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ةأقسام التقييم في األوضاع االستثنائي

المقاييس القسم

*تيسير التقدم األكاديمي للطلبة بفئاتهم التعليمية المختلفة. 1.1

*ليميةضمان مشاركة الطلبة الفاعلة في الحياة المدرسية، والمواقف التع. 2.1

تيسير الرعاية والتطور الشخصي للطلبة . 3.1

:  القسم األول

جودة حياة الطلبة

*ة المناسبة ، وتكنولوجيا التعليم والموارد التعليميإستراتيجياتتوظيف . 1.2

*توظيف التقويم، ودعم التعلم بكافة أنماطه . 2.2

إدارة المواقف التعليمية. 3.2

تمكين الطلبة من اكتساب مهارات التعلم الذاتي. 4.2

:القسم الثاني

تنمية تعلم الطلبة

*التخطيط وتحليل الواقع المدرسي ومواجهة األوضاع االستثنائية . 3.1

*تطوير أداء العاملين، ومتابعته . 2.3

إدارة الموارد، والمصادر. 3.3

التواصل مع الشركاء. 4.3

:القسم الثالث

جودة قيادة التغيير المدرسي



تقييم المقاييس

الوصف التقييم

استجابة مناسبة
مع قيام المدرسة باتخاذ كافة اإلجراءات والعمليات الالزمة ذات األثر للتعامل

.الوضع االستثنائي، وفق جميع المؤشرات المحددة في المقياس

ااستجابة مناسبة جزئي  
قيام المدرسة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات والعمليات ذات أثر وفق معظم 

.المؤشرات المحددة في المقياس

استجابة غير مناسبة
قيام المدرسة باتخاذ إجراءات وعمليات محدودة التأثير  في أحد مؤشرات 

.المقياس، أو قد تكون اإلجراءات غير موجودة

انيةيؤثر اإلخالل بأي من جوانب األمن والسالمة البدنية، والنفسية، ❖ ل مباشر عىل بشكوالسيبر
  
.تقييم المقياس المعن 



تقييم األقسام

الوصف التقييم

استجابة مناسبة
ل تقييم بقية على أال يق" استجابة مناسبة"يكون تقييم مقياَسي الثقل بمستوى 

"  استجابة مناسبة جزئي ا"المقاييس عن مستوى 

لى األقل ع" استجابة مناسبة جزئي ا"يكون تقييم مقياَسي الثقل بمستوى ااستجابة مناسبة جزئي  

"ناسبةاستجابة غير م"يكون تقييم أحد مقياَسي الثقل  في القسم بمستوى استجابة غير مناسبة

انيةيؤثر اإلخالل بأي من جوانب األمن والسالمة البدنية، والنفسية، ❖ ل مباشر عىل بشكوالسيبر
  
.تقييم القسم المعن 



تصنيف األداء العام للمدرسة

الوصفالتصنيف

"استجابة مناسبة"تقييم جميع األقسام بمستوى استجابة مناسبة

استجابة مناسبة 

جزئي ا

م بمستوى ، وال يوجد قس"استجابة مناسبة جزئيًّا"تقييم أحد األقسام بمستوى 

"استجابة غير مناسبة"

"  استجابة غير مناسبة"تقييم أحد األقسام بمستوى بةاستجابة غير مناس

انيةيؤثر اإلخالل بأي من جوانب األمن والسالمة البدنية، والنفسية، ❖ شكل مباشر بوالسيبر
.عىل تصنيف أداء المدرسة



جودة حياة الطلبة: القسم األول

المؤشرات المقياس األول

الطلبةياتمستولتشخيصفاعلة؛أنظمة  وتطبيقواضحةسياسةالمدرسةتوفير•

وغيرتزامنالم)بُعدعنأمميدانيًّاأكانسواءتعليمهمعمليةأثناءأدائهموتقييم

.(المتزامن

تيسير التقدم . 1.1

تهم األكاديمي للطلبة بفئا

*التعليمية المختلفة 

ها،تنوعمدىمراعاةمعخارجية،وإثرائيةأكاديميةدعمبرامجَ المدرسةتوفير•

.المختلفةالطلبةاحتياجاتلتلبيةوتوازنها؛

التعليميةهماحتياجاتحسبأكاديميًّاالطلبةلدعمالمالئمة؛الخططالمدرسةتوفير•

.المختلفة

ائيةاإلثرواألنشطةالمساندةبرامجفيالطلبةانتظامبمتابعةالمدرسةقيام•

األكاديميمالدعلتقديموذلكفيها؛تقدمهممراقبةمعالمختلفة،الخارجيةاألكاديمية

.المناسب

تثنائيةأقسام ومقاييس التقييم في األوضاع االس



جودة حياة الطلبة: القسم األول

المؤشرات المقياس الثاني

،األكاديميةغيرالمتنوعةاألنشطةمنمجموعةالمدرسةتوفير•

.فيهافئاتهمبمختلفالطلبةمشاركةوضمان

مشاركة الطلبة الفاعلة . 2.1

في الحياة المدرسية، والمواقف 

*التعليمية 

أوظية،اللفأوالكتابية،الفاعلةللمشاركةللطلبةالفرصإتاحة•

.التعليميةالمواقففيالرقمية،

خاللمنلبةالطلدىاإليجابيةالقيملتنميةالمناسبة؛الفرصتوفير•

بأهميةهموعيورفعوالعالمية،المحليةالقضايانحوتوجهاتهمتنمية

.فيهاوالمشاركةاالنخراط

تثنائيةأقسام ومقاييس التقييم في األوضاع االس



جودة حياة الطلبة: القسم األول

المؤشرات المقياس الثالث

مواجهتهمعندبةللطلوالسيبرانيةوالصحيةواالجتماعيةالنفسيةالرعايةتوفير•

.األمانبشعورهملضمانوذلكبُعد؛عنأوميداني اتعليمهمأثناءمشكالت

تيسير الرعاية . 3.1

والتطور الشخصي للطلبة 

دعنالسلوكية؛المظاهربمعالجةالمختصةالدعملمصادرالطلبةتوجيه•

:مثلإلكتروني ا،أوميداني اتنتشرقدظاهرةأليةتعرضهم

.(التحرش، والتنمر، واالستغالل، أو اإلساءة بأشكالها المتنوعة)

وبمواعيدها،بتكليفهميتمالتيواألنشطةالمهامبمواعيدالطلبةالتزاممتابعة•

.المختلفةبأنواعهاالمقدمةالدروس

التمشكأيمواجهتهمعندالالزموالتقنيالفنيالدعمعلىالطلبةحصول•

.الالزمةوالمفاهيموالمهارات،المعارف،إلىوصولهمتعيقتقنية،

يؤثر تقييم هذا المؤشر على التقييم العام للمقياس

تثنائيةأقسام ومقاييس التقييم في األوضاع االس



تدقيق أعمال الطلبة 
والمهام  

مقابلة، واستطالع

آراء الطلبة وأولياء األمور 

والمعلمين

م سياسة المدرسة لدعتحليل 
بفئاتهم التعليمية الطلبة 

أكاديميًّا المختلفة 

مستندات المدرسة تحليل 
المرتبطة بالحاالت 

الخاصة

سياسة المدرسة تحليل 
مع دعم الطلبة للتعامل 

الشخصي خالل التعلم 
بكافة أنماطه

درسة سياسة وآلية المتحليل 

في تقديم الدعم التقني

للطلبة

( أمثلة على مصادر األدلة)جودة حياة الطلبة : القسم األول 

مالحظة مستويات الطلبة 
وتقدمهم في الدروس

ي آليات المدرسة فتحليل 
بة تشخيص احتياجات الطل

التعليمية

ة مستندات المدرستحليل 

ة، في متابعة حضور الطلب

مواعيِد بوالتزامهم 

االدروس، وانضباطهم فيه



ةأقسام التقييم في األوضاع االستثنائي

تنمية تعلم الطلبة: القسم الثاني

المؤشرات المقياس األول

انتباهتثيربة،مناستعلميَّةتعليميةإستراتيجياتالمعلمينتوظيف•

.التعليميةالعمليةفيوتدمجهمالطلبة،وتشويق

ا وتكنولوجيإستراتيجياتتوظيف . 1.2

حيثبالمختلفة،التعليميةوالمواردالمصادرالمعلمينتوظيف•*التعليم والموارد التعليمية المناسبة 

وزيادةاتهمخبرلتنميةالطلبة؛أمامالفرصوتتيحالمتغيراتتواكب

.ومهاراتهممعارفهم

تفاعليةالالتكنولوجيااستخدامتجاهإيجابيةمواقفالمعلمينإظهار•

.المختلفةبأنواعهاواألنشطةدروسهمفي



تنمية تعلم الطلبة: القسم الثاني

المؤشرات المقياس الثاني

توقعات األداء، تأكُّد المعلمين من تَحقُِّق أهداف التعلم وفق كفايات المنهج و•

.بتوظيف أساليب تقويمية فاعلة، ومتنوعة

توظيف التقويم، ودعم .  2.2

*التعلم بكافة أنماطه 

اء الطلبة، استفادة المعلمين من نتائج التقويم في التعرف على مستويات أد•

.تلفةوتصميم خبرات التعليم والتعلم وفق احتياجاتهم التعليمية المخ

لمختلفة، تقديم المعلمين تغذية راجعة للطلبة حول نتائج عمليات التقويم ا•

تلك و،وتقديم الدعم واإلرشادات لهم؛ ليتعرفوا من خاللها على مواطن القوة

.التي تحتاج إلى تطوير في أدائهم

تثنائيةأقسام ومقاييس التقييم في األوضاع االس



تنمية تعلم الطلبة: القسم الثاني

المؤشرات المقياس الثالث

تلفة تخطيط المعلمين الفاعل للمواقف التعليمية بأنواعها المخ•

قت ، واستثمار و(المتزامن وغير المتزامن)الميدانية أو عن بُعد 

.التعلم فيها، بما يتناسب مع كفايات المرحلة التعليمية

إدارة المواقف التعليمية.  3.2

فة، مراعاة السالسة عند االنتقال بين المعارف والمفاهيم المختل•

جوانب والترابط المنطقي عند تقديم المحتوى التعليمي، وربطه ب

. الحياة المختلفة

وضوح اإلرشادات المقدمة للطلبة عند تقديم األنشطة والمهام•

.المختلفة، وتوقعات األداء من الطلبة

، وحل المشكالت التي تعترضهمإدارة سلوكوتحفيز الطلبة •

. المواقف التعليمية بصورة مالئمة

تثنائيةأقسام ومقاييس التقييم في األوضاع االس



تنمية تعلم الطلبة: القسم الثاني

المؤشرات المقياس الرابع

حو التعلم حصول الطلبة على فرص كافية؛ لتنمية توجهاتهم اإليجابية ن•

ختلفة، مدى الحياة، والتعامل بشكل إيجابي مع المتطلبات الدراسية الم

.والقدرة على التواصل مع معلميهم وزمالئهم
تمكين الطلبة من . 4.2

اكتساب مهارات التعلم الذاتي
المختلفة بما فيها مهارات التعلم الذاتي،21تنمية مهارات القرن الـ •

أدية التي تمكنهم من توالتواصل، والتفكير الناقد، وحل المشكالت، 

.المهام الموكلة إليهم

م تشجيع الطلبة على إنتاج المحتويات الرقمية، وتنمية مهاراته•

.لفةالتكنولوجية، ومهارات البحث لديهم للوصول إلى المعارف المخت

تثنائيةأقسام ومقاييس التقييم في األوضاع االس



يةوالالصفتحليل نماذج التقييمات الصفية 
بأنواعها المختلفة، وأعمال وملفات 

ومهام ومشروعات الطلبة ،تراكمية
الكتابية واإللكترونية

تحليل وتدقيق نماذج خطط المواقف 
التعليمية، واإلرشادات والتوجيهات 

الواضحة والمتنوعة، والتأكد من فاعلية 
تطبيقها

مقابلة، واستطالع

ة، آراء الهيئتين اإلدارية والتعليمي
والطلبة وأولياء أمورهم

الذاتي تحليل مهارات التعلم
التي يظهرها الطلبة 

( أمثلة على مصادر األدلة)تنمية تعلم الطلبة : القسم الثاني 

بكافة المواقف التعليميةمالحظة 
أنواعها



تثنائيةأقسام ومقاييس التقييم في األوضاع االس

جودة قيادة التغيير المدرسي: القسم الثالث 

المؤشرات المقياس األول

القوةاطنقعلىللتعرفالمدرسي؛للواقعوالشاملالدقيقالتشخيص•

لمتطلباتاوفق  األداءلتطويروالتخطيطتطوير،إلىتحتاجالتيوتلك

.االستثنائيةاألوضاع
التخطيط وتحليل الواقع . 1.3

المدرسي ومواجهة األوضاع 

*االستثنائية 

والمخاطرالمتاحة،الفرصتحديدفيوآلياتهاالمدرسةسياسات•

بماها؛لالمناسبةواالستجابةالعام،األداءفيتؤثرقدالتيالمحتملة

.األداءومتابعةوالسالمة،والصحةباألمنالمرتبطةالمخاطريشمل

اكبةلموتطبيقه؛آلياتومتابعةومتطلباته،الدراسيالمنهجمراجعة•

.ائيةاالستثنللظروفوفق االطلبةواحتياجاتالتعليم،تطورات

للمقياسالعامالتقييمعلىالمؤشرهذاتقييميؤثر



جودة قيادة التغيير المدرسي: القسم الثالث 
المؤشرات المقياس الثاني

اتتحديلمواجهةالبشرية؛المواردوإدارةتنظيمبإعادةالمناسباالهتمام•

نظيمهموتالمختلفة،بالمهامتكليفهمإعادةخاللمناالستثنائيةاألوضاع

.الحاجةوفق

تطوير أداء العاملين، . 2.3

*ومتابعته 
التدريبيةامجالبرخاللمنوالتعليميةاإلداريةللهيئتينالمهنيةالكفاءةرفع•

.المطلوبةالتغييراتلمواكبةاستعدادهم؛لرفعالمختلفة

والنفسي،المهني،الدعمتقديمخاللمنالمعلمينحياةجودةمراعاة•

.االستثنائيةاألوضاعأثناءالمناسبواالجتماعي

تثنائيةأقسام ومقاييس التقييم في األوضاع االس



جودة قيادة التغيير المدرسي: القسم الثالث 

المؤشرات المقياس الثالث

مراجعة، وتنظيم الموارد المادية والمصادر التعليمية، وطرائق •

.توظيفها؛ لتتناسب ومتطلبات الظروف االستثنائية

.االتتوفير وتنظيم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتقنية االتص•إدارة الموارد، والمصادر. 3.3

الموارد أثناء توظيفالسيبرانياتخاذ اإلجراءات الفاعلة لضمان األمن •

.ة والمصادر اإللكترونية المختلف

يؤثر تقييم هذا المؤشر على التقييم العام للمقياس.

تثنائيةأقسام ومقاييس التقييم في األوضاع االس



جودة قيادة التغيير المدرسي: القسم الثالث 

المؤشرات المقياس الرابع

أمورولياءأمناإلستراتيجيينالشركاءمختلفمعالتواصلقنواتفتح•

مقترحاتهم،علىوالتعرفآرائهم،واستطالعومعلمين،وطلبة

.لهاواالستجابة
التواصل مع الشركاء. 4.3

عميدبماالتعلم؛ومجتمعاتالمحلي؛المجتمعمؤسساتمعالتواصل•

.االستثنائيةالظروفخاللالتعلمعملية

تثنائيةأقسام ومقاييس التقييم في األوضاع االس



ادر أمثلة على مص)جودة قيادة التغيير المدرسي : القسم الثالث 
( األدلة

التحقق من آليات تنقيح المنهج
وفقًا آلليات التحول ما بين 

ةنماط التعليم المختلفأ

التأكد من تحقيق متطلبات 
والخطط الزمنية المنهج

التغطيته

التنميةتحليل وثائق برامج 
بما يخدم التعليم بكافة ة المهني

أنواعه

مةءالتحقق من جهوزية ومال
االستعدادات المدرسية لتطبيق

أنماط التعليم المختلفة 

تدقيق المنصات والموارد 
اإللكترونية والتحقق من 

تفعيلها 

تحليل وثائق برامج الشراكة 
المجتمعية بما يدعم التعليم 

بكافة أنواعه 

تحليل سياسات المدرسة 
للتعامل مع المستجدات 

والمخاطر

واستطالع آراء أولياء ،مقابلة
األمور، والطلبة، والقيادة 
المدرسية، وأعضاء الهيئتين 

اإلدارية والتعليمية

التحقق من وجود آليات متابعة 
توفر الموارد التكنولوجية لدى

الطلبة، وآلية التعامل مع 
الحاالت الخاصة 



مراحل عملية التقييم 

المرحلة الثالثة

ما بعد 
التقييم

المرحلة الثانية

أثناء التقييم
أيام عمل 5) 

(عادة

المرحلة األولى

ما قبل 
التقييم



مرحلة ما قبل التقييم-المرحلة األولى 

اع استمارة التقييم الذاتي لجودة الممارسات المدرسية في األوض"المدارس الخاصة بـــ والوزارة  ويدتز•
"  االستثنائية

.ا لمتطلبات اإلدارةوفقً ترسل المدرسة جميع الوثائق المرتبطة بالتقييم•

 .، واسم قائد فريق التقييمللتقييمتُبّل غ اإلدارةُ المدرسةَ بالموعد المحدد •

.  للتنسيق ومناقشة خطة التقييممع إدارة المدرسة قبل عملية التقييم فريق اليتواصل قائد •

تقديم يتعلق بتحدد المدرسة منسقًا من قبلها ليتولى فقط مهمة التنسيق بين فريق التقييم والمدرسة فيما•
.الالزم حسب الحاجةالدعم التقني

.استطالع آراء أولياء األمور والمعلمين•



ة التقييمالوثائق المرتبطة بالتقييم والمطلوب من المدارس تسليمها قبل عملي

الخطط المدرسية
التقويم األكاديمي

2021-2022
استمارة التقييم الذاتي

الجدول الدراسي
حسابات الدخول 

ةللمنصات اإللكتروني

بيانات الطلبة وأولياء 
األمور والمعلمين

وثائق المدرسة 
اإللكترونية

خطط المنهج الدراسي



مرحلة التقييم-المرحلة الثانية 

فحص عينات ونماذج 
من أنشطة واختبارات 

الطلبة

أعمال تفحص عينات من 
الطلبة المختلفة، بما يشمل 

اإللكترونية منها 

مالحظة المواقف 
التعليمية بأنواعها 

المختلفة 

عقد المقابالت مع أعضاء 
ة، الهيئتين اإلدارية والتعليمي
والطلبة وأولياء أمورهم

متابعة إجراءات األمن 
والسالمة؛ لضمان 

سالمة الطلبة ومنتسبي 
المدرسة

تقديم التغذية الراجعة إلى إدارة المدرسة

دراسة أية مستندات 
وملفات خاصة 

بالمدرسة، متعلقة 
بأقسام التقييم 



مرحلة ما بعد التقييم-المرحلة الثالثة 

لمعدة تُبدي المدرسة آراءها حول عملية التقييم باستكمال االستمارة ا

. لذلك

.  ريرتدقق المدرسة فقط على الحقائق الواردة في محتوى مسودة التق

.الشكاوى



جوانب تؤثر على عملية التقييم

األمنممارساتتخصجوهريةمخاطرأوجوانبوجودحالفي
الجهاتالغبإبالهيئةستقوماستيفائها،فيالمدرسةأخفقتوالسالمة
هذاأناكمالمخالفات،بتلكوالتعليمالتربيةوزارةفيالمختصة
.المدرسةأداءتصنيفعلىمباشربشكليؤثرسوفاإلخفاق

األمن والسالمة



عدم االلتزام بمتطلبات التقييم وعملياته

منأي   أوالتقييمبمتطلباتااللتزامفيالمدرسةإخفاقحالفي
ياناتبأوالسجالت،أووالبيانات،المعلوماتكتوفيرعملياته؛
أولفة،المختالتعليميةوالنظماإللكترونية،للمنصاتالولوج
تحصلسغيرها،أوواالفتراضية،االعتياديةالتعليميةالمواقف
وفق اةالعمليهذهتتمأنعلىمعتمد،تصنيفأدنىعلىالمدرسة
التعليمجودةهيئةفيبهاالمعمولواإلجراءاتللسياسات
.والتدريب

جوانب تؤثر على عملية التقييم



استمارة التقييم الذاتي



االستفسارات

األسئلة



شكًرا لكم


