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(800)المجموع 

( 80)مؤشرات االنجاز 

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط

نظام المتابعة ويحدد الشخص أو الفريق لمتابعة تنفيذ الخطة وفق الزمن المحدد

نظام المساءلة ويحدد االستفسارات الشفوية أو الكتابية عن أسباب عدم التنفيذ ويحدد المسائل والمساءل

نظام المراقبة ويحدد متى وكيف يتم التعامل مع غير المنفذ ؟ بحيث يكون اإلجراء واضحاً وصريحاً ومحدداً

نظام التقويم ويحدد المسؤول عن إعداد القرير الختامي للخطة وعناصر التقرير ومتى يسلم 

(40 )نظام المتابعة والمراقبة والمساءلة والتقويم 

(400)المحاور األساسية 

40

40

هناك ارتباط بين الواقعية في الرؤية ونقاط الضعف والتهديدات

تميز الرسالة عن غيرها

. تضمنت الخطة أهدافا عامة منسجمة مع الرؤية والرسالة

تحديد أوجه استثمار نقاط القوة وفرص التحسين في الخطة

(60)تحليل الواقع 

(20)الرؤية 

3

(20)الرسالة 

4

 تحديد أوجه معالجة نقاط الضعف ومواجهة التهديدات الخارجية في الخطة

تقويم األداء النوعي لألشراف التربوي والمدارس وفق مؤشرات األنجازالنوعية المحكمة

تفعيل البرامج الوزارية المعتمدة

برامج للمشرفين والمعلمين والمدراء الجدد

2

استخدام وتوظيف التقنيات

تهيئة البيئة الصفية المدرسية

التطور المهنى للقيادات والمعلمين والمشرف

تعزيز القيم والمفاهيم األخالقية للطالب

التحصيل 

الدراسي

تحسين التحصيل الدراسي

تعدد أدوات تقويم التحصيل الدراسي

(تغذية راجعة-عوامل-قوة-ضعف) تحويل الصيغة الرقمية للنتائج إلى صيغة لفظية بمدلوالتها

برامج تقليص الفجوة وفق نتائج القدرات والتحصيلي

تفعيل برامج لتحسين االداء االشرافي وفق مؤشرات االداء 

تترجم األهداف كل جانب من جوانب تحليل البيئة

.عند تحويل الهدف التفصيلي إلى سؤال فإن مجمل البرامج تجيب عنه

من الخطة%70زمن التنفيذ محدد بالشهر واألسبوع في 

حددت الخطة أساليب تنفيذ البرامج واألنشطة

حددت الخطة مسؤول التنفيذ لكل برنامج بالصفة اإلدارية

هل يتوافق مؤشر اإلنجاز مع الفترة الزمنية

.مؤشرات اإلنجاز قابلة للقياس بدرجة عالية بكل دقة

مؤشرات اإلنجاز لكل هدف تفصيلي تحققه بدرجة عالية

مؤشرات اإلنجاز محددة  للمخرجات وليس للعمليات

(20)زمن التنفيذ 

7

6

لكل هدف أو برنامج بيانات كمية أو نوعية في قاعدة البيانات 

الدرجة 

المستحقة

من األهداف%70قابلة للقياس 

غير مركبة  

واضحة ومفهومة

(40)األهداف العامة 

(100)األهداف التفصيلية 

(معيار-قيمة مرجعية )لكل مؤشر انجاز مرجعية رقمية أو نوعية في قاعدة البيانات

مقدار اإلنجاز )كل مؤشر إنجاز قيمته المحددة تتوافق مع نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات 

(المحدد في المؤشر مقبول أم مرفوض 

2

نقاط القوة 

الضعف 

الفرص 

التهديدات

تعطي نفس المفهوم في حال قراءتها من عدة أشخاص

مختصرة

واقعية مقارنة مع تحليل البيئة

. عند تحويل الهدف العام إلى سؤال فإن األهداف التفصيلية تجيب في مجملها عنه

هناك ارتباط  بين الطموح في الرؤية ونقاط القوة والفرص

م

بنود تقييم الخطة 

. الريادة لبناء جيل مبدع : الرؤية 
التنمية - العمل بروح الفريق - العدل - اإلتقان - المواطنة : القيم تقديم خدمات تربوية و تعليمية ذات جودة عالية : الرسالة 

. المسؤولية االجتماعية - الذاتية وفق معايير عالمية بمشاركة مجتمعية 

المبررات النقاط المعيار 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
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 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بشرق الدمام

  


