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 احلمد هلل والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:

وهي تسعى لإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع  تميّزمنذ تأسيس جائزة التعليم لل

وتكريم املبدعني وتشجيع  تميّزالسعودي، وحتفيز امليدان الرتبوي نحو األداء املتقن ونرش ثقافة ال

 املامرسات الفعالة.

بموضوعية وحيادية  تمّيزوقد تم العمل يف هذا الدليل عىل صياغة جماالت ومعايري تقيس جوانب ال

باإلبداع واالبتكار والتنافس اإلجيايب، وتسهم يف حتقيق تطلعات وطموحات التعليم استنادًا  مرّشحلل تسمح

  ، التي هتدف إىل حتسني البيئة التعليمية املحّفزة لإلبداع واالبتكار.2030لرؤية اململكة 
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 الرؤية 

 .الرتبوي إقليمياً وعاملياً  تميّزالريادة يف جوائز ال

 الرسالة 

ة والتفوق تميّز، وتشجيع املامرسات املتميّزحتفيز امليدان التعليمي واإلداري نحو األداء امل

 .والعمل لإلتقان تميّزين علميًا وتربويًا وإداريًا، ونرش ثقافة التميّزالعلمي وتكريم املبدعني وامل

 اهلدف العام 

األداء التعليمي واإلداري األمثل  تشجيع فئات املجتمع التعليمي، وإبراز منجزاهتم، وحتفيز

 .بصفة مستمرة

 األهداف الفرعية 

 نرش ثقافة التميز و اإلبداع و االتقان يف مكونات جمتمع التعليم. -1

 ين علميًا وإداريًا وتكريمهم ودعم مكانتهم يف املجتمع.تمّيزإبراز دور امل -2

 إذكاء روح التنافس اإلجيايب بني الطالب لتحقيق التفوق واإلبداع. -3

 ة لالرتقاء بمستوى األداء.تمّيزنرش املامرسات التعليمية واإلدارية امل -4

  قيم اجلائزة 

 .االتقان و التميز -1

 .تكافؤ الفرص -2

 .االنتامء و املواطنة -3

 .التنافس اإلجيايب -4
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لتحقيق التحول من  بيئتها يف املدرسة قيادة متارسها إجياباً  ومؤثرة وهادفة خمططة مهنية عملية هو

ة بجميع مكوناهتا وجماالهتا وخمرجاهتا، واإلسهام يف تعظيم العائد تمّيزاملدرسة التقليدية إىل املدرسة امل

ة تمّيزتقود إىل خمرجات مو ،امر إمكاناهتاوحتسني مردودها عىل املجتمع، وتطوير قدراهتا وتعزيز أدائها واستث

 والرؤى واألهداف االسرتاتيجية الوطنية.حتقق أهدافها الفردية واملجتمعية 

 واملدارس السعودية يف اخلارج. ،داخل اململكةالنهارية  احلكومية واألهليةالتعليم العام  رسامد
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 أن يكون للمدرسة املرّشحة مشاركات متمّيزة عىل مستوى إدارة التعليم واملجتمع املحيل. -1

 أعوام.مخسة جائزة التعليم للتمّيز يف آخر  تقد نال ةاملرّشحاملدرسة كون تأاّل  -2

  خالل آخر مخسة أعوام.مرتني أاّل تكون املدرسة املرّشحة قد حصلت عىل درجة التمّيز -3

 فأكثر يف القيادة املدرسية.ة دراسيثالثة أعوام قد أمىض قائد املدرسة املرّشحة أن يكون  -4

 لسرية والسلوك.حسن ا ةاملرّشحقائد املدرسة  أن يكون -5

 %.95عن  الوظيفي يف آخر عامني دراسيني ةاملرّشح قائد املدرسة أاّل يقّل تقدير أداء -6

عقوبة تأديبية أو إنذار أو حسم يف آخر ثالثة أعوام  ةاملرّشحقائد املدرسة  أاّل يكون قد صدر بحق -7

 من عمله.

داخل وزارة التعليم أو يف أي جهة  طرفًا يف قضية منظورة ة أو قائدهااملرّشحاملدرسة كون تأاّل  -8

 رسمّية أخرى.

جيب أن تكون الوثائق واألدلة حديثة ال تتجاوز العام املايض إال ما تم استثناؤه يف املعايري  -9

 واملؤرشات. 

مجيع الوثائق واألدلة موّثقة من جهة رسمّية معتمدة داخل التعليم أو خارجه، مكتوبة باللغة العربية  -10

 ابته بلغة أخرى(.)عدا ما يستلزم كت



    

 

9 

ّح املاملدرسة  -1  ة من داخل اململكةر

 االّطالع عىل دليل الفئة والتأكد من توافر الرشوط. -أ 

 بإدارات التعليم. تمّيزالتقّدم ملراكز ال -ب 

ّح املاملدرسة  -2  ة من خارج اململكةر

 االّطالع عىل دليل الفئة والتأكد من توافر الرشوط. -أ 

 .جهاز الوزارةب تمّيزكز الالتقّدم ملر -ب 

  إدارة التعليمو بجهاز الوزارة تميحزمركز ال -3

 .ةرّشحاملاملدارس د من توافر الرشوط يف التأك -أ 

 حسابات إلكرتونية يف البوابة اإللكرتونية للجائزة.ة رّشحاملاملدارس  منح -ب 

 إلكرتونيًا.حتكيم امللفات املرفوعة بالبوابة اإللكرتونية للجائزة، ورصد نتائج التحكيم  -ج 

 وكتابة تقرير عن الزيارة. تمّيزني ميدانيًا من إدارة مركز الرّشحزيارة امل -د 

ة عن طريق البوابة اإللكرتونية ألمانة اجلائزة، وفق األعداد املخصصة رّشحالرفع باألسامء امل -ه 

 %( فأكثر.85لكل مركز ملن حصلوا عىل )
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 األمانة العامة للجائزة -4

 .ةرّشحامل املدارس الرشوط يفالتأكد من توافر  -أ 

يف البوابة اإللكرتونية للجائزة، ورصد نتائج  تمّيزة من قبل مراكز الرّشححتكيم امللفات امل  -ب 

 التحكيم إلكرتونيًا.

 ا.يف أعامهل اومناقشته رّشحةاملاملدارس تشكيل جلنة علمية لزيارة  -ج 

%( فأكثر من 85األوىل )بنني/بنات( بشكل إلكرتوين ملن حصلوا عىل ) العرشة اعتامد املراكز -د 

 درجات بطاقة التقييم.

  



    

 

11 

 .أعداد املرّشحني للدخول يف التحكيم النهائي من مراكز التميّز للفئة

 بنات بنني تميحزمراكز ال الرشحية

 4 4 .جدة -الرياض األوىل

 الثانية
 -الرشقية  -حائل   -مكة املكرمة  -عسري  -املدينة املنورة  -القصيم  -الطائف 

 .األحساء –جازان  -صبيا  -تبوك 
3 3 

 الثالثة

نجران  -اجلوف  -حفرالباطن  -القنفذة  -الدوادمي  -الباحة  -حمايل  -بيشة 

اخلرج  -املجمعة   - املخواة  -ينبع  -الليث   -احلدود الشاملية    -القويعية   -

 .الرس –عفيف   -رساة عبيدة  -

2 2 

 الرابعة

 -النامص  -مهد الذهب   -رجال أملع  -عنيزة  -وادي الدوارس  -القريات 

 -البكريية  -العال  -ّقراء  -املذنب   -احلوطة واحلريق  -الزلفي  -األفالج 

 املدارس السعودية يف اخلارج. –رشورة  – ظهران اجلنوب -الغاط 

1 1 
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رقم 

 املجال
 تفسري املجال اسم املجال

عدد 

 املعايري

درجة 

 املجال

1 
التخطيط 

 والتنظيم

بناء اخلطط املدرسية وتنفيذها وتقويمها لت سني 

 أداء املدرسة
5 10 

 11 5 اإلداريةحتسني العمليات واإلجراءات  قيادة العمليات 2

 التطوير املهني 3
ترسيخ ثقافة التنمية املهنية لدى العاملني، وبناء 

 بيئة عمل داعمة للنمو املهني
2 12 

4 
إدارة األداء 

 املدريس

قياس أداء املدرسة ومنسوبيها وطالهبا، ومتابعة 

 نتائج األعامل املتوقعة، ودالئل ومعايري حتسينه
3 17 

 أخالقيات املهنة 5
تعزيز بيئة عمل ذات ثقافة مميحزة تعكس 

 أخالقيات مهنة التعليم ودورها يف تنمية املجتمع
3 7 
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رقم 

 املجال
 تفسري املجال اسم املجال

عدد 

 املعايري

درجة 

 املجال

6 
إدارة البيئة 

 التعليمية

حتقيق متطلبات عملية التعليم والتعلم، وتطبيق 

الة، وحتسني البيئة التعليمية  املامرسات الفعح
5 10 

 إدارة املوارد 7
لضامن كفاية إدارة املوارد البرشية واملالية 

 مستدامة
4 10 

8 
املسؤولية 

 املجتمعية

املدرسة يف سياق اجتامعي مميز، ببناء  فرضامن توا

الة  واستدامة رشاكات فعح
3 17 

 إدارة االبتكار 9
حتديد حمركات االبتكار وتلبية متطلباته، وبناء 

 تميحزالسياسات الداعمة لثقافة االبتكار وال
2 6 

 100 32 املجموع
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 تتصل بمهنة التعليم بوجه عام وتسمح يف نفس  خمتلفة أبعاد العام الذي خياطب اإلطار :املجال

 الوقت بالتوصل إىل جمموعة من املعايري ذات العالقة وتكون قابلة لالستخدام والقياس.

 عبارة يستند إليها يف احلكم عىل جودة األداء يف ضوء ما تضمنته هذه العبارة من مؤرشات  :املعيار

 رشادية ومتثل املستوى النوعي لألداء.إتعترب خطوط  وحمددات ووصف للمامرسات التي

 دـحم  : هو العنارص التي ينبغي أن حيتوهيا املؤرش.دِّ

 :هو املقياس الدقيق لعنارص املحددات.  سلم التقدير 
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  ّح املاملدرسة يقيس هذا املجال إسهامات  .يف بناء اخلطط املدرسية وتنفيذها وتقويمها لت سني أداء املدرسة ةر

  10للمجال = الوزن الكيل. 

 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

1-1 3 

بناء خطة 

املدرسة 

وتنفيذها 

وارتباطها برؤية 

 2030اململكة 

فريق العمل خطة  يبني

املدرسة مستندًا إىل دراسة 

البيئة الداخلية واخلارجية 

للمدرسة، ويتابع تنفيذها 

وفق اخلطة املعتمدة للتنفيذ 

واجلدول الزمني هلا، 

نها برامج ومبادرات  ويضمِّ

 حتقق أهداف الرؤية

 عدد شواهد تنفيذ اخلطة

 1.5 ثالثة فأكثر

 1 اثنان

 0.5 واحد

 0 غري متحقق

عدد الربامج / املبادرات 

ذات العالقة بالرؤية يف 

 خطة املدرسة

 1.5 ثالثة فأكثر

 1 اثنان

 0.5 واحد

 0 غري متحقق

1-2 2 

توزيع املهام 

والصالحيات 

املمنوحة 

للعاملني يف 

املدرسة وفق 

 قدراهتم

يوّزع قائد/ة املدرسة املهام 

املدرسة تبعًا عىل العاملني يف 

للمهام الوظيفية هلم 

وقدراهتم وفق إمكانات 

 املدرسة ويتابع تنفيذها

قرار إداري لتوزيع املهام 

يف األسبوع األول من 

 الدراسة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 آلية متابعة تنفيذ تلك املهام

 1 متحقق

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

1-3 1.5 
فاعلية أعامل 

 جملس املدرسة

يفعل فريق العمل جملس 

قرارات الاملدرسة باختاذ 

عالن التوصيات ومتابعة إو

ما تم حياهلا خالل العام 

 الدرايس

عدد نتائج تنفيذ قرارات 

 املجلس وتوصياته

 1.5 ثالث نتائج فأكثر

 1 نتيجتان

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق

1-4 1.5 

فاعلية أعامل 

 ةفرقأاللجان و

 العمل

يتابع فريق العمل أعامل 

العمل  ةفرقأاللجان و

الفرعية داخل املدرسة 

ويستفيد من نتائج أعامهلا 

 لتحقيق أهداف املدرسة

عدد نتائج أعامل اللجان 

 وفرق العمل

 1.5 ثالث نتائج فأكثر

 1 نتيجتان

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق

1-5 2 

 أرشفة

السجالت 

والوثائق 

والنامذج 

 املدرسية

ينّظم فريق العمل األرشيف 

املدريس وما يتضمنه من 

سجالت ووثائق ونامذج وفق 

آلية حموسبة ومنظمة بام يسهل 

 الرجوع إليها

 آلية التنفيذ

 2 أرشفة ورقية وإلكرتونية

أرشفة ورقية فقط أو 

 إلكرتونية فقط
1 

 0 غري متحقق
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  ّح املاملدرسة يقيس هذا املجال إسهامات  .يف حتسني العمليات واإلجراءات اإلدارية ةر

  = 11الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

2-1 2.5 

حوسبة 

العمليات 

واإلجراءات 

 اإلدارية

يستخدم فريق 

التقنية يف  العمل

تنفيذ العمليات 

واإلجراءات 

 اإلدارية

نسخة حموسبة من 

 الربنامج

 1 متحقق

 0 غري متحقق

نسبة العمليات املحوسبة 

 إلمجايل العمليات

 1.5 % فأعىل80من 

 1 %80% إىل أقل من 60من 

 0.5 %60%إىل أقل 40من 

 0 %40أقل من 

2-2 2.5 

التعامل مع 

الشكاوى 

واملقرتحات 

من داخل 

املدرسة 

 وخارجها

يضع فريق العمل 

آلية لتلقي الشكاوى 

واملقرتحات من 

العاملني والطلبة 

باملدرسة وأولياء 

األمور واملجتمع 

 املحيل

اإلجراءات املتبعة للتعامل مع 

 الشكاوى واملقرتحات

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 عدد وسائل تلقي

 الشكاوى واملقرتحات

 1.5 ثالث وسائل فأكثر

 1 وسيلتان

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

2-3 3.5 

مواجهة 

التحديات 

وإدارة 

املخاطر 

 بمهنية

يوّضح فريق 

العمل األساليب 

املتبعة يف مواجهة 

التحديات وإدارة 

بام حيقق  املخاطر

األمن والسالمة 

 املدرسية

قرار تشكيل فريق إدارة 

 واألمن والسالمة املخاطر

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 خطة إلدارة املخاطر

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 األنشطة ذات العالقة

 1.5 نشاطان فأكثر

 1 واحد

 0 غري متحقق

2-4 2.5 
التواصل 

 الفّعال

يامرس فريق العمل 

التواصل املهني 

واالجتامعي، 

وحيدد قنوات 

 اتصال فّعالة

تقارير اللقاءات 

 واالجتامعات

 1 متحقق

 0 غري متحقق

وسائل التواصل 

 اإللكرتوين وفعالّيتها

 1.5 ثالث وسائل فّعالة فأكثر

 1 وسيلتان فّعالتان

 0.5 وسيلة واحدة فّعالة

 0 غري متحقق / وسائل غري فّعالة
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 ّح املاملدرسة إسهامات  يقيس هذا املجال  .و بناء بيئة عمل داعمة للنمو املهني ،املهني لدى العاملني التطويريف ترسيخ ثقافة  ةر

  = 12الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 

 

 

 

 

 

3-1 
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تعزيز فرص 

التطوير املهني 

للعاملني يف 

 املدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فريق العمل ق يطبّ 

فّعالة لتعزيز  أساليب

دعم يو، املهني التطوير

النمو املهني الذايت 

 املدرسةللعاملني يف 

 

 

 

 

 

تقرير بنسبة امللتحقني من 

 العاملني بربامج مهنية

 1 % من العاملني فأعىل80

 0.5 %80% إىل أقل من 60من 

/ غري  %60أقل من 

 متحقق
0 

مشاركة العاملني يف املدرسة يف 

اللجان املختلفة عىل مستوى 

 اجلهات املرشفة

 1.5 الوزارة

 1 دارة التعليمإ

 0.5 مكتب التعليم

 0 غري متحقق

نتاج إنسبة العاملني الذين لدهيم 

 علمي وفكري يف املدرسة

 1 % فأكثر10

 0.5 %10أقل من

 0 متحققغري 
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 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع:

3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزيز فرص 

تطوير املهني ال

للعاملني يف 

 سةاملدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فريق العمل ق يطبّ 

فّعالة لتعزيز  أساليب

دعم يو، املهني التطوير

النمو املهني الذايت 

 للعاملني يف املدرسة

تقارير لتبادل الزيارات 

مني واحللقات النقاشية بني املعلّ 

 املتمّيزين وزمالئهم اآلخرين

 1 فأكثر ثالثة تقارير

 0.5 أقل من ثالثة تقارير

 0 غري متحقق

لدروس املنّفذين لمني املعلّ  نسبة

 النموذجية

 1 مني فأكثر% من املعلّ 60

 0.5 %60أقل من 

 0 متحققغري 

نسبة ملفات اإلنجاز للعاملني يف 

 املدرسة

 1 % فأكثر75

 0.5 %75% إىل أقل من 50من 

 0 متحققغري / %50أقل من 

ين تمّيزآلية تعزيز للمعلمني امل

)شهادات شكر، ميزات متنح 

 ضمن الصالحيات( 

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

3-2 5 
املهني  النمو

 للقيادة املدرسية

قائد/ة املدرسة يراجع 

ممارساته بانتظام ويضع 

ل أهداًفا شخصية ويتحمّ 

مسؤولية تطوير ذاته 

 ومتابعة املستجدات

تقرير لربامج النمو املهني أو 

 بهاملؤمترات واللقاءات املتعلقة 

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

برامج النمو املهني أو املؤمترات 

 فيهاواللقاءات التي شارك 

 1.5 برامج فأكثرثالثة 

 1 نابرناجم

 0.5 واحد

 0 غري متحقق

 اإلنتاج العلمي والفكري

 1 ن فأكثرامنتج

 0.5 واحد

 0 غري متحقق

عدد مرات املنافسة عىل جوائز 

 واإلقليميةالتمّيز املحلية 

 1 فأكثرمرتان 

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق

عىل دورة القيادة  صولاحل

ة من جهة حكومية، أو الرتبوي

مؤهل عال يف جمال اإلدارة 

 ةالرتبوي

 1 دراسات عليا

 0.5 ة أو دبلومالرتبويدورة القيادة 

 0 غري متحقق
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  ّح املاملدرسة يقيس هذا املجال إسهامات  املدرسة ومنسوبيها وطالهبا، ومتابعة نتائج األعامل املتوقعة، وكفاءة أداءقياس  يف ةر

 ودالئل ومعايري حتسني األداء.

  = 15الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن التقديرسلم  امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

4- 1 5.5 

مستوى 

أداء 

املدرسة 

ودالئل 

 حتسينه

 

يقوم فريق العمل 

بالّتحسني املستمر 

والتقويم الذايت 

إىل للوصول 

مستويات عالية 

يف مؤرشات 

األداء املدريس 

)التصنيف الرتبي 

والفئوي 

 للمدرسة(

حتسن أداء املدرسة يف اختبارات املراحل 

والتحصييل )االبتدائية واملتوسطة( 

 )للثانوية(، )درجات آخر عامني(

 1 حتسن

 0.5 ثبات

 0 تراجع

عدد جوائز أو خطابات الشكر للقيادة 

املدرسية تتعلق بالتحصيل الدرايس 

 للطلبة

 1 اثنتان فأكثر

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق

نسبة الطالب املشاركني يف تنفيذ 

 املدرسة أنشطة وفعالّيات

 1 % فأكثر30

 0.5 %30% إىل أقل من 15من 

 0 % غري متحقق15أقل من 

 مشاركة الطالب يف املسابقات

 والربامج الدولية واملحلية

 1 مشاركة دولية

 0.5 مشاركة حملية عىل مستوى اململكة

 0 غري متحقق

حصول الطالب عىل جوائز ومراكز 

متقدمة يف املسابقات والربامج املحلية 

 والدولية

 1 جائزتان فأكثر

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق
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 الوزن التقديرسلم  امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

4-2 7 

مستوى 

التحصيل 

الدرايس 

للطلبة، 

ودالئل 

 حتسينه

يتابع فريق العمل 

املستويات 

التحصيلية 

للطلبة، ويضع 

خطط ملعاجلة 

الضعف، وتعزيز 

التحصيل 

 تمّيزالدرايس امل

 تقارير معاجلة ضعف التحصيل الطاليب
 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

نسبة الضعف يف التحصيل الدرايس 

 للطالب:

 مقبول فأقل للمرحلة املتوسطة والثانوية -

 متمكن فأقل للمرحلة االبتدائية -

 1.5 %5أقل من 

 1 %15% إىل 5من 

 0 %15أكثر من 

 خطط املتابعة مع املعّلمني وأولياء األمور
 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

تقارير دعم وتعزيز الطلبة املتفوقني 

 بمشاركة املعّلمني وأولياء األمور

 1 متحقق

 0 غري متحقق

نسبة متوسط درجات الطالب يف 

اختبارات املراحل )للمرحلتني االبتدائية 

 واملتوسطة(، والتحصييل )للثانوية(

 1.5 %90أكثر من 

 1 %90% إىل أقل من 80من 

 0.5 %80% إىل أقل من 70من 

 0 %70أقل من 

نسبة الطالب املتفوقني )حاصلني عىل 

 تقدير جيد جدًا فأكثر(

 1 % فأكثر85

 0.5 %85% إىل أقل من 70من 

 0 %70أقل من 

 استامرة حتليل نتائج الطلبة
 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

 التغذية الراجعة للطلبة
 0.5 متحقق

 0 غري متحقق
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 الوزن التقديرسلم  امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

4-3 5 

مستوى 

أداء 

العاملني 

ودالئل 

 حتسينه

يتابع فريق العمل 

أداء املعّلمني 

واهليئة اإلدارية 

وحيلل نتائج 

 قياس أداءهم

 األداء متّيزحصول العاملني عىل جوائز 

 1.5 % من العاملني فأكثر80

 1 %80أقل من  -% 60

 0.5 %60أقل من  -% 40

 0  %40 من أقل

 وجود خطة زيارات جمدولة للتنفيذ

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 الزيارات الصفية

 1.5 زيارتان لكل معلّم

 1 زيارة لكل معلّم

 0 غري متحقق

 شمولية املالحظات يف التقارير الصفية

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

نسبة املعّلمني الذين تم إجراء 

 هلم  "قياس األثر"اختبارات 

 1 % فأكثر10

 0.5 %10أقل من 

 0 غري متحقق
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 ّح املاملدرسة إسهامات  يقيس هذا املجال  تعكس أخالقيات مهنة التعليم ودورها يف تنمية املجتمع.يف تعزيز بيئة عمل ذات ثقافة مميحزة  ةر

  = 7الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

5-1 2.5 
تعزيز االنتامء الوطني 

 لدى منسويب املدرسة

عىل اهلوية  فريق العمل تأكيد

الوطنية واإلرشاف عىل 

الربامج التي تعمل عىل 

االعتزاز بالدين وامللك 

والوطن، وتنفيذ برامج تدعم 

 املواطنة 

تعزيز االنتامء  عدد برامج

 الوطني

 1.5 فأكثر ثالثة برامج

 1 برناجمان 

 0.5 برنامج واحد

 0 غري متحقق

أداء النشيد الوطني يف 

االصطفاف الصباحي 

 يومياً 

 1 متحقق

 0 غري متحقق

5-2 2.5 

نرش الوعي الفكري 

واحلوار لدى منسويب 

 املدرسة

برامج فريق العمل يدعم 

واحلوار ,التوعية الفكرية 

ويشارك يف الندوات 

 اخلاصة هبام

تقرير لنتائج أعامل جملس 

 احلوارمركز الشورى و

 الوطني

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 رفعالّيات احلوا عدد

 1.5 فعالّيات فأكثرثالث 

 1 انفعالّيت

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

5-3 2 
التزام العاملني 

 بأخالقيات املهنة

برامج فريق العمل ذ ينفّ 

لتثقيف العاملني بأخالقيات 

دهم بميثاق مهنة املهنة ويزوّ 

وحيرص عىل عدم التعليم 

وجود خمالفات أو عقوبات 

 بحق أي منهم

الع العاملني عىل طّ ا

 امليثاق ونرشه

 1 متحقق

 0 غري متحقق

عدد الربامج ذات العالقة 

بتثقيف العاملني 

 بأخالقيات املهنة

 1 فأكثر انبرناجم

 0.5 واحد

 0 غري متحقق
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 ّح املاملدرسة إسهامات  يقيس هذا املجال الاملوتطبيق  والتعلم، التعليمعملية  حتقيق متطلباتيف  ةر  .وحتسني البيئة التعليمية ة،امرسات الفعح

  = 10الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

6-1 1 

 دعم اسرتاتيجيات

تدريس متنوعة 

وحديثة متمركزة 

 حول املتعلم

يتم التدريس وفق جمموعات 

العمل ومنهجية التعلم النّشط 

 واملرشوعات املنتجة

تقارير التعّلم النّشط التي 

حصل عليها معّلمو 

 املدرسة 

 1 متحقق

 0 غري متحقق

6- 2 2 
دعم البحث العلمي 

 والتجارب املبتكرة

يقوم املتعّلمون بإجراء بحوث أو 

 جتارب فردية ومجاعية

نسبة الطلبة الذين أنجزوا 

 بحوثًا وجتارب

 1 %فأكثر20

 0.5 %20من  أقل

 0 غري متحقق

تكريم مكتب الّتعليم أو 

 إدارة الّتعليم للطالب

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

 تقرير مللفات إنجاز الطلبة

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

6-3 2 

تنمية القدرات 

العلمية والعقلية 

للطلبة ودعم تنفيذ 

 األنشطة املدرسية

يرشف فريق العمل عىل إقامة 

أنشطة وفعالّيات تنافسية لإلبداع 

العلمي، ويشجع الطلبة عىل 

الفوز بجوائز األوملبياد العاملية، 

وتسجيل براءات اخرتاع، 

 ويدعمها مالياً 

تقارير الدورات 

 واملعارض والفعالّيات

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

حصول أحد طالب 

املدرسة عىل براءة اخرتاع 

 واحدة أو أكثر

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

مشاركة املدرسة يف جائزة 

للنشاط غري  تمّيزال

 الصفي

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

النشاط والتقارير  خطة

 املالية لألنشطة

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

6-4 3.5 

استثامر التقنية بام 

يدعم عمليات 

 التعليم والتعلم

يوّفر فريق العمل مستلزمات 

زات دمج التقنية يف التعليم   وحمفِّ

توافر متطلبات دمج 

 التقنية يف التعليم

 1 متحقق

 0 غري متحقق

املرشوعات عدد 

والربجميات التقنية التي 

 تنفذ يف املدرسة

 1.5 ثالثة فأكثر

 1 اثنان

 0.5 واحد

 0 غري متحقق

يشجع املعلمني عىل 

ابتكار أساليب يف التقنية 

ويدعم توظيفها يف 

 التعليم

 1 متحقق

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

6-5 1.5 
بناء جمتمع املعرفة يف 

 املدرسة

فريق العمل جمتمعات  يكّون

تعّلم للطالب ذات اهتاممات أو 

ختصصات متقاربة داخل 

املدرسة وخارجها لنقل املعرفة، 

 واكتساب املهارات

تقارير جلان جمموعات 

 التعّلم

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

ممارسات وتطبيقات 

 تعليمية جديدة

منقولة من املدرسة 

 وإليها
1 

 0.5 إىل املدرسة منقولة

 0 غري متحقق
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  ّح املاملدرسة إسهامات يقيس هذا املجال  .يف إدارة املوارد البرشية واملالية لضامن كفاية مستدامة ةر

  = 10الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

7-1 1 
نظام فّعال ومستمر 

 لتحفيز العاملني

حيّفز فريق العمل العاملني 

ويعمل عىل تلبية 

احتياجاهتم احلالية 

وتوقعاهتم املستقبلية 

وحيتفي بإنجازاهتم 

لتحقيق التنافسية و الرضا 

 الوظيفي للعاملني

تقرير للقاءات وفعالّيات 

االحتفاء باألفراد وفرق 

 العمل

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

وجود آلية لقياس رضا 

 العاملني

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

7-2 1 

استثامر الكفاءات 

 تمّيزالبرشية لتحقيق ال

 املدريس

يوّظف قائد/ة املدرسة 

الكفاءات البرشية 

ويستثمر طاقاهتم 

 تمّيزوإبداعاهتم لتحقيق ال

آلية لتوظيف الكفاءات 

 تمّيزالبرشية لتحقيق ال

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

ة عىل تميّزتوثيق اإلنجازات امل

 مستوى األفراد واملدرسة

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

7-3 5 

إدارة موارد املدرسة 

املالية لضامن كفاية 

 مستدامة

يطّبق قائد/ة املدرسة 

األنظمة واللوائح املالية، 

يوزع ميزانية املدرسة و

واملخصصات املالية وفق 

األولوية، ويتبنى خطط 

النفقات وتنمية  ترشيد

 اإليرادات

 

وجود جلنة مالية إلدارة 

 املعامالت املالية للمدرسة

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

توافق اخلطط املالية واملوازنة 

العامة مع اخلطة التشغيلية 

 للمدرسة

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

التقارير املالية املتعلقة بتقييم األداء 

 املايل ومراجعته بصفة دورية

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

وثائق معتمدة لعمليات الرصف 

 من بنود امليزانية التشغيلية

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

خطط ترشيد النفقات وخفض 

 تكاليف اخلدمات والعمليات

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

املبادرات التمويلية لتنمية إيرادات 

 إضافية للمدرسة

 1.5 ثالث مبادرات فأكثر

 1 مبادرتان

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق

سجالت رصف مكافآت 

الطالب وإعانات الطالب 

 املعوزين وأبناء الشهداء 

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

تقارير تكاليف الصيانة الدورية 

 للمرافق والتجهيزات

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

7-4 3 

إدارة املرافق 

واملمتلكات واملباين 

والتجهيزات واملوارد 

 بطريقة مستدامة

يسهم فريق العمل يف 

االستخدام املتنوع 

واالستثامر األمثل للمرافق 

املدرسية، ويوّفر متطلبات 

والسالمة أنظمة األمن 

 ورشوط الصحة املدرسية

 

خطة تنفيذية لإلرشاف عىل 

املرافق وإداراهتا ومتابعتها 

 وتقويمها

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

األمن توافر متطلبات أنظمة 

والسالمة واإلجراءات 

 الصحية والوقائية

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

خطابات وتعاميم لتحسني 

 املدرسيةمرافق البيئة 

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

 عقود استثامر املرافق املدرسية

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

تنظيم املرافق وتوافر املتطلبات 

 األساسية للنظافة

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

توافر الرشوط الصحية يف 

 مقصف املدرسة

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق
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 ّح املاملدرسة  إسهامات يقيس هذا املجال الةبز، ضامن تواجد املدرسة يف سياق اجتامعي مميح ل ةر  .بناء واستدامة رشاكات فعح

  = 17الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير امل دد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار
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اسرتاتيجيات 

حتقيق الرشاكة 

 املجتمعية الفّعالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتفاعل فريق العمل 

ة الرتبويمع القضايا 

واالجتامعية، ويرشك 

أفراد املجتمع املحيل 

واملؤسسات يف 

أنشطة املدرسة 

 وإنجازاهتا

 

 

 

 

 

الرشاكات أو االتفاقيات مع املؤسسات 

لفة لإلسهام يف رفع املجتمعية املخت

 مستوى التعليم يف املجتمع

 1.5 ثالث فأكثر

 1 اثنتان

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق

مشاركات القيادة املدرسية يف 

 املناسبات املجتمعية

 1.5 ثالث مشاركات فأكثر

 1 مشاركتان

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق
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اسرتاتيجيات 

حتقيق الرشاكة 

 املجتمعية الفّعالة

 

 

 

 

 

 

يتفاعل فريق العمل 

ة الرتبويمع القضايا 

واالجتامعية، ويرشك 

أفراد املجتمع املحيل 

واملؤسسات يف 

أنشطة املدرسة 

 وإنجازاهتا

عدد األنشطة املتنوعة التي استفاد 

 منها أبناء حي املدرسة

 1.5 ثالثة أنشطة فأكثر

 1 أقل من ثالثة أنشطة

 0 غري متحقق

تقارير وشواهد توظيف مرافق 

املدرسة لالستفادة منها خارج وقت 

 الدوام املدريس

 0.5 متحقق

 0 غري متحقق

تقارير وشواهد مشاركة قطاعات 

إقامة الربامج يف املجتمع املحيل 

 التوعوية والتثقيفية يف املدرسة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

تقارير زيارات قيادات املجتمع 

 ورجال التعليم للمدرسة

 1 تقريران فأكثر

 0.5 واحد

 0 غري متحقق
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8-2 4 
العمل التطوعي يف 

 املدرسة

هييئ فريق العمل 

املناخ املدريس لدعم 

العمل التطوعي 

داخل املدرسة 

 وخارجها

األعامل التطوعية الفّعالة ملنسويب 

 املدرسة

 1.5 أربعة أعامل فأكثر

 1 ثالثة أعامل

 0.5 عمالن فأقل

 0 غري متحقق

املشاركات للقيادة املدرسية يف الربامج 

 التطوعية

 1 مشاركات فأكثرثالث 

 0.5 فأقل مشاركتان

 0 غري متحقق

يف األعامل التطوعية  تميّزعدد جوائز ال

 عىل املستوى املحيل واإلقليمي

 1.5 جائزتان فأكثر

 1 جائزة واحد

 0 غري متحقق
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8-3 6 

فاعلّية الرشاكة مع 

أولياء األمور لدعم 

وحتسني حتصيل 

الطلبة ونجاح 

 املدرسة

يرشك فريق العمل 

أولياء األمور يف صنع 

ة، الرتبويالقرارات 

ويبني عالقات فاعلة 

معهم لتحسني 

 مستويات أبنائهم

مشاركات أولياء األمور يف صنع 

 قرارات جملس املدرسة

 1 مشاركتان فأكثر

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق

مشاركات أولياء األمور يف حل 

الطلبة التحصيلية مشكالت 

 ةالرتبويو

 1.5 ثالث مشاركات فأكثر

 1 مشاركتان

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق

التطبيقات التقنية املستخدمة يف 

 التواصل مع أولياء األمور 

 1.5 ثالثة تطبيقات فأكثر

 1 تطبيقان

 0.5 واحد

 0 غري متحقق

املدرسة للدليل نتائج تطبيق 

اإلجرائي مليثاق الرشاكة مع األرسة 

 واملجتمع

 1 متحقق

 0 غري متحقق

إسهامات أولياء األمور يف أنشطة 

 املدرسة وإنجازاهتا

 1 إسهامان فأكثر

 0.5 واحد

 0 غري متحقق
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  ّح املاملدرسة يقيس هذا املجال إسهامات  بتكار واإلبداع.وتلبية متطلباته، وبناء السياسات الداعمة لثقافة اال االبتكار يف حتديد حمركات ةر

  = 6الوزن الكيل للمجال. 
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9-1 3.5 

املناخ الداعم 

لالبتكار 

وعمليات 

 التغيري

العمل البيئة  هيّيئ فريق

الداعمة لالبتكار يف 

املجتمع املدريس، ويسهم 

يف نرش ثقافة االبتكار 

وحتويل املبادرات إىل 

 مشاريع وبرامج إبداعية.

 تقرير لنرش االبداع واالبتكار

 1.5 متحقق

 0 غري متحقق

 الربامج واملشاريع اإلبداعية

 2 ثالثة فأكثر

 1 اثنان

 0.5 واحد

 0 غري متحقق

9-2 2.5 

السياسات 

الداعمة 

لالبتكار 

 تمّيزوال

 املؤسيس

يوفر فريق العمل متطلبات 

االبتكار لتلبية احتياجات 

 املستفيدين وتوقعاهتم

خطة تشمل حتديد أهداف االبتكار 

ومتطلباته واحتياجاته وحتديد العنارص 

 الداعمة لعملية االبتكار

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 عدد شواهد تنفيذ اخلطة 

 1.5 ثالثة فأكثر

 1 اثنان

 0.5 واحد

 0 غري متحقق
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