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الدليل التفسيري لمعايير المدير المتميز

مقدمة

يه دددا ا ددل ى دددىيا مى ددو ل ددي

يلضمن ال ىدىيا م م عة من ىم

معيد د

يلض ددمن م م ع ددة م ددن ىمت د د

 1/1/1معن د د ج ىم د د ا
ا  /ىمت

ىمعي

ىمعد د يي

ىم د د

ىد ى ددة ع يد د  ،فع ددو ددميا ىم د د ا -
ا  /ىمت د د

ى ني .

يالحظ أن ىدىيا ىل ي ي يهلم ملح يا ىمت

مت

ىمت د د

ى ئي ة ،كا م ا يلضمن م م عة من ىمع يي  ،كا

ا  /ىمعي د د

خالا لق يم مىو م م عة من إل ء

ىمد ددة ى دددي  ،حيد د

ى

كية أ

ىحصد د  -ىمت د د

ا  2/1/1 ،معن د د ج ىم د د ا

ا/

ا م دة ى قيد

 ،مدن

مىو أد ء أ

د كي

د ئية ىق م ة ى قي

 ،حي

ي د أم م كا

أ معة لقييم  ،اي:

ممل ز ( ، ) 4يد د ( ، ) 3يد ( ، ) 2مقم ا ( ) 1

ع م مأن " ممل ز " لعنو  :حص ا ىمدي في ال ىمت
 ،أي أن كددا

فع د ا ى د كية إل ئيددة ىم د د فددي ىدددىيا ىل ددي ي ع ددو ىمت د مل د ف ىددد

ىمدددي  ،ىديد أدىددة د اد و م لد
م ىن مة ىد " يد د " معن ج أن ىدي
اكل .

ع و ىد ة ىعظمو او أ مع د د

م ددلند

ميع ى

لدددا ع يهد  ،فهد ي ددلحج ىد ددة ك م ددة ،كددلى

اد ىد ىة م عد

اد أ دىيال أ م دلند

حدد ..

ف ئد ىدىيا ىل ي ي اي :أن ي ضح  -م كا م ئي  -كي ية لق يم ىمد ة ى دي  ،محي

يمكن خلي

ىمد ة ى دي في ض ء م م عة من ىمع يي .
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 -1دليل درجات التقييم



يستخدم المقيم دالئل التميز الواردة في طلب الترشيح ليعطي درجات على المجاالت األساسية

للتميز في األداء اإلداري ،وكل مجال سيقيم على تدرج من أربعة نقاط كما يلي:
م

التقييم

الوصف

الدرجة

تظهر المدرسة المرشحة تمي ازً مبه ارً ومنقطع النظير ،للتمكن من
تحقيق اهدافها بفاعلية ويتحدد ذلك في:

 اإلجابات موثقة لجميع المتطلبات 0

 يوجد إثبات شامل لجميع المتطلبات 0
 .1متميز

4

جدا
 .2جيد ً

3

 تتضمن أمثلة ،ومراجع ،واحصاءات تبين مستوى عالياً من
الفاعلية والنضج 0

 مدعمة بشكل كامل بأدلة ووثائق متكاملة 0
 تحتوى اإلجابات على كثير من المؤشرات 0
 تتضمن أفكا ارً متناسقة وشاملة 0

 تفوق اإلجابات في مايطلب من المدرسة
توضح المدرسة المرشحة دالئل قوية للتمكن من تحقيق أهدافها

بفاعلية ويتحدد ذلك في:

 إجابات موثقة تغطي معظم المتطلبات 0
 يوجد إثبات كاف لجميع المتطلبات 0

 تتضمن على أمثلة ومراجع واحصائيات كافية.
 مدعمة بوثائق وسجالت كافية0

 تحتوى اإلجابات على بعض المؤشرات المؤثرة 0
 تتضمن أفكا ارً معقولة 0

 تعبر عن وعي وفهم كافيين بالموضوع.

 اإلجابات تفوق ما هو مطلوب من المدرسة.
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م

التقييم

الدرجة

.3

جيد

2

الوصف
توضح المدرسة المرشحة دالئل محدودة للتمكن من تحقيق اهدافها

بفاعلية ويتحدد ذلك في:

 إجابات موثقة تغطي بعض المتطلبات0

 يوجد بعض اإلثباتات لجميع المتطلبات 0
 تتضمن بعض األمثلة والمراجع 0
 مدعمة بالوثائق والسجالت 0

 تعبر عن درجة من الوعي والفهم بالموضوع.
 بعض الجوانب بحاجة لتحديث وتطوير0

 اإلجابات متقاربة مع ما يطلب من المدرسة.
توضح المدرسة المرشحة دالئل ضعيفة وغير مقنعة من تحقيق

أهدافها بفاعلية ،ويتحدد ذلك في:

 اإلجابة وصفية تغطي قليالً من جوانب الموضوع 0

 ال تحتوى على أمثلة أو أرقام أو وثائق أو سجالت 0
 .4مقبول

1

 ال يوجد إثبات والعبارات غير مدعمة بالدليل 0

 األدلة واألرقام المدرجة غير مكتملة وغير كافية 0

 تعبر عن بداية تجاوب مع متطلبات المعيار والمؤشر 0
 معظم العناصر بحاجة إلى مراجعة وتطوير وتحديث 0
 منهجية غير واضحة 0

 اإلجابات أقل مما هو متوقع من المدرسة0 .
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دليل استيفاء بطاقة املعايري:

تستوفي المدرسة المرشحة في ملف ترشيحها ما يلي:

 -1دالئل التميز في مجاالت االدارة ونماذج من االعمال:


الشواهد الدالة على أدائها المتميز في إدارة المجتمع المدرسي وقيادته  ،مثل

 :شهادات التقدير  ،ومحاضر االجتماعات  ،وخطط العمل  ،وتأمالت
وتعليقات في أعمال أعضاء المجتمع المدرسي 000 ،الخ.

 -2ما يرغب المدير في تقديمه كدالئل على تميز المدرسة في األداء اإلداري ومجاالت
المعايير الواردة في بطاقة التقييم.

 -3يلتزم المدير بكتابة جميع األوراق الواردة في ملف الترشيح للمدرسة بخط

( ) Simplified Arabicحجم خط ( )14عادي  ،وفي العناوين حجم خط

( )11غامق  ،Boldوتكون الهوامش 3سم من جميع االتجاهات والمحاذاة يمين،
مع ترقيم جميع الصفحات.

.........................
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اوال :مجال  :مجتمع التعليم والتعلم
م

المعيار
دعم
استراتيجيات

1

تدريس

المؤشرات
.1

تعتمد استراتيجيات تدريس

متنوعة تسهم في تطوير تعلم الطالب
.2

تشجع الطالب على ممارسة

متمركزة حول التعلم الذاتي .
المتعلم

الشواهد
 -1وجود نماذج من استراتيجيات التعليم

التى يستخدمها المعلم مثل التعليم التعاوني

او التعليم النشط مع صور فوتوغرافية

مرفقه

 -2وجود نماذج عن االدوات التي
يستخدمها المعلمون ألخذ آ ارء

الطالب في األساليب واألنشطة
التى تساعدهم على التميز .

 -3وجود قائمة بالتحسينات التى
قام بها المعلمون نتيجة آراء
الطالب واولياء األمور.
 -4إرفاق نموذج للطالب أثناء
مشاركتهم في شرح الدرس (

الطالب المعلم )

 -5وجود نماذج عن األساليب التى
يستخدمها المعلمون لتشجيع

الطالب للبحث عن المعلومات

 -1وجود قائمة بالتحسينات التى
قام بها المعلمون لتشجيع

الطالب للبحث عن المعلومات .

 -7نماذج من ملفات االنجاز
للطالب.

 -8وجود نماذج مصورة لمشاركة
الطالب في المعمل وغرف

الحاسب .
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2

تستخدم التحاليل اإلحصائية في

تستخدم

.1

أساليب

تطوير تعلم الطالب( دراسة النتائج ).

 -1تفعيل تحليل دراسة النتائج وتطبيق
آليات مناسبة لعالج النتائج الصادرة

فاعلة لتقويم

عنها ( صور للتقارير والق اررات ).

أداء

 -2وجود وسائل مدرسية للرفع من

المتعلمين

مستويات الطالب ( صور وتقارير )
 -3التطبيق الصحيح لالختبارات كماً

(( الطالب ))

ونوعاً وفق اللوائح واالنظمة .

 -4دراسة النتائج .
3

إتاحة مصادر

.1

إتاحة مصادر متنوعة تزيد من

5

إتاحة مناخ

.1

يتميز المبنى المدرسي باألمن

آمن وفاعل

والسالمة

تعلم متنوعة

حصيلة الطالب التعليمية .

 -1وجود مركز مصادر تعلم مفعل
-2توفر مصادر تعلم مختلفة من كتب
وحاسبات وبرامج تعليمية

-3ارفاق صور من سجل زيارات المعلمين
لمركز مصادر التعلم

-4توفر جهاز عرض في الفصول

والتعلم
(( الطالب
والمعلم ))

مهامها(.ص

ىلك يا

لم ع )

-2توفر جميع االشت ارطات الصحية

للتعليم
.1

-1تشكيل لجنة االمن والسالمة وتفعيل

تفعيل االنظمة واللوائح

((المربي الصحي – المقصف المدرسي –

برادات المياه -الشهادات الصحية للعاملي
)) صور فوتوغرافية وورقية

-3تنفيذخطة االخالء المدرسي (( صورة
من الخطة ومن التنفيذ مرتين كل فصل
دراسي ))

-4توفر طفايات الحريق المجددة ( صور)
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-5تفعيل الئحة السلوك والمواظبة وارفاق
نماذج من ذلك.

-1تكريم المتميزين من الطالب والمعلمين (
صور )

 -7تفعيل اللجان المدرسية ( صور )

 -9طبيق العقوبات ( صور من
التقارير والقرارات معلمين

وطالب )

11

التميز في
برامج

تفعيل لجنة التوجيه واإلرشاد

.1
بالمدرسة

التوجيه

-1إرفاق صورة من قرار تشكيل جماعة
التوجيه واالرشاد.
-2إرفاق ما يثبت حول تعريف المجتمع

واإلرشاد

المحلي بأهداف التوجيه واالرشاد.

بالمدرسة

-3إرفاق إثباتات حول برنامج العناية
بالطالب الموهوبين
 -4إرفاق إثباتات حول برامج متابعة
الطالب المتأخرين دراسياً.

12

تشجيع
العمل
التعاوني

 -1إشراك اعضاء المجتمع

-1إرفاق صور من اللجان المشكلة

المدرسي في برامج المدرسة
المختلفة .

في المدرسة
 -2إرفاق صور لمشاركة الطالب
لبعض اللجان
 -3تكوين فريق إعداد الخطة
االستراتيجية وتفعيل دوره .
صور من االجتماع والتشكيل
 -4تفعيل مجلس الحوار الطالبي
صور من التنفيذ
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13

تعزيز

المواطنة

 -1تفعيل برامج تعزز القيم الوطنية

الصالحة

-1إرفاق صور للطالب توضح التزامهم
بالزي السعودي

 -2إرفاق إثبات حول محاربة القصات
والتقليعات المخلة

 -3إرفاق صور تحث على المحافظة
على الممتلكات العامة و توضح

سالمة المبنى ومرافقه وخلوها من
العبث

 -4التفاعل مع المناسبات الوطنية
والعامة

14

تأصيل ثقافة
التجديد

واإلبداع داخل

 -1تشجع المدرسة طالبها ومعلميها على
االبتكارواالبداع .

المجتمع

 -1إرفاق صور ألعمال الطالب
والمعلمين االبداعية

 -2إرفاق صور من المسابقات التي

تقيمها المدرسة وتشجع فيها على
االبداع واالبتكار

المدرسي

 -3إرفاق صور لمشاركات الطالب

الخارجية في االنشطة والبرامج

االبداعية ( االولمبياد -الريبوت-
الرسم -الخط – التصميم)......
والحصول على مراكز متقدمة.

 -4إرفاق صور لتكريم المبدعين من
الطالب والمعلمين.

15

التأكيد على

مبدأ العالقات
اإلنسانية

 -1تعزز المدرسة المناخ المحفز للعمل

-1إرفاق صور من برنامج اليوم المفتوح

 -3إرفاق إثبات حول التواصل بين المدرسة
والمعلم داخلياً وخارجياً مثل زيارة المعلم
المريض الطالب المريض

 -5صور من تكريم المعلم والطالب
المبدع

 -1صور من تكريم ولي االمر المثالي
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ثانياً  :مجال  :التنمية المهنية

م

المعيار

ترسيخ ثقافة التنمية

1

المهنية الشاملة

والمستدامة لدى

المؤشرات
 -1تفعيل برامج التنمية
المهنية للمعلمين

العاملين بمجتمع

الشواهد
-1صور من خطة المدرسة
للتنمية المهنية

-2صورة من آلية المدرسة في
بناء خطة التنمية المهنية

للعاملين

المدرسة

 -3صور من الدورات المقامة

للمعلمين

 -4صور من الزيارات
المتبادلة بين المعلمين

3

تطبيق أساليب
التقويم الذاتي،
واالستفادة من نتائجه
في تطوير األداء
المهني العام للمدرسة

 -1توفير اساليب واضحة
للتقويم الذاتي للمدرسة

-1إرفاق صورة من بطاقة
التقويم الذاتي للمدير.
 -2إرفاق صورة من بطاقة
التقويم الذاتي للمعلم.
 -3إرفاق صور من استبانة
االداء المقدمة للطالب
حول أداء المعلم .
 -4تكافئ المدرسة
العاملين المتميزين في
أدائهم المهني
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ثالثاً :مجال :الجودة

م

المعيار

المؤشرات

 1التخطيط

المدرسي

الشواهد

 -1توفر خطة
استرتيجية
للمدرسة

-1تشكيل فريق التخطيط صورة

-2وجود خطة استراتيجية معتمدة من

المشرف لالدارة المدرسية (صور )

 -2توفر رؤية ورسالة للمدرسة ( صور
)

 -3ربط الخطة التشغيلية بالميزانية
التشغيلية ( صور وتقارير )

رابعاً :مجال  :المدرسة االلكترونية:
م

ىمعي

2

لد د د د د د د في ميئ د د د د د ددة

لع يمي د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة
ىكل نية مح ز

ىمت

-1

ى

د د د د د د ىيد د د د د د

اد
 -1م ف ج مط ىمد ة

من د د د ددمة ىل عيد د د ددا

 -2ل د ف

ىلقني د د د د ددة د خد د د د د ددا

ص

.

ص

ىمد ة خ

ه

هددز ح ددم مع مددا ك فيددة

 -3مكلمد د د ا ل هي د ددز
-4

ىكل ني

ىمصد د د د لقنيد د د

د د د د ا ئمد د ددة م ىم يد د ددد

ى ع م ين ىد

ىمدي

ىكل ند د ددي
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