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  كلمة افتتاحية
  

محمـد حسـني مبـارك القـرار / أصـدر السـيد الـرئيس ،ير التعليم واالرتقـاء بجودتـهاستجابة لالحتياجات القومية في تطو 
كمــا أصــدر ســيادته القــرار الجمهــوري رقــم  ،بإنشــاء الهيئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد ٢٠٠٦لســنة ) ٨٢(رقــم 

لتـــي تســـتوجب وضـــع السياســـات وفـــي ضـــوء التكليفـــات المنوطـــة بالهيئـــة وا. بالالئحـــة التنفيذيـــة للهيئـــة ٢٠٠٧لســـنة ) ٢٥(
واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باعتماد مؤسسات التعليم في مصر، قامت الهيئـة بتصـميم وٕاعـداد  ،الالزمة لضمان جودة التعليم

المعــايير القوميــة القياســية الالزمــة للتقــويم واالعتمــاد، باالســتعانة بكافــة ممثلــي المســتفيدين النهــائيين، واألطــراف المجتمعيــة 
  .لفة ذات العالقة واالهتمام بتطوير التعليم، إضافة إلى التجارب العالمية في هذا الصددالمخت

الركــائز الرئيســية للخطــة القوميــة إلصــالح التعلــيم فــي  إحــدىالهيئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد هــي إن 
تعليميــة والمجتمــع، وعــن تنميــة المعــايير مصــر، وذلــك باعتبارهــا الجهــة المســئولة عــن نشــر ثقافــة الجــودة فــي المؤسســات ال

القومية التي تتواكب مع المعايير القياسـية الدوليـة إلعـادة هيكلـة المؤسسـات التعليميـة وتحسـين جـودة عملياتهـا ومخرجاتهـا 
، وخدمـــة أغـــراض التنميـــة ودوليـــاً  علــى النحـــو الـــذي يـــؤدى إلــى كســـب ثقـــة المجتمـــع فيهــا، وزيـــادة قـــدراتها التنافســـية محليــاً 

لمجموعــة مــن  وفقــاً  ،وفــي ضــوء ذلــك تســعى الهيئــة إلــى التطــوير المســتمر للتعلــيم وضــمان جودتــه. المســتدامة فــي مصــر
والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضـاعها  ،المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة
إن الهيئـة ال تعتبـر جهـة رقابيـة، بـل هـي جهـة اعتمـاد للمؤسسـات . دوتحسين أدائها الكلى للتأهـل والحصـول علـى االعتمـا

التعليمية التي تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية، ومن ثم فإنها تحرص على تقديم كافة أشكال النصح واإلرشـاد 
وضــوعية وواقعيــة بمــا يســاعدها علــى التحســين المســتمر لجــودة مخرجاتهــا مــن خــالل آليــات م ،والتوجيــه لهــذه المؤسســات
  .للتقويم الذاتي واالعتماد

ولتحقيــق مــا ســبق تحــرص الهيئــة علــى تــوفير ونشــر المعلومــات الكافيــة والدقيقــة والتــي يمكــن أن تســاعد المؤسســات 
ومـن هنـا يسـعد الهيئـة أن . التعليمية على التقويم الذاتي، ومن ثم اتخاذ الخطـوات الالزمـة للتقـدم والحصـول علـى االعتمـاد

لمؤسســات  معــايير ضــمان الجــودة واالعتمــاد ثيقــة لو  الثالــث اإلصــدارمؤسســات التعلــيم قبــل الجــامعي فــي مصــر تقــدم ل
   .طفالرياض األ

ومقــاييس التقــويم واالعتمــاد المحــددة مــن الهيئــة، وممارســات ومعــايير ومؤشــرات  مجــاالتوتشــتمل هــذه الوثيقــة علــى 
ــالتقــدير الالزمــة لتقيــيم مــدى اســتيفاء  الحكــم علــى مــدى ومــن ثــم يمكــن  ،لهــذه الممارســات يم قبــل الجــامعيمؤسســات التعل

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

رسالتها ودورها في تقييم الوضع الحالي للتعلـيم قبـل الجـامعي  تماماً تعي  ،مؤسسات التعليم قبل الجامعي اإلقليمية والدولية
بمـــا يســـاعدها علـــى مواجهـــة التحـــديات المعاصـــرة  ،وبنـــاء معـــايير قوميـــة متطـــورة لضـــمان واســـتمرارية جودتـــه ،فـــي مصـــر

  .ودولياً  واحتالل مكانة  متقدمة إقليمياً 
  ، لىاسبحانه و تعو ما التوفيق إال من عند اهللا                     
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 شكر وتقدير

يم واالعتمـاد ثيقـة ضـمان جـودة التعلـلو  الثالـثان جودة التعليم واالعتماد أن تقدم اإلصـدار الهيئة القومية لضم يسر
للمستفيدين النهائيين  وتتميز هذه الوثيقة بشموليتها وأهميتها الكبرى في جمهورية مصر العربية، طفالرياض األلمؤسسات 

من مؤسسات التعليم قبل الجامعي سواء كانت حكوميـة أو خاصـة، وغيـرهم مـن القطاعـات األخـرى ذات العالقـة والمهتمـة 
  . بل الجامعي  في مصر والعالم العربيبقضايا تطوير وتحديث التعليم ق

ثمــرة الجهــود الجــادة والمخلصــة التــي  ،وتعتبــر هــذه الوثيقــة المتكاملــة لمعــايير اعتمــاد مؤسســات التعلــيم قبــل الجــامعي
لـذلك تتقـدم الهيئـة  تعلـيم،بذلها مجموعة من الخبراء واالستشـاريين مـن أعضـاء هيئـة التـدريس والمتخصصـين فـي تطـوير ال

في إعداد هذه الوثيقة في مراحلها المختلفة، وكذلك كل مـن شـارك بـالرأي فـي  سهمألتقدير واالمتنان إلى كل من بالشكر وا
إعداد  مسودة هذه الوثيقة من كافـة ممثلـي المسـتفيدين النهـائيين مـن مؤسسـات التعلـيم قبـل الجـامعي الحكوميـة والخاصـة، 

 .، والخبراء المحليين ن بتطوير التعليموالمهتمي ، وممثلي األطراف المجتمعية ذات العالقة

الذي حظيت  ،وال يسع الهيئة في هذا المقام إال أن تتقدم بخالص الشكر التقدير والعرفان للدعم والتأييد غير المحدود
ــة والــذي كــان لــه خيــر عــون لتحقيــق رســالتها وتحمــل  ،والتنفيذيــة ،التشــريعية : بــه الهيئــة منــذ إنشــائها مــن مؤسســات الدول

  . ولياتها في مسيرة تطوير التعليم في مصرمسئ
فــي هــذا العمــل الكبيــر،  أســهمتدي المخلصــة التــي شــكر والتقــدير لجميــع العقــول واأليــكمــا تتقــدم الهيئــة بخــالص ال

وأخذت على عاتقها مسـئولية تصـميم وٕاعـداد وٕاخـراج هـذا الـدليل كأحـد المهـام القوميـة التـي تسـعى إلـى تطـوير التعلـيم قبـل 
وتخص الهيئـة بالشـكر فريـق إعـداد . باعتباره عماد التنمية المستدامة والمحور الرئيسي للتقدم والرخاء ،ي مصرالجامعي ف
  .من خبراء ومستشاري الهيئةهذا الدليل 

علــى مــا بــذلوه مــن جهــد متميــز فــي لســادة أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة الشــكر والتقــدير إلــى ابكمــا تتوجــه الهيئــة 
لممثلــي األطــراف المجتمعيــة،  كــذلكوتتوجــه الهيئــة بالشــكر . مر خــالل مراحــل إعــداد هــذه الوثيقــةالمراجعــة والــدعم المســت
لـرأي أو التعليـق سـواء بـالفكر أو ا الوثيقة هذهفي المراحل المختلفة إلعداد وتصميم وٕاخراج  أسهمواوالخبراء الدوليين الذين 

  .الحالية النهائية افي صورته االذي ساعد على إخراجهأوالنقد البناء 
 

  مجدي عبد الوهاب قاسم. د.أ                                                  

  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية 

  لضمان جودة التعليم و االعتماد
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   توياتالمح        

  المكون األول
  اإلطار العام لوثيقة معايير ضمان
  طفالجودة  واعتماد مؤسسات رياض األ

  

    مقدمة 
    .الهدف األساسي من هذه الوثيقة :  أوًال◌ً 
    . المرتكزات األساسية للوثيقة:  ثانياً 
    .المصطلحات والمفاهيم الرئيسة : ثالثاً 
    .منهجية العمل : رابعاً 

     . جراءاتاإل: خامسًا◌ً 
    .المخرجات : سادساً 
محتويات وثيقة معايير ومؤشرات ومقاييس التقدير اعتماد مؤسسات رياض األطفال: سابعاً 

.  
  

  المكون الثاني
  المستويات   المعيارية للجودة و االعتماد

  

    ..معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات ريـاض األطـفـال : أوالً 

    ..  لمجال القدرة المؤسسةمقاييس التقدير : ثانياً 

    ..  مقاييس التقدير لمجال الفاعلية التربوية : ثالثاً 

    المراجــع

    .المراجع باللغة العربية  -

    .المراجع باللغة األجنبية  -
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  المكون األول
  معايير  لوثيقة العام اإلطار

لمرحلة رياض ضمان جودة واعتماد 
  طفالاأل
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  ةــمقدم
هميته وذلك ألمن أهم القضايا التي تحظى باإلجماع الوطني  ، واإلرتفاع بكفاءتهة تطويرهوضرور  يمالتعليعد 

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

  .إال بناء هذا اإلنسان باعتباره وسيلة التنمية، وغايتها المنشودة 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، النطالق إلى آفاق أرحب بمفاهيم عصرية باتت تفرض نفسها، التربوية التقليدية، وا
  .األولوية بين هذه المفاهيم" االعتماد و ضمان الجودة " ويحتل مفهوم 

الهيئة القومية بإنشاء " ٢٠٠٦لسنة  ٨٢القانون رقم "تحقيقه، وذلك بصدور  ىوهذا ما أدركته الدولة، وعملت عل
ة عامة، وتتبع رئيس ، وهى هيئة عامة تتمتع باالستقاللية، ولها شخصية اعتباريجودة التعليم واالعتماد لضمان

وتستهدف وبشكل أساسي االرتقاء بتطوير مؤسسات التعليم، ومساعدتها على تطبيق معايير الجودة  مجلس الوزراء،
 ل الدعم الفني والتقويم الموضوعي، بما يحقق تعليماً واالرتفاع بمستوى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، من خال

، والدعم  يعمل على نشر الممارسات الجيدة يمن أن اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامع انطالقاً  ،أفضل وتعلماً 
مراحله  جودة التعليم المصري على اختالف ي، األمر الذي يؤدى إلى إحداث نقلة نوعية ف الفني للمؤسسات

  . توياتهومس
  :الهدف األساسي من هذه الوثيقة  -أوًال 

الهدف األساسي من هذه الوثيقة هو إعداد وتقديم معايير االعتماد والجودة لمرحلة رياض األطفال ويرجع الحرص 
 -:، لعل أهمها ما يلي عتماد والجودة لهذه المرحلة التعليمية العتبارات كثيرةعلى إعداد معايير اال

مرحلة التعليمية الهامة ودورها األساسي في بناء شخصية الطفل وتنشئته وتعليمه وتثقيفـه أهمية وخطورة هذه ال - ١
ــه فقــد كشــفت مختلــف الدراســات العلميــة والبــرامج والجهــود التنفيذيــة عــن آثــار كبيــرة وبعيــدة المــدى للتربيــة ،  وتنميت

بنمـوهم السـليم وبشـكل خـاص نمـو المـخ ، وهى آثار تتعلـق  المبكرة ذات الجودة العالية على األطفال بمختلف فئاتهم
والجهـــاز العصـــبي وتعلـــيمهم وتنميـــتهم فـــي مختلـــف جوانـــب حيـــاتهم وتعـــويض المتـــأخرين مـــنهم واكتشـــاف مـــن لـــديهم 

  .احتياجات تربوية خاصة بينهم والتدخل المبكر لعالجهم
لحديثة من أهمية وحتمية تزايد االهتمام بهذه المرحلة على ضوء ما كشفت عنه الدراسات ا وباإلضافة إلى ذلك ،

رعايـــة وتنشـــئة األطفـــال وتـــربيتهم وتعلـــيمهم واإلســـراع مـــن معـــدل نمـــوهم فـــي مختلـــف  ىبـــدء كافـــة الجهـــود الراميـــة إلـــ
 .جوانبهم

ضوء دخول  يولعالم الغد بكل ما يحمله لهم من تحديات وصعاب فأهمية وخطورة إعداد األطفال للمستقبل،  -٢
 Theالحضارة اإلنسانية وهي حلقة المعلوماتيه، العالم للحلقة الثالثة من حلقات  Information  Era  
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خصائص إنسان "وضرورة السعي بكافة السبل والطرق إلكساب األطفال ما يطلق عليه علماء النفس والتربية 
، وهي الخصائص التي تمكن اإلنسان من العيش في هذا القرن، والتوافق بل "القرن الحادي والعشرين 

 .على ضوء سيادة محطات الجودة والتنافس والسعي لتحقيق التميز الذي تفرضه هذه الحلقة والتفوق فيه
االهتمام الدولي الكبير بهذه المرحلة التعليمية الهامة حديثًا ،سواء من جانب المنظمات الدولية أو   - ٣

 .الهيئات والمراكز العلمية على مختلف المستويات الدولية واإلقليمية والمحلية
  -:على هذا االهتمام المؤشرات التالية ويدلل 

ســتثنائية التــي نظمتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حــول وضــع موضــوع التربيــة المبكــرة علــى أجنــدة الــدورة اال   -أ 
 ".عالم جدير باألطفال"م والتي تم في نهايتها إقرار وثيقة ٢٠٠٢مايو ١٠-٨الطفولة خالل الفترة من 

بالقاهرة مؤتمرًا حول  ٢٠٠٤فبراير  ٢٥-٢٣خالل الفترة من ) ب اإلقليمي ببيروتالمكت(نظمت منظمة اليونسكو   - ب 
وذلــك بالتنســيق بــين ". تطــوير السياســات والممارســات لرعايــة وتربيــة الطفولــة المبكــرة فــي الــدول العربيــة"

مكتـب اليونســكو اإلقليمـي فــي بيـروت ، والمجلــس القـومي للطفولــة واألمومـة فــي مصـر ومنظمــة األجفنــدن 
واليونســـكو، وكـــان الهـــدف األساســـي لهـــذا المـــؤتمر توجيـــه وتطـــوير السياســـات والممارســـات لرعايـــة وتربيـــة 

 .الطفولة المبكرة في الدول العربية عن طريق زيادة االستيعاب واعتماد معايير الجودة 
ورشة العمل  ٢٠٠٤سبتمبر  ٨ -٥خالل الفترة من ) إيسيسكو(نظمت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة   -ج 

اإلقليميــة للخبــراء المختصــين فــي مجــال الطفولــة المبكــرة بالكويــت، بالتعــاون مــع جمعيــة الــدعوة اإلســالمية 
العالميـــة واللجنـــة الوطنيـــة الكويتيـــة لليونســـكو، واستضـــافها مركـــز الطفولـــة واألمومـــة التـــابع لـــوزارة التربيـــة 

ستراتيجية إسـالمية موحـدة لرعايـة الطفولـة المبكـرة إنحو " والتعليم الكويتية ،وعقدت الورشة تحت شعار 
."  

وأخيــرًا نظمــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ،والمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم المــؤتمر الخــامس   -د 
حـــول  ٢٠٠٦ســـبتمبر  ١١-١٠لـــوزراء التربيـــة والتعلـــيم العـــرب بمقـــر الجامعـــة بالقـــاهرة خـــالل الفتـــرة مـــن 

وقد عرضت الوثيقة على المؤتمر، واتخذ على  ".التربية المبكرة للطفل العربي في عالم متغير :"موضوع 
أساســها وزراء التربيــة والتعلــيم العــرب قــرارًا بجعــل مرحلــة الروضــة مرحلــة إلزاميــة وجــزء ال يتجــزأ مــن الســلم 

 .التعليمي
  

  ة المبكرة الكثير من النتائجوقد ترتب على هذا االهتمام الدولي بمرحلة رياض األطفال وبالتربي

  :الهامة بالنسبة ألطفال هذه المرحلة من أهمها 

المطالبات المتكررة بضرورة جعل مرحلة رياض األطفال مرحلة إلزامية وجزء ال يتجزأ من السلم التعليمي،  -١ 
طانيا خالل األعوام القليلة سكندنافية، وبريوهو ما طبق بالفعل في كثير من دول العالم المتقدم وبشكل خاص بالدول اال

 A Nationalوقد قامت هذه الدول بالفعل بجهود مكثفة  لوضع منهج موحد، اعتماد منهج قومى   . الماضية

Curriculum  لمرحلة رياض األطفال، يسعي لتنمية األطفال تنمية شاملة متكاملة وفي مختلف جوانبهم، باإلضافة _
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على االهتمام الدولي _ كذلك_ ومن بين النتائج الهامة التي ترتبت . بتدائيةحلة االإلعدادهم لدخول المر _ بطبيعة الحال
واألكاديمي بهذه المرحلة ما طالبت به كثير من المنظمات الدولية ومراكز البحوث والمؤسسات المسئولة عن التربية 

أو على  Quality Eadeau Care" ثالثةالرعاية التربوية لألطفال دون سن ال من ضرورة تقديم ما ُأطلق عليه" المبكرة 
  .األقل إدخال هذه الرعاية التربوية ذات الجودة العالية لألطفال من سن الثالثة إلى الرابعة وقبل دخول الروضة

ما كشفت عنه مختلف الوثائق والتقارير الدولية والمحلية من انخفاض شديد لنسبة االسـتيعاب بهـذه المرحلـة فـي كثيـر  )٢
، فـي الوقـت %١٨بية، ومن بينها مصر التي ال تزيد نسبة استيعاب األطفال برياض األطفال بهـا عـن من الدول العر 

ــادة نســبة االســتيعاب بهــذه  الــذي تطالــب فيــه كافــة المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والمراكــز العلميــة وغيرهــا بضــرورة زي
مرحلـــة إلزاميـــة؛ وذلـــك لكـــون هـــذه  -شـــارة كمـــا ســـبقت اإل-المرحلـــة زيـــادة كبيـــرة، بـــل وجعـــل هـــذه المرحلـــة التعليميـــة 

المنظمـات والــروابط والمراكـز الدوليــة والعلميـة تعتبــر التربيـة المبكــرة ذات الجـودة العاليــة، حـق مــن حقـوق الطفــل علــى 
 .أسرته ومجتمعه والمجتمع الدولي بشكل عام

 في مصر في  مما يزيد من أهمية إعداد معايير ضمان الجودة واالعتماد لمرحلة رياض األطفال )٣

المرحلة الراهنة ما تخطط له مصر من السعي لزيادة هذه المؤسسات التربوية؛ سعيًا لتحقيق زيادة استيعاب 
األطفال بها، ومن المتفق عليه أن إعداد معايير االعتماد والجودة لهذه المرحلة، يمثل خطوة ضرورية ومطلب 

ؤسسات، والمنظمات الحكومية، وغير الحكومية على ضروري مسبق لمساعدة مختلفة الجهات، والهيئات، والم
معرفة الشروط الالزم توافرها في رياض األطفال التي تسعي إلنشائها لتحقيق الجودة وضمان الحصول على 

  .االعتماد
 

 

  :المرتكزات األساسية للوثيقة: ثانياً 
  :اآلتي خص المرتكزات األساسية للوثيقة فيتتل

  : ن جودة التعليم واالعتماددور الهيئة القومية لضما -١
  :مصر من خالل سات التعليم، واالرتقاء بجودته فيتحسين مؤس يتحدد دور الهيئة في

االرتقاء بالتعليم  ، يحقق تطلعات المعنيين باألمر في إطار مؤسسي متكامل ثقافة ضمان الجودة واالعتماد، في ترسيخ - 
 . المصري والنهوض به

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

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

داخل  دم وتنمية للعملية التعليميةلطرق العلمية للتقويم ، مما يساعد على تقتقديم تقرير عن المدارس، يستند على ا - 
 .المؤسسات التعليمية

 .المجتمع المصري، وبالطرق العلمية ينشر التقارير والبيانات، بكل شفافية ف - 
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 .لتقديم خدمة مهنية عالية؛ التركيز على االستخدام األمثل لجميع المصادر المادية والبشرية - 

،  لفني المتواصل للمدارس، من خالل التواصل الجيد، واالستناد إلى  المعارف والمعلومات والمهاراتالدعم ا - 
  . واالتجاهات الصحيحة من أجل االرتفاع بجودة التعليم

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

 :يجابيةالصدق واإل
عمليــات تحســين مســتوى جــودة  يفــ صــادقة، ومــؤثرة إيجابيــاً  دأن تكــون نتــائج عمليــات تقــويم ضــمان الجــودة واالعتمــا

 . أداء المدرسة

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

 :العدالة 
  .أن تقوم نتائج االعتماد على العدل، والموضوعية

 : تعلمدعم التعليم وال

 يأن يتم االعتماد لمصـلحة المتعلمـين فـى جميـع المسـتويات، ومـن أجـل ضـمان وجـود فـرص حياتيـة تربويـة فاعلـة فـ
 .إعداد أجيال جديدة من أجل مستقبل مشرق

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

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

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

 .المؤسسات التعليمية

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

  .وثيقة موضوعية، تشهد أمام المجتمع بمستوى جودة المؤسسة التعليمية

  :الرؤية والرسالة واألهداف -٣
 :رؤية الهيئة
لقراراته بالمصداقية  ومشهوداً  ، به عالمياً  في التعليم معترفاً لالعتماد  ن تكون الهيئة كياناً أ

وتحقيق التميز والتنافسية لمخرجات  ، لضمان جودة التعليم سعياً  ؛ على تطوير ذاته قادراً و  ،والموضوعية
 الشاملة ويحافظ ، بما يخدم أغراض التنمية ، والدولي اإلقليميو  يالمحل : مؤسساته المختلفة على المستوى

   . على هوية األمة
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 :رسالة الهيئة
لمعايير قومية تتسم  واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً  ،االرتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر

 العلميالعملية التعليمية والبحث  وأخالقياتمع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد  وتتالءم ،بالشفافية
، ودولياً  وٕاقليمياً  لتحقيق الميزة التنافسية محلياً  مخرجاتها فيية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع والخدمات المجتمع

  .المعرفية والثقافية والبحثية لهذه المؤسسات اإلسهامات وتعزيزودعم خطط التنمية القومية الشاملة، 

  :أهداف الهيئة 
  :اآلتي لمن خال ،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  ،يرمنظومة متكاملة من المعاي إلىبما يكفل الوصول  ،التنسيق مع المؤسسات التعليمية -
للقيام  التعليمية للمؤسسات الذاتية القدرات دعمو  ،األمةوبما ال يتعارض مع هوية  ،بالمعايير الدولية استرشاداً 
  .الذاتي بالتقويم

لكل مرحلة تعليمية  المعتمدةو  ،للمعايير القياسية طبقاً  ؛االتعليمية، وبرامجه للمؤسسات الشامل بالتقويم القيام -
  .هال نوع منولك

 :منطلقات بناء المجاالت والمستويات المعيارية  -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  ،لعدالة والموضوعية، وتتسم بالمرونة والقابلية للتطوير المستمرالتى تحقق ا

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

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

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

من خالل مجموعة  ، تهاتعليمية ورسالضوء رؤية المؤسسة ال ، في تحقيق مخرجات عالية الجودة  : اويقصد به
  . توفر فرص التعليم والتعلم المتميز للجميع العمليات التي

يتسق مع )  القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية : (ومن الجدير بالذكر أن االهتمام بهذين المجالين الرئيسيين
ة في العوامل، والشروط المحددة للبنية تؤكد أن القدرة المؤسسية ممثل التجاهات العالمية المعاصرة، التيا
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من أهم آليات  تعتبرا التعليم والتعلم، يتضمن جودة عمليت يالعوامل الت يوالفاعلية التعليمية ممثلة ف التنظيمية
  . لتعليم عالية الجودةابما يكفل تحقيق مخرجات ضمان جودة التعليم 

  :ومقاييس التقدير، على عدة مرتكزات أساسية من أهمهارسات والمماويعتمد بناء المجاالت، والمعايير، والمؤشرات، 
وأن اإلصالح القائم على المعايير  ،(Education Reform)إلصالح التعليم  أساسياً  أن المعايير تعد منطلقاً   ١-٤

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

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

 :بما يأتي وثيقاً  ترتبط ارتباطاً  التعليم قبل الجامعي ييراأن مع  ٣-٤

 ساءلة الم(Accountability)بالمؤسسات ، ومؤشرات األداء الل 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 والمراجعة الخارجية يالذات أن االعتماد يرتكز على نتائج التقويم  ٤-٤
، وذلك من قرتها الهيئةأ يضوء معايير االعتماد الت يف الراهن، ودعمها عمليات التحسين المستمر، وتحقيق جودتها

 : خالل

 ضوء رؤيتها ي، ورسالتها فإصدار أحكام بشأن مدى تحقيق المؤسسة ألهدافها.  

 ينبغي أن توجه إليها  يتعرف مدى توافر ظروف التعلم الجيد بالمؤسسة، لتحديد جوانب التطوير، الت
 .جهود اإلصالح

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

 أداء المهام المنوطة بها يرف مدى تقدم الكوادر المستهدفة فتع. 

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

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

الشاملة، واالعتماد يهتم بتحقيق التحسين المستمر لألداء، ودعم قدرات  التقويم المؤسسي، والجودة :أن كال من  ٥-٤
 .المؤسسات التعليمية
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 ذلك تكون المعايير المدخل الحقيقيبكل من الجودة الشاملة واالعتماد؛ وب وثيقاً  أن المعايير ترتبط ارتباطاً   ٦-٤
بأن المؤسسة التعليمية تحقق معايير الجودة  شهادة، و يصبح االعتماد جودة مؤسسات التعليم قبل الجامعي لتحقيق
  .الشاملة

  .الهدف العام لمعايير الجودة واالعتماد -٥

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

  :وينبثق من هذا الهدف العام عدة أهداف إجرائية من أهمها

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

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

  .ة في الحكم علي أداء المؤسسة التعليميةتوفر الشفافية والموضوعي  ٣-٥

  .تلتزم المؤسسة بمبادئ المحاسبية والمساءلة، وعمليات التقويم الذاتي والمستمر  ٤-٥

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

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

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

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

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

المؤسسة على تحقيق كفاءة وتدعيم نظم وصيانة المبنى المدرسي، بما يكفل تحقيق متطلبات تعمل   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 : لثاً ثا   
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  :تعتمد الوثيقة على مجموعة من المفاهيم، والمصطلحات األساسية، من أهمها
  :Domainsالمجاالت  -١

  .هي الجوانب الكبرى التى تتضمنها منظومة تعليمية معينة
  : Standardsالمعايير -٢

مجموعة من الخبراء ق عليها من قبل متفمصاغة فى عبارات   Guide lines موجهات أو خطوط مرشدة
قيادة وتوكيد يجب أن تكون عليه جميع مكونات العملية التعليمية من  ، تعبر عن المستوى النوعي الذىالمتخصصين

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

   .معيارال لتحقيق مؤسسةالات المطلوبة من تصف األداءٕاجرائية و يدًا أكثر تحدهي 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
  :مع مالحظة أن) ٤،٣،٢،١(وتتكون من أربعة مستويات . ممارسةلكل  قياس وتقدير األداءهي قواعد ل

 متميزة أو جيدة جداً ات 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 امستوى المعيار المطلوب وأنه ت؛ أي أن المؤسسة حققللممارسةات المطلوبة وفقًا داءاألب

  .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 ،حاجة إلى مجهود أكبر يف المؤسسةيشير إلى أن  :المستوى األول
  :كما هو موضح بالجدول التالي غير مرضيةمحدودة،  بأداءاتقوم ت اإنه تحقيقه، حيث

  

  
  )١(جدول 

   تقدير األداءمقاييس 

  التقديرات
١  ٢  ٣  ٤  
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  متميز
Distinguished 

  كفء
Proficient 

  نامٍ 
Devolping 

  يغير مرض
Unsatifatory 

أعلــــى مــــن المســــتوى 
  .المتوقع

المســــتوى المطلــــوب 
  .تحقيقه

يحتــــــــــــــــاج إلــــــــــــــــى 
  .تحسين

يحتــــــــــــــاج إلــــــــــــــى 
  .تحسين كبير

  

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

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

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

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

ز نقاط القوة، أداء المؤسسة، من أجل تعزي يهو عملية تشخيصية عالجية؛ لتحديد جوانب القوة والضعف ف
  .ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد يف تحسين األداء المؤسسيوذلك ل وعالج نقاط الضعف،

  :جودة التعليم ضمان  -٦
 (Processes)العمليات  محددة، بما يحقق جودة معاييرضوء  يعملية مستمرة لمراجعة االداء المؤسسى ف يه

  .(Learner)المتعلم  يالذي يتمثل ف(Product) المنتج  لى جودةإتؤدى  يالت
  :Total Quality Management (TQM)إدارة الجودة الشاملة  -٧

بقًا، والتـي تمكـن المؤسسـة تستهدف تنفيذ األنشـطة التـي تـم التخطـيط لهـا مسـ يالمنهجية اإلدارية المنظمة الت يه
ودعـم  من تحسين األداء بشكل مستمر على كافة المستويات، وذلك باالسـتخدام األمثـل للمـوارد البشـرية والماديـة المتاحـة،

، واالسـتقاللية، وتقـديم الجـودة وضـمانمسـتدامة، وتفـويض السـلطة، ونظـم المسـاءلة، المهنية التنمية المهارات من خالل ال
   بما يضمن رضا المستفيدين من العملية التعليمية ستمرة، وٕازالة العوائقتغذية راجعة م

  

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

  ".المعلنة من الهيئةضمان الجودة واالعتماد و معايير ل قاً لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليمية، وف

  
  :  منهجية العمل: رابعاً 
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  :وضع الوثيقة يمنهجية العمل التالية ف إتباعتم 
تشكيل فرق عمل إلعداد المعايير، ومقاييس التقدير، واألدوات، تتكون من مجموعة مختارة من أساتذة وأعضاء   -١

 .حثين بالمراكز البحثية التربوية، وخبراء التعليم في مصرهيئة التدريس بالجامعات، والبا

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

ير والمؤشرات ومقاييس التقدير والتي قامت بها وزارة التربية دراسة الجهود التي تمت في مصر لبناء المعاي  -٣
 . والتعليم، والجهات المعنية األخرى

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

 :مراحل أساسية عدةتقسيم العمل إلى   -٥

   :المرحلة األولى
توجهات الهيئة والدراسات والتجارب والنماذج العالمية واإلقليمية، والجهود  ضوء يوضع اإلطار العام للوثيقة، ف

  .هذا المجال يتمت فى مصر ف يالت

  :المرحلة الثانية
  النسخة األولية"إعداد "(First Version) من خالليلوثيقة المعايير للتعليم قبل الجامع ،:  

 لمنبثقة منهاتحديد المجاالت الرئيسة للوثيقة، والمجاالت الفرعية ا. 

 تحديد المعايير الخاصة لكل مجال فرعي، والمؤشرات الخاصة بكل معيار. 

 وضع الممارسات الخاصة بكل مؤشر. 

 الخاصة بكل ممارسة وضع مقاييس التقدير. 

 تحكيم الوثيقة بواسطة مجموعات من الخبراء والمعنيين باألمر. 

  :المرحلة الثالثة
  :ن خالل بناء األدوات الالزمة للتطبيق، م   

 يإعداد أدوات التقويم الذات.  

 للمراجعة الخارجية واعتماد المؤسسات 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"دلة واألدوات فى صورتها إعداد األ

 االستطالعية إدخال التعديالت والتحسينات الالزمة بناء على نتائج التغذية الراجعة للتجربة. 

   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 ؤسسات التعليم وثيقة معايير متطوير 

ة المتغيرات المحلية والقومية والدولية، وفي ضوء التغذية الراجعة لما تم من عمليات المراجعة الخارجية لمواكب
لمراجعين الخارجيين من واقع ، ومن خالل آراء ا٢٠٠٨/٢٠٠٩لمؤسسات التعليم قبل الجامعي في العام الدراسي 

 ىممارستهم وخبراتهم العملية في الميدان، أصبح لزامًا علي الهيئة ضرورة مراجعة إصدارتها السابقة والعمل عل
  .تطويرها

   -:تلك المرحلة يف وكانت أهم المبادئ التي قام عليها التطوير

 االهتمام بالمتعلم ونواتج التعلم المستهدفة. 
 ة الصحية للمتعلميناالهتمام بالرعاي. 
 التأكيد علي مبدأ األمن والسالمة للمؤسسة. 
 ترسيخ قيم العمل الجماعي. 
 تيسير عمل المراجع الخارجي. 

  

  

  

  

  

  

  :السابعةالمرحلة 
في ضوء التغذية الراجعة لما تم من عمليات المراجعة وثيقة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعي تطوير 

، ومن خالل آراء المراجعين الخارجيين من ٢٠٠٩/٢٠١٠قبل الجامعي في العام الدراسي الخارجية لمؤسسات التعليم 
  .واقع ممارستهم وخبراتهم العملية في الميدان

   -:فى تلك المرحلةوكانت أهم المبادئ التي قام عليها التطوير 
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 للمؤسسة  يذاتلتيسير عملية التقويم ال) تعديل -اضافة-حذف(مراجعة المعايير والمؤشرات والممارسات
 .عمال المراجعة الخارجيةأو 

 تأكيد العالقة المنظومية بين ممارسات المجاالت المختلفة. 
  فهم المؤسسة والمراجعيين الخارجيين لممارسات المعايير تعميق لصياغة مقاييس تقدير لكل ممارسة

 .عملية التقويم يبما يضمن تحقيق العدالة والموضوعية ف
  

  : خطة العمل: خامساً 
ضــوء المهــام المطلوبــة، إلعــداد هــذه الوثــائق كمــا هــو  يفــ يتــم وضــع الوثــائق الخاصــة بمعــايير التعلــيم قبــل الجــامع

  ):١(شكل  يموضح ف
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  )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 : سادساً    

 ة المعاييراعداد وثيق .١

  :، من أهمها ما يأتييتم اتخاذ عدة إجراءات إلعداد وثيقة معايير التعليم قبل الجامع
 مع مجموعات مختارة من أساتذة الجامعات والباحثين وخبراء التعليم  يعقد لقاءات تمهيدية، وعصف ذهن

عايير القومية للتعليم قبل إعداد الم يبذلت ف يلمناقشة الوثائق الخاصة بالمعايير، والجهود السابقة، الت
 .، وكيفية االستفادة منهايالجامع

  م إلى ١٤/٢/٢٠٠٨الفترة من يوم الخميس  يف"  العين السخنة يف " -لمدة ثالثة أيام  -عقد ورشة عمل
المجال من أساتذة الجامعات،  يشارك فيها مجموعة من المتخصصين ف -م ١٦/٢/٢٠٠٨يوم السبت 

" وثيقة المعايير، ومقاييس التقدير"إعداد  واستهدفت هذه الورشة. وخبراء التعليمومراكز البحوث التربوية 
Rubrics لهذه الوثيقة، وتحديد المجاالت " إطار العمل"وضع  ى، وانتهت الورشة إليللتعليم قبل الجامع

 .مجالهذا ال يالرئيسة والفرعية، وٕاعداد المعايير، ومؤشرات بعض المجاالت الفرعية، كنموذج يتبع ف

  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

 بواسطة مجموعة من الخبراءيوضع اإلطار العام لوثيقة معايير التعليم قبل الجامع ،. 

 إعداد مقاييس التقدير يا فتم االعتماد عليه يرتكزات واألسس التتحديد الم. 

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

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

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

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

 

 :هيلمجموعة من المحكات  ودة الوثيقة، وفقاً وتم استطالع الرأى والحكم على مس

   االنقرائية(المقروئية.(  
 وضوح الفكرة.  
  االتساق بين مكونات الوثيقة. 
  اإلجرائية. 
  القابلية للتطبيق. 
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مراحــــل إعــــداد المعــــايير والمؤشــــرات ومقــــاييس التقــــدير أن تكــــون مــــن خــــالل فريــــق عمــــل ، وحــــوار  يفــــ يوروعــــ
هـــذا اللقـــاء فـــي ضـــوء  يمراجعـــات بـــين أعضـــاء فـــرق العمـــل، لكـــل مـــا يـــتم إنجـــازه فـــومناقشـــات، وتبـــادل لألفكـــار، و 

  .هذا المجال يالدولية، واإلقليمية الناجحة ف :االتجاهات العالمية المعاصرة، والنماذج والتجارب

  جراءات تطوير وثيقة المعاييرإ.ب
  ق عمل لتطوير المعايير، مقاييس التقدير، األدواتيتشكيل فر. 
 ئج جميع أراء المراجعين، المعنيين بالجودة، التطورات المحلية والدولية في مجال المعاييردراسة نتا. 
 دراسة نتائج تقييم المرحلة السابقة من االعتماد للوقوف علي اإليجابيات والسلبيات. 
 تتضمن تبني أسلوب العمل الجماعي في صورة ورش عمل: 

 الحوار والمناقشة. 
 السابقة استخالص الدروس من التجارب. 
 مقترحات أولية ىالوصول إل. 
 الصياغة األخيرة للمعايير ىالوصول إل. 

  ).يتعليم فن -يتعليم ثانو  -يساسأتعليم  -طفالأرياض  (تحرير وثيقة المعايير المطورة للمراحل المختلفة 

  :المخرجات : سابعاً 

  :تتمثل المخرجات فى

 طار العام لوثيقة المعاييراإل.  

 مارسات ضمان الجودة واالعتمادمعايير ومؤشرات وم .  

 مقاييس التقدير للممارسات .  

  :تتضمنالهيئة صدارات  إعداد مجموعة من إوفى ضوء هذه المخرجات تم  

  :يدليل اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامع .١

  . يلمؤسسات التعليم قبل الجامع يدليل التقويم الذات: ولاأل الجزء

 .يب جمع البيانات لمؤسسات التعليم قبل الجامعدليل أدوات وأسالي: يالجزء الثان

  .يدليل الممارسات المتميزة لمؤسسات التعليم قبل الجامع .٢

 .يدليل المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامع .٣
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  محتويات وثيقة معايير
  ٢٠٠٩/٢٠١٠ يومؤشرات ومقاييس التقدير للتعليم قبل الجامع

  المجال
 الرئيسي

  المجاالت
  يةالفرع

  عدد   المعـــايير
  المؤشرات

سية
ؤس
الم

رة 
لقد
ا

  

رؤيـــــة : المجـــــال األول
  المؤسسة ورسالتها

  ١  .رؤية المؤسسة: المعيار األول
  ١  .رسالة المؤسسة: يالمعيار الثان

: المجــــــــــــال الثــــــــــــانى
  الحوكمة والقيادة 

  ٤  . توافر نظام للحوكمة الرشيدة: المعيار األول
  ٢  . مع التعلمدعم مجت: يالمعيار الثان

المـوارد : المجال الثالث
  البشرية والمادية 

  ١  . توظيف الموارد البشرية، وتنميتها: المعيار األول

  ٢  .مواصفات التربويةال ي يستوفىمبنى مدرس توافر: يالمعيار الثان

: المجــــــــــــال  الرابــــــــــــع
  المشاركة المجتمعية

األســرة والمجتمــع تــوافر شــراكة فعالــة بــين المؤسســة و : المعيــار األول
  . المحليّ 

٢  

: المجـــــــــال الخـــــــــامس
الجـــــــــــــودة  ضـــــــــــــمان
  والمساءلة

  ٢  . النظام الداخلي لضمان الجودة: المعيار األول
  ٢  . التقويم الذاتي والتحسين المستمر: يالمعيار الثان

مية
علي
 الت
لية
فاع
ال

  

:  المجـــــــــال الســـــــــادس
  المتعلم

  ٢  . دفةنواتج التعلم المسته: المعيار األول
  ٣  . التمكن من المهارات العامة: يالمعيار الثان

  المعلم: المجال السابع

  

  ١  . التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم: المعيار األول
  ٢  .تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم : يالمعيار الثان

  ١  . استخدام أساليب تقويم فعالة: المعيار الثالث
  ٢  . ارسة أنشطة مهنية فعالةمم: المعيار الرابع

: المجــــــــــــال الثــــــــــــامن
  المنهج الدراسى

  ٣  .توافر ممارسات داعمة للمنهج : المعيار األول
  ١  . توافر أنشطة تربوية فعالة: المعيار الثانى

: التاســـــــــــع المجـــــــــــال
  المناخ التربوى

  ١  .توافر بيئة داعمة للتعليم والتعلم : المعيار األول
  ٢  . توافر بيئة مؤثرة في العالقات المؤسسية، والقيم: يالمعيار الثان

  مؤشراً  ٣٥  معياراً  ٢٢  مجاالت فرعية ٩ المجموع

     

  

  "من المجاليين الرئيسين عدد مجاالت ومعايير ومؤشرات وممارسات كالً  يويوضح الجدول التال
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  عدد الممارسات  عدد المؤشرات  عدد المعايير  المجاالت الفرعية  المجال الرئيس

  ٥٤  ١٧  ١١  ٥  القدرة المؤسسية
  ٤٨  ١٨  ١١  ٤  الفاعلية التعليمية

  

ممارسات مشروطة بوجود حاالت دمج  ٣ممارسة من بينهما  ٤٩يحتوى مجال الفعالية التعليمية : ملحوظة
  .بالمؤسسة
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   ياملكون الثان
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 القدرة املؤسسية:  

 رؤية املؤسسة ورسالتها. 

 وكمة والقيادةاحل. 

 البشرية، واملادية: املوارد. 

 املشاركة اجملتمعية. 

  اجلودة واملساءلة ضمان.  

 الفاعلية التعليمية:  

 املتعلم. 

 املعلم. 

 املنهج الدراسي. 

 املناخ الرتبوي.  
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  )١(رؤية المؤسسة، ورسالتها: المجال األول

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

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

  .مؤسسةرؤية التسق 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(
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  :الحوكمة والقيادة  –المجال الثاني 
 

  ت والممارساتالمؤشرا  كود الممارسة

  :توافر نظام للحوكمة الرشيدة  ١-٢
  .المنظمة للعمل واللوائح إلدارة المؤسسة يعكس القوانين توفر القيادة نظاماً   ١- ١- ٢
  .ةـالمؤسس فاعليةبما يحقق  واللوائح توظف القيادة القوانين  ١- ١- ١- ٢
  .سةتوظف القيادة الصالحيات اإلدارية والتنفيذية إلدارة المؤس  ٢- ١- ١- ٢
  .لالختصاصات لتفويض السلطات وتحديد المسئوليات طبقاً  نظاماً القيادة توفر   ٣- 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
  .ارات تشكيل مجلس األمناء ومهامهعلى تفعيل لوائح وقر القيادة تحرص   ٢- ٢- ١- ٢
  .، والتعامل معهاشكاوىالمقترحات و ال يلتلق نظاماً القيادة توفر   ٣- ٢- ١- ٢
  .على تحقيق رضا العاملين والمعنيين باألمرالقيادة تعمل   ٤- ٢- ١- ٢

  .المتعلمين تغيب القيادة آليات للحد من وفرت  ٣- ١- ٢
  .حاالت الغياب المرتفعةتوفر القيادة  نظامًا لرصد أسباب   ١- ٣- ١- ٢
  .إجراءات  للحّد من أسباب الغيابالقيادة  تتخذ   ٢- ٣- ١- ٢

  :تحرص القيادة على تفعيل التشريعات و القوانين الخاصة بحقوق الطفل  ٤-١-٢
  .تطبق القيادة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الطفل  ١- ٤- ١- ٢
  .الطفللقوانين الخاصة بحقوق االلتزام بالتشريعات واالقيادة تتابع   ٢- ٤- 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
  .ضوء نواتج التعلم المستهدفة ينظاما لمتابعة تقدم المتعلمين فالقيادة  تدعم   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
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  ت والممارساتالمؤشرا  كود الممارسة
  .المتميزين من العاملينالقيادة  تدعم   ٢- ٢- ٢- ٢
  .المستدامةالتنمية المهنية على  عاملينال القيادة تشجع  ٣- ٢- ٢- ٢
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  :الموارد البشرية والمادية -المجال الثالث

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  :الموارد البشرية، وتنميتها توظيف  ١-٣
  الموارد البشرية لتحسين األداءالمؤسسة  توظف  ١-١-٣

   .لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة لموارد البشريةتوظف المؤسسة ا  ١- ١- ١- ٣
  .للعاملينللتنمية المهنية مفعلة جد خطة و ي  ٢- ١- ١- ٣

  :مواصفات التربويةال ييستوف يمدرسمبنى  توافر  ٢-٣
  يتوافر بالمبنى البنية الداعمة للعملية التعليمية  ١ -٢-٣
  . عداد المتعلمين وخصائص نموهمأمساحات وتجهيزات القاعات مع و  أعداد تتناسب   ١- ١ - ٢- ٣
  .داء األطفال لألنشطةأاحتياجات  يالمؤسسة تلب بفناءتتوافر مساحات   ٢- ١ - ٢- ٣
  .وخارجها مجهزة داخل القاعات مراكز تعلم توافرت  ٣- ١ - ٢- ٣
  .لمرحلة العمريةليتوافر بالمؤسسة مكتبة مجهزة ومناسبة   ٤- ١ - ٢- ٣
  .الصالحة لالستخدام المرافق الصحيةتتوافر   ٥- ١- ٢- ٣
  .الصحيةتتوافر التجهيزات الالزمة للرعاية   ٦- ١- ٢- ٣
عنـــد ( االحتياجـــات الخاصـــة ييراعـــى فـــي المبنـــى المدرســـي متطلبـــات اســـتيعاب ذو   ٧- ١- ٢- ٣

  )حاالت الدمج يالحاجة ف
  . يوجد خطة مفعلة لألمن والسالمة  ٢-٢-٣

  . يستوفي المبنى المدرسي مواصفات األمن والسالمة  ١- ٢ - ٢- ٣
  من والسالمةيوجد خطة مفعلة لتنمية مهارات األ  ٢- ٢ - ٢- ٣
  .في حاالت الطوارئ تستخدمتوجد قاعدة بيانات   ٣- ٢- ٢- ٣



  مرحلة رياض األطفال –قة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي وثي

٢٩ 

 

  :المشاركة المجتمعية  -المجال الرابع 

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  :توافر شراكة فعالة بين المؤسسة واألسرة والمجتمع المحليّ   ١- ٤
  :داعمة للمشاركة المجتمعية بيئةتوفر المؤسسة   ١-١-٤
  . سسة آليات للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعيةتنفذ المؤ    ١- ١- ١- ٤
  . تطوير العملية التعليمية يولويات مشاركة األسرة والمجتمع فأالمؤسسة تحدد   ٢- ١- ١- ٤
  :المجتمعية ةتفعيل المشاركفي والمجتمع المحلى المؤسسة  تتعاون  ٢-١-٤
  . التعليمية فى تطوير العملية يتشرك المؤسسة األسرة والمجتمع المحل  ١- ٢- ١- ٤
  .ي مكاناتها المتاحة لخدمة المجتمع المحلإتوظف المؤسسة   ٢- ٢- ١- ٤

  

  :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 يب والجودة فريقاً تشكل وحدة التدر   ١- ١- ١- ٥
  . يقوم فريق ضمان الجودة بعمليات المراجعة الداخلية للمؤسسة  ٢- ١- ١- ٥
  .على العملية التعليمية همردودبتقويم جودة أداءها و  وحدة التدريب والجودة تقوم  ٣- ١- ١- ٥

  .ويمتضع المؤسسة نظامًا للمساءلة والمحاسبية يعتمد على نتائج التق  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
ـــذاتيّ  تقـــوم المؤسســـة بعمليـــات التقـــويم  ١-٢-٥ ـــت يفـــ ال علم ضـــوء مـــدى تحقـــق نـــواتج ال

  .المستهدفة
  .الجودة واالعتمادضمان في ضوء معايير  ،الذاتيّ التقويم عمليات ل ةخطالمؤسسة  تضع  ١- ١- ٢- ٥
  .يتنفذ المؤسسة خطة دراسة التقويم الذات  ٢- ١- ٢- ٥



  مرحلة رياض األطفال –قة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي وثي

٣٠ 

 

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة
  .يدراسة التقويم الذاتعن  توفر المؤسسة تقريراً   ٣- ١- ٢- ٥
  . طراف المعنيةعلى األ تنشر المؤسسة نتائج التقويم  الذاتي  ٤- ١- ٢- ٥
  .لألداء الشاملخطة للتحسين المستمر المؤسسة  ضعت  ٢-٢-٥
  .يضوء نتائج التقويم الذات يالتحسين المستمر ف ةخطالمؤسسة  تضع  ١- ٢- ٢- ٥
  .تنفذ المؤسسة خطة التحسين بفاعلية  ٢- ٢- ٢- ٥
  .المؤسسة تنفيذ خطة التحسين مرحلياً وتتابع تقيم   ٣- ٢- ٢- ٥

  



  مرحلة رياض األطفال –قة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي وثي

٣١ 

 

  :المتعلم  -المجال السادس

  المؤشرات والممارسات كود الممارسة

  :نواتج التعلم المستهدفة  ١-٦
  المتعلم نواتج تعلم المستهدفة للبرامج التربوية يحقق  ١- ١- ٦
  .اللغة العربية  فى مهاراتيحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة   ١- ١- ١- ٦
  .الرياضياتفى مهارات يحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة   ٢- ١- ١- ٦
  .نجليزية اللغة اإلفى مهارات يحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة   ٣- ١- ١- ٦
  .العلمية فى مهارات يحقق المتعلم نواتج التعلم المستهدفة   ٤- ١- ١- ٦

  :الفنية، واألدائية: يمارس المتعلم األنشطة  ٢-١-٦
  .المتعلم األنشطة الحركيةيمارس   ١- ٢- ١- ٦
  .األنشطة الفنيةمتعلم اليمارس   ٢- ٢- ١- ٦
  .األنشطة الموسيقيةالمتعلم يمارس   ٣- ٢- ١- ٦

  :العامةالتمكن من المهارات   ٢- ٦
  :للمحافظة على صحته ؛العادات الصحية السليمة المتعلميتبع   ١-٢-٦
  . الغذائية السليمة، و الصحية :العادات يمارس المتعلم  ١- ١- ٢- ٦
  .خصية، واستخدام أدواته الخاصةعلى نظافته الشالمتعلم يحافظ   ٢- ١- ٢- ٦
  .المتعلم مصادر الخطر، ويتجنبهايتعرف   ٣- ١- ٢- ٦

  :األجهزة مع أساسيات التعامليكتسب المتعلم   ٢-٢-٦
  .يعرف استخدامات األجهزة المنزلية في الحياة اليومية  ١- ٢- ٢- ٦
  .يستخدم الكمبيوتر بصورة بسيطة  ٢- ٢- ٢- ٦

  .جتماعيةاالمهارات ال المتعلم تلكيم  ٣-٢-٦
  . يمارس المتعلم المهارات االجتماعية السليمة مع اآلخرين  ١- ٣- ٢- ٦

  

  



  مرحلة رياض األطفال –قة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي وثي

٣٢ 

 

  :المعلم : المجال السابع

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

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

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

  .يصمم المعلم مواقف تقويمية  تتسق مع  نواتج التعلم المستهدفة  ٢- ١- ١- ٧

  :تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم  ٢-٧
  :يتمكن المعلم من تنمية جوانب التعلم لدى المتعلمين  ١-٢-٧

  .تعليم وتعلم تحقق نواتج التعلم المستهدفةستراتيجيات إ المعلم يستخدم  ١- ١- ٢- ٧
  .وقت التعلم بكفاءة المعلميدير   ٢- ١- ٢- ٧
  . في عمليتي التعليم والتعلم مراكز التعلميوظف المعلم   ٣- ١- ٢- ٧

ــــم ايســــتخدم   ٢-٢-٧ ــــم متنوعــــة،  اتســــتراتيجيالمعل ــــيم وتعل  يمتطلبــــات ذو  يتلبــــتعل
  )حاالت الدمج يإن وجد ف(االحتياجات الخاصة 

  .بيئة تعلم تراعي المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة المعلميوفر   ١- ٢- ٢- ٧

  .ستراتيجيات تعليم وتعلم مالءمة لذوي االحتياجات الخاصةإ المعلم يستخدم  ٢- ٢- ٢- ٧
  .في األنشطة التربوية مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة المعلميفعل   ٣- ٢- ٢- ٧

  استخدام أساليب تقويم فعالة  ٣-٧
  :نواتج التعلمأساليب متنوعة لتقويم  المعلم ستخدمي  ١-٣-٧

  .نواتج التعلملتقويم متنوعة أساليب  المعلم يستخدم  ١- ١- ٣- ٧
  . يعمل المعلم على تحسين أداءات المتعلمين في ضوء نتائج التقويم  ٢- ١- ٣- ٧
  . نتائج التقويم مع المعنيين؛ لمتابعة مستوى تقدم المتعلمينالمعلم يناقش   ٣- ١- ٣- ٧

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

  . خرلمناقشة والحوار، وتقبل الرأي اآليوفر المعلم مناخًا صفيًا يشجع المتعلمين على ا  ١- ١- ٤- ٧
  . تعلمين بشفافية، ومساواة، وعدالةمع المالمعلم يتعامل   ٢- ١- ٤- ٧

  :ذاته مهنياً ية على تنم المعلميحرص   ٢- ٤-٧



  مرحلة رياض األطفال –قة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي وثي

٣٣ 

 

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  . يوظف المعلم محتوى الدورات التدريبية في العملية التعليمية  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
  . ويمضوء نتائج التق يأداءاته فالمعلم يعدل   ٤- ٢- ٤- ٧

  

  :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
  .، ومهاريًا للمتعلم نياً وجدااتج التعلم المستهدفة معرفيًا ، و تتكامل نو   ٢- ١- ١- ٨
  .تتسق أنشطة التعليم والتعلم مع نواتج التعلم المستهدفة  ٣- ١- ١- ٨
  .تتناسب أساليب التقويم مع نواتج التعلم المستهدفة  ٤- ١- ١- ٨

  :مهارات المتعلمينتنمية يفعل المنهج ل  ٢-١-٨
  .صرة واقتراحات بحلولها، والمشكالت المعا والقضايا الحياتيةيتناول المنهج المواقف   ١- ٢- ١- ٨
   .لمتعلمينل الحياتية مهاراتاللتنمية المنهج يستخدم   ٢- ٢- ١- ٨

  : المنهجالمتاحة في تنفيذ  البيئية والمحليةالموارد  تستخدم  ٣-١-٨
  .تنفيذ أنشطة المنهج يفالموارد البيئية  تستخدم  ١- ٣- ١- ٨
  . لمنهجتنفيذ أنشطة ا يف يتوظف إمكانات المجتمع المحل  ٢- ٣- ١- ٨

  :توافر أنشطة تربوية فعالة  ٢- ٨
  :تستخدم األنشطة لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة  ١-٢-٨

  .؛ بما يحقق نواتج التعلمالداخلية والخارجيةلألنشطة  طتنفذ خط  ١- ١- ٢- ٨
  . تتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات التربوية األخرى في مجال األنشطة التربوية  ٢- ١- ٢- ٨

  



  مرحلة رياض األطفال –قة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي وثي

٣٤ 

 

:المناخ التربوي -ل التاسع المجا  

  المؤشرات والممارسات  كود الممارسة

  :توافر بيئة داعمة للتعليم والتعلم  ١- ٩
  :التربويلإلرشاد خدمات  توفر المؤسسة  ١-١-٩

  .للمعنينتقدم المؤسسة  خدمات لإلرشاد التربوي   ١- ١- ١- ٩
  .تتوافر بالمؤسسة ثقافة صحية لدى المتعلمين، والعاملين  ٢- ١- ١- ٩
  .والسالمةتوعية للمتعلمين عن احتياطات األمن المؤسسة تقدم    ٣- ١- ١- ٩
  .داعم لرضا العاملين والمتعلمين والمعنيين عن المؤسسة  يتوافر مناخ  ٤- ١- ١- ٩

  :توافر بيئة مؤثرة في العالقات المؤسسية، والقيم  ٢- ٩
  :المحليجتمع المؤسسة والمسود 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

  .مناخًا داعمًا للقيم سود المؤسسةي  ٢-٢-٩
  .  للقيم  داعمة  ثقافة المؤسسة   يسود  ١- ٢- ٢- ٩
  .ئة المؤسسة بااللتزام بالقيمتتسم بي  ٢- ٢- ٢- ٩

 



  

  
  
  
  
  
  

  المكون الثالث

  
  
  



  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

ــــــــــة  ١- ١- ١- ١ تتســــــــــم رؤي
  .ديدالمؤسسة بالوضوح والتح

عامة  صياغة الرؤية بمفردات - 
  .غير واضحة

صياغة الرؤية بمفردات  - 
  .واضحة وذات معنى محدد

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

  .تحقيقها بواقعية يالمؤسسة ف

صياغة الرؤية بمفردات واضحة وذات معنى  - 
ترغب المؤسسة  يمحدد، وتصف النجاحات الت

 .تحقيقها بواقعية يف
  .تعكس رؤية المؤسسة النظرة المستقبلية - 

يشـــــــــــارك فـــــــــــي  ٢- ١- ١- ١
عـــن  ونممثلـــ صـــياغة الرؤيـــة
 .األطراف المعنية

انفردت القيادة المؤسسية  - 
  بصياغة الرؤية

قامت القيادة المؤسسية  - 
بالتعاون مع ممثلين للمعلمين 

  .بصياغة الرؤية

ية وممثلين عن شارك كال من القيادة المدرس - 
 يمناء واآلباء فالمعلمين ومجلس األ

  .صياغة الرؤية

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

  .صياغة الرؤية يف للمجتمع المحلى
تعـــــــي األطـــــــراف  ٣- ١- ١- ١

  .المعنية رؤية المؤسسة
تنشر القيادة المؤسسية الرؤية  - 

 يبوسيلة تقليدية مع عدم وع
  .العاملين بها

تنشر القيادة المؤسسية الرؤية  - 
بأكثر من وسيلة مع معرفة 

  .العاملين بها

تنشر القيادة المؤسسية الرؤية بوسائل عديدة  - 
العاملين ومجلس األمناء بكيفية  يمع وع

العمل على تحقيق هذه الرؤية خالل أدائهم 
 .بالمؤسسة
  

تنشر القيادة المؤسسية الرؤية بوسائل عديدة مع  - 
العاملين ومجلس األمناء بكيفية العمل على  يوع

 .تحقيق هذه الرؤية خالل أدائهم بالمؤسسة
  .المؤسسة رؤية المجتمع المحلى ييع  - 

  :رسالة المؤسسة -٢- ١



  مرحلة رياض األطفال –قة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي وثي

٣٧ 

 

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  :معلنة لرسالة المؤسسةو واضحة  توجد وثيقة ١-٢-١
 تتســـــــــم رســـــــــالة ١- ١- ٢- ١
  .بالوضوح والتحديدلمؤسسة ا

ة صياغة الرسالة بمفردات عام - 
  .غير محددة

صياغة الرسالة بمفردات  - 
  .واضحة وذات معنى محدد

صياغة الرسالة بمفردات واضحة  ومحددة  - 
وقابلة للتحويل إلى خطط وبرامج  ، إجرائياً 
النهوض  ي، تسهم  ف نشطة تربويةأعمل و 

  .بمستوى المتعلم

 صياغة الرسالة بمفردات واضحة  ومحددة إجرائياً  - 
نشطة أوبرامج عمل و ، وقابلة للتحويل إلى خطط 

 .النهوض بمستوى المتعلم يتربوية، تسهم  ف
خدمة  يتسهم آليات تحقيق رسالة المؤسسة ف - 

  .المجتمع المحيط بها
تسق الرسالة مع ت ٢- ١- ٢- ١

  .مؤسسةرؤية ال
ال تتسق رسالة المؤسسة مع  - 

  .رؤيتها
تعبر رسالة المؤسسة عن  - 

  .جزاء الرؤيةأبعض 
عن  تماماً رسالة المؤسسة شاملة ومعبرة  - 

  .الرؤية
  .عن الرؤية رسالة المؤسسة شاملة ومعبرة تماماً  - 
 ييقيم مجلس األمناء آليات تحقيق الرسالة ف - 

  .ضوء رؤية المؤسسة
يشـــــــــــارك فـــــــــــي  ٣- ١- ٢- ١

 ، ومراجعتهــــاصــــياغة  الرســــالة
 .عن األطراف المعنية ونممثل

انفردت القيادة المؤسسية  - 
  بصياغة الرسالة

قامت القيادة المؤسسية  - 
لتعاون مع ممثلين للمعلمين با

  .بصياغة الرسالة

من القيادة المدرسية وممثلين   شارك كل - 
 يمناء واآلباء فعن المعلمين ومجلس األ

  .صياغة الرسالة

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

  .صياغة الرسالة يفللمجتمع المحلى 
ألطـــــــراف تعـــــــي ا ٤- ١- ٢- ١

  .المعنية رسالة المؤسسة
تنشر القيادة المؤسسية الرسالة   - 

 يبوسيلة تقليدية مع عدم وع
  .العاملين بها

تنشر القيادة المؤسسية   - 
الرسالة  بوسائل عديدة مع 

  .معرفة العاملين بها

تنشر القيادة المؤسسية الرسالة  بوسائل  - 
العاملين ومجلس األمناء  يعديدة مع وع
على تحقيق هذه الرسالة خالل بكيفية العمل 

  .أدائهم بالمؤسسة

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

 .تحقيق هذه الرسالة خالل أدائهم بالمؤسسة
  .المجتمع المحلى رسالة المؤسسة ييع - 
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  الحوكمة والقيادة: الثانىالمجال 
  اييس التقديرمق  الممارسات

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

بمــــا يحقــــق  واللــــوائح القــــوانين
  .ةـالمؤسس فاعلية

تعـــرف القيــــادة القـــوانين واللــــوائح  - 
هـــــــــا المنظمـــــــــة للعمـــــــــل، وال تعلن

  . للعاملين بالمؤسسة

تعلــن القيــادة القــوانين واللــوائح  -
علــى العــاملين موضــحة ضــرورة 

علــى  حرفيــاً تطبيقهــا مــع التركيــز 
  .الجوانب اإلدارية

  تطبق القيادة القوانين واللوائح على العـاملين
بمرونـــــــة وبشـــــــكل يضـــــــمن خدمـــــــة وتفعيـــــــل 

  . العملية التعليمية بجوانبها الفنية واإلدارية

 قيــادة القــوانين واللــوائح علــى العــاملين بمرونــة تطبــق ال
وبشــــــكل يضــــــمن خدمــــــة وتفعيــــــل العمليــــــة التعليميــــــة 

 . بجوانبها الفنية واإلدارية

 ظــل  يتســن القيــادة الئحــة داخليــة لتحفيــز العــاملين فــ
  .هذه اللوائح والقوانين

ــــــادة  ٢- ١- ١- ٢ توظــــــف القي
ــة  ــة والتنفيذي الصــالحيات اإلداري

  .بالمؤسسة

دارية إلدة الصالحيات اتعرف القيا- 
والتنفيذيـــــــة للفئـــــــات المختلفـــــــة مـــــــن 

  .العاملين بالمؤسسة

الفئــــات  يتتحقـــق القيــــادة مــــن وعــــ
المختلفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــاملين 

  .دارية والتنفيذيةبصالحياتهم  اإل

 درايــــــــــة توظــــــــــف القيــــــــــادة الصــــــــــالحيات اإل
ــــــة للعــــــاملين، وتتــــــابع فعاليــــــة هــــــذا  والتنفيذي

  .التوظيف

  درايــــــــة والتنفيذيــــــــة اإلتوظــــــــف القيــــــــادة الصــــــــالحيات
 .للعاملين، وتتابع فعالية هذا التوظيف

  تستفيد القيادة من نتائج تقويم مردود توظيف العاملين
تطــــوير العمليــــة  يداريــــة والتنفيذيــــة فــــللصــــالحيات اإل

  .التعليمية
القيـــــــــادة تـــــــــوفر  ٣- ١- ١- ٢

ـــــــويض الســـــــلطات  نظامـــــــا لتف
ـــــــاً  ـــــــد المســـــــئوليات طبق  وتحدي

  . لالختصاصات

دة المهام والمسئوليات تحدد القيا - 
  .يمكن تفويضها يالت

تحدد القيادة المهام  - 
يمكن  يوالمسئوليات الت

تفويضها، ويتم ندريب 
  .العاملين عليها

 يمكن  يتحدد القيادة المهام والمسئوليات الت
تفويضها، ويتم تدريب العاملين عليها، مع 
منح السلطة الالزمة لتنفيذ المهام المفوضة 

  .داءومتابعة األ

 يمكن تفويضها،  يتحدد القيادة المهام والمسئوليات الت
ويتم تدريب العاملين عليها، مع منح السلطة الالزمة 

 .داءلتنفيذ المهام المفوضة ومتابعة األ
 تقديم التغذية الراجعة عن أداء المهام المفوضة.  
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  اييس التقديرمق  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  القرار وصنعدارة المؤسسة إأساليب ديمقراطية في تتبع القيادة  ٢-١- ٢
ـــــادة ١- ٢- ١- ٢  تحـــــرص القي

علــى مشــاركة األطــراف المعنيــة 
   .صنع القرار يف

  تنفرد القيادة بصـنع القـرار داخـل
  .المؤسسة

  يشــــــــترك عــــــــدد محــــــــدود مــــــــن
صــــــنع بعــــــض   يالعــــــاملين فــــــ

  .القرارات

  تشرك القيـادة ممثلـين عـن العـاملين ومجلـس
  .صنع القرار يمناء  فاأل

 ء  منــاتشــرك القيــادة ممثلــين عــن العــاملين ومجلــس األ
 صنع القرار،  يف

 ضوء هذه القرارات يداء المؤسسى فمع تقييم األ.  
ـــــادةتحـــــرص  ٢- ٢- ١- ٢  القي

ـــــرارات  ـــــوائح وق ـــــل ل ـــــى تفعي عل
  .تشكيل مجلس األمناء ومهامه

  جراءات لتفعيـل لـوائح إال تقوم ب
وقــرارات تشــكيل مجلــس األمنــاء 

  .ومهامه

  يتشـــــكل مجلـــــس األمنـــــاء فـــــ 
ـــوائح والقـــرارات، دون  ضـــوء الل

  .ل مهامهتفعي

  ضــــوء اللــــوائح  يتشــــكل مجلــــس األمنــــاء فــــ
والقـــــرارات، مــــــع تفعيـــــل مهامــــــه بمـــــا يــــــدعم 

  .العملية التعليمية

  ضـــوء اللـــوائح والقـــرارات،  يتشـــكل مجلـــس األمنـــاء فـــ
 .مع تفعيل مهامه بما يدعم العملية التعليمية

   ــــــادل الخبــــــرات مــــــع مجــــــالس أمنــــــاء المؤسســــــات تتب
  .التعليمية األخرى

 القيـــــــــادة  تـــــــــوفر ٣- ٢- ١- ٢
مقترحـــــــــات ال يلتلقـــــــــ نظامـــــــــاً 

  . ، والتعامل معهاشكاوىالو 

  و أتتلقــــــــى القيــــــــادة المقترحــــــــات
 يأالشـــــــــــــــــــكاوى دون اتخـــــــــــــــــــاذ 

 .جراءاتإ
  

  تتعامــل القيــادة مــع المقترحــات
 وتتخـذليهـا إوالشكاوى المقدمة 

مناسبة للتعامـل غير جراءات إ
  .معها

  تتعامــل المؤسســة مــع المقترحــات والشــكاوى
جـــــل النهـــــوض أضـــــوعية مـــــن بإيجابيـــــة ومو 

، وتعلن عـن نتـائج يبمستوى األداء المؤسس
فحـــــــــــــص هـــــــــــــذه الشـــــــــــــكاوى والمقترحـــــــــــــات 

  .التعامل معها يتمت ف يجراءات التواإل

  تتعامـــل المؤسســـة مـــع المقترحـــات والشـــكاوى بإيجابيـــة
جــــــــل النهــــــــوض بمســــــــتوى األداء أوموضــــــــوعية مــــــــن 

، وتعلـــن عـــن نتـــائج فحـــص هـــذه الشـــكاوى يالمؤسســـ
 .التعامل معها يتمت ف يجراءات التواإلوالمقترحات 

  لكترونــى للتعامــل مــع المقترحــات إتــوفر القيــادة نظــام
  .والشكاوى

القيـــــــادة  تعمـــــــل  ٤- ٢- ١- ٢
ــــى تحقيــــق رضــــا العــــاملين  عل

  . والمعنيين باألمر

  ـــــق رضـــــا ـــــادة بتحقي ال تهـــــتم القي
  .العاملين عن المؤسسة

 تعـوق  يتتعرف الصعوبات الت
 العـــــاملين دون وجـــــود   رضـــــا

  . لية واضحة للتغلب عليها آ

 القيــادة آليــة واضــحة ومحــددة لتقيــيم  متســتخد
 -مــوروليــاء األأ( رضــا العــاملين والمعنيــين 

) المتعلمـــــــين -يعضـــــــاء المجتمـــــــع المحلـــــــأ
تحقيــق مزيــد  يوتســتفيد مــن النتــائج فــ دوريــاً 

  .من الرضا

 ليــــة واضــــحة ومحــــددة لتقيــــيم رضــــاآالقيــــادة  متســــتخد  
ــــــــين  ــــــــاء األأ (العــــــــاملين والمعني عضــــــــاء أ -مــــــــورولي

وتســـــتفيد مـــــن  دوريـــــاً ) المتعلمـــــين -يالمجتمـــــع المحلـــــ
 .من الرضاتحقيق مزيد  يالنتائج ف

  لكترونياً إالعاملين  تقييم رضا.  
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  اييس التقديرمق  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  .المتعلمين تغيب القيادة آليات للحد من وفرت ٣-١-٢
تـــــــــوفر  ١- ٣- ١- ٢  

صـــد أســـباب القيـــادة  نظامـــًا لر 
  .حاالت الغياب المرتفعة

 دة المختصـــين لرصـــد توجــه القيـــا
  .حاالت الغياب

  تحـــــــدد القيـــــــادة نســـــــب غيـــــــاب
  . المتعلمين

  تحـــــــــــــــدد القيـــــــــــــــادة بمشـــــــــــــــاركة المعلمـــــــــــــــين
ـــــــــاب أخصـــــــــائيين واإل ســـــــــباب حـــــــــاالت الغي

ضـــوء هـــذه  يالمتكـــرر لـــبعض المتعملـــين فـــ
  .النسب

 ســباب أخصــائيين تحــدد القيــادة بمشــاركة المعلمــين واإل
ء ضــو  يحــاالت الغيــاب المتكــرر لــبعض المتعملــين فــ

 .هذه النسب
  ًلتسجيل غياب المتعلمـين  اً كترونيإل توفر القيادة نظاما
  .الصفوف المختلفة يف

القيـــــــــادة تتخـــــــــذ  ٢- ٣- ١- ٢
إجــــراءات  للحــــّد مــــن أســــباب 

  .الغياب

  تطبـــق القيـــادة الالئحـــة الداخليـــة
  .للغياب

  مــــــور وليــــــاء األأتعلــــــم القيــــــادة
  .بأول والً أبنائهم أبغياب 

 ى الحضــــــور تحفــــــز القيــــــادة المتعلمــــــين علــــــ
جـــراءات للحـــد مـــن حـــاالت الغيـــاب إوتتخـــذ 

وليــاء أســبابها، بالتعــاون مــع أل المتكــرر وفقــاً 
  .موراأل

  ـــــــى الحضـــــــور وتتخـــــــذ ـــــــادة المتعلمـــــــين عل تحفـــــــز القي
 جـــــراءات للحـــــد مـــــن حـــــاالت الغيـــــاب المتكـــــرر وفقـــــاً إ
 .مورولياء األأسبابها، بالتعاون مع أل
 ـــ  يفـــ يتحـــرص القيـــادة علـــى مشـــاركة المجتمـــع المحل
  .جراءات الحد من حاالت الغيابإ

  .تحرص القيادة على تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الطفل ٤-١-٢
تطبـــــــق القيـــــــادة  ١- ٤- ١- ٢

ـــوانين الخاصـــة  التشـــريعات والق
  .بحقوق الطفل

تعــــــــــــــــرف القيــــــــــــــــادة القــــــــــــــــوانين  - 
والتشــــــريعات الخاصــــــة بحقــــــوق 
الطفــــــــــل وال تعلنهــــــــــا للعــــــــــاملين 

  . بالمؤسسة

ـــــــــــــــن الق - ـــــــــــــــادة تعل القـــــــــــــــوانين ي
والتشـــــــــريعات الخاصـــــــــة بحقـــــــــوق 

علــــى العــــاملين موضــــحة  الطفــــل
  .ضرورة تطبيقها إلعداد المتعلم

  القــــوانين والتشــــريعات الخاصــــة تفعــــل القيــــادة
وتعمــــــل علــــــى نشــــــر ثقافــــــة  بحقــــــوق الطفــــــل

مراعــاة  حقــوق الطفــل لــدى جميــع العــاملين 
  .وأولياء األمور والمتعلمين

  ريعات الخاصة بحقوق الطفلالقوانين والتشتفعل القيادة 
وتعمـــل علـــى نشـــر ثقافـــة مراعـــاة  حقـــوق الطفـــل لـــدى 

 .جميع العاملين والمتعلمين
  نشــطة لنشــر ثقافــة مراعــاة حقــوق الطفــل أتنفــذ القيــادة

  .للمجتمع المحيط
ــــــــابع  ٢- ٤- ١- ٢ ــــــــادة تت القي

االلتــــزام بالتشــــريعات والقــــوانين 
 لتـــــــــــــــزامال تتـــــــــــــــابع القيـــــــــــــــادة اال 

ــــوانين الخاصــــة  بالتشــــريعات والق
 لتــزام تقتصــر متابعــة القيــادة لال

بالتشــريعات والقــوانين الخاصــة 
  مــــــــــدى التـــــــــــزام العـــــــــــاملين القيـــــــــــادة تتــــــــــابع

بالتشــــــــريعات والقــــــــوانين الخاصــــــــة بحقــــــــوق 
  تتابع القيادة مدى التزام العاملين بالتشريعات والقوانين

الخاصــة بحقــوق الطفــل مــن خــالل األنشــطة المختلفــة 
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بحقـــــــــــــــــوق الطفـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى   .بحقوق الطفل  .الخاصة بحقوق الطفل
  .جتماعات مع المعلميناال

داخــل مــن خــالل األنشــطة المختلفــة  الطفــل
  .سةالفصل والمؤس

 .داخل الفصل والمؤسسة
  تتــابع القيــادة مــدى التــزام أوليــاء بالتشــريعات والقــوانين

  .الخاصة بحقوق الطفل

  دعم مجتمع التعلم ٢-٢

  .لتعلم داخل المؤسسةتدعم القيادة عمليتي التعليم وا ١-٢-٢
تدعم القيـادة بيئـة  ١- ١- ٢- ٢

  .التعلم المتمركزة حول المتعلم
  تتعــــــــرف القيــــــــادة بيئــــــــة الــــــــتعلم

  .المتمركزة حول المتعلم
   تــــــــــوفر القيــــــــــادة المتطلبــــــــــات

ــتعلم المتمركــزة  الماديــة لبيئــة ال
وســــــــــــــائل (حــــــــــــــول المــــــــــــــتعلم 

ـــــة -جهـــــزةأ -خامـــــات -تعليمي
(....  

 لـــم المتمركـــزة تـــوفر القيـــادة متطلبـــات بيئـــة تع
 ي، تلبــ المنــاخ اآلمــن للمــتعلم: حــول المــتعلم

،  االحتياجـــــــــــــــات التدريبيـــــــــــــــة  للمعلمـــــــــــــــين
  .  نشطة التربويةومتطلبات تنفيذ األ

   ــــم المتمركــــزة حــــول تــــوفر القيــــادة متطلبــــات بيئــــة تعل
االحتياجـــات  ي، تلبـــ المنـــاخ اآلمـــن للمـــتعلم:  المـــتعلم

نشـــــــطة ، ومتطلبـــــــات تنفيـــــــذ األ التدريبيـــــــة  للمعلمـــــــين
 . التربوية

  المؤسســة  يتســتخدم التغذيــة الراجعــة مــن العــاملين فــ
جـــل دعـــم بيئـــة الـــتعلم المتمركـــزة أهـــا مـــن ئداألتطـــوير 

  .حول المتعلم
ــــــــدعم  ٢- ١- ٢- ٢ ــــــــادة ت القي

ــاً  ــدم المتعلمــين  نظام ــة تق لمتابع
ضـــــــوء نـــــــواتج الـــــــتعلم  يفـــــــ

  .المستهدفة

  ًلمتابعـــــة تقـــــدم  ال تضـــــع القيـــــادة نظامـــــا
وء نـــــــواتج الـــــــتعلم ضـــــــ يالمتعلمـــــــين فـــــــ

  . المستهدفة

 تتبـع مسـتوى  يتعتمد القيـادة فـ
آراء المعلــــــم  المتعلمــــــين علــــــى
 . والمعلم المساعد

  

  تعتمــــــد القيــــــادة علــــــى مصــــــادر المعلومــــــات
المالحظـــــــــة المباشـــــــــرة : مثـــــــــل (والبيانـــــــــات 
 -ن وجــدتإتقــارير المــوجهين  -للمتعلمــين 

 المعلم والمعلم المساعدتقارير 

  يفــــ...)  -مــــنهج نتــــائج فحــــص خــــرائط ال 
تتبــع مــدى تحقيــق المتعلمــين نــواتج الــتعلم ، 

داء أتحسـين  يويستفاد من نتائج المتابعـة فـ

  تعتمـــد القيـــادة علـــى مصـــادر المعلومـــات والبيانـــات) 
ــــــــل ــــــــارير  -المالحظــــــــة المباشــــــــرة للمتعلمــــــــين : مث تق

ـــــــــم -ن وجـــــــــدتإالمـــــــــوجهين  ـــــــــم والمعل ـــــــــارير المعل  تق
 يفـــ...)  -نتـــائج فحـــص خـــرائط المـــنهج  -المســـاعد

تتبـــع مـــدى تحقيـــق المتعلمـــين نـــواتج الـــتعلم ، ويســـتفاد 
داء المتعلمــــــين، أتحســــــين  يمــــــن نتــــــائج المتابعــــــة فــــــ
 .وتحفيز المتميزين منهم
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األنشـــــطة مـــــن  يتتـــــابع القيـــــادة أداءات المتعلمـــــين فـــــ   .المتعلمين، وتحفيز المتميزين منهم
  .لكترونيةإخالل قاعدة بيانات 

القيـــــــادة تطبـــــــق  ٣- ١- ٢- ٢
مــــا لمتابعــــة أداء المعلمــــين نظا

  .وتقويمهم

  تحــدد القيــادة مصــادر الحصــول
ــــــــــــى معلومــــــــــــات عــــــــــــن  داء أعل

  المعلمين 

  تعتمد القيـادة فـى تتبـع مسـتوى
أداء  المعلمين وتقويمهم علـى 

المــــــــــــــــادة  يتقيــــــــــــــــيم مشــــــــــــــــرف
 .والموجهين

  

  تعتمد القيادة على كافـة مصـادر المعلومـات
ير تقار  –تقارير الموجهين : مثل (والبيانات 
المالحظـــــــة  -المعلـــــــم المســـــــاعد  / المعلـــــــم

 ينتـــــائج المتعلمـــــين فـــــ-المباشـــــرة للمعلمـــــين
تتبــع  يفــ) مــورألوليــاء اأآراء  -الــتعلم نــواتج

ل يــــحلتداء المعلمــــين وتقــــويمهم، و أمســــتوى 
تحســــين  ينتــــائج المتابعــــة ليســــتفيد منهــــا فــــ

  .داءهم، وتحفز المتميزين منهمأ

  مـات والبيانـات تعتمد القيادة على كافة مصـادر المعلو
المعلـــم  / المعلـــمتقـــارير  -تقـــارير المـــوجهين : مثـــل (

نتـــــــائج  -المالحظــــــة المباشــــــرة للمعلمــــــين -المســــــاعد
 يفــ) مــوراأل وليــاءأآراء  -المتعلمــين فــى نــواتج الــتعلم

نتــائج  تحليـل، و  داء المعلمـين وتقـويمهمأتتبـع مسـتوى 
، وتحفـــز  داءهـــمأتحســـين  يالمتابعـــة ليســـتفيد منهـــا فـــ

 .زين منهمالمتمي
 ضــوء المســتويات المعياريــة  يتقــيم القيــادة المعلمــين فــ

  . للمعلم

  .تدعم القيادة التنمية المهنية لجميع العاملين بالمؤسسة ٢-٢-٢
ــــــــادة  ١- ٢- ٢- ٢ ــــــــدعم القي ت

  .وحدة التدريب والجودة
  توفر القيادة خطط للتـدريب دون

االهتمــام بتحديــد الكــوادر القــادرة 
  .على تنفيذها

 ادة علــــــى اعــــــداد تشــــــجع القيــــــ
بـــرامج وخطـــط تدريبيـــة وتـــوفر 
المـــــوارد الماديـــــة الالزمـــــة لهـــــا 

  دون متابعة تنفيذها

   تـــــــوفر القيـــــــادة والمـــــــوراد الماديـــــــة المالئمـــــــة
ـــــة  لتفعيـــــل وحـــــدة  والكـــــوادر البشـــــرية المؤهل
التـــدريب والجـــودة، وتتـــابع ســـير العمـــل بهـــا 
للتأكد من قدرتها على تصميم وتنفيذ وتقويم 

يبية، واالستفادة مـن  مخرجاتهـا البرامج التدر 
  .يتطوير األداء المؤسس يف

  تـــــوفر القيـــــادة والمـــــوراد الماديـــــة المالئمـــــة  والكـــــوادر
البشـــــرية المؤهلـــــة  لتفعيـــــل وحـــــدة التـــــدريب والجـــــودة، 
وتتابع سير العمل بها للتأكد من قـدرتها علـى تصـميم 

ــــــة، واالســــــتفادة مــــــن   ــــــرامج التدريبي ــــــويم الب ــــــذ وتق وتنفي
 .يتطوير األداء المؤسس يمخرجاتها ف

  تـــــوفر القيـــــادة الفـــــرص لتبـــــادل الخبـــــرات بـــــين وحـــــدة
التــــــــدريب والجــــــــودة بالمؤسســــــــة والوحــــــــدات المماثلــــــــة 
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  .خرىبالمؤسسات األ

ــــــــدعم  ٢- ٢- ٢- ٢ ــــــــادة ت القي
  .المتميزين من العاملين

  تــــــدعم  القيــــــادة المتميــــــزين مــــــن
العــــــاملين دون تطبيــــــق معــــــايير 

  .محددة

 تيـــار تـــوفر القيـــادة معـــايير الخ
العــــــــاملين المتميــــــــزين بحيــــــــث 
ترتكــــــــــــز علــــــــــــى االنضــــــــــــباط 

  . والمواظبة فقط

  تطبــــــق القيــــــادة معــــــايير الختيــــــار العــــــاملين
المتميزين، بحيث ترتكز هـذه المعـايير علـى 

داء المــــــــتعلم ورعايتــــــــه، وتحقيــــــــق أتطــــــــوير 
معـــــــايير جـــــــودة األداء بالمؤسســـــــة، وتـــــــدعم 

ـــــــاً  ـــــــزين مادي ـــــــاً  هـــــــؤالء المتمي ـــــــى  أومعنوي عل
ؤسسة وبحضور ممثلين للمجتمع مستوى الم

  . و المديريةأواإلدارة  يالمحل

  ،تطبــــق القيــــادة معــــايير الختيــــار العــــاملين المتميــــزين
داء المــتعلم أبحيــث ترتكــز هــذه المعــايير علــى تطــوير 

، وتحقيــــق معــــايير جــــودة األداء بالمؤسســــة،  ورعايتــــه
علــى مســـتوى  ومعنويـــاً  وتــدعم هــؤالء المتميـــزين ماديــاً 

واإلدارة  يحضــور ممثلــين للمجتمــع المحلــالمؤسســة وب
 .و المديريةأ
  ــــــن المؤسســــــة عــــــن العــــــاملين المتميــــــزين بآليــــــات تعل

  .مختلفة
القيـــــــادة  تشـــــــجع ٣- ٢- ٢- ٢

العــاملين علــى التنميــة المهنيــة 
  .المستدامة

  ال تشـــجع القيـــادة العـــاملين علـــى
  .التنمية المهنية

  تحـــدد القيـــادة مجـــاالت التنميـــة
ـــــــة للعـــــــاملين  دوات النـــــــ(المهني

والحلقـــــات النقاشـــــية والبحـــــوث 
جرائيـــــــــــــــــــة والمـــــــــــــــــــؤتمرات، اإل

، دون ....)والتــــــــــــــــــــــــــــــدريب،  
ارتباطهـــــــــــــــــــــــا باحتياجـــــــــــــــــــــــات 

  .المؤسسة

  ًللتنميـة المهنيـة للعــاملين  تـوفر القيـادة فرصــا
النـــــــدوات والحلقـــــــات النقاشـــــــية والبحـــــــوث  (
، ....)، والتــــدريب،   جرائيــــة والمــــؤتمراتاإل

مع  ، ومساعدتهم على اختيار الموضوعات
، وتيســير  تــوفير مصــادر المعرفــة المناســبة

تطــوير  يهــا واالســتفادة مــن نتائجهــا فــئإجرا
  .داء المؤسسةأ

  ًالنــدوات (للتنميــة المهنيــة للعــاملين  تــوفر القيــادة فرصــا
جرائيــــة والمــــؤتمرات، إلوالحلقــــات النقاشــــية والبحــــوث ا

، ومســــــــــــاعدتهم علــــــــــــى اختيــــــــــــار ....)والتــــــــــــدريب،  
صــادر المعرفــة المناســبة، الموضــوعات، مــع تــوفير م

تطـــوير  يهـــا واالســـتفادة مـــن نتائجهـــا فـــئوتيســـير إجرا
 .داء المؤسسةأ
  خــــرى علــــى ألليــــة تســــاعد المؤسســــات اآتــــوفر القيــــادة

  .جرائيةاالستفادة من نتائج البحوث اإل
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  الموارد البشرية والمادية: المجال الثاث
  مقاييس التقدير  الممارسات
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  :رد البشرية، وتنميتهاالموا توظيف ١- ٣
  .الموارد البشرية لتحسين األداء بالمؤسسةالمؤسسة  توظف ١-١- ٣
توظــف المؤسســة  ١- ١- ١- ٣
لتحقيــق نــواتج لمــوارد البشــرية ا

  .التعلم المستهدفة

  المؤسسة قاعدة بيانات تعد
عن مؤهالت  ومهارات 

 معلمين( وخبرات العاملين
 - ومعلمين مساعدين

زائرة  -اجتماعيين خصائيينإ
 - عامالت مدربات -صحية

دون االستفادة ..) -داريينإ
  .منها

  تعد المؤسسة قاعدة بيانات عن
مؤهالت  ومهارات وخبرات 

معلمين ومعلمين ( العاملين
خصائيين إ - مساعدين
 - زائرة صحية -اجتماعيين

..) -داريينإ -عامالت مدربات
وتعمل على االستفادة من 

  .بعضها

 ت عن مؤهالت  تعد المؤسسة قاعدة بيانا
معلمين  ( ومهارات وخبرات العاملين

خصائيين إ -ومعلمين مساعدين
عامالت  -زائرة صحية -اجتماعيين
والمتعلمين بها ..) -داريينإ -مدربات

وتحديد قائمة بتوصيف المهام الالزمة 
تحقق نواتج التعلم  ينشطة التلتنفيذ األ
وتوظيف الخبرات البشرية . المستهدفة

تبادل  -سد العجز -قتاستثمار الو (
لمتطلبات  بالمؤسسة طبقاً ...) -الخبرات

هذا التوصيف مع مراعاة العدالة 
  .والموضوعية بما يفعل العملية التعليمية

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

 -زائرة صحية -خصائيين اجتماعيينإ - مساعدين
والمتعلمين بها ..) -داريينإ -تعامالت مدربا

وتحديد قائمة بتوصيف المهام الالزمة لتنفيذ 
. تحقق نواتج التعلم المستهدفة ينشطة التاأل

سد  -استثمار الوقت (وتوظيف الخبرات البشرية 
 بالمؤسسة طبقاً ...)  - تبادل الخبرات -العجز

لمتطلبات هذا التوصيف مع مراعاة العدالة 
 .عل العملية التعليميةوالموضوعية بما يف

  كفاءة توظيف مواردها تقويم تطبق المؤسسة آليات
  .البشرية

يوجد خطة مفعلـة  ٢- ١- ١- ٣
  .للعاملينللتنمية المهنية 

  تعتمد التنمية المهنية للعاملين
التدريب بالمؤسسة على برامج 

- المديرية - دارةاإل (المركزى 

  تتوافر خطة غير مفعلة للتنمية
لعاملين  دون مراعاة المهنية ل

االحتياجات التدريبية لهم 

 يتفعل خطة التنمية المهنية للعاملين ف 
ضوء احتياجاتهم التدريبية بمشاركة 
المعنيين فى تصميم خطة التنمية وتنفيذها 

 ضوء  يتفعل خطة التنمية المهنية للعاملين ف
تصميم  ياحتياجاتهم التدريبية بمشاركة المعنيين ف

 يخطة التنمية وتنفيذها وتقويم مردود برامجها ف
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تحقيق نواتج  يوتقويم مردود برامجها ف  .لتحقيق نواتج التعلم  ...).
التعلم المستهدفة، واالستفادة من التغذية 

  .  تطوير خطة التنمية المهنية يعة فالراج

تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، واالستفادة من 
.  تطوير خطة التنمية المهنية يالتغذية الراجعة ف

 عداد إ يتستعين المؤسسة بخبراء متخصصين ف
  .وتفعيل خطة التنمية المهنية للعاملين

  :مواصفات التربويةال ي يستوفىمبنى مدرس توافر ٢- ٣
  يتوافر بالمبنى البنية الداعمة للعملية التعليمية ١-٢- ٣
عــــــداد أتتناســــــب  ١- ١- ٢- ٣

 ومســـاحات وتجهيـــزات القاعـــات
عداد المتعلمين وخصـائص أمع 

  .نموهم

  يتواجد بالمؤسسة قاعات غير
  .كافية ألعداد المتعلمين

  يتواجد بالمؤسسة قاعات غير
كافية ألعداد المتعلمين وبها 

دراج ال تتناسب مع أمقاعد و 
  .المرحلة العمرية المتعلمين

  تتناسب أعداد القاعات ومساحاتها مع
مقاعد عداد المتعلمين وتكون مجهزة بالأ

واألدراج المناسبة للمرحلة العمرية 
—حجم المتعلمين -االرتفاع( للمتعلمين
 يوتراع...) - سهولة الحركة -األعداد 

 المواصفات الجمالية المطلوبة لتلك المرحلة
 ينشطة فوتسمح المساحة بممارسة األ، 
ركان، وسبورة مناسبة من حيث اللون األ

 رففأو أواالرتفاع، مع توافر دواليب 
حفظ متعلقاتهم،  ييستخدمها المتعلمين ف

ضاءة وتهوية مناسبة وآمنة إومصادر 
  .تراعى عوامل االمن والسالمة

  عداد أتتناسب أعداد القاعات ومساحاتها مع
المتعلمين وتكون مجهزة بالمقاعد واألدراج 

 -االرتفاع( المناسبة للمرحلة العمرية للمتعلمين
 ...)-الحركةسهولة  -األعداد  —حجم المتعلمين

المواصفات الجمالية المطلوبة لتلك  يوتراع
 ينشطة فساحة بممارسة األوتسمح الم المرحلة،

، وسبورة مناسبة من حيث اللون ركاناأل
رفف يستخدمها أو أواالرتفاع، مع توافر دواليب 

ضاءة إحفظ متعلقاتهم، ومصادر  يالمتعلمين ف
من عوامل األ يوتهوية مناسبة وآمنة تراع

 .سالمةوال
 يشترك المتعلمين فى تجميل القاعات.  
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مســــاحات  تتــــوافر ٢- ١- ٢- ٣
بفناء المؤسسة تلبى احتياجـات 

  .أداء األطفال لألنشطة

  ماكن أال يوجد بفناء المؤسسة
  .طفالألخاصة برياض ا

  ماكن أالمؤسسة فناء بيتوافر
لكنها طفال و خاصة برياض األ

  .لهذه الفئة العمرية غير مجهزة

  بالطابق األرضى (ء المؤسسة بفنايتوافر( 
 اوبهمساحات خاصة برياض األطفال 

لعاب متطلبات األ -المقاعد(التجهيزات 
مساحات  -حواض رملأ - المختلفة
 –رضية الملعب مناسبة وآمنة أ -خضراء

) حواض وصنابير مياهأ -سالل المهمالت
المناسبة للمرحلة العمرية والالزمة لممارسة 

من مراعاة عوامل األنشطة المختلفة، مع األ
  . والسالمة

) بالطابق األرضى(يتوافر بفناء المؤسسة  -
مساحات خاصة برياض األطفال وبها التجهيزات 

حواض أ -لعاب المختلفةمتطلبات األ - المقاعد(
رضية الملعب مناسبة أ -مساحات خضراء -رمل

) حواض وصنابير مياهأ -سالل المهمالت –وآمنة 
نشطة ألرية والالزمة لممارسة االمناسبة للمرحلة العم

  .من والسالمةالمختلفة، مع مراعاة عوامل األ
رشادات مصورة تساعد المتعلمين على إتتوافر ‐

   .استخدام تجهيزات الفناء
مراكز تعلم  تتوافر  ٣- ١- ٢- ٣

  .وخارجها مجهزة داخل القاعات
  مراكز تعلم يتواقر بالقاعات

  .مجهزةغير 
  لم مراكز تعيتواقر بالقاعات 

  .بها بعض التجهيزات البسيطة
 ركن (داخلية مراكز التعلم بالروضة توافر ي

.....)  - سرةاأل - العلوم - الفن -المكتبة
....)  - مركز البناء -المسرح ( وخارجية 

يتوافر بكل منها التجهيزات ومصادر التعلم 
 - العاب - مصورة -مقروءة (المتنوعة 

لتعلم التعليم وا يمتطلبات عمليت يتلب...) 
  .نشطة من خاللهاللمتعلمين وممارسة األ

 ركن (داخلية مراكز التعلم بالروضة توافر ي
وخارجية .....)  -سرةاأل -العلوم -الفن -المكتبة

....)  -مركز البناء -مركز الفك التركيب( 
يتوافر بكل منها التجهيزات ومصادر التعلم 

 يتلب...)  - لعابأ -مصورة -مقروءة (المتنوعة 
التعليم والتعلم للمتعلمين  يبات عمليتمتطل

 .نشطة من خاللهاألوممارسة ا
 جهزة أركان التعليمية على وسائل و ألتحتوى ا

  .تكنولوجية
يتــوافر بالمؤسســة  ٤- ١- ٢- ٣

لمرحلـة لمكتبة مجهزة ومناسـبة 
  يتوافر بالمؤسسة مكتبة ال

احتياجات مرحلة  يتراع
 خاصة (تبة يتوافر بالمؤسسة مك

غير مجهزة للمرحلة ) او ملحقة
  و ملحقةأخاصة (يتوافر بالمؤسسة مكتبة (

على  يالمرحلة العمرية وتحتو  يمجهزة تراع
  مجهزة ) و ملحقةأخاصة (يتوافر بالمؤسسة مكتبة

المرحلة العمرية وتحتوى على مصادر  يتراع
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العمرية وتحتوى على عدد   .طفالرياض األ  .العمرية
محدود من مصادر المعرفة 

  .طفالألالمناسبة لرياض ا

 - مقروءة( مصادر معرفة متنوعة 
 يف....) -لعابأ -لكترونيةإ-مصورة

  .طفالاألمتناول يد 

 -لكترونيةإ-مصورة -مقروءة( معرفة متنوعة 
 .طفالمتناول يد األ يف....) -لعابأ
  تتصل المكتبة بشبكة المعلومات الدولية

  .ومتاحة للعاملين) نترنتاإل(
المرافــــــق تتــــــوافر  ٥- ١- ٢- ٣
  .الصالحة لالستخدام لصحيةا

  تتوافر المرافق الصحية
بالمؤسسة ولكنها ال تتناسب 

وغير عداد المتعلمين أمع 
  . مناسبة للمرحلة العمرية

  تتوافر المرافق الصحية
عداد أبالمؤسسة وتتناسب مع 
دوات أالمتعلمين وال يتوافر بها 

  .و الصيانة الدوريةأالنظافة 

  دورات (  عداد المرافق الصحيةأتتناسب
مع )  -حواض وصنابير مياهأ -المياه 

هذه المرافق  يعداد المتعلمين وتراعأ
والمرحلة  )ناثإ -ذكور (طبيعة النوع 

ماكن مناسبة أ يمع وجودها ف ،  العمرية
دوات النظافة، والصيانة أوتوافر متطلبات و 

رشادات إالدورية لتلك المرافق مع توافر 
ق لضمان صالحية استخدامها وتحقي

  .  من والسالمةعوامل األ

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

) ناثإ -ذكور(هذه المرافق طبيعة النوع  يوتراع
ماكن مناسبة أ ي،  مع وجودها ف والمرحلة العمرية

، والصيانة  دوات النظافةأوتوافر متطلبات و 
لضمان   رشاداتإلمرافق مع توافر الدورية لتلك ا

من صالحية استخدامها وتحقيق عوامل األ
 .والسالمة

  يتوافر دورة مياه خاصة بكل قاعة من قاعات
  .طفالرياض األ

ــزات  ٦- ١- ٢- ٣ ــوافر التجهي تت
  .الالزمة للرعاية الصحية

  ال يتوافر بالمؤسسة
التجهيزات والمواد الطبية 

  .الالزمة للرعاية الصحية

  بالمؤسسة األدوات يتوافر
ولية ألسعافات االالزمة لإل

  .البسيطة

  حجرة للزائرة الصحية  المؤسسةبيتوافر
التجهيزات والمواد الطبية المناسبة الالزمة و 

ماكن مناسبة أتوافر ت، كما للرعاية الصحية
  .تساعد المتعلمين على الراحة واالسترخاء

  يتوافر لدى المؤسسة التجهيزات والمواد الطبية
توافر ت، كما مناسبة الالزمة للرعاية الصحيةال
ماكن مناسبة تساعد المتعلمين على الراحة أ

 .واالسترخاء
  ولية فى سعافات األاد الطبية الالزمة لإلتتوافر المو

كل قاعة من قاعات رياض األطفال، ويتمكن 
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  .المعلم والمعلم المساعد من استخدامها

في  ييراع ٧- ١- ٢- ٣
بات المبنى المدرسي متطل

 االحتياجات الخاصة يذو 
حاالت  يعند الحاجة ف(

  )الدمج

 المبنى متطلبات  يال يراع
  .االحتياجات الخاصة يذو 

 يوجد بالمبنى ممرات ومطالع  
و دورة مياه مناسبة الستخدام 

  .ذوي االحتياجات الخاصة

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

طبيعة  يتعلم تراعحجرة مصادر و ، 
  .هماحتياجاتبتفي ، و  عاقةاإل

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

تفي عاقة، و طبيعة اإل يتعلم تراعمصادر 
  .هماحتياجاتب
لمتعلمين امتطلبات استيعاب   بالقاعاتيتوافر -
  . اصةاالحتياجات الخ يذو 

  من والسالمةيوجد خطة مفعلة لأل ٢-٢- ٣
ــــى  ١- ٢- ٢- ٣ يســــتوفي المبن

المدرســــــي مواصــــــفات األمــــــن 
  .والسالمة

 من تتوافر بعض عوامل األ
والسالمة دون توافر 

  .التجهيزات

 من تتوافر بعض عوامل األ
والسالمة مع توافر التجهيزات 

  .ماكن محدودة بالمؤسسةأ يف

 المبنى  يفمن والسالمة تتوافر عوامل األ
 - نوافذ-ساللم  -رضياتأ( والقاعات 

مداخل ومخارج  -الممرات -فنية األ
 - مصادر الكهرباء -المؤسسة والقاعات

من وتتوافر عوامل األ) التهوية الجيدة
نشطة ثناء ممارسة المتعلمين لألأوالسالمة 
  .المختلفة

 المبنى والقاعات  يمن والسالمة فتتوافر عوامل األ
 الممرات –فنية األ -  نوافذ –م سالل -رضياتأ( 
مصادر  - مداخل ومخارج المؤسسة والقاعات -

من وتتوافر عوامل األ) التهوية الجيدة - الكهرباء
نشطة ثناء ممارسة المتعلمين لألأوالسالمة 

 .المختلفة
  تليفزيونية (لكترونية إدائرة اتصال توجد- 

  .لالتصال داخل المؤسسةتستخدم ) صوتية
د خطة مفعلـة يوج ٢- ٢- ٢- ٣

  .لتنمية مهارات األمن والسالمة
  تتوافر لدى المؤسسة خطة

من غير مفعلة لمهارات األ
  .والسالمة

  تتوافر لدى المؤسسة خطة يتم
تنمية بعض مهارات  يتفعيلها ف

  من والسالمةاأل

 من تنفذ المؤسسة خطة تنمية مهارات األ
الطارئة لدى  دارة المواقفإ والسالمة و 

سعافات اإل: مثل (لمين العاملين والمتع

 من والسالمة تنفذ المؤسسة خطة تنمية مهارات األ
 (دارة المواقف الطارئة لدى العاملين والمتعلمين إ و 

دخول  -الحرائق -وليةسعافات األاإل: مثل
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دخول المتعلمين  -الحرائق -وليةاأل
- و القاعاتأالمؤسسة لى إ والخروج من و 

مصادر  -جهزة الخطرةالتعامل مع األ
  ....). -الكهرباء

و أ المؤسسةلى إ المتعلمين والخروج من و 
مصادر  - جهزة الخطرةالتعامل مع األ-القاعات
 ....). - الكهرباء

   تتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات المعنية
  .من والسالمة لدى العاملينلتنمية مهارات األ

توجـــــــــد قاعـــــــــدة  ٣- ٢- ٢- ٣
فــــى حــــاالت  تســــتخدم بيانــــات 
  الطوارئ

 توافر بالمؤسسة قاعدة ال ي
ثناء أبيانات يمكن استخدامها 

  .الحاالت الطارئة

  يتوافر بالمؤسسة قاعدة بيانات
تستخدم مور ولياء األبأخاصة 

  .الحاالت الطارئة يف

   ولياء أ(يتوافر بالمؤسسة قاعدة بيانات
....)  - المطافئ - المستشفيات - موراأل

 يليها فإيمكن اللجوء  يوالجهات المعنية الت
  .الحاالت الطارئة

  مورولياء األأ( يتوافر بالمؤسسة قاعدة بيانات - 
والجهات المعنية ....)  - المطافئ - المستشفيات

 . الحاالت الطارئة ييها فلإيمكن اللجوء  يالت
 تتطلب معاملة  يقوائم بحاالت المتعلمين الت توافر

  . خاصة وكيفية التعامل معها
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  معيةالمشاركة المجت: المجال الرابع
  مقاييس التقدير  الممارسات

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

آليات للتوعية بأهميـة المشـاركة 
  .المجتمعية

  يقتصر دور فريق المشاركة
وعية  المجتمعية على الت

بالمشاركة المجتمعية من 
خالل ملصقات أو لوحات 

  .عالنيةإ

  يعقد فريق المشاركة المجتمعية
ندوات للعاملين ومجلس 
األمناء، ويستخدم ملصقات 
ولوحات للتوعية بالمشاركة 

  .المجتمعية

  ممثل من ( ينفذ فريق المشاركة المجتمعية
بالمؤسسة ) يالمؤسسة والمجتمع المحل

بأهمية المشاركة المجتمعية ليات التوعية آ
وذلك للعاملين ومجلس األمناء وأعضاء 
 يومؤسسات من المجتمع المحل

 - ندوات( والشخصيات العامة من خالل 
برامج - عالناتإ -ملصقات - نماذج ناجحة

  ...)  - تدريبية

  ممثل من  (ينفذ فريق المشاركة المجتمعية
ليات آبالمؤسسة ) المؤسسة والمجتمع المحلى

ية بأهمية المشاركة المجتمعية وذلك التوع
للعاملين ومجلس األمناء وأعضاء ومؤسسات من 

 (والشخصيات العامة من خالل  يالمجتمع المحل
-عالناتإ -ملصقات - نماذج ناجحة -ندوات

 ...).- برامج تدريبية

  للتوعية بالمشاركة  يتستخدم الموقع اإللكترون
  .المجتمعية

المؤسســـــة تحـــــدد  ٢- ١- ١- ٤
ت مشـــــــــاركة األســـــــــرة ولويـــــــــاأ

تطـــوير العمليـــة  يوالمجتمـــع فـــ
  .التعليمية

 نشطة تعلن المؤسسة عن األ
سرة يمكن لأل يوالخدمات الت

والمجتمع المشاركة فيها دون 
  .ولويات التطويرأتحديد 

  تعلن المؤسسة عن االنشطة
سرة والخدمات التى يمكن لأل
 يوالمجتمع المشاركة فيها ف
  .ضوء احتياجاتها المادية فقط

 لمؤسسة عن  األنشطة والخدمات تعلن ا
سرة والمجتمع المشاركة فيها يمكن لأل التي
ولويات تطوير العملية التعليمية أضوء   يف
 - نشطة ألتفعيل ا يمر فاأل يمساهمة ول(

التوعية  -نشر ثقافة المهن المختلفة
 - يرشاد التربو اإل -الصحية للمعلمين

 ينشطة والخدمات التتعلن المؤسسة عن  األ 
ضوء   يسرة والمجتمع المشاركة فيها فيمكن لأل

 يمساهمة ول (ولويات تطوير العملية التعليمية أ
ر ثقافة المهن نش - نشطةتفعيل األ يمر فاأل

رشاد اإل -التوعية الصحية للمعلمين - المختلفة
وتعد .  ..)- الصيانة  -برامج تدريبية -التربوى
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عدة وتعد قا..). -الصيانة  -برامج تدريبية
مور ولياء األأمكانات وخبرات إبيانات عن 

ومؤسساته  يعضاء المجتمع المحلأو 
  . لالستفادة بها وقت الحاجة

مور ولياء األأقاعدة بيانات عن امكانات وخبرات 
عضاء المجتمع المحلى ومؤسساته لالستفادة وأ

 .بها وقت الحاجة
  لكترونية عن إتعد المؤسسة قاعدة بيانات
عضاء المجتمع ألمور وأولياء اأ مكانات وخبراتإ

ومؤسساته لالستفادة بها وقت الحاجة  يالمحل
ليها إتحتاج  ينشطة والخدمات التوتعلن عن األ
  .ي لكترونعلى موقعها اإل

  :المجتمعية ةتفعيل المشاركفي والمجتمع المحلى المؤسسة  تتعاون ٢-١-٤

تشــــرك المؤسســــة  ١- ٢- ١- ٤
ـــع المحلـــ  يفـــ ياألســـرة والمجتم

  ير العملية التعليميةتطو 

  تكتفى المؤسسة بمجلس
مناء كممثل للمجتمع األ

فى تطوير العملية  يالمحل
  .التعليمية

تستعين بفئة محدودة من -
عضاء ومؤسسات المجتمع أ

تطوير  يللمشاركة ف يالمحل
الجوانب المادية للعملية 
التعليمية دون تحديد واضح 

دوار والمسئوليات لهؤالء لأل
  . المؤسسات األعضاء وتلك

عضاء أسر و تشرك المؤسسة ممثلين عن األ-
: مثل ( ومؤسساته يالمجتمع المحل
مؤسسات  -الجامعات - هليةالجمعيات األ
سعاف مثل المطافئ واإل يالمجتمع المدن
تطوير العملية  يف...) -يوالدفاع المدن
ولويات مع تحديد ضوء األ يالتعليمية ف

  .دوار والمسئولياتاأل

 عضاء أسر و سة ممثلين عن األتشرك المؤس
الجمعيات : مثل( ومؤسساته  يالمجتمع المحل

 يمؤسسات المجتمع المدن -الجامعات - هليةاأل
 يف...) -سعاف والدفاع المدنىمثل المطافئ واإل

ولويات مع ضوء األ يتطوير العملية التعليمية ف
 .دوار والمسئولياتتحديد األ

 لتعليمية تستفيد المؤسسة من خبرات المؤسسات ا
  . تطوير المشاركة المجتمعية بها يالمناظرة ف

توظـــف المؤسســـة  ٢- ٢- ١- ٤
مكاناتهــــــــا المتاحــــــــة لخدمــــــــة إ

  توظف المؤسسة بعض
: مثل( مكاناتها المادية إ

  توظف المؤسسة بعض
: مثل( كاناتها المادية مإ

   توظف المؤسسة امكاناتها المادية المتاحة
) أو المكتبة لعاب الترفيهيةاأل: مثل( 

   توظف المؤسسة امكاناتها المادية المتاحة
والبشرية  ) أو المكتبة لعاب الترفيهيةاأل: مثل(
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) أو المكتبة االلعاب الترفيهية  .ي المجتمع المحل
دون  يلخدمة المجتمع المحل
  .دراسة احتياجاته الفعلية

) أو المكتبة االلعاب الترفيهية
 - يرشاد النفساإل(والبشرية 

- برامج توعية -برامج تدريب
 يلخدمة المجتمع المحل...) 

  .دون دراسة احتياجاته الفعلية

برامج  -رامج تدريبب(والبشرية المتاحة  
 يف يلخدمة المجتمع المحل...) -توعية

ضوء دراستها الحتياجات المجتمع والتكامل 
والتنسيق مع مؤسساته بما يضمن جودة 

  .الخدمات المقدمة

...) -ج توعيةبرام -برامج تدريب(المتاحة  
ضوء دراستها  يف يلخدمة المجتمع المحل

الحتياجات المجتمع والتكامل والتنسيق مع 
 .مؤسساته بما يضمن جودة الخدمات المقدمة

 لتقديم  يلكترونتوظف المؤسسة موقعها اإل
  .يرشادية وتنموية للمجتمع المحلإخدمات 
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  ضمان الجودة والمساءلة: المجال الخامس
  يس التقديرمقاي  الممارسات

٤  ٣  ٢  ١  
  :النظام الداخلي لضمان الجودة ١- ٥
  :تضع المؤسسة نظامًا داخليًا لضمان الجودة-١-١-٥
تشـــــــــكل وحـــــــــدة  ١- ١- ١- ٥

  التــــــــــدريب والجــــــــــودة فريقــــــــــاً 
  .لضمان جودة المؤسسة فنياً 

لضــــمان  تشــــكل الوحــــدة فريقــــاً  - 
الجـــــــــودة مكـــــــــون مـــــــــن القيـــــــــادة 

  .ب والجودةومسئول وحدة التدري

لضــــــمان  تشــــــكل الوحــــــدة فريقــــــاً  - 
الجودة مكون مـن القيـادة ومسـئول 
وحـــــدة التـــــدريب والجـــــودة وبعـــــض 
العـــــــاملين  دون تحديـــــــد لـــــــألدوار 

  .والمسئوليات

من  ممثالً ( متكامالً   فنياً  تشكل الوحدة فريقاً  - 
القيــــــــادة ومســــــــئول وحــــــــدة التــــــــدريب والجــــــــودة 

، مــع  تحديــد األدوار والمســئوليات)  والعــاملين
وخطة التحسين  يلمتابعة عمليات التقويم الذات

ســـــاليب المتابعـــــة وجمـــــع أمـــــع تـــــدريبهم علـــــى 
  .البيانات

مـن القيـادة  ممثالً ( متكامالً  فنياً  تشكل الوحدة فريقاً  - 
مــــع  )  ومســــئول وحــــدة التــــدريب والجــــودة والعــــاملين

تحديد األدوار والمسئوليات، لمتابعـة عمليـات التقـويم 
ســـاليب أن مـــع تـــدريبهم علـــى وخطـــة التحســـي يالـــذات

 .المتابعة وجمع البيانات
تستعين المؤسسة بخبراء ومتخصصـين مـن خـارج  - 

  .المؤسسة لثقل خبرات الفريق
يقوم فريق ضمان  ٢- ١- ١- ٥

الجـــــــودة بعمليـــــــات المراجعـــــــة 
  داء المؤسسةالداخلية أل

تتم عمليات المراجعة الداخلية  - 
كافــــــة  يدون مراعــــــاة الدقــــــة فــــــ
ى التوثيـــق مراحلهــا وتقتصــر علــ

  .فقط يالورق

تـــتم عمليـــات المراجعـــة الداخليـــة  - 
بعـــــــض  يدون مراعـــــــاة الدقـــــــة فـــــــ

ــــى مراجعــــة  مراحلهــــا وتقتصــــر عل
أو خطـة  يتقريردراسة التقويم الـذات

  .التحسين،  والتوثيق الورقى فقط

يتــــــــولى فريــــــــق ضــــــــمان الجــــــــودة عمليــــــــات  - 
المراجعــة الداخليــة وتشــمل تقيــيم دراســة التقــويم 

ين، والتحقــق مــن اســتيفاء وخطــة التحســ يالــذات
معــايير الجــودة والتأهـــل لالعتمــاد بمــا يضـــمن 
تحقيق نـواتج الـتعلم المسـتهدفة، وتقـديم التغذيـة 

جميـــع  يالراجعـــة المناســـبة للفـــرق المســـئولة فـــ
  . المراحل

يتــــولى فريــــق ضــــمان الجــــودة عمليــــات المراجعــــة  - 
وخطـــة  يالداخليـــة وتشـــمل تقيـــيم دراســـة التقـــويم الـــذات

قق من اسـتيفاء معـايير الجـودة والتأهـل التحسين للتح
لالعتماد بما يضمن تحقيق نـواتج الـتعلم المسـتهدفة، 
 يوتقــديم التغذيــة الراجعــة المناســبة للفــرق المســئولة فــ

 .جميع المراحل
( تسـتعين وحـدة الجـودة والتـدريب بجهـات خارجيـة  - 

...) - المديريـــة - اإلدارة التعليميـــة - مؤسســـة منـــاظرة
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٥٤ 

 

  يس التقديرمقاي  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

ـــات وتقـــارير موثقـــة عـــن عمليـــات  وتـــوفر قاعـــدة بيان
ضــــوء نتــــائج  يفــــ يالتقــــويم لتطــــوير األداء المؤسســــ

  .المراجعة الداخلية
وحـــــــــــدة  قـــــــــــومت ٣- ١- ١- ٥

ــــــــدريب والجــــــــودة اءهــــــــا أد الت
  .على العملية التعليمية همردودو 

قـــوم وحـــدة التـــدريب والجـــودة ت - 
داءها بدون االستعانة بمحكات أ

  .تقويم محددة

قــــــوم وحــــــدة التــــــدريب والجــــــودة ت - 
ضــوء محكــات محــددة  ياءهــا فــدأ

دون االســــتفادة مــــن نتــــائج عمليــــة 
  .التقويم

تـــوفر الوحـــدة محكـــات محـــددة لتقـــويم جـــودة  -
ـــــــــويم مناســـــــــبة، أهـــــــــا، باســـــــــتخدام ئداأ دوات تق

 يواالســــــتفادة مــــــن نتــــــائج عمليــــــة  التقــــــويم فــــــ
هـا وتقــديم التغذيـة الراجعــة ئداأتحسـين وتطــوير 

  .لى المعنيين لتطوير األداء بالمؤسسةإ

هــا، ئداأر الوحــدة محكــات محــددة لتقــويم جــودة تــوف - 
دوات تقـويم مناسـبة، واالسـتفادة مـن نتـائج أباستخدام 

داءهـــا وتقـــديم أتحســـين وتطـــوير  يعمليـــة  التقـــويم فـــ
ــــــــين لتطــــــــوير األداء إالتغذيــــــــة الراجعــــــــة  ــــــــى المعني ل

 .بالمؤسسة
تستعين وحـدة التـدريب والجـودة بمقـومين خـارجيين  - 
  .هائداأعملية تقويم جودة  يف

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

قواعــــد للمســــاءلة والمحاســــبية 
  .لكافة أشكال األداء

  تضع القيادة قواعد غير
محددة وغير معلنة  للمساءلة 

  . والمحاسبية

  تضع القيادة بمشاركة بعض
العاملين بالمؤسسة قواعد 

دة ولكنها غير معلنة محد
  .للمساءلة والمحاسبية

  المعنيين بالمؤسسةممثلون عن يشارك 
محددة في وضع قواعد  ومجلس األمناء

والمحاسبية  لةاءلمسوموضوعية ومعلنة ل
- القيادة(داءمالئمة لكافة أشكال األ

  . بالمؤسسة) دارييناإل -المعلمين

  ومجلس  المعنيين بالمؤسسةممثلون عن يشارك
محددة وموضوعية في وضع قواعد  ءاألمنا

والمحاسبية مالئمة لكافة أشكال  لةاءالمسومعلنة 
 ).دارييناإل -المعلمين-القيادة(سسةاألداء بالمؤ 

  تعلن المؤسسة قواعد المساءلة والمحايبية على
  .يموقعها اإللكترون

ـــق  ٢- ٢- ١- ٥  المؤسســـةتطب
لمســــاءلة بموضــــوعية قواعــــد ا

  تطبق المؤسسة قواعد
المساءلة والمحاسبية على 

  تطبق المؤسسة قواعد المساءلة
والمحاسبية على جميع العاملين 

   تطبق المؤسسة قواعد المساءلة
والمحاسبية على جميع العاملين بموضوعية 

   تطبق المؤسسة قواعد المساءلة والمحاسبية على
جميع العاملين بموضوعية وشفافية وتعلن 
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٥٥ 

 

  يس التقديرمقاي  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

كافــــــــــة علـــــــــى والمحاســـــــــبية 
  .ياتالمستو 

 يدون مراعاة الموضوعية ف  .بعض العاملين فقط
  .تطبيق هذه القواعد

يق قواعد المساءلة وشفافية وتعلن نتائج تطب
  .والمحاسبية على مجلس األمناء

المؤسسة نتائج تطبيق قواعد المساءلة 
 .والمحاسبية على مجلس األمناء

   تستفيد من نتائج تطبيق قواعد المساءلة
  .قواعدتطوير تلك ال يوالمحاسبية ف

  التقويم الذاتي والتحسين المستمر ٢- ٥
  .ضوء مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة يف الذاتي تقوم المؤسسة بعمليات التقويم  ١-٢-٥
المؤسســــة  تضــــع ١- ١- ٢- ٥

 ،الــذاتيّ التقــويم   لدراســة ةخطــ
معايير ضمان الجـودة في ضوء 
  .واالعتماد

تتـــوافر  خطـــة لدراســـة التقـــويم  - 
حة وغيـــــــر غيـــــــر واضـــــــ يالـــــــذات

  .هدافها أتوجهها و  يمحددة ف

تتــــــوافر  خطــــــة غيــــــر متكاملــــــة  - 
لـى االتسـاق بـين إالعناصر وتفتقد 

مكوناتهـــــا  وغيـــــر شـــــاملة لجميـــــع 
 .معايير الجودة واالعتماد

  

متســـقة  يتتـــوافر خطـــة لدراســـة التقـــويم الـــذات - 
، وشــــاملة لجميــــع معــــايير الجــــودة  المكونــــات
توقيــات ضــوء ال ي، وقابلــة للتنفيــذ فــ واالعتمــاد

 يمكانــــــات المؤسســـــة، وشــــــارك فــــــإ المحـــــددة و 
  .عدادها ممثلين للعاملينإ

ـــــــذات -  ـــــــويم ال ـــــــوافر خطـــــــة لدراســـــــة التق متســـــــقة  يتت
المكونات، وشاملة لجميع معـايير الجـودة واالعتمـاد، 

مكانــات إ ضــوء التوقيــات المحــددة و  يوقابلــة للتنفيــذ فــ
 .عدادها ممثلين للعاملينإالمؤسسة، وشارك فى 

 يفـ ية ممثلـين عـن المجتمـع المحلـتشرك المؤسس - 
  .يوضع خطة عمليات التقويم الذات

تنفـــــذ المؤسســـــة  ٢- ١- ٢- ٥
  .خطة دراسة التقويم الذاتي

نشـطة خطـة أيتم تنفيـذ بعـض  - 
مــــــن قبــــــل فئــــــة  يالتقــــــويم الــــــذات

ـــــــر  ـــــــة وغي ـــــــر ممثل محـــــــدودة غي
مدربــــة مــــن العــــاملين مــــع عــــدم 

  .دوات المستخدمةمالءمة األ

مــــن  يتنفــــذ خطــــة التقــــويم الــــذات - 
قبل فئـة ممثلـة ولكنهـا غيـر مدربـة 
مـــــن العـــــاملين، باســـــتخدام بعـــــض 

  .األدوات المالئمة

مــن قبــل  يتنفــذ المؤسســة خطــة التقــويم الــذات - 
كــــــــوادر  بشــــــــرية مدربــــــــة وممثلــــــــة للعــــــــاملين 
بالمؤسســـة مـــع تـــوفير المتطلبـــات الماديـــة مـــن 

دوات تقـــويم مالئمـــة، مـــع أمصـــادر للبيانـــات و 
يـــر يوضـــح نتـــائج عـــداد تقر إ معالجـــة البيانـــات و 
  .يعمليات التقويم الذات

مـن قبـل كـوادر   يتنفذ المؤسسة خطة التقـويم الـذات - 
بشــرية مدربــة وممثلــة للعــاملين بالمؤسســة مــع تــوفير 

دوات أالمتطلبـــــات الماديـــــة مـــــن مصـــــادر للبيانـــــات و 
عــداد تقريــر إ تقــويم مالئمــة، ، مــع معالجــة البيانــات و 

 .ييوضح نتائج عمليات التقويم الذات
تنفيــذ خطــة  يفــ ياركة ممثلــين للمجتمــع المحلــمشــ - 

  .يالتقويم الذات
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٥٦ 

 

  يس التقديرمقاي  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

تـــــوفر المؤسســـــة  ٣- ١- ٢- ٥
عــــــن دراســــــة التقــــــويم  تقريــــــراً 
  .يالذات

يتــــوافر تقريــــر لدراســــة التقــــويم  - 
غيـــــر كامـــــل المكونـــــات  يالـــــذات

ـــــــد  ـــــــويفتق ـــــــة إل ى االتســـــــاق والدق
  .والموضوعية

يتــــــوافر تقريــــــر لدراســــــة التقــــــويم  - 
يفتقد  كامل المكونات ولكنه يالذات
لــى االتســاق والدقــة والموضــوعية إ
  .جزائهأبعض  يف

دقيــــق  ييتــــوافر تقريــــر لدراســــة التقــــويم الــــذات - 
ــــــوب بصــــــياغة  اإل ــــــات ومكت حصــــــاءات والبيان

لجميــــــع  تتســــــم بالوضــــــوح واالتســــــاق، شــــــامالً 
  .ضوء معايير الجودة واالعتماد يمكوناته ف

ــــــــذات -  دقيــــــــق  ييتــــــــوافر تقريــــــــر لدراســــــــة التقــــــــويم ال
لبيانــــات ومكتــــوب بصــــياغة   تتســــم حصــــاءات وااإل

ضوء  يلجميع مكوناته ف بالوضوح واالتساق، شامالً 
 .معايير الجودة واالعتماد

 يمنــاء فــتشــرك المؤسســة ممثلــين عــن مجلــس األ - 
  .يعداد تقرير دراسة التقويم الذاتإ

تنشــــر المؤسســــة  ٤- ١- ٢- ٥
ــــويم  الــــذاتّي  علــــى نتــــائج التق

  .األطراف المعنية

تـــــــــائج ال تعلـــــــــن المؤسســـــــــة ن - 
التقــــــويم الــــــذاتى علــــــى اى مــــــن 
  العاملين بالمؤسسة او المعنيين

تعلـــــن المؤسســـــة نتـــــائج التقـــــويم  - 
الــذاتى مــن خــالل توزيــع ملخـــص 
تقريـــر دراســـة التقـــويم الـــذاتى علـــى 

  .بعض العاملين بالمؤسسة

تناقش المؤسسة تقرير دراسة التقويم الذاتى  - 
مع القيادة والعاملين ومجلس االمناء، وتستفيد 

  . لتغذية الراجعة فى بناء خطة التحسينمن ا

مـــع  يتنـــاقش المؤسســـة تقريـــر دراســـة التقـــويم الـــذات - 
منـــــاء، وتســـــتفيد مـــــن القيـــــادة والعـــــاملين ومجلـــــس األ

 .بناء خطة التحسين يالتغذية الراجعة ف
علــى  يتنشــر المؤسســة تقريــر دراســة التقــويم الــذات - 

  .  يلكترونالموقع اإل
  .لألداء الشاملن المستمر خطة للتحسيالمؤسسة  ضعت ٢-٢-٥
المؤسســــة  تضــــع ١- ٢- ٢- ٥

التحســـين المســـتمر فـــى  ةخطـــ
  .ضوء نتائج التقويم الذاتى

تتــــوافر  خطــــة تحســــين غيــــر  - 
، يمرتبطـــة بنتـــائج التقـــويم الـــذات

  .وغير متسقة المكونات

تتـــوافر  خطـــة تحســـين مرتبطـــة  - 
دون مراعــاة  يبنتــائج التقــويم الــذات

ولويــــات التطــــوير، وغيــــر متســــقة أ
  .مكوناتال

تتــوافر خطــة تحســين دقيقــة ومرتبطــة بنتــائج  - 
ولويات التطوير ونواتج التعلم، أالتقويم الذاتى و 

األهــــــــــــداف العامــــــــــــة  (متكاملــــــــــــة المكونــــــــــــات
ــــةواإل ــــذإ - المهــــام  - جرائي  - ســــتراتيجيات التنفي

األدوار  - األطــــــــر الزمنيــــــــة المناســــــــبة للمهــــــــام
مكانــــــات والمــــــوارد الالزمــــــة اإل - والمســــــئوليات
ـــ)نجـــاحمؤشـــرات ال ـــوافر الدقـــة ف كـــل  ي، مـــع ت

تتوافر خطة تحسين دقيقـة ومرتبطـة بنتـائج التقـويم  - 
ولويــــات التطــــوير ونــــواتج الــــتعلم، متكاملــــة أو  يالــــذات

 - المهــــام  - جرائيـــةاألهـــداف العامــــة واإل (المكونـــات
ــــــــذســــــــتراتيجيات إ ــــــــة - التنفي األدوار  - األطــــــــر الزمني

مكانــات والمــوارد الالزمــة مؤشــرات اإل - والمســئوليات
كـــل مكـــون مـــن هـــذه  ي، مـــع تـــوافر الدقـــة فـــ)النجـــاح

المكونـــــات واالتســـــاق بـــــين المكونـــــات المختلفـــــة مـــــع 
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  يس التقديرمقاي  الممارسات
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مكون مـن هـذه المكونـات واالتسـاق بينهـا، مـع 
  .تدريب الكوادر على تنفيذ خطة التحسين

 .تدريب الكوادر على تنفيذ خطة التحسين
وضــع خطــة  يعضــاء مجلــس األمنــاء فــأمشــاركة  - 

  .التحسين
تنفـــــذ المؤسســـــة  ٢- ٢- ٢- ٥

  .خطة التحسين بفاعلية
يـتم تنفيـذ خطـة التحســين دون  - 

ــــــــزام بمكوناتهــــــــا و  ــــــــات أااللت ولوي
  .التطوير بها

يــــتم تنفيــــذ خطــــة التحســــين دون  - 
ولويـات أااللتزام بـبعض مكوناتهـا و 

  .التطوير بها

تنفذ المؤسسة خطة التحسين من قبل كوادر   - 
بشــرية مدربــة وممثلــة للعــاملين بالمؤسســة مــع 

ـــــوفير ـــــاألطر  ت ـــــزام ب ـــــة وااللت المتطلبـــــات المادي
ولويـــــات أضـــــوء  يالزمنيـــــة المحـــــددة وذلـــــك فـــــ

  .التطوير

تنفــــذ المؤسســــة خطــــة التحســــين مــــن قبــــل كــــوادر   - 
بشــرية مدربــة وممثلــة للعــاملين بالمؤسســة مــع تــوفير 
المتطلبــات الماديــة وااللتــزام بــاألطر الزمنيــة المحــددة 

 .ولويات التطويرأضوء  يوذلك ف
تنفيــذ خطــة  يفــ يلــين للمجتمــع المحلــمشــاركة ممث - 

  .التحسين
تقــــــــيم  وتتــــــــابع  ٣- ٢- ٢- ٥

المؤسسة  تنفيذ خطة التحسين 
  .مرحلياً 

تقيم المؤسسة خطـة التحسـين ال - 
  .ثناء مراحل تنفيذهاأ

تقيم خطة التحسـين بعـد تنفيـذها  - 
دون تقديم تغذية راجعة للمسئولين 
  .عن تنفيذ المهام المحددة بالخطة

احل تنفيذ خطة التحسين فريق يقوم بتقييم مر  - 
مجلــس  - القيــادة(ممثــل مــن األطــراف المعنيــة 

، وتقــــــديم تغذيــــــة راجعــــــة )العــــــاملين - منــــــاءاأل
  .للمسئولين لتطوير عمليات تنفيذ المهام

يقوم بتقييم مراحل تنفيذ خطة التحسين فريق ممثل  - 
 - منــــاءمجلــــس األ - القيــــادة(مــــن األطــــراف المعنيــــة 

راجعـــة للمســـئولين لتطـــوير ، وتقـــديم تغذيـــة )العـــاملين
 .عمليات تنفيذ المهام

  .تطوير خطة التحسين وعمليات تنفيذها - 
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 الفاعلية التعليميةمقاييس تقدير جمال 

  المتعلم: السادسالمجال 
  مقاييس التقدير  الممارسات

٤  ٣  ٢  ١  

  :نواتج التعلم المستهدفة ١- ٦
  .المتعلم نواتج التعلم المستهدفة يحقق ١- ١- ٦
يحقــق المــتعلم  ١- ١- ١- ٦

 ينــواتج الــتعلم المســتهدفة فــ
  .  مهارات اللغة العربية

  ال يتمكن المتعلم من مهارات
 .اللغة العربية

  

  يتمكن المتعلم من بعض مهارات اللغة
قراءة  - االستماع - التحدث( العربية

  ).الكلمات ذات المقطع الواحد

  يتمكن  المتعلمين من مهارات اللغة العربية
األشكال  محاكاة - الستماعا - التحدث(

بين  التمييز - حداثاأل ترتيب - والحروف
التعبير عن  - شكال الحيواناتأصوات و أ
 ....)شكال والمواقف فى جمل بسيطةاأل

  .دائية وشفهيةأبطريقة 

يتمكن  المتعلمين من مهارات اللغة العربية  - 
محاكاة األشكال  - االستماع - التحدث(

صوات أبين  التمييز- حداثترتيب األ- والحروف
شكال والمواقف التعبير عن األ- شكال الحيواناتأو 
 .دائية وشفهيةأبطريقة ....) جمل بسيطة يف

بعض  مستخدماً  بسيطاً  يجرى المتعلم حواراً  - 
  .المفردات اللغوية الصحيحة

يحقــق المــتعلم  ٢- ١- ١- ٦
 ينــواتج الــتعلم المســتهدفة فــ

  .مهارات الرياضيات

  ال يتمكن المتعلم من مهارات
  لرياضياتا

   مهارات بعض المتعلمين من يتمكن
 التصنيف وفقاً  العد،(الرياضيات 

  ...) يكرر نمط،  ، حدى الخصائصإل

  يتمكن  المتعلمين من مهارات الرياضيات
لخصائص متعددة  التصنيف وفقاً  - الترتيب(

مثل الحجم، واللون والشكل، يعد ، تمييز 
 العالقات المكانية، يقابل العناصر برموزها

دائية أبطريقة ...) العددية، يكرر نمط، 
  .وشفهية

يتمكن  المتعلمين من مهارات الرياضيات  - 
لخصائص متعددة مثل  التصنيف وفقاً  - الترتيب(

الحجم، واللون والشكل، يعد ، تمييز العالقات 
المكانية، يقابل العناصر برموزها العددية، يكرر 

 .دائية وشفهيةأبطريقة ...) نمط، 
  .مواقف معينة يالكم والعدد ف يدرك ثبات - 
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

يحقــق المــتعلم  ٣- ١- ١- ٦
 ينــواتج الــتعلم المســتهدفة فــ

  .مهارات اللغة األجنبية

  ال يتمكن المتعلم من مهارات
  .جنبيةاللغة األ

   مهارات بعض لمتعلمين من ايتمكن
شكال األ ييحاك(اللغة األجنبية 
يتعرف الكلمات  - والحروف المرسومة

يتابع  - اسبةيستخدم الكلمات المن–
  ) لى اليمينإلكلمات من اليسار ا

  يتمكن المتعلمين من مهارات اللغة األجنبية
 - شكال والحروف المرسومةاأل ييحاك(

 - يستخدم الكلمات المناسبة–يتعرف الكلمات 
ترتيب  - لى اليمينإيتابع الكلمات من اليسار 

....)  - حداث كما وردت فى المحتوى األ
  .دائية وشفهيةأبطريقة 

يتمكن المتعلمين من مهارات اللغة األجنبية  - 
يتعرف  - شكال والحروف المرسومةاأل ييحاك(

يتابع  - يستخدم الكلمات المناسبة–الكلمات 
حداث ترتيب األ - ى اليمينإلالكلمات من اليسار 

دائية أبطريقة ....)  - كما وردت فى المحتوى 
 .وشفهية

بعض  مستخدماً  بسيطاً  يجرى المتعلم حواراً  - 
  .لمفردات اللغوية الصحيحةا

يحقــق المــتعلم  ٤- ١- ١- ٦
 ينــواتج الــتعلم المســتهدفة فــ

  .  المهارات العلمية

ال يتمكن المتعلم من المهارات - 
  العلمية

  يتمكن المتعلمين من بعض المهارات
مقارنة وزن، يميز بين (العلمية 

دائية أبطريقة ) خصائص البيئات
  .وشفهية

 مقارنة (ت العلمية يتمكن المتعلمين من المهارا
يصف  - يميز بين خصائص البيئات ،وزن

يعرف مصادر   - التغيرات الطبيعية  البسيطة
 - يميز بين الحاالت المختلفة للمادة- التلوث

دائية أ بطريقة...) حداث التاريخيةيتعرف األ
سماء المهن المختلفة أيتعرف  .وشفهية

، ويمارس انشطة  ويعرف معلومات عنها
  .هنتحاكى تلك الم

مقارنة (يتمكن المتعلمين من المهارات العلمية  - 
يصف  - وزن، يميز بين خصائص البيئات

يعرف مصادر   - التغيرات الطبيعية  البسيطة
يتعرف  .دائية وشفهيةأبطريقة ...) - التلوث

،  سماء المهن المختلفة ويعرف معلومات عنهاأ
 .ويمارس انشطة تحاكى تلك المهن

من خالل  ب البسيطةالمتعلم بعض التجار  ييجر  - 
  .بعض التطبيقات الحياتية

  .يمارس المتعلم األنشطة الفنية واألدائية ٢- ١- ٦
يمارس  ١- ٢- ١- ٦

  .  المتعلم األنشطة الحركية
األنشــــطة ال يمــــارس المــــتعلم -

اللعــــــــــب (المختلفــــــــــة الحركيــــــــــة 
  ). اإليهامي، الفك والتركيب

األنشــــطة الحركيــــة  المــــتعلم يمــــارس-
 )الفــــك والتركيـــــباللعــــب اإليهــــامي، (

لعــــاب عــــداد األأبشــــكل محــــدود لقلــــة 

اللعــب (األنشــطة الحركيــة  المــتعلم يمــارس-
 )، العـــاب الرمـــلاإليهـــامي، الفـــك والتركيـــب

لعـــــــاب واألدوات تتناســـــــب مـــــــع عـــــــداد األأو 

اللعـــــــب (األنشـــــــطة الحركيـــــــة  المـــــــتعلم يمـــــــارس-
عــداد أو  )، العــاب الرمــلاإليهــامي، الفــك والتركيــب

عــداد المتعلمــين، ألعــاب واألدوات تتناســب مــع األ
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ــــــــــوافر المســــــــــاحة أ  .ماكن المتاحة للعبواأل عــــــــــداد المتعلمــــــــــين، وتت
 نشـــطة الحركيــــةالمناســـبة لممارســـة تلـــك األ

  .)والجماعية الفردية(

نشـطة وتتوافر المساحة المناسبة لممارسـة تلـك األ
  .)الفردية والجماعية( الحركية

 يشياء مألوفة فـيصمم المتعلم نماذج بسيطة أل-
  .بيئته

يمارس المتعلم  ٢- ٢- ١- ٦
  .األنشطة  الفنية

نشــــطة األالمــــتعلم يمــــارس ال -
ـــــــة  التشـــــــكيل بالخامـــــــات   (الفني

  ).والعجين والصلصال

نشــــــطة الفنيــــــة األالمــــــتعلم يمــــــارس  -
العجـين -الخامات المختلفةبالتشكيل (
وقات محدودة لقلـة أ يف) الصلصال و 

الخامات المتـوافرة وعـدم مناسـبتها مـع 
  .د المتعلمينعداأ

تتـــوافر الخامـــات المختلفـــة مثـــل العجـــين  -
خــــــرى مناســــــبة أى خامــــــات أوالصلصــــــال و 

عمال الفنية ويستخدمها المـتعلم لتصـميم لأل
 و معـدة مسـبقاً أنماذج متعددة من تصـميمه 

  . للتعبير عن مواقف ومناسبات مختلفة

ـــــــــل العجـــــــــين - ـــــــــة مث ـــــــــوافر الخامـــــــــات المختلف تت
عمـال ناسـبة لألخرى مأخامات  أي والصلصال و 

الفنية ويسـتخدمها المـتعلم لتصـميم نمـاذج متعـددة 
للتعبيـر عـن مواقـف  و معـدة مسـبقاً أمن تصميمه 

  .ومناسبات مختلفة
الفنيــــة والنمـــاذج شـــكال المـــتعلم بعــــض األ ينـــتج-

  .لمواهبه وفقاً 
يمارس المتعلم  ٣- ٢- ١- ٦

  .األنشطة الموسيقية
نشــــطة ال يمــــارس المــــتعلم األ-

  .الموسيقية
ـــــــــ-  يغـــــــــاناألالمـــــــــتعلم بعـــــــــض ردد ي
قــران ناشــيد البســيطة بمصــاحبة األواأل

  .والمعلمة

جهـــــــــزة المناســـــــــبة لممارســـــــــة تتـــــــــوافر األ -
غـانى األالمـتعلم يردد نشطة الموسيقية، و األ
قــــــــران ناشــــــــيد البســــــــيطة بمصــــــــاحبة األواأل

ناشـــيد واأل يوالمعلمـــة ويســـرد بعـــض االغـــان
مـــــن تلقـــــاء نفســـــه ويمـــــارس الغنـــــاء بمفـــــرده 

  .صوات اآلالت المختلفةأين ويميز ب

نشــــــــطة جهــــــــزة المناســــــــبة لممارســــــــة األتتــــــــوافر األ-
ناشــــــــيد واأل يغــــــــاناألالمــــــــتعلم يــــــــردد الموســــــــيقية، و 

قــران والمعلمــة ويســرد بعــض البســيطة بمصــاحبة األ
ناشـــيد مـــن تلقـــاء نفســـه ويمـــارس الغنـــاء غـــانى واألاأل

  .صوات اآلالت المختلفةأويميز بين  بمفرده 
لعـــــــزف علـــــــى بعـــــــض  اآلالت يمـــــــارس المـــــــتعلم ا-

  .الموسيقية البسيطة

  :التمكن من المهارات العامة ٢- ٦
  :العادات السليمة للمحافظة على صحته المتعلميتبع  ١- ٢- ٦
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يمـــــــــــــــــــارس   ١- ١- ٢- ٦
، الصــــحية:العــــادات المــــتعلم

  .الغذائية السليمةو 

  يظهر سلوك المتعلم ممارسته
وغذائية غير  صحية لعادات
  .سليمة

  

 لمتعلم ممارسته لبعض يظهر سلوك ا
   .سليمةالغذائية الصحية و العادات ال

عادات هر سلوك المتعلم ممارسته لليظ- 
طريقة  تناولهم (الصحية والغذائية السليمة

، )سنانغسل اليد واأل- للطعام أو الشراب
، ويميز بين ويعرف الوجبات الغذائية الصحية
  .العادات الصحية وغير الصحية

 عادات الصحية ارسته للهر سلوك المتعلم مميظ
طريقة  تناولهم للطعام أو ( والغذائية السليمة

، ويعرف الوجبات )سنانغسل اليد واأل- الشراب
، ويميز بين العادات الصحية الغذائية الصحية
 .وغير الصحية

  يحرص على تناول وجبة غذائية متنوعة ويشارك
  .ه ويشجعهم على تناول الغذاء الصحىءزمال

المــتعلم يحــافظ  ٢- ١- ٢- ٦
علــــــى نظافتــــــه الشخصــــــية 

  .دواته الخاصةأواستخدام 

 يدوات التال يعرف المتعلم األ
  .يستخدمها لنظافته الشخصية

يستخدمها  يدوات التيعرف المتعلم األ
  .لنظافته الشخصية

 يستخدمها  يدوات التيعرف المتعلم األ
دوات أ - سنانفرشاة األ( لنظافته الشخصية

نشطة أارس ، يم)... الفوطة  –الطعام 
استخدامه لتلك األدوات، ويظهر ذلك  يتحاك

من خالل نظافته الشخصية ونظافة المكان 
  .يتواجد فيه يالذ

  يستخدمها لنظافته  يدوات التالمتعلم األيعرف
 –دوات الطعام أ - سنانفرشاة األ (الشخصية 

استخدامه  ينشطة تحاكأيمارس ، )... الفوطة 
ل نظافته لتلك األدوات، ويظهر ذلك من خال
 .الشخصية ونظافة المكان الذى يتواجد فيه

 دوات اآلخرأاستخدام  مينصح المتعلم زمالءه بعد ،
  .مراضويعرف سبل المحافظة على نفسه من األ

يتعرف مصادر  ٣- ١- ٢- ٦
  .الخطر ويتجنبها

  ال يعرف المتعلم مصادر الخطر
 .المختلفة

  
  

مصادر الخطر، بعض  يعرف المتعلم-
   .ويعددها

  مصادر الخطر، ويعددها  ف المتعلميعر
الدخول و الخروج من  –الكهرباء (مثل

التعامل مع  –استخدام السلم  –الروضة 
وضع أشياء في األنف، أو  -الخامات

ويظهر سلوكه قدرته  ...)األذن، أو الفم
على التعامل مع تلك المصادر بحرص 

 ويعددهامصادر الخطر،  يعرف المتعلم 
 –الخروج من الروضة الدخول و  –الكهرباء (مثل

وضع  -التعامل مع الخامات –استخدام السلم 
ويظهر  ...)أشياء في األنف، أو األذن، أو الفم

سلوكه قدرته على التعامل مع تلك المصادر 
 .خطارهاأ مان وتجنبأبحرص و 
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يعبر المتعلم عن كيفية تجنب الخطر بطرق مختلفة    .خطارهاأمان وتجنب أو 
  ...)- ي عبير شفهت - قصة - لوحة فنية( 

  :األجهزةأساسيات التعامل مع  المتعلم يكتسب ٢- ٢- ٦
يعرف استخدام  ١- ٢- ٢- ٦

الحيــاة  ياألجهــزة المنزليــة فــ
  .اليومية

  جهزة ألسماء اأال يعرف المتعلم
 ييتعامل معها ف يالمنزلية الت

  .الحياة اليومية

  جهزة األبعض سماء أيعرف المتعلم
الحياة  ييتعامل معها ف يالمنزلية الت

  .اليومية

  يسماء االجهزة المنزلية التأيعرف المتعلم 
الحياة اليومية، ويميز بينها  ييتعامل معها ف

  .ويتعامل معها بسهولة

  يتعامل  يجهزة المنزلية التسماء األأيعرف المتعلم
الحياة اليومية، ويميز بينها ويتعامل معها  يمعها ف
 .بسهولة

 ريقة سليمةجهزة بطيتعامل المتعلم مع األ.  
يســــــــــــــــــــتخدم  ٢- ٢- ٢- ٦

المــــتعلم الكمبيــــوتر بصــــورة 
  . مبسطة

ال يعرف المتعلم الشكل العام - 
  .للكمبيوتر وال يستخدمه

  يعرف المتعلم الشكل العام للكمبيوتر
  .ولكنه ال يستخدمه

 نشطة بسيطة  ي أيستخدم المتعلم الكمبيوتر ف
يرتب  –شكال أيسحب  - شكالأيلون ( 

  ....).مختلفة لعابأ- شياءأ مجموعة

 نشطة بسيطة  أ ييستخدم المتعلم الكمبيوتر ف) 
يرتب مجموعة  –شكال أيسحب  - شكالأيلون 

 ....).لعاب مختلفةأ - شياءأ

 شكال جديدةأتكوين  ييستخدم الكمبيوتر ف.  
  .جتماعيةاالمهارات ال المتعلم يمتلك ٣- ٢- ٦
يمارس المتعلم  ١- ٣- ٢- ٦

المهــــــــــــارات االجتماعيــــــــــــة 
  .آلخرينالسليمة مع ا

 عياد يتعرف المتعلم األ
 .والمناسبات المختلفة

 

  

 عياد والمناسبات يتعرف المتعلم األ
المختلفة، وكذلك السلع والخدمات 

  .بيئته يالموجودة ف

 عياد والمناسبات المختلفة، يتعرف المتعلم األ
بيئته  يوكذلك السلع والخدمات الموجودة ف

التحدث (يتعامل مع اآلخرين بشكل الئق و 
 ي، يشارك فتعاون مع أقرانهوال االستماعو 
، آداب الحوار مراعياً  )....نشطة جماعية،أ

 ياالحتفاالت التاألنشطة و  يويشارك ف
  .تعقدها المؤسسة

 عياد والمناسبات المختلفة، وكذلك يتعرف المتعلم األ
بيئته ويتعامل مع  يالسلع والخدمات الموجودة ف

اع والتعاون التحدث واالستم (اآلخرين بشكل الئق 
مراعيا ....) نشطة جماعية،أ يمع أقرانه، يشارك ف

األنشطة واالحتفاالت  يآداب الحوار، ويشارك ف
 .تعقدها المؤسسة يالت
 المختلفة  االحتفاالت والمناسبات ييشارك المتعلم ف

  .خارج المؤسسة
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   علممال :السابع مجالال

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  :ط لعمليتي التعليم والتعلمالتخطي ١-٧
  :نواتج التعلم المستهدفةفي ضوء  المعلم لعمليتى التعليم والتعلميخطط ١-١-٧
يصــــــمم المعلــــــم  ١- ١- ١- ٧

؛ لتحقيــــــق  النمــــــو األنشــــــطة
  .المتعلم المتكامل لشخصية

األنشطة يتضمن تخطيط - 
نواتج التعلم (العناصر الرئيسة 

،  ، الوسائل واألنشطة المعرفية فقط
، دون  ) ض الدرس والتقويمعر 

  . اتساق
  

العناصر األنشطة يتضمن تخطيط  - 
نواتج التعلم المعرفية فقط، (الرئيسة 

الوسائل واألنشطة، عرض الدرس 
، وتتسق بعض عناصر )والتقويم

   .التخطيط معاً 
  

تتوافر شروط التصميم الجيد لعناصر  - 
، مراعية االتساق والتكامل بين األنشطةتخطيط 
ة والمهارية نواتج التعلم المعرفي(ناصر هذه الع

 جراءات النشاطإ، والوجدانية ، الوسائل
  .)والتقويم

تتوافر شروط التصميم الجيد لعناصر تخطيط   - 
، مراعية االتساق والتكامل بين هذه األنشطة 

نواتج التعلم المعرفية والمهارية (العناصر 
  .)جراءات النشاط والتقويمإ، الوسائل والوجدانية،

التعليم  ييقدر المعلم أهمية التخطيط لعمليت - 
  .والتعلم

 المعلــــــم يصــــــمم ٢- ١- ١- ٧
ـــة تتســـق مـــع    مواقـــف تقويمي

  .نواتج التعلم المستهدفة

 المواقف التقويميةتتوافر بعض  - 
نواتج  التعلم المعرفية  لتقويم بعض

  .خصائص المتعلمين يتراعوال 

المعلم بعض المواقف التقويمية  يصمم  - 
  .تشمل نواتج التعلم المستهدفة وال

متنوعة، يتوافر المعلم مواقف تقويمية يصمم - 
نواتج وتتسق مع عداد الجيد، فيها شروط اإل

 - الفنية - الحركية( نشطة المستهدفة واألالتعلم 
  .يمارسها المتعلم يالمختلفة الت....) - الموسيقية

، يتوافر  يصمم المعلم مواقف تقويمية متنوعة - 
عداد الجيد، وتتسق مع نواتج التعلم ط اإلفيها شرو 

 - الفنية - الحركية( نشطة المستهدفة واأل
  .يمارسها المتعلم يالمختلفة الت....) - الموسيقية

  تحقيق نواتج التعلم ييقدر أهمية التقويم ف- 
  :تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم٢- ٧
  :الوجدانية لدى المتعلمينو رية المهاالمعرفية و يتمكن المعلم من تنمية جوانب التعلم ١-٢- ٧
يســــــــــــــــــــــــــــتخدم ١- ١- ٢- ٧
ستراتيجيات تعليم وتعلم تحقق إ

  .نواتج التعلم المستهدفة

ستراتيجيات تعليم إينفذ المعلم  -
وال تتسق مع نواتج التعلم وتعلم 

 .المستهدفة

ستراتيجيات تعليم وتعلم إ المعلم ينفذ -
 نواتج التعلم تتسق مع بعض

  .المستهدفة

ستراتيجيات إ المعلم المساعد/ لمالمعينفذ -
تعليم وتعلم تحقق نواتج التعلم المعرفية 

والوجدانية، مع ) األدائية والعملية(والمهارية 

 ستراتيجياتإالمعلم المساعد / المعلمينفذ   -
تعليم وتعلم تحقق نواتج التعلم المعرفية والمهارية 

والوجدانية، مع التأكيد على ) األدائية والعملية(
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

تنفيذ  يالتأكيد على الدور الفاعل للمتعلم ف
/ شراف المعلمإالتعلم تحت التعليم و  يتعملي

  .المعلم المساعد

التعليم  يتنفيذ عمليت يالدور الفاعل للمتعلم ف
  .المعلم المساعد/ شراف المعلمإوالتعلم تحت 

للمتعلم  المعلم المساعد فرصاً / المعلميوفر -
فة لتنشئة نشطة مختلأتنفيذ  لقيادة مواقف

  .يالجماعالمتعلمين على العمل 
يدير المعلم وقت  ٢- ١- ٢- ٧

  .التعلم بكفاءة
 المعلم المساعد/ ال يضع المعلم - 

  .نشطةلتنفيذ األخطة زمنية 
الخطة المعلم المساعد / المعلمينفذ - 

دون مراعاة قدرات نشطة لتنفيذ األ الزمنية
  .المتعلمين وطبيعة المهام

التوقيتات لم المساعد المع/ المعلميحدد  - 
ويعدل في  نشطة وأداء المهام،لتنفيذ األالمالئمة 

، بما يناسب قدرات لها الخطة الزمنية
  .المتعلمين، ومتطلبات العملية التعليمية

  

المعلم المساعد التوقيتات المالئمة / يحدد المعلم - 
نشطة وأداء المهام، ويعدل في الخطة لتنفيذ األ

سب قدرات المتعلمين، ومتطلبات الزمنية لها، بما ينا
  .العملية التعليمية

قرانه أالمعلم المساعد من خبرات /يستفيد المعلم-  
  .دارة وقت التعلمإ يف

يوظـــــــف المعلـــــــم ٣- ١- ٢- ٧
ــــتعلم  فــــي عمليتــــي  مراكــــز ال
  .التعليم والتعلم

المعلم المساعد / المعلميتعرف - 
بمراكز األدوات والتجهيزات المتاحة 

عمليتي  يفها ف، وال يوظالتعلم
  .التعليم والتعلم

المعلم المساعد / المعلميستخدم  - 
 بمراكز التعلماألدوات والتجهيزات المتاحة 

دون مالءمتها لتحقيق نواتج التعلم 
  .وقدرات المتعلمين

بمهارة المعلم المساعد / المعلم يوظف - 
 بمراكز التعلمالمتاحة األدوات والتجهيزات 

طبيعة  يالتعلم وتراعالمالئمة لتحقيق نواتج و 
  .المتعلمين

األدوات بمهارة المعلم المساعد / يوظف المعلم - 
والمالئمة لتحقيق  بمراكز التعلموالتجهيزات المتاحة 
  .طبيعة المتعلمين ينواتج التعلم وتراع

دوات وتجهيزات من البيئة المحيطة أيستخدم  -  
  .التعليم والتعلم يلتحسين عمليت

  )حاالت الدمج يوجد ف نإ(االحتياجات الخاصة  يمتطلبات ذو  يتلب تعليم وتعلم متنوعة،  اتستراتيجيإ المعلميستخدم ٢-٢- ٧
يـــــوفر المعلـــــم  ١- ٢- ٢- ٧

بيئــة تعلــم تراعــي المتعلمــين 
  .ذوي االحتياجات الخاصة

تنظيم (ال تراعى البيئة الفيزيقية  - 
....) - الجلوس داخل القاعة

 يمتطلبات المتعلمين ذو 

تنظيم الجلوس (تتوافر بيئة فيزيقية  - 
مناسبة  للمتعلمين ....) - داخل القاعة 

ذوي  االحتياجات الخاصة مع مراعاة 

تنظيم الجلوس داخل (تتوافر بيئة فيزيقية  - 
مناسبة للمتعلمين ذوي  ....)  - القاعة 

الخاصة ، مع مراعاة  المعلم  االحتياجات

تنظيم الجلوس داخل القاعة (تتوافر بيئة فيزيقية   - 
مناسبة للمتعلمين ذوي   االحتياجات ....)  - 

، مع مراعاة  المعلم لمتطلباتهم الخاصة 



  مرحلة رياض األطفال –قة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي وثي

٦٦ 

 

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  .متطلباتهم  واحتياجاتهم التربوية والنفسية  .الخاصة داخل الفصلاالحتياجات 
  

 يلمتطلباتهم واحتياجاتهم التربوية والنفسية، ف
تاحة  مناخ آمن يشجع إ و . حواره وتوزيعه للمهام

  .على الحوار والمناقشة بينهم وبين زمالئهم

حواره وتوزيعه  يواحتياجاتهم التربوية والنفسية ، ف
تاحة  مناخ آمن يشجع على الحوار إ و . للمهام

  . والمناقشة بينهم وبين زمالئهم
يقوم بتوعية المتعلمين للتعامل مع بعضهم  - 

  . البعض بطرق صحيحة
ـــم ٢- ٢- ٢- ٧ يســـتخدم المعل
ــــإ ــــيم وتعل م ســــتراتيجيات تعل

ـــذوي االحتياجـــات  مالءمـــة ل
  .الخاصة

  

  

المعلم / ال يستخدم المعلم - 
ستراتيجيات تعليم وتعلم إالمساعد 

االحتياجات  يالمتعلمين ذو  يتراع
  .  الخاصة

المعلم المساعد / يستخدم المعلم - 
ستراتيجيات تعليم وتعلم محدودة ال إ

الفروق بين المتعلمين العاديين  يتراع
  .اصةاالحتياجات الخ يوذو 

ستراتيجيات إالمعلم المساعد / يستخدم المعلم - 
الفروق بين المتعلمين وتتنوع  يتعليم وتعلم تراع

عاقات ستراتيجيات لتتالءم مع طبيعة اإلهذه اإل
مكانات والتكنولوجيا ، مع توظيف اإل بالفصل
  .ستراتيجياتتنفيذ هذه اإل يالمتاحة ف

يات ستراتيجإالمعلم المساعد / يستخدم المعلم - 
الفروق بين المتعلمين وتتنوع هذه  يتعليم وتعلم تراع

 عاقات بالفصلستراتيجيات لتتالءم مع طبيعة اإلإلا
مكانات والتكنولوجيا المتاحة فى ، مع توظيف اإل

  .ستراتيجياتتنفيذ هذه اإل
ستراتيجيات على أداء  يقوم مردود هذه اإل - 

  . المتعلمين ذوى اإلعاقة

ـــــ ٣ - ٢- ٢- ٧ م يفعـــــل المعل
مشـــــاركة ذوي االحتياجـــــات 
ـــــــي األنشـــــــطة  الخـــــــاص ف

  .التربوية

المعلم المساعد / ال يفعل المعلم - 
اإلعاقة  يمشاركة  المتعلمين ذو 

 . تنفيذ األنشطة التربوية يف
  

المعلم المساعد / يشارك المعلم -  
اإلعاقة في أنشطة تربوية  يالمتعلمين ذو 

  .معارفهم فقط يتنم محدودة 

معلم المساعد المتعلمين ذوى ال/ يشارك المعلم- 
 يتنم ياإلعاقة  في تنفيذ األنشطة التربوية الت

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

  .لهم يالضرر النفس

يشارك المعلم  المتعلمين ذوى اإلعاقة  في تنفيذ  - 
صيتهم جوانب شخ يتنم ياألنشطة التربوية الت

المعرفية والوجدانية والمهارية بما يتناسب مع طبيعة 
  .لهم ياإلعاقة لديهم وعدم الضرر النفس

هذه األنشطة التربوية على  مردودالمعلم يقوم  - 
  .أداء المتعلمين

  :استخدام أساليب تقويم فعالة٣-٧



  مرحلة رياض األطفال –قة معايير مؤسسات التعليم قبل الجامعّي وثي

٦٧ 

 

  مقاييس التقدير  الممارسات
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  :هاويستفيد من نتائج نواتج التعلمأساليب متنوعة لتقويم  المعلم ستخدمي١- ٣-٧
يســـــتخدم المعلـــــم ١- ١- ٣- ٧

أســاليب متنوعــة لتقــويم نــواتج 
  .التعلم

يقتصر تقويم نواتج التعلم على  - 
  .سلوب الشفهى فقطاأل

يتم تقويم بعض نواتج التعلم بطريقة - 
  .شفهية وأدائية أ

يتم تقويم نواتج التعلم المرتبطة بالمهارات  - 
 - الحركية - العلمية - الرياضية - اللغوية(

  .دائية وشفهيةأبطريقة .....) الحياتيةوالمهارات 

يتم تقويم نواتج التعلم المرتبطة بالمهارات  - 
والمهارات  - الحركية - العلمية - الرياضية - اللغوية(

  .دائية وشفهيةأبطريقة .....) الحياتية
دوات تقويم تساعد على تحديد أيستخدم المعلم  - 

  .صعوبات التعلم لدى المتعلمين
لم علـى يعمل المع٢- ١- ٣- ٧

تحســين أداءات المتعلمــين فــي 
  .ضوء نتائج التقويم

تتوافر نتائج تقويم المتعلمين لدى  - 
، وال يستفيد المعلم المساعد /المعلم
  .بها
  

نتائج المعلم المساعد /المعلميحلل   - 
أداء المتعلمين لتصنيفهم إلى فئات، دون 

تحديد نقاط القوة  ياالستفادة منها ف
  . والضعف

النتائج لتحديد المعلم المساعد /علمالميحلل  - 
أداء المتعلمين،  ينقاط القوة والضعف ف

الستخدام ممارسات تربوية للتغلب على نقاط 
الضعف وتدعيم نقاط القوة، مع متابعة مستوى 

  . داء المتعلمينأتحسن 

النتائج لتحديد نقاط المعلم المساعد /المعلميحلل  - 
ستخدام أداء المتعلمين، ال يالقوة والضعف ف

ممارسات تربوية للتغلب على نقاط الضعف وتدعيم 
داء أنقاط القوة، مع متابعة مستوى تحسن 

  .  المتعلمين
يصمم المعلم مواقف تعليمية أو برامج عالجية  - 
  .ضوء نتائج التقويم يف

 المعلـــــــم ينـــــــاقش٣- ١- ٣- ٧
نتــــائج التقــــويم مــــع المعنيــــين 
لمتابعــــــــــة مســــــــــتوى تقــــــــــدم 

  .المتعلمين

نتائج التقويم مع  معلمال يناقش - 
  .فقط مشرفال

مشرف النتائج التقويم مع المعلم يناقش  - 
  .هئوزمال

نتائج التقويم مع المعلم يناقش يحلل و  - 
خصائيين ه  بالتعاون مع اإلئمشرف وزمالال
مور للنهوض بمستوى أداء ولياء األأو 

  .المتعلمين
  

يحلل ويناقش المعلم نتائج التقويم مع المشرف  - 
مور ولياء األأخصائيين و إله  بالتعاون مع ائوزمال

  .للنهوض بمستوى أداء المتعلمين
الصفوف األولى  ييناقش نتائج التقويم مع  معلم- 

  . بالمرحلة االبتدائية
  ممارسة أنشطة مهنية فعالة٤- ٧
  :مناسباً  صفياً  مناخاً  المعلم يوفر١-٤- ٧
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

يوفر المعلم مناخًا ١- ١- ٤- ٧
ــى صــفيًا يشــجع المتعلمــين  عل

المناقشة والحوار، وتقبل الـرأي 
  .خراآل

 المعلم المساعد/ المعلمال يوفر - 
يشجع على المناقشات  مناخاً 

  .والحوار
  

يتيح  مناخاً  المعلم المساعد/ المعلميوفر - 
  .قليل من المناقشات والحوار

  

يشجع  مناخاً  المعلم المساعد/ المعلميوفر - 
آلراء  يعلى المناقشات والحوار، ويصغ

  .لمتعلمين، ويحثهم على تقبل الرأى اآلخرا

يشجع على  مناخاً  المعلم المساعد/ المعلميوفر  - 
المناقشات والحوار، ويصغى آلراء المتعلمين، 

  .ويحثهم على تقبل الرأى اآلخر
تنمية شخصية  يف ييقدر دور المناخ الصف - 

ممارساته  يفعال المتعلمين فأردود  المتعلم، مراعياً 
  دواره أو 

مـع المعلم يتعامل ٢- ١- ٤- ٧
المتعلمــين بشــفافية، ومســاواة، 

  .وعدالة

 المعلم المساعد/ المعلميوجه  - 
حديثه أو أسئلته لعدد قليل من 

  .المتعلمين دون اآلخر
  

حديثه أو  المعلم المساعد/ المعلميوجه  - 
أسئلته لمعظم المتعلمين، ولكنه يطلب 

  .منهم أداء بعض المهام بصورة فجائية

حديثه أو  المعلم المساعد/ المعلم يوجه - 
بين المتعلمين، ويتعامل معهم  يأسئلته بالتساو 

توقيتات  يبعدالة ويطلب منهم أداء المهام ف
  . متفق عليها مسبقاً 

حديثه أو أسئلته  المعلم المساعد/ المعلميوجه  - 
بالتساوى بين المتعلمين، ويتعامل معهم بعدالة 

قيتات متفق عليها تو  يويطلب منهم أداء المهام ف
  . مسبقاً 

يحرص على توعية المتعلمين بالمفاهيم الشفافية - 
  .  والمساواة والعدالة

  :ذاته مهنياً على تنمية  المعلميحرص ٢-٤- ٧
يوظـــــــف المعلـــــــم ١- ٢- ٤- ٧

محتــوى الــدورات التدريبيــة فــي 
  .العملية التعليمية

ال يستفيد من محتوى الدورات - 
تخطيط أو تنفيذ  يالتدريبية ف

  .التدريس أو تقويم التعلم

يستفيد من عدد محدود من موضوعات - 
تخطيط  يهذه الدورات التدريبية ف

  .تقويم التعلم يالتدريس أو تنفيذه أو ف

يستفيد من معظم موضوعات هذه الدورات  - 
تقويم  يتخطيط التدريس وتنفيذه وف يالتدريبية ف

 .التعلم

يبية يستفيد من كل موضوعات هذه الدورات التدر  - 
  .تقويم التعلم يتخطيط التدريس وتنفيذه وف يف
  .يقوم أداءه قبل وبعد هذه الدورات - 

يســـتخدم مصـــادر ٢- ٢- ٤- ٧
ـــة المتعـــددة فـــي مجـــال  المعرف
  .تخصصه، والمجاالت التربوية

 نشطةكتيبات األباستخدام  ييكتف- 
كمصدر وحيد للمعرفة في مجال 

  . تخصصه

يستخدم مصادر معرفة مطبوعة  - 
  . دة في مجال تخصصهومحدو 

يستخدم مصادر معرفة متعددة مطبوعة  - 
والكترونية في مجال تخصصه وبعض 

 .المصادر التربوية

يستخدم مصادر معرفة متعددة مطبوعة  - 
لكترونية في مجال تخصصه وبعض المصادر إ و 

  .التربوية
يستفيد من آراء الخبراء والزمالء في مجال  - 
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٤  ٣  ٢  ١  

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

  .الخبرات مع الزمالء
 ال يتبادل الخبرات مع زمالئه- 

  .لالرتقاء بالمستوى المهنى
يتبادل بعض الخبرات البسيطة مع - 
  . ي لالرتقاء بالمستوى المهنزمالء ال
  

تنفيذ المهام  يفزمالء اليتبادل الخبرات مع  - 
 - مراكز التعلمتفعيل  - نشطةتنفيذ األ( المختلفة 
لالرتقاء ...) - محتوى الدورات التدريبية - التقويم

  . ي بمستواه المهن
  

تنفيذ المهام  ييتبادل الخبرات مع الزمالء ف - 
 - مراكز التعلمتفعيل  - نشطةتنفيذ األ( المختلفة 

لالرتقاء ...) - محتوى الدورات التدريبية - التقويم
  . يبمستواه المهن

ن من خارج قراالزمالء واأليتبادل الخبرات مع  - 
  . المؤسسة

ــــــدل ٤ - ٢- ٤- ٧ ــــــم  يع  المعل
ضــــــوء نتــــــائج  يداءاتــــــه فــــــأ

  .التقويم

ال يستفيد من نتائج تقويم  - 
  تطوير أداءه يالمتخصصين ف

يستفيد من بعض نتائج تقويم - 
  . تطوير أداءه يالمتخصصين ف

يستفيد من تقييم المتخصصين وردود أفعال  - 
  .ئهالمتعلمين ونتائج تقويمهم فى تطوير أدا

يستفيد من تقييم المتخصصين وردود أفعال  - 
  .تطوير أدائه يالمتعلمين ونتائج تقويمهم ف

تطوير  ييستفيد من نتائج تقييم ذاته وأقرانه ف - 
  .أداءه
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  المنهج الدراسى: المجال الثامن

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  :توافر ممارسات داعمة للمنهج ١- ٨
  :طة لنواتج التعلمتتوافر خري ١- ١- ٨
تتناسب نواتج  ١- ١- ١- ٨

الـــــــتعلم المســـــــتهدفة مـــــــع 
  .المرحلة الدراسية

يتناسب عدد قليل من نواتج  - 
نشطة المهارات واألالتعلم لبعض 

 يمع خصائص النمو للمتعلمين ف
، مع عدم  المرحلة الدراسية

  .مراعاتها لشروط الصياغة الجيدة

  تتناسب بعض نواتج التعلم لبعض
مع خصائص نشطة ت واألالمهارا

 المرحلة الدراسية يالنمو للمتعلمين ف
، مع عدم مراعاتها لشروط الصياغة 

  . الجيدة

  المهارات تتناسب معظم نواتج التعلم لمعظم
 يمع خصائص النمو للمتعلمين ف نشطةواأل

، مع مراعاتها  المرحلة الدراسية وطبيعة بيئتهم
  . لشروط الصياغة الجيدة

  المهارات  اتج التعلم لجميعتتناسب جميع نو
 يمع خصائص النمو للمتعلمين ف نشطةواأل

، مع مراعاتها  المرحلة الدراسية وطبيعة بيئتهم
  . لشروط الصياغة الجيدة

تتكامــل نــواتج  ٢- ١- ١- ٨
ـــًا، الـــتعلم  المســـتهدفة معرفي

  .ووجدانيًا، ومهاريًا للمتعلم

  ال تتكامل نواتج التعلم المستهدفة
ًا، أو وجدانيًا، معرفي ( نشطةلأل

يمارسها  يالت، ) أو مهارياً 
  . المتعلم

  نواتج التعلم المستهدفة  بعضتتكامل
معرفيًا، أو وجدانيًا، أو  (نشطة لأل

، النشاط الواحدداخل  أفقياً ،  ) مهارياً 
  . المختلفة نشطةاألعبر  رأسياً و 

  نشطة نواتج التعلم المستهدفة لأل معظمتتكامل) 
داخل  أفقياً ، ) ًا، أو مهارياً معرفيًا، أو وجداني

  . نشطة المختلفةعبر األ رأسياً و النشاط الواحد، 

 نشطة نواتج التعلم المستهدفة لأل جميع تتكامل
داخل  أفقياً ، )معرفيًا، أو وجدانيًا، أو مهارياً (

  .نشطة المختلفةعبر األ رأسياً و النشاط الواحد، 

تتسق أنشـطة  ٣- ١- ١- ٨
ـــواتج ـــتعلم مـــع ن ـــيم وال  التعل

  .التعلم المستهدفة

  يوجد عدد قليل من األنشطة
 ، وتتسق مع)الفردية والجماعية(

   .بعض نواتج التعلم المستهدفة

  الفردية (يوجد بعض األنشطة
، وتتسق مع بعض نواتج )والجماعية

 .التعلم المستهدفة
  

الفردية (يوجد أنواع متعددة من األنشطة  - 
الحركية والفنية والموسيقية  والجماعية،

علم ، وتتسق فى معظمها مع نواتج الت).....
وتتنوع لتالئم ميول  المختلفةالمستهدفة 

  . واهتمامات المتعلم

الفردية  (يوجد أنواع متعددة من األنشطة  - 
 ).....الحركية والفنية والموسيقية  ، والجماعية
علم المستهدفة مع نواتج الت جميعها، وتتسق 
امات وتتنوع لتالئم ميول واهتم المختلفة
  . المتعلم
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

تتناســـــــــــــــــب  ٤- ١- ١- ٨
أســاليب التقــويم مــع نــواتج 

  .التعلم المستهدفة

  على أساليب التقويم تعتمد
  . للتقويم يسلوب الشفهاأل

  تستخدم بعض االساليب المناسبة
 األدائية والشفهية (لتقويم نواتج التعلم 

سلوب التقويم مع أدون اتساق ) 
  .يقوم به المتعلم يداء الذاأل

 تخدام أساليب تقويم متنوعة تتناسب مع يتم اس
نشطة األمثل (معظم نواتج التعلم المستهدفة 

الحركية والفنية والموسيقية والمهارات اللغوية 
مواقف  ( ساليبوتتسق تلك األ ) والعلمية
يقوم  يداء الذمع األ ) بطاقات مالحظة - تقويم

  .به المتعلم

 يتم استخدام أساليب تقويم متنوعة تتناسب مع 
نشطة األمثل  (معظم نواتج التعلم المستهدفة 

الحركية والفنية والموسيقية والمهارات اللغوية 
 - مواقف تقويم (ساليبوتتسق تلك األ )والعلمية

يقوم به  يداء الذمع األ)  بطاقات مالحظة
 . المتعلم

   لتقويم  يلكترونساليب التقويم اإلأيتم استخدام
  .داء المتعلمأ

  :مهارات المتعلمينتنمية هج ليفعل المن ٢- ١- ٨

يتنـــــــــــــــــــــاول  ١- ٢- ١- ٨
ـــةالمـــنهج المواقـــف   الحياتي

والقضـــــــــايا، والمشـــــــــكالت 
المعاصــــــــــــرة واقتراحــــــــــــات 

  .بحلولها

نشطة المنهج فرصا أال توفر  - 
 الحياتيةلمحاكاة المواقف 

وطرح القضايا، والمشكالت 
  .المعاصرة

 بعض  تتيح أنشطة التعليم والتعلم
 ياتيةالحالفرص لتناول المواقف 

وطرح القضايا، والمشكالت 
  .المعاصرة، دون استفادة المتعلم منها

  ًمتنوعة  تتيح أنشطة التعليم والتعلم فرصا
وطرح القضايا،  الحياتيةلمحاكاة المواقف 

  .والمشكالت المعاصرة واقتراحات بحلولها

  ًمتعددة ومتنوعة  تتيح أنشطة التعليم والتعلم فرصا
وطرح القضايا،  الحياتيةلمحاكاة المواقف 

 .والمشكالت المعاصرة واقتراحات بحلولها
  نشطة التعليم والتعلم خارج المؤسسةأتطبيق.  

يســـــــــــــــــتخدم  ٢- ٢- ١- ٨
 مهــــاراتاللتنميــــة المــــنهج 
  .لمتعلمينل الحياتية

ال تتيح أنشطة التعليم والتعلم  -
 الحياتية مهاراتلتنمية ال فرصاً 

 . لمتعلمينل

  

ض تتيح أنشطة التعليم والتعلم بع - 
 مهاراتالفرص لتنمية بعض ال

  .داخل الفصل لمتعلمينل الحياتية

متنوعة  تتيح أنشطة التعليم والتعلم فرصاً  - 
العمل ( لمتعلمينل الحياتية مهاراتلتنمية ال
حل  - التواصل - دارة الوقت إ - يالجماع

  .وتطبيقها داخل المؤسسة) ....- المشكالت

نمية متنوعة لت تتيح أنشطة التعليم والتعلم فرصاً  -
- يالعمل الجماع( لمتعلمينل الحياتية مهاراتال
) ....- حل المشكالت - التواصل - ارة الوقت إد

  .المحيط وخارجها وتطبيقها داخل المؤسسة

  :المنهجالمتاحة في تنفيذ  البيئية والمحليةالموارد  تستخدم ٣-١-٨
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

 تســـــــــــــــــتخدم ١- ٣- ١- ٨
فـــي تنفيـــذ المـــوارد البيئيـــة 
  .أنشطة المنهج

 الموارد ستفادة من ال يتم اإل
  .أنشطة المنهج تنفيذفي  البيئية

   الموارد البيئية تستخدم بعض
من  انشطة محدودةتنفيذ  يفالمتاحة 

  . أنشطة المنهج

 السلع - المياه(المتاحة الموارد البيئة  تستخدم - 
يمكن قليلة التكلفة وأخرى مواد منزلية  - الكهرباء

  .نشطة المنهجأتنفيذ  يف )عادة استخدامهاإ

  السلع - المياه(تستخدم الموارد البيئة المتاحة - 
مواد منزلية قليلة التكلفة وأخرى يمكن  - الكهرباء

 .نشطة المنهجأتنفيذ  يف) عادة استخدامهاإ
 خرى الخبرات تتبادل المؤسسة مع المؤسسات األ

نشطة أتنفيذ  يالمتعلقة باستخدام الموارد البيئية ف
  .المنهج

توظـــــــــــــــــــــف  ٢- ٣- ١- ٨
 يالمجتمـــع المحلـــإمكانـــات 

  .في تنفيذ أنشطة المنهج

  ستفادة من إمكانات ال يتم اال
في تفعيل  يالمجتمع المحل
 .أنشطة المنهج

  

يتم االستعانة بصور او افالم فيديو  - 
مكانات المجتمع إونماذج تحاكى 

  .في تنفيذ بعض أنشطة المنهج يالمحل

يتم اإلستفادة من إمكانات المجتمع  - 
وقصور الثقافة، واألماكن المتاحف، (يالمحل

  .في تنفيذ أنشطة المنهج...)  األثرية، 

 يستفادة من إمكانات المجتمع المحليتم اال- 
لثقافة، واألماكن المتاحف، وقصور ا( يوالقوم

من أنشطة  تفعيل عدد كبير،  في ...)األثرية، 
  . المنهج

  :توافر أنشطة تربوية فعالة ٢- ٨
  :نواتج التعلم المستهدفة تستخدم األنشطة لتحقيق ١-٢-٨
 طتنفــــــذ خطــــــ ١- ١- ٢- ٨

ــــــــــــــة لألنشــــــــــــــطة  الداخلي
؛ بما يحقق نواتج والخارجية

  .التعلم

يوجد خطة غير مفعلة  - 
  . الداخليةلألنشطة 

  
  

؛ منفذ الداخليةيوجد خطة  لألنشطة  - 
  .بعضها بما يحقق نواتج التعلم

   يوجد خطة  متكاملة واضحة ومعلنة ومنفذة
) داخلية وخارجية(ة تتضمن أنشطة متنوع

تتسق مع نواتج التعلم المستهدفة والميول 
داخل وخارج  علمينتالمالنمو لدى  وخصائص
  .المؤسسة

  جد خطة  متكاملة واضحة ومعلنة ومنفذة  يو
تتسق ) داخلية وخارجية(تتضمن أنشطة متنوعة 

 وخصائصمع نواتج التعلم المستهدفة والميول 
 ..المؤسسة داخل وخارج المتعلمينالنمو لدى 

 نشطةألتوجد آليات لمتابعة تنفيذ خطة ا.  
تتبــــــــــــــــــــــادل  ٢- ١- ٢- ٨

المؤسســــــة الخبــــــرات مــــــع 
ال تتبادل المؤسسة الخبرات مع  - 

  .  المؤسسات األخرى
  تتبادل المؤسسة الخبرات مع

بعض  ي، فاألخرىالمؤسسات 
  تتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات

على المستوى  بعض األنشطة ي، فاألخرى
  األخرىتتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات ،
 يعلى المستوى المحل بعض األنشطة يف
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

المؤسسات التربوية األخـرى 
  . في مجال األنشطة

 .يوالقوم  .يوالقوم يالمحل  .ي على المستوى المحل األنشطة  
 على المستوى  المسابقات يتشترك المؤسسة ف

  .يوالقوم يالمحل
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  تربوىالمناخ ال: المجال التاسع 

  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  توافر بيئة داعمة للتعليم والتعلم -١-٩
  :التربويلإلرشاد خدمات  توفر المؤسسة -١-١-٩

تقـــــدم المؤسســـــة   ١- ١- ١- ٩
 خــــــــدمات لإلرشــــــــاد التربــــــــوي

  .للمعنين

  رشاد نشطة لإلأال تنفذ المؤسسة
لكيفية التعامل مع  يالتربو 
  .الطفل

 نشطة ض األتنفذ المؤسسة بع
للمعلم لكيفية التعامل  يرشاد التربو لإل

  .مع الطفل

  ندوات (شطة متنوعة أنتنفذ المؤسسة– 
من المعلم  رشاد التربوى لكللإل...) - تدريبات

لكيفية التعامل مع الطفل، مع  ؛االمر يوول
  . نفسهمأطفال رشادية لألإخدمات 

  ندوات (نشطة متنوعة أتعقد المؤسسة– 
من المعلم   لكل يرشاد التربو إلل...) - تدريبات

مر لكيفية التعامل مع الطفل، مع األ يوول
 .نفسهمأطفال رشادية لألإخدمات 

  رشادية للمجتمع المحيط إتقدم المؤسسة خدمات
  .لكيفية التعامل مع األطفال

تتوافر بالمؤسسـة  ٢- ١- ١- ٩
لـــدى المتعلمـــين  ثقافـــة صـــحية

  .والعاملين

  ساليب أيوجد بالمؤسسة ال
.همية الثقافة الصحية بأوعية للت

  

  ساليب للتوعية أيوجد بالمؤسسة
ولدى ، همية الثقافة الصحية أب

العاملين بعض المعارف حول هذه 
  .األساليب

 النظافة : همية الثقافة الصحيةأالعاملون   ييع
ساليب التغذية أ - نظافة المؤسسة - الشخصية
مراض من خالل توفير سباب األأ- السليمة

ندوات : اليب  متنوعة  ومفعلةسأالمؤسسة 
ولقاءات وملصقات ومجالت حائط ومسابقات  

وينعكس ذلك همية الثقافة الصحية، أللتوعية ب
 . على سلوك المتعلم

   

 النظافة : همية الثقافة الصحيةأالعاملون   ييع
ساليب التغذية أ - نظافة المؤسسة - الشخصية
مراض من خالل توفير سباب األأ - السليمة
ندوات : ساليب  متنوعة  ومفعلةأ المؤسسة

ولقاءات وملصقات ومجالت حائط ومسابقات  
وينعكس ذلك همية الثقافة الصحية، أللتوعية ب

 . على سلوك المتعلم

  تستعين المؤسسة بمتخصصين من المجتمع
تقديم التوعية والرعاية  يمور فولياء األأو  يالمحل
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

  . الصحية

المؤسســـــة تقـــــدم  ٣- ١- ١- ٩
مين عن احتياطات توعية للمتعل

لتجنب التعرض  والسالمةاألمن 
  .للمخاطر

  ال يتوافر  بالمؤسسة  أساليب
للتوعية من المخاطر المرتبطة 

  . لمواد الخطرةبالكهرباء وا

  تتوافر  بالمؤسسة أساليب غير مفعلة
  .للتوعية والوقاية من المخاطر

 ت للتوعية والوقاية من المخاطر تنفذ آليا
 يويع...) الخطرة واألجهزة  الكهرباء والمواد (

  .المتعلمون هذه اآلليات

  تنفذ آليات للتوعية والوقاية من المخاطر
 يويع...) الكهرباء والمواد الخطرة واألجهزة  (

 .المتعلمون هذه اآلليات
 والمختصين  يتتعاون مؤسسات المجتمع المدن

لمتعلمين عن احتياطات اتوعية ل نشطةأتنفيذ فى 
  .والسالمةاالمن 

 يتــــــــوافر مناخــــــــاً  ٤- ١- ١- ٩
لرضـــــــــاء العـــــــــاملين  داعمـــــــــاً 

ــــــين عــــــن  ــــــين والمعني والمتعلم
  .المؤسسة

 نشطة ال تحقق الممارسات واأل
العاملين  بالمؤسسة رضا

  . والمتعلمين عن المؤسسة

  الممارسات واألنشطة تحقق بعض
العاملين أو  بالمؤسسة رضا

  .مورأولياء األالمتعلمين أو 

 نشطة بالمؤسسة تحقق معظم الممارسات واأل
مع ، مورولياء األأو رضا العاملين والمتعلمين 

  . ليات لتقويم مستوى تحقيق الرضاآاستخدام 

 نشطة بالمؤسسة تحقق معظم الممارسات واأل
مع ، مورولياء األأو رضاء العاملين والمتعلمين 

 .آليات لتقويم مستوى تحقيق الرضا استخدام 
 تحقيق خرى لتتبادل 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
يظهـــــــــــر بـــــــــــين  ١- ١- ٢- ٩

 ،التعـــــاونأعضـــــاء المؤسســـــة 
  .المتبادل واالحترام

  ًيشجع   يسود المؤسسة مناخا
لى دعم ثقة الفرد بذاته وقدراته ع
.  

  يسود مناخا يشجع  تكوين  عالقات
إيجابية بين العاملين واحترام آراء 

  . بعضهم البعض

  ًيشجع  على تكوين عالقات  يسود مناخا
اجتماعية بين العاملين تنعكس على شعورهم 
بالمسئولية الجماعية واحترام  آراء بعضهم 

تالف البعض واآلخرين وممارسة حق االخ

  ًيشجع على تكوين عالقات اجتماعية  يسود مناخا
بين العاملين تنعكس على شعورهم بالمسئولية 
الجماعية  واحترام  آراء بعضهم البعض 
واآلخرين وممارسة حق االختالف وتقبل ثقافة 
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

 .اآلخر  .وتقبل ثقافة اآلخر
 يويشارك العاملون في العديد من فرق العمل الت

  .سةداء المؤسأتحقق جودة 
يظهـــــــــــر بـــــــــــين  ٢- ١- ٢- ٩

أعضـــاء المؤسســـة، والمجتمـــع 
 واالحتــــــرام ،التعــــــاون المحلــــــي
  .المتبادل

  تقتصر آليات توطيد العالقة
 يبين المؤسسة والمجتمع المحل

  .مناءعلى مجلس األ

  يسود مناخ يساعد على تكوين
عالقات إيجابية مع المؤسسات 

  . التعليمية المحيطة

 قات يسود مناخ يساعد على  تكوين عال
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
محيطة وبعض  مع المؤسسات التعليمية ال

شخصيات ومؤسسات المجتمع المحلى  وتعمل 
على المحافظة عليها بما يساعد على تحقيق 
رؤية ورسالة المؤسسة، مع  تطبيق آليات متنوعة 

 . لتدعيم هذه العالقات
 تعاون مع بعض الخبراء أو المؤسسات يتم ال

التربوية بما يساعد على تحقيق رؤية المؤسسة 
ليات متنوعة لتدعيم هذه ورسالتها، مع  تطبيق آ

  . العالقات
  مناخًا داعمًا للقيم سود المؤسسةي -٢-٢-٩
يســـود المؤسســـة  ١- ٢- ٢- ٩

  .ثقافة داعمة للقيم 
  ال تتوافر بالمؤسسة آليات تدعم

  .ثقافة القيم
  يتوافر بالمؤسسة آليات غير كافية

 .لدعم القيم
  

  جماعات (ليات داعمة آيتوفر مناخًا و
 - يلمعلم والمتعلم المثالمسابقات ا - النشاط

لاللتزام بالقيم من  ...) - الندوات والمسرحيات
داخل وخارج .... تعاون وتسامح واحترام 

  .المؤسسة التعليمية

  جماعات النشاط(يتوفر مناخًا واليات داعمة - 
الندوات  - يمسابقات المعلم والمتعلم المثال

لاللتزام بالقيم من  تعاون ...) - والمسرحيات
داخل وخارج المؤسسة .... واحترام وتسامح 
 .التعليمية
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  مقاييس التقدير  الممارسات
٤  ٣  ٢  ١  

   دعوة المتخصصين لعقد ندوات لتدعيم ثقافة
  .القيم

ـــــــــــة  ٢- ٢- ٢- ٩ تتســـــــــــم بيئ
  .المؤسسة بااللتزام بالقيم

 العاملون والمتعلمون القيم  ييع
  .ن يتحلى بها الفردأيجب  يالت

   يلتزم بعض العاملين والمتعلمين
بالقيم مع بعضهم البعض داخل 

  .سسةالمؤ 

  يلتزم جميع العاملين والمتعلمين  بالقيم  من
تعاملهم مع  يف..... تعاون وتسامح واحترام و 

  .بعضهم البعض داخل وخارج المؤسسة

  يلتزم جميع العاملين والمتعلمين  بالقيم  من
تعاملهم مع  يف..... تعاون وتسامح واحترام و 

 .بعضهم البعض داخل وخارج المؤسسة
 ة عن مدى التزام العاملين توجد تغذية راجع

  .والمتعلمين بالقيم
 



  
 :المراجع

  :المصادر العربية:أوًال 

سـكندرية، دار الوفـاء ، اإلالجـودة الشـاملة فـى اإلدارة التعليميـة والمدرسـية): ٢٠٠٣(أحمد إبراهيم أحمـد  .١
 .لدنيا الطباعة

 .لعربى لدول الخليج، الرياض، مكتب التربية ادارة الجودة الشاملةإ): ٢٠٠٥(أحمد الخطيب  .٢
 .، جمهورية مصر العربيةوزارة التربية والتعليم): ٢٠٠٣(المعايير القومية لوزارة التربية والتعليم  .٣
حـــول المســـتويات المعياريـــة واالعتمـــاد المهنـــى، المـــؤتمر العلمـــى التاســـع ): ٢٠٠٧(حســـين بشـــير محمـــود  .٤

 .عشر، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة
 . USAID,دليل جودة المدارس المصرية ): ٢٠٠٦(صفاء محمود عبد العزيز , د أحمد سليمانسعي .٥
تجــارب "االعتمــاد وضــمان الجــودة لبــرامج إعــداد المعلــم ): ٢٠٠٧(ســناء ابــراهيم ابــو دقــة، لبيــب عرفــة  .٦

يم العـالى العالقـة التكامليـة بـين التعلـ"ورقة عمل مقدمة لورشة العمل التـى تحمـل عنـوان  ،"عربية وعالمية
 ".برامج تدريب وٕاعداد المعلمين: والتعليم االساسى

مجتمـع المعرفـة فـي نحو رؤية لتطوير التعليم االبتدائي للـدخول إلـى ): ٢٠٠٤(صفاء محمود عبد العزيز  .٧
جامعـة –كليـة التربيـة  – قسـم أصـول التربيـة, "التعليم والتنمية المسـتدامة "الثاني  يالمؤتمر العلم.مصر 

 . ٢٠٠٤مارس ١٠الزقازيق 
تصور مقترح لتفعيل وحدات التـدريب والتقـويم فـي المـدارس المصـرية ) :٢٠٠٥(صفاء محمود عبد العزيز  .٨

 . ٢٠٠٥مارس ,  ٣٢العدد مجلة التربية والتنمية، في ضوء التنمية المهنية المستديمة للمعلمين ،
، ن فـرض النجـاح ومخـاطر الفشـل تطبيق إدارة الجودة الشـاملة بـي :)٢٠٠٢(فريد عبد الفتاح زين الـدين  .٩

 .جمهورية مصر العربية
 .    جمهورية مصر العربية, وزارة التربية والتعليم): ٢٠٠٧(معايير المدرسة الفعالة المتكاملة  .١٠

ــاد  فــى مصــر) ٢٠٠٧(محمــد توفيــق ســالم  .١١ ــيم واالعتم ، المركــز القــومى التشــريع لضــمان جــودة التعل
 .مصر العربيةللبحوث التربوية والتنمية، جمهورية 

، المـؤتمر السـنوى الجودة الشاملة فى إعداد المعلم بالوطن العربى أللفيـة 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 رشـاد  .١٣
 . ، جامعة القاهرة ١٩٩٩مايو  ٢٤إلى  ٢٢ترة من المنعقد في الف

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

ـــي جـــوهر .١٥ ـــاهرة تقيـــيم األداء للتعلـــيم الجـــ): " ١٩٩٩(نجيـــب الهالل بحـــوث ، " امعي النظـــامي بجامعـــة الق
، جامعـــة  ١٩٩٩مـــايو  ٢٤إلـــى  ٢٢، المنعقـــد فـــي الفتـــرة مـــن مـــؤتمر رؤيـــة لجامعـــة المســـتقبل

 .القاهرة 
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–معاييرهــــا  –ماهيتهــــا : جــــودة أداء إدارة مؤسســــات التعلــــيم العــــالي ): "٢٠٠٢(همــــام بــــدراوي زيــــدان  .١٦
 ٢٠٠٢مـارس  ١٣إلـى  ١٠عقد في الفترة مـن ، المن ، بحث مقدم إلى مؤتمر الجودة" مؤشراتها 

 .، الكويت ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ــــيم، وحــــدة التخطــــيط والمتابعــــة  .١٧ ــــزة، ): ٢٠٠٤(وزارة التربيــــة والتعل مقــــاييس التقــــدير لمجــــال اإلدارة المتمي

 . القاهرة

 . لتقدير لمجال المعلم، القاهرةمقاييس ا): ٢٠٠٤(وزارة التربية والتعليم، وحدة التخطيط والمتابعة  .١٨
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