألمدرسة
ألمدرسة تحصل على ألدرجة ألتي قدرها ألمشرف.
ألمشرف يرصد درجة ألمدرسة ً
وفقا للستمارة ألخاصة بالمؤشر.
ألمك تب يوزع ألمشرفين حسب جدول زيارأتهم لرصد ألمؤشر.
يقام ألبرنامج مرتين بالعام (كل فصل مرة)







هل ألبرنامج يشمل جميع ألمهارأت ألساسية ألعملية وألنظرية؟
(ألتنفيذ) قد يكون ألبرنامج كل يوم أثنين ألحصة ألرأبعة وألخامسة مثل.
دقة أختيار ألطلب (عدم إدرأج طالب مميز).
ألختبارأت ألقبلية وألبعدية ( كيف تم تحديد ألفئة ألمستهدفة)
أثر ألبرنامج (مفيد  /غير مفيد)

مؤشر درجة تحصيل ألطلب في أختبار ألقدرأت
ألهدف  :تحسين مستوى ألطلب في أختبار ألقدرأت
ُويعتمد في ترتيب ألمرأكز على (ألمركز ألوطني للقياس وألتقويم)
درجة ألقدرأت تبدأ من ألبتدأئي ثم ألمتوسط ثم ألثانوي
ألمدرسة ألمتوسطة ألمغذية تاخذ درجة ألمدرسة ألثانوية.
ألمدرسة ألبتدأئية تاخذ درجة ألمتوسطة وألمتوسطة تاخذ درجة ألثانوي.
إذأ كان هناك أبتدأئيتين تغذي متوسطة  ،فالبتدأئية ألمغذية بعدد أك ثر من ألطلب هي من تاخذ ألدرجة.
إذأ كان هناك مدرستين متوسطة تغذي ثانوية  ،فالمتوسطة أل ك ثر طلبا في ألتغذية هي من يحصل على
ألدرجة.

مؤشر درجة تحصيل ألطلب في أختبار ألقدرأت
ألمعلم يحصل على درجة ألمدرسة.
ألمدرسة تحصل على درجة ألثانوية ألتي غذتها باك ثر عدد من ألطلب.
آ
ألمك تب :يرتب ألمدأرس ألثانوية كما في أخر إصدأر لمركز قياس.

(تحديد ألمدأرس ألمغذية قبل ألرصد حسب أك ثرية ألطلب في ألتغذية)

مؤشر أختبار ألمرأحل
 -1قياس معياري:
أول متوسط لمهارأت ألمرحلة ألبتدأئية ،
أول ثانوي لمهارأت ألمرحلة ألمتوسطة.
(تؤديه ألمرحلة ألمستقبلة بحضور فريق من ألمدأرس ألمغذية).
عدم حضور فريق من ألمدرسة ألمغذية ل يحق لهم ألعترأض على ألنتيجة.
ً
معياريا إلى ثلث فائت.
يشترط ترتيب ألمدأرس
 -2قياس محكي :
للمدأرس للقل أدأء .يجريها أإلشرأف ألتربوي.
وقد يتم تطبيقه على ألمدأرس ألمشتركة ذأت قائد وأحد  ،ول يتم تغذيتها من مدأرس أخرى

 شروط وضوأبط أختبار ألمرأحل:















أن يكون ألفريق خارجي .وأن يكون في برنامج زمني محدد.
ألختبار مرة وأحدة في ألسنة (ألسبوع ألثامن).
ورقة أسئلة وأحدة ( مع نموذج أإلجابة ألنموذجية).
ألختبار من  50درجة.
موأد ألختبار (لغتي – علوم – ريض – فقه) ألمشرف ألمختص يضع ألسئلة.
قائد ألمدرسة من يستخرج ألمتوسط ويرسله للمشرف بنموذج يحتوي على أسم ألطالب  ،ألمدرسة ألمغذية  ،ألدرجة،
متوسط ألدرجات.
ألمشرف يرتب ألمدأرس (جيد  1000نقطة  ،متوسط  500نقطة  ،قليل).
ألمدرسة ألقل أدأء تدخل ألختبار ألمحكي وعند ألجتياز تحصل على  500نقطة
ألمدرسة ألمغذية باقل من (5طلب)تعطى درجة كاملة ،لنها ل تعطي نتيجة صحيحة).
ألمدرسة ألقل أدأء ودخلت ألمحكي (أختبار أإلشرأف) ثم أجتازت تحصل على .500
ألمدأرس ألثانوية تحصل على درجة ألتحصيلي.
ألمعلم يحصل على درجة ألمدرسة.

مؤشر ألختبارأت ألقصيرة
 ألمعلم  :يحصل ألمعلم على نقاط محددة بعد أستطلع ألمشرف لمستويات ألتحصيل أثناء ألزيارة.
 ألمدرسة تحصل على متوسط ألنقاط ألمحتسبة للمعلمين.
 يجريها ألمشرف ألتربوي أثناء ألزيارة ألفنية باي طريقة ول يوجد صورة محدده للختبار ول يصح فصلها
عن ألزيارة ألصفية.
 للمشرف حرية تحديد ألختبار وطريقته (تحريري-شفهي).
 عدد ألزيارأت ألصفية = عدد ألختبارأت ألقصيرة.
 ألمك تب  :أستكمال ألرصد لجميع ألمعلمين .

مؤشر درجة رضا أولياء ألمور عن تعليم أبنائهم
 مرة وأحدة كل فصل درأسي.
رسالة إلك ترونية ينفذها ألبرنامج كل فصل درأسي يجيب فيها ولي ألمر
 أب ،أم  -على سؤألين:ألسؤأل ألول  :ما درجة رضاك عن أدأء ألمدرسة  .تعليم أبنك ؟
ألسؤأل ألثاني  ،ما درجة رضاك عن أدأء ألمدرسة في ألتربية ألسلوكية للطلب ؟
"مقياس خماسي" (عالية جيدة متوسطة  .قليلة .غير رأض).
ألذي يحدد من يشارك هو رقم ألجوأل ألمرصود له.

مؤشر تزويد أولياء أمور ألطلب بمستوى أدأء مستوى أدأء أبنائهم
 ألحصول على مستوى أدأء مدأرس ألبناء حق لولي ألمر.
يزود ألبرنامج أللك تروني ألوزأري أولياء ألمور مباشرة بمستوى مدأرس أبنائهم على رقم ألجوأل
ألمسجل في نظام نور.
ألنص لولي ألمر [ :عزيزي ولي ألمر  :ترتيب أدأء مدرسة (…) أبنكم  /أبنتكم (…) من
(…) على
مستوى مك تب ألتعليم أو إدأرة ألتعليم فئة أدأئها (…) ويمكنكم ألمشاركة في تقييم أدأء
ألمدرسة ].
 وزن هذأ ألمؤشر  :ل تحصل ألمدرسة أو ألمعلم أو إدأرة أإلشرأف أو مك تب ألتعليم على
نقاط هذأ ألمؤشر.

مؤشر ألتاثير على سلوك ألطلب
 ما هو أخطر نوع من ألسلوك ؟ هو تكرأر ألسلوك ألسلبي وألخاطئ.
 هل هناك تخصص ليس له علقه بالسلوك ؟ ل
 يرصده كل مشرف أثناء ألزيارة ألعتيادية فقط بحد أدنى  6حالت في ألعام.
 يلحظ ألمشرف ألتربوي سلوكيات ألطلب من خلل أقوأل وممارسات وأفعال .
 ألمعلم  :يحصل على نفس نقاط ألمدرسة.
 ألمدرسة  :متوسط ألنقاط ألمرصودة من ألمشرفين.
 معيار ألمشرف*6 :عدد ألمدأرس/عدد ألمشرفين
 قائد ألمدرسة :يصنف ألمعلمين بناء على تاثيرهم على سلوك ألطلب.

مؤشر ألتعلم ألنشط
 تمنح بطاقة ألتعلم ألنشط من ألمشرف ألتربوي أو أحد ألقيادأت ألتربوية
 أقصى عدد يحصل عليه ألمعلم بطاقة وأحدة خلل ألعام ألدرأسي.
 ل تمنح ألبطاقة إذأ حصل ألمعلم في أحد ألشروط ألسبعة على مبتدئ أو عدم إتقان.
 ل تمنح ألبطاقة إذأ حصل ألمعلم على أقل من  64درجة من  80كحد أدنى
 يسلم ألصل للمعلم .وكل بطاقة ليس فيها مبررأت قويه تلغى من ألرئيس.
 شروط ألبطاقة سبعة متميزة وتحتاج إلى بذل جهود معرفية كبيرة من ألمشرف وألمعلم.

تابع مؤشر ألتعلم ألنشط
 أقصى عدد يحصل عليه ألمعلم من ألبطاقات من ألمشرف ألتربوي بطاقة وأحدة خلل ألعام ألدرأسي .
 ألمدرسة  :ألنسبة ألتي حصلت عليها من بطاقات ألتعلم (برنامج مكن)
 ألمشرف  :درجة ألجودة في منح ألبطاقات ّ
ويقدرها ألرئيس.
(ألمشرف يقدم  %15من ألبطاقات للمسندين كحد أعلى) لنها حد ألتميز.
يمكن أن يحصل ألمعلم على بطاقة أخرى من ألقيادأت
(مدير ألتعليم  ،ألمساعد ألتعليمي  ،مدير ألمك تب  ،ألمساعد ألتعليمي).
 مثال  /إذأ كان عدد ألمسندين  60معلم فعدد ألبطاقات ألممنوحة
60معلم * 9= %15بطاقات.

مؤشر  :ألنمو ألمهني
 للمعلم أربعة مؤشرأت :
 -1تخصصي (مقررأت و إثرأء).
 -3مفتوح (وثيقة)

 -2تربوي
 -4مجموعات ألتعلم (مشارك).

للمدرسة خمس مؤشرأت:
تخصصي  ،تربوي  ،مفتوح  ،مجموعات تعلم  ،مفرغون
(ألمفرغون  :ألتشكيلت ألمدرسية/مصادر ،إرشاد )..

مؤشر  :أول /ألنمو ألمهني (ألتخصصي)
 ألنمو ألمهني ألتخصصي له قسمان( :مقررأت – إثرأئي).
 -1 مقررأت :تهدف إلى قياس درجة إتقان ألمعلم للمعارف وألمهارأت ألموجودة في نفس ألمقرر .
 يحدد ألمشرف (من  4-1مقررأت كحد أعلى في كل مرحلة درأسية بدأية كل عام درأسي ).ويمكن ألختبار في
مقرر وأحد فقط.
يتم أختبار ألمعلم مرة وأحدة في ألعام.
يتم إبلغ ألمعلمين بدون تعميم.
 -2 أإلثرأئي :مادة علمية تدعم ألمعلم في تخصصه.
 لتزيد عن  100صفحة  ،يختارها ألمشرف  ،يقرها مدير ألمك تب.

مؤشر  :ثانيا /ألنمو ألمهني (ألتربوي)
 ألنمو ألمهني ألتربوي :كل تخصص يحدد ألحتياج ألتربوي ألمطلوب من معلمي ألتخصص بدأية
ألعام.
 ألضوأبط:
ل يزيد عن  100ص ،ألمشرف ينتقي ألمحتوى ،ومدير ألمك تب يقرره.
مصدر ألمعرفة:
(صفحات محددة من مرجع أو عدة مرأجع ،حقيبة أو حقائب تدريبية ،مذكرة)

ً
مؤشر  :ثالثا /ألنمو ألمهني (ألمفتوح)
 للمعلم :وثيقة معتمدة يؤشر عليها ألمشرف ألمختص وتحفظ لدى ألمعلم.
إذأ حصل ألمعلم على أيام تدريب أخرى :
 -1عدد أيام ألتدريب ألحاصل عليها لهذأ ألعام (  7 .)30%أيام فاعلى.
 -2علقة ألمحتوى ألتدريبي بالعمل ألذي يمارسه حاليا (.)%50
 -3موثوقية ألجهة ألتدريبية ( .)%20مركز ألتدريب  ،مك تب ألتعليم  ،ألمدرسة ،أخرى.

ألنمو ألمهني :
رأبعا /مجموعات ألتعلم ألمهنية
 يختار ألمشرف عدد من ألمعلمين في كل مجال لتقديم برأمج مهنية لزملئهم في ألمجالت (تربوي  ،تخصصي،
إثرأئي) .صباحية أو مسائية.
 ألمشرف دأعم  -منظم  -منسق – مرأقب ومسؤول ولكن بطريقة غير مباشرة
 لدى كل مشرف مجموعة من ألمعلمين
 يستفيد ألمشرف من ألك فاءأت في ألميدأن.
ل يوجد أختبار بمجموعات ألتعلم.
ألفترة ألصباحية :موأفقة ألقائد وإشعار مك تب ألتعليم.
ألفترة ألمسائية :تشاورية بين ألمعلمين.

ملحق بالنمو ألمهني:
ألمعلم يحضر ألختبار مرة وأحدة فقط في ألعام( .غير أجباري) فقط ألحسم.
يتم عمل جدول من ألمشرف بموعدين لختبارين مهنيين بالعام (ألمعلم يختار)
زمن ألختبار  30دقيقة لكل أختبار (أي ساعة للختبارين).
ألختبار  3ورقات من  100درجة ويشمل ألتخصصي و أإلثرأئي وألتربوي).
آ
يفضل أن يكون ألتصحيح أ ًليا.
ألمشرف يدخل ألدرجة في نظام ّ
مكن.
ألختبار لجميع ألمعلمين ألمسندين  %50ألفصل ألول  %50 ،ألفصل ألثاني.
ألمدرسة تحصل على درجة معلميها.
ألمعلم ألذي حضر ألختبار ولم يختبر يحصل على  40درجة.

مؤشر ألختبارأت ألمهنية للمعلم وألقيادة ألمدرسية وأإلشرأف ألتربوي
 من ألختبارأت ألمهنية:
 ك فايات ألمعلمين ،أختبارأت ألقيادة ألمدرسية  ،ألقيادة ألتربوية (أإلشرأفية).
ألمدرسة :متوسط إجمالي ألعاملين بالمدرسة.
آ
(توفل  ،أيلتس ،ستيب ،ألقدرأت ألعامة ).
ألضوأبط:
ألمستوى ألول  :دخول ألختبار ألوأحد (  ) 50وللختبارأت ألثلثة 150
ألمستوى ألثاني :إذأ كانت ألدرجة من  60-50يحصل على  100في ألختبار ألوأحد و  300في ألثلثة أختبارأت.
ألمستوى ألثالث :إذأ كانت ألدرجة  60فاعلى يحصل على  130في ألختبار ألوأحد  ،و  400في ألختبارأت ألثلثة.

مؤشر ألبتكار و أإلبدأع و ألعمال ألمميزة
 ألمعلم  :ألحصول على خطاب شكر من إدأرة أإلشرأف أو مكاتب ألتعليم أو جهات عليا في ألعام ألحالي ،
ول يتم تكرأر أحتسابه.
 يكرر أحتساب خطاب ألشكر ألوزأري لمدة عامين.
 ألحصول على جائزة تميز معترف بها  ،يكرر أحتسابها خمسة أعوأم.
 ألمعلم يقدم ألوثيقة للمشرف ألذي بدوره يؤشر على ألوثيقة ويعيدها للمعلم..
 ألمدرسة :تحصل على نسبة ألمعلمين ألحاصلين على تميز
عدد ألمتميزين  /عدد ألمعلمين ألكلي للمدرسة.

مؤشر أستكمال تدريس ألمقرر ألدرأسي
 خطة زمنية موحدة في جميع ألمقررأت يعتمدها ألمشرف.
 ألمدرسة :درجة ألتزأم جميع ألمعلمين.
 ألمشرف يمنح ألدرجة سوأء كانت ألمادة ألتي تم فيها زيارة ألمعلم أو باقي ألمقررأت.
 يلزم ألمشرف ألتربوي جمع حصص تاخر ألمعلم في كل ألمقررأت.
 في حال وجود ظرف للمعلم لبد من إبلغ ألمشرف بمدى ألتاخر ألمتوقع.

مؤشر سلسلة غياب ألطلب
 ألمعلم  :يحصل على نفس ألنقاط ألتي تحصل عليها.
 ألمدرسة :يتم رصدها  6مرأت في ألعام من ألمشرفين ويكون بالملحظة ألمباشرة من
دأخل ألفصول.
 ألمشرف :يرصد  6حالت في ألعام %50 .يوم خميس.
 ألمك تب  :أستكمال حالت ألرصد ( )3حالت لكل مدرسة في ألفصل ألدرأسي.
 ألرصد يكون أثناء ألزيارة وليس قبل أو بعد إجازة.
 ألرصد يتم حتى ألسبوع .14

مؤشر أنتظام ألدرأسة
 ألمعلم  :يحصل على نفس نقاط ألمدرسة.
 ألمدرسة  :تحصل على نقاط محددة بناء على ألمجموع ألتي حصلت عليه في بطاقة أنتظام
ألدرأسة.
 يشترك في هذأ ألمؤشر جميع مشرفي ألقسام .
 لهذأ ألمؤشر أستمارة خاصة ( بطاقة ألنتظام ألدرأسي ) تتركز بثمان عناصر.

مؤشر ألغياب وألتاخر للمعلم
 ألمؤشر مسند إلى وكيل ألمدرسة .
 ألمدرسة  :يرصد عدد أيام ألغياب وألتاخر ألمحسوم على ألمعلم أ ً
ول باول ول تجمع في فترة
معينة.
 ل يدخل فيه ألتاخر ألذي لم يصل إلى يوم .
 ألمعيار = أربعة أيام  /ألوزن  .لن هناك أضطرأريّ .
مكن.
 ألرصد مستمر ( بمجرد رصد أي قرأر حسم ).

ألدأء ألنوعي ألمدرسي لإلجرأءأت ألتصحيحية
 فرق جماعية للدأء ألمدرسي ألنوعي بهدف عمل إجرأءأت تصحيحية مبكرأ.
 يزور ألفريق ألمدرسة في كل فصل درأسي بعد ألسبوع ألتاسع.
 أقصى مدة للبقاء في ألمدرسة ساعة.
 ضوأبط ألمقابلة  :جميع ألبيانات تقدم بالمقابلة مع قائد ألمدرسة ول تستخدم أي أدأة أخرى مثل تحليل
ألوثائق.
 إذأ رغب قائد ألمدرسة بمبادرة منه وليس بطلب من ألفريق تقديم وثائق أو أفرأد أو عرض يدعم ما لديه
فله ذلك.
 يقدر كل عضو في ألفريق ألدرجة ألمستحقة منفصل ثم يحتسب ألمتوسط .

 يمنع ألفريق منعا باتا من إبدأء أحكام أو ألتعليق على ألجهود تلميحا أو تصريحا سلبا أو إيجابا.
 يحق لكل عضو في ألفريق طلب توضيح أو تفصيل أك ثر حول نقطة معينة.
آ
 تستعرض ألمؤشرأت منفردة وأحدأ بعد ألخر بدءأ من أل كبر فجوة.
 ألحد ألدنى للفريق عضوأن مشرف وقائد مدرسة أو وكيل.
 زيارة ألقادة لبعضهم دأئرية وليست تبادلية.
آ
ُ
 يلزم أن يكون أعضاء ألفريق أحدهما ممن يميل إلى ُبعد ألعلقات أإلنسانية وألخر ممن يميل إلى بعد ألعمل.
 يدون قائد ألمدرسة درجة رضاه عن تقويم ألفرق ألنوعية

أدأة ألمقابلة

أ ً
ول  :دور قائد ألمدرسة ودور ألفريق.
 يستمع ألفريق إلى عرض من قائد ألمدرسة .
 يستهدف في ألفصل ألول ألفجوأت في مؤشرأت ألفصل ألول.
 يستهدف في ألفصل ألثاني ألفجوأت في مؤشرأت ألفصل ألول وفجوأت ما تبقى من ألفصل ألثاني .
 عرض ألجهود  :يكون لنتائج ألعام ألحالي فقط .
 عرض قائد ألمدرسة يجب أن يكون متسلسل من أل كبر فجوأت إلى ألقل.
 يجب أن يكون عرض قائد ألمدرسة مفصل كل مؤشر على حدة.
 دور ألفريق مستمع ومدون ومحلل ثم عملية ألتقييم .

ً
ثانيا :محاور ألتقييم:
 يحلل كل عضو في ألفريق ألعناصر ألتالية:
 عرض قائد ألمدرسة.
 • ألوثائق وألشوأهد ألتي بادر إلى عرضها دون طلب.
 • أسئلة ألتوضيح ألتي طرحها ألفريق.
 • وجود أي مؤشرأت رقمية أو نوعية أو قرأئن تدل على أن مسار ألدأء في ألتجاه ألصحيح.

ألفجوأت تستخرج من (قياس) في ألقدرأت ألتحصيلي

مؤشر درجة أهتمام ألمدرسة بتنظيم تادية صلة ألظهر
 ألمعلم  :نفس ألنقاط ألتي حصلت عليها ألمدرسة من تقييم.
 ألمدرسة  :متوسط ألنقاط ألتي حصلت عليها ألمدرسة من تقييم.
 ألمشرف  :يرصد  6حالت في ألعام ،كل فصل  3حالت أثناء ألزيارة ألعتيادية.

درجة أهتمام ألمدرسة بتنظيم أدأء ألنشيد ألوطني من قبل طلب ألمدرسة
 ألمعلم  :نفس ألنقاط ألتي حصلت عليها ألمدرسة من تقييم.
 ألمدرسة  :متوسط ألنقاط ألتي حصلت عليها ألمدرسة من تقييم.
 ألمشرف  :يرصد  6حالت في ألعام ،كل فصل  3حالت أثناء ألزيارة ألعتيادية.

متوسط ألدأء ألوظيفي للمعلمين
 ألهدف من ألمؤشر تشخيص وتوجيه  ،فكلما كان ألمعدل قريب من
 86حصلت ألمدرسة على نقاط أعلى .

مؤشر تنظيم ألبيئة ألمدرسية ونظافتها
 ملحظته مستوى نظافة ألمدرسة وتنظيمها ألدأخلي  ،وألك تابة على ألجدرأن ألدأخلية وألخارجية.
 6 حالت.



يرتبها أحد مشرفي هذه ألقسام

مؤشرأت ألساليب أإلشرأفية
 أللقاء ألتربوي 2
 ألدرس ألتطبيقي 2
 ألورش ألتربوية 2
 ألولى بالرعاية  3أيام بالسلوب ألذي يحدده ألمشرف.

مؤشر ممارسات ألتقويم ألجماعية للفرق أو للفردية
للمشرفين ألتربويين كما يرأها قادة ألمدأرس
 يجيب قائد ألمدرسة على أستطلع إلك تروني حول ممارسات فرق ألتقويم ( .رأي ألقائد حول
فرق ألتقويم).
 يرصد ألمتوسط إلدأرة أإلشرأف أو مك تب ألتعليم.

مؤشر فاعلية دعم أإلجرأءأت ألتصحيحية وألوقائية
كما يرأها قادة ألمدأرس
 يجيب قائد ألمدرسة على أستطلع إلك تروني حول فاعلية ألدعم لإلجرأءأت ألتصحيحية وألوقائية.
 مثال:
 إذأ كان هناك عجز في أحد ألتخصصات  ،فما أإلجرأء ألمتخذ؟
(خطاب للمك تب؟ قام بسد ألعجز؟ إيجاد حل مناسب؟

بعض مهام قائد المدرسة
 تكليف كل معلم بوضع قائمة بالمهارات األساسية
في مادته وتكون لدى القائد (علمي ونظري).
 ترتيب المعلمين رتبياً وفئوياً ثالثيا وفق درجات اختبار
الطالب.
 تصنيف المعلمين بناء على تأثيرهم على سلوك
الطالب.
 ترتيب المعلمين إجباراً وفقاً لتأثيرهم على القيم.

بعض مهام ألمشرف














ألتنسيق مع ألقائد بشان ألزيارأت ألفنية وألتشخيصية.
زيارة  %50زيارة تشخيصية.
قائمة بالقيم ألمضافة.
إجرأءأت حيال أنخفاض ألقيم ألمضافة.
أن يكون لديه متوسط أعمال ألسنة قبل نهاية ألفصل للمعلمين ألمسندين.
أن يكون لديه متوسط ألختبارأت.
درأسة درجة ألتطابق
أن يكون عدد ألزيارأت ألصفية = عدد ألختبارأت
لديه عينه من ألختبارأت ألتحريرية
هل ألمشرف ضمن فرق تقييم ألدأء ألمدرسي ألنوعي.
هل تم إصدأر خطة زمنية موحدة للمقرر؟
 6حالت سلوكية  6 ،حالت لصلة ألظهر 6 ،حالت نشيد وطني.















هل تم تقييم ألمعلم بعد ألزيارة ألفنية؟
بطاقات ألتعلم ألنشط.
هل لديه قائمة بالمقررأت ألدرأسية من  1إلى  4في كل مرحلة
هل لديه موأفقه خطية من مدير ألمك تب على ألمادة أإلثرأئية.
هل لديه قائمة بالحتياجات ألتربوية من  7إلى  13للنمو ألمهني ألتربوي.
هل محتوى مجموعات ألتعلم ضمن (ألتخصصي وألتربوي وأإلثرأئي)؟
هل لديه ما يدل على خروج ألمعلمين للمجموعات ألتعليمية؟ خطاب
هل لديه أختبارأت مهنية توفل قدرأت قيادة ك فايات إشرأف ..
 6حالت رصد غياب ألطلب
مشاركة ألمشرف في متابعة أنتظام ألدوأم
ألساليب أإلشرأفية
أيام ألولى بالرعاية.

بعض مهام مك تب ألتعليم
 توزيع ألمدأرس بين ألمشرفين لمعالجة ألمهارأت ألساسية وفق زيارأتهم ألعتيادية.
 قياس جود أختبارأت ألمشرفين للطلب.
 ترتيب ألمعلمين إجبا ًرأ حسب ألقيمة ألمضافة بالمك تب.
 توزيع ألمشرفين وترتيبهم (فئة ألتميز)
مبدع  ،أحترأفي  ،خبير ،متميز  ،ممتاز




 ونتشرف بتوأصلكم :


علي مسفر ألخ ثعمي





