
 ١

                                 
  
  
  م٢٠٠٧/٢٠٠٨للعام الدراسي   دليل تقييم  األنشطة االجتماعية على مستوى الوزارة  
  
 
  

  -:االهداف -١
 .تفعيل  األنشطة االجتماعية باملدارس وإبراز دورها داخل املدرسة وخارجها §
ملدارس بث روح التنافس الشريف بني اجلماعات داخل املدرسة  بشكل خاص وبني ا §

 .واملناطق بشكل عام
دفع القائمني على األنشطة االجتماعية من معلمني وطلبة إىل مزيد من العطاء واملثابرة  §

 .وتقدير روح العمل االجتماعي وتكريم البارزين فيه
  

  -: التعليمية املشاركةالصفوف -٢
رس مدا( من التعليم األساسي أو التعليم العام الثاني عشر إىل اخلامسالصفوف من  - ١

 ).ذكور
مدارس ( الثاني عشر من التعليم األساسي أو التعليم العام إىلالصفوف من اخلامس  - ٢

  )إناث
  

  -:جماالت املسابقة -٣
  مجاعة اخلدمة العامة وأصدقاء البيئة - ١
 مجاعة الرحالت - ٢
 مجاعة اجلمعية التعاونية - ٣
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 مجاعة الصحة املدرسية - ٤
 الطالبيةجملس اإلدارة  - ٥
  
 
  -:كيفية تنظيم املسابقة -٤

 كل منطقة تعليمية بتشكيل جلنـة تقيـيم حمليـة يكـون مقررهـا وعـضوها األساسـي             تقوم - 
أخــصائي النــشاط االجتمــاعي و جيــوز االســتعانة مبــن تــراه املنطقــة مناســباً  / مــشرف

املتقدمـة علـى مـستواها يف املراحـل التعليميـة      وذلك الختيار  املدارس الفـائزة بـاملراكز    
 .وفق التصنيف احملدد للمسابقة 

-٥(  واحـده مـن مـدارس الـذكور متثـل الـصفوف مـن              درسةم املنطقة التعليمية    ترشح - 
وفـق تـصنيف   )١٢-٥(متثـل الـصفوف مـن     اإلنـاث ومدرسة واحدة مـن مـدارس      )١٢

 . للتقييم على مستوى السلطنة  املسابقة
ــيم يف كــل          -  ــة الــواردة يف التقي ــتم إعــداد معــرض مبــسط وشــامل لألنــشطة االجتماعي ي

 .املنطقة حبيث خيصص ركن لكل مجاعة مدرسة مرشحة من قبل 
 أخصائي النـشاط االجتمـاعي   / مشرفيتوىل اإلشراف على إعداد املعرض وتنظيمه      - 

 .بالتعاون مع املدرسة الفائزة 
ــالك   -  وعــدم املغــاالة يف الزخرفــة  م قبــل الكــ يف االهتمــام باملــادة املقدمــة يف املعــرض وب

ــاً علــى املــدارس وخروجــ    ــسبب عبئ ــيت قــد ت اً عــن األهــداف احلقيقيــة  والبهرجــة وال
 .للتقييم

 .يؤخذ يف االعتبار حسن التنظيم واالستعداد وجدية املشاركة - 
شرفة علـى  املـ /شرف املـ  اعـداد كـشف يتـضمن اسـم     تقوم كـل مدرسـة مـشاركة          

مجاعات النـشاط االجتمـاعي املـشاركة يف التقيـيم ، وأمسـاء طـالبني مـن الطـالب                
  م الدراسيةاملتميزين يف  كل مجاعة مع ذكر فصوهل

 متميزين لكل مجاعة ليتولوا الشرح والتقديم واملناقشة ملعرفة مدى        طالبتني/ طالبنيحتضري   -
  .فهمهم ألدوارهم يف اجلماعة ومعرفة أهدافها وجماالت عملها 
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  :جوائز املسابقة -٥
  األوىل  وشهادات تقدير للمراكز الثالثةدروع)دائرة األنشطة الرتبوية (     سوف متنح الوزارة 

شهادات تقدير للمدارس الفائزة واملشاركة يف التقييم على مستوى املناطق التعليمية و
مجاعات النشاط طلبة  املتميزين بواقع طالبني يف كل مجاعة من وجوائز تشجيعية لل

  . االجتماعي 
  

  النقاط العامة اليت جيب مراعاهتا لتقييم مجاعات النشاط االجتماعي
 . تمارة التقييم يف كل مجاعة من اجلماعات املشاركة يف التقييم التقيد ببنود اس - ١
ــشمل   - ٢ ــجل اجلماعـــة وـي ــة : سـ ــزمين –اخلطـ ــامج اـل االجتماعـــات - التـــشكيالت-الربنـ

مــن  العامـة   اخلطـة   بنـود  مـدى انبثـاق  - دقـة التــسجيل - مـدى حتقيـق اخلطـة   -وجديتـها 
 االقتصار على الـسجل   وميكنومن ثم توزيع هذه البنود يف برنامج زمين        ،أهداف اجلماعة 

  .االلكرتوني من خالل برنامج اإلدارة املدرسية يف حال توفره
 مــدى تفهــم أعــضاء اجلماعــة ألدوارهــم ومــدى تفهمهــم لنــشاط اجلماعــة وأهــدافها           - ٣

 مـدى املـشاركة الطالبيـة يف إبـراز نـشاط اجلماعـة        -ومفاهيمها واملواضيع الـيت تتناوهلـا     
 .بشتى الوسائل املدرسية املتاحة

ــة يف كــل مجاعــة عــن     أ - ٤ ــصحف احلائطي ــد عــدد ال ــط والبحــوث   ) ٤(ن ال يزي صــحف فق
واالت الورقية عن ) ٣(يزيد عدد اسمات عن   وأن ال لكل منهما  )٦(واملطويات عن   

وسيتم احتساب درجات التقييم بشكل سـليب يف   . والدراسات عن واحدة فقط    )٢(
 .حالة الزيادة

ــيت   أن تكــون الــصحف والبحــوث واملطويــات   - ٥ ــربامج والوســائل ال واــسمات وخمتلــف ال
ــيت   تعــدها اجلماعــة لتوضــيح نــشاطها حمققــة ألهــداف اجلماعــة ومعــربة عــن املواضــيع ال
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لألعمـال الـيت     سـليب وسيتم احتساب درجات التقييم بـشكل   تتناوهلا بشكل مباشر،    
 .التتعلق باجلماعة 

ة العامة وأصدقاء البيئة عن  مجاعة اخلدمأنواعها يف  ال يزيد عدد املعسكرات  مبختلف         - ٦
 .معسكرات طوال العام الدراسي ) ٤(
 مـن خـالل  النشاط العام الذي نفذته اجلماعة من جماالت ومهام عملها املختلفـة،          توضيح   - ٧

 ).اخل... امللفات- الصور-التقارير ( وبسيطةطريقة ملموسة
رسـة مـن   مجاعات النشاط االجتماعي مع مجاعات النـشاط األخـرى باملد   مدى تعاون    - ٨

ــتم توضــيح  حيــث االشــرتاك معهــا يف بعــض األعمــال واإلنتاجــات    ذات العالقــة حيــث ي
 تنــاول اجلماعــة ملواضــيع ومفــاهيم ناألعمــال الــيت تــشاركت اجلماعــات يف تنفيــذها دو 

 .اجلماعة األخرى
الوسائل وتوظيفها ويقـصد بـذلك مجيـع الوسـائل املدرسـية املتاحـة للطالـب للتعـبري عـن                   - ٩

ــسابقات- أحبـــاث- جمـــالت حـــائط-كلمـــات إذاعيـــة(اعـــة مثـــل نـــشاطه يف اجلم  - مـ
 )اخل...عينات- جمسمات- تسجيالت-)ألبومات (حافظات  صور  -مطويات

مجاعـات النـشاط االجتمـاعي يف      املسابقات املختلفة اليت نفذهتا وشـاركت فيهـا          -١٠
 وأن تعــرب املــسابقات عــن مــضامني اجلماعــة  املدرســة وينبغــي أن توضــح بطريقــة جيــدة 

بشكل مباشر وليست مسابقات عامة ال متت للجماعة بـأي      عمل على حتقيق أهدافها   وت
 .صلة

 أعمـال املواهب الطالبية يف اجلماعة ويقـصد هبـا مـا قـام بـه الطـالب املوهوبـون مـن              -١١
حبيـث يوضـح مـدى خدمــة    )اخل...رسـم ، شـعر، إنـشاد، خطـوط ، قـصص      ( متميـزة 

 .ك دور اجلماعة يف تنمية املوهبةاملوهبة وتوضيحها ألهداف ومواضيع اجلماعة وكذل
مـن مجاعـات النـشاط االجتمـاعي ويقـصد هبـا       االبتكارات اخلاصـة بكـل مجاعـة        - ١٢

 ونابعة من مضمون املواضيع الـيت هتـتم       أهداف وجماالت عمل كل مجاعة     حتققابتكارات  
 .هبا اجلماعة

تعلم       -١٣ فـرز  حيـث ت (مدى مسامهة اجلماعة يف خدمة املوارد الدراسـية ومراكـز مـصادر اـل
توضــح خدمــة اجلماعــة للمنــاهج     األعمــال املختلفــة مــن حبــوث وجمــالت وغريهــا الــيت      

 من  خالل  توضـيح توافـق بعـض املواضـيع الـيت       الدراسية املختلفة ويف مراكز مصادر التعلم     
 .هتتم هبا اجلماعة وتكون واردة يف املقررات واملواد الدراسية
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ال يتم إعداد معرض لنشاط جملس اإلدارة الطالبية واالكتفاء بتوضيح الطالب ملفاهيم  -١٤
وبرامج وأعمال جملس اإلدارة الطالبية وعرض السجالت املستخدمة يف عمـل الـس           

 .فقط
بحوث اخلاصة مبسابقة حقائق احلياة ضمن تقييم نشاط مجاعة الصحة -١٥  .ال تدخل ال
عينها للتقييم سنوياً على مستوى السلطنة والعمـل علـى       ينبغي عدم الرتكيز على مدارس ب      -١٦

 إتاحة الفرصة للمدارس اليت مل تشارك من قبل وتشجيعها على املنافسة 
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  استمارة تقييم مجاعة اخلدمة العامة وأصدقاء البيئة 
 :المدرسة :المنطقة 

  الدرجة  عناصر التقییم م

 الكلیة

  الدرجة 

  سبةالمكت

 

  ١٠ الخطة/السجالت  ١

   ١٤  المواضیع التي تتناولھا و الجماعةھدافألتفھم األعضاء ألدوارھم و  ٢

   ١٢  ) الخ ... بحوث– نماذج – ألبومات – تقاریر – مجالت – صحف( األنشطة العامة للجماعة  ٣

   ١٠  المشاریع داخل وخارج المدرسة  ٤

   ١٠  برامج التوعیة الداخلیة والخارجیة  ٥

   ١٠  مناقشة دراسة مبسطة عن موضوع أو ظاھرة متعلقة بمجال الجماعة  ٦

   ١٠  المعسكرات بأنواعھا  ٧

   ٥  والتي شاركت فیھاالمسابقات التي نفذتھا الجماعة   ٨

   ٧  االبتكارات ومواھب األعضاء  ٩

   ٧  )مساھمة الجماعة في خدمة المواد الدراسیة ومراكز مصادر التعلم  ١٠

   ٥  جماعة مع الجماعات األخرىتعاون ال  ١١
   ١٠٠  المجموع الكلي

  مجموع الدرجات المكتسبة 

  
  

  
  
  

  أعضاء اللجنة المحلیة
  التاریخ         الوظیفة        التوقیع      االسم

١-  
٢-  
٣-   

      یعتمد ،، مدیر دائرة التعلیم              رئیس قسم األنشطة التربویة  
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  استمارة تقييم مجاعة الرحالت                     
  

 :المدرسة :المنطقة 

  الدرجة  عناصر التقییم م

 الكلیة

  الدرجة 

  المكتسبة

 

  ١٠ الخطة/السجالت  ١

   ١٦  لجماعة والمواضیع التي تتناولھاتفھم األعضاء ألدوارھم وألھداف ا  ٢

   ١٥  ) الخ ... بحوث– نماذج – ألبومات – تقاریر – مجالت – صحف( األنشطة العامة للجماعة  ٣

   ٢٥  ) وكیفیة االستفادة منھاكیفیة توثیقھا- -مالئمتھا للمنھج(بأنواعھا  الرحالت   ٤

   ١٠  مجال الجماعة بتربویة أو خاصة ظاھرة /مناقشة دراسة مبسطة عن موضوع  ٥

   ٥  والتي شاركت فیھاالمسابقات التي نفذتھا الجماعة   ٦

   ٧  االبتكارات ومواھب األعضاء  ٧

   ٧  )مساھمة الجماعة في خدمة المواد الدراسیة ومراكز مصادر التعلم  ٨

   ٥  تعاون الجماعة مع الجماعات األخرى  ٩
   ١٠٠  المجموع الكلي

  مجموع الدرجات المكتسبة 

  
  

  
  
  
  

  أعضاء اللجنة المحلیة
  التاریخ         الوظیفة        التوقیع      االسم

١-  
٢-  
٣-   

      عتمد ،، مدیر دائرة التعلیمی              رئیس قسم األنشطة التربویة  
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  استمارة تقييم مجاعة اجلمعية التعاونية

 :المدرسة :المنطقة 

  الدرجة  عناصر التقییم م

 الكلیة

  الدرجة 

  المكتسبة

 

  ١٢ خطة الجماعة/ وفھم الطالب  في استخداماتھاالسجالت المختلفة بالجمعیة التعاونیة  ١

   ١٢  اولھاتفھم األعضاء ألدوارھم وألھداف الجماعة والمواضیع التي تتن  ٢

   ١٠  ) الخ ... بحوث– نماذج – ألبومات – تقاریر – مجالت – صحف( األنشطة العامة للجماعة  ٣

   ٨  الغذائيدور الجماعة في نشر الوعي   ٤

   ٨  )الخ...االستثمار، االدخار، االستھالك، التعاون( قتصادي االدور الجماعة في نشر الوعي   ٥

   ٨  و ظاھرة متعلقة بمجال الجماعةمناقشة دراسة مبسطة عن موضوع أ  ٦

   ٨  دور الطالب أعضاء الجماعة من خالل العمل في مقر الجمعیة  ٧

   ١٠  )النظافة والترتیب وتجمیل المقر باللوحات(االھتمام بمقر الجمعیة من الداخل والخارج   ٨

   ٥  والتي شاركت فیھاالمسابقات التي نفذتھا الجماعة   ٩

   ٧  ألعضاءاالبتكارات ومواھب ا  ١٠

   ٧  مساھمة الجماعة في خدمة المواد الدراسیة ومراكز مصادر التعلم  ١١

   ٥  تعاون الجماعة مع الجماعات األخرى  ١٢

   ١٠٠  المجموع الكلي

  مجموع الدرجات المكتسبة 

  
  

  
  
  

  أعضاء اللجنة المحلیة
  التاریخ         الوظیفة        التوقیع      االسم

١-  
٢-  
٣-   

      یعتمد ،، مدیر دائرة التعلیم              رئیس قسم األنشطة التربویة  
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 ٩

  الصحة املدرسيةاستمارة تقييم مجاعة 
 :المدرسة :المنطقة 

  الدرجة  عناصر التقییم م

 الكلیة

  لدرجة ا

  المكتسبة

 

  ١٠ الخطة/السجالت  ١

   ١٠  تفھم األعضاء ألدوارھم وألھداف الجماعة والمواضیع التي تتناولھا  ٢

   ١٠  ) الخ ... بحوث– نماذج – ألبومات – تقاریر – مجالت – صحف( األنشطة العامة للجماعة  ٣

   ١٠  البرامج المتعلقة بنشر الوعي الصحي داخل وخارج المدرسة  ٤

   ١٠  الزائر الصحي/ تعاون الجماعة ودورھا مع الحاالت الصحیة المختلفة للطالب ومع الطبیب  ٥

   ١٠  المھارات والمعارف الطبیة البسیطة المكتسبة من خالل العمل في الجماعة  ٦

   ٨  مناقشة دراسة مبسطة عن موضوع أو ظاھرة متعلقة بمجال الجماعة  ٧

   ٥  والتي شاركت فیھاالمسابقات التي نفذتھا الجماعة   ٨

   ٧  االبتكارات ومواھب األعضاء  ٩

   ٧  )مساھمة الجماعة في خدمة المواد الدراسیة ومراكز مصادر التعلم  ١٠

   ٥  تعاون الجماعة مع الجماعات األخرى  ١١

   ٨  العنایة بغرفة الصحة المدرسیة  ١٢

   ١٠٠  المجموع الكلي

  مجموع الدرجات المكتسبة 

  
  

  
  
  
  

  

  أعضاء اللجنة المحلیة
  التاریخ         الوظیفة        التوقیع      االسم

١-  
٢-  
٣-   

    یعتمد ،، مدیر دائرة التعلیم              رئیس قسم األنشطة التربویة  
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 ١٠

  
              
  جملس اإلدارة الطالبيةاستمارة تقييم    

 :المدرسة :المنطقة 

  الدرجة  عناصر التقییم م

 الكلیة

  الدرجة 

  المكتسبة

 

  ١٥ الخطة/السجالت  ١

   ٢٥   والمواضیع التي تتناولھاالمجلستفھم األعضاء ألدوارھم وألھداف   ٢

   ١٢   دور المجلس في إدارة المدرسة  ٣

   ١٢  في شؤون الطالبور المجلس د  ٤

   ١٢  ور المجلس في األنشطة التربویةد  ٥

   ١٢  ور المجلس في مسابقة النظافةد  ٦

   ١٢  الملفات الموثقة ألعمال المجلس  ٧

   ١٠٠  المجموع الكلي

  مجموع الدرجات المكتسبة 

  
  

  
  
  
  

  

  أعضاء اللجنة المحلیة
  التاریخ         الوظیفة        التوقیع      االسم

١-  
٢-  
٣-   

    یعتمد ،، مدیر دائرة التعلیم              رئیس قسم األنشطة التربویة  
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