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24 من          صفحة 1

-
مراقب املرحلة االبتدائية بطاقة إدخال معايري الشؤون التعليمية  

العام الدراسي : 2019 / 2020م

..................................... اسم المدرسة :

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

القيادة التربوية 2

1ديمقراطية اإلدارة
1إدارة األزمات وحل المشكالت

1العالقات اإلنسانية في التعامل بناء
1تحفيز و تشجيع العاملين

1كفاءة تقسيم العمل يين الكوادر البشرية العاملة

1

تطوير عمل 

اإلدارة 

المدرسية

1جودة و تفعيل خطة العمل التربوية
2توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين

2توفير بيئة جاذبة للمتعلمين
2المدرسة وتفاعلها مع المجتمع المحيط بها

مراقب المرحلة التعليمية

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 2

مراقب املرحلة املتوسطة- بطاقة إدخال معايري الشؤون التعليمية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... اسم المدرسة :

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

القيادة التربوية 2

1ديمقراطية اإلدارة
1إدارة األزمات وحل المشكالت

1بناء العالقات اإلنسانية في التعامل
1تحفيز و تشجيع العاملين

1كفاءة تقسيم العمل يين الكوادر البشرية العاملة

1

تطوير عمل 

اإلدارة 

المدرسية

1جودة و تفعيل خطة العمل التربوية
2توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين

2توفير بيئة جاذبة للمتعلمين
2المدرسة وتفاعلها مع المجتمع المحيط بها

مراقب المرحلة التعليمية

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 3

-
مراقب املرحلة الثانوية بطاقة إدخال معايري الشؤون التعليمية  

العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... اسم المدرسة :

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

القيادة التربوية 2

1ديمقراطية اإلدارة
1إدارة األزمات وحل المشكالت

1في التعاملبناء العالقات اإلنسانية 
1تحفيز و تشجيع العاملين

1كفاءة تقسيم العمل يين الكوادر البشرية العاملة

1

تطوير عمل 

اإلدارة 

المدرسية

1جودة و تفعيل خطة العمل التربوية
2توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين

2توفير بيئة جاذبة للمتعلمين
2مع المجتمع المحيط بهاالمدرسة وتفاعلها 

مراقب المرحلة التعليمية

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 4

مراقب رياض األطفال- بطاقة إدخال معايري الشؤون التعليمية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : الروضةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

القيادة التربوية 2

1ديمقراطية اإلدارة
1إدارة األزمات وحل المشكالت

1بناء العالقات اإلنسانية في التعامل
1تحفيز و تشجيع العاملين

1كفاءة تقسيم العمل يين الكوادر البشرية العاملة

1

تطوير عمل 

اإلدارة 

المدرسية

3خطة العمل التربويةجودة و تفعيل 
1توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين

3توفير بيئة جاذبة لألطفال
1عالقة الروضة بالمجتمع المحيط بها

مراقب المرحلة التعليمية

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 5

مراقب األمتحانات وشئون الطلبة- بطاقة إدخال معايري الشؤون التعليمية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... اسم المدرسة :

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

3
اتباع اللوائح و 

النظم المدرسية

سالمة إجراءات تسجيل المتعلمين و النقل و إعادة 

 قيد المتعلمين تاركي للدراسة
2

2سجل الطالبالعمل في  
إحصائيات المتعلمين في المدرسة و إحصائيات 

 الغياب الفترية و السنوية
2

2تطبيق الئحة النظام المدرسي 
متوسط (  -تطبيق قانون التعليم اإللزامي ) ابتدائي 

 أو الئحة الغياب بالمرحلة الثانوية
2

4
سير االمتحانات 

 و نتائجها

1لجان النظام و المراقبة مدى كفاءة تشكيل
2 دقة كشوف درجات الطالب في االمتحانات 

1إعداد اإلحصائيات الخاصة بنسب النجاح
االمتحانات وشئون الطلبةمراقب 

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 6

مراقب األمتحانات وشئون الطلبة- بطاقة إدخال معايري الشؤون التعليمية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : الروضةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

3

المتابعة  

الدورية 

للسجالت و 

اإلحصائيات 

الطالبية

سالمة إجراءات تسجيل األطفال و النقل و إعادة 

 قيد األطفال تاركي الدراسة
1

2العمل في سجل الطالبدقة 
إحصائيات األطفال في الروضة و إحصائيات 

1 الغياب الفترية و السنوية

االمتحانات وشئون الطلبةمراقب 

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 7

مراقب اخلدمة االجتماعية والنفسية- بطاقة إدخال معايري األنشطة الرتبوية  
العام الدراسي     2019 :  / 2020م

..................................... اسم المدرسة :

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2

فعالية مكتب 

الخدمة 

االجتماعية و 

النفسية

2تحقيق التواصل بين البيت و المدرسة
2معالجة مشاكل المتعلمين و متابعتها

البدنية و الصحية المحافظة على سالمة المتعلمين 

 و الرعاية االجتماعية و النفسية
2

معالجة مظاهر السلوك السلبي ) الغياب ، التخريب 

، التدخين ، العنف (
2

اثر برامج المدرسة في زرع قيم ايجابية ) التمسك 

 بالعقيدة ، االنتماء الوطنى ، الديمقراطية (
2

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 8

مراقب اخلدمة االجتماعية والنفسية - بطاقة إدخال معايري األنشطة الرتبوية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : الروضةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2

فعالية مكتب 

الخدمة 

االجتماعية و 

النفسية

2بين البيت و الروضةتحقيق التواصل 
2معالجة مشاكل االطفال و متابعتها

المحافظة على سالمة االطفال البدنية و الصحية و 

 الرعاية االجتماعية و النفسية
2

2معالجة مظاهر السلوك السلبي
2اثر برامج الروضة في زرع قيم ايجابية 

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 9

مراقب االنشطة املدرسية- بطاقة إدخال معايري األنشطة الرتبوية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... اسم المدرسة :

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

1

االرتقاء 

بالسلوك 

الطالبي

2برامج تنورية للمتعلمين و أولياء األمور
إقامة الندوات الثقافية و التربوية وإحياء المناسبات 

 الدينية و الوطنية
1

2تشجيع العمل التطوعي و الجماعي

5

األنشطة 

التربوية على 

مستوى 

المنطقة / 

الوزارة

المشاركة في المسابقات و المعارض و التعاون 

 االيجابي مع إدارة المدرسة
1

الصحية للمقصف المدرسي و التقيد بالشروط 

 المواد الغذائية
2

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 11

-
مراقب االنشطة املدرسية بطاقة إدخال معايري األنشطة الرتبوية  

العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : الروضةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

1

االرتقاء 

بالسلوك 

الطالبي

2برامج تنورية لألطفال و أولياء األمور
1إقامة المحاضرات والفعاليات المختلفة.

تهيئة االطفال للعمل التطوعي والجماعي 

 والمشاركة في االنشطة المختلفة.
2

2المحافظة على الممتلكات والمرافق العامة.

5

األنشطة 

التربوية على 

مستوى 

المنطقة / 

الوزارة

االيجابية في المسابقات التي تقيمها   المشاركة

 المنطقة او الوزارة
2

التعاون مع المنطقة في استضافة المعارض و 

 المسابقات و الفعاليات المختلفة
2

تنفيذ الرحالت التربوية ) المبرمجة و غير 

 المبرمجة (
2

بالنشرات الصادرة عن الوزارة بشأن اليوم التقييد 

 المفتوح و االحتفاالت
2

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 11

مراقب التقنيات واملكتبات- بطاقة إدخال معايري األنشطة الرتبوية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... اسم المدرسة :

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

3
توفير متطلبات 

المواد الدراسية

توفير المواد األولية و التقنيات التربوية و ورش 

 انتاجها
2

2حسن استخدام التقنيات المتوفرة
2الصيانة الدورية لألجهزة

4

طوير و تحديث ت

مصادر التعلم 

 في المدرسة

المجاالت العلمية من مصادر تلبية احياجات  

المعلومات المتنوعة و مالءمتها الحتياجات 

 المرحلة التعليمية
2

تحديث المراجع العلمية و االشتراك في الدوريات 

 العلمية المتخصصة و تنويع مصادر التعلم
2

دور مركز مصادر التعليم في خدمة المعلمين و 

 المتعلمين
2

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 12

-
مراقب التقنيات واملكتبات بطاقة إدخال معايري األنشطة الرتبوية  

العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : الروضةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

3
توفير متطلبات 

المواد الدراسية

األولية و انتاج والوسائل التعليمية توفير المواد 

 والمحافظة عليها
2

2حسن استخدام التقنيات المتوفرة
2الصيانة الدورية لألجهزة

4

طوير و تحديث ت

مصادر التعلم 

 الروضةفي 

مدى تلبية احياجات المجاالت العلمية من مصادر 

المعلومات المتنوعة و مالءمتها الحتياجات مرحلة 

 رياض االطفال.
2

مدى الحرص على تحديث مصادر المعلومات 

المتنوعة و االشتراك في الدوريات العلمية 

المتخصصة و تنويع مصادر التعلم بإدخال خدمة 

 االنترنت و األجهزة السمعية و المرئية

2

2 تفعيل دور المكتبة في خدمة المعلمين و المتعلمين

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 13

موجه الكشافة/موجهة املرشدات- بطاقة إدخال معايري األنشطة الرتبوية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... اسم المدرسة :

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

1 كشافة -األشبال المرشدات أو  -نشاط الزهرات  النشاط الكشفي 6

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 14

مراقب املوارد البشرية - بطاقة إدخال معايري الشئون اإلدارية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : المدرسةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2

حسن استغالل 
 الروضةموارد 

البشرية و 
المادية و توفير 

 مستلزماتها

4 متابعة دوام العاملين في الروضة و أجازتهم

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 15

مراقب املوارد البشرية- بطاقة إدخال معايري الشئون اإلدارية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : الروضةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2

حسن استغالل 
موارد المدرسة 

البشرية و 
المادية و توفير 

 مستلزماتها

4 و أجازتهم الروضةمتابعة دوام العاملين في 

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 16

مراقب اخلدمات العامة- بطاقة إدخال معايري الشئون اإلدارية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : المدرسةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2

حسن استغالل 
 الروضةموارد 

البشرية و 
المادية و توفير 

 مستلزماتها

2بالروضة  متابعة أعمال النظافة

3متابعة أعمال القسم اإلداري وسجالته

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 17

مراقب اخلدمات العامة- بطاقة إدخال معايري الشئون اإلدارية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : الروضةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2

حسن استغالل 
موارد المدرسة 

البشرية و 
المادية و توفير 

 مستلزماتها

1متابعة أعمال النظافة والحراسة بالمدرسة

1متابعة أعمال القسم اإلداري 

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 18

رئيس قسم احملاسبة- بطاقة إدخال معايري الشئون اإلدارية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : المدرسةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2

حسن استغالل 
 الروضةموارد 

البشرية و 
المادية و توفير 

 مستلزماتها

استغالل الموارد المالية للروضة )الصندوق المالي 

( في توفير احتياجاته
1

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 19

رئيس قسم احملاسبة- بطاقة إدخال معايري الشئون اإلدارية  
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : الروضةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2

حسن استغالل 
موارد المدرسة 

البشرية و 
المادية و توفير 

 مستلزماتها

استغالل الموارد المالية للمدرسة )الصندوق المالي 

المقصف المدرسي ( في توفير احتياجاتها -
1

: االســـــم 

: عـــالتوقي 



24 من          صفحة 21

موجة أول مادة ............ –بطاقة إدخال املعايري الفنية للمواد النظرية 
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... المدرسة :اسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2
التنمية المهنية 

للمعلمين

1تنظيم الدروس الريادية و ورش العمل 
1استخدام طرائق التدريس الحديثة 
1تبادل الزيارات  

فيهم المستجد و متابعة كافة المعلمين ) بما 

 محدودي األداء (
1

1تشجيع و تحفيز المعلم المتميز  

1
مستوى 

االختبارات و 
التحصيل الطالبي

1إعداد االختبارات بأسلوب متميز
1االختبار يقيس األهداف والكفايات

1دقة النتائج و توازنها
4 الضعفتحليل النتائج للوقوف على مواطن القوة و 

3
برامج معالجة 
التعثر الدراسي 
لدي المتعلمين

1التشخيصية الوقائية لمستويات المتعلمين
البرامج العالجية وتنفيذها ) في ضوء نتائج 

 (  التشخيص الوقائي
1

1تقييم البرامج العالجية
1تقييم المتعلم في البرنامج 

1 تحسين البرامج و تعديليها ) في ضوء التقييم ( 

4
برنامج رعاية 

الفائقين

1إعداد برامج اثرائية ) متنوعة (
2برامج التعليم الذاتي 

1التحفيز و التشجيع المادي و المعنوي

5

األنشطة 
المصاحبة للمجال 
الدراسي ) على 
مستوى المدرسة 

) 

المشاركة في المسابقات إقامة المسابقات)او 

 المختلفة(
3

1تنفيذ مشاريع المجاالت الدراسية 
3إصدارات متنوعة

المشاركة في البرامج العلمية والثقافية المتعلقة 

 بالمجال
1

 وجه أول مادة .............................م

: االســـــم 

: عـــالتوقي 
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موجة أول مادة ............ – العمليةبطاقة إدخال املعايري الفنية للمواد 
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... اسم المدرسة :

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2
التنمية المهنية 

للمعلمين

1ورش العملتنظيم الدروس الريادية و  
1استخدام طرائق التدريس الحديثة 
1تبادل الزيارات  

متابعة كافة المعلمين ) بما فيهم المستجد و 

 محدودي األداء (
1

1تشجيع و تحفيز المعلم المتميز  

1
التحصيل الطالبي 

 للمواد العملية

بأسلوب إعداد التطبيقات العملية و المهارات الفنية 

 متميز
1

تحقيق التطبيقات العملية و المهارات ألهداف المادة 

 و الخبرات الفنية المتضمنة
1

تنفيذ التطبيقات العملية والمهارات الفنية و إخراجها 

 في صورتها النهائية ) المتابعة والنمو (
4

1مصداقية النتائج و مطابقتها لمستوى األداء

3
معالجة برامج 

التعثر الدراسي 
لدي المتعلمين

1التشخيصية الوقائية لمستويات المتعلمين
البرامج العالجية وتنفيذها ) في ضوء نتائج 

 (  التشخيص الوقائي
1

1تقييم البرامج العالجية
1تقييم المتعلم في البرنامج 

1 تحسين البرامج و تعديليها ) في ضوء التقييم ( 

4
برنامج رعاية 

الفائقين

1إعداد برامج اثرائية ) متنوعة (
2برامج التعليم الذاتي 

1التحفيز و التشجيع المادي و المعنوي

5

األنشطة 
المصاحبة للمجال 
الدراسي ) على 
مستوى المدرسة 

) 

إقامة المسابقات)او المشاركة في المسابقات 

 المختلفة(
3

1تنفيذ مشاريع المجاالت الدراسية 
3إصدارات متنوعة

المشاركة في البرامج العلمية والثقافية المتعلقة 

 بالمجال
1

 وجه أول مادة .............................م

: االســـــم 

: عـــالتوقي 
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التوجية الفني لرياض األطفال بطاقة إدخال املعايري الفنية لرياض األطفال– 
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... : الروضةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2
التنمية المهنية 

 للمعلمات

3تنظيم الدروس الريادية و ورش العمل
3 استخدام طرائق التدريس الحديثة

3الزيارات بين الرياضتبادل 
متابعة جميع المعلمات ) بما فيهن المستجدة و 

 ( محدودة األداء
3

3تشجيع و تحفيز المعلمة المتميزة

1
مستوى النمو 

عند األطفال

2التقرير الفتري
2سجل المهارات

2بطاقة طفل الروضة
2تشجيع وتحفيز الطفل

2الطفلانتاج 

3
برنامج رعاية 

الفائقين

1المشاركة في البرامج العلمية و الثقافية
1إعداد برامج إثرائية وأنشطة لألطفال الفائقين 

1تكوين مجموعات القدرات لألطفال الموهوبيين
1 برامج التعليم الذاتي 

1التحفيز و التشجيع المداي و المعنوي

4

األنشطة 

المصاحبة 

للمجال الدراسي 

على مستوى 

 الروضة

إقامة المسابقات أو المشاركة في المسابقات 

 االخرى
1

1 تنفيذ مشاريع المجاالت الدراسية 
1محاضرات علمية متعلقة بالمجال

1زيارات ميدانية لألطفال
1إصدارات متنوعة

 رياض األطفالوجه أول م

: االســـــم 

: عـــالتوقي 
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التوجية الفني للرتبية املوسيقية بطاقة إدخال املعايري الفنية لرياض األطفال– 
العام الدراسي2019 :  / 2020م

..................................... :الروضةاسم 

البندالمجالم
الدرجة 
التفصيلية

االجمالي الدرجة

2
التنمية المهنية 

 للمعلمات

2تنظيم الدروس الريادية و ورش العمل
2تبادل الزيارات بين الرياض 

2متابعة المعلمة المستجدة ومحدودية األداء

1

االنشطة 

المصاحبة 

للمجال الدراسي

2متابعة النشاط الصباحي

2المسابقات الموسيقية

 وجه أول مادة التربية الموسيقيةم

: االســـــم 

: عـــالتوقي 




