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  كلمة افتتاحية
  

محمـد حسـني / أصـدر السـيد الـرئيس ،لالحتياجات القومية في تطوير التعليم واالرتقاء بجودته استجابة
كمــا أصــدر  ،بإنشــاء الهيئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد ٢٠٠٦لســنة ) ٨٢(مبــارك القــرار رقــم 

تكليفــات المنوطــة وفــي ضــوء ال. بالالئحــة التنفيذيــة للهيئــة ٢٠٠٧لســنة ) ٢٥(ســيادته القــرار الجمهــوري رقــم 
واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة باعتمــاد  ،بالهيئــة والتــي تســتوجب وضــع السياســات الالزمــة لضــمان جــودة التعلــيم

مؤسســــات التعلــــيم فــــي مصــــر، قامــــت الهيئــــة بتصــــميم وٕاعــــداد المعــــايير القوميــــة القياســــية الالزمــــة للتقــــويم 
، واألطــــراف المجتمعيــــة المختلفــــة ذات العالقــــة واالعتمــــاد، باالســــتعانة بكافــــة ممثلــــي المســــتفيدين النهــــائيين

  .واالهتمام بتطوير التعليم، إضافة إلى التجارب العالمية في هذا الصدد
  

الركـائز الرئيسـية للخطـة القوميـة إلصـالح  إحدىالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد هي إن 
ثقافــــة الجــــودة فــــي المؤسســــات التعليميــــة التعلــــيم فــــي مصــــر، وذلــــك باعتبارهــــا الجهــــة المســــئولة عــــن نشــــر 

والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكـب مـع المعـايير القياسـية الدوليـة إلعـادة هيكلـة المؤسسـات 
التعليمية وتحسين جـودة عملياتهـا ومخرجاتهـا علـى النحـو الـذي يـؤدى إلـى كسـب ثقـة المجتمـع فيهـا، وزيـادة 

وفـي ضـوء ذلـك تسـعى الهيئـة . ليا، وخدمة أغـراض التنميـة المسـتدامة فـي مصـرقدراتها التنافسية محليا ودو 
وفقـــا لمجموعـــة مـــن المبـــادئ والقـــيم التـــي تؤكـــد الشـــفافية  ،إلـــى التطـــوير المســـتمر للتعلـــيم وضـــمان جودتـــه

والحــرص علــى معاونــة المؤسســات التعليميــة علــى توفيــق أوضــاعها وتحســين أدائهــا  ،والموضــوعية والعدالــة
إن الهيئــة ال تعتبــر جهــة رقابيــة، بــل هــي جهــة اعتمــاد للمؤسســات . تأهــل والحصــول علــى االعتمــادالكلــى لل

التعليمية التي تتمكن من تحقيق متطلبـات المعـايير القوميـة، ومـن ثـم فإنهـا تحـرص علـى تقـديم كافـة أشـكال 
مخرجاتها من خـالل بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة  ،النصح واإلرشاد والتوجيه لهذه المؤسسات

  .آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتي واالعتماد
  

ولتحقيق ما سبق تحـرص الهيئـة علـى تـوفير ونشـر المعلومـات الكافيـة والدقيقـة والتـي يمكـن أن تسـاعد 
. المؤسسات التعليمية على التقويم الذاتي، ومن ثـم اتخـاذ الخطـوات الالزمـة للتقـدم والحصـول علـى االعتمـاد

 ثيقة لو  الثالث اإلصدارهنا يسعد الهيئة أن تقدم لمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر ومن 

  . لهذه المؤسسات معايير ضمان الجودة واالعتماد
  

التقويم واالعتماد المحددة من الهيئة، وممارسات ومعايير ومؤشرات  مجاالتوتشتمل هذه الوثيقة على 
ومن ثم يمكـن  ،لهذه الممارسات مؤسسات التعليم قبل الجامعيستيفاء ومقاييس التقدير الالزمة لتقييم مدى ا

  .الحكم على مدى استيفاء المؤسسة لمعايير ضمان الجودة واالعتماد
  
بــل وٕالــى  ،الهيئــة إذ تقــدم هــذه الوثيقــة إلــى مؤسســات التعلــيم قبــل الجــامعي والمعاهــد األزهريــة  بمصــرو 

تعــي تمامــا رســالتها ودورهــا فــي تقيــيم الوضــع  ،ليميــة والدوليــةغيرهــا مــن مؤسســات التعلــيم قبــل الجــامعي اإلق
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ـــيم قبـــل الجـــامعي فـــي مصـــر ـــاء معـــايير قوميـــة متطـــورة لضـــمان واســـتمرارية جودتـــه ،الحـــالي للتعل بمـــا  ،وبن
  .يساعدها على مواجهة التحديات المعاصرة واحتالل مكانة  متقدمة إقليميا ودوليا

  
  لى،اه و تعو ما التوفيق إال من عند اهللا سبحان 
   

  مجدي عبد الوهاب قاسم. د.أ   

  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية   

  لضمان جودة التعليم و االعتماد  
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 شكر وتقدير

ثيقــة ضــمان جــودة لو  الثالــثان جــودة التعلــيم واالعتمــاد أن تقــدم اإلصــدار الهيئــة القوميــة لضــم يســر
ـــيم واالعتمـــاد لمؤسســـات ال ـــيم قبـــل الجـــامعيالتعل وتتميـــز هـــذه الوثيقـــة  فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، تعل

للمستفيدين النهائيين مـن مؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامعي سـواء كانـت حكوميـة أو  بشموليتها وأهميتها الكبرى
خاصة، وغيرهم من القطاعات األخرى ذات العالقة والمهتمة بقضـايا تطـوير وتحـديث التعلـيم قبـل الجـامعي  

  . صر والعالم العربيفي م
ثمـــرة الجهـــود الجـــادة  ،وتعتبـــر هـــذه الوثيقـــة المتكاملـــة لمعـــايير اعتمـــاد مؤسســـات التعلـــيم قبـــل الجـــامعي

والمخلصــة التــي بــذلها مجموعــة مــن الخبــراء واالستشــاريين مــن أعضــاء هيئــة التــدريس والمتخصصــين فــي 
فــي إعــداد هــذه الوثيقــة فــي  ســهمأإلــى كــل مــن  لــذلك تتقــدم الهيئــة بالشــكر والتقــدير واالمتنــان تعلــيم،تطــوير ال

مراحلها المختلفة، وكذلك كل مـن شـارك بـالرأي فـي إعـداد  مسـودة هـذه الوثيقـة مـن كافـة ممثلـي المسـتفيدين 
 ،النهائيين من مؤسسات التعليم قبل الجامعي الحكومية والخاصة، وممثلي األطراف المجتمعية ذات العالقـة

 .والخبراء المحليين والمهتمين بتطوير التعليم،

وال يســــع الهيئــــة فــــي هــــذا المقــــام إال أن تتقــــدم بخــــالص الشــــكر التقــــدير والعرفــــان للــــدعم والتأييــــد غيــــر 
والذي كان له خير  ،والتنفيذية ،التشريعية :الذي حظيت به الهيئة منذ إنشائها من مؤسسات الدولة ،المحدود

  . وير التعليم في مصرعون لتحقيق رسالتها وتحمل مسئولياتها في مسيرة تط
في هـذا العمـل  أسهمتدي المخلصة التي شكر والتقدير لجميع العقول واأليكما تتقدم الهيئة بخالص ال

الكبير، وأخذت على عاتقها مسئولية تصميم وٕاعداد وٕاخراج هذا الدليل كأحد المهام القومية التي تسعى إلـى 
. د التنميـة المسـتدامة والمحـور الرئيسـي للتقـدم والرخـاءباعتبـاره عمـا ،تطوير التعليم قبـل الجـامعي فـي مصـر

  .من خبراء ومستشاري الهيئة وتخص الهيئة بالشكر فريق إعداد هذا الدليل
  

علــى مــا بــذلوه مــن جهــد لســادة أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة الشــكر والتقــدير إلــى ابكمــا تتوجــه الهيئــة 
لممثلـي  كـذلكوتتوجـه الهيئـة بالشـكر . د هـذه الوثيقـةمتميز في المراجعة والدعم المسـتمر خـالل مراحـل إعـدا

 هــذهفــي المراحــل المختلفــة إلعــداد وتصــميم وٕاخــراج  أســهموااألطــراف المجتمعيــة، والخبــراء الــدوليين الــذين 
النهائيـــة  افـــي صـــورته االـــذي ســـاعد علـــى إخراجهـــلـــرأي أو التعليـــق أوالنقـــد البنـــاء ســـواء بـــالفكر أو ا الوثيقـــة
  .الحالية
 

  دي عبد الوهاب قاسممج. د.أ

  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية

  لضمان جودة التعليم و االعتماد
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  الــمحــتـويـــات
  المكون األول

  اإلطار العام لوثيقة معايير ضمان
  سات التعليم قبل الجامعىجودة  واعتماد مؤس

٦ 

  ٧  مقدمة 
 ٧  المرتكزات األساسية للوثيقة : أوال
 ١١  المصطلحات والمفاهيم الرئيسة : ثانيا

 ١٤  منهجية العمل : ثالثا

 ١٦  خطة العمل : رابعا

 ١٧  اإلجراءات : خامسا

 ١٨  المخرجات : سادسا

 ١٩  محتويات الوثيقة : سابعا

  المكون الثاني
  ودة واالعتمادمعايير الج

٢١ 

 ٢٣  معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي : أوال

 ٣٦  مقاييس التقدير لمجال القدرة المؤسسية : ثانيا

 ٦٦  مقاييس التقدير لمجال الفاعلية التعليمية : ثالثا

 ١٠٣  المراجــع

 ١٠٣  للغة العربية المراجع با

 ١٠٤  المراجع باللغة األجنبية 



  

  

  

  

  

  

  

  

  المكون األول
  معايير لوثيقة العام اإلطار

  ضمان جودة واعتماد مؤسسات
  الجامعي قبل التعليم

١  
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  ةــمقدم
هميته وذلك ألمن أهم القضايا التي تحظى باإلجماع الوطني  ، واإلرتفاع بكفاءتهة تطويرهوضرور  التعليميعد 

تطويره، واالرتفاع بكفاءته، ألن موضوعه بناء اإلنسان المصري، وضرورة  تقدم المجتمعو ودوره األساسي في رقي 
الوطني،  :القادر على التعامل مع معطيات العصر، وما يشهده من تغيرات وتطورات متسارعة على المستويين

  .شودةإال بناء هذا اإلنسان باعتباره وسيلة التنمية، وغايتها المن في ظل هذه التحديات وال خيار أمامنا والعالمي،
من هذا المنطلق تأتي أهمية وضرورة إحداث نقلة نوعية في تعليمنا المصري، تتجاوز المفاهيم والممارسات 

ويعمل العالم المتقدم من خاللها، التربوية التقليدية، واالنطالق إلى آفاق أرحب بمفاهيم عصرية باتت تفرض نفسها، 
  .بين هذه المفاهيماألولوية " االعتماد و ضمان الجودة " ويحتل مفهوم 

الهيئة القومية بإنشاء " ٢٠٠٦لسنة  ٨٢القانون رقم "وهذا ما أدركته الدولة، وعملت علي تحقيقه، وذلك بصدور 
ة عامة، وتتبع رئيس ، وهى هيئة عامة تتمتع باالستقاللية، ولها شخصية اعتباريلضمان جودة التعليم واالعتماد

رتقاء بتطوير مؤسسات التعليم، ومساعدتها على تطبيق معايير الجودة وتستهدف وبشكل أساسي اال مجلس الوزراء،
واالرتفاع بمستوى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، من خالل الدعم الفني والتقويم الموضوعي، بما يحقق تعليما 

الجيدة، والدعم  انطالقا من أن اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى يعمل على نشر الممارسات ،وتعلما أفضل
مراحله  الفني للمؤسسات، األمر الذي يؤدى إلى إحداث نقلة نوعية فى جودة التعليم المصري على اختالف

  . توياتهومس
 

 

  :المرتكزات األساسية للوثيقة: أوالً 
  :اآلتي خص المرتكزات األساسية للوثيقة فيتتل

  : دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -١
  :مصر من خالل سات التعليم، واالرتقاء بجودته فيتحسين مؤس تحدد دور الهيئة فيي
االرتقاء بالتعليم  ، يحقق تطلعات المعنيين باألمر فيإطار مؤسسي متكامل ثقافة ضمان الجودة واالعتماد، في ترسيخ - 

 . المصري والنهوض به

 للجودة المعيارية ترتكز على المستويات ،لتعليميةبناء نظم وآليات ضمان الجودة على مستوى الهيئة والمؤسسات ا - 
 . واالعتماد

تنمية كوادر متخصصة ذات مهارات عالية، قادرة على القيام بإجراءات التقويم، باستخدام المعايير ومقاييس التقدير  - 
  . واألدوات الالزمة للقياس

داخل  دم وتنمية للعملية التعليميةعد على تقتقديم تقرير عن المدارس، يستند على الطرق العلمية للتقويم ، مما يسا - 
 .المؤسسات التعليمية

 .نشر التقارير والبيانات، بكل شفافية فى المجتمع المصري، وبالطرق العلمية - 

 .لتقديم خدمة مهنية عالية؛ التركيز على االستخدام األمثل لجميع المصادر المادية والبشرية - 



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٨  

التواصل الجيد، واالستناد إلى  المعارف والمعلومات والمهارات،  الدعم الفني المتواصل للمدارس، من خالل - 
  .واالتجاهات الصحيحة من أجل االرتفاع بجودة التعليم

  :منظومة المبادئ واألسس التى يقوم عليها االعتماد -٢
  :يقوم االعتماد على مجموعة من المبادئ واألسس من أهمها

 :الصدق واإليجابية
صــادقة، ومــؤثرة إيجابيــا فــي عمليــات تحســين مســتوى جــودة  دويم ضــمان الجــودة واالعتمــاأن تكــون نتــائج عمليــات تقــ

 . أداء المدرسة

 :الشفافية
 .أن تتسم كل العمليات بالشفافية، والوضوح، والموضوعية

 :العدالة 
  .أن تقوم نتائج االعتماد على العدل، والموضوعية

 : دعم التعليم والتعلم

تعلمـين فـى جميـع المسـتويات، ومـن أجـل ضـمان وجـود فـرص حياتيـة تربويـة فاعلـة فـى أن يتم االعتمـاد لمصـلحة الم
 .إعداد أجيال جديدة من أجل مستقبل مشرق

 :المنهجية العلمية
  .أن يستند االعتماد على المنهجية العلمية، والحوار المستمر من أجل تحسين األداء

 :التقويم الذاتي
 .الذاتى الذي تقوم به المؤسسة، وفقًا لألسس العلمية المتعارف عليها أن تعتمد منهجية االعتماد على التقويم

 :التوثيـق
الجيدة ونشرها داخل  تأن يتم توثيق الشواهد واألدلة المرتبطة بمؤشرات التقويم، مما يساعد على دعم الممارسا

 .المؤسسات التعليمية

 :دعم ثقة المعنيين بالمؤسسة التعليمية
ثقة المجتمع المحلي بمؤسساته التعليمية وتعليم وتعلم أبنائه، باعتبار أن هذه الشهادة " ادشهادة االعتم"أن تدعم 

  .وثيقة موضوعية، تشهد أمام المجتمع بمستوى جودة المؤسسة التعليمية

  :الرؤية والرسالة واألهداف -٣
 :رؤية الهيئة
ودا لقراراته بالمصداقية مشه و ،ن تكون الهيئة كيانا لالعتماد في التعليم معترفا به عالمياأ

وتحقيق التميز والتنافسية لمخرجات مؤسساته  ،سعيا لضمان جودة التعليم ؛قادرا على تطوير ذاتهو  ،والموضوعية
الشاملة ويحافظ على هوية  ،بما يخدم أغراض التنمية والدولي، اإلقليميالمحلى و  :المختلفة على المستوى

   .األمة

 :رسالة الهيئة
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واعتماد المؤسسات التعليمية وفقا لمعايير قومية تتسم  ،توى جودة التعليم وتطويره المستمراالرتقاء بمس
 العلميالعملية التعليمية والبحث  وأخالقياتمع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد  وتتالءم ،بالشفافية

ودوليا،  وٕاقليميايق الميزة التنافسية محليا لتحق مخرجاتها فيوالخدمات المجتمعية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع 
  .المعرفية والثقافية والبحثية لهذه المؤسسات اإلسهامات وتعزيزودعم خطط التنمية القومية الشاملة، 

  :أهداف الهيئة 
  :اآلتي من خالل ،هدف الهيئة ضمان جودة التعليم وتطويره المستمرتست

 .واالعتماد نشر الوعي بثقافة الجودة -

يدعم االنتماء بما  ،العملية التعليمية مخرجات في -والدولية واإلقليمية يةالمحل :ياتالمستو  على-  الثقة تأكيد -
 .والحفاظ على هوية األمة وثقافتها

 األداء؛ليات قياس آو  ،منظومة متكاملة من المعايير إلىبما يكفل الوصول  ،التنسيق مع المؤسسات التعليمية -
للقيام  التعليمية للمؤسسات الذاتية القدرات دعمو  ،األمةوبما ال يتعارض مع هوية  ،ةاسترشادا بالمعايير الدولي

  .الذاتي بالتقويم

لكل مرحلة تعليمية  المعتمدةو  ،طبقا للمعايير القياسية ؛االتعليمية، وبرامجه للمؤسسات الشامل بالتقويم القيام -
  .هاولكل نوع من

 :عيارية منطلقات بناء المجاالت والمستويات الم -٤
 (Standards)معايير  (Domains)اقتضى إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وضع مجاالت 

مقاييس التقدير من خالل  ي صياغات واضحة قابلة للقياسف (Practices)وممارسات  (Indicators)بمؤشراتها 
(Rubrics) وذلك لقياس جودة  ،والقابلية للتطوير المستمرلعدالة والموضوعية، وتتسم بالمرونة التى تحقق ا

  . المؤسسات التعليمية كمتطلب أساسي العتمادها
  :وقد تم بناء وثيقة المعايير من خالل مجالين رئيسيين هما

 : Institutional Capacity  القدرة المؤسسية: المجال األول
مجموعة القواعد، والشروط المحددة لبنيتها  تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية، من خالل: ويقصد بها

  .التنظيمية وٕامكاناتها البشرية والمادية
 : Educational Effectiveness الفاعلية التعليمية: المجال الثاني

من خالل مجموعة  ،تهاضوء رؤية المؤسسة التعليمية ورسال تحقيق مخرجات عالية الجودة، في: اويقصد به
  .ص التعليم والتعلم المتميز للجميعتوفر فر  العمليات التي

يتسق مع ) القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية: (ومن الجدير بالذكر أن االهتمام بهذين المجالين الرئيسيين
تؤكد أن القدرة المؤسسية ممثلة في العوامل، والشروط المحددة للبنية  التجاهات العالمية المعاصرة، التيا

من أهم آليات  تعتبرا لتعليمية ممثلة فى العوامل التى تضمن جودة عمليتى التعليم والتعلم،والفاعلية ا التنظيمية
  . لتعليم عالية الجودةابما يكفل تحقيق مخرجات ضمان جودة التعليم 
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  :ومقاييس التقدير، على عدة مرتكزات أساسية من أهمهاوالممارسات ويعتمد بناء المجاالت، والمعايير، والمؤشرات، 
وأن اإلصالح القائم على المعايير  ،(Education Reform)أن المعايير تعد منطلقا أساسيا إلصالح التعليم   ١-٤

(Standard‐Based Reform) يعد سبيال لتحقيق الجودة النوعية للتعليم، واالعتماد للمؤسسات التعليمية.  

أساسها صياغة المؤشرات، والممارسات  تمثل إطارًا مرجعيًا يتم على يأن معايير التعليم قبل الجامع  ٢-٤
  .الالزمة لقياس أداء مؤسسات التعليم قبل الجامعى ، وبناء األدوات)Rubrics(التقدير  ومقاييس

 :بما يأتي ترتبط ارتباطا وثيقا التعليم قبل الجامعي ييراأن مع  ٣-٤

  المساءلة(Accountability)بالمؤسسات رات األداء ، ومؤشالل تحديد نواتج التعليم والتعلم، من خ
 .التعليمية

  التقويم المؤسسي(Institutional Evaluation) لمكونات المنظومة التعليمية. 

  الجودة الشاملة(Total Quality) للتعليم. 

  االعتماد(Accreditation) للمؤسسات التعليمية. 
  

للوقوف على وضعها  ؛للمؤسسات التعليمية الذاتى والمراجعة الخارجية أن االعتماد يرتكز على نتائج التقويم  ٤-٤
، وذلك من فى ضوء معايير االعتماد التى اقرتها الهيئة الراهن، ودعمها عمليات التحسين المستمر، وتحقيق جودتها

 : خالل

 إصدار أحكام بشأن مدى تحقيق المؤسسة ألهدافها، ورسالتها فى ضوء رؤيتها.  

 سة، لتحديد جوانب التطوير، التى ينبغي أن توجه إليها تعرف مدى توافر ظروف التعلم الجيد بالمؤس
 .جهود اإلصالح

 الكشف عن مستوى كفاية الكوادر؛ بهدف العمل على تعزيز قدراتها من خالل التنمية المهنية المستمرة. 

 أداء المهام المنوطة بها رف مدى تقدم الكوادر المستهدفة فيتع. 

 الطاقات واإلمكانات المادية، والبشرية المتوافرة استخدام تعرف مدى نجاح إدارة المؤسسة في . 

  مساعدة المؤسسة على االرتقاء، بمستوى أدائها الكلى، وٕابداء النصح لها، من خالل بعض المقترحات
 .والتوصيات

ت التقويم المؤسسي، والجودة الشاملة، واالعتماد يهتم بتحقيق التحسين المستمر لألداء، ودعم قدرا :أن كال من  ٥-٤
 .المؤسسات التعليمية

 ذلك تكون المعايير المدخل الحقيقيأن المعايير ترتبط ارتباطا وثيقا بكل من الجودة الشاملة واالعتماد؛ وب  ٦-٤
بأن المؤسسة التعليمية تحقق معايير الجودة  شهادة، و يصبح االعتماد جودة مؤسسات التعليم قبل الجامعي لتحقيق
  .الشاملة
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  .معايير الجودة واالعتمادالهدف العام ل -٥

ظومات مؤسسات مدخالت، ومن إحداث نقلة نوعية في: العتماد، فيلمعايير الجودة وا" الهدف العام"يمكن تحديد 
  .وعملياتها، للحصول على مخرجات تعليمية عالية الكفاءة والجودة يمكن اعتمادها التعليم قبل الجامعي

  :رائية من أهمهاوينبثق من هذا الهدف العام عدة أهداف إج

  .تلتزم المؤسسة التعليمية بتنفيذ الرؤية والرسالة التي وضعتها لنفسها  ١-٥

  .تعمل القيادة المؤسسية على تفعيل الحوكمة الرشيدة والمتميزة في األداء  ٢-٥

  .توفر الشفافية والموضوعية في الحكم علي أداء المؤسسة التعليمية  ٣-٥

  .لمحاسبية والمساءلة، وعمليات التقويم الذاتي والمستمرتلتزم المؤسسة بمبادئ ا  ٤-٥

تعمل المؤسسة التعليمية على تفعيل دور المؤسسات المحلية، ومساعدة جهات المراقبة والمتابعة على أداء   ٥-٥
  .دورها لتحسين الجودة وحسن األداء

اليب األداء، والتقويم المؤسسي المؤسسة على تحسين وتطوير أساليب القيادة المؤسسية، وتطوير أس تعمل  ٦-٥
  .والتعليمي

المتمركزة على المتعلم، وربط التعليم بالمهارات الحياتية وٕادارة  سة بتحديث طرائق التعليم والتعلمتقوم المؤس  ٧-٥
  .الحياة، واحتياجات المجتمع المحلي

، مع العمل على تنميتها، واستحداث تعمل المؤسسة على التوظيف األمثل لإلمكانات البشرية، والمادية المتاحة  ٨-٥
  .إمكانات أخرى

تقوم المؤسسة بتنمية نظم المتابعة، والتقويم وضمان الجودة، بما يحقق الشفافية، وتفعيل وحدات التدريب   ٩-٥
 .والتقويم بالمؤسسات التعليمية

تحقيق متطلبات  تعمل المؤسسة على تحقيق كفاءة وتدعيم نظم وصيانة المبنى المدرسي، بما يكفل  ١٠-٥
  .واحتياجات العملية التعليمية، والقيادة المؤسسية والحوكمة الرشيدة

تثبت  ية، من خالل الشواهد واألدلة التيتعمل المؤسسة على التأكد من استمرارية تحسن فعاليتها التعليم  ١١-٥
 .ذلك

  

   :المصطلحات والمفاهيم الرئيسة : ثانياً 

  :لمفاهيم، والمصطلحات األساسية، من أهمهاتعتمد الوثيقة على مجموعة من ا
  :Domainsالمجاالت  -١

  .هي الجوانب الكبرى التى تتضمنها منظومة تعليمية معينة
  : Standardsالمعايير -٢
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مجموعة من الخبراء متفق عليها من قبل مصاغة فى عبارات   Guide lines موجهات أو خطوط مرشدة
قيادة وتوكيد يجب أن تكون عليه جميع مكونات العملية التعليمية من  الذى ، تعبر عن المستوى النوعيالمتخصصين

  خال… ومناخ تربوى وموارد بشرية ومادية طالب ومعلمين ومناهججودة ومشاركة مجتمعية و 
  :Indicatorsالمؤشرات  -٣

   .معيارال لتحقيق مؤسسةالات المطلوبة من تصف األداءٕاجرائية و أكثر تحديدًا هي عبارات 

  :Practicesالممارسات  -٤

بما يحقق الواجب توافرها لدى المؤسسة، لكي تؤدى وظيفتها األداءات هي عبارات تشير إلى الحد األدنى من 
  .مخرجات التعليم والتعلم المرغوبة

  :(Rubrics)مقاييس التقدير -٤
  :ع مالحظة أنم) ٤،٣،٢،١(وتتكون من أربعة مستويات . ممارسةلكل  هي قواعد لقياس وتقدير األداء

 متميزة أو جيدة جداات أداءب تقوم المؤسسةأن  أي ؛دليل التميز والتفوقهو  :المستوى الرابع. 

 قيام ال أي ؛إلى المستوى المطلوب تحقيقه المؤسسةهو المستوى الدال على وصول  :المستوى الثالث
قوم بأداءات ت االمطلوب وأنهمستوى المعيار  ت؛ أي أن المؤسسة حققللممارسةات المطلوبة وفقًا داءباأل
  .كفء /جيدة

 إلى بذل، وبحاجة )نامي( اهأقل من المطلوب تحقيق بأداءات يعبر عن قيام المؤسسة :يالمستوى الثان 
 .ثمجهود للوصول إلى المستوى الثال

 المستوى الثالث المطلوب  للوصول إلى ،فى حاجة إلى مجهود أكبر يشير إلى أن المؤسسة :المستوى األول
  :كما هو موضح بالجدول التالي غير مرضيةمحدودة،  بأداءاتقوم ت اإنه حقيقه، حيثت
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١٣  

  )١(جدول 
   تقدير األداءمقاييس 

  التقديرات
١  ٢  ٣  ٤  

  متميز
Distinguished 

  كفء
Proficient 

  نامٍ 
Devolping 

  غير مرضى
Unsatifatory 

أعلــــى مــــن المســــتوى 
  .المتوقع

المطلـــــوب المســـــتوى 
  .تحقيقه

يحتـــــــــــــــــاج إلـــــــــــــــــى 
  .تحسين

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــاج إل يحت
  .تحسين كبير

  

، وتأكيد أهمية بناء قدرات (Improvement of Performance)وتعد مقاييس التقدير وسيلة لتدعيم تحسين األداء 
(Capacity Building)  مدرسةال -اإلدارة-المديرية-زارةالو (العاملين فى المؤسسة التعليمية على مختلف المستويات(، 

  .، وتحقيق عدالة تقويم المؤسسة(Improvement of Educational Processes)وتحسين العمليات التعليمية 
 : Evidences واألدلة الشواهد -

قواعد  فيتتمثل  والتي ،التقديراييس عند استخدام مق  ،التى يمكن االستناد إليها ،المتاحةواألدلة  المصادر: يقصد بها
سجالت مثل  والسجالت المختلفة ،نواتج التعلم ونتائج تقويم والتقارير السنوية، اضر االجتماعات،ومح ،البيانات

  .الخ، للتحقق من استيفاء المؤسسة للممارسة......والمقابالت الحضور والغياب،
  : Institutional Evaluationالتقويم المؤسسي  -٥

ز نقاط القوة، ضعف فى أداء المؤسسة، من أجل تعزيهو عملية تشخيصية عالجية؛ لتحديد جوانب القوة وال
  .فى ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد تحسين األداء المؤسسيوذلك ل وعالج نقاط الضعف،

  :جودة التعليم ضمان  -٦
 (Processes)العمليات  محددة، بما يحقق جودة معاييرعملية مستمرة لمراجعة االداء المؤسسى فى ضوء هى 

  .(Learner)الذي يتمثل فى المتعلم (Product) المنتج  الى جودةالتى تؤدى 
  :Total Quality Management (TQM)إدارة الجودة الشاملة  -٧

هى المنهجية اإلدارية المنظمة التى تستهدف تنفيذ األنشـطة التـي تـم التخطـيط لهـا مسـبقًا، والتـي تمكـن المؤسسـة 
ودعـم  ستويات، وذلك باالسـتخدام األمثـل للمـوارد البشـرية والماديـة المتاحـة،من تحسين األداء بشكل مستمر على كافة الم

، واالسـتقاللية، وتقـديم الجـودة وضـمانمسـتدامة، وتفـويض السـلطة، ونظـم المسـاءلة، المهنيـة التنمية المهارات من خالل ال
   يةبما يضمن رضا المستفيدين من العملية التعليم تغذية راجعة مستمرة، وٕازالة العوائق

  : Accreditationاالعتماد  -٨
االعتراف الـذي تمنحـه الهيئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد للمؤسسـة التعليميـة، إذا تمكنـت مـن إثبـات أنَّ "

  ".المعلنة من الهيئةضمان الجودة واالعتماد و معايير ل لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليمية، وفقاً 
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  :  هجية العملمن: ثالثاً 
  :منهجية العمل التالية فى وضع الوثيقة إتباعتم 
تشكيل فرق عمل إلعداد المعايير، ومقاييس التقدير، واألدوات، تتكون من مجموعة مختارة من أساتذة وأعضاء   -١

 .هيئة التدريس بالجامعات، والباحثين بالمراكز البحثية التربوية، وخبراء التعليم في مصر

لى المصادر والوثائق والمراجع المختلفة، المرتبطة بهذا المشروع، ودراستها للتعرف على أهم الحصول ع  -٢
 .عالميًا وٕاقليمياً  :التجارب، والنماذج الناجحة في هذا المجال

دراسة الجهود التي تمت في مصر لبناء المعايير والمؤشرات ومقاييس التقدير والتي قامت بها وزارة التربية   -٣
 . ، والجهات المعنية األخرىوالتعليم

  .متصلة لسرعة اإلنجاز) Workshops(في صورة ورش عمل  تبنى أسلوب العمل الجماعي  -٤

 :مراحل أساسية عدةتقسيم العمل إلى   -٥

   :المرحلة األولى
لجهود وضع اإلطار العام للوثيقة، فى ضوء توجهات الهيئة والدراسات والتجارب والنماذج العالمية واإلقليمية، وا

  .التى تمت فى مصر فى هذا المجال

  :المرحلة الثانية
  النسخة األولية"إعداد "(First Version) لوثيقة المعايير للتعليم قبل الجامعى، من خالل:  

 تحديد المجاالت الرئيسة للوثيقة، والمجاالت الفرعية المنبثقة منها. 

 ة بكل معيارتحديد المعايير الخاصة لكل مجال فرعي، والمؤشرات الخاص. 

 وضع الممارسات الخاصة بكل مؤشر. 

 الخاصة بكل ممارسة وضع مقاييس التقدير. 

 تحكيم الوثيقة بواسطة مجموعات من الخبراء والمعنيين باألمر. 

  :المرحلة الثالثة
  :بناء األدوات الالزمة للتطبيق، من خالل    

 إعداد أدوات التقويم الذاتى.  

 الخارجية واعتماد المؤسسات للمراجعة إعداد األدلة الالزمة. 

  :المرحلة الرابعة
  :تجريب األدوات واألدلة الالزمة من خالل    

  تجربة استطالعية(Piloting)على عينة مختارة من المدارس، فى عدة مديريات تعليمية. 
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  :المرحلة الخامسة
  :، من خالل "المعدلة"إعداد األدلة واألدوات فى صورتها 

 االستطالعية سينات الالزمة بناء على نتائج التغذية الراجعة للتجربةإدخال التعديالت والتح. 

   ثانوي فني/ ثانوي عام/ تعليم أساسي/ رياض أطفال(إعداد وثيقة معايير لكل مرحلة تعليمية.(  

  :المرحلة السادسة
عملية التطوير  واستمراريةانطالقًا من مبدأ ضمان الجودة، قبل الجامعي وثيقة معايير مؤسسات التعليم تطوير 

ة المتغيرات المحلية والقومية والدولية، وفي ضوء التغذية الراجعة لما تم من عمليات المراجعة الخارجية لمواكب
، ومن خالل آراء المراجعين الخارجيين من واقع ٢٠٠٨/٢٠٠٩لمؤسسات التعليم قبل الجامعي في العام الدراسي 

صبح لزامًا علي الهيئة ضرورة مراجعة إصدارتها السابقة والعمل علي ممارستهم وخبراتهم العملية في الميدان، أ
  .تطويرها

   -:فى تلك المرحلةوكانت أهم المبادئ التي قام عليها التطوير 

 االهتمام بالمتعلم ونواتج التعلم المستهدفة. 
 االهتمام بالرعاية الصحية للمتعلمين. 
 التأكيد علي مبدأ األمن والسالمة للمؤسسة. 
  قيم العمل الجماعيترسيخ. 
 تيسير عمل المراجع الخارجي. 
  :السابعةالمرحلة 

في ضوء التغذية الراجعة لما تم من عمليات المراجعة وثيقة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعي تطوير 
من  ، ومن خالل آراء المراجعين الخارجيين٢٠٠٩/٢٠١٠الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي في العام الدراسي 

  .واقع ممارستهم وخبراتهم العملية في الميدان

   -:فى تلك المرحلةوكانت أهم المبادئ التي قام عليها التطوير 

 لتيسير عملية التقويم الذاتى للمؤسسة ) تعديل -اضافة-حذف(مراجعة المعايير والمؤشرات والممارسات
 .واعمال المراجعة الخارجية

 ت المجاالت المختلفةتأكيد العالقة المنظومية بين ممارسا. 
  فهم المؤسسة والمراجعيين الخارجيين لممارسات المعايير تعميق لصياغة مقاييس تقدير لكل ممارسة

 .بما يضمن تحقيق العدالة والموضوعية فى عملية التقويم
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  : خطة العمل: رابعاً 
، إلعــداد هــذه الوثــائق كمــا هــو تــم وضــع الوثــائق الخاصــة بمعــايير التعلــيم قبــل الجــامعي فــى ضــوء المهــام المطلوبــة

  ):١(موضح فى شكل 
  )١(شكل 

  التعليم قبل الجامعيمؤسسات جودة واعتماد وثيقة معايير ضمان إعداد  مراحل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
 

 تطوير وثيقة المعايير 

 دراسة الوثائق والمصادر

 Rubricsبناء مقاييس التقدير

 باألمر نالتحكيم بواسطة الخبراء والمعنيي

 First Versionاد النسخة األولية للوثيقةإعد

 إعـداد األدوات واألدلة

 التجريب لألدوات واألدلة

  تطوير األدلة واألدوات 

تحديد المجاالت الرئيسة والفرعية والمعايير 
 والمؤشرات والممارسات
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:اإلجـراءات : خامساً    

 اعداد وثيقة المعايير .١

  :ن أهمها ما يأتيتم اتخاذ عدة إجراءات إلعداد وثيقة معايير التعليم قبل الجامعى، م
 مع مجموعات مختارة من أساتذة الجامعات والباحثين وخبراء التعليم  عقد لقاءات تمهيدية، وعصف ذهنى

لمناقشة الوثائق الخاصة بالمعايير، والجهود السابقة، التى بذلت فى إعداد المعايير القومية للتعليم قبل 
 .الجامعى، وكيفية االستفادة منها

  م إلى يوم ١٤/٢/٢٠٠٨فى الفترة من يوم الخميس " فى العين السخنة" -مدة ثالثة أيام ل -عقد ورشة عمل
شارك فيها مجموعة من المتخصصين فى المجال من أساتذة الجامعات، ومراكز  -م ١٦/٢/٢٠٠٨السبت 

 Rubrics" وثيقة المعايير، ومقاييس التقدير"إعداد  واستهدفت هذه الورشة. البحوث التربوية وخبراء التعليم
لهذه الوثيقة، وتحديد المجاالت الرئيسة " إطار العمل"وضع للتعليم قبل الجامعى، وانتهت الورشة إلي 

 .والفرعية، وٕاعداد المعايير، ومؤشرات بعض المجاالت الفرعية، كنموذج يتبع فى هذا المجال

  خالل الفترة مــن " الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد"بمقر  -عقد مجموعة ورش عمل
 .تم فيها استكمال إعداد بقية المعايير والمؤشرات -م ٢٠٠٨/ ٩/٣م إلى ٢/٣/٢٠٠٨

 وضع اإلطار العام لوثيقة معايير التعليم قبل الجامعى، بواسطة مجموعة من الخبراء. 

 ا فى إعداد مقاييس التقديرتحديد المرتكزات واألسس التى تم االعتماد عليه. 

 م إلى ١٠/٣/٢٠٠٨ل بوضع مقاييس التقدير للمـؤشرات، لجميع المجاالت، خالل الفترة من قيام فريق العم
 .م٢٠٠٨/ ١٩/٣

 :عقد مجموعة لقاءات لتحكيم الوثيقة، من خالل ورش عمل حضرها   
 - ٢٤مجموعة الخبراء المتخصصين من أساتذة الجامعات، ومراكز البحوث وخبراء التعليم، خالل الفترة  .١

 .م٢٥/٢/٢٠٠٨
 ).٢١/٣/٢٠٠٨(، )١٥/٣/٢٠٠٨(جموعة من المعلمين والوكالء ومدراء المدارس خالل األيام م .٢

 ).٢٣/٣/٢٠٠٨(قيادات تعليمية من الميدان وممثلون من مجالس األمناء يوم  .٣

 

 :هيوتم استطالع الرأى والحكم على مسودة الوثيقة، وفقا لمجموعة من المحكات 

   االنقرائية(المقروئية.(  
  ةوضوح الفكر.  
  االتساق بين مكونات الوثيقة. 
  اإلجرائية. 
  القابلية للتطبيق. 

وروعــــي فــــي مراحــــل إعــــداد المعــــايير والمؤشــــرات ومقــــاييس التقــــدير أن تكــــون مــــن خــــالل فريــــق عمــــل ، وحــــوار 
ومناقشـــات، وتبـــادل لألفكـــار، ومراجعـــات بـــين أعضـــاء فـــرق العمـــل، لكـــل مـــا يـــتم إنجـــازه فـــى هـــذا اللقـــاء فـــي ضـــوء 

  .الدولية، واإلقليمية الناجحة فى هذا المجال :العالمية المعاصرة، والنماذج والتجارب االتجاهات
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  اجراءات تطوير وثيقة المعايير.ب
  ق عمل لتطوير المعايير، مقاييس التقدير، األدواتيتشكيل فر. 
 لمعاييردراسة نتائج جميع أراء المراجعين، المعنيين بالجودة، التطورات المحلية والدولية في مجال ا. 
 دراسة نتائج تقييم المرحلة السابقة من االعتماد للوقوف علي اإليجابيات والسلبيات. 
 تتضمن تبني أسلوب العمل الجماعي في صورة ورش عمل: 

 الحوار والمناقشة. 
 استخالص الدروس من التجارب السابقة. 
 الوصول إلي مقترحات أولية. 
 الوصول إلي الصياغة األخيرة للمعايير. 

  ).تعليم فنى -تعليم ثانوى -تعليم اساسى -رياض اطفال(ر وثيقة المعايير المطورة للمراحل المختلفة تحري

  :المخرجات : سادساً 

  :تتمثل المخرجات فى

 االطار العام لوثيقة المعايير.  

 معايير ومؤشرات وممارسات ضمان الجودة واالعتماد  

 مقاييس التقدير للممارسات  

  :تتضمنالهيئة اعداد مجموعة من اصدارات   وفى ضوء هذه المخرجات تم 

  :دليل اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى .١

  . دليل التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم قبل الجامعى: االول الجزء

 .دليل أدوات وأساليب جمع البيانات لمؤسسات التعليم قبل الجامعى: الجزء الثانى

  .م قبل الجامعىدليل الممارسات المتميزة لمؤسسات التعلي .٢

 .دليل المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعى .٣
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  محتويات وثيقة معايير
  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ومؤشرات ومقاييس التقدير للتعليم قبل الجامعى

  المجال
 الرئيسي

  المجاالت
  الفرعية

  عدد   المعـــايير
  المؤشرات

سية
ؤس
الم

رة 
لقد
ا

  

رؤيـــــة : المجـــــال األول
  المؤسسة ورسالتها

  ١  .رؤية المؤسسة: المعيار األول
  ١  .رسالة المؤسسة: المعيار الثانى

: المجــــــــــــال الثــــــــــــانى
  والقيادة  الحوكمة

  ٣  . توافر نظام للحوكمة الرشيدة: المعيار األول
  ٢  دعم مجتمع التعلم: المعيار الثانى

المـوارد : المجال الثالث
  البشرية والمادية 

  ٢  د البشرية، وتنميتهاتوظيف الموار : المعيار األول

  ٢  مواصفات التربويةال ي يستوفىمبنى مدرس توافر: المعيار الثانى
توظيف الموارد المادية والمالية لدعم عمليتى التعلـيم : المعيار الثالث

  :والتعلم
٢  

ـــــــــــع : المجـــــــــــال  الراب
  المشاركة المجتمعية

والمجتمــع  تــوافر شــراكة فعالــة بــين المؤسســة واألســرة: المعيــار األول
  المحليّ 

٢  

: المجــــــــال الخــــــــامس
ــــــــــــــد الجــــــــــــــودة  توكي

  والمساءلة

  ٢  النظام الداخلي لضمان الجودة: المعيار األول
  ٢  التقويم الذاتي والتحسين المستمر: المعيار الثانى

مية
علي
 الت
لية
فاع
ال

  

:  المجــــــــال الســــــــادس
  المتعلم

  ٥  نواتج التعلم المستهدفة: المعيار األول
  ٣  التمكن من المهارات العامة: معيار الثانىال

  ٢  اكتساب جوانب وجدانية إيجابية: المعيار الثالث
  المعلم: المجال السابع

  

  ١  التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم: المعيار األول
  ٤  تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم : المعيار الثانى
  ٢  فعالة استخدام أساليب تقويم: المعيار الثالث
  ٢  ممارسة أنشطة مهنية فعالة: المعيار الرابع

ـــــــــــامن : المجـــــــــــال الث
  المنهج الدراسى

  ٥  توافر ممارسات داعمة للمنهج : المعيار األول
  ١  توافر أنشطة تربوية ال صفية فعالة: المعيار الثانى

: التاســــــــــع المجــــــــــال
  المناخ التربوى

  ٢  م والتعلم توافر بيئة داعمة للتعلي: المعيار األول
  ٣  توافر بيئة مؤثرة في العالقات المؤسسية، والقيم: المعيار الثانى

  مؤشراً  ٤٩  معياراً  ٢١  مجاالت فرعية ٩ المجموع
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  "ويوضح الجدول التالى عدد مجاالت ومعايير ومؤشرات وممارسات كال من المجاليين الرئيسين

  عدد الممارسات  عدد المؤشرات  رعدد المعايي  المجاالت الفرعية  المجال الرئيس

  48  ١٩  ١٠  ٥  القدرة المؤسسية
  104  ٣٠  ١١  ٤  الفاعلية التعليمية
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  املكون الثانى 
  

  

           
  

  

  

  

  

  



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٢٢  

  :القدرة املؤسسية

 رؤية املؤسسة ورسالتها. 

 احلوكمة والقيادة. 

 البشرية، واملادية: املوارد. 

 املشاركة اجملتمعية. 

 ة واملساءلةتوكيد اجلود.  

  
  :الفاعلية التعليمية

 املتعلم. 

 املعلم. 

 املنهج الدراسي. 

 املناخ الرتبوي.  



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٢٣  

  )١(رؤية المؤسسة، ورسالتها: المجال األول

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  :رؤية المؤسسة  ١-١
  :معلنة لرؤية المؤسسةو  توجد وثيقة واضحة  ١- ١- ١
  .والتحديد تتسم رؤية المؤسسة بالوضوح  ١- ١- ١- ١

 .األطراف المعنيةعن  ونممثل يشارك في صياغة الرؤية  ٢- ١- ١- ١

  .تعي األطراف المعنية رؤية المؤسسة  ٣- ١- ١- ١

  :رسالة المؤسسة  ٢-١
 :معلنة لرسالة المؤسسةو واضحة  توجد وثيقة  ١- ٢- ١
 . بالوضوح والتحديدلمؤسسة ا تتسم رسالة  ١- ١- ٢- ١

  .مؤسسةالرؤية تسق الرسالة مع ت  ٢- ١- ٢- ١

 .عن األطراف المعنية ونممثل ، ومراجعتهايشارك في صياغة  الرسالة  ٣- ١- ٢- ١

  .تعي األطراف المعنية رسالة المؤسسة  ٤- ١- ٢- ١
  

                                                            
 .الذاتي الخاصة بھا التقويم استمارة ) التعليم الفني –التعليم الثانوي  -التعليم األساسي-رياض األطفال(ية يراعى أن لكل مرحلة دراس )١(



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٢٤  

  :الحوكمة والقيادة  –المجال الثاني 
  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  :توافر نظام للحوكمة الرشيدة  ١-٢
  .المنظمة للعمل واللوائح دارة المؤسسة يعكس القوانينإل توفر القيادة نظاماً   ١- ١- ٢
  .ةـالمؤسس فاعليةبما يحقق  واللوائح توظف القيادة القوانين  ١- ١- ١- ٢
  .توظف القيادة الصالحيات اإلدارية والتنفيذية إلدارة المؤسسة  ٢-١-١-٢
  .ختصاصاتلال لتفويض السلطات وتحديد المسئوليات طبقاً  نظاماً القيادة توفر   ٣-١-١-٢
  .اإلنسانتطبق القيادة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق   ٤-١-١-٢
  : القرار وصنعدارة المؤسسة إأساليب ديمقراطية في تتبع القيادة   ٢-١-٢
  .المعنية فى صنع القرار على مشاركة األطراف تحرص القيادة  ١-٢-١-٢
  .ل مجلس األمناء ومهامهعلى تفعيل لوائح وقرارات تشكيالقيادة تحرص   ٢-٢-١-٢
  .، والتعامل معهاىشكاو المقترحات و اللتلقى  نظاماً القيادة توفر   ٣-٢-١-٢
  .على تحقيق رضا العاملين والمعنيين باألمرالقيادة تعمل   ٤-٣-١-٢
  .انقطاعهمو المتعلمين  تغيب القيادة آليات للحد من وفرت  ٣-١-٢
  .، واالنقطاع حاالت الغياب المرتفعة توفر القيادة  نظامًا لرصد أسباب  ١-٣-١-٢
  . إجراءات  للحّد من أسباب الغياب، واالنقطاعالقيادة تتخذ   ٢-٣-١-٢

  دعم مجتمع التعلم  ٢-٢
  .المؤسسةداخل  عمليتي التعليم والتعلمتدعم القيادة   ١-٢-٢
  . تدعم القيادة بيئة التعلم المتمركزة حول المتعلم  ١-١-٢-٢
  .لمتابعة تقدم المتعلمين فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة نظاماً يادة القتدعم   ٢-١-٢-٢
  . لمتابعة أداء المعلمين وتقويمهم نظاماً القيادة تطبق   ٣-١-٢-٢
  .تدعم القيادة التنمية المهنية لجميع العاملين بالمؤسسة  ٢-٢-٢
  . تدعم القيادة وحدة التدريب والجودة  ١-٢-٢-٢
  .المتميزين من العاملينالقيادة تدعم   2-٢-٢-٢
   .التنمية المهنية المستدامةعلى  عاملينالالقيادة  تشجع  3-٢-٢-٢



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٢٥  

  :الموارد البشرية والمادية -المجال الثالث

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  :الموارد البشرية، وتنميتها توظيف  ١- ٣
  .الموارد البشرية لتحسين األداء المؤسسة  توظف  ١-١-٣
  .لتحقيق نواتج التعلم المستهدفةلموارد البشرية توظف المؤسسة ا  ١- ١- ١- ٣
  .كفاءة توظيف مواردها البشريةتقويم تطبق المؤسسة آليات   ٢- ١- ١- ٣
  :البشريةو للتنمية المهنية  خططيوجد بالمؤسسة   ٢-١-٣
  . يوجد خطة مفعلة لتنمية مهارات األمن والسالمة  ١- ٢ - ١- ٣
  .للعاملينللتنمية المهنية علة يوجد خطة مف  ٢- ٢ - ١- ٣

  :مواصفات التربويةال يستوفى يمدرسمبنى  توافر  ٢- ٣
  يتوافر بالمبنى البنية الداعمة للعملية التعليمية  ١ - ٢- ٣
   .يستوفي المبنى المدرسي مواصفات األمن والسالمة  ١- ١ - ٢- ٣
وخصــائص المتعلمــين  عــدادأالدراســية مــع الفصــول عــداد ومســاحات وتجهيــزات أتتناســب   ٢- ١ - ٢- ٣

  .نموهم
  .وخصائص المتعلميند اعدأمع مساحة وتجهيزات  الفناء تتناسب   ٣- ١ - ٢- ٣
  .بهايتوافر بالمؤسسة حجرات مجهزة ومناسبة للعاملين   ٤- ١ - ٢- ٣
  .الصالحة لالستخدام المرافق الصحيةتتوافر   ٥- ١- ٢- ٣
  . تتوافر التجهيزات الالزمة للرعاية الصحية  ٦- ١- ٢- ٣
عنــد الحاجــة فــى ( االحتياجــات الخاصــة ييراعــى فــي المبنــى المدرســي متطلبــات ذو   ٧- ١- ٢- ٣

  )حاالت الدمج
  يتوافر بالمؤسسة المصادر الالزمة لتحقيق نواتج التعلم  ٢-٢-٣
  . يتوافر بالمؤسسة المعامل المجهزة لتحقيق نواتج التعلم  ١- ٢ - ٢- ٣
  . بمصادر معرفة تدعم عمليتى التعليم والتعلميتوافر بالمؤسسة مكتبة مجهزة ومزودة   ٢- ٢ - ٢- ٣
  .يتوافر اماكن مجهزة لممارسة االنشطة التربوية المختلفة  ٣- ٢ - ٢- ٣

  :والمالية لدعم عمليتى التعليم والتعلم الموارد المادية ظيفتو   ٣- ٣
  :لتحقيق نواتج التعلمالالزمة  التجهيزاتالمؤسسة  توظف  ١-٣-٣
  . عامل وتجهيزاتها فى تحقيق نواتج التعلمالمؤسسة الم توظف  ١- ١- ٣- ٣
  .لألنشطة التربويةالمعدات الالزمة و  األجهزة توظف  ٢- ١- ٣- ٣
  . توظف مصادر المعرفة بالمؤسسة لدعم عمليتى التعليم والتعلم  ٣- ١- ٣- ٣
  .المتاحة لتلبية احتياجاتها لمؤسسة الموارد المالية ا توظف  ٢- ٣- ٣



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٢٦  

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  .األولويات اتها المالية فى ضوءحتياجتحدد المؤسسة ا  ١- ٢- ٣- ٣
  .حتياجاتلال وفقاً  بفاعليةالميزانية المؤسسة توظف   ٢-٢-٣-٣

  



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٢٧  

  :المشاركة المجتمعية  -المجال الرابع 

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  :توافر شراكة فعالة بين المؤسسة واألسرة والمجتمع المحليّ   ١- ٤
  :مشاركة المجتمعيةداعمة لل بيئةتوفر المؤسسة   ١-١-٤
  .تنفذ المؤسسة آليات للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية   ١- ١- ١- ٤
  .تطوير العملية التعليمية يولويات مشاركة األسرة والمجتمع فأالمؤسسة تحدد   ٢- ١- ١- ٤
  .ضوء إمكاناتها يف يعن خدماتها لألسرة والمجتمع المحلالمؤسسة تعلن   ٣- ١- ١- ٤
  :المجتمعية ةتفعيل المشاركفي  يوالمجتمع المحلسة المؤس تتعاون  ٢-١-٤
  فى تطوير العملية التعليمية يتشرك المؤسسة األسرة والمجتمع المحل  ١- ٢- ١- ٤
  .ليات لتقييم مردود المشاركة المجتمعية على العملية التعليميةآتوجد   ٢- ٢- ١- ٤
  .ي مكاناتها المتاحة لخدمة المجتمع المحلإتوظف المؤسسة   ٣- ٢- ١- ٤

  



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٢٨  

  :ضمان الجودة والمساءلة  -المجال الخامس

  المؤشرات والممارسات كود الممارسة

  :النظام الداخلي لضمان الجودة  ١- ٥
  :تضع المؤسسة نظامًا داخليًا لضمان الجودة  ١-١-٥
  .لضمان جودة المؤسسة تشكل وحدة التدريب والجودة فريقاً   ١- ١- ١- ٥
  يات المراجعة الداخلية للمؤسسةيقوم فريق ضمان الجودة بعمل  ٢- ١- ١- ٥
  .على العملية التعليمية همردودبتقويم جودة أداءها و  وحدة التدريب والجودة تقوم  ٣- ١- ١- ٥

  .تضع المؤسسة نظامًا للمساءلة والمحاسبية يعتمد على نتائج التقويم  ٢- ١- ٥
  .توفر المؤسسة قواعد للمساءلة والمحاسبية لكافة أشكال األداء  ١- ٢- ١- ٥
  .كافة المستوياتعلى والمحاسبية لمساءلة بموضوعية قواعد ا المؤسسةتطبق   ٢- ٢- ١- ٥

  التقويم الذاتي والتحسين المستمر  ٢- ٥
  .فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة الذاتيّ  تقوم المؤسسة بعمليات التقويم   ١-٢-٥
الجـودة ضـمان يير فـي ضـوء معـافـي ضـوء  ،الـذاتيّ التقـويم  عمليـات ل ةخطـالمؤسسة  تضع  ١- ١- ٢- ٥

  .واالعتماد
  .يتنفذ المؤسسة خطة دراسة التقييم الذات  ٢- ١- ٢- ٥
  .يلدراسة التقويم الذات اً توفر المؤسسة تقرير   ٣- ١- ٢- ٥
  . على األطراف المعنيةتنشر المؤسسة نتائج التقويم  الذاتّي   ٤- ١- ٢- ٥
  .لألداء الشاملخطة للتحسين المستمر المؤسسة  ضعت  ٢-٢-٥
  .يالتحسين المستمر فى ضوء نتائج التقويم الذات ةخطالمؤسسة  تضع  ١- ٢- ٢- ٥
  .تنفذ المؤسسة خطة التحسين بفاعلية  ٢- ٢- ٢- ٥
  .تقيم المؤسسة تنفيذ خطة التحسين مرحلياً   ٣- ٢- ٢- ٥

  



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٢٩  

  :المتعلم  -المجال السادس

  المؤشرات والممارسات كود الممارسة

  :نواتج التعلم المستهدفة  ١-٦
  .المتعلم نواتج التعلم المستهدفة في اللغة العربية يحقق  ١- ١- ٦
  .المستهدفة لنواتج التعلم يحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى اللغة العربية  وفقاً   ١- ١- ١- ٦
  . لنواتج التعلم المستهدفة من مهارات اللغة العربية وفقاً  المتعلم يتمكن   ٢- ١- ١- ٦
  . م اللغة العربية معاً تتسق مستويات تحقيق نواتج تعل  ٣- ١- ١- ٦
  .األولى جنبيةللغة األاالمتعلم نواتج التعلم المستهدفة في  يحقق  ٢-١-٦
  .لنواتج التعلم المستهدفة وفقاً األولى جنبية يحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى اللغة األ  ١- ٢- ١- ٦
  .ةلنواتج التعلم المستهدف وفقاً  جنبيةاللغة األيتمكن من مهارات   ٢- ٢- ١- ٦
  . معاً  األولى جنبيةتتسق مستويات تحقيق نواتج تعلم اللغة األ   ٣- ٢- ١- ٦
  .الثانية جنبيةللغة األاالمتعلم نواتج التعلم المستهدفة في  يحقق  ٣-١-٦
  .لنواتج التعلم المستهدفة اً جنبية الثانية وفقيحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى اللغة األ  ١- ٣- ١- ٦
  .لنواتج التعلم المستهدفة وفقاً  جنبيةاللغة األمهارات  يتمكن من  ٢- ٣- ١- ٦
  . جنبية الثانية معاً تتسق مستويات تحقيق نواتج تعلم اللغة األ   ٣- ٣- ١- ٦
  .الرياضياتالمتعلم نواتج التعلم المستهدفة في  يحقق  ٤-١-٦
  .لم المستهدفةلنواتج التع وفقاً  الرياضياتفروع يحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى   ١- ٤- ١- ٦
  .لنواتج التعلم المستهدفة وفقاً  الرياضياتفروع يتمكن من مهارات   ٢- ٤- ١- ٦
  . الرياضيات معاً فروع تتسق مستويات تحقيق نواتج تعلم    ٣- ٤- ١- ٦
  .العلومالمتعلم نواتج التعلم المستهدفة في  يحقق  ٥-١-٦
  .  لنواتج التعلم المستهدفة يحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى األحياء وفقاً   ١- ٥- ١- ٦
  .  لنواتج التعلم المستهدفة يحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى الكيمياء وفقاً   ٢- ٥- ١- ٦
  .  لنواتج التعلم المستهدفة يحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى الفيزياء وفقاً   ٣- ٥- ١- ٦
  .  لنواتج التعلم المستهدفة علوم البيئية وفقاً يحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى الجيولوجيا وال  ٤- ٥- ١- ٦
  .  لنواتج التعلم المستهدفة يتمكن من مهارات فروع العلوم وفقاً   ٥- ٥- ١- ٦
  . تتسق مستويات تحقيق نواتج تعلم فروع العلوم  معاً   ٦- ٥- ١- ٦
  .االجتماعية العلومالمتعلم نواتج التعلم المستهدفة في  يحقق  ٦-١-٦
  .  لنواتج التعلم المستهدفة اً متعلم مستوى تحصيل مالئم فى الجغرافيا وفقيحقق ال  ١- ٦- ١- ٦
  .  لنواتج التعلم المستهدفة يحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى التاريخ وفقاً   ٢- ٦- ١- ٦
  .  لنواتج التعلم المستهدفة يحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى الفلسفة والمنطق وفقاً   ٣- ٦- ١- ٦



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٣٠  

  المؤشرات والممارسات كود الممارسة

  .  لنواتج التعلم المستهدفة جتماع وفقاً حقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى علم النفس واالي  ٤- ٦- ١- ٦
  .  لنواتج التعلم المستهدفة قتصاد واإلحصاء وفقاً اليحقق المتعلم مستوى تحصيل مالئم فى ا  ٥- ٦- ١- ٦
  .  ةلنواتج التعلم المستهدف جتماعية وفقاً يتمكن من مهارات فروع العلوم اال  ٦- ٦- ١- ٦
  .ًا جتماعية معتتسق مستويات تحقيق نواتج تعلم فروع العلوم اال  ٧- ٦- ١- ٦

  :العامةالتمكن من المهارات   ٢- ٦
  :العادات الصحية للمحافظة على صحته المتعلميتبع   ١-٢-٦
  . الغذائية السليمة، و الصحية :العادات يمارس المتعلم  ١- ١- ٢- ٦
  .دواتواألواألمان عند استخدام األجهزة  تعليمات األمنالمتعلم يراعى   ٢- ١- ٢- ٦
  .صحية داخل المؤسسةالتوعية الفي أنشطة  المتعلميشارك   ٣- ١- ٢- ٦
  : المهارات الحياتية ويوظفها بكفاءة يمتلك المتعلم  ٢-٢-٦

  .التعلم طوال الحياة مهاراتيمارس المتعلم   ١- ٢- ٢- ٦
  . يمارس المتعلم مهارات ريادة المشروعات  ٢- ٢- ٢- ٦
  :أساسيات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصال المتعلميتقن   3-٢-٦
  . يعى المتعلم أسس ومبادئ ثقافة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات  ١- 3- ٢- ٦
  .وجيا المعلومات في عمليات التعلميستخدم المتعلم تكنول  ٢- 3- ٢- ٦
  .جتماعيةاالمهارات ال المتعلم تلكيم  4-٢-٦
  . المتعلم المهارات االجتماعية السليمة مع اآلخرين يمارس  ١- 4- ٢- ٦
  .يقدر أهمية المهن الموجودة في مجتمعه  ٢- 4- ٢- ٦

  . يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات، وتحمل المسئولية  ٣- 4- ٢- ٦
   :اكتساب جوانب وجدانية إيجابية  ٣- ٦
  .العملية التعليميةيتوافر لدى المتعلم اتجاهات إيجابية نحو   ١-٣-٦
  .الدراسة بالمؤسسةيتوافر لدى المتعلم اتجاهات إيجابية نحو   ١- ١- ٣- ٦
   .وفقًا لميوله أنشطة متعددة،يشارك المتعلم في ممارسة   ٢- ١- ٣- ٦
  :وبحقوقه، وواجباته لقيم،با المتعلم يلتزم  ٢-٣-٦
  . يلتزم المتعلم بالقيم اإلجتماعية  ١- ٢- ٣- ٦
  .ء واجباتهيحرص على حقوقه، ويلتزم بأدا  ٢- ٢- ٣- ٦

  

  



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٣١  

  :المعلم : المجال السابع

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  :التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم   ١- ٧
  :نواتج التعلم المستهدفةفي ضوء  المعلم لعمليتى التعليم والتعلميخطط   ١-١-٧

  .يصمم المعلم دروسه لتحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعلم  ١- ١- ١- ٧

  .ستراتيجيات تعليم وتعلم متمركزة حول المتعلم، وتحقق نواتج التعلم المستهدفةإيصمم   ٢- ١- ١- ٧
  .يصمم أساليب وأدوات التقويم التي  تتسق مع  نواتج التعلم المستهدفة  ٣- ١- ١- ٧

  :تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم  ٢- ٧
ــتعلم المعرفيــة  ١-٢-٧ ــم مــن تنميــة جوانــب ال ــتمكن المعل ــدى الو  المهاريــةو  ي وجدانيــة ل

  :المتعلمين
  . ستراتيجيات تعليم وتعلم تحقق نواتج التعلم المستهدفةإالمعلم يستخدم   ١- ١- ٢- ٧
  .المجتمع، وتلبية احتياجاته تالمادة العلمية لتخصصه، ومشكال: بينالمعلم يربط   ٢- ١- ٢- ٧
  .لمتعلمينأنشطة ومواقف تعليمية تنمى المهارات الحياتية لدى االمعلم يستخدم   ٣- ١- ٢- ٧
  :التعلم بكفاءةعملية  المعلميدير   ٢-٢-٧
فــــي الخطــــة الزمنيــــة، بمــــا يناســــب قــــدرات المتعلمــــين، ومتطلبــــات العمليــــة المعلــــم يعــــدل    ١- ٢- ٢- ٧

  .التعليمية
  . يوظف المعلم األدوات والتجهيزات في عمليتي التعليم والتعلم  ٢- ٢- ٢- ٧
 يمتطلبــــات ذو  يتلبــــم متنوعــــة، تعلــــيم وتعلــــ اتســــتراتيجيإالمعلــــم يســــتخدم   ٣-٢-٧

  )إن وجد فى حاالت الدمج(االحتياجات الخاصة 
  .بيئة تعلم تراعي المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة المعلم يوفر  ١- ٣- ٢- ٧
  .ستراتيجيات تعليم وتعلم مالءمة لذوي االحتياجات الخاصةإالمعلم يستخدم   ٢- ٣- ٢- ٧
  .في األنشطة التربوية جات الخاصةمشاركة ذوي االحتياالمعلم يفعل   ٣- ٣- ٢- ٧
  :نواتج التعلمتحقق  إثرائية تربوية أنشطة المعلم يستخدم  ٤-٢-٧
   .المتعلمين على استخدام مصادر معرفة متعددةالمعلم يشجع   ١- ٤- ٢- ٧
   .لى العمل فى أنشطة تربوية متعددةإيوجه المعلم المتعلمين   ٢- ٤- ٢- ٧
  .ئية متنوعة؛ لتنمية المواهب لدى المتعلمينأنشطة إثراالمعلم يستخدم   ٣- ٤- ٢- ٧

  :استخدام أساليب تقويم فعالة  ٣- ٧
  :نواتج التعلمأساليب متنوعة لتقويم  المعلم ستخدمي  ١-٣-٧
  . يستخدم المعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم المعرفية  ١- ١- ٣- ٧



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٣٢  

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  .المهاريةيستخدم المعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم   ٢- ١- ٣- ٧
  يستخدم المعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم الوجدانية  ٣- ١- ٣- ٧
  . يستخدم أدوات تقويم مناسبة لذوي صعوبات التعلم  ٤- ١- ٣- ٧
  :يستفيد من نتائج تقويم المتعلمين في تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم  ٢-٣-٧
  . ين في ضوء نتائج التقويميعمل المعلم على تحسين أداءات المتعلم  ١- ٢- ٣- ٧
  . نتائج التقويم مع المعنيين لمتابعة مستوى تقدم المتعلمينالمعلم يناقش   ٢- ٢- ٣- ٧
  . من نتائج التقويم في تقديم  برامج عالجية لذوي صعوبات التعلمالمعلم يستفيد   ٣- ٢- ٣- ٧

  :فعالة ممارسة أنشطة مهنية  ٤-٧
  : باً مناس صفياً  مناخاً  المعلم يوفر  ١-٤-٧

  . خريوفر المعلم مناخًا صفيًا يشجع المتعلمين على المناقشة والحوار، وتقبل الرأي اآل  ١- ١- ٤- ٧
  . مع المتعلمين بشفافية، ومساواة، وعدالةالمعلم يتعامل   ٢- ١- ٤- ٧
  :ذاته مهنياً على تنمية  المعلميحرص   ٢-٤-٧

  . في العملية التعليميةفيها  التى شاركيوظف المعلم محتوى الدورات التدريبية   ١- ٢- ٤- ٧
  . مصادر المعرفة المتعددة في مجال تخصصه، والمجاالت التربويةالمعلم يستخدم   ٢- ٢- ٤- ٧
  . الخبرات مع الزمالءالمعلم يتبادل   ٣- ٢- ٤- ٧
  . أداءاته فى ضوء نتائج التقويمالمعلم يعدل   ٤- ٢- ٤- ٧

  

  



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٣٣  

  :المنهج الدراسي  -المجال الثامن

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  :توافر ممارسات داعمة للمنهج   ١- ٨
  :تتوافر خريطة لنواتج التعلم  ١-١-٨
  .تتناسب نواتج التعلم المستهدفة مع المرحلة الدراسية   ١- ١- ١- ٨
  .تتكامل نواتج التعلم المستهدفة معرفيًا، و وجدانيًا، ومهاريًا للمتعلم  ٢- ١- ١- ٨
  .والتعلم مع نواتج التعلم المستهدفةتتسق أنشطة التعليم   ٣- ١- ١- ٨
  .تتناسب أساليب التقويم مع نواتج التعلم المستهدفة  ٤- ١- ١- ٨
  :مهارات المتعلمينتنمية يفعل المنهج ل  ٢-١-٨
  .والقضايا، والمشكالت المعاصرة واقتراحات بحلولها الحياتيةيتناول المنهج المواقف   ١- ٢- ١- ٨
   .لمتعلمينل الحياتية مهاراتلالتنمية المنهج يستخدم   ٢- ٢- ١- ٨
  يهيئ المنهج المتعلم للعمل وريادة المشروعات  ٣- ١- ٨
  .أنواع المهن المختلفة وأهميتهاالمنهج التوعية ب يراعى  ١- ٣- ١- ٨
  .مهارات ريادة المشروعاتالمنهج يكسب   ٢- ٣- ١- ٨
  :المنهجالمتاحة في تنفيذ  البيئية والمحليةالموارد  تستخدم  ٤-١-٨
  .يها وتنميتهاالحفاظ علاستخدام الموارد البيئية و ثقافة  يسهم تنفيذ المنهج في نشر  ١- ٤- ١- ٨
  .في تنفيذ المنهجفرة االمعامل والوسائط التكنولوجية المتو  تستخدم  ٢- ٤- ١- ٨
   .توظف إمكانات المجتمع المحلى في تنفيذ أنشطة المنهج  ٣- ٤- ١- ٨
  :تج التعلم المستهدفةالتعليمية لتحقيق نوااألدلة  تستخدم  ٥-١-٨
  .تخطيط، وتنفيذ، وتقويم الدروس: ُ◌توظف أدلة المعلم في  ١- ٥- ١- ٨
   .ُ◌توظف أدلة تقويم الطالب في تحسين أداء المتعلمين  ٢- ٥- ١- ٨

  :فعالة توافر أنشطة تربوية ال صفية  ٢- ٨
  :لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة الالصفيةتستخدم األنشطة   ١-٢-٨
  .خطة لألنشطة الالصفية؛ بما يحقق نواتج التعلمتنفذ   ١- ١- ٢- ٨
  . يراعى توافر آليات لمتابعة تنفيذ خطة األنشطة الالصفية  ٢- ١- ٢- ٨
  .والمسابقاتاألنشطة  فيتشترك المؤسسة   ٣- ١- ٢- ٨
  . تتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات التربوية األخرى في مجال األنشطة التربوية  ٤- ١- ٢- ٨

  



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٣٤  

  :المناخ التربوي -سع المجال التا
  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  :توافر بيئة داعمة للتعليم والتعلم  ١- ٩
  :التربوي والنفسيلإلرشاد خدمات  توفر المؤسسة  ١-١-٩
  .تقدم المؤسسة  خدمات لإلرشاد التربوي للمتعلمين  ١- ١- ١- ٩
الختيـــار الكليـــة التـــى تؤهـــل لمهنـــة  تقـــدم المؤسســـة  خـــدمات لإلرشـــاد األكـــاديمى المتعلمـــين  ٢- ١- ١- ٩

  .معينة
  .تقدم المؤسسة  خدمات لإلرشاد التربوي للعاملين، وأولياء األمور  ٣- ١- ١- ٩
  :لعمليتي التعليم والتعلم اً داعم اً مناخ المؤسسةب يتوافر   ٢-١-٩

  .تتوافر بالمؤسسة ثقافة صحية لدى المتعلمين، والعاملين  ١- ٢- ١- ٩
  .لتجنب التعرض للمخاطر السالمةتوعية للمتعلمين عن احتياطات األمن و ة المؤسستقدم    ٢- ٢- ١- ٩
  .لرضاء العاملين والمتعلمين والمعنيين عن المؤسسة داعماً  يتوافر مناخاً   ٣- ٢- ١- ٩

  :توافر بيئة مؤثرة في العالقات المؤسسية، والقيم  ٢- ٩
  :المحليلمجتمع المؤسسة واسود المؤسسة العالقات اإلنسانية بين أعضاء ت  ١-٢-٩

  .المتبادل واالحترام ،التعاونيظهر بين أعضاء المؤسسة   ١- ١- ٢- ٩
  .المتبادل واالحترام ،التعاون يظهر بين أعضاء المؤسسة، والمجتمع المحلي  ٢- ١- ٢- ٩
  :واحترام القانونواالنتماء،  ،ثقافة المواطنةل المؤسسة مناخ داعميتوافر ب  ٢-٢-٩

  . المواطنة، واالنتماء قافةث يسود المؤسسة   ١- ٢- ٢- ٩
  .تتسم بيئة المؤسسة باالنضباط، وااللتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للعمل  ٢- ٢- ٢- ٩
  .مناخًا داعمًا للقيم سود المؤسسةي  ٣-٢-٩

  . يسود المؤسسة ثقافة داعمة للقيم  ١- ٣- ٢- ٩
  .تتسم بيئة المؤسسة بااللتزام بالقيم  ٢- ٣- ٢- ٩

 



  

  
  
  
  
  
  

  لثالثالمكون ا

  
  



  مقاييس تقدير جمال القدرة املؤسسية
  الرؤية والرسالة: األولالمجال 

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  :رؤية المؤسسة ١-١
  :معلنة لرؤية المؤسسةو  توجد وثيقة واضحة

١- ١- ١- ١  
تتســـــــم رؤيـــــــة المؤسســـــــة بالوضـــــــوح 

  .والتحديد

 صياغة الرؤية بمفردات - 
  .عامة غير واضحة

الرؤية بمفردات صياغة  - 
  .واضحة وذات معنى محدد

صياغة الرؤية بمفردات واضحة  - 
وذات معنى محدد،وتصف 
النجاحات التى ترغب المؤسسة فى 

  .تحقيقها بواقعية

صياغة الرؤية بمفردات واضحة وذات  - 
ترغب  يمعنى محدد، وتصف النجاحات الت

 .المؤسسة فى تحقيقها بواقعية
  .قبليةتعكس رؤية المؤسسة النظرة المست - 

٢- ١- ١- ١  
عـن  ونممثلـ يشارك في صـياغة الرؤيـة

 .األطراف المعنية

انفردت القيادة المؤسسية  - 
  بصياغة الرؤية

قامت القيادة المؤسسية  - 
بالتعاون مع ممثلين للمعلمين 

  .بصياغة الرؤية

من القيادة المدرسية   شارك كل - 
وممثلين عن المعلمين ومجلس 

  .صياغة الرؤية يمناء واآلباء فألا

من القيادة المدرسية وممثلين   شارك كل - 
مناء واآلباء عن المعلمين ومجلس األ

 يف وممثلين للمجتمع المحلى والمتعلمين
  .صياغة الرؤية

٣- ١- ١- ١  
  .تعي األطراف المعنية رؤية المؤسسة

تنشر القيادة المؤسسية  - 
الرؤية بوسيلة تقليدية مع 

  .عدم وعى العاملين بها

ة الرؤية تنشر القيادة المؤسسي - 
بأكثر من وسيلة مع معرفة 

  .العاملين بها

تنشر القيادة المؤسسية الرؤية  - 
بوسائل عديدة مع وعى العاملين 
بكيفية العمل على تحقيق هذه 

  .الرؤية خالل أدائهم بالمؤسسة

تنشر القيادة المؤسسية الرؤية بوسائل عديدة  - 
مع وعى العاملين ومجلس األمناء بكيفية 

هذه الرؤية خالل أدائهم العمل على تحقيق 
 .بالمؤسسة

يعى مجلس األمناء دوره فى محاسبية   - 
  .المؤسسة فى ضوء رؤيتها
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٣٧  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  :رسالة المؤسسة -٢-١
  :معلنة لرسالة المؤسسةو واضحة  توجد وثيقة ١-٢-١
١- ١- ٢- ١ 
بالوضـــــوح لمؤسســـــة ا تتســـــم رســـــالة 

  .والتحديد

صياغة الرسالة بمفردات  - 
  .عامة غير محددة

بمفردات  صياغة الرسالة - 
  .واضحة وذات معنى محدد

صياغة الرسالة بمفردات واضحة   - 
وقابلة للتحويل  ، ومحددة إجرائياً 

إلى خطط وبرامج عمل وانشطة 
تربوية، تسهم  فى النهوض 

  .بمستوى المتعلم

صياغة الرسالة بمفردات واضحة  ومحددة  - 
، وقابلة للتحويل إلى خطط وبرامج إجرائياً 
هم  فى النهوض شطة تربوية، تسأنعمل و 

 .بمستوى المتعلم
تسهم آليات تحقيق رسالة المؤسسة فى  - 

  .خدمة المجتمع المحيط بها
٢- ١- ٢- ١  
  .مؤسسةرؤية التسق الرسالة مع ت

ال تتسق رسالة المؤسسة  - 
  .مع رؤيتها

تعبر رسالة المؤسسة عن  - 
  .جزاء الرؤيةأبعض 

 رسالة المؤسسة شاملة ومعبرة تماماً  - 
  .عن الرؤية

عن  ؤسسة شاملة ومعبرة تماماً رسالة الم - 
  .الرؤية

يقيم مجلس األمناء آليات تحقيق الرسالة  - 
  .فى ضوء رؤية المؤسسة

٣- ١- ٢- ١  
 ، ومراجعتهـايشارك في صياغة  الرسـالة

 .عن األطراف المعنية ونممثل

انفردت القيادة المؤسسية  - 
  بصياغة الرسالة

قامت القيادة المؤسسية  - 
بالتعاون مع ممثلين للمعلمين 

  .بصياغة الرسالة

من القيادة المدرسية   شارك كل - 
وممثلين عن المعلمين ومجلس 

  .مناء واآلباء فى صياغة الرسالةاأل

من القيادة المدرسية وممثلين عن  شارك كل - 
وممثلين مناء واآلباء المعلمين ومجلس األ

فى صياغة  والمتعلمين يللمجتمع المحل
  .الرسالة

٤- ١- ٢- ١  
  .رسالة المؤسسة تعي األطراف المعنية

تنشر القيادة المؤسسية  - 
الرسالة  بوسيلة تقليدية 
مع عدم وعى العاملين 

تنشر القيادة المؤسسية   - 
الرسالة  بوسائل عديدة مع 

  .معرفة العاملين بها

تنشر القيادة المؤسسية الرسالة   - 
بوسائل عديدة مع وعى العاملين 
ومجلس األمناء بكيفية العمل على 

تنشر القيادة المؤسسية الرسالة  بوسائل  - 
عديدة مع وعى العاملين ومجلس األمناء 
بكيفية العمل على تحقيق هذه الرسالة خالل 
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٣٨  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

الرسالة خالل أدائهم تحقيق هذه   .بها
  . بالمؤسسة

 . أدائهم بالمؤسسة
يعى المتعلمون دورهم فى آليات تحقيق   - 

  . رسالة المؤسسة

  الحوكمة والقيادة: الثانىالمجال 
  مقاييس التقدير  تالممارسا

٤  ٣  ٢  ١  
  :توافر نظام للحوكمة الرشيدة ١-٢
  .توفر القيادة نظاما إلدارة المؤسسة يعكس القوانين واللوائح المنظمة للعمل ١-١- ٢
١- ١- ١- ٢  

بمـا يحقـق  واللـوائح توظف القيادة القوانين
  .ةـالمؤسس فاعلية

ــــوانين  -  ــــادة الق تعــــرف القي
ــــــــــــــــوائح المنظمــــــــــــــــة  والل

تعلنهـــــــــــــــا للعمــــــــــــــل، وال 
  . للعاملين بالمؤسسة

تعلـــــــــــن القيـــــــــــادة القـــــــــــوانين  -
ــــــــــــى العــــــــــــاملين  ــــــــــــوائح عل والل
موضــحة ضــرورة تطبيقهــا مــع 

علـــى الجوانـــب  حرفيـــاً التركيـــز 
  .اإلدارية

  تطبـــــق القيـــــادة القـــــوانين واللـــــوائح
علـــــى العـــــاملين بمرونـــــة وبشـــــكل 
ـــــة  ـــــل العملي يضـــــمن خدمـــــة وتفعي
التعليميــــــــــــــة بجوانبهــــــــــــــا الفنيـــــــــــــــة 

  . واإلدارية

 ق القيــــــادة القــــــوانين واللــــــوائح علــــــى تطبــــــ
العـــاملين بمرونـــة وبشـــكل يضـــمن خدمـــة 
وتفعيــل العمليــة التعليميــة بجوانبهــا الفنيــة 

 . واإلدارية

  تســـــــن القيـــــــادة الئحـــــــة داخليـــــــة لتحفيـــــــز
  .العاملين فى ظل هذه اللوائح والقوانين

٢- ١- ١- ٢  
ــــــة  ــــــادة الصــــــالحيات اإلداري توظــــــف القي

  .والتنفيذية بالمؤسسة

ـــــــــــــــــــــــــــادة تعـــــــــــــــــــــــــــرف -  القي
داريـــــــــــــــة الصـــــــــــــــالحيات اإل

والتنفيذيــــة للفئــــات المختلفــــة 
  .من العاملين بالمؤسسة

تتحقق القيادة مـن وعـى الفئـات 
المختلفــــــــــــــة مــــــــــــــن العــــــــــــــاملين 

داريــــــــــــــــــــة بصــــــــــــــــــــالحياتهم  اإل
  .والتنفيذية

  ــــــــــادة الصــــــــــالحيات توظــــــــــف القي
ـــــــــة للعـــــــــاملين، إلا ـــــــــة والتنفيذي دراي

  .وتتابع فعالية هذا التوظيف

 درايـــــــة حيات اإلتوظـــــــف القيـــــــادة الصـــــــال
والتنفيذيـــة للعـــاملين، وتتـــابع فعاليـــة هـــذا 

 .التوظيف
   تســـتفيد القيـــادة مـــن نتـــائج تقـــويم مـــردود
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٣٩  

  مقاييس التقدير  تالممارسا
٤  ٣  ٢  ١  

داريـــة توظيـــف العـــاملين للصـــالحيات اإل
  .والتنفيذية فى تطوير العملية التعليمية

٣- ١- ١- ٢  
لتفـــويض الســـلطات  نظامـــاً القيـــادة تـــوفر 

  لالختصاصات وتحديد المسئوليات طبقاً 

المهام القيادة  دتحد - 
يمكن  يوالمسئوليات الت

  .تفويضها

المهام القيادة د تحد - 
يمكن  يوالمسئوليات الت

دريب ت، ويتم تفويضها
  .العاملين عليها

 المهام والمسئوليات القيادة د تحد
، ويتم تدريب التى يمكن تفويضها

العاملين عليها، مع منح السلطة 
الالزمة لتنفيذ المهام المفوضة 

  .داءألومتابعة ا

 المهام والمسئوليات التى القيادة د تحد
، ويتم تدريب العاملين يمكن تفويضها

عليها، مع منح السلطة الالزمة لتنفيذ 
 .داءالمهام المفوضة ومتابعة األ

  تقديم التغذية الراجعة عن أداء المهام
  .المفوضة

٤- ١- ١- ٢  
تطبق القيادة التشريعات والقوانين الخاصة 

  .نساناإل بحقوق 

ــــوانين -  ــــادة الق  تعــــرف القي
والتشــــــــريعات الخاصــــــــة 

وال  نســـــــــــاناإلبحقـــــــــــوق 
تعلنهـــــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــــاملين 

  . بالمؤسسة

 القــــــــــــوانينتعلـــــــــــن القيـــــــــــادة  -
 والتشـــــريعات الخاصـــــة بحقـــــوق 

ــــــــــــى العــــــــــــاملين نســــــــــــان اإل عل
موضــــــــحة ضــــــــرورة تطبيقهــــــــا 

  .إلعداد المتعلم

  والتشــريعات  القــوانينتفعــل القيــادة
وتتـــابع نســـان اإل الخاصــة بحقـــوق 

التـــزام العـــاملين بهـــا داخـــل  مـــدى
الفصــل والمؤسســة، وتعمــل علـــى 
نشــر ثقافــة مراعــاة  حقــوق الطفــل 
  .لدى جميع العاملين والمتعلمين

  والتشريعات الخاصـة  القوانينتفعل القيادة
وتتــــــابع مــــــدى التــــــزام نســــــان اإل بحقــــــوق 

العـــاملين بهـــا داخـــل الفصـــل والمؤسســـة، 
وتعمــل علــى نشــر ثقافــة مراعــاة  حقــوق 

 .لدى جميع العاملين والمتعلمين الطفل
  نشـــطة لنشـــر ثقافـــة مراعـــاة أتنفـــذ القيـــادة

  .حقوق الطفل للمجتمع المحيط
  القرار وصنعدارة المؤسسة إأساليب ديمقراطية في تتبع القيادة  ٢-١- ٢
١- ٢- ١- ٢  

األطــراف  مشــاركةعلــى  القيــادة تحــرص
  تنفــــــــرد القيــــــــادة بصـــــــــنع

  .ل المؤسسةالقرار داخ
  يشـــــترك عـــــدد محـــــدود مـــــن

العـــاملين فــــى صــــنع بعــــض 
  تشــــــــــرك القيــــــــــادة ممثلــــــــــين عــــــــــن

العــــــــاملين والمتعلمــــــــين ومجلــــــــس 
  تشــــــرك القيــــــادة ممثلــــــين عــــــن العــــــاملين

منــاء  فـــى صـــنع والمتعلمــين ومجلـــس األ
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٤٠  

  مقاييس التقدير  تالممارسا
٤  ٣  ٢  ١  

منــــاء  فــــى صــــنع القــــرار، مــــع األ  .القرارات   .المعنية فى صنع القرار
ضــوء  يفــ يداء المؤسســتقيــيم األ

  .هذه القرارات

 يفــــ يداء المؤسســــقيــــيم األالقــــرار، مــــع ت
 .ضوء هذه القرارات

  والمتعلمـين  مجلـس األمنـاءتشرك القيـادة
  .نتائج القرارات المتخذةتقييم  فى 

٢- ٢- ١- ٢  
علــى تفعيــل لــوائح وقــرارات القيــادة تحــرص 

  .تشكيل مجلس األمناء ومهامه

  القيـــــــــــــــــــــادة ال تقـــــــــــــــــــــوم 
لـــوائح جراءات لتفعيـــل إبـــ

وقـــرارات تشـــكيل مجلـــس 
  .مهومها األمناء

  فــى  تشــكل مجلــس األمنــاء
ـــــــوائح والقـــــــرارات،  ضـــــــوء الل

  .دون تفعيل مهامه

  فـى ضـوء  تشكل مجلـس األمنـاء
اللـــــــوائح والقـــــــرارات، مـــــــع تفعيـــــــل 
مهامـــــــــــه بمـــــــــــا يـــــــــــدعم العمليـــــــــــة 

  .التعليمية

  فـى ضـوء اللـوائح  تشكل مجلس األمنـاء
والقـــرارات، مـــع تفعيـــل مهامـــه بمـــا يـــدعم 

 .العملية التعليمية
  ت مــــــع مجــــــالس أمنــــــاء تتبــــــادل الخبــــــرا

  .المؤسسات التعليمية األخرى
٣- ٢- ١- ٢  

مقترحــــات اللتلقــــى  نظامــــاً  القيــــادة  تــــوفر
  . ، والتعامل معهاشكاوىالو 

  تتلقــى القيــادة المقترحــات
و الشــــكاوى دون اتخــــاذ أ
  .جراءات مناسبةإ

  ـــــــــــــــادة مـــــــــــــــع تتعامـــــــــــــــل القي
المقترحــــــــــــــــات والشــــــــــــــــكاوى 

جـراءات إليهـا دون إالمقدمة 
  .معهامناسبة للتعامل 

  ـــــادةتتعامـــــل مـــــع المقترحـــــات  القي
والشـــــكاوى بإيجابيـــــة وموضـــــوعية 

جل النهوض بمستوى األداء أمن 
ــــــائج  ــــــن عــــــن نت المؤسســــــى، وتعل
فحص هـذه الشـكاوى والمقترحـات 

تمــــــــت فـــــــــى  يجــــــــراءات التــــــــواإل
  .التعامل معها

  مع المقترحات والشـكاوى القيادة  تتعامل
جــل النهــوض أبإيجابيــة وموضــوعية مــن 

داء المؤسســــى، وتعلــــن عــــن بمســــتوى األ
نتــائج فحــص هــذه الشــكاوى والمقترحــات 

جــــــراءات التــــــى تمــــــت فــــــى التعامــــــل إلوا
 .معها

 للتعامـل مـع  ياً لكترونإ اً توفر القيادة نظام
  .المقترحات والشكاوى

٤- ٢- ١- ٢  
علــى تحقيــق رضــا العــاملين القيــادة تعمــل  

  ال تهــــتم القيــــادة بتحقيــــق
ن عـــــــن رضـــــــاء العـــــــاملي

 يتتعـــــــرف الصـــــــعوبات التـــــــ 
تعوق رضاء  العاملين دون 

 يـــــــة واضـــــــحة آلالقيـــــــادة  تســـــــتخدم
ــــيم رضــــاء العــــاملين  ومحــــددة لتقي

 ــــادة  ســــتخدمت ــــة واضــــحة ومحــــددة آالقي لي
وليــاء أ(العــاملين والمعنيــين   لتقيــيم رضــا
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٤١  

  مقاييس التقدير  تالممارسا
٤  ٣  ٢  ١  

يــة واضــحة للتغلـــب آلوجــود   .المؤسسة  . والمعنيين باألمر
  . عليها 

 -مـــــــــوروليـــــــــاء األأ (والمعنيـــــــــين 
ــــــــــىأ  -عضــــــــــاء المجتمــــــــــع المحل

وتســـــتفيد مـــــن  دوريـــــاً ) المتعلمـــــين
النتــــــائج فــــــى تحقيــــــق مزيــــــد مــــــن 

  . الرضا

 -يعضـــــاء المجتمـــــع المحلـــــأ -مـــــوراأل
وتستفيد من النتائج فى  دورياً ) المتعلمين

 . تحقيق مزيد من الرضا
  لكترونياً إالعاملين   تقييم رضا .  

  .وانقطاعهمالمتعلمين  تغيب القيادة آليات للحد من وفرت ٣-١- ٢
  ١- ٣- ١- ٢  

تــــوفر القيــــادة  نظامــــًا لرصــــد أســــباب 
  .واالنقطاعحاالت الغياب المرتفعة، 

   توجـــــــــــــــــــــــــه القيـــــــــــــــــــــــــادة
المختصـــــــــــــــين لرصـــــــــــــــد 
حــــــــــــــــــــــاالت الغيــــــــــــــــــــــاب 

  .واالنقطاع

   تحـــدد القيـــادة نســـب غيـــاب
  . وانقطاع المتعلمين

  تحـــدد القيـــادة بمشـــاركة المعلمـــين
ســــــــباب حــــــــاالت أخصــــــــائيين واإل

الغيـــــــــــاب المتكـــــــــــرر واالنقطـــــــــــاع 
المتعملــين فــى ضــوء هــذه  لــبعض
  .النسب

  تحـــــــــــدد القيـــــــــــادة بمشـــــــــــاركة المعلمـــــــــــين
ســـــباب حـــــاالت الغيـــــاب أخصـــــائيين واإل

المتكرر واالنقطاع لبعض المتعملين فى 
 .ضوء هذه النسب

  ًلتســــجيل  اً لكترونيــــإ تــــوفر القيــــادة نظامــــا
  .غياب المتعلمين فى الصفوف المختلفة

٢- ٣- ١- ٢  
يــاب، تتخــذ إجــراءات  للحــّد مــن أســباب الغ

  .واالنقطاع

  تطبـــــق القيــــــادة الالئحــــــة
  .الداخلية للغياب

  ـــادة ـــم القي ـــاء االمـــور أتعل ولي
  .بأول والً أبنائهم أبغياب 

  ــــــى ــــــادة المتعلمــــــين عل تحفــــــز القي
جــــراءات للحــــد إالحضــــور وتتخــــذ 

مـــــــن حـــــــاالت الغيـــــــاب المتكـــــــرر 
ســـــــــــبابها ، أل واالنقطـــــــــــاع وفقـــــــــــاً 

  .مورولياء األأبالتعاون مع 

 لمـــين علـــى الحضـــور تحفـــز القيـــادة المتع
وتتخذ إجراءات للحد من حاالت الغيـاب 
المتكـــــــرر واالنقطـــــــاع وفقـــــــًا ألســـــــبابها ، 

 .بالتعاون مع أولياء األمور
   تحــرص القيــادة علــى مشــاركة المجتمــع

جــراءات الحــد مــن حــاالت إالمحلــى فــى 
  .الغياب واالنقطاع
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٤٢  

  مقاييس التقدير  تالممارسا
٤  ٣  ٢  ١  

  دعم مجتمع التعلم ٢- ٢
  .تعلم داخل المؤسسةتدعم القيادة عمليتي التعليم وال ١-٢- ٢
١- ١- ٢- ٢  

ــتعلم المتمركــزة حــول  ــادة بيئــة ال تــدعم القي
  .المتعلم

  تتعـــــــــرف القيـــــــــادة بيئـــــــــة
الـــــتعلم المتمركـــــزة حـــــول 

  .المتعلم

   تــــــوفر القيــــــادة المتطلبــــــات
الماديــــــــــــــة لبيئــــــــــــــة الــــــــــــــتعلم 
المتمركــــــــزة حــــــــول المــــــــتعلم 

 -خامــات -وســائل تعليميــة(
  ....)-جهزةأ

 لــم تــوفر القيــادة متطلبــات بيئــة تع
ـــاخ : المتمركـــزة حـــول المـــتعلم المن

اآلمـن للمــتعلم، تلبـى االحتياجــات 
التدريبيــــة  للمعلمــــين، ومتطلبــــات 

  . نشطة التربويةتنفيذ األ

  تـــــــــوفر القيـــــــــادة متطلبـــــــــات بيئـــــــــة تعلـــــــــم
المنـــاخ اآلمـــن : المتمركـــزة حـــول المـــتعلم

للمـــــــتعلم، تلبـــــــى االحتياجـــــــات التدريبيـــــــة 
نشــــــطة للمعلمــــــين، ومتطلبــــــات تنفيــــــذ األ

 .لتربويةا
  تستخدم التغذية الراجعة من العاملين فى

جـــل دعـــم أهـــا مــن ئداأالمؤسســة لتطـــوير 
  .بيئة التعلم المتمركزة حول المتعلم

٢- ١- ٢- ٢  
لمتابعــــــة تقــــــدم  نظامــــــاً  القيــــــادة  تــــــدعم

ــــــواتج الــــــتعلم  ــــــى ضــــــوء ن ــــــين ف المتعلم
  .المستهدفة

   ــــادة مصــــادر تحــــدد القي
الحصــــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــــى 

داء أمعلومـــــــــــــات عـــــــــــــن 
   .المتعلمين

   تعتمــــــد القيــــــادة فــــــى تتبــــــع
مســــــــتوى المتعلمــــــــين علــــــــى 
 يالنســـب المئويـــة للنجـــاح فـــ

المــواد الدراســية فــى الصــف 
ومقارنتهــــــا بنســــــب  يالنهــــــائ

.عوام السابقةالنجاح فى األ
  

  تعتمــــــــد القيــــــــادة علــــــــى مصــــــــادر
ـــــــــات  ـــــــــل(المعلومـــــــــات والبيان : مث

االختبـــــــارات الشـــــــهرية والفصـــــــلية 
ن إتقـــــارير المـــــوجهين -والســـــنوية
تقــــارير مشــــرفى المــــواد  -وجــــدت

-نجــــــــــازملفــــــــــات اإل -الدراســــــــــية
-المالحظــــة المباشــــرة للمتعلمــــين
 -نتــــائج فحــــص خــــرائط المــــنهج 

   تعتمــد القيــادة علــى مصــادر المعلومــات
االختبـــــارات الشـــــهرية : مثـــــل(والبيانـــــات 

ن إتقـارير المـوجهين -والفصلية والسـنوية
 -تقارير مشرفى المواد الدراسية -وجدت

المالحظـــــــة المباشـــــــرة -نجـــــــازملفـــــــات اإل
نتــائج فحــص خــرائط المــنهج -للمتعلمــين

فـى تتبــع مـدى تحقيــق المتعلمــين  )... -
التعلم على مستوى المواد الدراسـية  نواتج
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٤٣  

  مقاييس التقدير  تالممارسا
٤  ٣  ٢  ١  

ــــــــق  )... ــــــــع مــــــــدى تحقي ــــــــى تتب ف
المتعلمـــــــين نـــــــواتج الـــــــتعلم علـــــــى 
مســــــــتوى المــــــــواد الدراســــــــية فــــــــى 
الصــفوف المختلفــة، ويســتفاد مــن 

داء أنتـــائج المتابعـــة فـــى تحســـين 
ن المتعلمـــــــين، وتحفيـــــــز المتميـــــــزي

  .منهم

فـــــى الصـــــفوف المختلفـــــة، ويســـــتفاد مـــــن 
ـــــــــــى تحســـــــــــين  ـــــــــــائج المتابعـــــــــــة ف داء أنت
 .المتعلمين، وتحفيز المتميزين منهم

  تقـــــــــيم القيـــــــــادة المتعلمـــــــــين فـــــــــى ضـــــــــوء
  .المستويات المعيارية للخريج

٣- ١- ٢- ٢  
لمتابعــــــة أداء  نظامــــــاً  القيــــــادة    تطبــــــق

  .المعلمين وتقويمهم

  القيــــــادة مصــــــادر تحــــــدد
الحصــــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــــى 

داء أمعلومـــــــــــــات عـــــــــــــن 
  المعلمين 

  تعتمــــــــد القيــــــــادة فــــــــى تتبــــــــع
مســــــــــــتوى أداء  المعلمــــــــــــين 
وتقويمهم على تقييم مشرفى 

 .المادة والموجهين
  

  تعتمــد القيــادة علــى كافــة مصــادر
ـــــــــات  ـــــــــل(المعلومـــــــــات والبيان : مث

تقـــــــــــارير  -تقـــــــــــارير المـــــــــــوجهين 
 -مشــــــــــــــرفى المــــــــــــــواد الدراســــــــــــــية

-رة للمعلمـــــينالمالحظـــــة المباشـــــ
نتـــــــــائج المتعلمـــــــــين فـــــــــى نـــــــــواتج 

آراء -مـــوروليـــاء األأآراء  -الـــتعلم
فى تتبع مدى مسـتوى  )المتعلمين

داء المعلمـــين وتقـــويمهم، ويحلـــل أ
نتـــائج المتابعـــة ليســـتفيد منهـــا فـــى 

هـم، وتحفـز المتميـزين ئداأتحسين 
  .منهم

  تعتمــــــــد القيــــــــادة علــــــــى كافــــــــة مصــــــــادر
ـــــــل(المعلومـــــــات والبيانـــــــات   تقـــــــارير: مث

تقــــــــارير مشــــــــرفى المــــــــواد  -المــــــــوجهين 
 -المالحظة المباشرة للمعلمين -الدراسية

آراء  -نتــائج المتعلمــين فــى نــواتج الــتعلم
فى تتبـع  )آراء المتعلمين -مورولياء األأ

داء المعلمـــين وتقـــويمهم، أمـــدى مســـتوى 
ويحلــل نتــائج المتابعــة ليســتفيد منهــا فــى 

 .هم، وتحفز المتميزين منهمئداأتحسين 
  ــــــــى ضــــــــوء ت ــــــــادة المعلمــــــــين ف ــــــــيم القي ق

  . المستويات المعيارية للمعلم
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٤٤  

  مقاييس التقدير  تالممارسا
٤  ٣  ٢  ١  

  .تدعم القيادة التنمية المهنية لجميع العاملين بالمؤسسة ٢-٢- ٢
١- ٢- ٢- ٢  

  .تدعم القيادة وحدة التدريب والجودة
  ـــــــــوفر القيـــــــــادة خطـــــــــط ت

للتــــــدريب دون االهتمــــــام 
ــــادرة  ــــد الكــــوادر الق بتحدي

  .على تنفيذها

  داد عــــإتشــــجع القيــــادة علــــى
برامج وخطط تدريبية وتوفر 
المــوارد الماديــة الالزمــة لهــا 

  دون متابعة تنفيذها

 تـــــــوفر القيـــــــادة والمـــــــوراد الماديـــــــة 
البشــــــــــرية الكــــــــــوادر و  المالئمــــــــــة 
لتفعيــــل وحــــدة التــــدريب المؤهلــــة  
وتتــابع ســير العمــل بهــا والجــودة، 

للتأكـــد مـــن قـــدرتها علـــى تصـــميم 
وتنفيـــذ وتقـــويم البـــرامج التدريبيـــة، 

فـــــى  هـــــاســـــتفادة مـــــن  مخرجاتاالو 
  .يتطوير األداء المؤسس

 المالئمــــة  تــــوفر القيــــادة والمــــوراد الماديــــة
لتفعيــل وحــدة البشــرية المؤهلــة  الكــوادر و 

وتتابع سير العمـل بهـا والجودة، التدريب 
للتأكـــد مـــن قـــدرتها علـــى تصـــميم وتنفيـــذ 

واالســتفادة مــن وتقــويم البــرامج التدريبيــة، 
.ي داء المؤسسفى تطوير األ هامخرجات

  توفر القيادة الفرص لتبادل الخبـرات بـين
وحـــــــــدة التـــــــــدريب والجـــــــــودة بالمؤسســـــــــة 

 خــرىوالوحــدات المماثلــة بالمؤسســات األ
.  

٢- ٢- ٢- ٢  
  .المتميزين من العاملينالقيادة   تدعم 

  تــدعم  القيــادة المتميــزين
مـــــــــــــــن العـــــــــــــــاملين دون 

  .تطبيق معايير محددة

  توفر القيادة معايير الختيار
ــــزين بحيــــث  العــــاملين المتمي
ـــــــــى االنضـــــــــباط  ترتكـــــــــز عل

  .والمواظبة فقط

  ـــــار ـــــادة معـــــايير الختي ـــــق القي تطب
العاملين المتميزين، بحيث ترتكـز 

داء أهـــذه المعـــايير علـــى تطـــوير 
المـتعلم ورعايتــه، وتحقيــق معــايير 
جــــودة األداء بالمؤسســــة، وتــــدعم 

ـــاً  هـــؤالء المتميـــزين ماديـــاً   أومعنوي
بحضـور على مسـتوى المؤسسـة و 

ممثلــين للمجتمــع المحلــى واإلدارة 

  تطبـــق القيـــادة معـــايير الختيـــار العـــاملين
المتميـــزين، بحيـــث ترتكـــز هـــذه المعـــايير 

داء المــــــــتعلم ورعايتــــــــه، أعلــــــــى تطــــــــوير 
وتحقيق معـايير جـودة األداء بالمؤسسـة، 

 ومعنويـــاً  وتـــدعم هـــؤالء المتميـــزين ماديـــاً 
ثلين على مستوى المؤسسة وبحضور مم

 .و المديريةأواإلدارة  يللمجتمع المحل
  تعلــن المؤسســة عــن العــاملين المتميــزين
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٤٥  

  مقاييس التقدير  تالممارسا
٤  ٣  ٢  ١  

  .بآليات مختلفة  . او المديرية

٣- ٢- ٢- ٢  
القيــــادة العــــاملين علــــى التنميــــة  تشــــجع

  .المهنية المستدامة

  ال تشـــــــــــــــــــجع القيـــــــــــــــــــادة
ـــــة  ـــــى التنمي العـــــاملين عل

  .المهنية

  تحــــــــــدد القيـــــــــــادة مجـــــــــــاالت
التنميـــــــة المهنيـــــــة للعـــــــاملين 

الحلقــات النقاشــية النــدوات و (
ـــــــــــــــــــــة والبحـــــــــــــــــــــوث اإل جرائي

والمــــــــــــؤتمرات، والتــــــــــــدريب، 
، دون ارتباطهـــــــــــــــــــــــــــــــا ....)

  .باحتياجات المؤسسة

  ًللتنميـــــــــة  تـــــــــوفر القيـــــــــادة فرصـــــــــا
النــــــــــــدوات (المهنيــــــــــــة للعــــــــــــاملين 

والحلقـــــــــات النقاشـــــــــية والبحـــــــــوث 
جرائيــة والمــؤتمرات، والتــدريب، اإل

، ومســـاعدتهم علـــى اختيـــار ....)
مصـادر  الموضوعات، مع تـوفير

المعرفــــــــــــة المناســــــــــــبة، وتيســــــــــــير 
إجراءهـــا واالســـتفادة مـــن نتائجهـــا 

  .داء المؤسسةأتطوير  يف

   ًللتنميــــــة المهنيــــــة  تــــــوفر القيــــــادة فرصــــــا
النــــدوات والحلقــــات النقاشــــية  (للعــــاملين 

جرائيــــــــــــــة والمــــــــــــــؤتمرات، والبحــــــــــــــوث اإل
ـــــــدريب،   ـــــــى ....)والت ، ومســـــــاعدتهم عل

اختيار الموضوعات، مع توفير مصـادر 
ـــــــة المناســـــــبة، وتيســـــــير إجراءهـــــــا الم عرف

داء أواالســتفادة مــن نتائجهــا فــى تطــوير 
 .المؤسسة

  ـــــادة ـــــوفر القي ـــــة تســـــاعد المؤسســـــات آت لي
التنميـة خرى على االستفادة من نتائج األ

  .المهنية
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٤٦  

  الموارد البشرية والمادية: المجال الثاث
تقدير   مقاييس التقدير  الممارسات

  ٤  ٣  ٢  ١  الممارسة
    :الموارد البشرية، وتنميتها يفتوظ ١- ٣

    .الموارد البشرية لتحسين األداء بالمؤسسةالمؤسسة  توظف ١-١-٣

١- ١- ١- ٣  
لمــوارد توظــف المؤسســة ا

لتحقيــــق نــــواتج البشــــرية 
  .التعلم المستهدفة

  تعد المؤسسة قاعدة
بيانات عن مؤهالت  
ومهارات وخبرات 

 -معلمين(العاملين
..) -داريينإ -خصائيينإ

  .االستفادة منهادون 

  تعد المؤسسة قاعدة بيانات عن
مؤهالت  ومهارات وخبرات 

 - خصائيينإ -معلمين( العاملين
وتعمل على ..) -داريينإ

  .االستفادة من بعضها

  تعد المؤسسة قاعدة بيانات عن
مؤهالت  ومهارات وخبرات 

 -خصائيينإ -معلمين( العاملين
والمتعلمين بها ..) -داريينإ

بتوصيف المهام وتحديد قائمة 
 ينشطة التالالزمة لتنفيذ األ

. تحقق نواتج التعلم المستهدفة
وتوظيف الخبرات البشرية 

-سد العجز -  استثمار الوقت(
بالمؤسسة ... ) -تبادل الخبرات

طبقا لمتطلبات هذا التوصيف مع 
مراعاة العدالة والموضوعية بما 

  .يفعل العملية التعليمية

 عن مؤهالت   تعد المؤسسة قاعدة بيانات
 - معلمين( ومهارات وخبرات العاملين

والمتعلمين بها ..) -داريينإ -خصائيينإ
وتحديد قائمة بتوصيف المهام الالزمة 

نشطة التى تحقق نواتج التعلم لتنفيذ األ
 (وتوظيف الخبرات البشرية . المستهدفة

تبادل  -سد العجز -  استثمار الوقت
بات لمتطل بالمؤسسة طبقاً ...) -الخبرات

هذا التوصيف مع مراعاة العدالة 
 .والموضوعية بما يفعل العملية التعليمية

  لكترونية لتوظيف إتوفر قاعدة بيانات
الخبرات البشرية مع متطلبات المهام 

  .التعليمية

  

٢- ١- ١- ٣  
تطبــــق المؤسســــة آليــــات 

  ال تستخدم المؤسسة
آليات لتقويم كفاءة 

  تعتمد المؤسسة فى تقويمها
لكفاءة توظيف مواردها البشرية 

  دوات تقويم أتستخدم المؤسسة
متعددة للتأكد من مدى توظيف 

  دوات تقويم متعددة أتستخدم المؤسسة
للتأكد من مدى توظيف كافة الموارد 
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٤٧  

تقدير   مقاييس التقدير  الممارسات
  ٤  ٣  ٢  ١  الممارسة

كفــــــاءة توظيــــــف تقــــــويم 
  .مواردها البشرية

على آراء نسبة قليلة من هذه   .وظيف مواردها البشريةت
  .الموارد

داء أكافة الموارد البشرية فى 
المالحظة ( المهام المختلفة

فحص نتائج  -المناقشة -المباشرة
-استطالع رأى -المهامداء أ

، وتطبيق تلك األدوات على ...)
عينة ممثلة من هذه الموارد 
بصفة مستمرة، مع االستفادة من 
نتائج التقويم لضمان جودة 

  . توظيف الموارد البشرية

 (       داء المهام المختلفة أالبشرية فى 
فحص  -المناقشة -المالحظة المباشرة

، ...)-استطالع رأى -داء المهامأنتائج 
وتطبيق تلك األدوات على عينة ممثلة 
من هذه الموارد بصفة مستمرة، مع 
االستفادة من نتائج التقويم لضمان جودة 

 .توظيف الموارد البشرية
  استطالع آراء المتعلمين فى كفاءة

  .البشريةتوظيف المؤسسة لمواردها 
    :البشريةو للتنمية المهنية  خططيوجد بالمؤسسة  ٢-١-٣

١- ٢- ١- ٣  
يوجــد خطــة مفعلــة لتنميــة 
  .مهارات األمن والسالمة

  تتوافر لدى المؤسسة
خطة غير مفعلة لمهارات 

  .من والسالمةاأل

  خطة يتم لدى المؤسسة تتوافر
تفعيلها فى تنمية بعض مهارات 

  من والسالمةاأل

 خطة تنمية مهارات  تنفذ المؤسسة
زمات دارة األإ من والسالمة و أاال

والكوارث لدى العاملين 
سعافات اإل: مثل (والمتعلمين 

دخول  - الحرائق -وليةاأل
لى إ المتعلمين والخروج من و 

التعامل مع - و الفصلأالمدرسة 
الكوارث  -جهزة الخطرةاأل

 -مصادر الكهرباء- الطبيعية
.(....  

 من هارات األتنفذ المؤسسة خطة تنمية م
زمات والكوارث  لدى دارة األإ والسالمة و 

سعافات إلا: مثل (العاملين والمتعلمين 
دخول المتعلمين  -الحرائق -وليةاأل

- و الفصلألى المدرسة إ والخروج من و 
الكوارث  -جهزة الخطرةالتعامل مع األ

 ....). -مصادر الكهرباء- الطبيعية

  تتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات
من والسالمة لمعنية لتنمية مهارات األا

  .لدى العاملين
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٤٨  

تقدير   مقاييس التقدير  الممارسات
  ٤  ٣  ٢  ١  الممارسة

٢- ٢- ١- ٣  
للتنميـة يوجد خطة مفعلـة 

  .للعاملينالمهنية 

  تعتمد التنمية المهنية
للعاملين بالمؤسسة على 
برامج التدريب المركزى 

  ...).-المديرية -دارةاإل(

  تتوافر خطة غير مفعلة للتنمية
المهنية للعاملين  دون مراعاة 

ياجات التدريبية لهم االحت
  .لتحقيق نواتج التعلم

 خطة التنمية المهنية  تفعل
للعاملين فى ضوء احتياجاتهم 
التدريبية بمشاركة المعنيين فى 
تصميم خطة التنمية وتنفيذها 
وتقويم مردود برامجها فى تحقيق 
نواتج التعلم المستهدفة، 
واالستفادة من التغذية الراجعة فى 

  .  لمهنيةتطوير خطة التنمية ا

  خطة التنمية المهنية للعاملين فى تفعل
ضوء احتياجاتهم التدريبية بمشاركة 
المعنيين فى تصميم خطة التنمية 
وتنفيذها وتقويم مردود برامجها فى تحقيق 
نواتج التعلم المستهدفة، واالستفادة من 
التغذية الراجعة فى تطوير خطة التنمية 

 .  المهنية

 متخصصين فى  تستعين المؤسسة بخبراء
عداد وتفعيل خطة التنمية المهنية إ

  .للعاملين

  

    :مواصفات التربويةال يستوفى يمدرسمبنى  توافر ٢-٣

    يتوافر بالمبنى البنية الداعمة للعملية التعليمية ١-٢-٣

١- ١- ٢- ٣  
يستوفي المبنـى المدرسـي 
مواصــــــــــــــفات األمــــــــــــــن 

  . والسالمة

  تتوافر بعض عوامل
من والسالمة دون األ
  .وافر التجهيزاتت

 من تتوافر بعض عوامل األ
والسالمة مع توافر التجهيزات 

  .ماكن محدودة بالمؤسسةأفى 

 من والسالمة فى تتوافر عوامل األ
-ساللم  - رضياتأ( المبنى 

 -المعامل-فنية األ - نوافذ
مداخل ومخارج  - الممرات

مصادر  -المؤسسة والفصول
وتتوافر ) التهوية الجيدة -الكهرباء

جهزة أ (     هيزات الالزمةالتج
خراطيم  -طفايات الحريق -نذارإ

 من والسالمة فى المبنى تتوافر عوامل األ
 - فنيةاأل -نوافذ-ساللم  - رضياتأ( 

مداخل ومخارج  -الممرات - المعامل
 - مصادر الكهرباء -المؤسسة والفصول
وتتوافر التجهيزات ) التهوية الجيدة

 -طفايات الحريق-نذارإجهزة أ(الالزمة 
ماكن متعددة أفى ...)  -خراطيم المياه

ومعروفة مع الصيانة الدورية للمبنى 
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ماكن متعددة أفى ...)  -المياه
ومعروفة مع الصيانة الدورية 

  .للمبنى والتجهيزات والمرافق

 .والتجهيزات والمرافق
 ماكن المختلفة توجد آلية لالتصال بين األ

  .فى المؤسسة تستخدم فى حالة الطوارئ

٢- ١- ٢- ٣ 
عداد ومساحات أتتناسب  

الفصــــــــــول وتجهيــــــــــزات 
ـــــــع  عـــــــداد إالدراســـــــية م

المتعلمـــــــين وخصـــــــائص 
  .نموهم

 بالمؤسسة فصول  يتواجد
غير كافية ألعداد 

  .المتعلمين

  بالمؤسسة فصول غير يتواجد
كافية ألعداد المتعلمين وبها 

دراج ال تتناسب مع إ مقاعد و 
  .المرحلة العمرية المتعلمين

 لفصول تتناسب أعداد ا
عداد المتعلمين أومساحاتها مع 

وتكون مجهزة بالمقاعد واألدراج 
المناسبة للمرحلة العمرية 

حجم  -االرتفاع( للمتعلمين
سهولة  -األعداد  —المتعلمين
، ومنضدة للمعلم،  ...)-الحركة

وسبورة مناسبة من حيث اللون 
و أواالرتفاع، مع توافر دواليب 

رفف يستخدمها المتعلمين فى أ
ضاءة إفظ متعلقاتهم، ومصادر ح

وتهوية مناسبة وآمنة تراعى 
  .من والسالمةعوامل األ

  تتناسب أعداد الفصول ومساحاتها مع
عداد المتعلمين وتكون مجهزة بالمقاعد أ

واألدراج المناسبة للمرحلة العمرية 
—حجم المتعلمين -االرتفاع( للمتعلمين
، ومنضدة ...)-سهولة الحركة -األعداد 
، وسبورة مناسبة من حيث اللون للمعلم

رفف أو أواالرتفاع، مع توافر دواليب 
يستخدمها المتعلمين فى حفظ متعلقاتهم، 

ضاءة وتهوية مناسبة وآمنة إومصادر 
 .من والسالمةتراعى عوامل األ

  دوات تكنولوجيه أو أتتوافر وسائل معينة
تصلح لتدريس المواد الدراسية المختلفة 

  . داخل الفصل

  

٣- ١- ٢- ٣  
مســـــــــــــاحة تتناســـــــــــــب  

مـــــع وتجهيـــــزات  الفنـــــاء 
وخصـــــــــــــائص د اعـــــــــــــدأ

  .المتعلمين

  يتوافر بالمؤسسة فناء به
مالعب غير مناسبة من 
حيث المساحة والتجهيزات 

  .عداد المتعلمينأمع 

  يتوافر فناء به مالعب مناسبة
ألعداد المتعلمين من حيث 

  .المساحة ولكنها غير مجهزة

 عب يتوافر  بالمؤسسة فناء به مال
مناسبة مع اعداد المتعلمين وبه 

متطلبات  -المقاعد(التجهيزات 
 - لعاب الرياضية المختلفةاأل

رضية الملعب أ -سارية العلم

يتوافر  بالمؤسسة فناء به مالعب  -
عداد المتعلمين وبه التجهيزات أمناسبة مع 

لعاب الرياضية متطلبات األ -المقاعد (
ضية الملعب أر  -سارية العلم - المختلفة

  



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٥٠  

تقدير   مقاييس التقدير  الممارسات
  ٤  ٣  ٢  ١  الممارسة

سالل  –مناسبة وآمنة 
حواض وصنابير أ-المهمالت

المناسبة للمرحلة العمرية ) مياه
نشطة والالزمة لممارسة األ

المختلفة، مع مراعاة عوامل 
  . من والسالمةاأل

حواض أ -سالل المهمالت –مناسبة وآمنة 
المناسبة للمرحلة العمرية ) وصنابير مياه

ع نشطة المختلفة، موالالزمة لممارسة األ
   .من والسالمةمراعاة عوامل األ

  .يتوافر بالفناء مساحات خضراء مناسبة-

٤- ١- ٢- ٣ 
يتوافر بالمؤسسة حجرات  

مجهـزة ومناسـبة للعـاملين 
  .بها

يتوافر بالمؤسسة حجرات  - 
للقيادة وال تتوافر حجرات 

  . للعاملين بالمؤسسة

  يتوافر حجرات للقيادة ولبعض
للعاملين دون كفاية التجهيزات 

  .لمتوفرة لطبيعة عملهما

  تتوافر بالمؤسسة حجرات للقيادة
والعاملين والزائرة الصحية مجهزة 
بالمعدات الالزمة والمناسبة 

 - مناضد -كراسى(لطبيعة العمل 
 -اجهزة كمبيوتر -دواليب
االضاءة -ماكينة تصوير -تليفون

مع مراعاة ...) -والتهوية الجيدة
  .عوامل االمن والسالمة

  سسة حجرات للقيادة والعاملين تتوافر بالمؤ
والزائرة الصحية مجهزة بالمعدات الالزمة 

 - كراسى(والمناسبة لطبيعة العمل 
 - جهزة كمبيوترأ -دواليب -مناضد
ضاءة اإل-ماكينة تصوير -تليفون

مع مراعاة عوامل ...) -والتهوية الجيدة 
 .من والسالمةاأل
  يتوافر بالمؤسسة شبكة داخلية لالتصال

  .لين بالحجرات المختلفةبين العام

  

٥- ١- ٢- ٣ 
 المرافــق الصــحيةتتــوافر  

  .الصالحة لالستخدام

  تتوافر المرافق الصحية
بالمؤسسة ولكنها ال 

عداد أتتناسب مع 
المتعلمين وال تصلح 

  .لالستخدام 

  تتوافر المرافق الصحية
عداد أبالمؤسسة وتتناسب مع 

العاملين والمتعلمين وال يتوافر 
و الصيانة أافة دوات النظأبها 

  .الدورية

  داد المرافق الصحية أعتتناسب )
حواض وصنابير أ - دورات المياه 

عداد العاملين أمع )  -مياه
والمتعلمين وتراعى هذه المرافق 

مع ) اثإن - ذكور(طبيعة النوع 

  دورات ( عداد المرافق الصحية أتتناسب
مع )  -حواض وصنابير مياهأ -المياه 

عداد العاملين والمتعلمين وتراعى هذه أ
مع ) اثإن - ذكور(المرافق طبيعة النوع 

ماكن مناسبة وتوافر أوجودها فى 
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تقدير   مقاييس التقدير  الممارسات
  ٤  ٣  ٢  ١  الممارسة

اكن مناسبة وتوافر أموجودها فى 
دوات النظافة، إ متطلبات و 

والصيانة الدورية لتلك المرافق مع 
رشادات لضمان صالحية إافر تو 

من استخدامها وتحقيق عوامل األ
  .  والسالمة

نظافة، والصيانة دوات الأمتطلبات و 
رشادات إالدورية لتلك المرافق مع توافر 

لضمان صالحية استخدامها وتحقيق 
 .  من والسالمةعوامل األ

  تتوافر المرافق الصحية فى األدوار
  .المختلفة بالمؤسسة

٦- ١- ٢- ٣  
تتــوافر التجهيــزات الالزمــة 

  .للرعاية الصحية

  توافر بالمؤسسة يال
التجهيزات والمواد الطبية 
  .الالزمة للرعاية الصحية

 توافر بالمؤسسة األدوات ي
ولية سعافات األالالزمة لإل

  .البسيطة

  التجهيزات يتوافر لدى المؤسسة
والمواد الطبية المناسبة الالزمة 

  .للرعاية الصحية

  التجهيزات والمواد يتوافر لدى المؤسسة
 .الطبية المناسبة الالزمة للرعاية الصحية

 سعافات ة الالزمة لإلتتوافر المواد الطبي
  .ماكن متعددة بالمؤسسةأولية فى األ

  

٧- ١- ٢- ٣ 
يراعــــــــى فــــــــي المبنــــــــى  

 يالمدرســــي متطلبــــات ذو 
عند ( االحتياجات الخاصة

  )الحاجة فى حاالت الدمج

  ال يراعى المبنى متطلبات
ذوى االحتياجات 

  .الخاصة

 يوجد بالمبنى ممرات ومطالع  
و دورة مياه مناسبة الستخدام 

  .حتياجات الخاصةذوي اال

 و   يوجد بالمبنى ممرات ومطالع
دورة مياه مناسبة الستخدام ذوي 

حجرة و  االحتياجات الخاصة
طبيعة  يتعلم تراعمصادر 

  .هماحتياجاتبتفي عاقة، و اإل

و دورة   يوجد بالمبنى ممرات ومطالع -
مياه مناسبة الستخدام ذوي االحتياجات 

 طبيعة يتعلم تراعحجرة مصادر و  الخاصة
  .هماحتياجاتبتفي عاقة، و اإل

يتوافر بالفصول الدراسية  متطلبات -
استيعاب المتعلمين ذوى االحتياجات 

  . الخاصة
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تقدير   مقاييس التقدير  الممارسات
  ٤  ٣  ٢  ١  الممارسة

    يتوافر بالمؤسسة المصادر الالزمة لتحقيق نواتج التعلم ٢-٢-٣

١- ٢- ٢- ٣ 
ـــــــــــوافر بالمؤسســـــــــــة   يت

المعامــل المجهــزة لتحقيــق 
  نواتج التعلم

 توافر بالمؤسسة معامل ي
اسبة ألعداد غير من

  .المتعلمين وغير مجهزة

 توافر بالمؤسسة معامل مناسبة ي
ألعداد المتعلمين وغير مجهزة 

  .لتحقيق نواتج التعلم

 توافر بالمؤسسة معامل مناسبة ي
ألعداد المتعلمين مع توافر 

لتحقيق المعدات الالزمة و  األجهزة
 -معمل العلوم(نواتج التعلم 

حجرة  -معمل الحاسب اآللى
مع مراعاة عوامل ) ط وسائال
  .من والسالمةاأل

 توافر بالمؤسسة معامل مناسبة ألعداد ي
المعدات و  األجهزةالمتعلمين مع توافر 

معمل (لتحقيق نواتج التعلم الالزمة 
حجرة  -معمل الحاسب اآللى -العلوم
من مع مراعاة عوامل األ) طئالوسا

 .والسالمة
  توجد تجهيزات متقدمة تساعد على تنمية

نشطة ألهب وممارسة المتعلمين لالموا
  .بداعيةاإل

  

٢- ٢- ٢- ٣  
يتـــوافر بالمؤسســـة مكتبـــة 
مجهــزة ومـــزودة بمصـــادر 
معرفــــــة تــــــدعم عمليتــــــى 

  التعليم والتعلم

 توافر بالمؤسسة مكتبة ي
غير مناسبة ألعداد 
 يالمتعلمين ودعم عمليت

  .التعليم والتعلم

 توافر بالمؤسسة مكتبة مناسبة ي
مجهزة  ألعداد المتعلمين وغير

وتحتوى على عدد محدود من 
 فيمصادر المعرفة غير كا
  .لدعم عمليتى التعليم والتعلم

 توافر بالمؤسسة مكتبة تتناسب ي
مع اعداد المتعلمين بها مقاعد 
ومناضد مناسبة للمرحلة العمرية 

حجم  -االرتفاع( للمتعلمين
سهولة  -األعداد  — المتعلمين
رفف أ، ودواليب و ...)-الحركة
ضاءة وتهوية مناسبة إر ومصاد

من عوامل األ يوآمنة تراع
ومصادر معرفة متنوعة  والسالمة

 –مراجع  - كتب(ومفهرسة  

 عداد أتوافر بالمؤسسة مكتبة تتناسب مع ي
المتعلمين بها مقاعد ومناضد مناسبة 

 -االرتفاع( للمتعلمين للمرحلة العمرية
سهولة  -األعداد —حجم المتعلمين

ومصادر ، ودواليب وارفف ...)-الحركة
ضاءة وتهوية مناسبة وآمنة تراعى إ

ومصادر معرفة  من والسالمةعوامل األ
 –مراجع  - كتب (متنوعة ومفهرسة  

مجالت  -لكترونيةإمصادر  -معاجم
لدعم عمليتى التعليم ...)  -علمية
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 -لكترونيةإمصادر  -معاجم
لدعم ...)  -مجالت علمية

  .عمليتى التعليم والتعلم

 .والتعلم
 صل المكتبة بشبكة المعلومات الدولية تت

  .ومتاحة للمعلمين والمتعلمين )نترنتاإل(
٣- ٢- ٢- ٣  

مــــــاكن مجهــــــزة أيتــــــوافر 
نشـــــــــــطة أل لممارســـــــــــة ا

  .التربوية المختلفة

 ماكن أتوافر بالمؤسسة ي
اسبة ألعداد غير من

المتعلمين وممارسة 
نشطة التربوية األ

  .المختلفة

 ماكن مناسبة أتوافر بالمؤسسة ي
داد المتعلمين وغير مجهزة ألع

نشطة التربوية لممارسة األ
  .المختلفة

 ماكن مناسبة أتوافر بالمؤسسة ي
نشطة وألعداد لممارسة األ

 األجهزةالمتعلمين مع توافر 
لتنفيذ جدول المعدات الالزمة و 
 -الرياضي( ألنشطة التربويةا

 - الصناعى -الموسيقي -الفني
من مع مراعاة عوامل األ...) 
  .ةوالسالم

 ماكن مناسبة لممارسة أتوافر بالمؤسسة ي
نشطة وألعداد المتعلمين مع توافر األ

لتنفيذ جدول المعدات الالزمة و  األجهزة
 - الفني -الرياضي( ألنشطة التربويةا

مع مراعاة ...)  -الصناعى -الموسيقي
 .من والسالمةألعوامل ا

  توجد تجهيزات متقدمة تساعد على تنمية
نشطة متعلمين لألالمواهب وممارسة ال

  .بداعيةاإل

  

    :الموارد المادية، وتنميتها ظيفتو  ٣-٣

    :لتحقيق نواتج التعلمالالزمة  التجهيزاتالمؤسسة  توظف ١-٣-٣

١- ١- ٣- ٣ 
المؤسســــــــــــة  توظــــــــــــف 

ـــى  المعامـــل وتجهيزاتهـــا ف
  تحقيق نواتج التعلم

   تستخدم المعامل كأماكن
دون توظيف التجهيزات 

  .واألدوات المتاحة

 دم المعامل من جانب تستخ
المعلم فقط دون تفعيل 

يجابية للمتعلمين المشاركة اإل
فى استخدام التجهيزات 
واألدوات المتاحة  لتحقيق نواتج 

  .التعلم

  تستخدم تجهيزات المعامل) 
جهزة أجهزة ومواد معمل العلوم، أ

الكمبيوتر فى معمل الحاسب 
ى، الوسائط المتعددة فى  اآلل

فعيل مع ت) طئوساحجرة ال
يجابية للمتعلمين المشاركة اإل

   جهزة ومواد أ(تستخدم تجهيزات المعامل
جهزة الكمبيوتر فى معمل أمعمل العلوم، 

الحاسب اآللى، الوسائط المتعددة فى  
مع تفعيل المشاركة ) طئوساالحجرة 

يجابية للمتعلمين لتحقيق نواتج التعلم إلا
المستهدفة فى خرائط المنهج، مع مراعاة 
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لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة 
فى خرائط المنهج، مع مراعاة 

  . من والسالمةعوامل األ

 . من والسالمةعوامل األ

  يستفيد المتعلمون  من تجهيزات المعامل
  .بداعيةإشطة أنفى تنفيذ 

٢- ١- ٣- ٣  
المعــدات و  األجهــزة توظــف

لألنشـــــــــــــطة الالزمـــــــــــــة 
  .التربوية

  جهزة ومعدات أتتوافر
لتربوية نشطة الممارسة األ

  .ولكنها غير مفعلة

  المعدات و  األجهزةتستخدم
دون  لألنشطة التربويةالالزمة 

يجابية تفعيل المشاركة اإل
  .للمتعلمين لتحقيق نواتج التعلم

  المعدات الالزمة و  األجهزةتستخدم
الرياضية ( لألنشطة التربوية
المجال  - والفنية والموسيقية

...) -سريةالتربية األ -الصناعى
ق نواتج التعلم المهارية لتحقي

والوجدانية بما يراعى ميول 
واتجاهات المتعلمين وتفعيل 

يجابية فى ظل مشاركتهم اإل
  .من والسالمةعوامل األ

  المعدات الالزمة و  األجهزةتستخدم
الرياضية والفنية ( لألنشطة التربوية

التربية  -المجال الصناعى - والموسيقية
لم لتحقيق نواتج التع...) -سريةألا

المهارية والوجدانية بما يراعى ميول 
واتجاهات المتعلمين وتفعيل مشاركتهم 

من يجابية فى ظل عوامل األاإل
 .والسالمة

  نشطة األيستفيد المتعلمون  من تجهيزات
  .بداعيةإنشطة أفى تنفيذ  التربوية

  

٣- ١- ٣- ٣ 
توظــف مصــادر المعرفــة  

 يبالمكتبــــة لــــدعم عمليتــــ
  التعليم والتعلم

 صادر المعرفة تستخدم م
بالمكتبة بشكل غير 
منتظم ودون مراعاة ميول 

  .واهتمامات المتعلم

  تستخدم مصادر المعرفة
للجدول  المتاحة بالمكتبة طبقاً 

المقرر ودون ربطها بنواتج 
  .التعلم المستهدفة

  توظف مصادر المعرفة بالمكتبة
لدعم عمليتى التعليم والتعلم 

القراءة الموجهه ( بالنسبة للمتعلم
عداد إ -جراء بحوثإ-والحرة 

االشتراك فى -مقاالت  ملخصات
 -حلقات القراءة والمسابقات

....) - نجازإلانشطة ملف ا
بحوث (وللتنمية المهنية للعاملين

  توظف مصادر المعرفة بالمكتبة لدعم
 عمليتى التعليم والتعلم بالنسبة للمتعلم

 -جراء بحوثإ -القراءة الموجهه والحرة (
االشتراك فى -عداد مقاالت  ملخصاتإ

نشطة ملف أ -حلقات القراءة والمسابقات
وللتنمية المهنية ....) -نجازاإل

قراءات  –جرائية إبحوث (للعاملين
  .....) -  وتربوياً  كاديمياً أمتخصصة 
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قراءات متخصصة  –جرائية إ
  .....) -وتربوياً  كاديمياً أ

 نترنت للحصول على المعارف توظيف اإل
  .المختلفة

    .المتاحة لتلبية احتياجاتها لمؤسسة الموارد المالية ا توظف ٢- ٣- ٣

١- ٢- ٣- ٣  
تحـــــــــــــــدد المؤسســـــــــــــــة 

ــــى ا ــــة ف ــــا المالي حتياجاته
  .األولويات  ضوء

  يتوافر لدى المؤسسة
قائمة باالحتياجات المالية 

دون ربطها  الالزمة لها
  .ولويات التطويرأب

  تحدد المؤسسة احتياجاتها
المالية  الالزمة للمتطلبات 

  . دارية فقطإلا

  تحدد المؤسسة احتياجاتها المالية
فى ضوء مواردها المالية المتاحة 
ونتائج دراسة التقويم الذاتى 
ومتطلبات خطة التحسين 

  .والمواقف الطارئة

  تحدد المؤسسة احتياجاتها المالية فى
ضوء مواردها المالية المتاحة ونتائج 

ومتطلبات خطة  يدراسة التقويم الذات
 .والمواقف الطارئة التحسين

  تستعين المؤسسة بخبراء لتحديد متطلباتها
 .المالية على المدى الطويل

   

  

٢- ٢- ٣- ٣  
الميزانية  المؤسسة توظف
  .حتياجاتلال وفقاً  بفاعلية

  تنفق الميزانية دون مراعاة
االحتياجات المالية التى 
تم تحديدها ودون مشاركة 

  .طراف المعنيةاأل

  بعض عاة مرا معتنفق الميزانية
االحتياجات المالية التى تم 
تحديدها ودون مشاركة 

  .طراف المعنيةاأل

  العاملين ممثلون عنيشارك 
، ومجلس األمناء فى بالمؤسسة

صرف الميزانية مع مراعاة 
تم  ياالحتياجات المالية الت
ولويات، تحديدها فى ضوء األ

ومراجعة تقرير الحساب الختامى 
  .للميزانية

  بالمؤسسة العاملين ممثلون عنيشارك ،
ومجلس األمناء فى صرف الميزانية مع 

تم  يمراعاة االحتياجات المالية الت
ولويات، ومراجعة تحديدها فى ضوء األ

 .تقرير الحساب الختامى للميزانية
 عالن عن تجربتها الناجحة فى اإل

لالحتياجات  توظيف الميزانية وفقاً 
  .للمؤسسات األخرى
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  شاركة المجتمعيةالم: المجال الرابع
تقدير   مقاييس التقدير  الممارسات

  ٤  ٣  ٢  ١  الممارسة
  :توافر شراكة فعالة بين المؤسسة واألسرة والمجتمع المحليّ  ١- ٤
  :داعمة للمشاركة المجتمعية بيئةتوفر المؤسسة  ١-١-٤
١- ١- ١- ٤  

تنفـــــــذ المؤسســـــــة آليـــــــات 
ـــة المشـــاركة  للتوعيـــة بأهمي

  .المجتمعية

 قيقتصر دور فري 
المشاركة المجتمعية على 

بالمشاركة  التوعية
المجتمعية من خالل 
ملصقات أو لوحات 

  .عالنيةإ

  يعقد فريق المشاركة
المجتمعية ندوات للعاملين 

، ويستخدم ومجلس األمناء
للتوعية  ملصقات ولوحات
  .بالمشاركة المجتمعية

  ينفذ فريق المشاركة المجتمعية )
ممثل من المؤسسة والمجتمع 

يات التوعية آلبالمؤسسة ) لىالمح
بأهمية المشاركة المجتمعية وذلك 
للعاملين ومجلس األمناء وأعضاء 
ومؤسسات من المجتمع المحلى 

( والشخصيات العامة من خالل 
 -نماذج ناجحة -ندوات

برامج -عالناتإ -ملصقات
  ...) -تدريبية

  ممثل من (ينفذ فريق المشاركة المجتمعية
بالمؤسسة ) لىالمؤسسة والمجتمع المح

ليات التوعية بأهمية المشاركة المجتمعية آ
وذلك للعاملين ومجلس األمناء وأعضاء 
ومؤسسات من المجتمع المحلى 

 - ندوات (والشخصيات العامة من خالل 
 - الناتإع -ملصقات -نماذج ناجحة
  ...).- برامج تدريبية

   تستخدم الموقع اإللكترونى للتوعية
  .بالمشاركة المجتمعية

  

٢- ١- ١- ٤  
ــــات أالمؤسســــة تحــــدد  ولوي

ـــع  مشـــاركة األســـرة والمجتم
فــــــــــى تطــــــــــوير العمليــــــــــة 

  .التعليمية

  تعلن المؤسسة عن
 ينشطة والخدمات التاأل

سرة والمجتمع يمكن لأل
المشاركة فيها دون تحديد 

  .ولويات التطويرأ

 نشطة تعلن المؤسسة عن األ
سرة والخدمات التى يمكن لأل

 والمجتمع المشاركة فيها فى
  .ضوء احتياجاتها المادية فقط

  نشطة عن  األالمؤسسة تعلن
سرة والخدمات التى يمكن لأل

والمجتمع المشاركة فيها فى  
ولويات تطوير العملية أضوء 

مر فى مساهمة ولى األ(التعليمية 
نشر ثقافة المهن  -تعليم القراءة

  نشطة والخدمات عن  األالمؤسسة تعلن
سرة والمجتمع المشاركة التى يمكن لأل

ولويات تطوير العملية أفيها فى  ضوء 
مر فى تعليم مة ولى األمساه (التعليمية 

 -نشر ثقافة المهن المختلفة -القراءة
رشاد اإل - التوعية الصحية للمعلمين
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التوعية الصحية  - المختلفة
رشاد النفسى اإل -للمعلمين
 - رامج تدريبيةب - والتربوى

تعد قاعدة و  ..).-الصيانة 
مكانات وخبرات إبيانات عن 

عضاء المجتمع أمور و ولياء األأ
المحلى ومؤسساته لالستفادة بها 

  .وقت الحاجة

 -برامج تدريبية -النفسى والتربوى
تعد قاعدة بيانات عن و ..). - الصيانة 

ضاء أعمور و ولياء األأامكانات وخبرات 
المجتمع المحلى ومؤسساته لالستفادة بها 

 . وقت الحاجة
 لكترونية عن إقاعدة بيانات  تعد المؤسسة
عضاء أمور و ولياء األأمكانات وخبرات إ

ومؤسساته لالستفادة بها  يالمجتمع المحل
نشطة وقت الحاجة وتعلن عن األ

والخدمات التى تحتاج اليها على موقعها 
  .ي لكتروناإل

٣- ١- ١- ٤  
ــــــــن  عــــــــن المؤسســــــــة تعل

خـــدماتها لألســـرة والمجتمـــع 
  .فى ضوء إمكاناتها يالمحل

  تعلن المؤسسة عن
 ينشطة والخدمات التاأل

سرة ن تقدمها لألأيمكن 
والمجتمع دون تحديد 
الحتياجتهم الفعلية ودون 

 مكاناتها المتاحةدراسة إل
.  

  تعلن المؤسسة عن االنشطة
ن أوالخدمات التى يمكن 

سرة والمجتمع فى تقدمها لأل
ضوء امكاناتها المادية دون 

سرة تحديد احتياجات األ
  .معوالمجت

 نشطة تعلن المؤسسة عن األ
ن تقدمها أوالخدمات التى يمكن 

سرة والمجتمع  فى  ضوء لأل
مكاناتها المادية والبشرية وكذلك إ

( سرة والمجتمع احتياجات األ
معمل الحاسب  -المالعب: مثل

 يرشاد النفساإل -المكتبة –
  ..).-الخبرات البشرية  - والتربوى

 ات نشطة والخدمألتعلن المؤسسة عن ا
سرة والمجتمع  ن تقدمها لألأالتى يمكن 

مكاناتها المادية والبشرية إفى  ضوء 
( سرة والمجتمع ألوكذلك احتياجات ا

 –معمل الحاسب  -المالعب: مثل
 - رشاد النفسى والتربوىاإل -المكتبة

 ..).-الخبرات البشرية 

 نشطة تعلن المؤسسة عن هذه األ
  .لكترونىوالخدمات على موقعها اإل
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    :المجتمعية ةتفعيل المشاركفي والمجتمع المحلى المؤسسة  تتعاون ٢-١-٤

١- ٢- ١- ٤  
تشـــــرك المؤسســـــة األســـــرة 

فـــــــى  يوالمجتمـــــــع المحلـــــــ
  تطوير العملية التعليمية

 المؤسسة بمجلس  يتكتف
مناء كممثل للمجتمع األ

فى تطوير  يالمحل
  .العملية التعليمية

تستعين بفئة محدودة من  -
جتمع عضاء ومؤسسات المأ

المحلى للمشاركة فى تطوير 
الجوانب المادية للعملية 
التعليمية دون تحديد واضح 

دوار والمسئوليات لهؤالء لأل
  . األعضاء وتلك المؤسسات

تشرك المؤسسة ممثلين عن -
عضاء المجتمع المحلى أسر و األ

الجمعيات : مثل( ومؤسساته 
مؤسسات  - الجامعات - هليةاأل

افئ مثل المط يالمجتمع المدن
...) -يسعاف والدفاع المدنواإل

فى تطوير العملية التعليمية فى 
ولويات مع تحديد ضوء األ

  .دوار والمسئولياتألا

 -سر تشرك المؤسسة ممثلين عن األ
( ومؤسساته  يعضاء المجتمع المحلأو 

 - الجامعات -هليةالجمعيات األ: مثل
مثل المطافئ  يمؤسسات المجتمع المدن

فى ...) -ي مدنسعاف والدفاع الواإل
تطوير العملية التعليمية فى ضوء 

دوار ولويات مع تحديد األاأل
 .والمسئوليات

  تستفيد المؤسسة من خبرات المؤسسات
التعليمية المناظرة فى تطوير المشاركة 

  . المجتمعية بها

  

٢- ٢- ١- ٤  
ليـــات لتقيـــيم مـــردود آتوجـــد 

المشـــاركة المجتمعيـــة علـــى 
  .العملية التعليمية

  ليات محددة آال توجد
لتقييم مردود المشاركة 
المجتمعية على تطوير 

  .العملية التعليمية

  نشطة أيقتصر تقييم مردود
وخدمات المشاركة المجتمعية 
على العملية التعليمية على 
مناقشة فئة واحدة مستفيدة من 

نشطة والخدمات تلك األ
مناء أو مجلس األ :مثل(

  ).العاملين

   نشطة أيتم متابعة وتقييم مردود
وخدمات المشاركة المجتمعية 
على العملية التعليمية باستخدام 

دوات تقييم مناسبة يتم تطبيقها أ
على ممثلين للفئات المستفيدة من 

:  مثل (نشطة والخدمات تلك األ
مجلس  -المتعلمين -العاملين

عالن إ و ) أولياء  االمور -مناءاأل

  نشطة وخدمات أيتم متابعة وتقييم مردود
المشاركة المجتمعية على العملية 

دوات تقييم مناسبة أالتعليمية باستخدام 
يتم تطبيقها على ممثلين للفئات المستفيدة 

:  مثل(نشطة والخدمات من تلك األ
 - مناءمجلس األ -المتعلمين -العاملين

عالن نتائج التقييم مع إ و ) مورأولياء  األ
تقديم التغذية الراجعة المناسبة للمشاركين 
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تقدير   مقاييس التقدير  الممارسات
  ٤  ٣  ٢  ١  الممارسة

نتائج التقييم مع تقديم التغذية 
سبة للمشاركين فى الراجعة المنا
  . نشطة والخدماتتقديم هذه األ

 .نشطة والخدماتفى تقديم هذه األ
   تعلن نتائج تقييم مردود المشاركة

المجتمعية على العملية التعليمية على 
  .ي لكترونالموقع اإل

٣- ٢- ١- ٤  
مكاناتهــا إتوظــف المؤسســة 

مــــع المتاحــــة لخدمــــة المجت
  المحلى

  توظف المؤسسة بعض
: مثل( مكاناتها المادية إ

) الملعب أو المكتبة
 يلخدمة المجتمع المحل

دون دراسة احتياجاته 
  .الفعلية

  توظف المؤسسة بعض
: مثل( مكاناتها المادية إ

والبشرية ) الملعب أو المكتبة
برامج  -رشاد النفسىاإل(

...) -برامج توعية -تدريب
دون  يللخدمة المجتمع المح
  .دراسة احتياجاته الفعلية

  مكاناتها المادية إتوظف المؤسسة
الملعب أو : مثل( المتاحة  

( والبشرية المتاحة  ) المكتبة
 -برامج تدريب -رشاد النفسىاإل

لخدمة ...) -برامج توعية
ضوء  يف يالمجتمع المحل

دراستها الحتياجات المجتمع 
والتكامل والتنسيق مع مؤسساته 

جودة الخدمات بما يضمن 
  .المقدمة

  مكاناتها المادية المتاحة  إتوظف المؤسسة
والبشرية  ) الملعب أو المكتبة: مثل (

برامج  -يرشاد النفساإل( المتاحة  
لخدمة ...) - برامج توعية -تدريب

فى ضوء دراستها  يالمجتمع المحل
الحتياجات المجتمع والتكامل والتنسيق 

مات مع مؤسساته بما يضمن جودة الخد
 .المقدمة

 لكترونى توظف المؤسسة موقعها اإل
رشادية وتنموية للمجتمع إلتقديم خدمات 

  .يالمحل
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  ضمان الجودة والمساءلة: المجال الخامس

  الممارسات
تقدير   مقاييس التقدير

  ٤  ٣  ٢  ١  الممارسة
    :النظام الداخلي لضمان الجودة ١- ٥

    :الجودةتضع المؤسسة نظامًا داخليًا لضمان -١-١-٥

١- ١- ١- ٥   
تشكل وحدة التدريب والجودة 

ــــاً  فريقــــاً  لضــــمان جــــودة  فني
  .المؤسسة

 تشــــــــكل الوحــــــــدة فريقــــــــاً  - 
لضمان الجودة مكون من 
القيـــــــادة ومســـــــئول وحـــــــدة 

  .التدريب والجودة

لضـمان  تشكل الوحدة فريقـاً  - 
الجــــــودة مكــــــون مــــــن القيــــــادة 
ومســــــــــئول وحــــــــــدة التــــــــــدريب 
والجـــــــودة وبعـــــــض العـــــــاملين  

ــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــألدوار دون تحدي ل
  .والمسئوليات

ـــــــــاً  -  ـــــــــاً  تشـــــــــكل الوحـــــــــدة فريق   فني
مــــــــن القيــــــــادة  ممــــــــثالً ( متكــــــــامالً 

ومســـئول وحـــدة التـــدريب والجـــودة 
مــــع  تحديــــد األدوار )  والعــــاملين

والمســـــئوليات، لمتابعـــــة عمليـــــات 
ــــذات وخطــــة التحســــين  يالتقــــويم ال

ساليب المتابعة أمع تدريبهم على 
  .وجمع البيانات

ممـثًال (متكـامًال  يًا تشكل الوحدة فريقًا فن - 
من القيادة ومسئول وحدة التـدريب والجـودة 

مـــــــــــــــــع  تحديـــــــــــــــــد األدوار )  والعـــــــــــــــــاملين
ــــــويم  ــــــات التق والمســــــئوليات، لمتابعــــــة عملي

وخطــة التحســين مــع تــدريبهم علــى  يالــذات
 .ساليب المتابعة وجمع البياناتأ
يشــترك ممثلــين عــن المتعلمــين فــى فريــق  - 

  .ضمان الجودة

  

٢- ١- ١- ٥  
فريـــق ضـــمان الجـــودة يقـــوم 

بعمليـــات المراجعـــة الداخليـــة 
  داء المؤسسةأل

تــــتم عمليــــات المراجعــــة  - 
الداخلية دون مراعاة الدقة 
فى كافة مراحلها وتقتصر 
  .على التوثيق الورقى فقط

تـــــــــتم عمليـــــــــات المراجعـــــــــة  - 
الداخليــــــة دون مراعــــــاة الدقــــــة 
فــى بعــض مراحلهــا وتقتصــر 
علــــــــى مراجعــــــــة تقريردراســــــــة 

ــــــــــذات ــــــــــويم ال و خطــــــــــة أ يالتق

ـــــق ضـــــمان الجـــــودة  -  ـــــولى فري يت
عمليــــــــــات المراجعــــــــــة الداخليــــــــــة 
 يوتشمل تقييم دراسة التقويم الذات

وخطــــة التحســــين، والتحقــــق مــــن 
اســـتيفاء معـــايير الجـــودة والتأهـــل 

يتـــــولى فريـــــق ضـــــمان الجـــــودة عمليـــــات  - 
المراجعـــــة الداخليـــــة وتشـــــمل تقيـــــيم دراســـــة 

وخطـة التحسـين للتحقـق مـن  يالتقويم الذات
اســـتيفاء معـــايير الجـــودة والتأهـــل لالعتمـــاد 
بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المسـتهدفة، 
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 يالتحســــين،  والتوثيــــق الــــورق
  .فقط

لالعتمــــــاد بمــــــا يضــــــمن تحقيــــــق 
نــــواتج الــــتعلم المســــتهدفة، وتقــــديم 

رق التغذيـــة الراجعــــة المناســـبة للفــــ
  . المسئولة فى جميع المراحل

اســـــبة للفـــــرق وتقـــــديم التغذيـــــة الراجعـــــة المن
 .المسئولة فى جميع المراحل

تســتعين وحــدة الجــودة والتــدريب بجهــات  - 
اإلدارة  - مؤسســــــــــــة منــــــــــــاظرة( خارجيــــــــــــة 
وتـــــوفر قاعـــــدة ...) - المديريـــــة - التعليميـــــة

بيانات وتقارير موثقـة عـن عمليـات التقـويم 
فــى ضــوء نتــائج  يلتطــوير األداء المؤسســ

  .المراجعة الداخلية
٣- ١- ١- ٥  

 تـدريب والجـودةوحـدة ال ًتقوم
على العملية  همردودداءها و أ

  .التعليمية

تًقـــــــوم وحـــــــدة التـــــــدريب  - 
داءهــــــــا بــــــــدون أوالجــــــــودة 

االســتعانة بمحكــات تقــويم 
  .محددة

تًقوم وحدة التدريب والجـودة  - 
داءهـــــا فـــــى ضـــــوء محكـــــات أ

محــــــددة دون االســــــتفادة مــــــن 
  .نتائج عملية التقويم

ة تــــوفر الوحــــدة محكــــات محــــدد -
باســـــتخدام ، هـــــائداألتقـــــويم جـــــودة 

واالســـتفادة  دوات تقـــويم مناســـبة،أ
مـــــن نتـــــائج عمليـــــة  التقـــــويم فـــــى 

تقـــــديم هـــــا و ئداأتحســـــين وتطـــــوير 
ـــــة الراجعـــــة  ـــــى المعنيـــــين إالتغذي ل

  .بالمؤسسة لتطوير األداء

ة لتقويم جودة توفر الوحدة محكات محدد - 
 ، باســـــتخدام ادوات تقـــــويم مناســـــبة،هـــــائداأ

ى واالســـتفادة مـــن نتـــائج عمليـــة  التقـــويم فـــ
تقـــــديم التغذيـــــة هـــــا و ئداأتحســـــين وتطـــــوير 

 لــــــــى المعنيــــــــين لتطــــــــوير األداءإالراجعــــــــة 
 .بالمؤسسة

تستعين وحـدة التـدريب والجـودة بمقـومين  - 
 .هائداأخارجيين فى عملية تقويم جودة 

  

 -   

  .تضع المؤسسة نظامًا للمساءلة والمحاسبية يعتمد على نتائج التقويم ٢- ١- ٥
١- ٢- ١- ٥  

ـــــــوفر المؤسســـــــة قواعـــــــد  ت
للمســاءلة والمحاســبية لكافــة 

  تضع القيادة قواعد غير
محددة وغير معلنة  

  . للمساءلة والمحاسبية

  تضع القيادة بمشاركة بعض
العاملين بالمؤسسة قواعد 
محددة ولكنها غير معلنة 

  المعنيين ممثلون عن يشارك
في  ومجلس األمناء بالمؤسسة

محددة وموضوعية وضع قواعد 

  المعنيين بالمؤسسةممثلون عن يشارك 
محددة في وضع قواعد  ومجلس األمناء

والمحاسبية  لةاءالمسوموضوعية ومعلنة 
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  .للمساءلة والمحاسبية  .أشكال األداء
   

والمحاسبية  لةاءلمسومعلنة ل
مالئمة لكافة أشكال 

 -المعلمين- القيادة(األداء
 . بالمؤسسة) المتعلمين -دارييناإل

مالئمة لكافة أشكال األداء 
 - دارييناإل -المعلمين-القيادة(بالمؤسسة
 ).المتعلمين

  تعلن المؤسسة قواعد المساءلة والمحايبية
  .على موقعها اإللكترونى

٢- ٢- ١- ٥  
بموضـوعية  المؤسسـةتطبق 
والمحاسـبية لمسـاءلة قواعد ا
  .كافة المستوياتعلى 

  تطبق المؤسسة قواعد
المساءلة والمحاسبية على 

  .بعض العاملين فقط

 قواعد  تطبق المؤسسة
المساءلة والمحاسبية على 
جميع العاملين دون مراعاة 
الموضوعية فى تطبيق هذه 

  .القواعد

   تطبق المؤسسة قواعد المساءلة
والمحاسبية على جميع العاملين 
بموضوعية وشفافية وتعلن نتائج 
تطبيق قواعد المساءلة 

  .والمحاسبية على مجلس األمناء

   تطبق المؤسسة قواعد المساءلة
لمحاسبية على جميع العاملين بموضوعية وا

وشفافية وتعلن المؤسسة نتائج تطبيق قواعد 
 .المساءلة والمحاسبية على مجلس األمناء

   تستفيد من نتائج تطبيق قواعد المساءلة
  .والمحاسبية فى تطوير تلك القواعد

  

    التقويم الذاتي والتحسين المستمر ٢- ٥

    .فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة الذاتي ويم تقوم المؤسسة بعمليات التق ١-٢- ٥

١- ١- ٢- ٥  
 لدراسة ةخطالمؤسسة  تضع

فـــي ضـــوء  ،الـــذاتيّ التقـــويم  
ـــــــايير  الجـــــــودة ضـــــــمان مع
  .واالعتماد

تتـــــوافر  خطـــــة لدراســـــة  - 
التقــــــــــويم الـــــــــــذاتى غيـــــــــــر 
واضحة وغير محـددة فـى 

  .هدافها أتوجهها و 

تتوافر  خطة غيـر متكاملـة  - 
اق العناصر وتفتقد الـى االتسـ

 وغيـــر شـــاملة بـــين مكوناتهـــا 
الجــــــــــــودة معــــــــــــايير لجميــــــــــــع 
 .واالعتماد

  

تتـــــوافر خطـــــة لدراســـــة التقـــــويم  - 
الذاتى متسـقة المكونـات، وشـاملة 
لجميع معايير الجـودة واالعتمـاد، 
وقابلــة للتنفيــذ فــى ضــوء التوقيــات 

مكانـــــــات المؤسســـــــة، إ المحـــــــددة و 
عـــــــدادها ممثلـــــــين إوشـــــــارك فـــــــى 

  .للعاملين

متسقة ي التقويم الذاتتتوافر خطة لدراسة  - 
المكونــات، وشــاملة لجميــع معــايير الجــودة 
واالعتمــــــــاد، وقابلــــــــة للتنفيــــــــذ فــــــــى ضــــــــوء 

مكانــــــات المؤسســــــة، إ التوقيـــــات المحــــــددة و 
 .عدادها ممثلين للعاملينإ وشارك فى

تشـــرك المؤسســـة ممثلـــين عـــن المجتمـــع  - 
فــى وضــع خطــة عمليــات التقــويم  يالمحلــ
  .ي الذات

  



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٦٣  

٢- ١- ٢- ٥  
خطــة دراســة  تنفــذ المؤسســة
  . التقويم الذاتي

بعـض انشـطة يتم تنفيـذ  - 
خطـــة التقـــويم الـــذاتى مـــن 
قبـــــل فئـــــة محـــــدودة غيـــــر 
ممثلــــة وغيــــر مدربــــة مــــن 
العاملين مع عدم مالءمـة 

  .دوات المستخدمةاأل

ــــذات -   يتنفــــذ خطــــة التقــــويم ال
مــــن قبــــل فئــــة ممثلــــة ولكنهــــا 
غيـــــر مدربـــــة مـــــن العـــــاملين، 
باســـــــــــتخدام بعـــــــــــض األدوات 

  .المالئمة

ذ المؤسســـــة خطـــــة التقـــــويم تنفـــــ - 
الــــذاتى مــــن قبــــل كــــوادر  بشــــرية 
مدربة وممثلة للعاملين بالمؤسسـة 
مع تـوفير المتطلبـات الماديـة مـن 

دوات تقـــــويم أمصـــــادر للبيانـــــات و 
ـــــات  مالئمـــــة، مـــــع معالجـــــة البيان

عــــــــداد تقريــــــــر يوضــــــــح نتــــــــائج إ و 
  .عمليات التقويم الذاتى

مــن  يتنفــذ المؤسســة خطــة التقــويم الــذات - 
بشـرية مدربـة وممثلـة للعـاملين   قبل كـوادر

بالمؤسسة مع توفير المتطلبات المادية من 
، ،  دوات تقويم مالئمـةأمصادر للبيانات و 

عــداد تقريــر يوضــح إ مــع معالجــة البيانــات و 
 .ي نتائج عمليات التقويم الذات

فــــى  يمشــــاركة ممثلــــين للمجتمــــع المحلــــ - 
  .تنفيذ خطة التقويم الذاتى

  

٣- ١- ٢- ٥ 
تقريــرا عــن  تــوفر المؤسســة 

  .دراسة التقويم الذاتى

ــــــر لدراســــــة  -  ــــــوافر تقري يت
غيــر كامــل  يالتقــويم الــذات

لــــــــى إالمكونــــــــات ويفتقــــــــد 
االتســــــــــــــــــــــــاق والدقــــــــــــــــــــــــة 

  .والموضوعية

يتوافر تقريـر لدراسـة التقـويم  - 
كامـل المكونـات ولكنـه  يالذات

لــــــى االتســــــاق والدقــــــة إيفتقــــــد 
والموضـــــــــوعية فـــــــــى بعـــــــــض 

  .جزائهأ

ـــــوي -  ـــــر لدراســـــة التق ـــــوافر تقري م يت
حصــــــــــــاءات الـــــــــــذاتى دقيـــــــــــق اإل

والبيانـــــــــات ومكتـــــــــوب بصـــــــــياغة  
تتسم بالوضـوح واالتسـاق، شـامال 
لجميع مكوناته فى ضـوء معـايير 

  .الجودة واالعتماد

دقيـق  ييتوافر تقريـر لدراسـة التقـويم الـذات - 
حصــاءات والبيانــات ومكتــوب بصــياغة  اإل

لجميـــع  تتســـم بالوضـــوح واالتســـاق، شـــامالً 
ير الجـــــــــودة مكوناتـــــــــه فـــــــــى ضـــــــــوء معـــــــــاي

 .واالعتماد
تشـــــرك المؤسســـــة ممثلـــــين عـــــن مجلـــــس  - 

عــــداد تقريــــر دراســــة التقــــويم إمنــــاء فــــى األ
  .ي الذات

  

٤- ١- ٢- ٥  
تنشـــــــر المؤسســـــــة نتـــــــائج 

على األطراف التقويم  الذاتّي 
  .  المعنية

نتـائج تعلن المؤسسة ال  - 
ى أعلـــــى  يالتقـــــويم الـــــذات

 العــــاملين بالمؤسســــةمــــن 
  و المعنيينأ

تائج التقويم نتعلن المؤسسة  - 
مـــــــن خـــــــالل توزيـــــــع  يالـــــــذات

ملخــص تقريــر دراســة التقــويم 
العـــاملين  علـــى بعـــض يالـــذات

  . بالمؤسسة

تناقش المؤسسة تقرير دراسة  - 
مع القيادة  يالتقويم الذات

مناء، والعاملين ومجلس األ
وتستفيد من التغذية الراجعة فى 

  . بناء خطة التحسين

ــــويم  -  ــــر دراســــة التق ــــاقش المؤسســــة تقري تن
ــــــ ــــــادة والعــــــاملين ومجلــــــس  يذاتال مــــــع القي
منــاء، وتســتفيد مــن التغذيــة الراجعــة فــى األ

 .بناء خطة التحسين
تنشـــــر المؤسســـــة تقريـــــر دراســـــة التقـــــويم  - 
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   .ي لكترونالذاتى على الموقع اإل

    . لألداء الشاملخطة للتحسين المستمر المؤسسة  ضعت ٢-٢- ٥

١- ٢- ٢- ٥  
 ةخطـــــــالمؤسســـــــة  تضـــــــع

ضـوء التحسين المستمر فـى 
  .ي نتائج التقويم الذات

تتــــوافر  خطــــة تحســــين  - 
ـــــــــائج  ـــــــــر مرتبطـــــــــة بنت غي

ــــــذات ــــــويم ال ــــــر ي التق ، وغي
  . متسقة المكونات

تتـــــــــوافر  خطـــــــــة تحســـــــــين  - 
 يمرتبطــة بنتــائج التقــويم الــذات

ولويــــــــــــــــــــات أدون مراعــــــــــــــــــــاة 
التطـــــــــــوير، وغيـــــــــــر متســـــــــــقة 

  .المكونات

دقيقــــــة تتــــــوافر خطــــــة تحســــــين  - 
 يمرتبطــــة بنتــــائج التقــــويم الــــذاتو 
،  ونواتج التعلم يات التطويرولو أو 

األهــــــداف  ( متكاملــــــة المكونــــــات
- المهـــــــام  - جرائيـــــــةالعامـــــــة واإل

األطــــــــر  - ســــــــتراتيجيات التنفيــــــــذإ
األدوار  - المناســبة للمهــام الزمنيــة

مكانات والموارد اإل - والمسئوليات
، مــع  ) مؤشــرات النجــاح الالزمــة

تـــوافر الدقـــة فـــى كـــل مكـــون مـــن 
، هــــذه المكونــــات واالتســــاق بينهــــا

مــــع تــــدريب الكــــوادر علــــى تنفيــــذ 
  .خطة التحسين

مرتبطـــــة دقيقـــــة و تتـــــوافر خطـــــة تحســـــين  - 
 ولويــــات التطــــويرأو  يبنتــــائج التقــــويم الــــذات

 ( ، متكاملـــــــــة المكونـــــــــاتونـــــــــواتج الـــــــــتعلم
- المهــــــام  - جرائيــــــةاألهــــــداف العامــــــة واإل

 - األطــــــر الزمنيــــــة - ســــــتراتيجيات التنفيــــــذإ
 مكانــات والمــوارداإل - األدوار والمســئوليات

ــــوافر   ،) مؤشــــرات النجــــاح الالزمــــة مــــع ت
الدقـــة فـــى كـــل مكـــون مـــن هـــذه المكونـــات 
واالتســــــاق بــــــين المكونــــــات المختلفــــــة مــــــع 
 .تدريب الكوادر على تنفيذ خطة التحسين

عضـــــاء مجلـــــس األمنـــــاء فـــــى أمشـــــاركة  - 
  .وضع خطة التحسين

  

٢- ٢- ٢- ٥  
تنفــــــــذ المؤسســــــــة خطــــــــة 

  .التحسين بفاعلية

 التحسينيتم تنفيذ خطة  - 
ــــــــزام بمكوناتهــــــــا  دون االلت

  .ولويات التطوير بهاأو 

ــــتم تنفيــــذ خطــــة  -   التحســــيني
دون االلتزام بـبعض مكوناتهـا 

  .ولويات التطوير بهاأو 

 التحســـينالمؤسســـة خطـــة  تنفـــذ - 
مــــن قبــــل كــــوادر  بشــــرية مدربــــة 
وممثلــــة للعــــاملين بالمؤسســــة مــــع 

وااللتـزام مادية المتطلبات توفير ال
 باألطر الزمنية المحددة وذلك فى

  .ولويات التطويرأضوء 

مـــن قبـــل  التحســـينالمؤسســـة خطـــة  تنفـــذ - 
ـــــة للعـــــاملين  ـــــة وممثل كـــــوادر  بشـــــرية مدرب

ماديــــة المتطلبــــات بالمؤسســــة مــــع تــــوفير ال
وااللتزام باألطر الزمنية المحددة وذلـك فـى 

 .ولويات التطويرأضوء 
فــــى  يمشــــاركة ممثلــــين للمجتمــــع المحلــــ - 
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  .تنفيذ خطة التحسين

٣- ٢- ٢- ٥  
ــــــيم  و  ــــــابع المؤسســــــة  تق تت

 تنفيذ خطـة التحسـين مرحليـاً 
.  

خطـــــة المؤسســـــة تقـــــيم ال - 
مراحـــــــــل  ثنـــــــــاءأالتحســـــــــين 

  .هاتنفيذ

بعـــــد تقـــــيم خطـــــة التحســـــين  - 
دون تقــــــــديم تغذيــــــــة تنفيــــــــذها 

ـــذ  راجعـــة للمســـئولين عـــن تنفي
  .المهام المحددة بالخطة

يقــوم بتقيــيم مراحــل تنفيــذ خطــة  - 
التحســــــــــين فريــــــــــق ممثــــــــــل مــــــــــن 

 - ادةالقيــــــــــ(األطــــــــــراف المعنيــــــــــة 
، )العـــــــــاملين - منـــــــــاءمجلـــــــــس األ

وتقــــديم تغذيــــة راجعــــة للمســــئولين 
  .لتطوير عمليات تنفيذ المهام

يقــوم بتقيــيم مراحــل تنفيــذ خطــة التحســين  - 
 - القيـادة(فريق ممثل من األطراف المعنية 

، وتقــديم تغذيــة )العــاملين - منــاءمجلــس األ
راجعـــة للمســـئولين لتطـــوير عمليـــات تنفيــــذ 

 .المهام
  .تحسين وعمليات تنفيذهاتطوير خطة ال - 
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 الفاعلية التعليميةمقاييس تقدير جمال 

  المتعلم: السادسالمجال 
  مقاييس التقدير  الممارسات

٤  ٣  ٢  ١  
  :نواتج التعلم المستهدفة ١- ٦
  .اللغة العربيةالمتعلم نواتج التعلم المستهدفة في  يحقق ١- ١- ٦
١- ١- ١- ٦ 
يحقق المـتعلم مسـتوى تحصـيل مالئـم  

لنـــواتج الـــتعلم  اللغـــة العربيـــة وفقـــاً فـــى 
  .  المستهدفة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
%  ٥٠قل من أنسب نجاح 

فى نتائج االختبارات 
التحريرية للغة العربية فى 

متوسط (الشهادة العامة 
  ).ن الدراسيين معاً يالعام

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
الختبارات التحريرية للغة ا

العربية فى الشهادة العامة 
متوسط العامين الدراسيين (

  ).معاً 

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
الى أقل %  ٦٥نجاح تتراوح بين  

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
التحريرية للغة العربية فى الشهادة 

متوسط العامين الدراسيين (العامة 
  ).معاً 

المتعلمين  نسب  فأكثر من% ٦٥يحقق 
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 

التحريرية للغة العربية فى الشهادة العامة 
  ).متوسط العامين الدراسيين معاً (

٢- ١- ١- ٦  
يتمكن المتعلم من مهارات اللغة العربية 

  .   لنواتج التعلم المستهدفة وفقاً 

 من % ٥٠يتمكن  أقل من
المتعلمين من مهارات اللغة 

- ستماعاال(ربية الع
) الكتابة - القراءة- التحدث

 فى الصفوف المختلفة وفقاً 
دوات التقويم ألنتائج 

 - التحريرية (المتنوعة 
 يالت) األدائية- الشفهية

تطبقها  المؤسسة دوريًا 

   الى أقل من % ٥٠يتمكن
من المتعلمين من % ٦٥

 ستماعاال(ة مهارات اللغة العربي
فى ) الكتابة- القراءة- التحدث - 

لنتائج  الصفوف المختلفة وفقاً 
دوات التقويم المتنوعة أ
 -  الشفهية - التحريرية(

التى تطبقها  ) األدائية
ويتوافر بها  المؤسسة دورياً 

  ٨٠الى أقل من % ٦٥يتمكن %
من المتعلمين من مهارات اللغة 

 القراءة- التحدث- ستماعاال(العربية 
فى الصفوف المختلفة ) الكتابة - 

 (دوات التقويم المتنوعة ألنتائج  وفقاً 
 يالت) األدائية- الشفهية - التحريرية

تطبقها  المؤسسة دوريا ويتوافر بها 
  .شروط ومواصفات اإلعداد الجيد

فأكثر من المتعلمين من % ٨٠يتمكن   - 
- تحدثال- ستماعاال(مهارات اللغة العربية 

 فى الصفوف المختلفة وفقاً ) الكتابة- القراءة
 - التحريرية (دوات التقويم المتنوعة ألنتائج 
التى تطبقها  )  األدائية – الشفهية

ويتوافر بها شروط  المؤسسة دورياً 
  .ومواصفات اإلعداد الجيد
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ويتوافر بها شروط 
  .ومواصفات اإلعداد الجيد

شروط ومواصفات اإلعداد 
  .الجيد

٣- ١- ١- ٦  
تتســـق مســـتويات تحقيـــق نـــواتج تعلـــم 

  . اللغة العربية  معاً 

   تحقيق  تتصف مستويات
نواتج التعلم بالثبات أو 

النمو لكافة الصفوف خالل 
الثالث سنوات الدراسية 

األخيرة فى اللغة العربية  
من % ٥٠لدى أقل من

المتعلمين الحاصلين على 
  .كثرأف% ٦٥

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
التعلم بالثبات أو النمو لكافة 

الصفوف خالل الثالث سنوات 
للغة الدراسية األخيرة فى ا

الى أقل % ٥٠العربية  لدى 
من المتعلمين % ٦٥من 

  .كثرأف% ٦٥الحاصلين على 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
التعلم بالثبات أو النمو لكافة 

الصفوف خالل الثالث سنوات 
الدراسية األخيرة فى اللغة العربية  

من % ٨٠الى أقل من % ٦٥لدى 
% ٦٥المتعلمين الحاصلين على 

  .كثرأف

 ستويات تحقيق  نواتج التعلم بالثبات تتصف م
أو النمو لكافة الصفوف خالل الثالث سنوات 

 ٨٠الدراسية األخيرة فى اللغة العربية  لدى 
فأكثر من المتعلمين الحاصلين على % 
  .كثرأف% ٦٥

  . األولى جنبيةاألاللغة  المتعلم نواتج التعلم المستهدفة في يحقق ٢- ١- ٦
١- ٢- ١- ٦  

ســتوى تحصــيل مالئــم يحقــق المــتعلم م
لنــواتج  جنبيــة األولــى وفقــاً فــى اللغــة األ

  .  التعلم المستهدفة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
%  ٥٠نسب نجاح اقل من 
فى نتائج االختبارات 

التحريرية للغة األجنبية فى 
متوسط (الشهادة العامة 

  ).العامين الدراسيين معاً 

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
االختبارات التحريرية للغة 
األجنبية فى الشهادة العامة 

متوسط العامين الدراسيين (
  ).معاً 

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
التحريرية للغة األجنبية فى الشهادة 

راسيين متوسط العامين الد(العامة 
  ).معاً 

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق 
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 

التحريرية للغة األجنبية فى الشهادة العامة 
  ).متوسط العامين الدراسيين معاً (

٢- ٢- ١- ٦  
جنبيــــة يــــتمكن مــــن مهــــارات اللغــــة األ

  .  لنواتج التعلم المستهدفة األولى وفقاً 

 ن م% ٥٠يتمكن  أقل من
المتعلمين من مهارات اللغة 

- ستماعاال (األجنبية 

   لى أقل من إ% ٥٠يتمكن
لمتعلمين من من ا% ٦٥

مهارات اللغة األجنبية 

  ٨٠لى أقل من إ% ٦٥يتمكن %
ين من مهارات اللغة من المتعلم

- التحدث -  ستماعاال (األجنبية 

فأكثر من المتعلمين من % ٨٠يتمكن   - 
- ستماعاال(هارات اللغة األجنبية م

فى الصفوف ) الكتابة -  القراءة - التحدث
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) الكتابة- القراءة- التحدث
 فى الصفوف المختلفة وفقاً 

دوات التقويم ألنتائج 
 - التحريرية(المتنوعة 
 يالت) األدائية- الشفهية

 اً تطبقها  المؤسسة دوري
ويتوافر بها شروط 

  .ومواصفات اإلعداد الجيد

- القراءة- التحدث- ستماعاال(
فى الصفوف المختلفة ) الكتابة

دوات التقويم أوفقا لنتائج 
- الشفهية - التحريرية(المتنوعة 
التى تطبقها  ) األدائية

ويتوافر بها  المؤسسة دورياً 
شروط ومواصفات اإلعداد 

  .الجيد

فى الصفوف )  الكتابة – القراءة
دوات التقويم ألنتائج  المختلفة وفقاً 
- الشفهية - التحريرية(المتنوعة 

التى تطبقها  المؤسسة ) األدائية
ويتوافر بها شروط  دورياً 

  .ومواصفات اإلعداد الجيد

دوات التقويم المتنوعة ألنتائج  المختلفة وفقاً 
التى )  األدائية -  الشفهية -  التحريرية (

ويتوافر بها شروط  تطبقها  المؤسسة دورياً 
  .ومواصفات اإلعداد الجيد

٣- ٢- ١- ٦ 
 تتســق مســتويات تحقيــق نــواتج تعلــم 

  . ولى معاً اللغة األجنبية األ 

    تتصف مستويات تحقيق
نواتج التعلم بالثبات أو 

النمو لكافة الصفوف خالل 
الثالث سنوات الدراسية 

األخيرة فى اللغة األجنبية 
من % ٥٠لدى أقل من

المتعلمين الحاصلين على 
  .كثرأف% ٦٥

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
التعلم بالثبات أو النمو لكافة 

صفوف خالل الثالث سنوات ال
الدراسية األخيرة فى اللغة 

لى أقل إ% ٥٠األجنبية لدى 
من المتعلمين % ٦٥من 

  .كثرفأ% ٦٥الحاصلين على 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
التعلم بالثبات أو النمو لكافة 
الصفوف خالل الثالث سنوات 
الدراسية األخيرة فى اللغة األجنبية 

من  %٨٠لى أقل من إ% ٦٥لدى 
% ٦٥المتعلمين الحاصلين على 

  .كثرأف

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعلم بالثبات
أو النمو لكافة الصفوف خالل الثالث سنوات 

 ٨٠الدراسية األخيرة فى اللغة األجنبية لدى 
فأكثر من المتعلمين الحاصلين على % 
  .كثرأف% ٦٥

  . الثانية جنبيةاأل ةاللغ المتعلم نواتج التعلم المستهدفة في يحقق ٣- ١- ٦
١- ٣- ١- ٦  

يحقــق المــتعلم مســتوى تحصــيل مالئــم 
لنــواتج  جنبيــة الثانيــة وفقــاً فــى اللغــة األ

  .  التعلم المستهدفة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
%  ٥٠قل من أنسب نجاح 

فى نتائج االختبارات 
التحريرية للغة األجنبية فى 

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
االختبارات التحريرية للغة 

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
ة للغة األجنبية فى الشهادة التحريري

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق 
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 

التحريرية للغة األجنبية فى الشهادة العامة 
  ). متوسط العامين الدراسيين معاً (
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متوسط (الشهادة العامة 
  ). العامين الدراسيين معاً 

 األجنبية فى الشهادة العامة 
متوسط العامين الدراسيين  (

  ). معاً 

متوسط العامين الدراسيين (العامة 
  ). معاً 

٢- ٣- ١- ٦ 
االجنبيـــة  ةيـــتمكن مـــن مهـــارات اللغـــ 

 .  لنواتج التعلم المستهدفة نية  وفقاً الثا

 من % ٥٠يتمكن  أقل من
المتعلمين من مهارات اللغة 

- ستماعاال (األجنبية 
) الكتابة- القراءة- التحدث

 فى الصفوف المختلفة وفقاً 
دوات التقويم ألنتائج 

 - التحريرية (المتنوعة 
 يالت) األدائية - الشفهية

 تطبقها  المؤسسة دورياً 
روط ويتوافر بها ش

  .ومواصفات اإلعداد الجيد

   لى أقل من إ% ٥٠يتمكن
من المتعلمين من % ٦٥

مهارات اللغة األجنبية 
- القراءة- التحدث- ستماعاال(

فى الصفوف المختلفة ) الكتابة
دوات التقويم ألنتائج  وفقاً 

- الشفهية - التحريرية(المتنوعة 
التى تطبقها  ) األدائية

ويتوافر بها  المؤسسة دورياً 
ومواصفات اإلعداد شروط 

 .الجيد
  

  ٨٠لى أقل من إ% ٦٥يتمكن %
من المتعلمين من مهارات اللغة 

- التحدث- ستماعاال(األجنبية 
فى الصفوف ) الكتابة- القراءة

دوات التقويم ألنتائج  المختلفة وفقاً 
- الشفهية - التحريرية(المتنوعة 

التى تطبقها  المؤسسة ) األدائية
ويتوافر بها شروط  دورياً 
  .صفات اإلعداد الجيدوموا

فأكثر من المتعلمين من % ٨٠يتمكن   - 
- ستماعاال(مهارات اللغة األجنبية 

فى الصفوف ) الكتابة- القراءة- التحدث
دوات التقويم المتنوعة ألنتائج  المختلفة وفقاً 

التى تطبقها  ) األدائية- الشفهية - التحريرية(
ويتوافر بها شروط  المؤسسة دورياً 

  .الجيدومواصفات اإلعداد 

٣- ٣- ١- ٦ 
تتســق مســتويات تحقيــق نــواتج تعلــم  

  .األجنبية الثانية معاً  اللغة

    تتصف مستويات تحقيق
نواتج التعلم بالثبات أو 

النمو لكافة الصفوف خالل 
الثالث سنوات الدراسية 

األخيرة فى اللغة األجنبية 
من % ٥٠لدى أقل من

 تحقيق  نواتج  تتصف مستويات
التعلم بالثبات أو النمو لكافة 

الصفوف خالل الثالث سنوات 
الدراسية األخيرة فى اللغة 

لى أقل إ% ٥٠األجنبية لدى 
من المتعلمين % ٦٥من 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
التعلم بالثبات أو النمو لكافة 

الصفوف خالل الثالث سنوات 
خيرة فى اللغة األجنبية الدراسية األ

من % ٨٠لى أقل من إ% ٦٥لدى 
% ٦٥المتعلمين الحاصلين على 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعلم بالثبات
أو النمو لكافة الصفوف خالل الثالث سنوات 

 ٨٠الدراسية األخيرة فى اللغة األجنبية لدى 
فأكثر من المتعلمين الحاصلين على % 
  .كثرأف% ٦٥
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

المتعلمين الحاصلين على 
  .كثرأف% ٦٥

  .كثرأف  .كثرأف% ٦٥الحاصلين على 

  .الرياضياتالمتعلم نواتج التعلم المستهدفة في  يحقق ٤- ١- ٦
١- ٤- ١- ٦  

يحقــق المــتعلم مســتوى تحصــيل مالئــم 
لنواتج الـتعلم  الرياضيات وفقاً فروع فى 

  .  المستهدفة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
%  ٥٠قل من أنسب نجاح 

فى نتائج االختبارات 
 لرياضياتلفروع االتحريرية 

سط متو (فى الشهادة العامة 
  ). العامين الدراسيين معاً 

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

فى نتائج %   ٦٥ى أقل من إل
لفروع االختبارات التحريرية 

فى الشهادة العامة  الرياضيات
  ).العامين الدراسيين معاً (

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  

ختبارات فى نتائج اال% ٨٠من 
فى  لفروع الرياضياتالتحريرية 

العامين الدراسيين (الشهادة العامة 
  ).معاً 

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق 
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 

فى الشهادة  لفروع الرياضياتالتحريرية 
  ). العامين الدراسيين معاً (العامة 

٢- ٤- ١- ٦  
يات يــتمكن مــن مهــارات فــروع الرياضــ

  .  لنواتج التعلم المستهدفة وفقاً 

  من % ٥٠يتمكن  أقل من
 المتعلمين من مهارات
مهارات فروع الرياضيات 

لنواتج التعلم  وفقاً 
المستهدفة فى الصفوف 

دوات ألنتائج  المختلفة وفقاً 
التقويم المتنوعة 

- الشفهية - التحريرية(
التى تطبقها  ) األدائية

ويتوافر بها  المؤسسة دورياً 
روط ومواصفات اإلعداد ش

  .الجيد

   الى أقل من % ٥٠يتمكن
 من المتعلمين من% ٦٥

 مهارات فروع الرياضيات وفقاً 
لنواتج التعلم المستهدفة فى 

لنتائج  الصفوف المختلفة وفقاً 
 (دوات التقويم المتنوعة أ

) األدائية- الشفهية - التحريرية
 التى تطبقها  المؤسسة دورياً 

اصفات ويتوافر بها شروط ومو 
  .اإلعداد الجيد

  ٨٠الى أقل من % ٦٥يتمكن %
من مهارات فروع من المتعلمين 

لنواتج التعلم  الرياضيات وفقاً 
المستهدفة فى الصفوف المختلفة 

دوات التقويم المتنوعة ألنتائج  وفقاً 
)  األدائية- الشفهية - التحريرية(

 التى تطبقها  المؤسسة دورياً 
ويتوافر بها شروط ومواصفات 

  .عداد الجيداإل

فأكثر من المتعلمين من % ٨٠يتمكن  
لنواتج التعلم  فروع الرياضيات وفقاً مهارات 

لنتائج  المستهدفة فى الصفوف المختلفة وفقاً 
- الشفهية - التحريرية(دوات التقويم المتنوعة أ

ويتوافر  تطبقها  المؤسسة دورياً  يالت) األدائية
  .بها شروط ومواصفات اإلعداد الجيد
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٧١  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

٣- ٤- ١- ٦ 
تتســق مســتويات تحقيــق نــواتج تعلــم  

  . فروع الرياضيات  معاً 

    تتصف مستويات تحقيق
نواتج التعلم بالثبات أو 

النمو لكافة الصفوف خالل 
الثالث سنوات الدراسية 

فروع األخيرة فى 
لدى أقل  الرياضيات

من المتعلمين % ٥٠من
% ٦٥الحاصلين على 

  .كثرأف

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
علم بالثبات أو النمو لكافة الت

الصفوف خالل الثالث سنوات 
فروع الدراسية األخيرة فى 

لى إ% ٥٠لدى  الرياضيات
من المتعلمين % ٦٥أقل من 

  .كثرأف% ٦٥الحاصلين على 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
التعلم بالثبات أو النمو لكافة 

الصفوف خالل الثالث سنوات 
فروع الدراسية األخيرة فى 

لى أقل إ% ٦٥لدى  ياضياتالر 
من المتعلمين % ٨٠من 

  .كثرأف% ٦٥الحاصلين على 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعلم بالثبات
أو النمو لكافة الصفوف خالل الثالث سنوات 

لدى  فروع الرياضياتالدراسية األخيرة فى 
فأكثر من المتعلمين الحاصلين على %  ٨٠
  .كثرأف% ٦٥

  .المستهدفة في العلومواتج التعلم المتعلم ن يحقق ٥- ١- ٦
١- ٥- ١- ٦  

يحقــق المــتعلم مســتوى تحصــيل مالئــم 
لنــــــواتج الــــــتعلم  فــــــى األحيــــــاء وفقــــــاً 

  .  المستهدفة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
%  ٥٠ل من أقنسب نجاح 

فى نتائج االختبارات 
التحريرية فى األحياء فى 

   .الشهادة العامة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠اوح بين نسب نجاح تتر 

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
 ياالختبارات التحريرية ف
   .األحياء فى الشهادة العامة

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
التحريرية فى األحياء فى الشهادة 

   .العامة

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق 
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 

   .الشهادة العامة ياألحياء ف يالتحريرية ف

٢- ٥- ١- ٦  
يحقــق المــتعلم مســتوى تحصــيل مالئــم 

لنـــــواتج الـــــتعلم  فـــــى الكيميـــــاء وفقـــــاً 
  .  المستهدفة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
%  ٥٠قل من أنسب نجاح 

فى نتائج االختبارات 
التحريرية فى الكيمياء فى 

   .الشهادة العامة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
االختبارات التحريرية فى 

  .الكيمياء فى الشهادة العامة

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
التحريرية فى الكيمياء فى الشهادة 

   .العامة

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥ يحقق
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 

  .التحريرية فى الكيمياء فى الشهادة العامة

٣- ٥- ١- ٦    من المتعلمين % ٦٥يحقق  من المتعلمين % ٦٥يحقق  فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
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٧٢  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

يحقــق المــتعلم مســتوى تحصــيل مالئــم 
لنــــــواتج الــــــتعلم  وفقــــــاً  الفيزيــــــاءفــــــى 

  .  المستهدفة

%  ٥٠قل من أنسب نجاح 
فى نتائج االختبارات 

فى  الفيزياء لتحريرية فىا
  .الشهادة العامة

% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 
فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ

االختبارات التحريرية فى 
  .فى الشهادة العامة الفيزياء

لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  
فى نتائج االختبارات % ٨٠من 

فى الشهادة  الفيزياءفى  التحريرية
   .العامة

فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 
  .فى الشهادة العامة الفيزياءالتحريرية فى 

٤- ٥- ١- ٦  
يحقــق المــتعلم مســتوى تحصــيل مالئــم 

ـــةفـــى  ـــوم البيئي ـــا والعل ـــاً  الجيولوجي  وفق
  .  المستهدفة .لنواتج التعلم

  من المتعلمين  %٦٥يحقق
%  ٥٠قل من أنسب نجاح 

فى نتائج االختبارات 
الجيولوجيا التحريرية فى 
فى الشهادة  والعلوم البيئية

   .العامة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
االختبارات التحريرية فى 

فى  الجيولوجيا والعلوم البيئية
   .الشهادة العامة

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
الجيولوجيا والعلوم التحريرية فى 

  ( .فى الشهادة العامة البيئية

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق 
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 

ى ف الجيولوجيا والعلوم البيئيةالتحريرية فى 
   .الشهادة العامة

٥- ٥- ١- ٦  
يــتمكن مــن مهــارات فــروع العلــوم وفقــا 

  .  لنواتج التعلم المستهدفة

  من % ٥٠يتمكن  أقل من
 المتعلمين من مهارات

 وفقاً  العلوممهارات فروع 
لنواتج التعلم المستهدفة فى 
 الصفوف المختلفة وفقاً 

دوات التقويم ألنتائج 
 - التحريرية(المتنوعة 

التى ) دائيةاأل- الشفهية
 تطبقها  المؤسسة دورياً 
ويتوافر بها شروط 
  .ومواصفات اإلعداد الجيد

   الى أقل من % ٥٠يتمكن
 من المتعلمين من% ٦٥

لنواتج  وفقاً  العلوممهارات فروع 
التعلم المستهدفة فى الصفوف 

دوات ألنتائج  المختلفة وفقاً 
 - التحريرية(التقويم المتنوعة 

ى تطبقها  الت) األدائية- الشفهية
ويتوافر بها  المؤسسة دورياً 

شروط ومواصفات اإلعداد 
  .الجيد

  ٨٠الى أقل من % ٦٥يتمكن %
من مهارات فروع من المتعلمين 

لنواتج التعلم المستهدفة  وفقاً  العلوم
لنتائج  فى الصفوف المختلفة وفقاً 

 - التحريرية(دوات التقويم المتنوعة أ
التى تطبقها  ) األدائية- الشفهية

ويتوافر بها شروط  مؤسسة دورياً ال
  .ومواصفات اإلعداد الجيد

فأكثر من المتعلمين من % ٨٠يتمكن  
لنواتج التعلم  وفقاً  العلومفروع مهارات 

لنتائج  المستهدفة فى الصفوف المختلفة وفقاً 
- الشفهية - التحريرية(دوات التقويم المتنوعة أ

 ويتوافر التى تطبقها  المؤسسة دورياً ) األدائية
  .بها شروط ومواصفات اإلعداد الجيد
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٧٣  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

٦- ٥- ١- ٦ 
تتســق مســتويات تحقيــق نــواتج تعلــم  

  . فروع العلوم  معاً 

    تتصف مستويات تحقيق
نواتج التعلم بالثبات أو 

النمو لكافة الصفوف خالل 
الثالث سنوات الدراسية 

 العلومفروع األخيرة فى 
من % ٥٠لدى أقل من

المتعلمين الحاصلين على 
  .ركثأف% ٦٥

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
التعلم بالثبات أو النمو لكافة 

الصفوف خالل الثالث سنوات 
فروع الدراسية األخيرة فى 

لى أقل من إ% ٥٠لدى  العلوم
من المتعلمين % ٦٥

  .كثرأف% ٦٥الحاصلين على 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
التعلم بالثبات أو النمو لكافة 
 الصفوف خالل الثالث سنوات

 العلومفروع الدراسية األخيرة فى 
من % ٨٠لى أقل من إ% ٦٥لدى 

% ٦٥المتعلمين الحاصلين على 
  .كثرأف

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعلم بالثبات
أو النمو لكافة الصفوف خالل الثالث سنوات 

 ٨٠لدى  العلومفروع الدراسية األخيرة فى 
فأكثر من المتعلمين الحاصلين على % 
  .كثرأف% ٦٥

  .المستهدفة في العلوم االجتماعيةالمتعلم نواتج التعلم  يحقق ٦- ١- ٦
١- ٥- ١- ٦  

يحقــق المــتعلم مســتوى تحصــيل مالئــم 
ـــــاً  ـــــا وفق ـــــى الجغرافي ـــــتعلم  ف ـــــواتج ال لن

  .  المستهدفة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
%  ٥٠قل من أنسب نجاح 

فى نتائج االختبارات 
فى  الجغرافياالتحريرية فى 
  . ةالشهادة العام

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
االختبارات التحريرية فى 

  . فى الشهادة العامة الجغرافيا

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
فى   الجغرافياالتحريرية فى 
  . الشهادة العامة

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق 
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 

  . فى الشهادة العامة الجغرافيا التحريرية فى

٢- ٥- ١- ٦ 
يحقق المـتعلم مسـتوى تحصـيل مالئـم  

لنــــــواتج الــــــتعلم  فــــــى التــــــاريخ وفقــــــاً 
  .  المستهدفة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
%  ٥٠قل من أنسب نجاح 

ارات فى نتائج االختب
التحريرية فى التاريخ فى 

  . الشهادة العامة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
االختبارات التحريرية فى 

  .االتاريخ فى الشهادة العامة

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
حريرية فى التاريخ فى الشهادة الت

  . العامة

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق 
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 

  .التحريرية فى التاريخ فى الشهادة العامة

٣- ٥- ١- ٦  
يحقــق المــتعلم مســتوى تحصــيل مالئــم 

  علمين من المت% ٦٥يحقق
%  ٥٠قل من أنسب نجاح 

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥تتراوح بين   نجاح

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق 
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 
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٧٤  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

لنواتج التعلم  فى الفلسفة والمنطق وفقاً 
  .  المستهدفة

فى نتائج االختبارات 
الفلسفة التحريرية فى 

فى الشهادة  والمنطق
  .العامة

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
االختبارات التحريرية فى 

فى الشهادة  الفلسفة والمنطق
  .العامة

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
فى  الفلسفة والمنطقالتحريرية فى 
  . الشهادة العامة

فى الشهادة  الفلسفة والمنطقالتحريرية فى 
  .العامة

٤- ٥- ١- ٦  
ئــم يحقــق المــتعلم مســتوى تحصــيل مال 

لنـواتج  جتمـاع وفقـاً فى علم الـنفس واال
  .  المستهدفة. التعلم

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
%  ٥٠قل من أنسب نجاح 

فى نتائج االختبارات 
علم النفس التحريرية فى 

فى الشهادة  جتماعواال
   .العامة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
علم رات التحريرية فى االختبا

فى الشهادة  جتماعالنفس واال
   .العامة

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
علم النفس التحريرية فى 

  . فى الشهادة العامة جتماعواال

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق 
بارات فأكثر  فى نتائج االخت% ٨٠نجاح 

فى   جتماععلم النفس واالالتحريرية فى 
   .الشهادة العامة

٥- ٥- ١- ٦ 
يحقــق المــتعلم مســتوى تحصــيل مالئــم 

لنـــواتج  فـــى اإلقتصـــاد واإلحصـــاء وفقـــاً 
  .  المستهدفة. التعلم

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
%  ٥٠قل من أنسب نجاح 

فى نتائج االختبارات 
قتصاد االالتحريرية فى 
ادة فى الشه واإلحصاء

  . العامة

  من المتعلمين % ٦٥يحقق
% ٥٠نسب نجاح تتراوح بين 

فى نتائج %   ٦٥لى أقل من إ
االختبارات التحريرية فى 

فى  قتصاد واإلحصاءاال
  . الشهادة العامة

  من المتعلمين نسب % ٦٥يحقق
لى أقل إ%  ٦٥نجاح تتراوح بين  

فى نتائج االختبارات % ٨٠من 
قتصاد االالتحريرية فى 

  . فى الشهادة العامة حصاءواإل

فأكثر من المتعلمين  نسب % ٦٥يحقق 
فأكثر  فى نتائج االختبارات % ٨٠نجاح 

فى  قتصاد واإلحصاءاال التحريرية فى
  . الشهادة العامة

٦- ٥- ١- ٦  
ـــــوم  ـــــتمكن مـــــن مهـــــارات فـــــروع العل ي

ـــــــاً  ـــــــة وفق ـــــــتعلم  اإلجتماعي ـــــــواتج ال لن
  .  المستهدفة

  من % ٥٠يتمكن  أقل من
 ن من مهاراتالمتعلمي

 العلوممهارات فروع 
لنواتج  وفقاً جتماعية اال

التعلم المستهدفة فى 

   لى أقل من إ% ٥٠يتمكن
 متعلمين منمن ال% ٦٥

 العلوممهارات فروع 
لنواتج التعلم  وفقاً جتماعية اال

المستهدفة فى الصفوف 

  ٨٠الى أقل من % ٦٥يتمكن %
من مهارات فروع المتعلمين من 
لنواتج التعلم  وفقاً جتماعية اال العلوم

المستهدفة فى الصفوف المختلفة 
دوات التقويم المتنوعة ألنتائج  وفقاً 

من  فأكثر من المتعلمين% ٨٠يتمكن  
لنواتج  وفقاً جتماعية اال العلومفروع مهارات 

 التعلم المستهدفة فى الصفوف المختلفة وفقاً 
 -  التحريرية(دوات التقويم المتنوعة ألنتائج 
التى تطبقها  المؤسسة ) األدائية -  الشفهية
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٧٥  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

 الصفوف المختلفة وفقاً 
دوات التقويم ألنتائج 

 - التحريرية(المتنوعة 
التى ) األدائية- الشفهية

تطبقها  المؤسسة دوريا 
ويتوافر بها شروط 
  .ومواصفات اإلعداد الجيد

دوات ألنتائج  المختلفة وفقاً 
 - التحريرية (التقويم المتنوعة 

التى ) األدائية -  الشفهية
ويتوافر  تطبقها  المؤسسة دورياً 

بها شروط ومواصفات اإلعداد 
  .الجيد

التى ) األدائية- الشفهية - التحريرية(
ويتوافر بها  تطبقها  المؤسسة دورياً 

  .شروط ومواصفات اإلعداد الجيد

ويتوافر بها شروط ومواصفات اإلعداد  دورياً 
  .الجيد

٧- ٥- ١- ٦  
تعلـــم تتســـق مســـتويات تحقيـــق نـــواتج 

  . جتماعية معاً فروع العلوم اال

    تتصف مستويات تحقيق
نواتج التعلم بالثبات أو 
النمو لكافة الصفوف خالل 
الثالث سنوات الدراسية 

 العلومفروع األخيرة فى 
لدى أقل جتماعية الا

من المتعلمين % ٥٠من
% ٦٥الحاصلين على 

  .كثرأف

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
لنمو لكافة التعلم بالثبات أو ا

الصفوف خالل الثالث سنوات 
فروع الدراسية األخيرة فى 

% ٥٠لدى  جتماعيةاال العلوم
من % ٦٥لى أقل من إ

المتعلمين الحاصلين على 
  .كثرأف% ٦٥

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج
التعلم بالثبات أو النمو لكافة 
الصفوف خالل الثالث سنوات 

 العلومفروع الدراسية األخيرة فى 
لى أقل إ% ٦٥لدى  تماعيةجاال

من المتعلمين % ٨٠من 
  .كثرأف% ٦٥الحاصلين على 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعلم بالثبات
أو النمو لكافة الصفوف خالل الثالث سنوات 

 جتماعيةاال العلومفروع الدراسية األخيرة فى 
فأكثر من المتعلمين الحاصلين %  ٨٠لدى 
  .كثرأف% ٦٥على 

  :ن المهارات العامةالتمكن م ٢- ٦
  :للمحافظة على صحته ؛العادات السليمة المتعلميتبع  ١- ٢- ٦
١- ١- ٢- ٦  
، الصـــحية: العـــادات يمـــارس المـــتعلم 
  .الغذائية السليمةو 

  يظهر سلوك المتعلم
 صحية لعاداتممارسته 

وغذائية غير سليمة، كما 

  يظهر سلوك المتعلم ممارسته
حية وغذائية عادات صلل

   .، ويبدو مظهره نظيفاً سليمة

  يظهر سلوك المتعلم ممارسته
، عادات الصحية والغذائية السليمةلل

مع الحرص على نظافته الشخصية 

 عادات يظهر سلوك المتعلم ممارسته لل
، مع الحرص على سليمةالصحية والغذائية ال

نظافته الشخصية والمكان الذى يتواجد فيه 
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٧٦  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  .يبدو مظهره غير نظيف
  
  
  

- الفصل(والمكان الذى يتواجد فيه 
للوقاية ) المعمل- المكتبة - الفناء

  .من األمراض

للوقاية من ) المعمل- المكتبة - الفناء- الفصل(
 .األمراض

  تباع القواعد الصحية ايحث زمالءه على
  .للوقاية من األمراض

٢- ١- ٢- ٦  
 السـالمةتعليمات األمن و المتعلم يراعى 

  .دواتألعند استخدام األجهزة وا

 ثناء أ التعليماتالمتعلم  يتبع
 .فقط األزمات

  
  

  يقتصر تنفيذ المتعلم لتعليمات
 التعليماتاألمن والسالمة على 

الخاصة بالدخول والخروج من 
ثناء أو  والمؤسسةالفصل 

 .زماتاأل
  

 اتيحصل المتعلم على تدريب 
من والسالمة ويحرص لتعليمات األ

ثناء أعليمات تعلى تطبيق تلك ال
الدخول والخروج من الفصل 

وفى أوقات األزمات، ، والمدرسة
كذلك يراعى احتياطات األمن 

جهزة استخدام األثناء أمان واأل
  .المختلفة دواتواأل

 من لتعليمات األ اتيحصل المتعلم على تدريب
والسالمة ويحرص على تطبيق تلك 

الدخول والخروج من الفصل ثناء أعليمات تال
وفى أوقات األزمات، كذلك يراعى ، والمدرسة

استخدام ياطات األمن واالمان اثناء احت
 .المختلفة دواتواألجهزة األ
 والمواقف  زماته فى األءزمال يساعد

  .الطارئة
٣- ١- ٢- ٦  

توعيـــة الفـــي أنشـــطة المـــتعلم  يشـــارك 
  .صحية داخل المؤسسةال

  ال يشارك المتعلم فى
أنشطة التوعية الصحية فى 

  .المؤسسة

  نشطة أيشارك المتعلم فى
الصحية داخل  محدودة للتوعية

  .الفصل فقط

  يميز المتعلم بين السلوك الصحى
والسلوك الضار بالصحة، ويشارك 
فى أنشطة التوعية الصحية لزمالئه 

  .فى المؤسسة

  يميز المتعلم بين السلوك الصحى والسلوك
نشطة التوعية أالضار بالصحة، ويشارك فى 
 .الصحية لزمالئهم فى المؤسسة

 مور راعاة األيشارك فى أنشطة تؤكد على م
  . الصحية داخل المؤسسة وخارجها

  بكفاءةويوظفها المهارات الحياتية  المتعلميمتلك  ٢- ٢- ٦
١- ٢- ٢- ٦ -  

الـــتعلم طـــوال  مهـــاراترس المـــتعلم يمـــا
  .الحياة

مفهوم المتعلم  يعىال  -
  .التعلم مدى الحياة

  

مفهوم التعلم المتعلم  يعى - 
ولكنه ال يمارس  طوال الحياة

  .أو المؤسسة  مهاراته داخل 

مهارات التعلم يمارس المتعلم  - 
من خالل أنشطة  طوال الحياة

التعليم والتعلم فى المواد الدراسية 

من  مهارات التعلم طوال الحياةيمارس المتعلم  - 
خالل أنشطة التعليم والتعلم فى المواد الدراسية 

 - دارة الوقتإ- عمل الجماعىال(المختلفة، 
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٧٧  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

دارة إ- العمل الجماعى(المختلفة، 
حل - التواصل - التخطيط - الوقت

األمانة العلمية  - المشكالت
واالستخدام اإليجابي للعلم 

حب  التوجيه الذاتى - والتكنولوجيا
- ستقالليةاال- لمبادرةا- ستطالعاال

انتقال أثر التعلم فى مواقف 
التفكير - البحث- التأمل- جديدة
التنور القرائى والعلمى - الناقد

ويطبقها ) والمعلوماتى والبيئى
  .المؤسسةالفصل و  داخل

األمانة  - حل المشكالت- التواصل - التخطيط
 العلمية واالستخدام اإليجابي للعلم والتكنولوجيا

 المبادرة -  ستطالعحب اال التوجيه الذاتى - 
انتقال أثر التعلم فى  -  ستقالليةاال - 

التفكير - البحث-  التأمل – مواقف جديدة
لمعلوماتى التنور القرائى والعلمى وا- الناقد
 .المؤسسةالفصل و  ويطبقها داخل) والبيئى

يوجد لدى كل متعلم خطة للحياة بناءًا على  - 
  .اهتماماته وقدراته وأهدافه

٢- ٢- ٢- ٦  
يمــــــــارس المــــــــتعلم مهــــــــارات ريــــــــادة 

  .المشروعات

مفهوم ال يعى المتعلم  -
 .ريادة المشروعات

 
 

  

ريادة  مفهوميعى المتعلم  -
 المشروعات ولكنه ال يمارس

أو  داخل الفصل راتهمها
 .المؤسسة

  

يمارس المتعلم مهارات ريادة  - 
المشروعات من خالل أنشطة 

التعليم  والتعلم فى المواد الدراسية 
تصميم  - التخطيط (المختلفة 

متابعة - المشروعات الصغيرة
تقويم - عرض المشروع- المشروع
  ).المشروع

يمارس المتعلم مهارات ريادة المشروعات  - 
التعليم والتعلم فى المواد من خالل أنشطة 

تصميم  - التخطيط (الدراسية المختلفة 
- متابعة المشروع -  المشروعات الصغيرة

  ).تقويم المشروع- عرض المشروع
يشارك المتعلم بالمشروعات التى نفذها فى  -

  .مسابقات محلية وقومية

  :أساسيات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصال المتعلميتقن  ٣- ٢- ٦
١- ٣- ٢- ٦    ال يعرف المتعلم أسس  ًمعلومات  يعرف المتعلم نظريا تعليمات استخدام عرف المتعلم ي تعليمات استخدام الكمبيوتر عرف المتعلم ي
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٧٨  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

يعــــى المــــتعلم أســــس ومبــــادئ ثقافــــة 
  .الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

ومبادئ ثقافة الكمبيوتر 
  .وتكنولوجيا المعلومات

بسيطة عن استخدامات 
 .الكمبيوتر 

  

 ،الكمبيوتر واألجهزة التكنولوجية
يجابية والسلبية ويعرف الجوانب اإل

  .الستخدامها

ويعرف الجوانب  ،واألجهزة التكنولوجية
 .يجابية والسلبية الستخدامهااإل
 خالقيات استخدام تكنولوجيا أيلتزم ب

 .المعلومات
  
  
  
  

٢- ٣- ٢- ٦  
يســتخدم المــتعلم تكنولوجيــا المعلومــات 

  . التعلمفي عمليات 

  ال يستخدم المتعلم
الكمبيوتر فى عمليات 

 .التعلم
 

  
  
  

  يستخدم المتعلم برنامج واحد
من برامج الكمبيوتر لتنفيذ 

مع  .بعض األنشطة التعليمية
مكانات تكنولوجيا إف يتوظ

التواصل مع  المعلومات فى 
 وأصدقائهزمالئه ومعلميه 

نترنت والبريد باستخدام اإل
 .لكترونىاإل
  

مكاناته إ الكمبيوتر و  يستخدم
نشطة أوبرامجه فى تعلم وتنفيذ 

المواد الدراسية المختلفة، 
حل المشكالت واستخدامها فى 

مثل (  والحياتية البسيطة التعليمية
مرتبطة  الحصول على معلومات

و كيفية أ –بمادة دراسية معين 
و أحد البرامج أتشغيل وتصميم 

  ....)- جهزة الحديثةاأل

 مكاناته وبرامجه فى تعلم إ ر و يستخدم الكمبيوت
وتنفيذ انشطة المواد الدراسية المختلفة، 

 حل المشكالت التعليميةواستخدامها فى 
مثل الحصول على (  والحياتية البسيطة

او أ–معلومات مرتبطة بمادة دراسية معين 
جهزة و األأحد البرامج أكيفية تشغيل وتصميم 

 ....)- الحديثة
 تى فى التعامل مع يمتلك مهارات التعلم الذا

 .لكترونية الحديثةالبرامج اإل
   

  .جتماعيةاالمهارات ال المتعلم يمتلك ٤- ٢- ٦
١- ٤- ٢- ٦  

يمـــارس المـــتعلم المهـــارات االجتماعيـــة 
  ال يمتلك المتعلم مهارات

 .التعامل مع اآلخر
 مع المعلمين  المتعلم يتعامل

والمشرفين بشكل الئق وغير 
  يتعامل المتعلم مع اآلخرين بشكل

حسن الحوار - التواصل(الئق 
  يتعامل المتعلم مع اآلخرين بشكل الئق

ن الحوار واالستماع وتحقيق حس- التواصل(
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٧٩  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

   .السليمة مع اآلخرين

  
واالستماع وتحقيق اهداف العمل   .زمالئه معالئق 

يحرص على ، و )الفريقى
فى لزمالئه جتماعية اال المجامالت

، ويشارك فى المناسبات المختلفة
 .حتفاالت التى تعقدها المؤسسةاال
  

يحرص على ، و )اهداف العمل الفريقى
فى لزمالئه جتماعية اال المجامالت

حتفاالت اال، ويشارك فى المناسبات المختلفة
 .التى تعقدها المؤسسة

  يتطوع للعمل فى انشطة اجتماعية لخدمة
  .المؤسسة

٢- ٤- ٢- ٦  
أهميــة المهــن الموجــودة المــتعلم يقــدر 

  .في مجتمعه

  ف المتعلم المهنة التى يتعر
يرغب العمل فيها مستقبًال 
وال يعرف الكثير عن 

  .غيرها

  يتعرف المتعلم المهن المختلفة
  . خرويقدر بعضها دون اآل

  سباب اختياره للمهنة أيحدد المتعلم
،  التى يرغب العمل فيها مستقبالً 

عداده لهذه إويقدر دور الدراسة فى 
ة ن المهن المختلفأ المهنة، مدركاً 

لها نفس القدر من األهمية 
  .واالحترام

  سباب اختياره للمهنة التى أيحدد المتعلم
، ويقدر دور يرغب العمل فيها مستقبالً 

ن أ عداده لهذه المهنة، مدركاً إالدراسة فى 
همية المهن المختلفة لها نفس القدر من األ

 .واالحترام
  يشارك فى أنشطة تحاكى المهن المختلفة فى

  .المجتمع
٣- ٣- ٢- ٦ 
ــــك   ــــتعلم يمتل ــــى اتخــــاذ الم ــــدرة عل الق

  .القرارات، وتحمل المسئولية

  ال يمتلك المتعلم القدرة
على اتخاذ القرار وال يرغب 

  .فى تحمل المسئولية

  يطبق المتعلم القرارات المحددة
دون التعبير  من قبل المعلمين

  .عن رأيه

يتمكن المتعلم من اتخاذ القرارات - 
م التى نشطة والمهاالخاصة باأل

يمكنه القيام بها داخل الفصل 
ه يتحمل مسئولية أنكما . والمؤسسة

 .ليهاإالنتائج التى يصل 
  

  يتمكن المتعلم من اتخاذ القرارات الخاصة
نشطة والمهام التى يمكنه القيام بها داخل باأل

نه يتحمل مسئولية أكما . الفصل والمؤسسة
 .ليهاإالنتائج التى يصل 

  ارات المنظمة للعمل يشارك فى اتخاذ القر
  .والمؤسسةداخل الفصل 

  :اكتساب جوانب وجدانية إيجابية ٣- ٦
  .العملية التعليميةيتوافر لدى المتعلم اتجاهات إيجابية نحو  ١- ٣- ٦
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٨٠  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

١- ١- ٣- ٦  
ــة  ــوافر لــدى المــتعلم اتجاهــات إيجابي يت

  .الدراسة بالمؤسسةنحو 

  يتحدث المتعلم عن
المؤسسة والعاملين بها 

ئق، ويرغب بشكل غير ال
لى مؤسسة إالتحويل  يف
    .خرىأ
  

  يتحدث المتعلم عن المعلمين
بشكل الئق، ولكنه غير 
مواظب على الحضور 

  .للمؤسسة
  

  يتحدث المتعلم عن المؤسسة
 يحرصوالعاملين بها بشكل الئق و 

مقدرا اهمية  تطبيق القواعد،على 
عداده للحياة إالمؤسسة ودورها فى 

على وتطوير مجتمعه، ويواظب 
  .الحضور

  يتحدث المتعلم عن المؤسسة والعاملين بها
 تطبيق القواعد،على  يحرصبشكل الئق و 

عداده إهمية المؤسسة ودورها فى أمقدرا 
للحياة وتطوير مجتمعه، ويواظب على 

 .الحضور
  نشطة تهدف الى خدمة أيتطوع للمشاركة فى

  .المؤسسة
٢- ١- ٣- ٦  

أنشـــطة يشـــارك المـــتعلم فـــي ممارســـة 
  .وفقًا لميوله ة،متعدد

  يعرف المتعلم األنشطة
المختلفة التى تمارس داخل 

، وال يرغب أن المؤسسة
 .يشارك فيها

  

  حد أيشترك المتعلم فى
نشطة التى يحددها له المعلم األ
  .و مشرف النشاطأ

 نشطة التى األ المتعلم يختار
 التربيةالفنون أو (يمارسها 
داخل المؤسسة، ) ...- الرياضية

  المختلفةالمسابقات يشترك في و 
على مستويات نشطة األلهذه 

اإلدارة  المؤسسة و(عددة مت
  .)والمديرية

 الفنون  (نشطة التى يمارسها األ المتعلم يختار
،  داخل المؤسسة) ... -  الرياضية التربيةأو 
لهذه   المختلفةيشترك في المسابقات و 
 المؤسسة و(عددة متعلى مستويات نشطة األ

 .)ريةاإلدارة والمدي
  يحصل على مراكز متقدمة فى المسابقات

  .المختلفة
  :وبحقوقه، وواجباته لقيم،با المتعلم يلتزم ٢- ٣- ٦
١- ٢- ٣- ٦  

  يلتزم المتعلم بالقيم اإلجتماعية
  ال يظهر سلوك المتعلم

جتماعية الالتزامه بالقيم ا
 .العامة

  

  يظهر سلوك المتعلم تطبيقه
جتماعية العامة لبعض القيم اال

 .خرىألدون ا
  

 والتزاماً  سلوك المتعلم فهماً ظهر ي 
في تعامله مع  المجتمعيةلقيم با
 - مانةاأل - الصدق( خريناآل

المحافظة على المؤسسة  - االحترام
ويتمسك بقيم ....) - والموارد البيئية

  .االنتماء والمواطنة

 لقيم با والتزاماً  سلوك المتعلم فهماً ظهر ي
 - الصدق( خرينفي تعامله مع اآل المجتمعية

المحافظة على المؤسسة  - االحترام - مانةاأل
ويتمسك بقيم االنتماء  )....- والموارد البيئية

 .والمواطنة
  نشطة توعية تسهم فى االلتزام أيشارك فى 
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  .بالقيم المجتمعية داخل الفصل والمؤسسة
٢- ٢- ٣- ٦  

علـــى حقوقـــه، ويلتـــزم المـــتعلم يحــرص 
  .بأداء واجباته

  منه ينفذ المتعلم ما يطلب
، دون ومهام واجباتمن 

  .ن يعرف حقوقهأ
  

  يعرف المتعلم الواجبات والمهام
المطلوب منه القيام بها داخل 

 - نظافة المدرسة(المؤسسة مثل
  .وينفذها ....)- تكليفات المعلم

 المتعلم الواجبات والمهام  ينفذ
المطلوب منه القيام بها داخل 

 - دارة الذاتيةاإل (المؤسسة مثل 
- تكليفات المعلم - رسةنظافة المد

عرف حقوقه التى كما ي ....).
( يحصل عليها داخل المؤسسة 

 - المعلم احترام - قرانه لهأاحترام 
ويطالب  ....)- فرص التعلم الجيد

  .بها بشكل الئق

 المتعلم الواجبات والمهام المطلوب منه  ينفذ
دارة اإل(القيام بها داخل المؤسسة مثل 

- ليفات المعلمتك - نظافة المدرسة - الذاتية
عرف حقوقه التى يحصل عليها كما ي ....).

 احترام - قرانه لهأاحترام ( داخل المؤسسة 
ويطالب  ....)- فرص التعلم الجيد - المعلم

 .بها بشكل الئق
  للتوعية توضح  حقوق يشترك في أنشطة

  .وواجبات المتعلم داخل المؤسسة
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   علممال :السابع مجالال

 الممارسات
  يرمقاييس التقد

٤  ٣  ٢  ١  
  :التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم ١-٧
  :نواتج التعلم المستهدفةفي ضوء  المعلم لعمليتى التعليم والتعلميخطط ١-١-٧
١- ١- ١- ٧  

النمـــو  يصـــمم المعلـــم دروســـه؛ لتحقيـــق
  .المتعلم المتكامل لشخصية

يتضمن تخطيط الدرس - 
نواتج  (العناصر الرئيسة 
لوسائل التعلم المعرفية فقط، ا

واألنشطة، عرض الدرس 
  .، دون اتساق ) والتقويم

  

يتضمن تخطيط الدرس - 
نواتج التعلم (العناصر الرئيسة 

األنشطة، المعرفية فقط، الوسائل و 
تتسق ، و )عرض الدرس والتقويم

  .ً◌ بعض عناصر التخطيط معا
  
  

تتوافر شروط التصميم الجيد  - 
لعناصر تخطيط الدرس، مراعية 

 (مل بين هذه العناصر االتساق والتكا
نواتج التعلم المعرفية والمهارية 
والوجدانية ،الوسائل واألنشطة، 

، وتضمين ) عرض الدرس والتقويم
القضايا والمشكالت التى تميز 
المجتمع واحتياجاته، والمرتبطة 

  .بموضوعات المنهج

تتوافر شروط التصميم الجيد لعناصر   - 
امل بين تخطيط الدرس، مراعية االتساق والتك

نواتج التعلم المعرفية والمهارية (هذه العناصر 
والوجدانية ،الوسائل واألنشطة، عرض الدرس 

، وتضمين القضايا والمشكالت التى )والتقويم
تميز المجتمع واحتياجاته، والمرتبطة 

  .بموضوعات المنهج
يقدر المعلم أهمية التخطيط لعمليتى التعليم  - 

  .والتعلم
٢- ١- ١- ٧  

ــم معلــم اليصــمم  ــيم وتعل اســتراتيجيات تعل
ـــواتج  متمركـــزة حـــول المـــتعلم، وتحقـــق ن

  .التعلم المستهدفة

يخطط المعلم الدرس  - 
باستخدام طريقة التلقين أو 
طريقة تقليدية يكون هو فيها 

  محور التعليم

يخطط المعلم الدرس باستخدام  - 
ستراتيجية تدريس واحدة يكون إ

فيها تفاعل المتعلم محدودا 
أسئلة بسيطة أو استخدام كتوجيه 

  . الحوار والمناقشة المحدودة
  

يستخدم فى تخطيط الدرس  - 
ستراتيجيات تعليم وتعلم متنوعة إ

تحقق نواتج التعلم الشاملة ، وتركز 
حل : مثل (على التعلم النشط 

المشكالت، والعصف الذهنى، والتعلم 
إجراءات  ، موضحاً ...) ،  التعاونى

فى  ستراتيجية المستخدمةاإل
  .التخطيط

ستراتيجيات إيستخدم فى تخطيط الدرس  - 
تعليم وتعلم متنوعة تحقق نواتج التعلم الشاملة ، 

حل :  مثل (وتركز على التعلم النشط 
، والتعلم التعاونى، يالمشكالت، والعصف الذهن

إجراءات االستراتيجية  ، موضحاً ...) 
  .المستخدمة فى التخطيط

يجيات تعليم وتعلم ستراتإيقدر أهمية استخدام - 
متمركزة حول المتعلم، وتحقق نواتج التعلم 
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  .المستهدفة
٣- ١- ١- ٧  

يصــــمم المعلــــم أســــاليب وأدوات التقــــويم 
التـــــــي  تتســـــــق مـــــــع  نـــــــواتج الـــــــتعلم 

  .المستهدفة

أساليب تقويم  تتوافر بعض - 
فى تخطيط الدرس تركز 

نواتج  التعلم المعرفية  على
مستوى التذكر وال يتوافر  فى
  .شروط الصياغة الجيدة فيها

 يصمم أسئلة وأدوات تقويم - 
تركز على مستوى التذكر والفهم 

يتوافر فيها شروط اإلعداد الجيد و 
   .لنواتج التعلم المعرفية

يصمم أدوات تقويم متنوعة، يتوافر - 
عداد الجيد، لنواتج فيها شروط اإل
–مستوى التذكر (التعلم المعرفية 

واقف ، مع توفير م)التطبيق- الفهم
تقويمية لقياس الجوانب المهارية 

  .والوجدانية

يصمم أدوات تقويم متنوعة، يتوافر فيها  - 
عداد الجيد، لنواتج التعلم المعرفية شروط اإل

، مع توفير )التطبيق- الفهم–مستوى التذكر (
مواقف تقويمية لقياس الجوانب المهارية 

  .والوجدانية
  تعلميقدر أهمية التقويم فى تحقيق نواتج ال- 

  :تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم٢-٧
  :الوجدانية لدى المتعلمينو  المهاريةو  يتمكن المعلم من تنمية جوانب التعلم المعرفية١-٢-٧
١- ١- ٢- ٧  

سـتراتيجيات تعلـيم وتعلـم إالمعلم يستخدم 
  .تحقق نواتج التعلم المستهدفة

ستراتيجيات إينفذ المعلم  -
تعليم وتعلم تحقق نواتج 

م المعرفية فى مستوى التعل
 .التذكر

ستراتيجيات تعليم وتعلم إينفذ  -
تحقق نواتج التعلم المعرفية فى 

  .مستوى  التذكر والفهم

ستراتيجيات تعليم وتعلم إينفذ -
تحقق نواتج التعلم المعرفية 

بمستوياتها العقلية العليا مثل (
، ....)التقويم وحل المشكالت أو 

) يةاألدائية والعمل(والمهارية 
والوجدانية، مع التأكيد على الدور 
الفاعل للمتعلم فى تنفيذ عملية 

  .شراف المعلمإالتعلم تحت 

تراتيجيات تعليم وتعلم تحقق نواتج إسينفذ   -
بمستوياتها العقلية العليا مثل (التعلم المعرفية 

، والمهارية ....)التقويم وحل المشكالت أو 
ع التأكيد والوجدانية، م) األدائية والعملية(

على الدور الفاعل للمتعلم فى تنفيذ عملية 
  .شراف المعلمإالتعلم تحت 

للمتعلم يمكنه من خاللها  يوفر فرصاً -
محاكاة دور المعلم فى تنفيذ بعض 

  .ستراتيجياتاإل
  
  

٢- ١- ٢- ٧  
المــــــادة العلميــــــة : بـــــينالمعلــــــم يـــــربط 

المجتمــع، وتلبيــة  تلتخصصــه، ومشــكال

العلمية دون  عرض المادةي- 
ربطها بالمجتمع الذى يعيش 

  .فيه المتعلم

يربط المادة العلمية بمشكالت - 
وقضايا بسيطة للمجتمع دون 
مشاركة المتعلم فى تحديد 

يربط المادة العلمية بمشكالت   - 
وقضايا مميزة للمجتمع، ويتيح فرصا 
للمتعلم كى يتفاعل مع تلك القضايا 

يربط المادة العلمية بمشكالت وقضايا مميزة  - 
للمتعلم كى يتفاعل مع  للمجتمع، ويتيح فرصاً 

تلك القضايا ويتعرف دور المادة العلمية فى 
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ور المادة العلمية فى خدمة ويتعرف د  .ومناقشة تلك القضايا  .احتياجاته
  .الفرد والمجتمع

يصدر حكما بشأن  - .خدمة الفرد والمجتمع
  .معالجة هذه القضايا والمشكالت

٣- ١- ٢- ٧  
أنشـطة ومواقـف تعليميـة لـم المعيستخدم 

  .تنمى المهارات الحياتية لدى المتعلمين

يعرض الدرس دون - 
تعليمية تنمى  شطةأناستخدام 

المهارات التى يستخدمها 
  .المتعلم فى حياته اليومية

تعليمية نظرية  انشطةيستخدم - 
لى  بعض المهارات التى إتشير 

يستخدمها المتعلم فى حياته 
  . اليومية

طة ومواقف عملية داخل ينفذ انش - 
الفصل تكسب المتعلم معظم 
المهارات الحياتية يحاكى فيها المتعلم 

  . هذه المهارات
  

نشطة ومواقف عملية داخل الفصل أينفذ  - 
وخارجه يمارس فيها المتعلم المهارات الحياتية 

  .فى مواقف طبيعية
يرشد المتعلم إلى ضرورة ممارسة هذه - 

  المهارات خارج المدرسة
  :التعلم بكفاءة عملية المعلميدير  ٢-٢-٧
١- ٢- ٢- ٧ 
فــي الخطــة الزمنيــة، بمــا المعلــم يعــدل  

ــــات  ــــدرات المتعلمــــين، ومتطلب يناســــب ق
  .العملية التعليمية

ال يضع المعلم خطة  - 
زمنية لتوزيع المهام واألدوار 

  . على المتعلمين

ينفذ المعلم الخطة الزمنية دون - 
ة مراعاة قدرات المتعلمين وطبيع

  .المهام

يحدد المعلم التوقيتات المالئمة - 
للمهام وقدرات المتعلمين، ويعدل في 
الخطة الزمنية، بما يناسب قدرات 
المتعلمين، ومتطلبات العملية 

  .التعليمية
  

يحدد المعلم التوقيتات المالئمة للمهام  - 
وقدرات المتعلمين ويعدل في الخطة الزمنية، 

متطلبات العملية بما يناسب قدرات المتعلمين، و 
  .التعليمية

  .يشارك المتعلم فى تحديد توقيتات المهام-  

٢- ٢- ٢- ٧  
ـــم األدوات والتجهيـــزات فـــي  يوظـــف المعل

  . عمليتي التعليم والتعلم

يتعرف المعلم األدوات  - 
والتجهيزات المتاحة 

بالمؤسسة، وال يوظفها فى 
  .عمليتي التعليم والتعلم

يستخدم المعلم األدوات - 
يزات المتاحة دون والتجه

مالءمتها لتحقيق نواتج التعلم 
وقدرات المتعلمين مع عدم 
  .امتالك معظم مهارات االستخدام

يستخدم المعلم األدوات والتجهيزات  - 
المالئمة لتحقيق نواتج التعلم وتراعى 
طبيعة المتعلمين، مع  امتالك 

  . مهارات االستخدام
دوات وتجهيزات من البيئة أيستخدم - 

طة لتحسين عمليتى التعليم المحي
  .والتعلم

يستخدم المعلم األدوات والتجهيزات المالئمة  - 
لتحقيق نواتج التعلم وتراعى طبيعة المتعلمين، 

يستخدم  - . مع  امتالك مهارات االستخدام
دوات وتجهيزات من البيئة المحيطة لتحسين أ

  .عمليتى التعليم والتعلم
دوات للمتعلم الستخدام األ يوفر فرصاً - 

  .والتجهيزات
  . )إن وجد فى حاالت الدمج(االحتياجات الخاصة  يمتطلبات ذو  يتلب تعليم وتعلم متنوعة،  اتستراتيجيإالمعلم يستخدم ٣-٢- ٧
تنظيم الجلوس داخل (تتوافر بيئة فيزيقية - تنظيم الجلوس (تتوافر بيئة فيزيقية - تنظيم (تتوافر بيئة فيزيقية  -  (البيئة الفيزيقية  ال تراعى  -  ١- ٣- ٢- ٧
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بيئة تعلم تراعي المتعلمين المعلم يوفر  
  .ذوي االحتياجات الخاصة

تنظيم الجلوس داخل 
متطلبات ....) - الفصل

المتعلمين ذوى االحتياجات 
  .الخاصة داخل الفصل

....) - الجلوس داخل الفصل
مناسبة  للمتعلمين ذوي  
االحتياجات الخاصة مع مراعاة 
متطلباتهم  واحتياجاتهم التربوية 

  .والنفسية
  

مناسبة )  ....- داخل الفصل
للمتعلمين ذوي  االحتياجات الخاصة 
، مع مراعاة  المعلم لمتطلباتهم 
واحتياجاتهم التربوية والنفسية، فى 

تاحة  مناخ إ و . حواره وتوزيعه للمهام
آمن يشجع على الحوار والمناقشة 

  .بينهم وبين زمالئهم

تعلمين ذوي  مناسبة للم....)  - الفصل
االحتياجات الخاصة ، مع مراعاة  المعلم 
لمتطلباتهم واحتياجاتهم التربوية والنفسية ، فى 

تاحة  مناخ آمن يشجع إ و . حواره وتوزيعه للمهام
  .على الحوار والمناقشة بينهم وبين زمالئهم

يقوم بتوعية المتعلمين للتعامل مع بعضهم - 
  .البعض بطرق صحيحة

٢- ٣- ٢- ٧  
ستراتيجيات تعليم وتعلم إالمعلم  يستخدم
  .ةذوي االحتياجات الخاصلمالءمة 

ال يستخدم المعلم  - 
ستراتيجيات تعليم وتعلم إ

تراعى المتعلمين ذوى 
  . االحتياجات الخاصة

ستراتيجيات إيستخدم المعلم - 
تعليم وتعلم محدودة ال تراعى 
الفروق بين المتعلمين العاديين و 

  .ذوى االحتياجات الخاصة

ستراتيجيات تعليم إيستخدم المعلم  - 
وتعلم تراعى الفروق بين المتعلمين 

ستراتيجيات لتتالءم مع وتتنوع هذه اإل
عاقات بالفصل، مع إلطبيعة ا

مكانات والتكنولوجيا توظيف اإل
  .ستراتيجياتالمتاحة فى تنفيذ هذه اإل

ستراتيجيات تعليم وتعلم إيستخدم المعلم - 
مين وتتنوع هذه تراعى الفروق بين المتعل

عاقات ستراتيجيات لتتالءم مع طبيعة اإلاإل
نولوجيا مكانات والتكبالفصل، مع توظيف اإل
  .ستراتيجياتالمتاحة فى تنفيذ هذه اإل

ستراتيجيات على أداء  يقوم مردود هذه اإل - 
  .المتعلمين ذوى اإلعاقة

٣- ٣- ٢- ٧  
ذوي االحتياجات مشاركة المعلم يفعل 

  .التربويةاألنشطة  الخاص في

ال يفعل المعلم مشاركة  - 
المتعلمين ذوى اإلعاقة فى 

 .تنفيذ األنشطة التربوية
  

يشارك المعلم  المتعلمين ذوى -  
اإلعاقة في أنشطة تربوية 

  .محدودة تنمى معارفهم فقط

يشارك المعلم  المتعلمين ذوى - 
اإلعاقة  في تنفيذ األنشطة التربوية 
التى تنمى جوانب شخصيتهم 

فية والوجدانية والمهارية بما المعر 
يتناسب مع طبيعة اإلعاقة لديهم 

  .وعدم الضرر النفسى لهم

يشارك المعلم  المتعلمين ذوى اإلعاقة  في  - 
تنمى جوانب  يتنفيذ األنشطة التربوية الت

شخصيتهم المعرفية والوجدانية والمهارية بما 
يتناسب مع طبيعة اإلعاقة لديهم وعدم الضرر 

  .النفسى لهم
يقوم مردود هذه األنشطة التربوية على  - 

  .أدائهم
  :نواتج التعلمتحقق  إثرائية تربوية أنشطة المعلم يستخدم ٤-٢-٧
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١- ٤- ٢- ٧  
يشجع المتعلمين علـى اسـتخدام مصـادر 

  .معرفة متعددة

يشجع المتعلمين على  - 
استخدام الكتاب المدرسي  

 .فقط كأحد مصادر المعرفة

استخدام يشجع المتعلمين على  - 
عدد محدود من مصادر المعرفة 

  .المطبوعة مع الكتاب المدرسى

 استخدام يشجع المتعلمين على - 
مصادر المعرفة المتنوعة 

مع الكتاب ) اإللكترونية - المطبوعة(
  .المدرسى، فى أوقات الدراسة وغيرها

مصادر استخدام يشجع المتعلمين على   - 
مع ) يةاإللكترون - المطبوعة(المعرفة المتنوعة 

  .الكتاب المدرسى، فى أوقات الدراسة وغيرها
يبرز أهمية استخدام مصادر المعرفة فى  - 

  .التعلم طوال الحياة
٢- ٤- ٢- ٧  

ــم المتعلمــين  لــى العمــل فــى إيوجــه المعل
  . أنشطة تربوية متعددة

ال يوجه المعلم المتعلمين  -
لى العمل فى أنشطة إ

 .تربوية

 يوجه المتعلمين الى المشاركة -
  .فى بعض األنشطة التربوية

  

لى المشاركة فى إيوجه المتعلمين  -
مشروعات ، ( األنشطة التربوية

....) مسابقات، زيارات علمية، 
، )فردية وجماعية(نوعها  مراعياً 
تحفيز المتعلمين على القيام  مع

بهذه األنشطة داخل المؤسسة أو 
  .خارجها

لى المشاركة فى األنشطة إيوجه المتعلمين  -
مشروعات ، مسابقات، زيارات ( التربوية

فردية (نوعها  ، مراعياً ....)علمية، 
تحفيز المتعلمين على  ، مع)وجماعية

القيام بهذه األنشطة داخل المؤسسة أو 
  .خارجها

يشرك المتعلم فى إعداد خطة لتنفيذ  -  
  .االنشطة وتقويمها

٣- ٤- ٢- ٧ 
أنشـطة إثرائيـة متنوعـة؛ المعلم يستخدم  

  . لمواهب لدى المتعلمينلتنمية ا
  

 يتعرف المعلم نظرياً - 
األنشطة اإلثرائية التى تنمى 
المواهب المختلفة لدى 

 .المتعلمين

يستخدم المعلم أنشطة إثرائية -  
محدودة؛ ال تراعى طبيعة 
  .المواهب المختلفة لدى المتعلمين

يستخدم المعلم أنشطة إثرائية   - 
تراعى طبيعة المواهب المختلفة لدى 

 ينشطة التمتعلمين، مع تعدد األال
  .تنمى الموهبة الواحدة

  

يستخدم المعلم أنشطة إثرائية  تراعى طبيعة  - 
المواهب المختلفة لدى المتعلمين، مع تعدد 

  .تنمى الموهبة الواحدة ينشطة التاأل
يكون جماعات من المتعلمين الموهوبين   - 

على مستوى المؤسسة والمجتمع ويتابع تنفيذهم 
  .طةلألنش

  :استخدام أساليب تقويم فعالة٣-٧
  :نواتج التعلمأساليب متنوعة لتقويم  المعلم ستخدمي١-٣-٧
١- ١- ٣- ٧  

يســتخدم المعلــم أســاليب متنوعــة لتقــويم 
تستخدم فقط االختبارات  - 

التقليدية لتقويم نواتج التعلم 
يستخدم اختبارات تحصيل - 

تقليدية وأسئلة شفهية لتقويم نواتج 
يستخدم اختبارات تحصيل ومهام  - 

متعددة تحريرية وشفهية بشكل مستمر 
يستخدم اختبارات تحصيل ومهام متعددة - 

تحريرية وشفهية بشكل مستمر ومعلن لتقويم 
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المعرفية المحددة من قبل   . نواتج التعلم المعرفية
  .التعليمية المؤسسة أو اإلدارة

التعلم المعرفية،  مع وجود 
ضعف فى فنيات صياغة معظم 

  .األسئلة التحريرية والشفهية

ومعلن لتقويم نواتج التعلم المعرفية، 
  .ها شروط اإلعداد الجيدويتوافر في

نواتج التعلم المعرفية، ويتوافر فيها شروط 
  . اإلعداد الجيد

تقييم (ساليب تقييم غير تقليدية أاستخدام  - 
لتقويم نواتج ) التقييم الذاتى للمتعلم- قراناأل

  .ةالتعلم المعرفي
٢- ١- ٣- ٧  

يســتخدم المعلــم أســاليب متنوعــة لتقــويم 
  .نواتج التعلم المهارية  

ال يستخدم المعلم أدوات - 
تقويم نواتج التعلم المهارية  

 ).األدائية والعملية(

يقوم نواتج التعلم المهارية - 
، دون استخدام )األدائية والعملية(

 .أدوات محددة

يستخدم المعلم بكفاءة أدوات متنوعة - 
لتقويم معظم  نواتج التعلم المهارية 

بطاقات  (       ، )األدائية والعملية(
بشكل ...) مهام األداء -  مالحظة

  . مستمر ومعلن

يستخدم المعلم بكفاءة أدوات متنوعة لتقويم - 
، )األدائية والعملية(معظم  نواتج التعلم المهارية 

بشكل ...) مهام األداء - بطاقات مالحظة(
    .مستمر ومعلن

تقييم (ساليب تقييم غير تقليدية أاستخدام  - 
لتقويم نواتج ) للمتعلم يالتقييم الذات- قراناأل

  . التعلم المهارية
٣- ١- ٣- ٧  

يســتخدم المعلــم أســاليب متنوعــة لتقــويم 
   .نواتج التعلم الوجدانية 

ال يستخدم المعلم أدوات - 
.  تقويم نواتج التعلم الوجدانية

ية دون يقوم الجوانب الوجدان- 
 . استخدام أدوات محددة

يستخدم المعلم بكفاءة أدوات  - 
متنوعة لتقويم معظم نواتج التعلم 

- بطاقات مالحظة (الوجدانية 
  ...). - استبيان

يستخدم المعلم بكفاءة أدوات متنوعة لتقويم  - 
بطاقات  (معظم نواتج التعلم الوجدانية 

  ...).- استبيان- مالحظة
تقييم (ير تقليدية استخدام أساليب تقييم غ - 

لتقويم نواتج ) للمتعلم يالتقييم الذات- األقران
  .التعلم الوجدانية

٤- ١- ٣- ٧  
 أدوات تقويم مناسبةالمعلم يستخدم 

  . لذوي صعوبات التعلم

يستخدم المعلم أدوات تقويم  - 
المتعلمين العاديين لتقويم 
المتعلمين ذوى صعوبات 

  .التعلم

يستخدم المعلم أدوات تقويم - 
ذوي صعوبات التعلم تختلف ل

قليال عن أدوات تقويم المتعلمين 
  .العاديين

يستخدم المعلم أدوات تقويم  - 
تشخيصية لذوي صعوبات التعلم 
تراعى نوع الصعوبة التى يعانى منها 

  .المتعلم
  

يستخدم المعلم أدوات تقويم تشخيصية لذوي  - 
صعوبات التعلم تراعى نوع الصعوبة التى 

  .تعلميعانى منها الم
يستعين بخبرات متخصصة لتقييم المتعلمين - 

  . ذوى صعوبات التعلم
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  :يستفيد من نتائج تقويم المتعلمين في تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم٢-٣- ٧
١- ٢- ٣- ٧  

يعمــــــل المعلــــــم علــــــى تحســــــين أداءات 
  . المتعلمين في ضوء نتائج التقويم

تتوافر نتائج تقويم المتعلمين - 
  .وال يستفيد بهالدى المعلم، 

  

يحلل المعلم نتائج أداء - 
المتعلمين لتصنيفهم إلى فئات، 
دون االستفادة منها فى تحديد 

  . نقاط القوة والضعف

يحلل النتائج لتحديد نقاط القوة - 
والضعف فى أداء المتعلمين، 
الستخدام ممارسات تربوية للتغلب 
على نقاط الضعف وتدعيم نقاط 

داء أتحسن  القوة، مع متابعة مستوى
  . المتعلمين

يحلل النتائج لتحديد نقاط القوة والضعف فى  - 
أداء المتعلمين، الستخدام ممارسات تربوية 
للتغلب على نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة، 

  .  داء المتعلمينأمع متابعة مستوى تحسن 
يشارك المعلم فى أنشطة تعمل على تحسين  - 
قويم على داء المتعلمين فى ضوء نتائج التأ

  .مستوى الصف والمؤسسة
٢- ٢- ٣- ٧ 
ـــــاقش   ـــــم ين ـــــع المعل ـــــويم م ـــــائج التق نت

المعنيــــــــين لمتابعــــــــة مســــــــتوى تقــــــــدم 
  . المتعلمين

نتائج التقويم يحلل المعلم  - 
  .وال يناقشها

ويناقشها نتائج التقويم يحلل  - 
  .هئمع مشرف المادة  وزمال

تصنيف النتائج ( يحلل نتائج التقويم - 
لقوة والضعف فى وتشخيص نقاط ا

مع مشرف المادة  ويناقشها ) ضوئها
خصائيين ه  بالتعاون مع اإلئوزمال

مور للنهوض بمستوى أداء ولياء األأو 
  .المتعلمين

  

تصنيف النتائج (يحلل نتائج التقويم  - 
) وتشخيص نقاط القوة والضعف فى ضوئها

مع مشرف المادة  وزمالءه  بالتعاون ويناقشها 
مور للنهوض لياء األو أخصائيين و مع اإل

  .بمستوى أداء المتعلمين
يناقش نتائج التقويم مع  معلمى التخصصات - 

  . األخرى
٣- ٢- ٣- ٧  

مـــن نتـــائج التقـــويم فـــي المعلـــم يســـتفيد 
تقـــديم  بـــرامج عالجيـــة لـــذوي صـــعوبات 

  .التعلم

ال يستفيد المعلم من نتائج  - 
التقويم فى تقديم برامج 
عالجية لذوي صعوبات 

  .مالتعل

ستفيد المعلم من بعض نتائج ي - 
التقويم فى تقديم بعض 
اإلرشادات العالجية لذوي 

  .صعوبات التعلم

يستفيد المعلم من معظم نتائج - 
التقويم فى تقديم برامج عالجية لذوي 

  .صعوبات التعلم ويقوم نتائجها

يستفيد المعلم من كافة نتائج التقويم فى  - 
م تقديم برامج عالجية لذوي صعوبات التعل

  .ويًقوم نتائجها
يستعين ببعض الخبرات المتخصصة لتقديم  - 

  .وتنفيذ برامج عالجية لذوى صعوبات التعلم
  ممارسة أنشطة مهنية فعالة٤- ٧
  :مناسباً  صفياً  مناخاً  المعلم يوفر١-٤- ٧
يشجع على المناقشات  يوفر المعلم مناخاً  - يشجع على  يوفر المعلم مناخاً  - يتيح قليل  يوفر المعلم مناخاً - يشجع  ال يوفر المعلم مناخاً -   ١- ١- ٤- ٧
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يــــــوفر المعلــــــم مناخــــــًا صــــــفيًا يشــــــجع 
المتعلمين على المناقشة والحوار، وتقبـل 

  . خرالرأي اآل

  .على المناقشات والحوار
  

  .من المناقشات والحوار
  

المناقشات والحوار، ويصغى آلراء 
المتعلمين، ويحثهم على تقبل الرأى 

  .اآلخر

، ويصغى آلراء المتعلمين، ويحثهم والحوار
  .على تقبل الرأى اآلخر

يقدر دور المناخ الصفى فى تنمية شخصية - 
فعال المتعلمين فى أردود  المتعلم، مراعياً 

  دواره أممارساته و 
٢- ١- ٤- ٧  

ــم يتعامــل  مــع المتعلمــين بشــفافية، المعل
  . ومساواة، وعدالة

يوجه المعلم حديثه أو  - 
ن أسئلته لعدد قليل م

  .المتعلمين دون اآلخر
  

يوجه المعلم حديثه أو أسئلته  - 
لمعظم المتعلمين، ولكنه يطلب 
منهم أداء بعض المهام بصورة 

  .فجائية

يوجه المعلم حديثه أو أسئلته  - 
بالتساوى بين المتعلمين، ويتعامل 
معهم بعدالة ويطلب منهم أداء المهام 

  .فى توقيتات متفق عليها مسبقاً 

م حديثه أو أسئلته بالتساوى بين يوجه المعل - 
المتعلمين، ويتعامل معهم بعدالة ويطلب منهم 

  .أداء المهام فى توقيتات متفق عليها مسبقاً 
يحرص على توعية المتعلمين بالمفاهيم - 

  .  الشفافية والمساواة والعدالة
  :ذاته مهنياً على تنمية  المعلميحرص ٢-٤-٧
١- ٢- ٤- ٧ 
ات التدريبيـة يوظف المعلم محتوى الدور  

  . في العملية التعليميةالتى شارك فيها 

ال يستفيد من محتوى - 
التى شارك الدورات التدريبية 

فى تخطيط أو تنفيذ  فيها
  .التدريس أو تقويم التعلم

يستفيد من عدد محدود من - 
موضوعات هذه الدورات التدريبية 
فى تخطيط التدريس أو تنفيذه أو 

  .فى تقويم التعلم

من معظم موضوعات هذه  يستفيد - 
الدورات التدريبية فى تخطيط التدريس 

 .وتنفيذه وفى تقويم التعلم

يستفيد من كل موضوعات هذه الدورات  - 
التدريبية فى تخطيط التدريس وتنفيذه وفى تقويم 

  .التعلم
  .يقوم أداءه قبل وبعد هذه الدورات - 

٢- ٢- ٤- ٧  
مصادر المعرفة المتعـددة المعلم يستخدم 

 . مجال تخصصه، والمجاالت التربويةفي 

يكتفى باستخدام الكتاب - 
المدرسي كمصدر وحيد 
  .للمعرفة في مجال تخصصه

يستخدم مصادر معرفة مطبوعة - 
  .ومحدودة في مجال تخصصه

يستخدم مصادر معرفة متعددة - 
لكترونية في مجال إ مطبوعة و 

 .تخصصه وبعض المصادر التربوية

ة مطبوعة يستخدم مصادر معرفة متعدد - 
لكترونية في مجال تخصصه وبعض إ و 

  .المصادر التربوية
يستفيد من آراء الخبراء والزمالء في مجال - 

 .تخصصه، والمجاالت التربوية
٣- ٢- ٤- ٧  

  . الزمالءالخبرات مع المعلم يتبادل 
ال يتبادل الخبرات مع - 

زمالئه من داخل أو خارج 
  .التخصص

يتبادل بعض الخبرات البسيطة - 
  . الء التخصصمع زم

  

يتبادل الخبرات مع زمالء - 
التخصص والمواد األخرى لالرتقاء 

  . بمستواه المهنى

يتبادل الخبرات مع زمالء التخصص والمواد  - 
  .األخرى لالرتقاء بمستواه المهنى

يتبادل الخبرات مع زمالء التخصصات - 
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٩٠  

األخرى من أجل النهوض بمستوى األداء   
  .المؤسسي

٤- ٢- ٤- ٧ 
داءاتــه فــى ضــوء نتــائج أمعلــم اليعــدل  

  .التقويم

ال يستفيد من نتائج تقويم  - 
المتخصصين فى تطوير 

  أداءه

يستفيد من بعض نتائج تقويم - 
  . المتخصصين فى تطوير أداءه

يستفيد من تقييم المتخصصين  - 
وردود أفعال المتعلمين ونتائج تقويمهم 

  .فى تطوير أدائه

أفعال يستفيد من تقييم المتخصصين وردود  - 
  .المتعلمين ونتائج تقويمهم فى تطوير أدائه

يستفيد من نتائج تقييم ذاته وأقرانه فى تطوير - 
  .أداءه
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٩١  

  المنهج الدراسى: المجال الثامن

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  :توافر ممارسات داعمة للمنهج ١- ٨
  :تتوافر خريطة لنواتج التعلم ١- ١- ٨
١- ١- ١- ٨   

التعلم المستهدفة مع المرحلة  تتناسب نواتج
  .الدراسية

يتناسب عدد قليل من  - 
نواتج التعلم لبعض المواد 
الدراسية مع خصائص النمو 
للمتعلمين فى المرحلة 
الدراسية، مع عدم مراعاتها 

  .لشروط الصياغة الجيدة

  تتناسب بعض نواتج التعلم
لبعض المواد الدراسية مع 
خصائص النمو للمتعلمين فى 

لة الدراسية، مع عدم المرح
مراعاتها لشروط الصياغة 

  .الجيدة

  تتناسب معظم نواتج التعلم لمعظم
المواد الدراسية مع خصائص النمو 
للمتعلمين فى المرحلة الدراسية 

، مع مراعاتها .وطبيعة بيئتهم
  .لشروط الصياغة الجيدة

  تتناسب جميع نواتج التعلم لجميع المواد
لمتعلمين فى الدراسية مع خصائص النمو ل

المرحلة الدراسية وطبيعة بيئتهم، مع 
  .مراعاتها لشروط الصياغة الجيدة

٢- ١- ١- ٨   
تتكامـــل نـــواتج الـــتعلم المســـتهدفة معرفيـــًا، 

  .ووجدانيًا، ومهاريًا للمتعلم

  ال تتكامل نواتج التعلم
المستهدفة للمواد الدراسية 

معرفيًا، أو وجدانيًا، أو (
، داخل )مهاريًا للمتعلم

  .مادة الدراسية الواحدةال

  تتكامل بعض نواتج التعلم
المستهدفة للمواد الدراسية 

معرفيًا، أو وجدانيًا، أو مهاريًا (
داخل المادة  ، رأسياً )للمتعلم

عبر  الدراسية الواحدة، وأفقياً 
  .المواد الدراسية المختلفة

  تتكامل معظم نواتج التعلم
معرفيًا، (المستهدفة للمواد الدراسية 

 ، رأسياً )دانيًا، ومهاريًا للمتعلمووج
داخل المادة الدراسية الواحدة، 

  .عبر المواد الدراسية المختلفة وأفقياً 

  تتكامل جميع نواتج التعلم المستهدفة للمواد
معرفيًا، ووجدانيًا، ومهاريًا (الدراسية 

داخل المادة الدراسية  ، رأسياً )للمتعلم
  .ة المختلفةعبر المواد الدراسي الواحدة، وأفقياً 

٣- ١- ١- ٨   
ـــواتج  ـــتعلم مـــع ن ـــيم وال تتســـق أنشـــطة التعل

  .التعلم المستهدفة

  يوجد عدد قليل من
الفردية (األنشطة 

، وتتسق مع  )والجماعية
بعض نواتج التعلم 

  الفردية (يوجد بعض األنشطة
والجماعية، لعب األدوار، 

، وتتسق مع بعض )المناقشات
اتج التعلم المستهدفة فى نو 

يوجد أنواع متعددة من األنشطة  - 
المشروعات الفردية والجماعية، (

لعب األدوار، المناقشات، 
،  ) إلخ...العروض الشفهية،

يوجد أنواع متعددة من األنشطة  - 
المشروعات الفردية والجماعية، لعب (

األدوار، المناقشات، العروض 
، وتتسق جميعها مع  ) إلخ...الشفهية،
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

المستهدفة فى المواد 
  .الدراسية

 .المواد الدراسية
  

وتتسق فى معظمها مع نواتج 
التعلم المستهدفة فى المواد 

وتتنوع . الدراسية المختلفة
لتخاطب المعرفة السابقة، 

اليب التعلم والميول ومراحل وأس
النمو لدى المتعلمين بحيث تنمى 
مهارات التفكير العليا وحل 

  .المشكالت لديهم

لمواد معظم نواتج التعلم المستهدفة فى ا
وتتنوع لتخاطب . الدراسية المختلفة

، وأساليب التعلم والميول  المعرفة السابقة
ومراحل النمو لدى المتعلمين بحيث تنمى 
مهارات التفكير العليا وحل المشكالت 

 .لديهم
  

٤- ١- ١- ٨   
تتناســب أســاليب التقــويم مــع نــواتج الــتعلم 

  .المستهدفة

  يتم استخدام أساليب تقويم
ب مع محدودة تتناس

بعض نواتج التعلم 
  .المعرفية

  يتم استخدام بعض أساليب
التقويم التى تتناسب مع بعض 
نواتج التعلم المستهدفة المعرفية 

مثل االختبارات الشفهية (
كما تتناسب مع )  والتحريرية

نواتج التعلم المهارية او 
  .الوجدانية

  يتم استخدام أساليب تقويم متنوعة
تعلم تتناسب مع معظم نواتج ال
مثل (المستهدفة المعرفية 

) االختبارات الشفهية والتحريرية
والوجدانية والمهارية مثل قوائم 

  .المالحظة والمقابلة

   يتم استخدام أساليب تقويم متنوعة ومتعددة
تتناسب مع جميع نواتج التعلم المستهدفة 

مثل االختبارات الشفهية (المعرفية 
مثل قوائم والوجدانية والمهارية ) والتحريرية

 .المالحظة والمقابلة
   لكترونى ساليب التقويم اإلأيتم استخدام

  .داء المتعلمألتقويم 
  :مهارات المتعلمينتنمية يفعل المنهج ل ٢- ١- ٨
١- ٢- ١- ٨  

والقضـايا،  الحياتيـةيتناول المـنهج المواقـف 
  .والمشكالت المعاصرة واقتراحات بحلولها

نشطة المنهج أال توفر  - 
ة المواقف لمحاكا فرصاً 

وطرح القضايا،  الحياتية
  .والمشكالت المعاصرة

  تتيح أنشطة التعليم والتعلم فى
المواد الدراسية المختلفة، بعض 

 الحياتيةالفرص لتناول المواقف 
وطرح القضايا، والمشكالت 

  تتيح أنشطة التعليم والتعلم فى
 ة، فرصاً المواد الدراسية المختلف

 الحياتيةمتنوعة لمحاكاة المواقف 
وطرح القضايا، والمشكالت 

  تتيح أنشطة التعليم والتعلم فى المواد
متعددة ومتنوعة  الدراسية المختلفة، فرصاً 

وطرح القضايا،  الحياتيةلمحاكاة المواقف 
 .والمشكالت المعاصرة واقتراحات بحلولها
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

المعاصرة، دون استفادة المتعلم 
  .منها

طة التعليم والتعلم خارج شأنتطبيق    .المعاصرة واقتراحات بحلولها
  .المؤسسة

٢- ٢- ١- ٨  
 الحياتيــة مهــاراتاللتنميــة  المــنهج يســتخدم

  .لمتعلمينل

ال تتيح أنشطة التعليم  -
والتعلم فى المواد 
الدراسية المختلفة، فرصا 

 الحياتية مهاراتلتنمية ال
 . لمتعلمينل

  

تتيح أنشطة التعليم والتعلم فى  - 
المواد الدراسية المختلفة، 

لفرص لتنمية بعض بعض ا
 لمتعلمينل الحياتية مهاراتال

  .داخل الفصل

تتيح أنشطة التعليم والتعلم فى  - 
المواد الدراسية المختلفة، فرصا 

 الحياتية مهاراتمتنوعة لتنمية ال
دارة إ - العمل الجماعى( لمتعلمينل

حل - التواصل - التخطيط - الوقت
األمانة العلمية  - المشكالت

علم واالستخدام اإليجابي لل
) يالتوجيه الذات - والتكنولوجيا

  .وتطبيقها داخل المؤسسة

تتيح أنشطة التعليم والتعلم فى المواد 
الدراسية المختلفة، فرصا متنوعة لتنمية 

العمل ( لمتعلمينل الحياتية مهاراتال
 - التخطيط - دارة الوقتإ - الجماعى
األمانة العلمية  - حل المشكالت- التواصل

 - لعلم والتكنولوجياواالستخدام اإليجابي ل
- المبادرة- حب اإلستطالع - التوجيه الذاتى

انتقال أثر التعلم فى مواقف - ستقالليةاال
التنور - التفكير الناقد- البحث- التأمل- جديدة

) القرائى والعلمى والمعلوماتى والبيئى
  .ارج المؤسسةداخل وخوتطبيقها 

  

  يهيئ المنهج المتعلم للعمل وريادة المشروعات ٣- ١- ٨



  الثانوي مرحلة التعليم  –معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي  وثيقة

٩٤  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

١- ٣- ١- ٨  
أنواع المهـــــن المـــــنهج التوعيـــــة بـــــ يراعـــــى

  .المختلفة وأهميتها

  ال تتناول أنشطة التعليم
والتعلم فى المواد الدراسية 
المختلفة، مواقف لتوعية 
المتعلمين بأنواع المهن 

  .المختلفة وأهميتها

  تتيح أنشطة التعليم والتعلم فى
المواد الدراسية المختلفة، بعض 

علمين المواقف لتوعية المت
  .بأنواع المهن المختلفة

  تتيح أنشطة التعليم والتعلم فى
 المواد الدراسية المختلفة، مواقفاً 
لتوعية المتعلمين ومحاكاتهم أنواع 

  .المهن المختلفة وأهميتها

  تتيح أنشطة التعليم والتعلم فى المواد
عديدة لتوعية  الدراسية المختلفة، مواقفاً 
 .لفة وأهميتهاالمتعلمين بأنواع المهن المخت

  ًلمالحظة المهن  تتيح األنشطة فرصا
  .المختلفة فى أماكنها الواقعية

٢- ٣- ١- ٨  
  .مهارات ريادة المشروعات المنهج يكسب 

توجد أنشطة محدودة  -
للتعليم والتعلم فى بعض 
المواد الدراسية  تكسب 
المتعلم بعض المعارف 
الخاصة بريادة 

 .المشروعات
 

 
  

م يوجد بعض أنشطة التعلي -
والتعلم فى المواد الدراسية 
المختلفة، تكسب مهارات 

  .تخطيط المشروعات

يوجد أنشطة متنوعة للتعليم  - 
والتعلم فى المواد الدراسية 
المختلفة، تكسب مهارات ريادة 

تصميم  - التخطيط(المشروعات 
متابعة - المشروعات الصغيرة

تقويم - عرض المشروع- المشروع
  فرصإتاحة ل، مع )المشروع
المشروعات خارج الفصل لعرض 
  .الدراسى

يوجد أنشطة متعددة ومتنوعة للتعليم والتعلم  -
فى المواد الدراسية المختلفة، تكسب 

 - التخطيط(مهارات ريادة المشروعات 
متابعة - تصميم المشروعات الصغيرة

تقويم - عرض المشروع- المشروع
 ).المشروع

  كثيرة ومتنوعة لعرض   تاحة  فرصإيتم
ت خارج الفصل الدراسى وتسويق المشروعا

  .والمدرسة
  :المنهجالمتاحة في تنفيذ  البيئية والمحليةالموارد  تستخدم ٤-١-٨
١- ٤- ١- ٨  

اسـتخدام ثقافة  يسهم تنفيذ المنهج في نشر
   نشطة محدودة أتتوافر

لى نشر التوعية إتهدف  
  طة محدودة تهدف  نشأتتوافر
لى نشر التوعية بالموارد إ

  شطة التعليم والتعلم فى أنتتيح
 المواد الدراسية المختلفة مواقفاً 

  نشطة التعليم والتعلم فى المواد أتتيح
متعددة ومتنوعة  الدراسية المختلفة مواقفاً 
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٩٥  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

البيئية وكيفية الحفاظ عليها مع   . بالموارد البيئية  .يها وتنميتهاالحفاظ علالموارد البيئية و 
  .تنفيذ بعضها

متعددة ومتنوعة للتوعية بالموارد 
 - الكهرباء - السلع - المياه(البيئة 

عادة إمواد منزلية يمكن 
تخدامها وكيفية اس) استخدامها

  .والحفاظ عليها وتنميتها

 - السلع - المياه(للتوعية بالموارد البيئة 
عادة إمواد منزلية يمكن  - الكهرباء

وكيفية استخدامها والحفاظ )  استخدامها
 .عليها وتنميتها

  الخبرات المتعلمة عن  نشطة لنقلأيتم تنفيذ
  .الموارد البيئة خارج المؤسسة

٢- ٤- ١- ٨ 
المعامـــل والوســـائط التكنولوجيـــة  تســـتخدم 

  .في تنفيذ المنهجفرة االمتو 

دون المعامل  تستخدم - 
الوسائط التكنولوجية تفعيل 

في تنفيذ أنشطة فرة االمتو 
  .المنهج

المعامل والوسائط  تستخدم
في تنفيذ فرة االتكنولوجية المتو 

أنشطة المنهج فى بعض المواد 
  .الدراسية

المعامل والوسائط التكنولوجية  تستخدم
في تنفيذ أنشطة تفاعلية فرة االمتو 

  .للمنهج فى المواد الدراسية المختلفة

 فرةاالمعامل والوسائط التكنولوجية المتو  تستخدم
في تنفيذ أنشطة متعددة تفاعلية  بفعالية 

ة المختلفة للمنهج فى جميع المواد الدراسي
تاحة فرص متعددة  للمشاركة إبحيث يتم 

  .اإليجابية  للمتعلم
٣- ٤- ١- ٨  

توظف إمكانـات المجتمـع المحلـى فـي تنفيـذ 
  .أنشطة المنهج

   ال يتم اإلستفادة من
إمكانات المجتمع المحلى 
 .في تفعيل أنشطة المنهج

  

و افالم أيتم االستعانة بصور  
مكانات إفيديو ونماذج تحاكى 

تمع المحلى في تنفيذ بعض المج
  .أنشطة المنهج

ستفادة من إمكانات المجتمع يتم اال 
المتاحف، وقصور الثقافة، ( المحلى

في تنفيذ ...)  واألماكن األثرية، 
  .أنشطة المنهج

ستفادة من إمكانات المجتمع المحلى يتم اال
والقومى المتاحف، وقصور الثقافة، واألماكن 

يل عدد كبير من إلخ،  في تفع...األثرية، 
  . أنشطة المنهج

  :التعليمية لتحقيق نواتج التعلم المستهدفةاألدلة  تستخدم ٥- ١- ٨
١- ٥- ١- ٨  

ــة المعلــم فــي تخطــيط، وتنفيــذ، : توظــف أدل
  .وتقويم الدروس

 ستفادة من أدلة اليتم ا
المعلم فى المواد الدراسية 
المختلفة فى تخطيط عدد 

  . محدود من الدروس

  من أدلة المعلم ستفادة يتم اال
فى المواد الدراسية المختلفة فى 
تخطيط وتنفيذ وتقويم بعض 

  . الدروس

 ستفادة من أدلة المعلم فى اليتم ا
المواد الدراسية المختلفة فى تخطيط 

  .وتنفيذ وتقويم معظم الدروس

 ستفادة من أدلة المعلم فى المواد اليتم ا
الدراسية المختلفة فى تخطيط وتنفيذ وتقويم 

 .الدروس جميع
  يتم تقديم تغذية راجعة الى المعنيين باألمر
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٩٦  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  .لتطوير أدلة المعلم

٢- ٥- ١- ٨  
توظف أدلة تقـويم الطالـب فـي تحسـين أداء 

  .المتعلمين

  يتم اإلستفادة من أدلة ال
تقويم الطالب في المواد 
الدراسية المختلفة فى  
تقويم نواتج التعلم 

  . المستهدفة

 م يتم اإلستفادة من أدلة تقوي
الطالب في المواد الدراسية 
المختلفة فى بناء واستخدام 
أدوات تقويم تتناسب مع بعض 

  .نواتج التعلم المستهدفة

  يتم اإلستفادة من أدلة تقويم الطالب
في المواد الدراسية المختلفة فى 
بناء واستخدام أدوات تقويم متنوعة 
تتناسب مع معظم نواتج التعلم 

رية المستهدفة المعرفية والمها
  .والوجدانية

  يتم اإلستفادة من أدلة تقويم الطالب في
المواد الدراسية المختلفة فى بناء واستخدام 
أدوات تقويم متنوعة تتناسب مع جميع نواتج 
التعلم المستهدفة المعرفية والمهارية 

 . والوجدانية
  دلة تقويم على مستوى المؤسسة أعداد إيتم

  . اتىلمزيد من التدريب على التقويم الذ

  :توافر أنشطة تربوية ال صفية فعالة ٢- ٨
  :تستخدم األنشطة الالصفية لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة ١-٢-٨
١- ١- ٢- ٨ 
؛ بمـا يحقـق  تنفذ خطة لألنشطة الالصفية 

  . نواتج التعلم

يوجد خطة غير مفعلة  - 
  . لألنشطة الالصفية

  
  

يوجد خطة  لألنشطة  - 
 ؛ منفذ بعضها بما الالصفية

  .يحقق نواتج التعلم

  يوجد خطة  متكاملة واضحة
ومعلنة ومنفذة  تتضمن أنشطة 
الصفية متنوعة تتسق مع نواتج 
التعلم المستهدفة وتخاطب المعرفة 

ساليب التعلم والميول وأالسابقة 
  .ومراحل النمو لدى المعلمين

    يوجد خطة  متكاملة واضحة ومعلنة ومنفذة
تسق مع تتضمن أنشطة الصفية متنوعة ت

نواتج التعلم المستهدفة وتخاطب المعرفة 
ساليب التعلم والميول ومراحل أالسابقة و 

 .النمو لدى المعلمين
  مور فى ولياء األأيشترك بعض المتعلمين و
  .عداد خطة لالنشطة الالصفيةإ

٢- ١- ٢- ٨  
آليــات لمتابعــة تنفيــذ خطــة األنشــطة  توجــد

ال توجد آليات لمتابعة - 
طة األنشطة تنفيذ خ

توجد آليات غير مفعلة  - 
لمتابعة تنفيذ خطة األنشطة 

توجد آليات واضحة ومفعلة  - 
قواعد - سجالت- بطاقات متابعة(

توجد آليات محددة  ومتنوعة وواضحة  - 
قواعد - سجالت- بطاقات متابعة(ومفعلة 
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٩٧  

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

لمتابعة تنفيذ ) تقدير متدرجة  .الالصفية  .الالصفية  .الالصفية
  .خطة األنشطة الالصفية

ومعلنة لمتابعة تنفيذ خطة ) درجةتقدير مت
 .األنشطة الالصفية

يشارك بعض المتعلمين والمعنيين فى  - 
نشطة يات متابعة خطة األآوضع 
  .الالصفية

٣- ١- ٢- ٨  
  تشترك المؤسسة فى االنشطة والمسابقات

 في عدد  تشترك المؤسسة
األنشطة محدود من 
  .والمسابقات المحلية

  في بعض تشترك المؤسسة
  .المحلية: مسابقاتوالاألنشطة 

  األنشطة في تشترك المؤسسة
  .المحلية، والقومية: والمسابقات

   والمسابقاتاألنشطة  فيتشترك المؤسسة 
  .المحلية، والقومية، واإلقليمية، والدولية

٤- ١- ٢- ٨  
ــرات مــع المؤسســات  ــادل المؤسســة الخب تتب
التربويـــــة األخـــــرى فـــــي مجـــــال األنشـــــطة 

  . التربوية

سسة ال تتبادل المؤ  - 
الخبرات مع المؤسسات 

  .  التربوية األخرى المحلية
  

  تتبادل المؤسسة الخبرات مع
المؤسسات التربوية األخرى 
المحلية، فى بعض األنشطة 

  .التربوية

  تتبادل المؤسسة الخبرات مع
المؤسسات التربوية األخرى المحلية  
فى األنشطة التربوية المتنوعة 

مجالس - األنشطة الطالبية(
- المشاركة المجتمعية- ءاألمنا

  ).الزيارات الميدانية- التنمية المهنية

  تتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات
المحلية، والقومية فى : التربوية األخرى

العديد من األنشطة التربوية المتنوعة 
- مجالس األمناء- األنشطة الطالبية(

- التنمية المهنية- المشاركة المجتمعية
  ).الزيارات الميدانية
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٩٨  

  المناخ التربوى: المجال التاسع 

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  توافر بيئة داعمة للتعليم والتعلم -١-٩
  :واألكاديمىالتربوي لإلرشاد خدمات  توفر المؤسسة -١-١-٩

١- ١- ١- ٩  
تقـــدم المؤسســـة  خـــدمات لإلرشـــاد التربـــوي 

  .للمتعلمين

  تعقد المؤسسة ندوات
بوى ولقاءات لإلرشاد التر 

للمتعلمين دون ارتباطها 
  .بمشكالتهم

  تعقد  ندوات ولقاءات لإلرشاد
التربوى للمتعلمين   بناء على 

  .حصر مشكالتهم

  تعقد  ندوات ولقاءات لإلرشاد
التربوى وتقدم برامج عالجية 
ووقائية بناء على دراسة المشكالت 
النفسية والتربوية  للمتعلمين  
بالتعاون مع الجهات المعنية 

مكتب (دارة والمديرية التعليمية باإل
العيادة  - الخدمة االجتماعية

  ..).النفسية

  تعقد  ندوات ولقاءات  لإلرشاد التربوى وتقدم
برامج عالجية ووقائية بناء على دراسة 
المشكالت النفسية والتربوية  للمتعلمين  
بالتعاون مع الجهات المعنية باإلدارة والمديرية 

العيادة  - ة االجتماعيةمكتب الخدم(التعليمية 
والمؤسسات التربوية والمتخصصة ..) النفسية

  .من المجتمع المحلى

١- ١- ٩ -2  
تقــدم المؤسســة  خــدمات إلرشــاد المتعلمــين 

  .الختيار الكلية التى تؤهل لمهنة معينة

   ال تقدم المؤسسة
خدمات إلرشاد 

المتعلمين الختيار 
الكلية التى تؤهل لمهنة 

  .معينة

 بعض   المؤسسة تعقد
إلرشاد المتعلمين  الندوات

الختيار الكلية التى تؤهل 
  .لمهنة معينة

بالتعاون مع تقدم المؤسسة   - 
وأشخاص مؤسسات المجتمع 

من المهن المختلفة وأولياء 
خدمات إلرشاد األمور 

من خالل البرامج المتعلمين 
واألنشطة والدورات التدريبية 

الختيار الكلية التى المخططة 

تقدم المؤسسة  بالتعاون مع مؤسسات  - 
وأشخاص من المهن المختلفة  المجتمع

خدمات إلرشاد المتعلمين وأولياء األمور 
من خالل البرامج واألنشطة والدورات 

التدريبية المخططة الختيار الكلية التى 
من خالل توعية  تؤهل لمهنة معينة

المتعلمين بالمواد الدراسية التى تؤهلهم لتحقيق 
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٩٩  

من خالل  معينةتؤهل لمهنة 
توعية المتعلمين بالمواد الدراسية 

التى تؤهلهم لتحقيق متطلبات 
لتحاق بالتعليم العالى اال
ختيارات المتاحة فى التعليم واال

العالى وتوجيه المتعلم إلعداد خطة 
بناءًا على اهتماماته المهنية للحياة 

  .وقدراته وأهدافه

ت ختيارالتحاق بالتعليم العالى واالمتطلبات اال
المتاحة فى التعليم العالى وتوجيه المتعلم 

إلعداد خطة للحياة المهنية بناءًا على 
 .اهتماماته وقدراته وأهدافه

تشرك المؤسسة المتعلمون فى خدمات  - 
مجتمعية تكسبهم خبرات اإلعداد للعمل 

  .والمهنة

١- ١- ٩ -3  
تقـــدم المؤسســـة  خـــدمات لإلرشـــاد التربـــوي  

  .للعاملين، وأولياء األمور

 تقدم المؤسسة أى ال 
رشاد التربوى لإل خدمات

  .مورولياء األأللعاملين و 

  تعقد ندوات ولقاءات  حول
رشاد التربوى للعاملين همية اإلأ
مور فى ضوء ولياء األأو 

حصر المشكالت التربوية 
  . للمتعلمين

 برامج توعية    تقدم المؤسسة
مور حول ولياء األأللعاملين و 

ة وسبل المشكالت التربوية والنفسي
لخصائص   الوقاية والعالج وفقاً 

ومشكالت المرحلة العمرية 
للمتعلمين، مع تقويم مردود هذه 

  .البرامج على سلوك المتعلم

  ولياء أتقدم المؤسسة  برامج توعية  للعاملين و
مور حول المشكالت التربوية والنفسية األ

لخصائص   وسبل الوقاية والعالج وفقاً 
ة للمتعلمين، مع ومشكالت المرحلة العمري

 .تقويم مردود هذه البرامج على سلوك المتعلم
  دلة وبرامج تدريبية  لإلرشاد أتوفر المؤسسة

  .التربوي والنفسي
  :لعمليتي التعليم والتعلم اً داعم اً مناخ المؤسسةب يتوافر  -٢-١-٩
١- ٢- ١- ٩  

لـــــدى  تتـــــوافر بالمؤسســـــة ثقافـــــة صـــــحية
  .المتعلمين والعاملين

  اليب أسيوجد بالمؤسسة
همية الثقافة أللتوعية ب

الصحية ولكنها غير 
 .مفعلة

  

  ساليب أيوجد بالمؤسسة
همية الثقافة أللتوعية ب

الصحية ولدى العاملين 
بعض المعارف حول 

  .هذه األساليب

  همية أيعى  العاملون والمتعلمون
 - النظافة الشخصية: الثقافة الصحية
ساليب التغذية أ - نظافة المؤسسة

باب االمراض من خالل سأ - السليمة
ساليب  متنوعة  أتوفير المؤسسة 

  همية الثقافة أيعى  العاملون والمتعلمون
نظافة  - النظافة الشخصية: الصحية   

سباب أ- ساليب التغذية السليمةأ - ؤسسةالم
ساليب  أاالمراض من خالل توفير المؤسسة 

ندوات ولقاءات وملصقات : متنوعة  ومفعلة
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١٠٠  

ندوات ولقاءات وملصقات : ومفعلة
ومجالت حائط ومسابقات  للتوعية 

همية الثقافة الصحية، مع وجود أب
آليات لمتابعة سبل نشر الثقافة 

 الصحية

   

همية الثقافة أومجالت حائط ومسابقات  للتوعية ب
الصحية، مع وجود آليات لمتابعة سبل نشر 

 .الثقافة الصحية
  تستعين المؤسسة بمتخصصين من

مور فى تقديم التوعية ياء األولأالمجتمع المحلى و 
  . والرعاية الصحية

٢- ٢- ١- ٩  
توعيـــــة للمتعلمـــــين عـــــن المؤسســـــة تقـــــدم 

لتجنــب التعــرض  لســالمةاحتياطــات األمــن وا
  .للمخاطر

   ال يتوافر  بالمؤسسة
أساليب للتوعية من 
المخاطر المرتبطة 
بالكهرباء والمواد الخطرة 

  ...واألجهزة  بالمعامل 

  تتوافر  بالمؤسسة
اليب غير مفعلة أس

للتوعية والوقاية من 
  .المخاطر

  تنفذ آليات للتوعية والوقاية من
الكهرباء والمواد الخطرة ( المخاطر 

ويعى ...) واألجهزة  بالمعامل 
  .المتعلمون هذه اآلليات

  الكهرباء (تنفذ آليات للتوعية والوقاية من المخاطر
ويعى ...) والمواد الخطرة واألجهزة  بالمعامل 

 .متعلمون هذه اآللياتال
  تتعاون مؤسسات المجتمع المدنى والمختصين فى

من تقديم ندوات توعية للمتعلمين عن احتياطات األ
  .واألمان

٣- ٢- ١- ٩  
العــــــاملين   لرضــــــا داعمــــــاً  يتــــــوافر مناخــــــاً 

  .والمتعلمين والمعنيين عن المؤسسة

  ال تحقق الممارسات
نشطة بالمؤسسة واأل
العاملين   رضا

عن  والمتعلمين
  .المؤسسة

  تحقق بعض
نشطة الممارسات واأل
  بالمؤسسة رضا

العاملين أو المتعلمين 
  .مورألولياء اأأو 

 نشطة تحقق معظم الممارسات واأل
العاملين  بالمؤسسة رضا

مورمع ولياء األأوالمتعلمين 
ليات لتقويم مستوى آاستخدام 

  . تحقيق الرضا

 نشطة بالمؤسسة تحقق معظم الممارسات واأل
مورمع ولياء األأالعاملين والمتعلمين  رضاء

 . يات لتقويم مستوى تحقيق الرضاآلاستخدام 
 خرى لتحقيق تتبادل الخبرات مع المؤسسات األ

  .مزيد من الرضا للعاملين والمعنيين
  :توافر بيئة مؤثرة يف العالقات املؤسسية، والقيم -٢-٩
  :المحليالمؤسسة والمجتمع سود المؤسسة العالقات اإلنسانية بين أعضاء ت -١-٢-٩
١- ١- ٢- ٩  

ــــين أعضــــاء المؤسســــة   ،التعــــاونيظهــــر ب
  .المتبادل واالحترام

  ًيسود المؤسسة مناخا 
يشجع  على دعم ثقة 

  .الفرد بذاته وقدراته 

  ًيشجع   يسود مناخا
تكوين  عالقات إيجابية 
بين العاملين واحترام آراء 

  ًيشجع  على تكوين  يسود مناخا
قات اجتماعية بين العاملين عال

تنعكس على شعورهم بالمسئولية 

  ًيشجع على تكوين عالقات  يسود مناخا
اجتماعية بين العاملين تنعكس على شعورهم 
 بالمسئولية الجماعية  واحترام  آراء بعضهم البعض
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١٠١  

الجماعية واحترام  آراء بعضهم   .بعضهم البعض
البعض واآلخرين وممارسة حق 

  .االختالف وتقبل ثقافة اآلخر

واآلخرين وممارسة حق االختالف وتقبل ثقافة 
 .اآلخر

  ويشارك العاملون في العديد من فرق
  .داء المؤسسةأالعمل التى تحقق جودة 

٢- ١- ٢- ٩  
ـــين أعضـــاء المؤسســـة، والمجتمـــع  يظهـــر ب

  .المتبادل واالحترام ،التعاون المحلي

  تقتصر آليات توطيد
العالقة بين المؤسسة 
والمجتمع المحلى على 

  .مناءس األمجل

  يسود مناخ يساعد على
تكوين عالقات إيجابية 
مع المؤسسات التعليمية 

  .المحيطة

  يسود مناخ يساعد على  تكوين
عالقات إيجابية مع المؤسسات 
التعليمية المحيطة وبعض شخصيات 
ومؤسسات المجتمع المحلى  وتعمل 
على المحافظة عليها بما يساعد 
 على تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة،
مع  تطبيق آليات متنوعة لتدعيم 

  .هذه العالقات

  يسود مناخ يساعد على  تكوين عالقات إيجابية
مع المؤسسات التعليمية المحيطة وبعض  
شخصيات ومؤسسات المجتمع المحلى  وتعمل 
على المحافظة عليها بما يساعد على تحقيق رؤية 
ورسالة المؤسسة، مع  تطبيق آليات متنوعة 

 .عالقاتلتدعيم هذه ال
  تعقد بروتوكوالت تعاون مع بعض الخبراء أو

المؤسسات التربوية   بما يساعد على تحقيق رؤية 
المؤسسة ورسالتها، مع  تطبيق آليات متنوعة 

  . لتدعيم هذه العالقات
  :واحترام القانونواالنتماء،  ،ثقافة المواطنةل المؤسسة مناخ داعميتوافر ب -٢-٢-٩

١- ٢- ٢- ٩  
  .المواطنة، واالنتماء ثقافة  يسود المؤسسة

  ال تتوافر بالمؤسسة
آليات تدعم ثقافة 

  .االنتماء والمواطنة

  يتوافر بالمؤسسة آليات
غير كافية لتدعيم ثقافة 

 .االنتماء والمواطنة
  

  يات داعمة آليتوفر مناخًا و
لسلوكيات المواطنة واالنتماء من 
خالل  بث روح التطوع، تنظيم 

كة فى  رحالت جماعية، والمشار 
، ...االحتفال بالمناسبات االجتماعية

وذلك بما يساعد على دمج العاملين 
والمتعلمين فى المجتمع المدرسى 

  . داء المؤسسةألتحقيق جودة 

  ليات داعمة لسلوكيات المواطنة آيتوفر مناخًا و
واالنتماء من خالل  بث روح التطوع، تنظيم 
رحالت جماعية، والمشاركة فى  االحتفال 

، وذلك بما يساعد على ...ناسبات االجتماعيةبالم
دمج العاملين  والمتعلمين فى المجتمع المدرسى 

 لتحقيق جودة اداء المؤسسة

   دعوة المتخصصين لعقد ندوات لتدعيم ثقافة
  .االنتماء والمواطنة
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٢- ٢- ٢- ٩  
، وااللتـزام باالنضـباطتتسم بيئة المؤسسة 

  .بالقواعد والقوانين المنظمة للعمل

 فر ميثاق للقواعد يتوا
والقوانين المنظمة للعمل 

  .داخل المؤسسة

  يعى العاملون على كافة
المستويات بالمؤسسة 
ميثاق القواعد والقوانين  
المنظمة للعمل داخل 

  . المؤسسة 

  يلتزم العاملون بتطبيق بنود ميثاق
القواعد والقوانين  المنظمة للعمل 
داخل المؤسسة وتطبق إجراءات 

وواضحة لمتابعة  إدارية محددة
االلتزام ببنود الميثاق على كافة 

  .المستويات

   يلتزم العاملون بتطبيق بنود ميثاق القواعد والقوانين
المنظمة للعمل داخل المؤسسة وتطبق إجراءات 
إدارية محددة وواضحة لمتابعة االلتزام ببنود 

 .الميثاق على كافة المستويات
 لقواعد توجد آلية لمراجعة  وتطوير ميثاق ا

  . والقوانين المنظمة للعمل
  مناخًا داعمًا للقيم سود المؤسسةي -٣-٢-٩
١- ٣- ٢- ٩  
  يسود المؤسسة ثقافة داعمة للقيم 

  ال تتوافر بالمؤسسة
  .آليات تدعم ثقافة القيم

  يتوافر بالمؤسسة آليات
 .غير كافية لدعم القيم

  

  ليات داعمة آيتوفر مناخًا و
علم مسابقات الم - جماعات النشاط(

الندوات  - والمتعلم المثالى
لاللتزام بالقيم من  ...) - والمسرحيات

داخل .... تعاون وتسامح واحترام 
  .وخارج المؤسسة التعليمية

  جماعات النشاط(ليات داعمة آيتوفر مناخًا و - 
الندوات  - مسابقات المعلم والمتعلم المثالى

لاللتزام بالقيم من  تعاون ...) - والمسرحيات
داخل وخارج المؤسسة .... حترام وتسامح وا
 .التعليمية

   دعوة المتخصصين لعقد ندوات لتدعيم ثقافة
  .القيم

٢- ٣- ٢- ٩  
  .تتسم بيئة المؤسسة بااللتزام بالقيم

  يعى العاملون والمتعلمون
ن أالقيم التى يجب 

  .يتحلى بها الفرد

  يلتزم بعض العاملين
والمتعلمين  بالقيم مع 
بعضهم البعض داخل 

  .ةالمؤسس

   يلتزم جميع العاملين والمتعلمين
بالقيم  من تعاون وتسامح واحترام و 

فى تعاملهم مع بعضهم ..... 
  .البعض داخل وخارج المؤسسة

  يلتزم جميع العاملين والمتعلمين  بالقيم  من تعاون
فى تعاملهم مع بعضهم ..... وتسامح واحترام و 

 .البعض داخل وخارج المؤسسة
  عن مدى التزام العاملين توجد تغذية راجعة

  .والمتعلمين بالقيم



  
  المراجع

  :المصادر العربية:أوًال 

سـكندرية، دار الوفـاء ، اإلالجودة الشـاملة فـى اإلدارة التعليميـة والمدرسـية): ٢٠٠٣(أحمد إبراهيم أحمـد  .١
 .لدنيا الطباعة

 .ربى لدول الخليج، الرياض، مكتب التربية العدارة الجودة الشاملةإ): ٢٠٠٥(أحمد الخطيب  .٢
 .، جمهورية مصر العربيةوزارة التربية والتعليم): ٢٠٠٣(المعايير القومية لوزارة التربية والتعليم  .٣
حــول المســتويات المعياريــة واالعتمــاد المهنــى، المــؤتمر العلمــى التاســع ): ٢٠٠٧(حســين بشــير محمــود  .٤

 .عشر، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة
 . USAID،دليل جودة المدارس المصرية ): ٢٠٠٦(صفاء محمود عبد العزيز ، أحمد سليمانسعيد  .٥
تجــارب "االعتمــاد وضــمان الجــودة لبــرامج إعــداد المعلــم ): ٢٠٠٧(ســناء ابــراهيم ابــو دقــة، لبيــب عرفــة  .٦

العـالى  العالقـة التكامليـة بـين التعلـيم"ورقة عمل مقدمة لورشة العمل التى تحمـل عنـوان  ،"عربية وعالمية
 ".برامج تدريب وٕاعداد المعلمين: ساسىوالتعليم األ

مجتمـع المعرفـة فـي نحو رؤية لتطوير التعليم االبتدائي للدخول إلـى ): ٢٠٠٤(صفاء محمود عبد العزيز  .٧
جامعـة –كليـة التربيـة  – قسـم أصـول التربيـة، "التعليم والتنمية المستدامة "الثاني  يالمؤتمر العلم.مصر 

 . ٢٠٠٤مارس ١٠الزقازيق 
تصور مقترح لتفعيل وحدات التدريب والتقـويم فـي المـدارس المصـرية ) :٢٠٠٥(صفاء محمود عبد العزيز  .٨

 . ٢٠٠٥مارس ،  ٣٢العدد مجلة التربية والتنمية، في ضوء التنمية المهنية المستديمة للمعلمين ،
، فـرض النجـاح ومخـاطر الفشـل تطبيق إدارة الجودة الشاملة بـين  :)٢٠٠٢(فريد عبد الفتاح زين الدين  .٩

 .جمهورية مصر العربية
 .    جمهورية مصر العربية، وزارة التربية والتعليم): ٢٠٠٧(معايير المدرسة الفعالة المتكاملة  .١٠

ــيم واالعتمــاد  فــى مصــر) ٢٠٠٧(محمــد توفيــق ســالم  .١١ ، المركــز القــومى التشــريع لضــمان جــودة التعل
 .ر العربيةللبحوث التربوية والتنمية، جمهورية مص

، المـؤتمر السـنوى الجودة الشاملة فى إعداد المعلم بالوطن العربى أللفية جديـدة) ٢٠٠٣(مفيد شهاب  .١٢
 .جامعة حلوان -مارس، كلية التربية ١٣-١٢الحادى عشر 

، بحـوث مـؤتمر رؤيـة لجامعـة المسـتقبل ، " تقـويم األداء الجـامعي ): " ١٩٩٩(محمد عز الدين رشاد  .١٣
 . ، جامعة القاهرة ١٩٩٩مايو  ٢٤إلى  ٢٢ة من المنعقد في الفتر 

بحـــوث مـــؤتمر رؤيـــة ، " مؤشـــرات الجـــودة فـــي التعلـــيم المصـــري ): " ١٩٩٩(مـــراد صـــالح مـــراد زيـــدان  .١٤
 . ، جامعة القاهرة ١٩٩٩مايو  ٢٤إلى  ٢٢، المنعقد في الفترة من  لجامعة المستقبل

ـــيم الجـــام): " ١٩٩٩(نجيـــب الهاللـــي جـــوهر .١٥ ـــيم األداء للتعل بحـــوث ، " عي النظـــامي بجامعـــة القـــاهرة تقي
، جامعـــة  ١٩٩٩مـــايو  ٢٤إلـــى  ٢٢، المنعقـــد فـــي الفتـــرة مـــن مـــؤتمر رؤيـــة لجامعـــة المســـتقبل

 .القاهرة 
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ــــدان  .١٦ ــــدراوي زي ــــيم العــــالي ): "٢٠٠٢(همــــام ب –معاييرهــــا  –ماهيتهــــا : جــــودة أداء إدارة مؤسســــات التعل
 ٢٠٠٢مـارس  ١٣إلى  ١٠د في الفترة من ، المنعق ، بحث مقدم إلى مؤتمر الجودة" مؤشراتها 

 .، الكويت ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
مقــــاييس التقــــدير لمجــــال اإلدارة المتميــــزة، ): ٢٠٠٤(وزارة التربيــــة والتعلــــيم، وحــــدة التخطــــيط والمتابعــــة  .١٧

 . القاهرة

 . قدير لمجال المعلم، القاهرةمقاييس الت): ٢٠٠٤(وزارة التربية والتعليم، وحدة التخطيط والمتابعة  .١٨
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