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 :أوالً 
 اإلطار العام للدليل
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 :مقدمة
براز الممارسات التربوية المتميزة "جائزة حوطة بني تميم للتفوق العلمي "تهدف  إلى تشجيع وا 

 :التاليةتسعى إلى تحقيق األهداف الفرعية كما ، 
 .تشجيع وتكريم المتفوقين من طالب وطالبات المدارس والجامعات .1

براز جهودهم  .2  .تكريم المتميزين من شاغلي الوظائف التعليمية وا 

 .تشجيع ودعم البحث العلمي وتنمية مهاراته لدى الطالب والطالبات وتبني البحوث المتميزة  .3

 .المتميزة تشجيع ودعم االبتكارات العلمية وتبني األفكار  .4

 واإلقليمية المحلية المنافسات لخوض اإلدارة منسوبي من المرشحين تأهيل .5

 :هيو ،وقد مت حتديد جمموعة من املفاهيم الرئيسة
  اجملاالت

 .نظومة اإلدارة والمدرسة المتميزةهي الموضوعات األساسية التي تتضمنها م
    املعايري

تميازة ومعرفتهاا تحادد بوضاوم ماا يجاب كن تكاون علياه اإلدارة والمدرساة الم ، هي عباارات وفافية
 .وتطبيقها داخل المدرسة  ، هافيمن قبل العاملين 

  املؤشرات
المدرسااااة كن يااالدواء للوفااااا  فاااي والساااالوذ الاااع  يتوقااااع مااان العاااااملين هاااي عبااااارات تفاااف األدا  

 .زة بمتطلبات تحقيق المعيار وتحقيق متطلبات المدرسة المتمي
   املدرسة املتميزة 

بهاادف ترجمااة كهااداف  ، هااي الملسسااة التعليميااة التربويااة التااي تعنااى ببنااا  المتعلمااين بنااا  متمياازا  
عااداد المتعلمااين فيهاا لحياااة عملياة ناجحااة ماع التركيااز علااى ، التعلايم إلااى سالوكيات وقاايم إيجابياة وا 
 .يات متطورةألهداف عبر وسائط وتقنالمهارات الحياتية التي تحقق هعا ا

  الرتشيح
على  ،(الحكومية، واألهلية، وتحفيظ القرآن) المحافظتينيحق التقدم للجائزة لجميع المدارس داخل 

 :كن تستوفى الشروط التالية
 .كن يكون للمدرسة مساهمات فاعلة وملموسة ومميزة على مستوى اإلدارة التعليمية .1

 .ثالث سنواتكن يكون مضى على افتتام المدرسة ما ال يقل عن  .2

 .كن تمثل المدرسة مرحلة تعليمية واحدة فقط .3

 .كال يكون قد سبق فوز المدرسة بالجائزة  خالل خمس سنوات سابقة قبل عام الترشح .4
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   ملف التقديم
، لترشيح،  واستكمال باقي البياناتومن ثم تحميل ملف ا ،لكترونيا على موقع الجائزة إيتم التقديم 

رساله رسميا من المدر   .التعليمإدارة سة إلى وا 
 مكونات ملف التقديم 

 :المكونات اإلدارية .1
 .بيانات مدرسة مرشحة  كنموعج 1-1

 .تعهد بفحة البيانات والمرفقات  كنموعج 1-2

 .خطاب توفية   كنموعج 1-3

 مفتام بطاقة المعايير كنموعج 1-4

 .بطاقة المعايير  كنموعج 1-5

 .بطاقة الرفد  كنموعج 1-6

 :المكونات الفنية 2

 :التالية كتابيا  وبأدلة ملموسة يتم توضيح النقاط 

 التميز القياد : المجال األول 2-1

 الثقافة الملسسية: المجال الثاني  2-2
 الجودة: المجال الثالث  2-3
 .مجتمع التعليم والتعلم : المجال الرابع  2-4
 التنمية المهنية: المجال الخامس  2-5

 المدرسة الرقمية: المجال السادس 2-6
 الشراكة المجتمعية:المجال السابع  2-7

 ملدرسة املرشحةيم اتقي
يحق لكل مدير مدرسة يرى في مدرسته  الهميتت هرحتيد مدرسته  والرفتب إلىت   لت   -

 . دارة الهعىيم
  :الهقييم النهائي -

بمراجعة ملفات المدارس المرشحة ، والتأكد من " اللجنة العلمية " تقوم كمانة الجائزة 
ويتم التقييم في ضو  . انطباق الشروط، واالطالع على كافة شواهد التميز األخرى

 .المعايير الفنية المحددة 
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 :ثانياً 
 مناذج التقديم
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 بيانات مدرسة مرشحة أمنوذج( 1-1 أمنوذج) 

   دارة الهرإية والهعىيم

  اسم المدرسة

  المرحىة
إنين )النوع 
 (إنات/

 

    الرقم الهعريفي

  هاريخ اإلنحاء

  هاريخ االنهقال لىمإن  الحالي

  اسم المدير

  عدد اإلداريين  عدد المعىمين

  عدد الفصول
عدد 

 اللالإات/اللال 
 

  عدد أجهتة الحاس   عدد معامل الحاس  

    عدد المخهإرات العىمية

    عدد أجهتة العرض

  المرافق األخرى 

 نوع الهعىيم

 أهىي)  (  حكومي)   (  
هحفيظ )  ( 

 قرآن
 

السعودية المدارس )  ( 
 إالخارج

 

  الدولة  المدينة

 إيانات الهواصل

  جوال المدير  هاهف المدرسة

  هاهف آخر  فاكس

الموقب اإللكهروني 
  لىمدرسة

إريد 
  لكهروني
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 تعهد بصحة البيانات( 2-1 أمنوذج) 
  

 ......................................... .............................................................................................................................أقر أنا 

اإلدارة والمدرستتة  لفئتتةالمرحتتحة ....................................................................................متتدير مدرستتة 
المهميتتتة إتتمن جميتتب الإيانتتات التتواردة فتتي هتت ا اللىتت  صتتحيحة وأننتتي مستتئول عنهتتا 
مسئولية كامىة، وفي حالتة بإتوت عتدم صتحهها أو أع هالعت  أو هتويتر فيهتا يحتق 
ألمانة الجائتة أو من هفوض  اهخا  ما يرون من  جتراءات إاإلضتافة  لت  اإلجتراءات 

 .امية الساريةالنظ
 

 :اسم المدير
 :الهوقيتتتب 
 هت 141:     /    /      الهتاريتتخ 

 
 املصادقة على صحة البيانات

إصفهي المحرف         /أنا 
 لمدرسة                                                             المحرفة اإلدارية/  المنسق
 ........................ مدينة .............................  إحي 

إمن هعهد مدير المدرسة هم هوقيع  إمعرفهي، وأن كافة الحهادات مصدقة، وإ لك 
 .يصإد مسئواًل مسئولية كامىة عن 

 :اسم المحرف 
 :الهوقيتتتب 
 هت 141:     /    /   الهتاريتتخ 

 خهم مكه  الهرإية والهعىيم                                                    
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 خطاب توصيه(3-1 أمنوذج) 
 

 /أنا  
 محرف هرإوع      منسق       محرف  دارة مدرسية  محرف  :    ووظيفهي  

 :ومؤهىي العىمي 
 :إهرحيد مدرسة أوصي 
مهميتة هعىيميًا حيث  نها  دارة ومدرسة ، حولة إني هميم لىهفوق العىمي لجائتة
 .وهرإوياً 

 :ومعرفهي إالمدرسة هي 
 
 
 
 
 

و أهعهد إالرد عىي اسهفسارات لجنة هحكيم الجائتة سواء إالجوال أو إالإريد 
 اإللكهروني
 :  الموصتتتتتي
 :  االستتتتتتم 
 :  الوظيتتتتتفة

 :  نوعها :                                 رقم الهويتتتة 
 :  تتوال الجتتت

 :  الإريد اإللكهروني
 

  الهوقيب             ته 141/     /      الهاريخ



  حوطة بني تميم للتفوق العلميجائزة  – إدارة التعليم بحوطة بني تميم والحريق
 

 8 اللجنة العلمية - 8341 –الدورة الثالثة  – المتميزة المدرسة فئةل اإلداريالدليل 

 
 
 

 :ثالثًا 
 بطاقة املعايري 

 
 

كن تضاع ( إدارة التعلايم –المكتب  –المدرسة )ينبغي على لجان التقييم في كل مرحلة 
منففاااالة، (  8-1 كنمااااوعج) وكااااعلذ بطاقااااة الرفااااد ( 7-1 كنمااااوعج)اسااااتمارة التقياااايم 

رفاقها حيث كن عدم وجودها سيلد  إلى استبعاد ملف المرشح  . وا 
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 مفتاح بطاقة املعايري(  4 - 1 أمنوذج) 
 الدرجة الكلية املؤشرات املعايري اجملاالت م

 77 11 7 الهميت القيادع: المجال األول  .1

 44 11 7 البقافة المؤسسية: المجال الباني   .2

 12 8 5 الجودة : المجال البالث   .1

 44 11 2 مجهمب الهعىيم والهعىم:المجال الراإب   .4

 28 7 4 الهنمية المهنية: المجال الخامس   .5

 88 12 1 المدرسة الرقمية:  المجال السادس   .7

 22 5 2 الحراكة المجهمعية : المجال الساإب   .7

 112 71 21 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حوطة بني تميم للتفوق العلميجائزة  – إدارة التعليم بحوطة بني تميم والحريق
 

 11 اللجنة العلمية - 8341 –الدورة الثالثة  – المتميزة المدرسة فئةل اإلداريالدليل 

 بطاقة املعايري( 5 - 1أمنوذج) 
 التميز القيادي: اجملال األول

من خالل التحفيز والتوجيه ودعم  هيقيس هعا المجال قدرة القائد التربو  على التأثير في مرلوسي
 . األنشطة لتحقيق كهداف المدرسة

 املؤشرات املعايري م
 التقييم

 ممتاز
(4) 

جيد 
 جداً 

 (3 ) 
 جيد

 (2 ) 
 مقبول

  (1 ) 
بنا  الخطة  1

في  االستراتيجية
ضو  الخطة 
االستراتيجية 

 للوزارة

     .استراتيجيةالمدرسة خطة  تعد -1
تحدد الركائز الرئيسة للخطة -2

 .بالمدرسة  االستراتيجية
    

تجهز ورش العمل الالزمة لتحليل  -3
الواقع المدرسي باستخدام كحد نماعج 

 .التحليل

    

     .التشغيلية تفمم الخطة -4
تهيئاااااااااااة المناااااااااااا   2

اإلدار  الااااااااااااداعم 
 .للتغيير 

     .تهيئ منسوبي المدرسة لعملية التغيير -1

التعامل مع  3
 .المرلوسين 

     .يفوض بعض الفالحيات للعاملين -1
     .يشرف على المعلم الجديد -2
     .تقوم األدا  الوظيفي بموضوعية  -3
     في توزيع المهامتحقق العدالة -4
شجع التوافل االجتماعي بين ت -5

 العاملين
    

تحفيااااااز كعضااااااا   4
المجتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع 

 .المدرسي 

     .تشجع العاملين  -1
     .تشجع الطالب المتميز -2

دعم األنشطة  5
 .المدرسية 

النشاط المنا  الجيد لممارسة تهيئ  -1
 .المدرسي 
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 املؤشرات املعايري م
 التقييم

 ممتاز
(4) 

جيد 
 جداً 

 (3 ) 
 جيد

 (2 ) 
 مقبول

  (1 ) 
  .المدرسيةتفعل األنشطة  -2
 مدارس تعليم البنات ترفع األنشطة المكلفة بها نظاما  *

    

دعم لجان  6
 المدرسة

     .تفعل لجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرسة -1
الت السلوكية الطارئة تفعل لجنة الحا -2

 المنبثقة من لجنة التوجيه واالرشاد*.بالمدرسة 
    

     .تفعيل لجنة التوعية اإلسالمية  -3
     .تفعيل لجنة النشاط  -4

إدارة األزمات  7
واألمن والسالمة 

 المدرسية
 .تدير األزمات بمهنية  -1
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 الثقافة املؤسسية: اجملال الثاني 
يقااايس هاااعا المجاااال مجموعاااة القااايم الساااائدة باااين كعضاااا  المجتماااع المدرساااي التاااي تحااادد اإلطاااار 

 .للتعامل بين األعضا  

 املؤشرات املعايري م
 التقييم

) ممتاز
4 ) 

جيد 
 جداً 

  (3 ) 

 جيد
 (2 ) 

 مقبول
 (1 ) 

تحقيق الرضا  1
الوظيفي في 

 .المدرسة

تحقق االستقرار والتوافق النفسي بين  -1
 .كعضا  المجتمع المدرسي

    

     .تشعر منسوبيها بالفخر واالعتزاز -2

     .المدرسي على الحوار يشجع المنا   -1 نشر ثقافة الحوار 2
يشترذ كعضا  المجتمع المدرسي في اتخاع  -2

 .القرار 
    

     .تفعل مجلس المعلمين -3
تعزيز االنتما   3

 .الوطني
     .تلكد على الهوية واالنتما  -1
     .تلكد على حماية مرافقها -2

تأفيل ثقافة  4
التجديد واإلبداع 
داخل المجتمع 

 . المدرسي

     .تعزز ثقافة اإلبداع -1
تشجع على نشر برا ات اختراع باسم  -2

 .المدرسة كو كحد منسوبيها 
    

العاملين يلتزم جميع  5
 .بأخالقيات المهنة 

تنمي لدى العاملين االلتزام بآداب وكخالقيات -1
 .مهنة التعليم وفق الميثاق

    

تأكيد مبدك العالقات  6
 اإلنسانية

     .تدعم العالقات اإليجابية  -1
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 اجلودة : اجملال الثالث 
 .يقيس هعا المجال مدى تحقق بعض العنافر الرئيسة للجودة بالمدرسة 

 املؤشرات املعايري م
 التقييم

 ممتاز
 (4 ) 

جيد 
 جداً 

 (3 ) 

 جيد
 (2 ) 

 مقبول
 (1 ) 

نشر ثقافة  1
 .تنمي ثقافة الجودة والتميز  -1 .الجودة 

    

التركيز على  2
 المستفيد

الداخلي )
 (.والخارجي

     .تحدد حاجات المستفيدين -1 

     .تعمل وفق آلية لقياس رضا المستفيدين  -2

     .تعمل وفق نظام شامل لكافة العمليات  -1 إدارة العمليات 3

التحسين  4
 .المستمر

     .تشجع المبادرات التحسينية -1
     .منهجية التحسين المستمرتحدد  -2

 قياس األدا  5
 المدرسي
  .وتقويمه

     .تقوم بعمل تقويم عاتي ألدائها -1
     .تخضع لتقويم خارجي  -2
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 جمتمع التعليم والتعلم:اجملال الرابع 
 . .يقيس هعا المجال األسس والمعايير الالزمة لتحقيق بيئة تعليمية جاعبة 

 املؤشرات املعايري م
 التقييم

ممتا
 ز
 (4 ) 

جيد 
 جدًا 

 (3 ) 

 جيد 
 (2 ) 

مقبول 
 (1 ) 

دعم  1
إستراتيجيات 

تدريس متمركزة 
 .حول المتعلم 

     .تعتمد استراتيجيات تدريس متنوعة وحديثة .1
تشجع المتعلمين على استخدام البحث  .2

 .والتجريب 
    

     .تفعل ملف اإلنجاز .3
المبنى   2

 المدرسي
 وتجهيزاته

     .تلكد على جاهزية الففول الدراسية-1
     .توفر متطلبات المقفف المدرسي-2
     .لجميع منسوبي المدرسة توفر الغرف-3
     .الالزمة التعليمية توفر المرافق-4

     .توفر المرافق الخدمية الالزمة  -5  
     .يراعي المبنى عو  االحتياجات الخافة -6
     والسالمة توفر المتطلبات األساسية للفحة -7
     . توفر المتطلبات األساسية للنظافة -8
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 التنمية املهنية: اجملال اخلامس 
 

لدى العاملين في المدرسة   وتطوير العات يقيس هعا المجال مدى ترسخ ثقافة التنمية المهنية
 .وتزويدهم بما هو جديد في مجال عملهم

 
 املؤشرات املعايري م

 التقييم
 ممتاز

 (4 ) 

جيد 
 جدًا 

 (3 ) 

 جيد 
 (2 ) 

 مقبول 
 (1 ) 

ترسيخ ثقافة التنمية  1
المهنية لدى 

العاملين بالمجتمع 
 .المدرسي 

في تعزز مفهوم التنمية المهنية   لدى العاملين  -1
 .المدرسة

    

     .يمتلذ العاملون بالمدرسة مهارات التعلم العاتي -2
يقدم المتميز من العاملين بالمدرسة المساعدة  -3

 .الفنية والخبرات المهنية لزمالئهم الجدد
    

تمتع العاملين  2
بمجتمع المدرسة 

بالملهالت العلمية 
والخبرات المناسبة 

 لمهنتهم 

تتال م ملهالت العاملين بالمدرسة مع المهن -1
 .التي يعملون بهاوالمهام 

    

إدارة الحاجااااااااااااااااااااااااات  3
 .التدريبية 

     .تلبي الحاجات التدريبية للعاملين -1

متابعة المستجدات  4
 التربوية الحديثة

رية لالتجاهات التربوية تهتم بالتقارير الدو  -1
 الحديثة 

    

     .على التطوير المهني تشجع العاملين  -2
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 املدرسة الرقمية: اجملال السادس 
 .يشير هعا المجال إلى استخدام وتوظيف التقنية في مجاالت العمل المدرسي

 املؤشرات املعايري م
 التقييم

 ممتاز
 (4 ) 

جيد 
 جداً 

 (3 ) 

 جيد
 (2 ) 

 مقبول
 (1 ) 

1  
 

تجهيز بنية 
 .تحتية تقنية 

     .التعليميةبيئة التعلم بالتقنيات  تفعيل-1
قاعدة بيانات إلكترونية لمنسوبي  تفعيل-2

 .المدرسة
    

     .إلكترونيامركز مفادر التعلم  تفعل-3
     .تفعل اإلرشاد اإللكتروني-4
     .الفنيتقدم خدمات الدعم -5

توظيف التقنية  2
في العملية 
 .التعليمية 

دمج التقنية في العملية تنشر ثقافة -1
 التعلمية

    

تعرف المتعلمين بأخالقيات التعامل مع -2
 التقنية 

    

     تخطط لدمج التقنية في العملية التعليمية -3
تحفز منسوبي المدرسة على توظيف -4

 التقنية 
    

التوافل  3
اإللكتروني مع 

منسوبي 
 .المدرسة

     تشترذ في خدمة رسائل الجوال-1
     تتوافل مع منسوبيها  -2
تتوافل مع كعضا  المجتمع المحلي  -3

 عو  العالقة 
    

 
 

 الشراكة اجملتمعية : اجملال السابع 
 .   يقيس هعا المجال العالقات والتوافل بين المدرسة وبين المجتمع المحلي

 التقييم املؤشرات املعايري م



  حوطة بني تميم للتفوق العلميجائزة  – إدارة التعليم بحوطة بني تميم والحريق
 

 17 اللجنة العلمية - 8341 –الدورة الثالثة  – المتميزة المدرسة فئةل اإلداريالدليل 

 ممتاز
 (4 ) 

جيد 
 جداً 

 (3 ) 

 جيد
 (2 ) 

 مقبول
 (1 ) 

الشراكة  1
والتوافل 

بفاعلية مع 
 .كوليا  األمور 

     .يتم تشكيل مجلس المدرسة  -1
     .تتوافل مع كوليا  األمور  -2
تعلم كوليا  األمور بمستويات تقييم  -3

 .كبنائهم كثنا  العام الدراسي 
    

تفعياااااال الشااااااراكة  2
 .مع المجتمع 

     .المجتمعتفعل خدمة  -1
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 بطاقة الرصد( 6 – 1  أمنوذج) 
 الدرجة املستحقة الدرجة الكلية املؤشرات املعايري اجملاالت م

التميز : المجال األول  .1
 القياد 

1 5 22  
2 2 8  
3 5 22  
4 2 8  
5 2 8  
6 4 16  
7 1 4  

الثقافة : المجال الثاني   .2
 الملسسية

1 2 8  
2 3 12  
3 2 8  
4 3 12  
5 1 4  
6 1 4  

 الجودة: المجال الثالث   .3

1 1 4  
2 2 8  
3 2 8  
4 2 8  
5 2 8  

مجتمع :المجال الرابع   .4
 التعليم والتعلم

1 3 12  
2 9 36  

التنمية : المجال الخامس   .5
 المهنية

1 3 12  
2 1 4  
3 1 4  
4 2 8  

المدرسة :  السادس المجال   .6
 الرقمية

1 7 28  
2 5 22  
3 3 12  

الشراكة : المجال السابع   .7
 المجتمعية

1 3 12  
2 3 12  

  328 82 29 المجموع

 


