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الـمـق ـدم ـة.

يعد التقويم التربوي عنصـ ــرا أسـ ــاس ـ ـيا من عناصـ ــر العملية التعليمية؛ فمن خالله نسـ ــتحيم الحكم
على أداء الحلبــة وعلى مــدق تحقيقهم للمارتــات التعليميــة كمــا يمكن تحــديــد لقــا القوة لتعزيزهــا
وتوالب الضعف ملعالجتها؛ أمال في تحقيق الجودة في عملية التعليم.
وقد شهد تقويم تعلم الحلبة في سلحنة عمان تحورا لوعيا فبعد أن كان مقتصرا على أداة تقويمية
واحدة تتمثل في االمتحالات التي تؤدق في نهاية كل فص ــل دراأ ــتي أص ــب تقويما مس ــتمرا يهدف إلى تحس ــين
عملية التعليم والتعلم وتحويرهما؛ باملتابعة املس ـ ـ ــتمرة بعما الحلبة وأنش ـ ـ ــحتهم املختلفة ومس ـ ـ ــاعد هم
على تحقيق ابهداف واملخرتات التعليمية وفقا ملعايير أداء واض ــحة وخاس ــتادام أدوات تقويمية متنوعة
تعنى بتقويم تميم توالب التعلم.
وقــد اس ـ ـ ـ ـتــدلى تعميم لتــام التقويم املس ـ ـ ـ ــتمر على تميم الص ـ ـ ـ ــفوف واملواد واملــدارس خال العــام
الــدراأ ـ ـ ـ ــتي 2005 / 2004م إيجــاد آليــة ملتــابعــة تودة التحبيق حيـ تم تحبيق لتــام الفحص والتــدقيق
بنوعيه املســتمر والنهائي في مدارس الســلحنة من أتل ضــمان التحبيق الفاعل بدوات التقويم املســتمر
والتأكد من مصـ ـ ــداقية التقويم في ضـ ـ ــوء الضـ ـ ــوابط واملعايير الفنية الواردة في وثائق تقويم تعلم الحلبة
كما يهدف إلى تقديم التوتيه والدعم املناسب للمعلمين واملدارس في تميم ما يتعلق بتنفيذ التقويم.
ويس ـ ـ ـ ـعى "دلي ــل الفحص والت ــدقيق" إلى التعريف به ــذا النت ــام وتحقيق فهم مش ـ ـ ـ ــتر عن مفهوم ــه
وألواعه وتوض ــي أهدافه وعملياته ووص ــف االس ــتمارات والتقارير املس ــتادمة به باةض ــافة إلى تحديد
أدوار املشاركين في عملياته والضوابط التي يعمل بها.
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مفهوم الفحص والتدقيق.
ي عرف الفحص والتدقيق بأله عملية املتابعة التي تتم للتأكد من التحبيق السليم بدوات التقويم
املستمر ومصداقية الدرتات املعحاة للحلبة في ضوء املعايير واملواصفات الفنية الواردة في وثائق تقويم
تعلم الحلبة وينقسم إلى لوعين هما :الفحص والتدقيق املستمر والفحص والتدقيق النهائي.

ً
أوال :الفحص والتدقيق املستمر للصفوف ( .) 12 – 1
هو عملية املتابعة املستمرة التي تتم خال العام الدراأتي للصفوف ( )12 – 1للتأكد من تحبيق
املعلمين بدوات التقويم تحبيقا دقيقا وثابتا يضمن املوضوعية واملصداقية في تقييم أداء تميم
الحلبة وفق الضوابط واملواصفات الفنية الواردة في وثائق تقويم تعلم الحلبة في املواد الدراسية.
أهداف الفحص والتدقيق املستمر.
 .1التأكد من التحبيق السليم بدوات التقويم املستمر لضمان الدقة والثبات.
 .2التأكد من فهم املعلمين لعملية التقويم املستمر واستيعابهم لوثائق التقويم.
 .3متابعة خحة املعلم في تقويم تعلم الحلبة.
 .4التأكد من مصداقية وموضوعية الدرتات املعحاة للحلبة.
 .5تقديم املقترحات الخاصة بمعالجة أوته القصور في تقويم تعلم الحلبة.
 .6تحوير املمارسات التي يقوم بها املعلمون لتقويم أداء الحلبة.

آلية تنفيذ الفحص والتدقيق املستمر.
ينفذ الفحص والتدقيق املستمر من قبل إدارة املدرسة واملعلم ابو واملعلمين داخل املدرسة
واملشرف التربوي وأخصائي تقويم املادة في املديرية التعليمية باملحافتة أو فـي املديرية العامة للتقويم
التـرخ ـوي.
ويتم ذلك على النحو اآلت ـ ـ ـ ـ ـي:
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أ .الفحص والتدقيق املستمرالداخلي:
 .1إدارة املدرسة :متابعة املعلمين واملعلمين ابوائل في تنفيذهم لخحط تقويم أداء الحلبة والتأكد
من قيام املعلمين بتقويم أداء الحلبة حسب وثائق التقويم وتقديم الدعم املناسب خال
عمليات الفحص والتدقيق.
 .2املعلم األول :فحص لماذج من أعما الحلبة املصححة عن طريق التأكد من طرق تقويم
املعلمين لتلك ابعما ومدق وتود اختالفات بين طرق تقويمهم ومناقشة املعايير للوصو إلى
فهم مشتر لها باةضافة إلى التأكد من محابقة تلك ابعما للمواصفات الفنية حسب وثائق
تقويم تعلم الحلبة وتقديم التغذية الراتعة لهم.
 .3معلمو املادة في املدرسة :اتتماع معلمي املادة الذين يدرسون لفس املرحلة الدراسية أو تميم
معلمي املادة ويتم فحص لماذج من أعما الحلبة بحد املعلمين ثم مناقشة طريقة تقويم
املعلم لتلك ابعما واملعايير التي استادمها والوصو إلى اتفاق أو إتماع حو الدرتة
املعحاة والتأكد من محابقة تلك ابعما للمواصفات الفنية حسب وثائق تقويم تعلم الحلبة
وتقديم التغذية الراتعة للمعلم.
ب .الفحص والتدقيق املستمرالخارجي:
 .1املشرف التربوي :زيارة مدرسة معينة واختيار لماذج من أعما الحلبة ومناقشة تقويم املعلمين
لتلك ابعما ؛ للتأكد من محابقتها للمواصفات الفنية وتقديم التغذية الراتعة.
 .2أخصائي تقويم املادة في قسم مراقبة وتقويم التحصيل الدراأتي بدوائر التقويم التربوي في
املديريات العامة باملحافتات :زيارة مدرسة واختيار لماذج من أعما الحلبة ومناقشة تقويم
املعلمين لتلك ابعما ؛ للتأكد من محابقتها للمواصفات الفنية حسب وثائق تقويم تعلم الحلبة
وتقديم التغذية الراتعة مستادما استمارة الفحص والتدقيق املستمر باختيار عينة عشوائية
من ملفات أعما الحلبة ممثلة ملستويات تحصيلية ماتلفة تبلغ  3إلى  6ملفات.
 .3أخصائي تقويم املادة في املديرية العامة للتقويم التربوي :زيارة مدرسة معينة واختيار لماذج من
أعما الحلبة ومناقشة تقويم املعلمين لتلك ابعما ؛ للتأكد من محابقتها للمواصفات الفنية
حسب وثائق تقويم تعلم الحلبة وتقديم التغذية الراتعة مستادما استمارة الفحص والتدقيق
املستمر باختيار عينة عشوائية من ملفات أعما الحلبة ممثلة ملستويات تحصيلية ماتلفة تبلغ
 3إلى  6ملفات.
ويمكن بقسام مراقبة وتقويم التحصيل الدراأتي باملحافتات التعليمية عند إعداد خحة تنفيذ الفحص
والتدقيق املستمر إختيار عينة من املدارس في الفصل الدراأتي ابو وعينة أخرق في الفصل الثاني.
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استمارة الفحص والتدقيق املستمر الخارجي.
تتكون استمارة الفحص والتدقيق املستمر من عدة أقسام على النحو اآلتي:
 القسم األول :يتم فيه كتابة البيالات ابساسية مثل :العام والفصل الدراأتي واملادة الدراسيةباةضافة إلى بيالات املعلم املختلفة (االسم ورقم امللف وسنة التعيين والتاصص واملدرسة والصف
الذي تم اختياره كعينة واملديرية التعليمية وتاريخ الزيارة).
 القسم الثاني :يتم فيه كتابة بيالات الحلبة الذين تم اختيار أعمالهم كعينة حي يتم اختيار ستةطلبة من كل معلم ويتم كتابة أسمائهم.
 القسم الثالث :يتم فيه كتابة أداة التقويم واملالحضات الفنية على تنفيذ ابداة وتوالب التحوير التييحتاج إليها املعلم وتعينه على تنفيذ ابداة وتقويمها حسب الضوابط الواردة في وثائق تقويم الحلبة
ومسؤولية تنفيذ تلك الجوالب.
ً

كما تحتوي االستمارة على اعتماد املعلم والفاحص ومدير املدرسة وختم املدرسة.

ثانيا :الفحص والتدقيق النهائي (للصف الثاني عشر).

يقصد بالفحص والتدقيق النهائي :عملية املتابعة التي تتم في نهاية كل فصل دراأتي وتشمل تميم
معلمي الصف الثاني عشر في املدارس الحكومية والخاصة وكلية الحرس السلحاني العماني ومعهد
السلحان قابوس العالي للثقافة والعلوم؛ للتأكد من تحبيقهم بدوات التقويم املستمر بصورة صحيحة
وفق املعايير واملواصفات الفنية الواردة في وثائق تقويم تعلم الحلبة وتنفذ من قبل فرق يتم تشكيلها في
املديريات التعليمية باملحافتات واملديرية العامة للمدارس الخاصة بإشراف املديرية العامة للتقويم
التربوي.
أهداف الفحص والتدقيق النهائي:
 .1مراتعة ملفات أعما الحلبة والتحقق من توافر ابدلة على أدوات التقويم املستمر املحددة في
وثيقة تقويم تعلم الحلبة لكل مادة دراسية.
 .2التحقق من محابقة أدوات التقويم املستمر للمواصفات الفنية واملعايير الواردة بوثائق تقويم
تعلم الحلبة.
 .3التأكد من دقة رصد املعلم للدرتات وتعديلها إن لزم.
 .4رصد املالحتات الفنية الخاصة بتحبيق املعلمين بدوات التقويم املستمر.
 .5رصد توالب اةلماء املنهي املقترحة للمعلمين في مجا التقويم التربوي.
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آلية تنفيذ الفحص والتدقيق النهائي.
يتم تنفيذ الفحص والتدقيق النهائي من خال فرق يتم تشكيلها في تميم املديريات التعليمية
باملحافتات واملديرية العامة للمدارس الخاصة من أخصائيي تقويم املواد في دوائر التقويم التربوي
واملشرفين التربويين في دوائر تنمية املوارد البشرية بحي ال يتجاوز عدد أعضاء الفريق الواحد  20عضوا
بمن فيهم رئيس الفريق واملقرر (ما عدا محافتة شما الباطنة  15عضوا بمن فيهم رئيس الفريق واملقرر).
وياتلف عدد الفرق في املديريات التعليمية باملحافتات تبعا لعدد املعلمين والحبيعة الجغرافية
للمحافتة.
والجدو اآلتي يوضح عدد الفرق في كل محافتة:

املديرية

مسندم

ش .الباطنة

ج .الباطنة

البريـمـي

التاهرة

مسقط

الداخلية

ش .الشرقية

ج .الشرقية

الوسحى

ظفار

الخاصة

الفرق

املدارس

عدد

1

3

2

1

2

2

2

2

2

1
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1

كما تنفذ املديرية العامة للتقويم التربوي الفحص والتدقيق النهائي ملعهد عمر بن الخحاب
للمكفوفين ومدرسة ابمل للصم وكلية الحرس السلحاني العماني التقنية ويتم التنسيق مم مركز
السلحان قابوس العالي للثقافة والعلوم لتنفيذ الفحص والتدقيق النهائي ملعلمي الصف الثاني عشر
بمعاهد العلوم اةسالمية.
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ويتكون فريق الفحص والتدقيق النهائي من:
 املشرف العام على أعما الفحص والتدقيق النهائي في املديرية التعليمية باملحافتة /املديرية العامةللمدارس الخاصة :ويكون مدير دائرة التقويم التربوي أو مساعده لشؤون التحصيل الدراأتي في
املديرية التعليمية باملحافتة.
 رئيس الفريـق :من رؤساء ابقسام في دائرتي التقويم التربوي أو تنمية املوارد البشرية. الفاحـص ـي ـن :من أخصائيي تقويم املواد في قسم مراقبة وتقويم التحصيل الدراأتي بدائرة التقويمالتربوي واملشرفين التربويين في دائرة تنمية املوارد البشرية.
 مقررالفري ـق :من قسم مراقبة وتقويم التحصيل الدراأتي بدائرة التقويم التربوي باملديرية التعليمية. الزائرين الفنيين :من دائرة تقويم التحصيل الدراأتي باملديرية العامة للتقويم التربوي.وتتمثل اختصاصات املشاركين في أعما الفحص والتدقيق النهائي فيما يأتي:
ً
أوال :املش ـ ـ ـ ــرف الع ـام على أعمــا الفحص والتــدقيق ب ـاملــديريــة التعليميــة بــاملحــافتــة /املــديريــة العــامــة
للمدارس الخاصة:
 -1تش ـ ـ ـ ــكيــل فرق الفحص والتــدقيق النهــائي بــاملــديريــات التعليميــة بــاملحــافتــات بــالتنس ـ ـ ـ ــيق مم الــدوائر
املعنية.
 -2اعتماد خحة الزيارات الخاصة بتنفيذ أعما الفحص والتدقيق وإرسالها للدوائر واملدارس املعنية.
 -3التنسيق مم الدوائر املعنية حو توفير النقليات لفرق الفحص والتدقيق النهائي.
 -4حضور االتتماع الذي يعقده رئيس الفريق قبل بداية أعما الفحص والتدقيق النهائي.
 -5متابعة سير عمل فرق الفحص والتدقيق النهائي أثناء قيامها بمهامها في املدارس.
 -6اعتماد الكشوف والتقارير الختامية التي تعدها فرق الفحص والتدقيق.
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ً
ثانيا :رئيس الفريق:
 -1االتتماع بأعضاء الفريق ملناقشة خحة الزيارة وآلية املتابعة.
 -2تقــديم التغــذيــة الراتعــة الفنيــة واةداريــة حو أعمــا الفحص والتــدقيق في الفصـ ـ ـ ـ ــل الــدراأ ـ ـ ـ ــتي
السابق لألعضاء املشاركين في أعما الفحص والتدقيق النهائي.
 -3اةشراف اةداري والفني على سير عمليات الفحص والتدقيق التي تتم في كل مدرسة.
 -4مالحتة أداء الفاحصين ومدق التزامهم بضوابط الفحص والتدقيق النهائي.
 -5التأكد من إتراء الفحص والتدقيق لجميم معلمي الص ـ ــف الثاني عش ـ ــر في كل مدرس ـ ــة من مدارس
املديرية ورصد املالحتات ومحاولة تذليل أية صعوخات قد تواته الفريق أثناء عمله.
 -6اةش ـ ـ ـ ـراف على إتراء التعديالت الالزمة على درتات الحلبة من قبل الفاحص بحض ـ ـ ـ ــور املعلم ذي
العالقة ومدير املدرسة.
 -7اعتماد استمارات الفحص والتدقيق لكل معلم بعد االطالع على املالحتات والتوصيات.
 -8تزويــد مــدير املــدرس ـ ـ ـ ـ ــة بمالحتــات والحبــاعــات الفريق عن أداء املعلمين في تحبيق أدوات التقويم
املستمر.
 -9التواصــل مم املختصــين في املديرية العامة للتقويم التربوي في حالة وتود اســتفســارات فنية مرتبحة
بضوابط الفحص والتدقيق.
 -10متابعة الكشف الختامي بأسماء الحلبة الذين تم تعديل درتا هم في الفحص والتدقيق واعتماده.
 -11التأكد من تســليم كافة التقارير وكشــوف الحلبة الذين تم تعديل درتا هم واالســتمارات للماتصــين
بدائرة التقويم التربوي في املديريات التعليمية باملحافتات تمهيدا ةرسالها للمديرية العامة للتقويم
التربوي.
 -12إعداد التقرير الختامي للفحص والتدقيق النهائي.
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ً
ثالثا :الفاحـص ــون:
 -1تنفيذ الفحص والتدقيق حسب الجدو املعد.
 -2استالم كشوف درتات التقويم املستمر وسجل درتات املعلم.
 -3اختيار العينة العشوائية املمثلة ( 6طلبة) من قوائم لتائج تقويم الحلبة مم مراعاة أن تمثل العينة
مستويات تحصيلية ماتلفة.
 -4فحص أعما الحلبة بالتحقق من وتود ابدلة على أدوات التقويم املســتمر ومحابقتها للمواصــفات
الفنية بدوات التقويم املستمر ثم محابقة درتة كل أداة في سجل درتات املعلم.
 -5إتراء التعديالت املناســبة على درتات الحلبة في حا اســتدلى ابمر التعديل وذلك بحضــور املعلم
مم إشعار مدير املدرسة ورئيس الفريق بذلك.
 -6زيادة حجم العينة املختارة من أعما الحلبة في املدرسـ ـ ــة لتصـ ـ ــل إلى  6ملفات أخرق عند اكتشـ ـ ــاف
مالحتات متكررة في درتات العينة ابولى .وفي حا رص ـ ـ ـ ــدت مالحتات أخرق مرتبحة بالدرتات في
العينة الثالية يتم مراتعة ملفات أعما كل الحلبة.
 -7كتــابــة اس ـ ـ ـ ــتمــارة الفحص والتــدقيق الخــاصـ ـ ـ ـ ــة بكــل معلم املتض ـ ـ ـ ــمنــة بيــالــات املعلم واملالحتــات
التفص ـ ـ ـ ــيلية على تنفيذ املعلم بدوات التقويم وتوالب اةلماء املنهي املقترحة واملرتبحة بتقويم تعلم
الحلبة وتحديد مسئولية تنفيذها والتأكد من توقيم املعلم ذي العالقة على االستمارة.
 -8إدراج أسماء الحلبة الذين تم تعديل درتا هم في الكشف املخصص لذلك.
ً
رابعا :مقـرر الفــري ــق:
 -1عمــل تــدو لزيــارة املــدارس املعنيــة في املــديريــة التعليميــة بــالتنس ـ ـ ـ ــيق مم رئيس الفريق على أن يتم
توزيعه على أعض ـ ـ ـ ــاء الفريق وإعالم املدارس بتعليمات الفحص والتدقيق وموعد الزيارة قبل وقت
كافــي.
 -2التنس ـ ـ ـ ــيق مم املعنيين حو وس ـ ـ ـ ــا ئل النقل الالزمة وأماكن املبيت  -في حالة اس ـ ـ ـ ــتدلى ابمر ذلك-
بعضاء الفريق باملديرية التعليمية.
 -3توفير القرطاسية وتنسيق عمليات الحباعة والتصوير املحلوخة.
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 -4اسـ ـ ــتالم قوائم لتائج التقويم املسـ ـ ــتمر لحلبة الصـ ـ ــف الثاني عشـ ـ ــر موزعين على كل معلم في تميم
املواد وتوزيعها على الفاحصين (أعضاء الفريق).
 -5استالم استمارات الفحص والتدقيق وقوائم لتائج الحلبة من تميم الفاحصين في كل مادة.
 -6املتابعة والتأكد من إتراء التعديالت املحلوخة على الدرتات التي أوصــتى بها الفريق (إن وتدت) قبل
إرسالها إلى دائرة التقويم التربوي باملديرية التعليمية.
 -7إعداد الكش ـ ـ ــف الختامي بأس ـ ـ ــماء الحلبة الذين تم تعديل درتا هم في الفحص والتدقيق واعتماده
من قبل رئيس الفريق واملشرف العام على أعما الفحص والتدقيق.

ً
خامسا :الزائـر الفنـي:
 .1التواصل مم رئيس قسم مراقبة وتقويم التحصيل باملديرية التعليمية باملحافتة و رؤساء الفرق
قبل تنفيذ الزيارة للتأكد من خحة العمل وتدو زيارات املدارس.
 .2الحضور خال فترة الفحص والتدقيق حسب الجدو املعد للزيارة وخالتنسيق مم رؤساء الفرق.
 .3اختيار العينة العشوائية املمثلة (ثالثة طلبة) من مستويات ماتلفة من قوائم لتائج تقويم الحلبة.
 .4فحص أعما الحلبة بالتحقق من وتود ابدلة على أدوات التقويم املستمر ومحابقتها للمواصفات
الفنية بدوات التقويم املستمر ومحابقة درتة كل أداة في سجل درتات املعلم.
 .5كتابة استمارة الفحص والتدقيق واملتضمنة بيالات املعلم واملالحتات التفصيلية على تنفيذ املعلم
بدوات التقويم وتوالب اةلماء املنهي املقترحة واملرتبحة بتقويم تعلم الحلبة وتحديد مسؤولية
تنفيذها على أن تعتمد االستمارة من إدارة املدرسة فقط.
 .6إتراء التعديالت املناسبة على درتات الحلبة في حا استدلى ابمر ذلك بحضور املعلم مم إشعار
مدير املدرسة ورئيس الفريق بذلك.
 .7كتابة تقرير يتضمن املالحتات اةدارية والفنية وفق النموذج.
 .8رصد امللحوظات العامة عن أداء فريق الفحص والتدقيق في املديرية إن وتدت.
 .9تسليم استمارات الفحص والتدقيق والتقارير لقسم الفحص والتدقيق في املديرية العامة للتقويم
التربوي.
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ضوابط الفحص والتدقيق النهائي.
هي الضوابط واملعايير واملواصفات الفنية الخاصة بأدوات التقويم املستمر لجميم املواد الدراسية
في الصف الثاني عشر التي يتم استاالصها من وثائق تقويم تعلم الحلبة للمواد الدراسية وتوضح كيفية
متابعة تلك ابدوات في كل مادة وتتضمن هذه الضوابط البنود العامة حو سير أعما الفحص
والتدقيق النهائي وه ـي:
 -1االلتزام باملواصفات الفنية الواردة في وثيقة تقويم تعلم الحلبة.
 -2ضرورة ارتبا أداة التقويم بمارتات املادة.
 -3مراعاة الفروق الفردية بين الحلبة.
 -4تصحي أعما الحلبة مم توضي الدرتة وتاريخ تنفيذ العمل.
 -5ضرورة توفر ابدلة في ملف أعما الحالب.
 -6تقديم أدلة في حالة عدم قيام الحالب بتنفيذ ابعما املكلف بها بالتنسيق مم
إدارة املدرسة لتثبيت ذلك.
 -7تقرب لصف الدرتة على مستوق املجموع الكلي فقط وال تقرب على مستوق كل أداة .وهذا
ينحبق على ابرخاع حي يتم تمعها على مستوق كل أداة وتحتسب في املجموع الكلي لدرتة
التقويم املستمر فإذا كان باملجموع الكلي لصف درتة يتم تقريبها وإذا كان أقل ال يتم تقريبها.
 -8تعديل درتات الحلبة (بالزيادة والنقصان) في الحاالت اآلتية:
أ -وتود خحأ في لقل الدرتة من أداة التقويم إلى سجل درتات املعلم.
ب -وتود خحأ في رصد الدرتة في البوابة التعليمية.
ج -وتود خحأ في التصحي .
د -وتود خحأ في تمم الدرتات في سجل درتات املعلم.
هـ -تبر الدرتة لكل أداة.
و -عدم توفر الدليل على أعما الحلبة.
 -9ال يتم أي تعديل في درتات التقويم املستمر بعد زيارة لجنة الفحص والتدقيق النهائي للمدرسة.
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االستمارات والكشوف والتقارير.
يستادم في أعما الفحص والتدقيق النهائي االستمارات والكشوف اآلتية:
 استمارات الفحص والتدقيق النهائي الخاصة بكل مادة:
تتكون استمارة الفحص والتدقيق النهائي من عدة أقسام على النحو اآلتي:
 القسم األول :يتم فيه كتابة البيالات ابساسية مثل :العام الدراأتي والفصل الدراأتي واملادةالدراسية باةضافة إلى بيالات املعلم املختلفة (االسم ورقم امللف والتاصص وسنة التعيين
واملدرسة).
 القسم الثاني :يتم فيه كتابة البيالات املتعلقة بالحلبة والذين تم اختيار ملفا هم (أعمالهم) كعينةحي يتم اختيار العينة (ستة طلبة من كل معلم) وكتابة أسمائهم ودرتا هم قبل التعديل وبعد
التعديل إن وتد مم ذكر أسباب التعديل.
 القسم الثالث :يتم فيه كتابة املالحتات الفنية التفصيلية على تنفيذ املعلم بدوات التقويم املستمربحي تكتب لكل أداة املالحتات الخاصة بها.
 القسم الرابع :يتناو توالب اةلماء املنهي املقترحة واملرتبحة بتقويم تعلم الحلبة مم تحديد مسؤوليةتنفيذها.
كما تحتوي االستمارة على اعتماد املعلم والفاحص ورئيس الفريق ومدير املدرسة وختم املدرسة.
 كشف تعديل الدرتات:
كشف بأسماء تميم الحلبة الذين تم تعديل درتا هم في الفحص والتدقيق النهائي ويتكون
الكشف من اسم الحالب واملدرسة ورقم الجلوس واملادة والدرتة قبل التعديل والدرتة بعد التعديل
مم ذكر سبب التعديل .كما يحتوي على اعتماد رئيس الفريق واملشرف العام على أعما الفحص
والتدقيق وختم الدائرة.
 تقرير رئيس الفريق:
يعد هذا التقرير رئيس الفريق في نهاية أعما الفحص والتدقيق النهائي يتضمن كشف عدد
املعلمين الذين تم فحص وتدقيق أعمالهم لكل مادة على حدة باةضافة إلى التحديات التي واتهت
فريق الفحص والتدقيق ومقترحات معالجتها.
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 تقرير تعديل الدرتات:
يعد هذا التقرير قسم الفحص والتدقيق باملديرية العامة للتقويم التربوي في كل فصل دراأتي
ويقدم إحصاءات وصفية بعما الفحص والتدقيق النهائي تتضمن عدد املعلمين الذين تم فحص
وتدقيق ملفات أعما طلبتهم حسب املديريات التعليمية واملواد الدراسية والدرتات التي تم تعديلها
حسب املديريات التعليمية واملواد الدراسية كما يوضح نسب تعديل الدرتات حسب أسباب
التعديل وأسباب تعديل الدرتات حسب املديريات التعليمية باملحافتات.
 التقرير الختامي لكل محافتة:
تستمد بيالات هذا التقرير من استمارات الفحص والتدقيق النهائي التي أعد ها فرق الفحص
والتدقيق في املديريات التعليمية باملحافتات ويعده قسم الفحص والتدقيق باملديرية العامة
للتقويم التربوي في نهاية كل فصل دراأتي بواقم تقرير لكل مديرية تعليمية ويشمل هذا التقرير عدد
املعلمين الذين تم فحص وتدقيق ملفات أعما طلبتهم في املديرية وعدد الدرتات التي تم تعديلها
وأسماء املعلمين واملالحتات التي رصدت عليهم حسب املواد الدراسية.
 تقرير تحليل تقارير الزائرين الفنيين ورؤساء فرق الفحص والتدقيق:
يتضمن هذا التقرير تحليل الصعوخات واملالحتات واملقترحات الواردة في تقارير رؤساء فرق
الفحص والتدقيق النهائي في املديريات التعليمية باملحافتات وتقارير الزائرين الفنيين ويقوم قسم
الفحص والتدقيق بإعداده متضمنا املالحتات والتوصيات املقترحة ومسئولية تنفيذها.
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ـ ال ـمــالح ــق ـ
م

الملحق

الصفحة

1

استمارة الفحص والتدقيق املستمر

15

2

لموذج استمارة الفحص والتدقيق النهائي

16

3

كشف تعديل الدرتات

17

4

التقرير الختامي لرئيس فريق الفحص والتدقيق النهائي

18

5

تقرير الزائر الفني ملتابعة أعما الفحص والتدقيق النهائي

19

14

بـــيـــانـات الـمــعــلـم
االســم

استمارة الفحص والتدقيق املستمر
الفصل الدراأتي................. :

العام الدراأتي20 / 20 :م

الـمـادة...................................... :

اســــم الـطـالــب

م

رقم الملف

سنة التعيين

المديرية

المدرسة

التخصص

تاريخ
الزيارة

أدوات
التقويم
المستمر

المالحظات الفنية وجــوانــب الــتــطــويــر

توقيع المعلم
اسم الفاحص و
وظيفته

توقيعه

مدير المدرسة

توقيعه
15

بـي ــانـات المـع ـلـم

استمارة الفحص والتدقيق النهائي ملادة األحياء
الفصل الدراأتي................. :

رقم
الجلوس

العام الدراأتي:

االسم

رقم امللف

سنة التعيين

التاصص

املدرسة

الوالية

املديرية

تاريخ الزيارة

20 / 20م

المالحظات الفنية عىل أدوات التقويم المستمر

الدرجة
اسم الطالب

قبل
التعد
يل

س ــبب التعديل

بعد
التعد
يل

ابسئلة
القصيرة

املشروع

االختبار
العملي

االختبارات
القصيرة

المهن يف مجال التقويم
برامج اإلنماء
ي
البنامج
اسم ر

مسؤولية التنفيذ

رقم
االستمارة

المديريات

16

توقيم املعلم
اسم الفاحص
وتوقيعه
اسم مدير
املدرسة وتوقيعه
اسم رئيس
الفريق وتوقيعه

الختم

أسباب تعديل درجة طالب:
 -1وتود خحأ في لقل الدرتة من أداة التقويم إلى سجل درتات املعلم.
 -2وتود خحأ في رصد الدرتة في البوابة التعليمية.
 -3وتود خحأ في التصحي .
 -4وتود خحأ في تمم الدرتات في سجل درتات املعلم.
 -5تبر الدرتة لكل أداة.
 -6عدم توفر الدليل على أعما الحلبة.

المديريات التعليمية بالمحافظات
دائرة التقويم ر
التبوي /قسم مراقبة وتقويم التحصيل
عملية أعمال الفحص والتدقيق النهائ
المديرية العامة للتقويم ر
التبوي

كشف بأسماء الطلبة الذين تم تعديل درجاتهم ف الفحص والتدقيق النهائ

م

اسم الحالب

الرقم

املدرسة

العام الدراس:

املادة

الفصل الدراس:
الدرتة
قبل
التعديل

الدرتة
بعد
التعديل

سبب التعديل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اسم رئيس الفريق:
اسم املشرف العام على أعما الفحص والتدقيق:

توقيعه :
توقيعه:
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الختم

المديريات التعليمية بالمحافظات
دائرة التقويم ر
التبوي /قسم مراقبة وتقويم التحصيل
عملية أعمال الفحص والتدقيق النهائ
المديرية العامة للتقويم ر
التبوي
المديرية العامة ر
للتبية والتعليم بمحافظة ........

التقرير الختام لرئيس فريق الفحص والتدقيق النهائ
للعام الدراس 20 / 20م الفصل الدراس .......
ً
أوال  :أعداد المعلمي الذين خضعوا ألعمال الفحص والتدقيق النهائ :
ر
التبية
االسالمية

اللغة
العربية

الرياضيات
التطبيقية

الرياضيات
البحتة

اللغة
االنجلتية

اللغة
االنجلتية
مهارات

الدراسات
االجتماعية

الفتياء

الكيمياء

االحياء

العلوم
والبيئة

الفنون
التشكيلية

الرياضة
المدرسية

المهارات
الموسيقية

الجغرافيا
والتقنيات
الحديثة

المجموع

ر
ً
ثانيا :التحديات ر
ومقتحات معالجتها:
الت واجهت تنفيذ أعمال الفحص والتدقيق النهائ
م

ر
المقتحات

التحديات

1

2

3

اسم رئيس الفريق:

توقيعه :

اسم املشرف العام على أعما الفحص والتدقيق:

توقيعه :
الختم :
18

العالم
من
حول

تقرير الزائر الفت لمتابعة أعمال
الفحص والتدقيق النهائ

قسم الفحص والتدقيق

19

ً
وال  :المدارس المزورة:
أ
م

مالحظات

اسم املدرسة

1
2
3
4
5
6

ً
ثانيا  :المالحظات اإلدارية:
م

مقترح املعالجة

املالحظة

1

2

3

4

20

مسئولية
التنفيذ

ً
ثالثا  :المالحظات الفنية :
م

املالحظة

مسئولية

مقترح املعالجة

التنفيذ

1

2

3

4

5

ر
ر ً
ومقتحات أخرى:
ابعا :مالحظات
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
االسم:

التاريخ:

التوقيع:
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ـ

نهاية الدليل
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