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 :مقدمة
يتضمن مجموعةة مةن المعةايير،   يهدف هذا الدليل إلى تفسير المجاالت والمعايير والمؤشرات للمتميزين،  حيث يتضمن هذا الدليل مجموعة من المجاالت الرئيسة،  وكل مجال

 1/1/2المؤشةةر الول،  / المعيةةار الول /المجةةال الول : معنةةا  1/1/1المؤشةةر : فعلةةى سةةايل المالةةال ال الح ةةر . يتضةةمن مجموعةةة مةةن المؤشةةرات الدالةةة عليةة  وكةةل معيةةار 
 .المؤشر الالاني / المعيار الول / المجال الول : معنا  

ت  قاالةةة للايةةام،  مةةن سةةالل تاسةةيم  إلةةى مجموعةةة مةةن ا جةةرا ات السةةلوكية نو الدائيةةة الااالةةة للايةةام،   ويالحة  نن الةةدليل التفسةةيرم يهةةتل اتحويةةل المؤشةةر إلةةى ندا  نو سةةلوكيا
 : حيث يوجد نمال كل مؤشر نراعة تاييمات،  وهي 

 مى وهى نراع درجات،  نم نن كل الفعال الح ول في هذا المؤشر على الدرجة الع: تعنى " ممتاز " ،  علمًا نن ( 1) ،  مااول ( 2)،  جيد ( 3)،  جيد جدا ( 4)ممتاز  
الااتات ومستندات تدل عليها   فالدرجة المستحاة كاملة،   وهكذا االنساة السلوكية ا جرائية الموجودة في الدليل التفسيرم على المؤشر متوفرة لدى المدير،  ولدي  ندلة وشواهد وا 

 .وهكذا  اً واحد اً نو مستند نو دليالً  اً دا شاهدفتعني نن لدي  جميع الشواهد الدالة ما ع" جيد جدا " لة 
ننةة  يوضةةك اشةةكل إجرائةةي كيفيةةة التاةةويل، احيةةث يمكةةن استيةةار ا دارة والمدرسةةة المتميةةزة فةةي ضةةو  مجموعةةة مةةن المعةةايير والمؤشةةرات العلميةةة : هةةي وفائةةدة الةةدليل التفسةةيرم

 . السليمة 
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 دليل درجات التقييم .1
 سجل الدوال الرسمي، وسجل تدوين ملحو ات المدير،  )يستسدل المايل دالئل التميز الواردة في طلب الترشيك، وكافة السجالت المتاحة االمدرسة  

 م ادر  ةنب نيوالياة يتل تاديمها، إلى جا ة، وكذلك ن ول نو  ور م دقة من شهادات المشاركات والتادير وني....(والسطة االستراتيجية للمدرسة        
 :نسرى تساعد في دقة التاييل ليعطي درجات على المجاالت الساسية للتميز في الدا ، وكل مجال سيايل على تدرج من نراع نااط كما يلي       

 الوصف الدرجة التقييم م

 4 ممتاز  .1

 :افاعلية، ويتحدد ذلك في ت هر ا دارة والمدرسة المرشحة تميزًا ماهرًا ومادعًا في التمكن من تحايق نهدافها
  موالاة لجميع المتطلااتالا جااات. 
 إالاات شامل لجميع المتطلاات. 
 ح ا ات تاين مستوى عاليًا من الفاعلية  .نماللة ومراجع وا 
 تدعيل اشكل كامل اأدلة ووالائق متكاملة. 
 كالير من المؤشرات المؤالرة نا جااات ع . 
 نفكار متناساة وشاملة. 
 دارتها إجااات ما يطلب من  .المدرسة وا 
 ور م دقة لكافة الشهادات والوالائق . 

 3 جيد جًدا  .2
 :توضك ا دارة والمدرسة المرشحة دالئل قوية للتمكن من تحايق نهدافها افاعلية، ويتحدد ذلك في

 إجااات موالاة تغطي مع ل المتطلاات. 
 إالاات لمع ل المتطلاات . 



  حوطة بني تميم للتفوق العلميجائزة  – تميم والحريقإدارة التعليم بحوطة بني 

 3صفحة  اللجنة العلمية - 8341 –الدورة الثالثة  – المتميزة المدرسةالدليل التفسيري لمعايير 
 

 الوصف الدرجة التقييم م
 ح ائيات كافية  .نماللة ومراجع وا 
 وسجالت كافية تدعيل اوالائق. 
 اعض المؤشرات المؤالرة نإجااات ع . 
 نفكار معاولة. 
 تأالير في المجتمع المحيط اهاالوعي و درجة من ال. 
  دارتها  .إجااات تفوق ما هو مطلوب من المدرسة وا 
 ورًا لكافة الشهادات والوالائق  

 2 جيد  .3

 :نهدافها افاعلية، ويتحدد ذلك فيتوضك ا دارة والمدرسة المرشحة دالئل محدودة للتمكن من تحايق 
 إجااات موالاة تغطي اعض المتطلاات. 
 إالااتات لجميع المتطلاات . 
 نماللة ومراجع . 
  (ااعض الوالاق والسجالت  مدعل) 
 درجة من الوعي والتأالير في المجتمع المحيط اها. 
 التحديث والتطوير. 
 دارتها  .إجااات متااراة مع ما يطلب من المدرسة وا 

 :توضك ا دارة والمدرسة المرشحة دالئل ضعيفة وغير مانعة من تحايق نهدافها افاعلية، ويتحدد ذلك في 1 مااول  .4
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 الوصف الدرجة التقييم م
 إجااة و فية تغطي قلياًل من جوانب الموضوع. 
 نماللة نو نرقال نو والائق نو سجالت. 
 إالاات، وعاارات غير مدعمة االدليل. 
  مدرجة غير مكتملة وغير كافيةندلة ونرقال. 
 تطلاات المعيار والمؤشرتجاوب مع م. 
 كون مع ل العنا ر احاجة إلى مراجعة وتطوير وتحديث. 
 منهجية غير واضحة. 
 دارتها  من المدرسة وا 

ونمةاذج مةن   دالئةل التميةز فةي مجةاالت ا دارة و المدرسةة المتميةزة،: المرشةحة فةي ملةف ترشةيحها مةا يلةيتسةتوفى ا دارة والمدرسةة  :دليل استيفاء بطاقة املعااري   .2
فةي الملةف ا دارم والملةف الفنةي للمجةاالت السةاع .) العمال المدرسة وما ترغب المدرسة في تاديم  كةدالئل علةى تميزهةا ومجةاالت المعةايير الةواردة فةي اطاقةة التاةويل

 .(-3-2-1وترقل 
غةامق  11عةادم، وفةي العنةاوين حجةل سةط  14حجةل سةط   ( Simplified Arabic)تلتزل المدرسة اكتااة جميع الوراق الواردة في ملف الترشةيك اسةط  :التنسيق  .3

Bold دارم والفنييوضك نكالر ا . سل من جميع االتجاهات والمحاذاة يمين، مع ترقيل جميع ال فحات3، وتكون الهوامش. 

إذا كةةان لةةديك نسةةئلة نو استفسةةارات عةةن جةةائزة حوطةةة انةةي تمةةيل للتفةةوق العلمةةي فةةال تتةةردد فةةي التوا ةةل معنةةا عاةةر الموقةةع ا لكترونةةي للجةةائزة   : واستفساراتأسئلة  .4
http://hbthedu.gov.sa/tamaioz/   نو الاريد ا لكتروني ،hbta@hbthedu.gov.sa . 

 

http://hbthedu.gov.sa/tamaioz/
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     املؤشراتتفس   .5

  التميز القيادي: األول اجملال

 .المدرسةقدرة الاائد التراوم على التأالير في مرؤوسي  من سالل التحفيز والتوجي  ودعل النشطة لتحايق نهداف  يايم هذا المجال
 الشواهد املؤشر املعيار

انا  السطة -1
في  االستراتيجية
ضو  السطة 
 االستراتيجية

 .للوزارة
 
 

المدرسة سطة  تعد-1
 .استراتيجية

 .(اهانسسة من قرار تشكيل فريق العمل وتوزيع المهال المكلف ) االستراتيجيةتشكيل فريق  عداد السطة -1
 (.محضر اجتماع نو ندوة مناقشة  ياغة الرؤية)االشراكة مع المستفيدين  ورسالتها والايل مناقشة رؤية المدرسة -2

تحدد الركائز -2
الرئيسة للسطة 

 االستراتيجية
 .االمدرسة

 .(االمدرسةنسسة من الهداف مرتاة حسب الولوية )شاملة ومرتاة حسب الولوية  استراتيجيةتحديد نهداف -1
نسسة من ارامج ومشروعات المدرسة مرتاطة )للمدرسة  االستراتيجيةتحديد ارامج ومشروعات لتحايق نهداف السطة -2

 (. للمدرسة االستراتيجيةاالهداف 
 (.المؤشراتمن  نسسة)تحديد مؤشرات لايام الدا  -3
 (.و ورة لنشرها االموقع ا لكتروني للمدرسة-من تعميل السطة نسسة)العاملين لجميع  االستراتيجيةا عالن عن السطة  -4

تجهز ورش العمل -3
الالزمة لتحليل الواقع 
المدرسي ااستسدال 
 .نحد نماذج التحليل

 (.من النموذج نسسة) االستراتيجيةيتل اعتماد المدرسة نحد نماذج التحليل  عداد السطة -1

 (.من النماذج نسسة)استسدال النماذج لتعائة الايانات -2
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ت مل السطة -4

 .التشغيلية

 االستراتيجيةماارنة ارامج السطة التشغيلية للمدير االسطة )االستراتيجية يايم مدى ارتااط ارامج السطة التشغيلية االسطة -1
 (.للمدرسة

 (.الجدولمن  نسسة)جدول زمني للسطة  وضع-2
 .(المهالمن توزيع  نسسة)توزيع مهال تنفيذ ارامج السطة -3
 (.المؤشراتمن  نسسة)وضع مؤشرات لألدا  -4

تهيئة المناخ -2
ا دارم الداعل 

 .للتغيير

تهيئ منسواي -1
المدرسة لعملية 

 التغيير 

تشجيع منسواي المدرسة على المشاركة في التغيير داسل المدرسة من سالل إتاحة الفر ة لألفكار ا اداعية المرتاطة -1
 (.م دقة من الارارات نسسة)التغيير، الحوافز التشجيعية وحفالت تكريل للمساهمين في  االتغيير، مالل قرارات

 (.من الح ر نسسة)ح ر العنا ر الداعمة والمعياة لعملية التغيير -2

التعامل مع -3
 المرؤوسين 

يفوض اعض -1
ال الحيات 

 .للعاملين

 (.التفويضمن قرار  نسسة)إ دار قرار ااسل نحد العاملين المفوض ل  ال الحيات  يتل-1
 (ا داريةمن التعميل الموج  للجهات  نسسة)إعالل الجهات ا دارية االمدرسة االارار  يتل-2
 (. من المهال نسسة)ال الحية تحديد مهال المفوض إلي  -3
 ( من التاارير نسسة)يتل متااعة المهال من سالل استالل تارير -4

يشرف على -2
 المعلل الجديد

 .(السطابمن  نسسة)تزويد  االتعليمات والحاوق والواجاات -1
 (نسسة من السطة)الجديد يتل إعداد سطة لتنمية مهارات المعلل -2
 (.من الفعاليات والارامج نسسة. )التدريايةالمعلل الجديد للمشاركة في الفعاليات والارامج  توجي -3
 (.من تارير الزيارة نسسة. )ومتااعت يتل زيارة المعلل الجديد -4

 ( من التارير لكل معلل جديد نسسة)يتل إعداد تارير للمعلل عن سنة التجراة -5
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تاِول الدا  -3
الو يفي 

 اموضوعية 

سجل ندا   التراوم،، ملحو ات المشرف الزيارات، والسجالت الدوال، وجدوليتل الرجوع إلى م ادر مستلفة للتاويل مالل دفتر -1
 .(الم ادرمن هذ   عينات)الم ادر على هذ   المعلل، واالطالع

 .(السطةمن  نسسة)سطة للزيارات يطلع عليها المعلمون  وضع-2
 (.من التوجيهات نسسة)تواليق التوجيهات والتغذية الراجعة التي ذكرها المدير للمعلل متوجة اتوقيع المعلل االعلل -3

تحاق العدالة -4
 في توزيع المهال

  (للمعلمينمن الجدول المدرسي  نسسة)توزيع الح ص اتوازن في الجدول المدرسي -1
 (.التوزيعمرفاة من  نسسة)توزيع ح ص االنت ار اتوازن -2
 (.ا شرافمن جدول  نسسة)اليومي اشمولية " المناواة " جدول ا شراف  توزيع-3
 (. االعللاالمهال موقع عليها  نسسة)المهال على العاملين االمدرسة اعدالة  توزيع-4

يشجع التوا ل -5
االجتماعي اين 

 العاملين

 (تارير عن تفعيل تلك الانوات )تفعل المدرسة قنوات التوا ل االجتماعي للتوا ل مع العاملين  -1

 (تارير عن نشاطات العاملين االمدرسة معتمد من المدير)تستالمر المدرسة مرافاها لنشاطات العاملين  -2

تحفيز نعضا  -4
 المجتمع المدرسي 

 تشجيع العاملين-1
 . (التكريلتارير عن حفل  التادير، نومن شهادة  نسسة)للمالاليين  تادل المدرسة مكافأة-1
 (.اللجانتشكيل  قرار)المدرسية المدرسة المتميزين ضمن اللجان والمجالم  تشرك-2
 (.الدا من ر د التطور الملحو  في  نسسة)تتااع تطور ندا  العاملين ذوم الملحو ات -3
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تشجع الطالب -2 
 .المتميز

 (.تشكيل اللجان الذم يضل المتميزين قرار)المدرسة المتميزين في فعالياتها  تشرك-1
 (.المدرسةعن الفعاليات معتمد من مدير  تارير)المتميزين  تكرل المدرسة-2

 (المساطااتمن  نسسة)ترشك المتميزين لتماليل المدرسة في الارامج السارجية -3

النشطة  دعل-5
 .المدرسية

 
المناخ  ئتهي-1

الجيد لممارسة 
 النشاط المدرسي

المتاح من ن اب  للنشاط، وحسبحالة عدل وجود  يتل تكليف نحد المعلمين المتميزين كرائد  مفرغ، وفيرائد نشاط  تضع-1
 (.التكليفم دقة من  نسسة)المدرسة 

 (.م دقة من سطة النشاط نسسة)على إعداد سطة للنشاط المدرسي  تشرف-2

 .(النشاطمن دفتر حسااات  نسسة)للنشاط  اً مالي اً تضع دعم-3
 (.السجالتمن  نسسة)تضع نماذج وسجالت للنشاط -4
 .(نسسة من سطااات الدعوة)النشاط تحرص على دعوة المسؤولين ونوليا  المور لحضور فعاليات -5

تفعل النشطة -2
 .المدرسية

مدارس تعليم * 
البنات ترفع األنشطة 

المكلفة بها نظامًا 
 .فقط

 (.االجتماعات نعضائها، ومحاضر النشاط، ونسما نسسة من سطة )النشطة االجتماعية  تفعيل-1
 (.االجتماعات النشاط، ونسما  نعضائها، ومحاضرنسسة من سطة )تفعيل النشطة التوعوية -2
 (.االجتماعات النشاط، ونسما  نعضائها، ومحاضرنسسة من سطة )تفعيل النشطة العلمية -3
 (.االجتماعات النشاط، ونسما  نعضائها، ومحاضرنسسة من سطة )الفنية تفعيل النشطة -4 

 (.االجتماعات النشاط، ونسما  نعضائها، ومحاضرنسسة من سطة )تفعيل النشطة الرياضية -5 
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دعل لجان -1
 المدرم

 
 
 
 
 

تفعل لجنة -1
التوجي  وا رشاد 

 .االمدرسة

 (.التشكيلمن قرار  نسسة)تشكيل اللجنة -1
 (.ااالستاللمن التوقيع  نسسة)تزويد نعضا  اللجنة االلوائك المن مة لعملها -2
 (.من السطة نسسة)سطة عمل للجنة  وضع-3
  (.من محضر االجتماع الذم نوقشت في  هذ  الاضايا والارارات نسسة)تدرم قضايا المتعلمين وتتااع مستوياتهل التح يلية -4
 (.وتاارير التنفيذها في  وتاويموقشت محضر االجتماع الذم ن)وتنفذ وتاول سطة التوجي  وا رشاد على مستوى المدرسة  تناقش-5

تفعل لجنة -2
الحاالت السلوكية 
 .الطارئة االمدرسة
المناالاة من لجنة 
 التوجي  وا رشاد

 (.التشكيلم دقة من قرار  نسسة)تشكيل اللجنة -1
  (ااالستاللمن التوقيع  نسسة)تزويد نعضا  اللجنة اضوااط السلوك وآلية الالواب والعااب وفق الئحة السلوك والموا اة -2
 (.السطةمن  نسسة)سطة عمل للجنة  تواليق-3
 (.االجتماعاتمن اعض محاضر  نسسة)سرم تواليق نعمال اللجنة اشكل -4
 (.من التو يات المرفوعة نسسة)رفع التو يات إلى جهة االست اص -5

 تفعل لجنة-3
 التوعية ا سالمية

 (.من قرار التشكيل نسسة)تشكيل اللجنة -1
 .(من التوقيع ااالستالل نسسة)تزويد العضا  االمهال -2
 (.السطةمن  نسسة)وجود سطة عمل للجنة -3

 (.االجتماعاتمن اعض محاضر  نسسة)تواليق نعمال اللجنة -4
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تفعل لجنة -4 
 النشاط

 (.من قرار التشكيل نسسة)تشكيل اللجنة -1
 (.ااالستاللمن التوقيع  نسسة)تزويد العضا  االمهال -2
 (.السطةمن  نسسة)وجود سطة عمل للجنة -3

 (.االجتماعاتمن اعض محاضر  نسسة)اللجنة تواليق نعمال -4

إدارة الزمات -7
والمن والسالمة 

 المدرسية

تدير الزمات -1
 . امهنية

 .(الفريققرار تشكيل  يرفق)تشكيل فريق إدارة الزمة نو المن والسالمة -1
 .(المسؤولياتسطاب محدد ا   يرفق)تحديد مسئوليات فريق إدارة الزمة نو المن والسالمة -2
 (.م دق عن هذ  الفعاليات تارير)إقامة فعاليات لتوضيك الزمة وطرق مواجهتها -3
 . (ا سال من سطة  نسسة)التدريب على عملية ا سال  سالل الزمن المحدد -4

 
 
 
 
 
 
 



  حوطة بني تميم للتفوق العلميجائزة  – تميم والحريقإدارة التعليم بحوطة بني 

 82صفحة  اللجنة العلمية - 8341 –الدورة الثالثة  – المتميزة المدرسةالدليل التفسيري لمعايير 
 

 الثقافة املؤسسية  :الثانياجملال 
 .العضا يايم هذا المجال مجموعة الايل السائدة اين نعضا  المجتمع المدرسي التي تحدد ا طار للتعامل اين 

 الشواهد املؤشر املعيار

تحايق الرضا -1
الو يفي في 

 .المدرسة

االستارار  تحاق-1
والتوافق النفسي 

اين نعضا  
 .المجتمع المدرسي

 .(مارراتهاحالة وجودها يذكر  السنوية، وفىمن طلاات النال ونساتها  نسسة)تواليق طلاات النال الداسلي من المدرسة -1

إح ائي عن معدل الغياب والتأسر سالل العال م دق من  تارير)تواليق مدى انضااط العاملين في الحضور واالن راف -2
 (.نو مكتب التراية والتعليل –المشرف المنسق 

 تشعر-2
 رمنسوايها االفس

االفسر  واالعتزاز
 .واالعتزاز

 .(الماادراتعن تلك  تارير)المدرسة توالق ماادرات من العاملين في -1

 المدرسة ونشاطاتهاتوالق اسهامات من العاملين في إاراز  ورة -2

نشر الاافة -2
 الحوار

يشجع المناخ -1
المدرسي على 

 .الحوار

 .(المجلمم دق من قرار تشكيل  قرار)تضع المدرسة مجلم للشورى والحوار الطالاي -1
 .(المهالمن  نسسة)توزيع مهال مجلم الحوار على العضا  -2
 .(المحاضرم دقة من  نسسة)توالق المدرسة محاضر اجتماعات للجنة الحوار -3
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نعضا   يشترك-2
المجتمع المدرسي 

 .الارارفي اتساذ 

-قضايا الطالب-العضويات-المناواات-المدرسيالجدول  توزيع-سطة المدرسة )حول في قضايا المدرسة  اً تعمل تشاور -1
 (.وقرارات م دقة من محاضر االجتماع  نسسة")تطلعات المدرسة 

 .(وقرارات نسسة م دقة من محضر االجتماع )حول توزيع ح ص االنت ار  اً تعمل تشاور -2
 .(المناوااتنسسة م دقة من محضر االجتماع وتحديد )حول المناواات  اً تعمل تشاور -3
 (.م دقة من االجتماع نسسة)لترشيك من ترا  لعضوية مجلم المدرسة  اً تشاور  تعمل-4

مجلم  تفعل-3
 .المعلمين

 .(التشكيلم دقة من قرار  نسسة)تشكيل مجلم المعلمين -1
 .(السطةم دقة من  نسسة)تضع سطة الجتماعات المجلم -2
 .(الاضايانسسة م دقة من محضر االجتماع الذم ناقش تلك )تناقش اعض الاضايا المرتاطة االتعليل -3
 .(المجلمم دقة من محاضر اجتماعات  نسسة)توالق اجتماعات المجلم امحاضر مدونة -4
نجازات  واقتراحات  في نهاية العال  اً ستامي اً تعد تارير -5 رسال عن اجتماعات المجلم وا   نسسة)ست اص إلى جهة اال الدراسي، وا 

 .(التاريرم دقة من 

تعزيز االنتما  -3
 .الوطني

على  تؤكد-1
 .الهوية واالنتما 

 (.الوطنيمن المشرف المنسق اأدا  النشيد  إفادة) ندا  النشيد الوطني في اال طفاف ال ااحي يومياً  يتل-1
 (.الفعالياتمن تارير عن  نسسة)تن ل فعاليات متنوعة عن المملكة العراية السعودية -2
 (.من مدير المدرسة اوجود العلل مرفوعًا على المانى المدرسي إفادة)تضع العلل الرسمي للدولة مرفوعًا على مانى المدرسة -3
 (.الارامجم دقة من  نسسة)يتل متااعة الارامج التي تعزز المواطنة ال الحة لدى العاملين -4
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على  تؤكد-2

 .حماية مرافاها
 ...(.نشرات، إذاعة، محاضرات، ندوات : تارير عن الفعاليات المنفذة). المدرسةأهمية الحفا  على مرافق ا التوعوية-1
 (.من ا رشادات نسسة)تضع المدرسة إرشادات للمحاف ة على مرافاها -2

تأ يل الاافة -4
التجديد وا اداع 
داسل المجتمع 

 .المدرسي

تعزز الاافة -1
 ا اداع

 (.اا اداعمن الارامج المرتاطة  نسسة)لتنمية ا اداع  نو لاا ات تعاد المدرسة دورات-1
 (.من الفكار المطروحة والدعل المادل نسسة)الرائدة الماادنة والفكار  وتشجع المدرسةتدعل -2

على  تشجع-2
نشر ارا ات 
استراع ااسل 

المدرسة نو نحد 
 منسوايها

 (.و السطااات التشجيعيةننسسة من النشرات التشجيعية )تشجع المدرسة طالاها على الح ول على ارا ة استراع محلية  -1

يلتزل جميع -5
العاملين اأسالقيات 

 .المهنة

تنمي لدى -1
العاملين االلتزال 
اآداب ونسالقيات 
مهنة التعليل وفق 

 .الميالاق

حجل العاواات المترتاة على  التعليل، وتوضيكتزود جميع العاملين االلوائك المن مة للعمل االمدرسة واالميالاق السالقي لمهنة  .1
نسسة من  الن مة، نونسسة من عاواة مسالفة  والاوانين، نوتوزيع كتياات االلوائك  المدرسة، نوعلى موقع  نشرها). مسالفة ذلك

 .(تناولت ذلك اضر االجتماعات التيمح
م دق من إدارة  مشهد)تحرص المدرسة على عدل وجود نية مسالفات نو عاواات احق نم فرد من العاملين في المدرسة  .2

 (المتااعة في إدارة التراية والتعليل اذلك
نو ا عالن داسل المدرسة نو الرسائل لوليا   من التوقيع االعلل نسسة)تلزل المدرسة طالاها االزم الرسمي للطالب والطالاات -3

 .(المور
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تأكيد مادن -1
 العالقات ا نسانية

العالقات  تدعل-1
 .ا يجااية

 (.المشكالتمن محاضر االجتماعات التي تناولت احث  نسسة).  تهتل المدرسة امشكالت العاملين .1
 .(عاملين في محاضر االجتماعاتآرا  ال من نسسة)وشعورهل وتادر  روفهل  تحترل المدرسة آرا  العاملين ورغااتهل .2
 .(من المهال الموزعة على العاملينم دقة  نسسة)االست ا ات تعمل المدرسة على تنسيق الجهود اين العاملين وتوزيع  .3
 نسسة)دورية نساوعية  االجتماعية، وجودالمشاركة في المناساات  :العاملين، ماللتو ف المدرسة العالقات ا نسانية مع -4

 (.والدوريةم دقة من تواليق المشاركات 
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    اجلودة  :الثالثاجملال 
 .االمدرسةيايم هذا المجال مدى تحاق العنا ر الرئيسة للجودة 

 الشواهد املؤشر املعيار
نشر الاافة -1

 .الجودة
 

الاافة  تنمي-1
 .والتميزالجودة 

 (.نسسة من قرار التشكيل)للجودة المدرسية نو لجنة التميز والجودة  تشكيل مجلم-1
من محضر اجتماع مناقشة مفهول الجودة والتميز نو تارير ندوة مناقشة  ةنسس)تحديد مفهول للجودة والتميز واضك ومعلن -2 

 (.خال....  ياغة المفهول 

التركيز على -2
 المستفيد

الداسلي )
 (.والسارجي

حاجات  تحدد-1
 .المستفيدين

 (.نسسة من الاائمة)توجد قائمة لتحديد الحاجات لمنسواي المدرسة -1
 (.نسسة من الاائمة)قائمة لتحديد حاجات المجتمع المحلي  توجد-2

وفق آلية  تعمل-2
لايام رضا 
 .المستفيدين

 (.من الداة اعد التطايق نسسة)ت ميل نداة لايام رضا المستفيدين وتطاياها وفق الحاجات التي تل تحديدها -1
نسسة من منهجية العمل في إدارة )تحدد آلية  دارة الشكاوى اغرض استالمار آرا  المستفيدين في تطوير السدمات المستاالية -2

 (الشكاوى لحالة تل فيها إدسال التحسينات الالزمة

 .إدارة العمليات-3
 

وفق  تعمل-1
ن ال شامل لكافة 

 العمليات 

من  نسسة)كافة العمليات وا جرا ات المحددة مالل عملية الااول والتسجيل وعملية متااعة ندا  المعلل وعملية التدريب  توالق-1
 (.للعمليات ةالتدفايالعملية مع المسار 

 (.النماذجمن  نسسة)توالق كافة النماذج لكل إجرا  -2
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التحسين -4
 .المستمر

 

تشجع -1
الماادرات 
 .التحسينية

 (.ا اداعية من الماادراتنسسة )تضع ماادرات إاداعية لتحسين الدا  داسل المدرسة -1

 (من الولويات مرتاط انتائج تاويل الدا  نسسة)ترجمة نتائج تاويل الدا  إلى نولويات مرتاة لتحسين ندا  منسواي المدرسة -2

منهجية  تحدد-2
 .التحسين المستمر

 (.المهالوتوزيع  –وتوزيع الفريق إلى لجان عمل  –قرار تشكيل فريق العمل )تشكيل فريق عمل للتحسين -1
كشف االفرص  –محاضر االجتماعات )لفريق العمل ا ورة دورية لدراسة الفرص التحسينية االمدرسة  اً تعمل اجتماع-2

 (.التحسينية التي تل اتساذها من سالل فريق العمل

الدا  قيام -5
 المدرسي وتاويم 

 
 

تاول اعمل -1
 .تاويل ذاتي لدائها

 (.نسسة من قوائل قيام مستوى الدا  تل تطاياها االمدرسة)تضع قوائل لايام مستوى الدا  المدرسي -1
 (.نسسة من نموذج المتااعة تل تطايا  االمدرسة)تحديد إجرا ات لمتااعة إنجاز العمال اليومية وتنفيذها -2 
نسسة من ا جرا ات الوقائية التي تل )تحديد إجرا ات وقائية لتفادم انسفاض مستوى الدا  الو يفي للعاملين واستسدامها -3 

 .(الوقائيةمناقشة هذ  ا جرا ات  ضمننسسة من محضر االجتماع الذم ت –وضعها 

تسضع لتاويل -2
 .سارجي

 :نسسة من ماارنة اآلتي)الو يفي للعاملين مع مستواهل الفعلي االمدرسة يتل قيام مدى التوافق اين تاويل الدا  -1
 .نتائج المتعلمين -
 .(المدرسةمع نتائج تاويل الدا  الو يفي لمنسواي )المستص تارير المشرف  -
 .(االمدرسةاستيار عينة من كل تس ص يتل الماارنة اين تاييل نتائج المدير للعاملين والواقع الفعلي للمعنيين *)
 (تفعيلهاايان االملحو ات التي تل تفعيلها ومجال )تفعيل الملحو ات المدونة في اطاقة تاويل الدا  الو يفي للعاملين -2
نسسة من هذ  التاارير السارجية سوا  من جهة سارج المملكة نو داسلها مالل تاارير )تعد تاارير سارجية عن ندا  المدرسة -3

 (.تاارير جهات سارجية –تاارير التاويل الشامل  –التراوم ا شراف 
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   التعليم والتعلم  جمتمع: الرابعاجملال 
 .يايم هذا المجال السم والمعايير الالزمة لتحايق ايئة تعليمية جاذاة

 الشواهد املؤشر املعيار

دعل -1
 استراتيجيات

تدريم متمركزة 
 .حول المتعلل 

تعتمد -1
 تاستراتيجيا

تدريم متنوعة 
 وحديالة

 (. عن فاعليت  ميدانياً  تارير)وفق منهجية التعلل النشط  تعمل-1

تشجع على -2
استسدال الاحث 

 .والتجريب

 .(نو ارامج التدرياية ةنو النشرات التشجيعي من الاحوث نماذج) نو جماعية فرديةتشجيع المتعلمين اإجرا  احوث -1

 (.نو النشرات التشجيع نو ارامج التدرياية التجاربم دق عن  تارير) نو جماعية فرديةتشجيع المتعلمين اإجرا  تجارب -2

تفعل ملف -3
 .ا نجاز

 (.مدير والمشرف المنسق نو المشرفةالمعتمد من  تارير)المتعلمين من % 25من  لة نقلتحرص على وجود ملف إنجاز مايل -1
 (.مدير والمشرف المنسق نو المشرفةالمعتمد من  تارير)من المتعلمين %  55-% 25وجود ملف إنجاز مايل لة تحرص على -2
 (.والمشرفةمدير والمشرف المعتمد من  تارير)من المتعلمين %  75من نقل  – 55لة تحرص على وجود ملف إنجاز مايل -3
مدير والمشر المنسق نو المشرفة المعتمد من  تارير)فأكالر من المتعلمين % 75تحرص على وجود ملف إنجاز مايل لة -4

 .(ا دارية
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المانى -2
وتجهيزات المدرسي   

تؤكد على -1
جاهزية الف ول 

 الدراسية

تارير ) سعافات نولية في الف ول إعالنات و ندوق إتحرص على وجود تكييف وساورة تفاعلية ومااعد دراسية ولوحة -1
 .(م دق من مدير المدرسة عن مدى توفرها وفاعليتها االف ول 

توفر متطلاات -2
الما ف 
 .المدرسي

التسسين  التاريد،التسزين،  الن افة، التهوية، الايع،اتساع نوافذ  حيث،تحرص على وجود الماا ف اموا فات مناساة من -1
 (المدرسة عن مدى توفرها وفاعليتها االما فتارير م دق من مدير )
 (نسسة من العاد ، الشهادات ال حية للعاملين ، قائمة السعار )توفر االشتراطات السا ة االتعاقد مع شركات الماا ف -2

 توفر الغرف-3
لجميع منسواي 

 المدرسة

 :مستالة ومجهزة لمنسواي المدرسةتحرص على وجود غرف -1
 ( .من مدير المدرسة ةإفادة امدى مناساة الغرفة م دق) المدرسة  غرفة لمدير  -
 (.من مدير المدرسة ةإفادة امدى مناساة الغرفة م دق)غرف  لكل وكيل مدرسة -
 (.من مدير المدرسة ةإفادة امدى مناساة الغرفة م دق)غرفة لكل مرشد طالاي -

توفر المرافق -4
 .التعليمية الالزمة

إفادة امدى مناساة المركز م دقة من إدارة ) حسب االمكاناتتحرص على وجود مركز م ادر التعلل وفق الشروط المعتمدة -1
 .(المدرسة

إفادة امدى مناساة المستار م دقة من إدارة ) حسب االمكاناتتوفر مستارات االمدرسة تفي ااحتياج المرحلة الدراسية -2
 (. المدرسة

إفادة امدى مناساة المعمل م دقة من إدارة ) حسب االمكانات حاسب آلي االمدرسة وفق الشروط المعتمدةتوفر معمل -3
 (المرحلة المتوسطة والالانوية)(.المدرسة

 

 



  حوطة بني تميم للتفوق العلميجائزة  – تميم والحريقإدارة التعليم بحوطة بني 

 21صفحة  اللجنة العلمية - 8341 –الدورة الثالثة  – المتميزة المدرسةالدليل التفسيري لمعايير 
 

 

توفر المرافق -5
 .السدمية الالزمة

 (.من مدير المدرسة ةإفادة امدى مناساة الم لى م دق)وجود مكان مس ص لدا  ال الة -1
 ( من مدير المدرسة ةإفادة امدى مناساة نعداد الماا ف م دق)نعداد الماا ف اموا فات مناساة لعداد المتعلمين  توفر-2
 (.إح ائية عن نعداد دورات الميا  ونعداد الطالب)توفر عدد دورات الميا  لعداد المتعلمين وفق االشتراطات المعتمدة -3

إح ائية عن نعداد دورات الميا  ونعداد الهيئة التعليمية )التعليمية وا دارية اشكل الئق تس ص دورات ميا  للهيئة -4
 (.وا دارية

يراعي المانى -1
ذوم االحتياجات 

 .السا ة

 .(المدرسياالمتطلاات و ور لها االمانى  ايان)السا ة توفر متطلاات ذوم االحتياجات -1

  (. ورة للااعة) عواات التعلل  توفر قاعات وتجهيزات للعناية اطالب-2

توفر المتطلاات -7
 الساسية لل حة

 .والسالمة

 .(االست اصمن جهة  تارير.... )الولية  حريق، ا سعافاتتوفر وسائل المن والسالمة مالل طفايات -1
 (.االست اصمن جهة  تارير) الحيتها الحريق اشكل مناسب وتتأكد من  توزع طفايات-2
 ( تارير من جهة االست اص)تحرص على سلو المانى من المساطر نو ا ضافات المسالفة لألمن والسالمة -3
نو سطاب  تارير من جهة االست اص)تغطية الفنية السارجية نو الداسلية ام الت مطاااة لموا فات المن والسالمة -4

 (.المطالاة
 (.تارير من جهة االست اص)موزعة في جميع مرافق المدرسة اشكل مناسب وجود لوحات إرشادية لألمن والسالمة -5
 (.نو  ورة للوحة تارير من جهة االست اص)لوحة توضك توزيع غرف المانى ولوحة إرشادية لمرافق المانى وجود -1
 (.تارير من جهة االست اص)وجود مسارج للطوارئ مطاااة للموا فات االمدرسة -7
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المتطلاات توفر -8
 .الساسية للن افة

 (. تارير من جهة االست اص)تحرص على ن افة المانى المدرسي -1
نسس  من استالل مستلزمات الن افة من )( النفايات، المناديل ومعامات، سالل مطهرات)توفر ندوات الن افة للمانى ومرافا  -2

 (.المتعهد
 (.تارير من جهة االست اص) (ورق الطعمة، حاوية لااايا)تحرص على وجود حاويات مس  ة -3
من مدى سلوها من نم  السزانات، والتأكدم ادر الميا  والكشف والتحليل المسارم الدورم على ميا   الحية تتااع مدى -4

 الفواتير، و ورةنسسة من المحاضر نو ) (الشربالدورم لفالتر ارادات ميا   السزانات، والتجديد غسل)و اكتيرم نتلوث كيميائي 
 (.من تارير مركز الرعاية ال حية نو الجهة المست ة

 (. اتوزيع ارادات الميا  مع تارير من جهة االست اص ايان)تتأكد من كفاية ارادات ميا  الشرب وتوزيعها اشكل مناسب -5
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   التنمية املهنية : اجملال اخلامس 
 .اما هو جديد في مجال عملهل المدرسة وتزويدهليايم هذا المجال مدى ترسخ الاافة التنمية المهنية لدى العاملين في 

 الشواهد املؤشر املعيار

ترسيخ الاافة -1
التنمية المهنية لدى 
العاملين االمجتمع 

 .المدرسي

تعزز مفهول -1
التنمية المهنية   
لدى العاملين في 

 .المدرسة

 (.من شهادات الحضور  ور)تدعل مشاركة العاملين في ندوات نو محاضرات نو ورش عمل في المجال التراوم -1
العاملين في المدرسة توضك عدد الارامج التدرياية التي ح لوا  اأسما  قائمة)تدعل مشاركة العاملين في دورات معتمدة -2

 (.والتعليلمعتمدة من إدارة التراية  سنتين،عليها آلسر 
 (.حضور شهادات- ور: اللاا ات والائق)عاد لاا ات للعاملين االمدرسة مع متس  ين في المجال التراوم -3
يلة اتوقيع يفيد اطالعهل ذمن تاييل ندا  المعلمين واقتراحات تطويرهل م نسخ)تادل تغذية راجعة للمعلمين عن مستوى ندائهل -4

 (.عليها
 (.والارا اتمن النشرات  نسخ)تزود العاملين انشرات نو قرا ات موجهة في المجال التراوم -5

 يمتلك -2
العاملون االمدرسة 

مهارات التعلل 
 .الذاتي

 (.من كشف نسما  المترددين على المكتاة نسسة)تحث على الزيارات المستمرة لمركز م ادر التعلل -1

نسخ من العروض التاديمية للمعلمين  –الح ول على شهادات)اآللي تدعل امتالك العاملين مهارات التعامل مع الحاسب -2
 .(والمتعلمين
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 المتميزونيادل -3

السارات المهنية 
 .لزمالئهل الجدد

 .(االجتماعاتمن محاضر  نسخ)نااشية تدعل اجتماع المعلمين المتميزين مع زمالئهل في حلاات -1
 الزيارات، ونسسةنسسة من جدول تاادل )تحرص على تاادل الزيارات اين المعلمين المتميزين وزمالئهل، كل في تس    -2

 .(الزيارةمن تاارير 
  (.الدروممن  نسسة موالاة)نموذجية  اً تادل دروس-3

تمتع العاملين -2
امجتمع المدرسة 

االمؤهالت العلمية 
والسارات المناساة 

 لمهنتهل 

تتال ل مؤهالت -1
العاملين االمدرسة 
مع المهال التي 

 .يعملون اها

 (.من المؤهالت  ور)االتدريم تحرص على مناساة مؤهالت المعلمين للعمل  -1

 %(25 ور من شهادات الدورات )و يفتهل ومها مهل تدعل ح ول العاملين على دورات تتناسب مع  -2

إدارة الحاجات -3
 .التدرياية

تلاي الحاجات -1
 .التدرياية للعاملين

 (.االحاجات قائمة)تح ر الحاجات التدرياية للعاملين االمدرسة -1
 (.السطةمن  نسسة)االحتياجات تضع سطة لتلاية -2
 (.الارامجمن  نسسة)تنفيذ ارامج تدرياية داسل المدرسة -3
 (.التدريايةمن شهادات حضور الدورات  نسخ)تدعل المشاركة في ارامج تدرياية سارج المدرسة -4

متااعة -4
المستجدات 

 التراوية الحديالة

تهتل االتاارير -1
الدورية لالتجاهات 

 .الحديالةالتراوية 

 (.اأارز الارا ات في المجال قائمة)تادل نارز الارا ات الحديالة في المجال التراوم -1

 .(العالقةمن روااط المواقع ا لكترونية ذات  نسسة)الحديالة التراوية  العالقة ااالتجاهاتتحديد المواقع ا لكترونية ذات -2
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العاملين  تشجع-2

على التطوير 
 .المهني

من قرار الموافاة مع شهادات حضور  نسسة)تسهل الموافاة على اشتراك منسوايها في الدورات التدرياية والمؤتمرات -1
 (.الدورات

 (.من سطة الزيارات وتارير م دق عن هذ  الزيارات نسسة)تحرص على تاادل الزيارات اين منسوايها لتاادل السارات -2 
 .(التس صتارير عن الدروم النموذجية المادمة حسب )تشجيع المعلمين على حضور نماذج الدروم -3 
 (.55من الاحوث نو النشرات نو قائمة الارا ات  نسسة)تشجيع المعلمين على النمو المهني الذاتي -4 
 .(والتعليلمن مكتب التراية  إفادة)تسهل االشتراك كمدراين في الارامج التدرياية االمدرسة نو على مستوى إدارة التعليل -5
المدونات تفعيل التانيات الحديالة في تاادل السارات مع زمال  العمل مالل المواقع الشس ية نو مواقع الويب التعاونية نو -1
 (.المحتوىنسسة من الروااط ونماذج من )
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   الرقمية  املدرسة: السادساجملال 
 .المدرسييايم هذا المجال استسدال وتو يف التانية في مجاالت العمل 

 الشواهد املؤشر املعيار

تجهيز انية -1
 تحتية تانية

ايئة  تفعيل-1
التعلل االتانيات 

 .التعليمية

 (.تفعيلها على المدرسة مدير من معتمد تارير) آلي حاسب نجهزة معامل توفر-1
 .(تفعيلها على المدرسة مدير من معتمد وتارير الذكية الساورات عدادأا قائمة) .ف ل لكل ذكية ساورات توفر-2
 (.تفعيلها على المدرسة مدير من معتمد تارير) DATA SHOW " شو داتا" الايانات عرض نجهزة توفر-3

قاعدة  تفعيل-2
ايانات إلكترونية 
 .لمنسواي المدرسة

 .(الاياناتإلكترونية من قاعدة  نسسة)المدرسي ايانات لمنسواي المجتمع القاعدة  تفعيل-1
نسسة إلكترونية )والوارد  االنت ار، ال ادر المدرسي، جدولايانات االعمال ا دارية في المدرسة مالل الجدول القاعدة  تفعيل-2

 .(الاياناتمن قاعدة 
 .للطالبالنهائية  الدراسي، النتائج إلكترونيا، التأسرنتائج الواجاات المنزلية : التعليمية، ماللايانات لألعمال القاعدة  تفعيل-3
 .(الاياناتإلكترونية من قاعدة  نسسة)

 .(من قاعدة ايانات نسسة)رقال التوا ل مع نوليا  المور اأايانات القاعدة  تفعيل-4
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مركز  تفعل-3
م ادر التعلل 

 .إلكترونيا

  (. من السطة نو الجدول نسسة)سطة متوازنة الستسدال المركز  تعد-1
 (. ا لكترونيةمن وسائط التسزين ا لكترونية تحتوم على الارمجيات نو الكتب  نسسة)تعليمية  إلكترونية، وارمجيات اً تضع كتا-2
 (.من التعليمات ومواعيد العمل  ورة)تعرض تعليمات االستعارة ومواعيد عمل المركز على موقع المدرسة -3

ا رشاد تفعل -4
 .ا لكتروني

 .(المفعلةمن الارامج   ورة)تفعيل المرشد الطالاي لارامج ا رشاد ا لكترونية -1
 .(الاياناتمن قوائل   ورة)( الخ .سا ةفئات  –موهواين  –تعلل   عواات)تعمل قاعدة ايانات احاالت المتعلمين -2
 (.إلكترونيةمحفو ة على وسائط تسزين  ملفات)تعمل ملفات إلكترونية االنشطة ا رشادية -3
من سجل   ورة)والمشكالت السلوكية  الدراسي والغيابلوليا  المور احاالت التأسر  اً إلكتروني اً اريد/ ترسل رسائل جوال -4 

 (. تارير الرسائل المرسلة نو نسسة من الاائمة الاريدية ونماذج من الرسائل المرسلة

تادل سدمات -5
 .الفنيالدعل 

 

 (.من قرار التشكيل نو  ورة من االتفاقية مع جهة سدمات ال يانة  ورة)تشكيل فريق  يانة الجهزة والتانيات التعليمية -1
 (.الحمايةإالاات ملكية ارامج  سند)توفير ارامج حماية من الفيروسات -2
 (.الحمايةإالاات ملكية ارامج  سند)االستراق توفير ارامج حماية من -3 
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تو يف التانية -2
في العملية 
.التعليمية   

تنشر الاافة -1
دمج التانية في 
 العملية التعلمية

  (الفعالياتعن  قتاارير م د)تايل فعاليات تالايفية عن نهمية دمج التانية في العملية التعليمية، مالل الندوات واللاا ات -1

تعرف -2
المتعلمين 

اأسالقيات التعامل 
 مع التانية 

 .(الانات مدارم من الفعاليات عن تارير نو الفعاليات من  ور) المشاوهة المواقع سطر عن فعاليات تن يل-1

 .(ومحتواها النشرات من  ورة) للطالب دورم اشكل توعوية نشرات توزيع-2

تسطط لدمج -3
التانية في العملية 

 التعليمية 

 .(االمدرسةح ر نو إعداد ايان االتجهيزات التانية الموجودة )تشسيص الواقع التاني في المدرسة -1
 .(المطلواةمن نموذج ح ر االحتياجات  نسسة)تحديد االحتياجات التانية الالزمة للمدرسة -2
 .(السطةمن  نسسة)تعمل سطة مرحلية لدمج التانية في التدريم والتعلل -3

تحفز منسواي -4
المدرسة على 
 تو يف التانية 

 .(التكريلم دق مرفق ا  شهادات  تارير)تكرل منسواي المدرسة المتميزين في استسدال التانية -1

التوا ل -3
ا لكتروني مع 
 .منسواي المدرسة

تشترك في -1
سدمة رسائل 

 الجوال
 .(التاريخمن االشتراك ي هر ا    ورة) مفعالً  اً حديال اً تمتلك اشتراك-1
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تتوا ل مع -2
 منسوايها

 (.الرسائلمن سجل تارير   ورة)مع المتعلمين تحرص على التوا ل ً -1
 (.الرسائلمن سجل تارير   ورة)مع المعلمين تحرص على التوا ل -2
 (.الرسائلمن سجل تارير   ورة)ا دارية  مع الهيئةتحرص على التوا ل -3

تتوا ل مع -3
المجتمع نعضا  

المحلي ذوم 
 العالقة

من وسائل االت ال اأوليا  المور كالاريد ا لكتروني والجوال والشاكات  نماذج)تحرص على التوا ل مع نوليا  المور -1
 . (المرسلة وتارير الرسائلاالجتماعية، 

كالاريد ا لكتروني المستويات ا دارية العليا نماذج من وسائل االت ال ا)تحرص على التوا ل مع المستويات ا دارية العليا -2 
 (.والجوال والشاكات االجتماعية، وتارير الرسائل المرسلة
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   الشراكة اجملتمعية  :السابعاجملال 
 . ين المدرسة واين المجتمع المحلييايم هذا المجال العالقات والتوا ل ا

 الشواهد املؤشر املعيار

الشراكة -1
افاعلية  والتوا ل

 .مع نوليا  المور
 
 
 
 
 

يتل تشكيل -1
 مجلم المدرسة

 .(الارارمن   ورة)ت در المدرسة قرار تشكيل المجلم -1
 (. من اعض المحاضر عينة)توالق المدرسة محاضر االجتماعات -2
 .(والمواعيدمن سطة العمل  نسسة)تضع المدرسة سطة عمل للمجلم -3

تتوا ل مع -2
 نوليا  المور 

 (.ذلكم دقة عن  تاارير)توالق حضور نوليا  المور لمناساات المدرسة -1
 .(ال ندوقمن الماترحات والشكاوى من سالل  نسسة) وشكاوىتوفر  ندوق اقتراحات -2
 .(الكتاااتمن اعض  عينة)تحرص على التدوين في سجل زيارات نوليا  المور -3

نوليا   تعلل-3
المور امستويات 
تاييل نانائهل نالنا  

 .الدراسيالعال 

  (.المورنماذج من ا شعارات موقعة من نوليا  )تشعر ولي المر ااستالل اان  التاارير الدورية عن مستوا  التح يلي -1

 (.ا شعاراتعشوائية من   ور)إشعار نوليا  المور اوجود اعض المالح ات على ندا  نانائهل -2

 .(المشاركاتمن تارير  نسسة)مشاركة نوليا  المور في حل مشكالت المتعلمين -3
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تفعيل الشراكة -2
 مع المجتمع

تفعل سدمة -1
 المجتمع

من المساطاات نو محاضر االجتماعات نو  نسسة)مع قطاعات المجتمع المحلي  قامة ارامج توعوية وتالايفية  تتعاون-1
 (.شهادات المشاركة نو تاارير عن الفعاليات

 .(المشاركةم دق يوضك  تارير)تشارك في المناساات الرسمية -2
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 :بطاقة رصد درجات املدرسة املتميزة -6
 الدرجة المستحقة الدرجة الكلية المؤشرات المعايير المجاالت

 االولالمجال 
 التميز القيادي

1 4 11  
2 1 4  
3 5 22  
4 2 8  
5 2 8  
1 4 11  
7 1 4  

 المجال الثاني
 الثقافة المؤسسية

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

 المجال الثالث
 الجودة

1 1 4  
2 2 8  
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 الدرجة المستحقة الدرجة الكلية المؤشرات المعايير المجاالت
 3 1 4  

4 2 8  
5 2 8  

 المجال الرابع
 التعليم والتعلممجتمع 

1 3 12  
2 8 32  

 المجال الخامس
 التنمية المهنية

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

 المجال السادس
 المدرسة الرقمية

1 5 22  
2 4 11  
3 3 12  

 المجال السابع
 الشراكة المجتمعية

1 3 12  
2 2 8  

  324 78 22 المجموع
 


