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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 

 االتقان يف مكونات جمتمع التعليم.نرش ثقافة التميز و اإلبداع و  -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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تطوير نفسه ومدرسته  قًا وعلاًم وعماًل، الواعي بدوره ومسئولياته، املبادر بإجيابية نحول  هو من فاق أقرانه خ  

  وجمتمعه ووطنه.

 طالب الصف الثاين والثالث ثانوي يف املدارس واملعاهد احلكومية واألهلية النهارية داخل اململكة.

ة اخلاصة )العوق البرصي، العوق السمعي، صعوبات التعلم، الرتبويمالحظة: طالب ذوي االحتياجات 

الفكرية بعد املرحلة املتوسطة، الربنامج التأهييل للتوحد بعد املرحلة املتوسطة، الربنامج التأهييل للرتبية 

 الربنامج التأهييل ملتعددي العوق بعد املرحلة املتوسطة( يعاملون معاملة خاصة.
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 من الطالب املنتظمني أثناء التقديم. رّشحأن يكون امل -1

حسن السرية والسلوك، وحاصاًل عىل درجة السلوك كاملة خالل العامني  رّشحأن يكون امل -2

 الدراسيني السابقني.

 %.95يف آخر عامني دراسيني عن  مرّشحأاّل يقل املعدل الرتاكمي لل -3

 من قبل. تمّيزقد نال جائزة التعليم لل رّشحأاّل يكون امل -4

 آخر ثالثة أعوام.عقوبة تأديبية أو إنذار يف  رّشحأاّل يكون قد صدر بحق امل -5

جيب أن تكون الوثائق واألدلة حديثة ال تتجاوز العام املايض إال ما تم استثناؤه يف املعايري  -6

 واملؤرشات. 

مجيع الوثائق واألدلة موّثقة من جهة رسمّية معتمدة داخل وزارة التعليم أو خارجها، مكتوبة  -7

 باللغة العربية )عدا ما يستلزم كتابته بلغة أخرى(.
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ّح امل -1  ر

 االّطالع عىل دليل الفئة والتأكد من توافر الرشوط. -أ 

 التقّدم لقائد/ة املدرسة. -ب 

 ات من قبل قائد/ة املدرسة.رّشحني/ املرّشحالتأّكد من توافر الرشوط يف امل -ج 

 .ة فقطمرّشح/ مرّشح، وترشيح حاملفاضلة بني الراغبني/الراغبات يف الرتّش  -د 

 بإدارة التعليم. تمّيزعن طريق البوابة اإللكرتونية ملركز ال رّشحاملسم الرفع باال -ه 

 بإدارة التعليم تميحزمركز ال -2

 ات.رّشحني/ املرّشحالتأكد من توافر الرشوط يف امل -أ 

واحد  مرّشح) ات حسابات إلكرتونية يف البوابة اإللكرتونية للجائزةرّشحني/ املرّشحمنح امل -ب 

 .من كل مدرسة(

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

 .%( فأكثر85لكل مركز ملن حصلوا عىل )
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 األمانة العامة للجائزة -3

 ات.رّشحني/ املرّشحالتأكد من توافر الرشوط يف امل -أ 

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

 التحكيم إلكرتونيًا.

 تشكيل جلنة علمية ملقابلة ومناقشة الفائزين يف أعامهلم -ج 

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

 .درجات بطاقة التقييم
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 .للفئة تميّزني للدخول يف التحكيم النهائي من مراكز الرّشحأعداد امل

 بنات بنني تميحزمراكز ال الرشحية

 .جدة -الرياض األوىل

 تعليم عام 8

+ 

 تربية خاصة 2

 تعليم عام 8

+ 

 تربية خاصة 2

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

 .األحساء –جازان  -صبيا  -تبوك  -الرشقية  -حائل 

 تعليم عام 5

+ 

 تربية خاصة 2

 تعليم عام 5

+ 

 تربية خاصة 2

 الثالثة

 -حفرالباطن  -القنفذة  -الدوادمي  -الباحة  -حمايل  -بيشة 

ينبع  -الليث   -احلدود الشاملية    -القويعية   -نجران  -اجلوف 

 –عفيف   -رساة عبيدة  -اخلرج  -املجمعة   -املخواة   -

 .الرس

 تعليم عام 3

+ 

 تربية خاصة 1

 تعليم عام 3

+ 

 تربية خاصة 1

 الرابعة

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

 -املذنب   -احلوطة واحلريق  -الزلفي  -األفالج  -النامص  -

 رشورة.  -ظهران اجلنوب  -الغاط  -البكريية  -العال  -ّقراء 

 تعليم عام 2

+ 

 تربية خاصة 1

 تعليم عام 2

+ 

 تربية خاصة 1
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رقم 

 جالامل
 جالتفسري امل جالاسم امل

عدد 

 يريعاامل

درجة 

 املجال

 18 3 الدرايس املرتفعالقدرة عىل التحصيل  الدرايس التفوق 1

2 
القيم واألخالق 

 اإلسالمية
 17 3 االلتزام بالقيم واألخالق اإلسالمية

 املهارات احلياتية 3
تؤهله امتالك الطالب للمهارات احلياتية التي 

 ليكون عنرصًا فاعاًل يف جمتمعه
3 17 

 التنمية الذاتية 4
متكن الطالب من معرفة ذاته والعمل عىل تنميتها 

 بأساليب متنوعة
3 18 

 األنشطة املدرسية 5
إسهامات الطالب يف األنشطة املدرسية الصفية 

 والالصفية
2 15 

 15 2 وتعاونه املثمر يف خدمة املجتمع إسهامات الطالب املجتمعية املسئولية 6

 100 16 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.إووصف للمامرسات التي تعترب خطوط وحمددات 

 دـحم  : هو العنارص التي ينبغي أن حيتوهيا املؤرش.دِّ

 :هو املقياس الدقيق لعنارص املحددات.  سلم التقدير 

  



 

14 

  املرتفع الدرايسيقيس هذا املجال القدرة عىل التحصيل. 

  = 18الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار املعيار درجة املعيار رقم

1-1 6 
يف  التحصيل الدرايس

 العام قبل املايض

م ما يثبت حصوله عىل تقدير يقدّ 

 العام قبل املايضممتاز يف 
 املعدل الدرايس

 6 وأعىل 99

 5 99أقل من  -98

 4 98أقل من  -97

 3 97أقل من  -96

 2 96أقل من  -95
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار املعيار درجة املعيار رقم

1-2 6 
يف  الدرايسالتحصيل 

 العام املايض

م ما يثبت حصوله عىل تقدير يقدّ 

 املايض العامممتاز يف 
 املعدل الدرايس

 6 وأعىل 99

 5 99أقل من  -98

 4 98أقل من  -97

 3 97أقل من  -96

 2 96أقل من  -95

1-3 6 
التفوق يف جمال 

 التخصص

تفوقه يف مقرر أو م ما يثبت يقدّ 

أكثر من مقررات التخصص يف 

 آخر عامني 

عدد مقررات 

 التفّوق

 6 ستة مقررات

 5 مخسة مقررات

 4 أربعة مقررات

 3 مقررات ثالثة

 2 مقرران

 1 مقرر واحد

 0 غري متحقق
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  االلتزام بالقيم واألخالق اإلسالميةيقيس هذا املجال. 

  = 17الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

2-1 4 

بالقيم االلتزام 

واألخالق 

 اإلسالمية

م ما يدل عىل التزامه بالقيم يقدّ 

قوالً  واألخالق اإلسالمية

من خالل  ومظهرًا وسلوكاً 

 به ونقها املحيطمواقف يوثّ 

مصادر تنوع 

من توثيق األدلة 

 داخل املدرسة

 4 أربعة فأكثر

 3 ثالثة 

 2 اثنان 

 1 واحد

 0 غري متحقق

2-2 3 
 سريةاالقتداء بال

  النبوية

عمق تأثره  عىليربهن 

بالسرية النبوية بذكر أبرز 

مواقف وأخالق الرسول 

  وأثرها عىل سلوكه

 عدد املواقف

 1 مواقف فأكثرأربعة 

 0.5 موقفان أو ثالثة

 0 واحد/غري متحقق

 تنوع املواقف

 1 جماالت فأكثر ةثالث

 0.5 جماالن

 0 واحد/غري متحقق

 الطالب تأثر

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

2-3 10 

يف نرش  املسامهة

وتعزيز القيم 

واألخالق 

 اإلسالمية

م ما يدل عىل مشاركته يقدّ 

بمرشوع عميل يعزز القيم 

واألخالق اإلسالمية 

موضحًا أثره عىل املستفيدين، 

استمرارية ووعددهم، 

التي  املرشوع، واملهارات

 الطالب اكتسبها

 املستفيدين تأثر

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

والتنظيم  تمّيزال

 يف اجلهد املبذول

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

التجديد 

 واالبتكار

 1 بدرجة عالية

 0.5 متوسطة بدرجة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 عدد املستفيدين

 2 فأكثر 25

 1 24إىل  10من 

 0 10أقل من 

استمرارية 

 املرشوع

 1 مستمر

 0 غري مستمر

 املهارات املكتسبة

 2 فأكثر مهارات ثالث

 1 مهارتان

 0 واحدة/غري متحقق
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 يقيس هذا املجال امتالك الطالب للمهارات احلياتية التي تؤهله ليكون عنرصًا فاعاًل يف جمتمعه. 

  = 17الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 التواصل عىلقدرة ال 7 3-1

ي ظهر امتالكه ملهارات 

بتسجيل مقطع  التواصل

مرئي جييب فيه عىل السؤال 

 التايل:

ملاذا تستحق الفوز بجائزة 

 تتجاوز ؟ يف مدة التمّيزال

 دقائقثالث 

 الطالقة

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 سالمة اللغة

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 منخفضة/غري متحققبدرجة 

 الثقة بالنفس

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 تنظيم األفكار

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 قناعالقدرة عىل اإل

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

3-2 5 
تطبيق مهارات حل 

 املشكالت

يرشح طريقة حله إلحدى 

املشكالت احلياتية )بطرق 

 ب(التواصل املناسبة للطال

 حتديد املشكلة

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 توفري البدائل

 1 بديالن فأكثر

 0.5 واحد

 0 غري متحقق

 تقييم البدائل

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

اختيار البديل 

 املناسب

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 التقويم والتنفيذ

 1 بدرجة عالية

 0.5 متوسطة بدرجة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

3-3 5 
التخطيط وإدارة 

 الوقت

يدلل عىل امتالكه ملهارة 

 التخطيط وإدارة الوقت  

 خطة طويلة املدى

 1 سنوية أو فصلية

 0.5 شهرية

 0 غري متحقق

 خطة قصرية املدى

 1 أسبوعية

 0.5 يومية

 0 غري متحقق

 املرونة

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 ترتيب األولويات

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

استخدام أدوات 

مساعدة يف تنظيم 

 الوقت  

 1 تقنية حديثة 

 0.5 تقليدي 

 0 غري متحقق



    

 

21 

 يقيس هذا املجال متكن الطالب من معرفة ذاته والعمل عىل تنميتها بأساليب متنوعة. 

 18=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

4-1 5 
أساليب تنمية 

 الذات

د أساليب تنمية مواهبه حيدّ 

 ومهارته وهواياته

 األساليب عدد

 2 أكثرأساليب ف ةثالث

 1 أسلوبان

 0 واحد/غري متحقق

 األساليب تنوع

 2 ثالثة جماالت فأكثر

 1 جماالن

 0 واحد/غري متحقق

 االستمرارية
 1 مستمر

 0 غري مستمر

 املستقبل تطلعات 3 4-2

املستقبلية األهداف د حيدّ 

التي يطمح إىل حتقيقها 

واخلطوات الالزمة 

 للوصول إليها

 واقعية األهداف 
 1 واقعية

 0 غري واقعية

 الطموح

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

جهود الطالب 

 لتحقيق طموحه

 1 بدرجة عالية

 0.5 متوسطة بدرجة

 0 بدرجة منخفضة/ غري متحقق



 

22 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

4-3 10 

 املشاركة يف

جماالت التنمية 

 ةالذاتي

يثبت مشاركته يف  م مايقدّ 

منافسات أو مسابقات أو 

قليمية أو إمعارض دولية أو 

حملية  يف جمال أو أكثر من 

جماالت التنمية الذاتية 

علمية، تقنية، ثقافية،  )دينية،

استثامرية... إعالمية،  فنية،

 خ(ال

 مستوى املشاركة

 8 فائز يف مسابقة دولية

 6 مشارك يف مسابقة دولية

فائز يف مسابقة عىل مستوى 

 اململكة
6 

مشارك يف مسابقة عىل مستوى 

 اململكة
4 

فائز يف مسابقة عىل مستوى 

 إدارة التعليم
4 

يف مسابقة عىل مستوى  مشارك

 إدارة التعليم
2 

 0 مل يشارك

تنوع جماالت 

 املشاركة

 2 ثالثة جماالت فأكثر

 1 جماالن

 0 واحد /غري متحقق
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 إسهامات الطالب يف األنشطة املدرسية الصفية والالصفية يقيس هذا املجال. 

  15=   للمجالالوزن الكيل. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

5-1 5 

املشاركة الفعالة يف 

األنشطة واللجان 

 واملجالس

م وثائق مشاركته يف يقدّ 

األنشطة الالصفية 

)املسابقات، املناسبات، 

الفعاليات، اللقاءات، 

عضويته يف  والندوات..( أو

 املدرسية اللجان واملجالس

 عدد األنشطة

 2 مخسة أنشطة فأكثر

 1 من نشاطني إىل أربعة

 0 واحد /غري متحقق

 تنوع األنشطة

 2 ثالثة جماالت فأكثر

 1 جماالن

 0 واحد /غري متحقق

عضوية اللجان أو 

 املجالس

 1 عضويتان فأكثر

 0.5 واحدة

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

5-2 10 
 تعليميةات الشاركامل

 

قة يستعرض مشاركة موثّ 

)فيديو تعليمي، برجمية 

تعليمية، تطبيق عرب اجلوال، 

برنامج تدريبي، تصميم 

موشن انفوجرافيك أو 

انفوجرافيك ثابت... ( قام هبا 

لدعم تعلم غريه يف حميط 

املدرسة موضحًا هبا 

اإلجراءات، الفئة املستهدفة، 

سامهة، عدد املستفيدين، أثر امل

 للطالب املهارات املكتسبة

أثر املسامهة عىل 

 تعلم غريه

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 اجلهد املبذول

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 التجديد واالبتكار

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 عدد املستفيدين

 2 فأكثر 25

 1 24إىل  10من 

 0 10أقل من 

 االستمرارية
 1 مستمر

 0 غري مستمر

 املهارات املكتسبة

 2 ثالث مهارات فأكثر

 1 مهارتان

 0 واحدة/غري متحقق
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 إسهامات الطالب وتعاونه املثمر يف خدمة املجتمع يقيس هذا املجال. 

 15=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 قضايا املجتمع 5 6-1

لقضية هامة مؤثرة  يطرح حلوالً 

يف املجتمع موضحًا سبب 

االختيار، حجمها، املقرتحات 

، أساليب حتقيقها اإلبداعية حللها

 عىل أرض الواقع

اإلملام والوعي 

 بالقضية

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

يف  القضية تأثري

 املجتمع

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق

 احللول

 2 مبتكرة

 1 تقليدية

 0 غري متحققة
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

6-2 10 
تطوعية ال اتبادرامل

 رييةاخلو

وثائق مشاركته يف األعامل  ميقدّ 

التطوعية واخلريية مع توضيح 

دوره، وعدد املستفيدين، واملدة 

الزمنية للمشاركة، وأثرها عليه 

 وعىل املجتمع.

عدد وثائق 

املشاركات 

 والعضويات

 3 مخس وثائق فأكثر

 2 أربع وثائق أو ثالث

 1 وثيقتان أو واحدة

 0 غري متحقق

 املشاركات تنوع

 3 أربع مشاركات فأكثر

 2 ثالث مشاركات

 1 مشاركتان أو مشاركة

 0 غري متحقق

 عدد املستفيدين

من مجيع 

 املشاركات

 2 فأكثر 25

 1 24إىل  10من 

 0 10أقل من 

 املدة الزمنية

جلميع 

 املشاركات

 2 أسبوعان فأكثر

 1 أسبوعنيأقل من 

 0 غري متحقق
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  الدرايس.يقيس هذا املجال القدرة عىل التحصيل 

  = 18الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار املعيار درجة املعيار رقم

1-1 6 
يف  التحصيل الدرايس

 مقرر الرياضيات

درجة م ما يثبت حصوله عىل يقدّ 

عالية يف متوسط درجة مقرر 

 آلخر عامني  الرياضيات 

 املعدل الدرايس

 6 وأعىل 80

 5 80أقل من  -77

 4 77أقل من  -74

 3 74أقل من  -71

 2 71أقل من  -68

 1 68أقل من  -65

1-2 6 
يف  التحصيل الدرايس

 مقرر القراءة

درجة م ما يثبت حصوله عىل يقدّ 

عالية يف متوسط درجة مقرر 

 آلخر عامني  القراءة 

 املعدل الدرايس

 6 وأعىل 80

 5 80أقل من  -77

 4 77أقل من  -74

 3 74أقل من  -71

 2 71أقل من  -68

 1 68أقل من  -65
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار املعيار درجة املعيار رقم

 التفوق 6 1-3
تفوقه يف مقرر أو م ما يثبت يقدّ 

 يف آخر عامني أكثر

عدد مقررات 

 التفوق

 6 ستة مقررات

 5 مخسة مقررات

 4 أربعة مقررات

 3 مقررات ثالثة

 2 مقرران

 1 واحد

 0 غري متحقق
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 يقيس هذا املجال االلتزام بالقيم واألخالق اإلسالمية. 

  17الكيل للمجال = الوزن. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

2-1 4 
بالقيم االلتزام 

 واألخالق اإلسالمية

م ما يدل عىل التزامه يقدّ 

 بالقيم واألخالق اإلسالمية

من  قوالً ومظهرًا وسلوكاً 

خالل مواقف يوثقها 

 به وناملحيط

مصادر توثيق تنوع 

من داخل األدلة 

 املدرسة

 4 أربعة فأكثر

 3 ثالثة

 2 ثنانا

 1 واحد

 0 غري متحقق

2-2 3 
 سريةاالقتداء بال

  النبوية

عىل عمق تأثره  يربهن

بالسرية النبوية بذكر أبرز 

مواقف وأخالق الرسول 

  وأثرها عىل سلوكه

 عدد املواقف

 1 مواقف فأكثرثالثة 

 0.5 موقفان أو موقف

 0 غري متحقق

 تنوع املواقف

 1 جماالن فأكثر

 0.5 واحد

 0 غري متحقق

 الطالب تأثر

 1 بدرجة عالية

 0.5 بدرجة متوسطة

 0 بدرجة منخفضة/غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

2-3 10 

يف نرش  املسامهة

وتعزيز القيم 

 واألخالق اإلسالمية

ما يدل عىل مشاركته  ميقدّ 

القيم يف األعامل التي تعزز 

واألخالق اإلسالمية 

، يهعل اموضحًا أثره

 واملهارات التي اكتسبها

 الطالب

 رّشحامل تأثر

 3 بدرجة عالية

 2 بدرجة متوسطة

 1 بدرجة منخفضة

 0 غري متحقق

 عدد املشاركات

 3 ثالث مشاركات فأكثر

 2 مشاركتان

 1 واحدة

 0 غري متحقق

املشاركات داخل 

 املدرسة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

املشاركات خارج 

 املدرسة

 1 متحقق

 0 غري متحقق

 املهارات املكتسبة

 2 مهارتان فأكثر

 1 واحدة

 0 غري متحقق
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  هذا املجال امتالك الطالب للمهارات احلياتية التي تؤهله ليكون عنرصًا فاعاًل يف جمتمعهيقيس. 

  = 17الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 التواصل عىلقدرة ال 7 3-1

ي ظهر امتالكه ملهارات 

بتسجيل مقطع  التواصل

ثالث  تجاوزي ال) مرئي

تجاوز يال )أو كتايب ( دقائق

صفحة واحدة( جييب فيه 

عىل السؤال التايل: ملاذا 

تستحق الفوز بجائزة 

 ؟ تمّيزال

 الطالقة

 3 بدرجة عالية

 2 بدرجة متوسطة

 1 بدرجة منخفضة

 0 غري متحقق

 تنظيم األفكارو سالمة اللغة

 2 بدرجة عالية

 1 متوسطة بدرجة

 0.5 بدرجة منخفضة

 0 غري متحقق

 قناعالقدرة عىل اإل

 2 بدرجة عالية

 1 بدرجة متوسطة

 0.5 بدرجة منخفضة

 0 غري متحقق
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

3-2 5 
تطبيق مهارات حل 

 املشكالت

يرشح طريقة حله إلحدى 

املشكالت احلياتية )بطرق 

 ب(التواصل املناسبة للطال

 حتديد املشكلة
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 توفري البدائل
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 تقييم البدائل
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 اختيار البديل املناسب
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 التقويم والتنفيذ
 1 متحقق

 0 غري متحقق

3-3 5 
 التخطيط وإدارة

 الوقت

يظهر قدرته عىل التخطيط 

 وإدارة وتنظيم الوقت

 خطة سنوية أو فصلية
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 خطة شهرية
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 املرونة
 1 متحقق

 0 غري متحقق

 ترتيب األولويات
 1 متحقق

 0 غري متحقق

أدوات مساعدة يف  استخدام

 تنظيم الوقت

 1 تقنية حديثة 

 0.5 تقليدية 

 0 غري متحقق
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 يقيس هذا املجال متكن الطالب من معرفة ذاته والعمل عىل تنميتها بأساليب متنوعة. 

 18=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 أساليب تنمية الذات 8 4-1
حيدد أساليب تنمية مواهبه 

 ومهارته وهواياته

 األساليب عدد

 4 أكثرف أسلوبان

 2 واحد

 0 غري متحقق

 األساليب تنوع

 2 جماالن فأكثر

 1 واحد

 0 غري متحقق

 االستمرارية

 2 مستمر

 0 مستمرغري 
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 املستقبل تطلعات 6 4-2

املستقبلية التي األهداف د حيدّ 

يطمح إىل حتقيقها واخلطوات 

 الالزمة للوصول إليها 

 واقعية األهداف

 2 واقعية

 0 غري واقعية

 الطموح

 2 متحقق

 0 غري متحقق

جهود الطالب 

 لتحقيق طموحه

 2 متحقق

 0 غري متحقق

4-3 10 
جماالت  املشاركة يف

 ةالتنمية الذاتي

يثبت مشاركته يف  م مايقدّ 

منافسات أو مسابقات أو 

جماالت التنمية يف معارض 

علمية، تقنية،  الذاتية ) دينية،

إعالمية،  ثقافية، فنية،

 خ(استثامرية... ال

 مستوى املشاركة

 4 فائز يف مسابقة

 2 مشارك يف مسابقة

 0 مل يشارك

  



 

36 

 إسهامات الطالب يف األنشطة املدرسية الصفية والالصفية يقيس هذا املجال. 

 15=   الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

5-1 7 

املشاركة الفعالة يف 

األنشطة واللجان 

 واملجالس

م وثائق مشاركته يف يقدّ 

األنشطة الالصفية )املسابقات، 

املناسبات، الفعاليات، 

 اللقاءات، والندوات..( أو

عضويته يف اللجان واملجالس 

 املدرسية

 عدد األنشطة

 5 ثالثة أنشطة فأكثر

 3 نشاطان

 2 واحد

 0 غري متحقق

عضوية اللجان أو 

 املجالس

 2 متحقق

 0 متحققغري 

5-2 8 
 تعليميةات الشاركامل

 

تعليمية  يستعرض مشاركة

 تدعم عملية التعلم والتعليم

موضحًا هبا اإلجراءات، الفئة 

املستهدفة، عدد املستفيدين، 

 أثر املسامهة، املهارات املكتسبة

 للطالب

 االستفادة من املشاركة
 2 متحقق

 0 غري متحقق

 عدد املشاركات

 3 ثالث مشاركات فأكثر

 2 مشاركتان

 1 واحدة

 0 غري متحقق

 املهارات املكتسبة

 3 ثالث مهارات فأكثر

 2 مهارتان

 1 واحدة

 0 غري متحقق
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 املجتمعإسهامات الطالب وتعاونه املثمر يف خدمة  يقيس هذا املجال. 

 15=  الوزن الكيل للمجال. 

 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

6-1 5 
مناقشة القضايا 

 املجتمعية

لقضية هامة مؤثرة  يطرح حلوالً 

يف املجتمع موضحًا سبب 

االختيار، حجمها، املقرتحات 

اإلبداعية حللها، أساليب حتقيقها 

 عىل أرض الواقع

 

اإلملام والوعي 

 بالقضية

 3 اليةعبدرجة 

 2 ةمتوسط بدرجة

 1 بدرجة منخفضة

 0 غري متحقق

 احللول

 2 مبتكرة

 1 تقليدية
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 الوزن سلم التقدير املحدد التفسري املعيار درجة املعيار رقم املعيار

 0 غري متحققة

6-2 10 
تطوعية ال اتبادرامل

 رييةاخلو

وثائق مشاركته يف األعامل  ميقدّ 

التطوعية واخلريية مع توضيح 

دوره، وعدد املستفيدين، واملدة 

الزمنية للمشاركة، وأثرها عليه 

 وعىل املجتمع.

عدد وثائق 

املشاركات 

 والعضويات

 3 ثالث وثائق فأكثر

 2 وثيقتان

 1 واحدة

 0 غري متحقق

 تنوع املشاركات

 3 ثالث مشاركات فأكثر

 2 مشاركتان

 1 واحدة

 0 غري متحقق

 عدد املستفيدين

من مجيع 

 املشاركات

 2 فأكثر 15

 1 10إىل  5من 

 0 5أقل من 

 املدة الزمنية

جلميع 

 املشاركات

 2 أكثر من أسبوع

 1 أقلف أسبوع

 0 غري متحقق
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