وثيقة معايير ضمان جودة
واعتماد مؤسسات
التعليم قبل الجامعي
المجموعة العالمية للجودة والتنمية االنسانية
LOGO

IGQ

أ
االهداف
www.themegallery.com

Company Logo

أ
االهداف المعرفية
أ
أ
 -1ان يتعرف المشاركون على مفاهيم الجودة و اهميتها و
تحقيقها .
أ
 -2ان يتعرف المشاركون على مفاهيم المعايير و مجاالتها و
أ
 -3ان يتعرف المشاركون على مدرجات تقدير المدرسة الفعالة

Company Logo

IGQ
أ
اسسها و معوقات و مراحل
معاييرها .
و المعلم.

www.themegallery.com

أ
االهداف الوجدانية
أ
 -1تنمية اقتناع المشاركين باهمية موضوع الجودة وضرورة
أ
 -2ان يتبنى المشاركون فجوات المدرسة و ا إالسهام في حلها.

Company Logo

IGQ
تطبيقه.

www.themegallery.com

أ
االهداف المهارية

IGQ

أ
-1ان يتدرب المشاركون على العمل في مجموعات و كذلك بعض مهارات
المدرب و المدرس الناجح
أ
أ
-2ان يتدرب المشاركون على كيفية رفع واقع انفسهم و مدرستهم و تحديد
نقاط القوة و الضعف في هذين المجالين طبقا للمعايير

Company Logo

www.themegallery.com

قواعد العمل

IGQ

االستئذان اثناء الكالم * الصوت الواضح المسموع

احترام اراء االخرين* اشاعة جو من المرح

الثقة فى النفس

* االلتزام بالوقت

التعاون والمشاركة *

عدم مقاطعة
Company Logo

ذكر المشارك باسمه والثناء عليه

المتحدث* تقبل النقد للمدرب والمتدرب

اعطاء الفرصة للتعبير عن الرأى

www.themegallery.com

مكونات
الوثيقة
المكون االول

ا إالطار العام لوثيقة معايير ضمان جودة
واعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى

أاوال :منطلقات بناء المجاالت والمستويات
المعيارية
ثانيا :المصطلحات والمفاهيم الرئيسية

Company Logo

IGQ
المكون الثانى
معايير الجودة واالعتماد

أ
اوال :مجاالت ومعايير ومؤشرات جودة واعتماد التعليم
قبل الجامعى
ثانيا  :مقاييس (مدرجات ) التقدير
( لمجال القدرة المؤسسية)rubrics.
(  (rubricsثالثا  :مقاييس (مدرجات) التقدير
 .لمجال الفعالية التعليمية

www.themegallery.com

منطلقات بناء المجاالت والمستويات المعيارية

IGQ

تم بناء وثيقة المعايير من خالل مجالين هما

تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية
من خالل مجموعة القوا عد والشروط

المحددة لبنيته
التنظيمية وامكاناتها المادية والبشرية .

Company Logo

تحقيق مخرجات
عالية الجودة في ضوء رؤية
المؤسسة التعليمية ورسالتها
من خالل مجموعة العمليات
التي توفر فرص التعليم
والتعلم المتميز للجميع .

www.themegallery.com

ثانيا -:المصطلحات والمفاهيم الرئيسة :

هي الجوانب
الكبرى التي
تتضمنها
منظومة
تعليمية
معينة

Company Logo

هي عبارات تشير
أ
إالى الحد االدنى
من الك فايا
المطلوب تحقيقها
لغرض معين

هي عبارات
تصف ا إالنجاز
أ
(االداء) المتوقع
من الفرد(معلم
 /متعلم /المؤسسة)
وتنصف صياغتها
أ
بانها أاك ثر تحديدا
أواك ثر إاجرائية .

IGQ

هي القواعد
لقياس وتقدير
أ
االداء بالنسبة
لكل مؤشر .
وتتكون من
أاربعة مستويات
(1,2,3,4

www.themegallery.com

تابع المصطلحات والمفاهيم الرئيسة :

هي عملية
تشخيصية
عالجية
لتحديد جوانب
القوة والضعف
أ
في اداء المؤسسة
من اجل تعزيز
نقط القوة وعالج

Company Logo

وينظر إالى الجودة على
أ
أ أ أ
االخطاء او انها انها الخلو
أ
المالئمة للهدف بمعنى ان
أ
جودة المنتج تعتمد في االساس
على مالئمة ما تم تحديده من
أ
اهداف .

تعنى مدى
قدرة العملية
التعليمية
على تطوير
معارف و
مهارات
وقدرات
المتعلم

IGQ

يقصد به :
ارتقاء المؤسسة
أ
بادائها لتصل
إالى مستوى
المعايير
المطلوبة.
www.themegallery.com

أ
الشواهد و االدلة

IGQ

سجالت  ،قواعد

التقديرات

بيانات ،محاضر ،تقارير

4

Company Logo

3

2

1

www.themegallery.com

تتضمن الوثيقة

Company Logo

القدرة
المؤسسية

مجاالن
رئيسيان

تسعة
مجاالت
فرعية

خمسة
وعشرين معيار

IGQ
الفعالية
التعليمية

ثمانية
وثمانين مؤشر

www.themegallery.com

المكون الثاني  :المستويات المعيارية للجودة واالعتماد
أاوال  :معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى

IGQ

رؤية المؤسسة ورسالتها

القيادة
و الحوكمة

توكيد

الجودة
والمساءلة

المشاركة
المجتمعية
Company Logo

القدرة
المؤسسية
الموارد
البشرية المادية

www.themegallery.com

أ
المجال االول  /رؤية المؤسسة و رسالتها

IGQ

أ
ؤ
 1.1المعيار االول -وجود وثيقة لر ية المؤسسة . .

1.1.1توجد وثيقة واضحة و معلنة لرؤية المؤسسة

المؤشرات
أ
.2.1.1تشارك االطراف المعنية بالعملية التعليمية في صياغة الرؤية

Company Logo

www.themegallery.com

أ
المجال االول  /رؤية المؤسسة و رسالتها

IGQ

 2.1.المعيار الثاني -وجود وثيقة لرسالة المؤسسة

 .1.2.1توجد وثيقة واضحة و معلنة لرسالة المؤسسة

أ
 .2.2.1تشارك االطراف المعنية بالعملية التعليمية في صياغة الرسالة

Company Logo

www.themegallery.com

ثانيا  -:مقاييس التقدير لمجال
القدرة المؤسسية

IGQ

القدرة
المؤسسية

Company Logo

www.themegallery.com

أ
المجال االول  :رؤية المؤسسة ورسالتها

المؤشر
-1
توجد وثيقة
واضحة
ومعلنة لرؤية
المؤسسة

أ
المعيار االول :وجود وثيقة لرؤية المؤسسة

المستوى 4

الشواهد واالدلة

* تضع المؤسسة رؤية واضحة ومحددة تعكس الرؤية القومية
للتعليم.
* تعلن الرؤية في أاماكن بارزة بالمؤسسة.
* توزع الرؤية على جميع العاملين بالمؤسسة.
* تراجع المؤسسة رؤيتها والمؤشرات الدالة على تحقيقها بصفة
دورية.

 -1وثيقة الرؤية
 -2الفتات ولوحات وملصقات معلقة في
أاماكن بارزة للرؤية.
 -3وجود نسخ لوثيقة الرؤية مع العاملين.
 -4محاضرات اجتماعات دورية لمراجعة
الرؤية وموقعة منت المشاركين
 -5وثيقة الرؤية على موقع المدرسة
االلك تروني

* تعلن المؤسسة رؤيتها على موقعها بشبكة االنترنت

 -6.مطويات لمضمون رؤية المؤسسة

Company Logo

www.themegallery.com

أ
المعيار االول :وجود وثيقة لرؤية المؤسسة

المؤشر

المستوى 4

* تشارك هيئة ا إالدارة والمعلمون دائما في صياغة
الرؤية.
-2
أ
تشارك ا إالطراف * يشارك مجلس االمناء في صياغة الرؤية.
أ
أ
المعنية * يشارك ممثلي عن اولياء االمور في صياغة الرؤية.
بالعملية * تشارك المؤسسات التربوية في المجتمع في إاعداد
التعليمية
رؤية المؤسسة
في
 *.يشارك الطالب في صياغة الرؤية
صياغة الرؤية

Company Logo

الشواهد واالدلة
* الخطة السنوية للمؤسسة.
* وثيقة الرؤية
أ
* كشوف باسماء المشاركين
في صياغة الرؤية.
*محاضر اجتماعات صياغة
الرؤية وموقعة من المشاركين .

www.themegallery.com

المعيار الثاني -:وجود وثيقة لرسالة المؤسسة

المؤشر

 -1توجد وثيقة
واضحة ومعلنة
لرسالة
المؤسسة

Company Logo

المستوى 4
* تضع المؤسسة رسالة واضحة ومحددة تعكس
الرؤية القومية للتعليم.
* تعلن الرسالة في أاماكن بارزة بالمؤسسة.
* توزع الرسالة على جميع العاملين بالمؤسسة.
* تراجع المؤسسة رسالتها والمؤشرات الدالة على
تحقيقها بصفة دورية.
* تعلن المؤسسة رسالتها على موقعها بشبكة
 .االنترنت

الشواهد واالدلة
* وثيقة الرسالة
الخطة السنوية للمؤسسة
أ
* الفتات ولوحات وملصقات معلقة في اماكن بارزة
للرسالة.
* وجود نسخ لوثيقة الرسالة مع العاملين.
* محاضرات اجتماعات دورية لمراجعة الرسالة
وموقعة من المشاركين
* وثيقة الرسالة على موقع المدرسة االلك تروني
* مطويات لمضمون رسالة المؤسسة

www.themegallery.com

المعيار الثاني -:وجود وثيقة لرسالة المؤسسة

المؤشر

المستوى 4

الشواهد واالدلة

* تشارك هيئة ا إالدارة والمعلمون دائما في صياغة الرسالة * .الخطة السنوية للمؤسسة.
أ
* وثيقة الرسالة
 -2تشارك
.
الرسالة
صياغة
في
مناء
اال
مجلس
يشارك
*
أ
ا إالطراف المعنية
* كشوف باسماء المشاركين في صياغة
أ
أ
بالعملية *يشارك ممثلي عن اولياء االمور في صياغة الرسالة.
الرسالة.
التعليمية في *تشارك المؤسسات التربوية في المجتمع في إاعداد رسالة * محاضر اجتماعات صياغة الرسالة
صياغة الرسالة المؤسسة
 . .وموقعة من المشاركين

*يشارك الطالب في صياغة الرسالة

Company Logo

www.themegallery.com

أ
قوائم بالشواهد واالدلة
:

IGQ

أ
ويقصد بالشواهد واالدلة المصادر المتاحة
التي يمكن االستناد إاليها في تحديد مدرجات
التقدير  ،و التي تتمثل في  :السجالت المختلفة
 ،قواعد البيانات  ،محاضر االجتماعات
 ،التقارير السنوية و ملفات ا إالنجاز
( البورتيفوليو ) و سجالت الحضور
و الغياب و المقابالت  ...الخ .
Company Logo

www.themegallery.com

أ
قائمة الشواهد واالدلة الخاصة بمؤسسات التعليم قبل الجامعي :

IGQ

أ
اوال  :القدرة المؤسسية :

المجال

رؤية
المؤسسة
ورسالتها
Company Logo

السجالت

أ
أ
أ
سجل انتخاب المعلمين واالمناء و اولياء االمور.
أ
سجالت اجتماعات اعضاء المجتمع المدرسي .
أ
سجالت اجتماعات مجلس االمناء .
سجالت اجتماعات المجتمع المحلي و المجتمع
المدرسي .
سجالت النشرات التعليمية و ا إالدارية
سجالت البحث العلمي و الدراسات

المحاضر

محاضر اجتماعات الجمعية العمومية .
أ
محاضر اجتماعات مجلس االمناء .
محاضر اللقاءات واالجتماعات الدور .ية
مع العاملين .
محاضر صياغة و مراجعة رؤية المؤسسة

www.themegallery.com

IGQ

رؤية المؤسسة ورسالتها

الخطط

خطة التطوير و التجديد .
الخطة االستراتيجية
للتعليم .
خطة ا إالشراف و المتابعة و
التقويم
Company Logo

قواعد
البيانات

أ
اسماء العاملين بالمؤسسة و بياناتهم .
أ
اسماء العاملين بالمؤسسة و المشاركين في صياغة
الرؤية و الرسالة .
أ
اماكن وجود رؤية المؤسسة و رسالتها .
بيان بعدد التالميذ بالمؤسسة .
أ
اسماء و بيانات المتسربين

نتائج
و تقارير

الصورة النهائية لرؤية المؤسسة و
رسالتها .
تقارير التقييم الذاتي للسنوات
السابقة .
تقارير المدرسة السنوية

www.themegallery.com

IGQ

أ
اكمل المربعات التالية من ( )1إالى ( )9في كل االتجاهات
بحيث تساوي النتيجة ( .) 15

6

5
4
24

Company Logo
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1 الحل

IGQ

8
3
4

1
5
9

6
7
2
25
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Company Logo

المجال الثاني -القيادة و الحوكمة

IGQ

أ
 1.2المعيار االول-توافر تنمية مهنية فعالة للكوادر
 .2.1.1تعمل القيادة على تفعيل
Add Your Text
دور وحدة التدريب و الجودة
 .2.1.2تشجع القيادة العاملين على أاجراء
البحوث التي تتناول مشكالت التعليم و قضاياه

 .3.1.2تساند القيادة عمليات
التجديد و المبادرات ا إالبداعية
 .4.1.2تشجع القيادة المعلم على
أ
االستخدام االمثل للتكنولوجيات المتقدمة
Company Logo

www.themegallery.com

IGQ

المجال الثاني -القيادة و الحوكمة
 2.2المعيار الثاني -دعم عمليتي التعليم و التعلم
 .1.2.2تدعم القيادة بيئة التعلم
المتمركز حول المتعلم.
 2.2.2تتبع نظم متنوعة لمتابعة تقدم
أ
المتعلمين دراسيا في ضوءا الهداف
أ
 .3.2.2تسعى القيادة إالى توفير اليات لمشاركة االطراف
المعنية للحد من ضعف حضور الطالب و التسرب

المؤشرات

 .4.2.2تتبع القيادة نظما لمتابعة أاداء
المعلمين في المؤسسة و تقويمهم
 .5.2.2تدعم القيادة العمل الجماعي و تحفزه
6.2.2
Company Logo

تعمل القيادة على التواصل .
على كافة المستويات.
www.themegallery.com

IGQ

المجال الثاني -القيادة و الحوكمة
 .3.2وجود نظام للحوكمة الرشيدة المعيار الثالث-

المؤشرات

أ
 1.3.2تتبع القيادة اساليب ديمقراطية في إادارة المؤسسة و اتخاذ القرار و مشاركة
أ
مجلس االمناء

 .2.3.2توظف القيادة التشريعات و القوانين بما يحقق فعالية المؤسسة

Company Logo
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IGQ

المجال الثاني -القيادة و الحوكمة
.4.2المعيار الرابع – وجود نظام مالي و أادارى متطور

.1.4.2توظف القيادة بنود الميزانية بفعالية وفقا لخطة التحسين المؤسسي
الفعلية.

المؤشرات

.2.4.2تطبق القيادة نظاما متقدما للمساءلة و المحاسبية على المستويين الفردي الجماعي .

 3.4.2المسؤوليات للعالمين بها وتوزيعها  .القيادة نظاما متطور في تحديد تتبع

Company Logo
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ثانيا  -:مقاييس التقدير لمجال
القدرة المؤسسية

IGQ

القدرة
المؤسسية

Company Logo
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر
 1تعمل
القيادة على
دور تفعيل
وحدة
التدريب و
الجودة

أ
المعيار االول :توفر تنمية مهنية فعالة للكوادر:

المستوى 4

* تتيح المؤسسة دائما الفرص المناسبة للعاملين بها لتنفيذ برامج محاضر اجتماعات
وحدة التدريب و الجودة
وحدة التدريب و الجودة و أانشطتها
* توفر الوقت المناسب للمستفيدين لتنفيذ برامج وحدة التدريب و الجداول الزمنية لتدريب العاملين تتضمن
االحتياجات و المسؤوليات
الجودة و أانشطتها
خطة لمتابعة إاعمال الوحدة مطبوعة –
* توفر الكوادر البشرية و المواد التعليمية الالزمة لتنفيذ خطة
الك ترونية
أ
الوحدة
قاعدة بيانات باسماء المدربين و المتدربين و
نوع الدورة التدريبية و مدتها
* تتابع تنفيذ خطة الوحدة ومدى ارتباطها بخطة التحسين
أ
كشف حوافز باسماء العاملين في التدريب و
بالمؤسسة
أ
الجودة
*تستثمر مخرجات وحدة التدريب و الجودة في تحسين االداء
أ
بطاقات تقيم اداء العاملين
المؤسسي

*توفر الحوافز لتشجيع العاملين بالوحدة و المستفيدين منها

Company Logo

الشواهد واألدلة

. . .نماذج إالنتاج المتدربين

www.themegallery.com

المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

أ
المعيار االول :توفر تنمية مهنية فعالة للكوادر:

المستوى 4

الشواهد واألدلة

* توفر المؤسسة دائما لقاءات لزيارة وعى المعلمين و
*محاضر اجتماعات مناقشة خطة البحوث* خطة
أ
المؤسسة
تصمم
*
نتائجها
و
البحوث
هذه
همية
با
العاملين
بحثية مك توبة و متفق عليها *سجالت مك تبية و
أ
الك ترونية*كشوف باسماء المشاركين في البحوث
خطة بحثية إاجرائية بمشاركة العاملين * يشارك جميع
العاملين في إاجراء ما تقوم به المؤسسة من بحوث إاجرائية ا إالجرائية*محاضر اجتماعات لمناقشة نتائج
أ
أ
االبحاث مع المدارس االخرى و الجهات
تهدف إالى حل المشكالت الحقيقية التي تواجه المؤسسة و
البحثية*نشر نتائج البحوث على الموقع
تدعم خطط التحسين*توفر حوافز لتشجيع العاملين وحثهم االلك تروني*برامج تدريبية على مهارات البحث
أ
على إاجراء البحوث ا إالجرائية *.تستثمر نتائج البحوث
العلمي التربوي *سجل انشطة وحدة التدريب

 -2تشجع
القيادة العاملين
أ
على اجراء
البحوث التي
مشكالت
تتناول
أ
التعليم و قضاياه تضع نتائج البحوث *ا إالجرائية لتحسين االداء بالمؤسسة.
أ
على موقعها االلك تروني وتتلقى التغذية الراجعة بشانها.
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

أ
المعيار االول :توفر تنمية مهنية فعالة للكوادر:

المستوى 4

الشواهد واألدلة

*محاضر اللقاءات الخاصة بعملية ا إالصالح
*تعقد القيادة دائما لقاءات لنشر الوعى بخطط اصالح
و التطور ورقية أاو الك ترونية*كشوف
وتطوير المدرسة وتدارسها وتطورها *تحرص على مشاركة
 3تساند القيادة
الحوافز للعاملين *سجالت المتابعة و
العاملين و المعنيين في التخطيط للتغير و التجديد و
التقويم مطبوعة-الك ترونية*سجالت بفرق
عمليات التجديد ا إالبداع التربوي*تشكيل فرق عمل لتنفيذ خطط التغير
و المبادرات والتجديد التربوي *تتيح فرصا لتحفيز العاملين و المعنيين التنفيذ و مسئولياتها* خطط ونتائج
التنفيذ على الموقع االلك تروني *وجود
على المبادرات ا إالبداعية*تقييم نتائج تنفيذ خطط التغير
ا إالبداعية
والتجديد التربوي مرحليا وفى نهاية كل برامج*توثق المدرسة نماذج المبادرات ا إالبداعية
نواتج هذة البرامج و تعلنها على موقعها االلك تروني
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

أ
المعيار االول :توفر تنمية مهنية فعالة للكوادر:

المستوى 4

الشواهد واالدلة

*سجالت الدورات التدريبية للمعلمين و
 -4تشجع القيادة *توفر القيادة دائما بيئة مناسبة لتوظيف التكنولوجيا
العاملين *سجالت استخدام المستحدثات
المتقدمة فى العملية التعليمية
المعلم على
استخدام االمثل *تنظم دورات تدريبية للمعلمين على استخدام التكنولوجيا التكنولوجية *وجود وسائط تعليمية و
الك ترونية و برمجيات أاقراص
للتكنولوجيا
المتقدمة
المتقدمة
*توفر اساليب الك ترونية التعليم و تعلم الدراسية المتقدمة * أادوات تقويم الك ترونية CDsمدبجة
*حجرة وسائط تعليمية *موقع انترنت
*توفر المؤسسة
موقعا على االنترنت يسهل عمليات المعلم و للمؤسسة * سجالت استخدام مواقع
المتعلمين و أاولياء أاالمور
ا إالنترنت *وجود بريد الك تروني للمؤسسة
* توفر اساليب الك ترونية معاونة في تقويم أاداء المتعلمين
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

المعيار الثاني – دعم عمليتي التعليم و التعلم

المستوى 4

الشواهد واالدلة

-1تدعم القيادة *تعمل القيادة دائما على ضرورة استخدام اساليب *محاضر الجلسات مع المعلمين و
أ
المتعلمين بالمدرسة و أاولياء االمور حول
بيئة التعلم تدريس متمركزة حول المتعلم*تعمل على ضرورة
التعلم النشط *الئحة لنظام الحوافز
المتمركز حول تنوع االنشطة التعليمية المختلفة *تشجع المشاركة
أ
*دليل لشرح افضل الممارسات المتعلم
المتعلم
فى وضع االنشطة و تصميمها*تشجع المتعلمين على مطبوعة الك تروني * محاضر الجلسات مع
أ
استخدام مهارات التعلم الذاتي *تضع المؤسسة
المعلمين و أاولياء االمورومجلس االمناء
أ
أ رأ
تنوع
همية
ا
مو
اال
ولياء
ال
نظاما إاعالميا يوضح
لمناقشة مشكالت المتعلمين *وجود
سياسات معلنة للتشجيع على التعلم
استراتيجيات التعلم
النشط و الذاتى*وجود جماعات نشاط
أ
ووجود معارض لالنشطة
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

المعيار الثاني – دعم عمليتي التعليم و التعلم

المستوى 4

الشواهد واالدلة

أ
-2تتبع نظم *توفر القيادة دائما من مجموعة متنوعة من ادوات *انواع متعددة من االختبارات فى
جوانب التعلم النشط *برامج لرعاية
متنوعة لمتابعة تقويم المتعلمين معرفى مهارى وجدانى تدعم
ذوى االحتياجات الخاصة *قاعدة
تقدم المتعلمين استخدام اختبارات اختبارات تشمل جميع
بيانات الك ترونية*بطاقات االداء
دراسيا في ضوءا المستويات المعرفية *تضع نظاما دوريا واضح
أ
الرسال بطاقة االداء المدرسى الى اولياء االمور *تعد المدرسى *تقارير الطالب
الهداف
قاعدة بيانات لتتبع مستوى اداء المتعلمين بشكل الشهرية*ملف انجاز الطالب
دورى*تضع نظاما لمتابعة اداء ذوى االحتياجات
الخاصة الموهوبين /المتفوقين/المعوقين
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر
 -3تسعى القيادة إالى
توفير اليات لمشاركة
أ
االطراف المعنية
للحد من ضعف
حضور الطالب و
التسرب

المعيار الثاني – دعم عمليتي التعليم و التعلم

المستوى 4

الشواهد واالدلة

*تعد القيادة دائما خططا متنوعة لتوعية المتعلمين و اولياء *نماذج من طرق التوعية لوحات
االمور و المجتمع المحلى باهمية التعلم*تكون لجان مشتركة نشرات ملصقات سجالت
بين المؤسسة المعلمين االخصائيين ...الخ و المعنيين و ندوات ....الخ *خطط مك توبة
اولياءاالمور و المجتمع المحلى و مجلس االمناء لتنفيذ
للتوعية*سجالت االجتماعات
خططالتوعية*تيسر مشاركة فعالة من االطراف المعنية
*قاعدة بيانات بالمشتركين من
اولياء االمور و المجتمع السرى و مجلس االمناء لتحفيز
المتعلمين ماديا و معنويا على االنتظار فى الدراسة *تجرى المجتمع المحلى *ملف انجازا
دراسات للتعرف على االسباب الحقيقة لضعف الحضور و الطالب *الجدول المدرسى
التسرب *توفر مرونة فى الجدول بما الظروف البيئية و
احتياجات المجتمع المحلى
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

المعيار الثاني – دعم عمليتي التعليم و التعلم

المستوى 4

 -4تتبع القيادة * تعد القيادة دائما وسائل تقويم ذاتى للمعلمين
أ
نظما لمتابعة اداء *تتقبل اراء اولياء االمور و مجلس االمناء الخاصة
المعلمين في بتقويم المعلمين*تشجع اسلوب تقويم الزمالء
لبعضهم البعض *تشجع تقييم المتعلمين و
المؤسسة و
المعلمين *تقدم تغذية راجعة للمعلمين حول
تقويمهم
نتائج تقويم ادائهم *تستعين دائما بالمؤسسات
الخارجية المتخصصة لتحسين اداء المعلمين

Company Logo

الشواهد واالدلة

سجالت لنتائج
التقويم*محاضر اجتماعات
مع مجلس االمناء تتعلق
بخطة التقويم*خطة
للتقويم مك توبة و معلنة
*ملفات إانجازات المعلمين

www.themegallery.com

المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

المعيار الثاني – دعم عمليتي التعليم و التعلم

المستوى 4

 -5تدعم القيادة *تتبع القيادة دائما اسلوبا منظما لتلقى مقترحات و
العمل الجماعي و شكاوى المعلمين و العاملين بالمؤسسة *تشجع
الك فاءات من المعلمين و العاملين و تسند اليهم
تحفزة
و تمنحهم حوافز مادية و معنوية*تحرص على
اشراك المعلمين و العاملين فى انشطة اجتماعية
جماعي منظمة * تحرص على التعرف على مستوى
رضا العاملين بالمؤسسة بصفة مستمرة

Company Logo

الشواهد واالدلة
*الئحة داخلية للمدرسة *صندوق
شكاوى و مقترحات *خطة دورية
إالشراك المعلمين فى إادارة
المدرسة*كشوف حوافز *بيان
أ
باالنشطة االجتماعية لعاملين
بالمدرسة*ادوات لقياس رضا
العاملين *وجود برامج جماعية
يشارك فيها غالبية العاملين
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

لمعيار الثاني – دعم عمليتي التعليم و التعلم

المستوى 4

الشواهد واالدلة

* مخاطبات ومراسالت من والى الجهات
 -6تعمل القيادة * تعمل القيادة دائما على التواصل بين المؤسسة
االدارية* محاضر اجتماعات القيادة مع
على التواصل ومستويات االدارة االخرى (المديرية-االدارة *)....-تعقد
لقاءات دورية مع جميع المعنيين (مجلس امناء –معلمين المعنيين (معلمين – متعلمين –
على كافة
اداريين)*محاضر جلسات مجلس االمناء*
–معلمين – اداريين)فى المؤسسة* تيسر فرصا الولياء
صندوق المقترحات* جدول معلن
المستويات االمور للتواصل الفعال مع جميع العاملين بالمؤسسة
لمواعيد لقاءات اولياء االمور مع إادارة
لالستفادة من مقترحاتهم* تتيح تواصل دائما وفعاال مع
أ
مؤسسات المجتمع المحلى (الجمعيات االهلية والمؤسسات المدرسة* وجود مقترحات على الموقع
الخدمية)* تشجع التواصل مع المجتمع الخارجي عبر الموقع االلك تروني من أافراد المجتمع المحلى
االلك تروني للمؤسسة لالستفادة من جميع المقترحات
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

أ
 -1اتباع اساليب
ديمقراطية في
إادارة المؤسسة و
اتخاذ القرار و
مشاركة مجلس
أ
االمناء

Company Logo

المعيار الثالث وجود نظام للحوكمة الرشيدة

المستوى 4

الشواهد واالدلة

*تتبع القيادة دائما اسلوب الحوار فى الوصول الى
القرارات من خالل اللجان المعنية و المشكلة
داخل المؤسسة *تشرك جميع المعلمين و العاملين
فى المؤسسة فى التخطيط و التنفيذ لخطط تطوير
المؤسسة *تشرك مجلس االمناء فى اتخاذ القرارات
المهمة *تشرك المعلمين و العاملين فى عالج
المشكالت التى تواجة المؤسسة *تشرك الطالب فى
وتنفيذ خطط المؤسسة وضع

*محاضر جلسات وضع السياسات
العامة للمؤسسة توضح اشتراك
المعنيين فى وضع السياسات و
اتخاذ القرارات*سجالت متابعة
المشكالت و حلها *سجل
اجتماعات مجلس االمناء *الخطة
السنوية للمؤسسة
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المعيار الثالث وجود نظام للحوكمة الرشيدة

المستوى 4
المؤشر
-2توظف القيادة *تطبق القيادة دائما اللوائح و القوانين على
التشريعات و جميع المعلمين والعاملين بالمؤسسة دون
القوانين بما تمييز او مجاملة*تتبع المرونة فى تطبيق
يحقق فعالية
المؤسسة اللوائح و القوانين *تفسر اللوائح و القوانين
المنظمة للعمل فى اطار من الشفافية و
الوضوح*تضع ل إالعالم باللوائح و القوانين
المنظمة للعمل بها

Company Logo

الشواهد واالدلة
*اللوائح و القوانين معلنة لجميع
المعنيين *وجود ثقافة مساندة
ل إالصالح *دفتر 130احوال العاملين
*ملفات العاملين
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

المعيار الرابع وجود نظام مالي و أادارى متطور

المستوى 4

الشواهد واالدلة

*محاضر اجتماعات وضع قواعد صرف
-1توظف القيادة *تعد القيادة دائما قواعد صرف الميزانية بما يحقق رؤية
الميزانية توضح المشاركين فى وضعها
بنود الميزانية المدرسة و رسالتها
بفعالية وفقا *يشارك فى وضع قواعد صرف الميزانية المعنيون بالمؤسسة *الئحة مك توبة و معانة لقواعد الصرف
لخطة التحسين ومجلس االمناء
*تقاير للمراجعة الدورية الوجة صرف
المؤسسي الفعلية *تعلن قواعد انفاق الموارد المالية للمؤسسة علي جميع
الميزانية
العاملين والمعنيين
تراعي قواعد صرف الميزانية  ،ترشيد ا إالنفاق

أ
توجد مراجعة دورية ومننتظمة الوجه صرف الميزانية

تتسم قواعد الصرف ببساطة ا إالجراءات
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر

المعيار الرابع وجود نظام مالي و أادارى متطور

المستوى 4

الشواهد واالدلة

 2تطبق القيادة تضع القيادة دائما الئحة معلنة للمحاسبية علي المستويين محاضر اجتماعات وضع الالئحة تضم
المشاركين في وضعها
نظاما متقدما الجماعي والفردي
الئحة مك توبة ومعلنة للمحاسبية .
تشرك المعنيين بالمؤسسة في وضع قواعد المساءلة
للمساءلة
والمحاسبية علي والمحاسبية
توجد تقارير توضح القواعد المحاسبية
تعد تقارير بصفة دورية للمحاسبية مك توبة ومعلنة للجميع  .التي تم تطبيقها وسبب التطبيق .
المستويين
توجد عدالة واضحة في تطبيق قواعد المحاسبية .
توجد الئحة للحوافز
الفردي
أ
تعلن قواعد المحاسبية علي الموقع اال لك تروني للمؤسسة  .لوحة شرف للعاملين المتميزين .
والجماعي
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المجال الثاني  -:القيادة و الحوكمة:

المؤشر
 3تتبع القيادة
نظاما متطورا في
تحديد
المسئوليات
للعاملين بها
وتوزيعها .

Company Logo

المعيار الرابع وجود نظام مالي و أادارى متطور

المستوى 4

الشواهد واالدلة

*تضع القيادة دائما خطة واضحة ومعلنة لتوزيع المهام والمسئوليات علي خطة مك توبة ومعلنة لتوزيع المسئوليات والمهام
جميع العاملين بالمؤسسة بما يحقق خطة التحسين
تفويضات مك توبة للمسئوليات واضحة ومحددة .
*تضع معايير واضحة ومعلنة لتوزيع المسئوليات والمهام في ضوء
نشرة مك توبة ومعلنة للمسئوليات والمنوطين
مهارات العاملين بالمؤسسة .
بتنفيذها .
أ
.
والمسئوليات
الصالحيات
لتفويض
وقواعد
سس
ا
*تحدد
تقرير مراجعة المسئوليات والمهام .
*تضع نظاما للمراجعة الدورية لتنفيذ المسئوليات والمهام المنوط بها كل خطة طوارئ مك توبة ومعلنة توضح المسئوليات
فرد في المؤسسة .
والمسئولين عنها .
*تضع خطة طوارئ واضحة ومعلنة لتوزيع المهام والمسئوليات عل
أ
جميع العاملين بالمؤسسة في االزمات .
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أ
قوائم بالشواهد واالدلة
:

IGQ

أ
ويقصد بالشواهد واالدلة المصادر المتاحة
التي يمكن االستناد إاليها في تحديد مدرجات
التقدير  ،و التي تتمثل في  :السجالت المختلفة
 ،قواعد البيانات  ،محاضر االجتماعات
 ،التقارير السنوية و ملفات ا إالنجاز
( البورتيفوليو ) و سجالت الحضور
و الغياب و المقابالت  ...الخ .
Company Logo
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-2القيادة و الحوكمة المؤسسية
السجالت
سجالت التدريب سجالت البحث
أ
العلمي و الدراسات  .سجالت االنشطة
و الخدمات المجتمعية  .سجالت ا إالشراف و المتابعة .
سجالت متابعة المشكالت و حلها
سجالت الحوافز للعاملين و ا إالداريين .
سجالت الحضور و االنصراف .السجالت المالية و ا إالدارية
أ
سجالت القائمين بتنفيذ التطوير ( تشغيل – اعطال )... -
أ
أ
دفتر  130احوال العاملين  .دفتر  68اجازات .
ملف العاملين  .دفتر  20بنك ( ميزانية المدرسة)
دفتر  123المتحصالت ( إايرادات الرسوم – تبرعات )

Company Logo

IGQ
المحاضر

محاضر اجتماعات القيادة مع المعنيين (
معلمين – إاداريين – متعلمين )
أ
محاضر اجتماعات القيادة مع مجلس االمناء .
محاضر اجتماعات القيادة مع أاعضاء المجتمع
المحلي .
محاضر اجتماعات مناقشة خطط وحدة
التدريب .
أ
محاضر االجتماعات الخاصة باعمال ا إالصالح و
التطوير
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القيادة و الحوكمة المؤسسية

الخطط
قواعد البيانات

خطط التدريب .
خطة ا إالشراف و المتابعة
خطة التطوير و التجديد
أ
خطط االنشطة .
خطط التوعية
خطة العمل السنوية
خطط الطوارئ

Company Logo

القرارات و النشرات الدورية .
أاسماء العاملين بالمؤسسة و مهاراتهم و
احتياجاتهم التدريبية .
أاسماء المدربين و المتدربين بالمؤسسة
أادوات التقويم .
قائمة بالدورات التدريبية و أانواعها و المستفيدين
منها .
الوسائط التعليمية و ا إال لك ترونية بالمؤسسة .
أ
قائمة باسماء البحوث ا إالجرائية و القائمين بها

IGQ
نتائج و تقارير
الالئحة الداخلية للمؤسسة .
نتائج عمليات التقويم .
ملفات ا إالنجاز ( الطالب –
المعلمين )
أ
تقارير المراجعة الدورية الوجه
صرف الميزانية .
تقارير مراجعة المسئوليات و
المهام
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IGQ

أ
اك تب اك ثر عدد ممكن من الكلمات المكونة
أ
أ أ
من اربع احرف وتبدا بحرف ( ج )
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المجال الثالث:الموارد البشرية والمادية للمؤسسة
أ
.1.3المعيار االول
توافرا لموارد البشرية وتنميتها

 1.1.3يوجد بالمؤسسة
نظم للتنمية البشرية
والمهنية

Company Logo

المؤشرات

 2.1.3تطبق المؤسسة
اليات قياس وتقييم ك فاءة
مواردها البشرية توظيف
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المجال الثالث:الموارد البشرية والمادية للمؤسسة
.2.3المعيار الثاني
توافر الموارد المادية وتنميتها
 1.2.3تتوافر في
المؤسسة المعامل
أ
واالجهزة والمعدات
أ
الالزمة لتفعيل االنشطة
التربوية المختلفة

Company Logo

 2.2.3تتوافر
مك تبة مزودة
بالمصادر المناسبة
وتستخدم بفاعلية

IGQ
المؤشرات

 3.2.3تتوافر
بالمؤسسة البنية
المعلوماتية وشبكة
معلومات وقواعد بيانات
أ
تيسر اعمالها

 4.2.3تتبع المؤسسة
نظاما للدعم الفني
وصيانة المعامل
أ
واالجهزة والمعدات
أ
المتاحة يخدم اغراضها

 5.2.3تتوافر
للمؤسسة الموارد
المالية الكافية
أ
لتحقيق اهدافها.
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المجال الثالث:الموارد البشرية والمادية للمؤسسة
.3.3المعيار الثالث
وجود مبنى مدرسي مالئم
 1.3.3يستوفى
المبنى المدرسي
المواصفات
التربوية
والهندسية

Company Logo

 2.3.3يستوفى
المبنى المدرسي
أ
مواصفات االمن
والسالمة المطلوبة

IGQ

المؤشرات
 3.3.3يوظف
المبنى المدرسي
لخدمة العملية
التعليمية

4.2.3
توافر أاماكن مناسبة
أ
لممارسة االنشطة
التربوية

 5.5.3يراعى في المبنى
المدرسي متطلبات
استيعاب ذوى
االحتياجات الخاصة
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ثانيا  -:مقاييس التقدير لمجال
القدرة المؤسسية

IGQ

القدرة
المؤسسية

Company Logo
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أ
المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة  .المعيار االول  :توافر الموارد البشرية وتنميتها :

المؤشر

المستوى 4

تقوم المؤسسة دائما بتقييم احتياجاتها من الموارد البشرية
 1يوجد
بالمؤسسة نظم تحصر الموارد البشرية التعليمية وا إالدارية المتاحة.
للتنمية البشرية تضع خطة للتنمية المهنية للموارد البشرية المتاحة

والمهنية

تفعل دور وحدة التدريب والجودة في تنفيذ خطة التنمية المهنية
للموارد البشرية المتاحة .
توفر فرصا مناسبة للتنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين (
أ
ا إالداريين  ,االخصائيين  ,والمعلمين )..بها

الشواهد واالدلة
دراسة احتياجات الموارد البشرية .
خطة تنمية الموارد البشرية .
عدد الكوادر المدربة .
دراسة تقويم للنمو في الموارد
البشرية .

سجل برامج التدريب التى تطرحها
المؤسسة لجميع العاملين .

تتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي الستكمال العجز
في الموارد البشرية المطلوبة .

Company Logo
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المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة

المؤشر

 .المعيار الثاني  :توافر الموارد المادية وتنميتها

المستوى 4

أ
 1تتوفر
توجد بالمؤسسة دائما المعامل واالجهزة
أ
في
والمعدات الالزمة لجميع االنشطة التربوية .
أ
المؤسسة المعامل تناسب سعة المعامل اعداد الطالب وفقا للخطة
أ
واالجهزة
الدراسية.
والمعدات
أ
تتوفر جميع االدوات والمواد الالزمة لتشغيل
الالزمة
أ
لتفعيل
المعامل والمعدات واالجهزة .
أ
نشطة
اال
يوجد فنيون ل إالشراف علي المعامل ومعاونة
التربوية
المستخدمين.
المختلفة
تستخدم المعامل بكامل طاقتها المكانية
والرمانية .
Company Logo

الشواهد واالدلة
أ
خطة االنشطة بالمؤسسة
معدل عدد الطالب للمعمل .
معدل عدد الطالب لبعض
أ
االجهزة
أ
( الحاسب اال لي االجهزة
الرياضية )
سجل فني المعامل .
سجل توريدات معدات ومواد
تشغيل المعامل

خطة إاشغال المعامل .
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المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة .

لمعيار الثاني  :توافر الموارد المادية وتنميتها :

المستوى 4

المؤشر

 2تتوافر مك تبة مزودة توجد دائما بالمؤسسة قاعة خاصة للمك تبة ومناسبة من حيث (
بالمصادر
ا إالضاءة التهوية )..
المناسبة
يشرف علي المك تبة كادر متخصص
وتستخدم
بفعالية .
توجد بالمؤسسة مجموعات كمية من الك تب تتناسب مع أاعداد
الطالب ومتنوعة العناوين تفي باحتياجات المتعلمين .
أ
يستخدم الطالب المك تبة كاحد أاساليب التعليم والتعلم .
يتم مراجعة محتويات المك تبة وا إالضافة إاليها سنويا .
يستخدم المك تبة معظم طالب المؤسسة خارج أاوقات الدراسة .
تتصل المك تبة با إالنترنت .

Company Logo

الشواهد واالدلة
حجرة المك تبة وتجهيزاتها .
أ
قوائم اعداد الك تب .
قوائم عناوين وموضوعات
الك تب .
سجالت زيارة المك تبة اليومية
أ
واالسبوعية.
مشرف مؤهل للمك تبة .
ساعات عمل المك تبة .
سجل استخدام المك تبة في غير
أ
اوقات الدراسة
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المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة .

المؤشر
 3تتوافر بالمؤسسة
البنية
المعلوماتية
وشبكة
معلومات
وقواعد بيانات
أ
تيسر اعمالها .

المعيار الثاني  :توافر الموارد المادية وتنميتها

المستوى 4
توفر دائما المؤسسة العدد المطلوب من الحواسب وبرمجيات
للتخطيط وا إالدارة والمتابعة المدرسية والتي تفي باالحتياجات
ا إالدارية والتعليمية.
تتصل جميع حواسب ا إالدارة بشبكةة داخلية .
تتصل بشبكة ا إالنترنت ولها موقع عليها .
توجد قاعدة بيانات متكاملة تضم بيانات الطالب والعاملين
والموارد المادية والمالية .
تستعين بكوادر مدربة علي استخدام الحاسب اال لي في ا إالدارة
والتخطيط والمتابعة.
تستخدم قواعد البيانات في ا إالدارة والتخطيط والمتابعة .

Company Logo

الشواهد واالدلة
عدد الحواسب الصالحة
برمجيات ل إالدارة المدرسية
شبكة اتصال داخلية .
نقط اتصال نشطة با إالنترنت
موقع محدث علي االنترنت
قواعد بيانات .
كوادر مدربة علي استخدام شبكة
المعلومات وقواعد البيانات .
سجل بمستخدمي نظام المعلومات
أ
واغراض االستخدام .
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المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة .
المعيار الثاني  :توافر الموارد المادية وتنميتها :

المؤشر
 4تتبع المؤسسة نظاما للدعم
الفني وصيانة المعامل
أ
واالجهزة والمعدات
أ
المتاحة يخدم اغراضها
.

Company Logo

المستوى 4
يوجد دائما بالمؤسسة مسئول للدعم الفني
والصيانة .
يوجد لوازم الصيانة السريعة
يوجد سجل محدث للصيانة الدورية .
أ
تلتزم تحديث االجهزة والمعدات.

الشواهد واالدلة
سجالت الصيانة الدورية
جهة الدعم الفني الخارجى
والصيانة .
مسئول الدعم الفني الداخلي
والصيانة .
أ
سجالت أاعداد االجهزة الصالحة
.
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المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة .
المعيار الثاني  :توافر الموارد المادية وتنميتها :

المؤشر
 5تتوافر للمؤسسة
الموارد المالية
الكافية لتحقيق
أ
اهدافها

Company Logo

المستوى 4
توفر دائما المؤسسة مصادر ذاتية لزيادة الموارد مالية
.
تحدد الفجوة المالية بناء علي حطة التنمية .
تحدد المؤسسة مواطن الهدر المالي وتعمل علي
تالفيها .
تتعاون مع المجتمع المحلي في سد الفجوة المالية
المتبقية

الشواهد واالدلة
ميزانية مالية للمدرسة موضحا بها
مصادر التمويل .
تقرير عن مبادرات التمويل الذاتي
وفعاليتها .
تقرير مالي عن الموارد المالية
المتاحة من التعاون مع المجتمع
المحلي
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المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة .
المعيار الثالث  :توفر مبنى مدرسي مالئم :

المؤشر
 1يستوفي المبنى المدرسي
المواصفات
التربوية والهندسية

المستوى 4
يتناسب دائما الموقع الجغرافي للمؤسسة مع المواصفات الهندسية
المحددة.
أ
تتناسب المرافق الصحية مع اعداد طالب المؤسسة .
أ
توجد الحوائط والحجرات والفصول والساللم واالرضيات في حالة
مناسبة .
يتوفر في مرافق المبنى (الفصول والمكاتب  )...المواصفات
التربوية.
أ
واالفنية مع عدد الطالب .
تتناسب مساحات المالعب

الشواهد واالدلة
الخريطة الهندسية للمبنى موضحة
عليها المساحات .
سجالت المرافق .
سجالت الفحص والصيانة للمالعب
أ
واالفنية .
سجل الفحص الهندسي لحالة
أ
الحوائط والساللم واالرضيات .
أ
تقارير مجالس االمناء
الخطة السنوية للمؤسسة.

Company Logo
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المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة .
المعيار الثالث  :توفر مبنى مدرسي مالئم :

المستوى 4

المؤشر

أ
توجد بالمؤسسة دائما خطة مفعلة لتحقيق مبادئ االمن
 2يستوفي
والسالمة بالمؤسسة .
المبنى
أ
توفر ا إالمكانات الالزمة لتنفيذ برامج السالمة واالمان .
أ
و
من
اال
المدرسي مواصفات
توجد برامج لتدريب العاملين والطالب بالمؤسسة علي تنفيذ
أ
برامج االمن والسالمة.
السالمة .
أ
توجد الية للمتابعة الدورية لوسائل االمن والسالمة بالمؤسسة
.
توفر قاعدة بيانات عن جميع الطالب لالتصال أباولياء أاالمور

الشواهد واالدلة
أ
خطة االمن والسالمة
للمؤسسة .
لوحات إارشادية .

في حالة الطوارئ .
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المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة .
المعيار الثالث  :توفر مبنى مدرسي مالئم :

المؤشر
 3يوظف
المبنى
المدرسي
لخدمة
العملية التعليمية

Company Logo

المستوى 4
تستخدم دائما المؤسسة جميع فراغات المبنى االستخدام
أ
االمثل
أ
تستخدم مرافق المبني لالغراض المخصصة لها.
يراعي في الجدول الدراسي استخدام جميع الفراغات علي
أ
مدار االسبوع .
توفر نظام للتحفيز لتقديم أافكار متجددة لالستخدام
أ
االمثل للمبنى

الشواهد واالدلة
مقارنة الخريطة الهندسية
للمبنى وخريطة إاشغال
المبنى
الجداول الدراسية وفق
الفراغات .
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المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة .
المعيار الثالث  :توفر مبنى مدرسي مالئم :

المؤشر
 4توافر أاماكن
مناسبة
لممارسة
أ
االنشطة
التربوية .

Company Logo

المستوى 4
أ
توجد بالمؤسسة دائما أاماكن لممارسة جميع االنشطة التربوية .
أ
تناسب سعة أاماكن االنشطة جميع أاعداد الصفوف والفصول
والطالب وفق للخطة الدراسية
أ
أ
تتوفر جميع االدوات والمواد الالزمة لتشغيل أاماكن االنشطة
أ
يوجد فنيون متخصصون ل إالشراف علي أاماكن االنشطة ومعاونة
المستخدمين .
أ
أ
تستخدم اماكن االنشطة بكامل طاقتها .

الشواهد واالدلة
أ
أ
مسح الماكن االنشطة .
أاعداد الصفوف/
الفصول /الطالب .
الخطة الدراسية موضحا
أ
عليها نوعية االنشطة
التربوية .
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المجال الثالث  :الموارد البشرية والمادية للمؤسسة .
المعيار الثالث  :توفر مبنى مدرسي مالئم :

المؤشر
 5يراعى في المبنى
المدرسي
متطلبات
استيعاب ذوي
االحتياجات
الخاصة .

Company Logo

المستوى 4
يتوفر دائما بالمبنى ممرات تصلح الستخدام
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة .
يوجد حجرة للمصادر مناسبة الحتيجات الطالب
ذوى االحتياجات الخاصة .
يوجد دورات مياه معدلة لتناسب استخدام الطالب
ذوى االحتياجات الخاصة بالمؤسسة .
أ
يناسب تصميم حجرات الدراسة واالنشطة الطالب
ذوي االحتياجات الخاصة .

الشواهد واالدلة
حجرة المصادر وتجهيزاتها .
عدد دورات المياه المجهزة .
عدد المطالع المتوفرة.
أاعداد الطالب ذوي االحتياجات
الخاصة .
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أ
قوائم بالشواهد واالدلة
:

IGQ

أ
ويقصد بالشواهد واالدلة المصادر المتاحة
التي يمكن االستناد إاليها في تحديد مدرجات
التقدير  ،و التي تتمثل في  :السجالت المختلفة
 ،قواعد البيانات  ،محاضر االجتماعات
 ،التقارير السنوية و ملفات ا إالنجاز
( البورتيفوليو ) و سجالت الحضور
و الغياب و المقابالت  ...الخ .
Company Logo
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الموارد البشرية
و المادية للمؤسسة
السجالت
سجالت العاملين و ا إالداريين .
سجل فني ي المعامل .
أ
سجل توريد المعدات و االجهزة و المعامل .
سجالت صرف الميزانية .
سجل جدول تشغيل المعامل
سجل المك تبة ( مترددين – مسابقات – استعارة)
أ
سجل االنشطة والخدمات المجتمعية
أ
سجل االنشطة و الخدمات الطالبية .
سجل مقارنة أاداء المؤسسة وفق المعايير القومية و المؤسسات أاالخرى
سجل متابعة المشكالت وحلها .
سجالت الصيانة الدورية .
سجل التبرعات المادية والعينية
سجالت صرف الميزانية
أ
سجالت دراسات الحالة لالخصائيين
Company Logo

IGQ
المحاضر
محاضر
اللقاءات
واالجتماعات
الدورية مع
العاملين
محاضر
اجتماعات
اللجان المختلفة
www.themegallery.com

الخطط

الموارد البشرية
و المادية للمؤسسة

IGQ
نتائج و تقارير

قواعد البيانات
خطة رفع الك فاءة المهنية
للعاملين .
خطة وحدة التدريب .
خطة العمل السنوية.
الخطة التدريسية .
أ
خطة االنشطة .
الخطط الزمنية ل إالنجاز .
خطة ا إالنشاءات و الصيانة .
خطة البعثات .
خطط توظيف الموارد
و ا إالمكانات .

Company Logo

أ
السيرة الذاتية العضاء المدرسة .
الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
بيانات العاملين بالمؤسسة .
أ
اجهزة الكمبيوتر و المعامل و ا إالمكانات المختلفة.
بيانات المك تبة و الك تب بها .
جهات الدعم المادي و الفني للمؤسسة
مسئولي الصيانة .
أ
اعداد المرافق و المعامل و حجرات الدراسة و
المالعب و المساحات المختلفة .
أ
اعداد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة .

اللوائح و القوانين المنظمة
للعمل .
نتائج تقارير الموارد و
الميزانيات المالية
أ
نتائج تقارير صيانة االجهزة و
المعدات.
برامج رعاية ذوي االحتياجات
الخاصة تقارير دراسات الحالة
أ
لالخصائيين االجتماعيين .
الجداول الدراسية

www.themegallery.com

IGQ
بحركة واحده كيف يمكننا اعادة ترتيب هذه أاال كواب بحيث يكون أ احدها ً
فارغا واالخر ً
ممتلئا ,بشرط عدم نقل أ اي منها
إ
من مكانه أاالصلي ؟

69

Company Logo

www.themegallery.com

المجال الرابع – المشاركة المجتمعية

IGQ

أ
.1.4المعيار االول –
وجود خطة داعمة
للمشاركة المجتمعية

.1.1.4تعد خطة
أ
للتوعية باهمية
المشاركة المجتمعية
في ضوء رؤية
المؤسسة و رسالتها
Company Logo

.2.1.4تعمل المؤسسة
على ا إالعالن
عن ا إالنجازات
المشتركة بينهما
و بين المجتمع المحلى
www.themegallery.com

المجال الرابع – المشاركة المجتمعية

IGQ

.2.4المعيار الثاني –
مساندة المؤسسة
للعمل التطوعي
.1.2.4تيسر المؤسسة
أاالولياء أاالمور
أ
ومجلس االمناء
المعينين العمل
التطوعي للمشاركة
أ
في تحقيق الجودة بها
Company Logo

 2.2.4تعد المؤسسة
أ
برنامج وانشطة
أ
لتاهيل المتطوعين
أ
من اعضاء المجتمع
المحلى و أاولياء أاالمور
للمشاركة في
أ
االنشطة المختلفة بها
www.themegallery.com

المجال الرابع – المشاركة المجتمعية

IGQ

.3.4المعيار الثالث 
وجود شراكة فعالة بين المؤسسة
أ
و االسرة و المجتمع المحلى

.1.3.4تستخدم
المؤسسة
امكاناتها البشرية
و المادية في خدمة
المجتمع المحلى
Company Logo

.2.3.4تدعم مؤسسات
المجتمع المحلى.
وتنظيماته المؤسسة
التعليمية في
أ
تحقيق اهدافها
www.themegallery.com

ثانيا  -:مقاييس التقدير لمجال
القدرة المؤسسية

IGQ

القدرة
المؤسسية

Company Logo
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المجال الرابع  :المشاركة المجتمعية :
أ
المعيار االول  :وجود ثقافة داعمة للمشاركة المجتمعية :

المؤشر
 1تعد المؤسسة خطة
أ
للتوعية باهمية
المشاركة
المجتمعية في
ضوء رؤيتها

Company Logo

المستوى 4
تشرك المؤسسة دائما جميع المعنيين ( العاملين مجلس
أ
االمناء ممثلون عن المجتمع المحلي )في وضع خطة
التوعية.
أ
تحدد مسئوليات التنفيذ واالدوار وا إالطار الزمني في خطة
التوعية
تضع اليات لتفعيل الخطة ومتابعتها ( مؤتمرات ندوات
نشرات منسقات ...الخ ).
تستخدم المؤسسة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق االتصال مع
المجتمع المحلي .

الشواهد واالدلة
سجالت نشرات صور
فيديو ....الخ
الخطة السنوية للمدرسة

www.themegallery.com

المجال الرابع  :المشاركة المجتمعية :

المؤشر

أ
المعيار االول  :وجود ثقافة داعمة للمشاركة المجتمعية

المستوى 4

 2تعمل المؤسسة علي توفر المؤسسة دائما الوسائل المعينة لتفعيل قنوات االتصال
( مطبوعات التليفون الفاكس االنترنت ) بينها وبين المجتمع
ا إالعالن عن
المحلي .
ا إالنجازات
المشتركة بينها
تحرص علي إايصال نشراتها الدورية عن انجازاتها إالي العاملين
وبين المجتمع
بها والمعنيين وفئات المجتمع المحلي .
أ
المحلي .
تجري دراسات الستطالع راي المعنيين والمهتمين عن وضع
أ
المؤسسة ومدى تحقيقها الهدافها
تعقد المؤسسة دورات تدريبية علي كيفية تفعيل مخاطبة ال أراي
العام بفئاته المختلفة مع المؤسسات التعليمية ( الندوات
االجتماعات المراسالت  ...الخ

Company Logo

الشواهد واالدلة
نشرات مطبوعة .
ملصقات لوحات
CD
الموقع االليك تروني
للمؤسسة.

www.themegallery.com

المجال الرابع  :المشاكة المجتمعية :ـ
المعيار الثاني  :مساندة المؤسسة للعمل التطوعي :ـ

المؤشر
1ـ تيسر المؤسسة
ألولياء األمور
ومجلس
األمناء
والمعنيين
العمل التطوعي
للمشاركة في
تحقيق الجودة
.

المستوى 4
توفر دائما المؤسسة المعلومات عن
احتياجاتها المادية والبشرية
توفر آليات دعم المجتمع المحلي والجهود
التطوعية في ضوء خطط التحسين
توفر وسائل للحث والتحفيز علي المشاركة
في البرامج التطوعية لدعم خطط التحسين
.
تشكل لجان تطوعية من أعضاء المجتمع
المحلي وأولياء األمور لنتفيذ ومتابعة
األنشطة التطوعية لتحقيق الجودة.
يساهم أعضاء المجتمع المحلي وأولياء
األمور وبشكل منتظم في دعم أنشطة
المؤسسة ماديا ومعنويا .
يقوم مجلس األمناء بالمشاركة الفعالة في

الشواهد واالدلة
نشرات ـ إحصاءات ـ
قواعد بيانات اليكترونية

الدور الرقابي والمحاسبي للمؤسسة .
Company Logo
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المجال الرابع  :المشاكة المجتمعية :ـ
المعيار الثاني  :مساندة المؤسسة للعمل التطوعي :ـ

المؤشر

المستوى 4

2ـ تعد المؤسسة برامج تضع المؤسسة دائما خطة لبرنامج
ًوانشطة لتاهيل
تاهيل المتطوعين فى ضوء
اتمتطوعين من
احتياجاتها.
اعضاء المجتمع
المحلى واًولياء
تقوم بإدارة برامج التأهيل المختلفة
االمور للمشاركة
ومتابعتها .
فى االنشطة
تقوم برامج التاهيل لتحسينها
المختلفة بها
وتطويرها .
تربط التدريب في تحسين العمل
المدرسي .
تتعاون مع المؤسسات التعليمية
األخري في البرامج التدريبية.
Company Logo

الشواهد واالدلة
كشوف بالمتطوعين .
خطة للبرامج .
سجالت بالخطة الزمنية
وتوزيع المسئوليات .
المادة التدريبية .
قائمة بأسماء المشاركين في
البرامج
أسماء المستهدفين .
سجالت االجتماعات .
سجالت ـ نشرات ـ صور ـ
فيديو  ...الخ
استمارات تقويم التدريب .
استمارات االحتياجات
التدريبية
www.themegallery.com

المجال الرابع  :المشاكة المجتمعية :ـ
المعيار الثالث  :وجود شراكة فعالة بين المؤسسة واألسرة والمجتمع المحلي :ـ

المؤشر
1ـ تستخدم
المؤسسة
إمكاناتها
البشرية
والمادية في
خدمة المجتمع
المحلي .

المستوى 4
تعمل المؤسسة دائما علي حصر االحتياجات
المجتمعية ( محو أمية ـ األنشطة الصحية ـ
تعليم كمبيوتر ـ أنشطة رياضية واجتماعية
 ...الخ )
تضع خطة لتوظيف مواردها المادية
والبشرية لخدمة المجتمع بمشاركة مجلس
األمناء .
تتيح إمكاناتها المادية ( المالعب ـ المكتبة –
المسرح000-الخ ) لخدمة المجتمع المحلي .
يشارك العاملون بالمؤسسة في برامج خدمة
المجتمع المحلي ( محو األمية ـ التوعية
الصحية). .
تعلن المؤسسة عن إمكاناتها المتاحة لخدمة
المجتمع علي موقع المؤسسة علي االنترنت

الشواهد واالدلة
قواعد بيانات بالموارد
(سجالت ـ استمارات ـ
قواعد بيانات  ..الخ )
خطة توظيف الموارد.
سجالت المكتبة .
برامج محو األمية .
برامج التوعية الصحية .
سجالت االجتماعات .

ووسائل االتصاالت المختلفة .
Company Logo
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المجال الرابع  :المشاكة المجتمعية :ـ
المعيار الثالث  :وجود شراكة فعالة بين المؤسسة واألسرة والمجتمع المحلي :ـ

المؤشر

المستوى 4

2ـ تدعم مؤسسات تقدم مؤسسات المجتمع المحلي دائما
الخبرات الفنية والتربوية للمؤسسة .
المجتمع
المحلي
توفر خامات و مستلزمات األنشطة
وتنظيماته
التربوية للمؤسسة .
المؤسسة
تقدم خدمات صحية للمتعلمين
التعليمية في
والعاملين بالمؤسسة .
تحقيق
تتيح اإلمكانيات المتوفرة ( مراكز
أهدافها .
الشباب ـ قصور الثقافة  )...لخدمة
المؤسسة .
توفر مصادر دخل ثابتة ( مساعدات
مالية ـ عقارية ) لتحقيق خطة الجودة
الشاملة بها
Company Logo

الشواهد واالدلة
نماذج من منتج األنشطة
القائمة علي الخامات
والموارد المحلية .
سجالت ووثائق باألنشطة
المستعينة بالخبرات المحلية
السجالت الصحية موضح
فيها دعم المجتمع المحلي.
السجالت المالية للتبرعات
المالية والمادية .
قائمة باألنشطة والصور
والفيديو للممارسات في
المؤسسات الخارجية .
قاعدة بيانات .
www.themegallery.com

أ
قوائم بالشواهد واالدلة
:

IGQ

أ
ويقصد بالشواهد واالدلة المصادر المتاحة
التي يمكن االستناد إاليها في تحديد مدرجات
التقدير  ،و التي تتمثل في  :السجالت المختلفة
 ،قواعد البيانات  ،محاضر االجتماعات
 ،التقارير السنوية و ملفات ا إالنجاز
( البورتيفوليو ) و سجالت الحضور
و الغياب و المقابالت  ...الخ .
Company Logo
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السجالت

المشاركة
المجتمعية

سجل االجتماعات المدرسية  .سجل المقابالت و
الزيارات سجل الندوات و الحفالت
سجالت اإلعالم و األنشطة اإلعالمية
سجالت الخدمات
سجالت األنشطة الصفية و الالصفية.
سجل الخدمات المجتمعية .
سجل الخطط الزمنية لألنشطة المختلفة
سجالت مصادر التمويل لألنشطة المختلفة .
دفتر  1حكومي ( إثبات المنصرف )
دفتر  111صرف
دفتر  187ارتجاع
سجل ميزانية المدرسة
سجل التأمين الصحي
دفتر  123المتحصالت ( إيراد المدرسة رسوم –
تبرعات – متحصالت )...
Company Logo

IGQ
المحاضر

محاضر اجتماعات
الجمعية العمومية .
محاضر اجتماعات
مجلس األمناء
محاضر اللقاءات
المجتمعية الموسعة
.

www.themegallery.com

المشاركة
ا
المجتمعية

الخطط
الخطة الزمنية
لألنشطة المجتمعية .
خطة الشراكة
المجتمعية .
خطة خدمة المجتمع
خطة التوعية .
خطة توظيف الموارد
و اإلمكانات .
خطة اإلنشاءات و
الصيانة .
خطة مواجهة األزمات

Company Logo

ل
م
ش
قواعد االبيانات
ر
قوائم الجمعيات كاألهلية و
المختلفة
المؤسسات
ة

أسماء المشاركين في
األنشطة المختلفةا
ل
بالمتطوعين الذين يمكن
قوائم
االستعانة بهم م
قائمة بالموارد ج
المختلفة و
ت
مصادرها .
م
التدريب
قائمة بمراكز ع
الخارجية .
ي
االستشارات
قائمة بمراكز ة
التربوية

نتائج و تقارير
قائمة باحتياجات
المدرسة من
المجتمع المحلي
قائمة بالمساعدات
التي تقدمها المدرسة
للمجتمع المحلي
برامج التوعية
المجتمعية
برامج محو األمية
برامج التوعية
الصحية

www.themegallery.com

أ
أ
استخدم االرقام من (  ) 8 – 0لتحصل على المجموع االفقي والعمودي لكل صف كما هو موضح
في الشكل أ ادناه.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

يوجد أكثر من طريقة للحل  ..اضغط هنا
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المجال الخامس توكيد الجودة و المساءلة
أ
المعياراالول –
.1.5المعيار
األول –
.1.5
التحسينالمستمر
التقويمي التحسين
المستمر
التقويمي

IGQ

ضوء رؤية
الجودة في
خطةلضمان
تضعداخلية
تضع .خطة
.1.1.5
رسالتهارؤية المؤسسة و رسالتها
المؤسسة وضوء
الجودة في
لضمان
داخلية
1.1.5
المؤسسة نظاما دور
للتقييم ضوء
دورياالمستمر في
للتقييم الذاتي
2.1.5
المعاييرالمستمر في ضوء المعايير
الذاتي
المؤسسةيانظاما
تضعتضع
2.1.5

ضوء نتائج التقييم
للمؤسسة في
خطةالمستمر
للتحسين
 .3.1.5تضع
الذاتيضوء نتائج التقييم الذاتي
للمؤسسة في
المستمر
للتحسين
.3.1.5خطةتضع

التقييمات مستمرة
المؤسسةالخارجية بصفة
المؤسسة التقييمات
تستوعب
4.1.5
الخارجية بصفة مستمرة
تستوعب
4.1.5
Company Logo
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المجال الخامس توكيد الجودة و المساءلة

IGQ

 2.5المعيار الثاني –
فاعلية وحدة التدريب والجودة
 1.2.5تقوم وحدة التدريب والجودة بتفعيل نظام وممارسات ضمان الجودة
 2.2.5تضع خطط وبرامج واضحة و مفعلة لمتابعة عمليات التقييم الذاتي والتحسين المستمر في ضوء رؤية ورسالة المؤسسة

 3.2.5تتبع الوحدة نظاما ذاتيا لتقيم مردود برامجها على العملية التعليمية

 4.2.5تتعاون الوحدة مع الوحدات المماثلة لتوفير متطلبات الجودة واحتياجات التدريب
Company Logo

www.themegallery.com

ثانيا  -:مقاييس التقدير لمجال
القدرة المؤسسية

IGQ

القدرة
المؤسسية

Company Logo
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المجال الخامس  :توكيد الجودة والمساءلة :ـ
المعيار األول  :التقويم والتحسين المستمر :

المؤشر
1ـ تضع
خطة داخلية
لضمان
الجودة فى
ضوء رؤية
المؤسسة
ورسالتها

Company Logo

المستوى 4
يشارك دائما العاملون والمعنيون
بالمؤسسة فى وضع خطة لضمان
الجودة بما يحقق االهداف المنشودة
تنشر خطة التحسين المستمر بين
العاملين والمعنيين
يؤدى العاملون والمعنيون المهام
المنوطة بهم فى ضوء أدوارهم فى
تنفيذ خطة التحسين المستمر
يشارك العاملون والمعنيون فى إدارة
فرق الجودة داخل المؤسسة
يشارك العاملون والمعنيون فى تقويم
تنفيذ خطة التحسين المستمر

الشواهد واالدلة
خطة التحسين المستمر
خطة ضمان الجودة
محاضر لقاءات وندوات
نشر خطة ضمان الجودة
ميثاق عمل للعاملين
كشوف لفرق الجودة
نشرات توعية لجميع
المعنين (مطبوعة –موقع
الكترونى )
وثائق تقييم الخطة
الخطة السنوية للمؤسسة
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المجال الخامس  :توكيد الجودة والمساءلة :ـ
المعيار األول  :التقويم والتحسين المستمر :

المؤشر

المستوى 4

2ـ تضع المؤسسة تضع دائما المؤسسة خطة للتقييم
الذاتى فى ضوء المعايير المعتمدة
نظاما دوريا
للتقييم الذاتى
يشترك العاملون ومجلس االمناء
المستمر فى
واولياء االمور والمتعلمون فى
ضوء
اجراءات دراسة التقييم الذاتى
المعايير
ومتابعتها
المعتمدة
تعقد ندوات لمناقشة نتائج التقييم
الذاتى مع العاملين ومجلس االمناء
والمتعلمين بالمؤسسة
تنشرنتائج التقييم الذاتى من خالل
بطاقة االداء المدرسى وعبر شبكة
االنترنت

الشواهد واالدلة
تشكيل لجان التقويم الذاتى
محاضر اجتماعات قيادة
التطوير
تقارير ومؤشرات التقويم
الذاتى
سجالت للندوات واللقاءات
بطاقات االداء المدرسى
نشر نتائج التقويم الذاتى على
موقع المؤسسة االلكترونى
نشرات وملصقات لنشر ثقافة
التقويم الذاتى وعبر الموقع
االلكترونى
قائمة بالمشاركين من خارج
المؤسسة
ادوات مقننة لقياس جميع
المعايير المتعمدة

Company Logo
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المجال الخامس  :توكيد الجودة والمساءلة :ـ
المعيار األول  :التقويم والتحسين المستمر :

المؤشر
3ـ تضع خطة
للتحسين
المستمر
للمؤسسة فى
ضوء نتائج
التقييم الذاتى

المستوى 4
تضع دائما المؤسسة خطة التحسين
وتنفيذها بمشاركة مجلس االمناء
والمعلمين والعاملين بها.
تربط الخطة بين التحسين فى الجوانب
المادية والجوانب التربوية فى ضوء
نتائج التقييم الذاتى
تستهدف الخطة تنمية المتعلمين معرفيا
ووجدانيا ومهاريا
توجد قوائم واضحة ومعلنة الًولويات
الخطة وتحدداالًدوار وااللتزامات
الالزمة لتنفيذها
تلتزم باالطر الزمنية لتنفيذ الخطة فى

ضوء اولويات التطوير

Company Logo

الشواهد واالدلة
وثائق لخطط التحسين والتنفيذ
سجالت باًسماء المشاركين بفرق
خطط التحسين من داخل وخارج
المؤسسة
نتائج المتعلمين ومستوى اًدائهم
القبلى فى الجوانب المعرفية
والوجدانية والمهارية
نماذج لدراسات الًهم مشكالت
والفجوات التى تواجه المؤسسة
سجالت بالجداول الزمنية لتنفيذ
خطط التحسين وتوزيع
المسؤليات
قاعدة بيانات تضمن تخصصات
العاملين الدورات الحاصلين
عليها والشهادات
www.themegallery.com

المجال الخامس  :توكيد الجودة والمساءلة :ـ
المعيار األول  :التقويم والتحسين المستمر :

المؤشر
4ـ تستوعب
المؤسسة
التقييمات
الخارجية
بصفة
مستمرة

Company Logo

المستوى 4
تعقد دائما المؤسسة اجتماعات دورية
للعاملين لشرح اًهمية ودورالتقييمات
الخارجية فى تحسين االًداء المؤسسى
تشكل فريق ممثل من جميع المعنيين باالًمر
(العاملين ومجلس االمناء والمتعلمين
)...للتعاون مع لجان التقييمات الخارجيه
تعد تقارير مكتوبة تتضمن نقاط القوة
والضعف داخل المؤسسة مما يساعد لجان
التقييمات الخارجية
تستفيد المؤسسة من نتائج التقييمات
الخارجية لتوكيد الجودة وتحسينها
تعلن المؤسسة عن النتائج التى تعززها
التقاريير (ورقية الكترونية )ممايسهم فى
تحسين االًداء المدرسى

الشواهد واالدلة
قوائم بالفرق المكلفة
بالتعاون مع التقييمات
الخارجية
تقارير تتبعية للعمل داخل
المؤسسة
تقارير كمية وكيفية عن
مستويات االًداء داخل
المؤسسة
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المجال الخامس  :توكيد الجودة والمساءلة :ـ
المعيار الثانى  :فعالية وحدة التدريب والجودة

المؤشر
 -1تقوم وحدة
التدريب
والجودة
بتفعيل نظام
وممارسات
ضمان
الجودة
والتدريب
عليها

المستوى 4
تضع الوحدة دائما برامج محددة ومعلنة
للتدريب على نظم الجودة لجميع العاملين
تعبىء الموارد المالية والبشرية لدعم خطط
وبرامج التدريب على نظم الجودة
تتابع خطط برامج التدريب على نظم
الجودة وتذلل العقبات التى تواجه تنفيذ تلك
الخطط
تعقد اجتماعات دورية لفرق المتابعة
لضمان القيام بدورها بفعالية
تعد قواعد بيانات لمعدالت االداء وتتبعها
فى ضوء نتائج المؤسسات التعليمية
االًخرى كمرجعية لتحسين االداء
تستعين الوحدة بمؤسسات المجتمع المحلى

الشواهد واالدلة
سجالت المتابعة
للمراجعة الداخلية
استمارات المراجعة
الداخلية
قواعد البيانات
تقارير المتابعة لالدارات
المختلفة والمدرسين
االًوائل والوكالء

فى تحسين معدالت االداء
Company Logo
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المجال الخامس  :توكيد الجودة والمساءلة :ـ
المعيار الثانى  :فعالية وحدة التدريب والجودة

المؤشر
 -2تضع خطط
وبرامج
واضحة
ومفعلة
لمتابعة
عمليات
التقييم
الذاتى
والتحسين
المستمر
فى ضوء
رؤية
المؤسسة
ورسالتها
Company
Logo

المستوى 4
توفر الوحدة دائما اًساليب متنوعة لجمع
وتحليل البيانات الكمية والكيفية
تشكل فرق للمتابعة والتقويم من التخصصات
المختلفة والمعنيين (العاملين ومجلس
االًمناء والمتعلمين) 00
تضع جداول متابعة معلنة لتنفيذ الخطة
للتعرف على مطابقة االًدلة مع مؤشرات
النجاح المحددة
تقدم تغذية راجعة بشكل مستمر للمعنيين
باالمر (العاملين ومجلس االمناء
والمتعلمين)00
تضع اليه لمواجهة اية ظروف طارئة او
صعوبات فى التنفيذ

تستعين بمؤسسات تعليمية ومجتمعية
لتحليل النتائج

الشواهد واالدلة
اًدوات واًساليب جمع
البيانات
كشوف فرق المتابعة
ومسؤلياتها وتخصصاتها
تقارير للمتابعة
خطة لمواجهة الطوارىء
لكل خطوة من خطوات
التحسين المؤسسى
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المجال الخامس  :توكيد الجودة والمساءلة :ـ
المعيار الثانى  :فعالية وحدة التدريب والجودة

المؤشر
-3تتبع
الوحدة
نظاما
ذاتيا
لتقييم
مردود
برامجها
على
العملية
التعليمية
Company Logo

المستوى 4
-1تنفذ الوحدة دائما تقيما ذاتيا على
أساس أهداف وخطة الوحدة
-2تستخدم أداة مقننة لتقييم أدائها
-3يشترك العاملون ومجلس األمناء
والمتعلمون في برامج تقييم
الوحدة-4
-4تستفيد الوحدة من نتائج التقييم
الذاتي فى تحسين ادائها-5يتم عقد
اجتماعات لمناقشة التقييم الذاتي مع
لعاملين ومجلس األمناء

الشواهد واالدلة
ا-استمارة تقييم ذاتي
للوحدة -2استمارة تقييم
محاضر  3-برامج
اجتماعات-4نواتج
للشراكة-5خطة للشراكة
مع الوحدات المماثلة-6
نتائج ومؤشرات تقييم
وحدات التدريب-7
التقارير النهائية تشمل
السلبيات وااليجابيا
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المجال الخامس  :توكيد الجودة والمساءلة :ـ
المعيار الثانى  :فعالية وحدة التدريب والجودة

المؤشر
-4تتعاون
الوحدة مع
الوحدات
الخارجية
المماثلة
لتوفير
متطلبات
الجودة
والتدريب

المستوى 4
-1تعقد الوحدة دائما اجتماعات دورية
مشتركة لتبادل الخبرات مع الوحدات
المماثلة-2تستعين باالمكانات البشرية
المدربة المتوفرة في الوحدات اللماثلة في
تنفيذ الخطة
-3تستخدم االمكانات المادية المتوفرة في
الوحدات المماثلة والمدارس المجاورة
-4تتعاون مع الوحدات المماثلة األخرى في
إجراء بحوث للممارسات الجيدة في مجال
الجودة والتحسين المدرسي
-5نضع خطة للشراكة مع الوحدات
المماثلة في الجامعات أو المراكز البحثية
أو الجمعيات األهلية لرفع مستوى أداء

الشواهد واالدلة
محاضر اجتماعات
جداول واضحة لتبادل
الخبرات نماذج من
الممارسات الجيدة
خطة للبحوث المشتركة

الوحدة
Company Logo
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أ
قوائم بالشواهد واالدلة
:

IGQ

أ
ويقصد بالشواهد واالدلة المصادر المتاحة
التي يمكن االستناد إاليها في تحديد مدرجات
التقدير  ،و التي تتمثل في  :السجالت المختلفة
 ،قواعد البيانات  ،محاضر االجتماعات
 ،التقارير السنوية و ملفات ا إالنجاز
( البورتيفوليو ) و سجالت الحضور
و الغياب و المقابالت  ...الخ .
Company Logo
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السجالت

توكيد الجودة
و المساءلة

سجل المتابعة الداخلية ( مدير المدرسة )
سجل متابعة الموجهين
سجل متابعة كبار الزوار
دفتر إنذارات الغياب
سجل اإلشراف اليومي
سجل متابعة المدرس األول و الوكيل .
سجل حضور و االنصراف للعاملين
سجل الندوات و اللقاءات ......
السجالت المالية و اإلدارية
سجل الحكومة اإللكترونية .
سجالت االمتحانات و الكنترول و النتائج
Company Logo

IGQ
المحاضر

محضر
اجتماعات
المجتمع
المدرسي
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توكيد الجودة
و المساءلة
الخطط

IGQ
نتائج و تقارير

قواعد البيانات
خطة العمل
داخل المدرسة .
خطة توزيع
المهام على
العاملين
بالمدرسة
الخطط الزمنية
لإلنجاز
Company Logo

اللوائح و القوانين
المنظمة للعمل ..
استمارات التقييم
الذاتي
استمارات تقييم
البرامج

نتائج
المتعلمين و
مستوى أدائهم
نتائج التقييم
الذاتي
للمدرسة

www.themegallery.com

IGQ
إاذا وضعت قطعة معدنية ) في زجاجه فارغة
أ
ثم اغلقت الزجاجه بغطاء من الفلين .كيف يمكنك
أ
استخراج القطعة المعدنية بدون فتح الغطاء او
كسر الزجاجة ؟

ً
• ما هو الشيء الذي يتنقل حول العالم يوميا مع بقائه في زاوية العربة التي
تحمله ؟
99

Company Logo
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الفاعلية التعليمية

IGQ

المتعلم

المعلم

الفاعلية
التعليمية

المنهج

المناخ
Company Logo
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IGQ

المجال السادس ( المتعلم
أ
 .1.6المعيار االول – التمكن من البنية المعرفية للمواد الدراسية

المؤشرات
.1.1.6يتقن اللغة العربية حسب المستوى المطلوب في المناهج الراسية
.2.1.6يتقن لغة أاجنبية حسب المستوى المطلوب في المناهج الراسية
.3.1.6يتقن الرياضيات حسب المستوى المطلوب في المناهج الراسية
.4.1.6يتقن العلوم حسب المستوى المطلوب في المناهج الراسية
.5.1.6يتقن العلوم االجتماعات حسب المستوى المطلوب في المقررات الدراسية

.6.1.6يستطيع إان يوظف العالقة بين فروع المواد الدراسية لتحقيق وحدة المعرفة
Company Logo
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أ
.2.6المعيار الثاني – التمكن من المهارات االساسية

المؤشرات
.1.2.6يمارس مهارات التفكير و حل المشكالت
أ
أ
.2.2.6يمتلك مهارات و قواعد السالمة العامة و االمان و التعامل مع االزمات
.3.2.6يتبع طرق التغذية و العادات الصحية السليمة للمحافظة على صحتة

.4.2.6يمتلك مهارات التعامل و الحفاظ على البيئة
.5.2.6يتقن أاساسيات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات و االتصال
.6.2.6يمارس مهارات اجتماعية سليمة مع االخرين
Company Logo
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.3.6المعيار الثالث-اك تساب جوانب وجدانية ايجابية
المؤشرات
أ
. 1.3.6يحرص على المشاركة االيجابية في االنشطة المدرسية المتنوعة

أ
. 2.3.6يتمسك بالقيم االجتماعية و االخالقية

.3.3.6يشارك في إادارة الصف و المدرسة

Company Logo
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ثانيا  -:مقاييس التقدير لمجال
القدرة المؤسسية

IGQ

القدرة
المؤسسية

Company Logo
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار األول التمكن من البنية المعرفية للمواد الدراسية

المؤشر
-1يتقن اللغة
العربية
حسب
المستوى
المطلوب
في
المناهج
الدراسية

Company Logo

المستوى 4
-1يحص المتعلم دائما فنون اللغة العربية
(القراءة -والكتابة –االستماع -التراكيب
اللغوية)األربعة
-2يستخدم المفاهيم األساسية للغة العربية طبقا
للمستويات المرغوب تحقيقها في ضوء
األهداف
-3يستخدم مهارات الدراسة (التخطيط-إدارة
المعلومات إدارة بيئة ووقت الدراسة الخ)
الفعالة لتيسير تعلم اللغة العربية
-4يطبق المفاهيم والمهارات اللغوية في
التواصل الشفوي في مواقف حياتية متعددة
 -5يطبق المفاهيم والمهارات اللغوية في
التعبير الكتابي واإلبداع األدبي
-6يتقن مهارات التفكير وحل المشكالت في
مادة اللغة العربية

الشواهد واالدلة
ا-اختبارات متعددة لقياس إتقان
مهارات اللغة طبقا لمواصفات
الورقة االمتحانية
-2درجات المتعلمين في
االختبارات التحريرية والشفهية
اختبارات مهارات الدراسة في
اللغة 1لعربية
-4اختبارات التفكير وحل
المشكالت في اللغة العربية
-5المنتجات األدبية للطالب
-6اشتراك الطالب في المسابقات
المحلية والدولية
-7ملف إنجاز الطالب
-8لوحة الشرف بالمدرسة
المتعلمين في -9نماذج إلسهامات
بعض مشكالت المدرسة
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار األول التمكن من البنية المعرفية للمواد الدراسية

المؤشر
2ـ يتقن لغة
أجنبية
حسب
المستوى
المطلوب
في
المناهج
الدراسية

Company Logo

المستوى 4
يحص المتعلم دائما فنون اللغةاألجنبية(القراءة -والكتابة –االستماع-
التراكيب اللغوية)األربعة
-2يستخدم المفاهيم األساسية للغة العربية طبقا
للمستويات المرغوب تحقيقها في ضوء
األهداف
-3يستخدم مهارات الدراسة (التخطيط-إدارة
المعلومات إدارة بيئة ووقت الدراسة الخ)
الفعالة لتيسير تعلم اللغة العربية
-4يطبق المفاهيم والمهارات اللغوية في
التواصل الشفوي في مواقف حياتية متعددة
 -5يطبق المفاهيم والمهارات اللغوية في
التعبير الكتابي واإلبداع األدبي
-6يتقن مهارات التفكير وحل المشكالت في
مادة اللغة األجنبية

الشواهد واالدلة
درجات المتعلمين فياالختبارات التحريرية والشفهية
-2اختبارات مهارات الدراسة
في اللغى األجنبية -3اختبارات
التفكير وحل المشكالت في
اللغة األجنبية
-4المنتجات األدبية للطالب
-5االشتراك في المسابقات
األدبية
-6ملف إنجاز الطالب
-7اختبارات متعددة لقياس إتقان
مهارات اللغة معدة طبقا
لمواصفات الورقة االمتحانية
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار األول التمكن من البنية المعرفية للمواد الدراسية

المؤشر

المستوى 4

-3يتقن الرياضيات -1يحصل المتعلم دائما جميع فروع
الرياضيات (الحساب –الجبر –الهندسة الخ)
حسب
المستوى
-2يستخدم مفاهيم الرياضيات طبقا
المطلوب
للمستويات المرغوب تحقيقها في ضوء
في المناهج
األهداف
المقررة
-3يستخدم مهارات الدراسة الفعالة لتيسير
تعلم الرياضيات (التخطيط إدارة المعلومات
إدارة بيئية ووقت الخ)
-4يوظف مهاراته الرياضية في في المواقف
الحياتية المتنوعة وحل المشكالت
-5يستنج عالقات مبتكرة مستخدما تمكنه من
المفاهيم والمعلومات والمهارات لمادة
الرياضيات

Company Logo

الشواهد واالدلة
-1درجات المتعلمين في
االختبارات التحريرية
-2اختبارات مهارات الدراسة في
الرياضيات
-3اختبارات التفكير وحل
المشكالت في الرياضيات
-4االشتؤاك في المسابقات الدولية
والمحلية في الرياضيات
-5اختبارات متعددة لقياس
اتقانمهارات الرياضيات معدة
مطبقا لمواصفات الورقة
االمتحانية
-6نماذج ألنشطة في الرياضيات
-7ملف إنجاز الطالب
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار األول التمكن من البنية المعرفية للمواد الدراسية

المؤشر
-4يتقن العلوم
حسب
المستوى
المطلوب
في
المناهج
الدراسية

Company Logo

المستوى 4
 -1يستخدم المتعلم دائما المفاهيم األساسية
طبقا للمعايير الموضوعة
-2يتمكن من المهارات األساسية المادة
العلوم
-3يتفهم طبيعة مادة العلوم
 -4يربط المعارف والمهارات األساسية في
العلوم والظواهر الطبيعية في البئة المحلية
والعالمية
-5يتمكن من مهارات البحث واالستقصاء
في مجال العلوم
-6يتفهم العالقة بين العلم والتكنولوجيا
والمجتمع
-7يطبق المعارف األساسية في تفسير
البيانات وإجراء التجارب

الشواهد واالدلة
درجات المتعلمين فياالختبارات التحريرية
-2اختبارات مهارات الدراسة في
العلوم-3اختبارات التفكير وحل
المشكالت في العلوم
-4االشتؤاك في المسابقات
الدولية والمحلية في االعلوم
-5اختباراتمتعددة لقياس
اتقانمهارات العلوممعدة مطبقا
لمواصفات الورقة االمتحانية
-6نماذج النشطة في العلوم-7
ملف انجاز الطالب
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار األول التمكن من البنية المعرفية للمواد الدراسية

المؤشر
-5يتقن العلوم
االجتماعية
حسب
المستوى
المطلوب
في المناهج
الدراسية

Company Logo

المستوى 4
*يستخدم المتعلم دائما المفاهيم
األساسية في العلوم االجتماعية
طبقا لمعايير القومية
*يطبق المفاهيم والمعارف والمهارات
األساسية للعلوم االجتكاعية في
بعض المواقف الحياية في تفسير
البيانات وحل المشكالت
*يستخدم المعارف والمهارات
األساسية للعلوم االجتماعية في
استنتاج عالقات مبتكرة تسهم في
انتمائه لبلده واعتزازه بتاريخها
وفهم الحاضر واستشراف
مستقبله

الشواهد واالدلة
-1اختبارات متعددة لقياس اتقان
العلوم االجتماعية معدة طبقا
لمواصفات الورقة االمتحانية
-2درجات المتعلمين في االختبارات
التحريرية والشفهية
-3اختبارات مهارات الدراسة في
العلوماالجتماعية
-4اختبارات التفكير وحل المشكالت
في العلوم االجتكاعية
-5نماذج أنشطة في العلوم
االجتماعية
 -6المشاركة في األعمال التطوعية
لخدمة البيئة
-7ملف انجاز الطالب
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار األول التمكن من البنية المعرفية للمواد الدراسية

المؤشر
-6يستطيع أن
يوظف
العالقة
بين فروع
المواد
الدراسية
لتحقيق
وحدة

المعرفة

Company Logo

المستوى 4
ا -يربط المتعلم دائما المفاهيم المختلفة
داخل المادة الواحدة
 -2يربط مفاهيم المادة الواحدة مع
مفاهيم المواد األخرى
 -3يكتشف العالقات بين المفاهيم
والمعارف المتضمنة في العلوم
األساسية
 -4يوظف فهمه لمفاهيم العلوم
األساسية في حل المشكالت وفى
المواقف الحياتية
 -5يتوصل إلى عالقات جديدة من خالل
ربطه بين المفاهيم والمعارف

الشواهد واالدلة
-1اختبارات مفاهيم
-2حلول مسجلة لبعض
المشكالت العلمية أو
الحياتية
-3أبحاث علمية
-4نماذج أنشطة للربط
بين المواد
-5مشروعات بحثية-6
ملف إنجاز الطالب
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار الثاني التمكن من المهارات األساسية

المؤشر
1ـ يمارس
مهارات التفكير
وحل
المشكالت

المستوى 4
-1يعتمد المتعلم دائما في تعلمه على مصادر
متعددة للمعرفة(مطبوعة-غير مطبوعة
الكترونية -انترنت الخ)
-2يستخدم مهارات التفكير األساسية في حل
المشكالت
-3يستخدم مهارات التفكير العليا في حل
المشكالت
-4يعرض أفكاره وأرائه بوضوح ويوجد
العالقات بين األسباب والنتائج
 -5يكون قادرا على النقد البناء واكتشاف
التناقضات في المواقف واآلراء
6يستخدم القدرات اإلبداعية في إنتاج أفكار
جديدة للوصول إلى حلول ابتكارية
للمشكالت

Company Logo

الشواهد واالدلة
-1درجة االختبارات فال
اختبارات التفكير العليا
وحل المشكالت
-2أمثلة موثقة
لمساهماتهم في إيجاد
حلول لمشكالت مدرسية أو
مجتمعية
-3أنشطة علمية وثقافية
مبتكرة
-4مشروعات علمية ذات
مراجع ومصادر متنوعة
-5ملف إنجاز الطالب
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار الثاني التمكن من المهارات األساسية

المؤشر
-2يمتلك
مهارات
وقواعد
السالمة
واألمان
والتعامل
مع
األزمات

Company Logo

المستوى 4
1ـ يحسن المتعلم دائما استخدام
األجهزة والمحافظة عليها
-2يمارس السلوك السليم في التعامل
مع كل ما يحيط به من أثاث
ومنشآت مدرسية
-3يتبع التعليمات الخاصة بالدخول
والخروج من الفصل والمدرسة
بنظام
-4يلتزم بالتعليمات أثناء األزمات
-5يساعد زمالئه في األزمات

الشواهد واالدلة
-1درجة االختبارات فال اختبارات
التفكير العليا وحل المشكالت
-2أمثلة موثقة لمساهماتهم في
إيجاد حلول لمشكالت مدرسية
أو مجتمعية
-3أنشطة علمية وثقافية مبتكرة
-4مشروعات علمية ذات مراجع
ومصادر متنوعة
-5ملف إنجاز الطالبأراء
المعلمينملف إنجاز الطالبأراء
ومالحظات األخصائي
االجتماعيسلوك المتعلمين
أثناء محاكاة مواقف
األزماتخطة تدريبية لمواجهة
األزمان بطاقات مالحظة ت
والحاالت الطارئة
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار الثاني التمكن من المهارات األساسية

المؤشر
3ـ يتبع طرق
التغذية
والعدات
السليمة
للمحافظة
على
صحته

Company Logo

المستوى 4
1ـ يعرف المتعلم دائما العادات
الصحية والغذائية السليمة
-2يمارس العادات الصحية
والغذائية السليمة
-3يعرف طرقا علمية للوقاية من
األمراض المنتشرة في بيئته
-4يشارك في أنشطة توعية صحية
داخل المدرسة
 -5يشارك في أنشطة توعية صحية
خارج المدرسة أو مع
مؤسسات المجتمع المدني

الشواهد واالدلة
-1وثائق األنشطة
المدرسية
والمجتمعية
-2السجالت الصحية
والمدرسية
-3تقارير اإلدارة
والمشرفين ومعلمي
التربية الرياضية
واألخصائي
االجتماعي
-4ملف إنجاز الطالب
www.themegallery.com

المجال السادس ( المتعلم )
المعيار الثاني التمكن من المهارات األساسية

المؤشر
-4يمتلك
مهارات
التعامل
والحفاظ
على البيئة

Company Logo

المستوى 4
-1يحرص المتعلم دائما على نظافة بيئته
ويعمل على تجميلها
-2يشترك في أنشطة مجتمعية تخدم
المجتمع المحلى وحل مشكالته
-3يحافظ على المكان(المدرسة أو الفصل
)ويحرص على نظافته وتجميله
-4يحرص على الملكية العامة ويحافظ
عليها
-5يحسن التعامل مع الموارد والممتلكات
البيئية ويحافظ عليه
-6يشترك في أنشطة تطوعية لنشر الوعي
البيئي داخل المدرسة وخارجها

الشواهد واالدلة
-1وثائق األنشطة
المدرسية
والمجتمعية
-2مالحظات وتقارير
اإلدارة والمشرفين
واألخصائي
االجتماعي
ملف إنجاز الطالب
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار الثاني التمكن من المهارات األساسية

المؤشر
-5يتقن أساسيات
التعامل مع
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

Company Logo

المستوى 4
-1يحرص المتعلم دائما على نظافة بيئته ويعمل
على تجميلها -2يشترك في أنشطة مجتمعية
تخدم المجتمع المحلى وحل مشكالته-3يحافظ
على المكان(المدرسة أو الفصل )ويحرص
على نظافته وتجميله-4يحرص على الملكية
العامة ويحافظ عليها -5يحسن التعامل مع
الموارد والممتلكات البيئية ويحافظ عليه-6
يشترك في أنشطة تطوعية لنشر الوعي
البيئي داخل المدرسة وخارجهايعرف المتعلم
مصادر متنوعة لجمع المعلومات (مطبوعة
وغير مطبوعة)يستخدم المتعلم دائما
المعلومات المستمدة من مصادر المعلومات
المتنوعةيعتمد على أساسيات التكنولوجيا
الحديثة للتواصل مع زمالئه ومعلميه
وأصدقائهيوظف تكنولوجيا المعلومات في
المواقف الحياتية وحل المشكالت اليوميةيفهم
مزايا ومضار بعض المستحدثات التكنولوجية
ويعمل على تجنب تلك األضرار

الشواهد واالدلة
1ـ بطاقات مالحظة
-2منتجات علمية
-3اختبارات
مواقف علمية
 -4سجالت التردد على حجرة
الحاسب
 -5سجالت التردد على حجرة
الوسائط المتعددة
-6خطط البرامج التدريبية
على استخدام
التكنولوجيا والحاسب
-7ملف إنجاز الطالب
-8سجالت استخدام االنترنت
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار الثاني التمكن من المهارات األساسية

المؤشر
-6يمارس
مهارات
اجتماعية
سليمة مع
اآلخرين

المستوى 4
 -1يعرف المتعلم دائما المناسبات
االجتماعية المختلفة في مجتمعه
-2يحرص علال المجامالت االجتماعية
في المناسبات االجتماعية
المختلفة
-3يحترم االختالف في اآلراء واألفكار
-4يتعامل 1باحترام مع زمالئه على
اختالف أعمارهم ومستوياتهم
االقتصادية
-5يحسن العمل في فريق ويتفهم دوره

Company Logo

الشواهد واالدلة
-1سجالت األنشطة
المدرسية
-2اختبارات مواقف
-3اختبارات معرفية
-4بطاقة مالحظة
-5ملف إنجاز الطالب
-6استطالع آراء
المدرسين
والزمالء
واألخصائيين
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار الثالث اكتساب جوانب وجدانية ايجابية

المؤشر

المستوى 4

-1يحرص على -1يشارك المتعلم دائما في ممارسة
أعمال فنية متعددة(موسيقى –
المشاركة
مسرح-خطابة الخ)
اإليجابية
في
-2يشارك في ممارسة أنشطة
األنشطة
رياضية متنوعة وفقا لميوله
المدرسية
-3يشارك في المسابقات الخاصة
المتنوعة
(الفنون المختلفة أو األلعاب
الرياضية )على مستويات
عديدة في المدرسة المديرية
قومية عالمية)
-4يوازن بين ممارسة هوايته
وواجبا ته المدرسية
Company Logo

الشواهد واالدلة
-1سجل األنشطة
المدرسية
-2االشتراك في
المسابقات الرياضية
 -3االشتراك في
المسابقات الفنية
-4نتائج أعماله الفنية
-5ملف إنجاز الطالب
-6الجوائز الخاصة
بأعماله الفنية
والرياضية
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار الثالث اكتساب جوانب وجدانية ايجابية

المؤشر

المستوى 4

-2يتمسك بالقيم -1يظهر المتعلم دائما سلوك المتعلم
فهما للقيم االجتماعية في تعامله
االجتماعية
مع اآلخرين
واألخالقية
-2يحرص على فهم حقوقه وواجبا ته
-3يعكس سلوكه القيم السليمة(الصدق
األمانة-االلتزام احترام اآلخرين
-4يشترك في أنشطة صفية وال
صفية تعكس انتماءه لقيم ومبادى
وطنه
-5يتقبل اآلخرين ويحسن التعامل
معهم
Company Logo

الشواهد واالدلة
-1سجل األنشطة
المدرسية
-2اختبارات مواقف
-3بطاقات مالحظة
-4لوحة الشرف
بالمدرسة
-5ملف إنجاز الطالب
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المجال السادس ( المتعلم )
المعيار الثالث اكتساب جوانب وجدانية ايجابية

المؤشر
-3يشارك في
إدارة
الصف
والمدرسة

Company Logo

المستوى 4
-1يظهر المتعلم دائما سلوك المتعلم فهما
للقيم االجتماعية في تعامله مع
اآلخرين
-2يحرص على فهم حقوقه وواجبا ته-3
يعكس سلوكه القيم السليمة(الصدق
األمانة-االلتزام احترام اآلخرين-4
يشترك في أنشطة صفية وال صفية
تعكس انتماءه لقيم ومبادى وطنه-5
يتقبل اآلخرين ويحسن التعامل
معهميشارك المتعلم دائما في وضع
قواعد ونظام العمل داخل المدرسة
والفصليشارك في وضع قواعد عمل
أخالقية داخل المدرسة والفصل
يحرص على المشاركة في االنتخابات
الطالبية على مستوى المدرسة
والفصل يحرص على تطبيق قواعد

الشواهد واالدلة
-1سجالت المشاركين في
وضع رؤية المدرسة
ورسالتها
-2سجالت المشاركين في
وضع قواعد العمل
-3كشوف المشاركين في
االنتخابات الطالبية
-4لوائح الجزاءات
-5لوائح الشرف
-6درجات السلوك للمتعلمين
-7ملف إنجاز الطالب
-8مقابالت شخصية
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أ
قوائم بالشواهد واالدلة
:

IGQ

أ
ويقصد بالشواهد واالدلة المصادر المتاحة
التي يمكن االستناد إاليها في تحديد مدرجات
التقدير  ،و التي تتمثل في  :السجالت المختلفة
 ،قواعد البيانات  ،محاضر االجتماعات
 ،التقارير السنوية و ملفات ا إالنجاز
( البورتيفوليو ) و سجالت الحضور
و الغياب و المقابالت  ...الخ .
Company Logo
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ثانيا

المتعلم
السجالت

الفاعلية التربوية
المحاضر

سجل تحويل صحة ( عيادة التأمين )
دفتر إنذارات الغياب .
سجل األنشطة الصفية و الالصفية .
سجل اإلذاعة المدرسية
سجل التالميذ الموهوبين .
سجل ذوي االحتياجات الخاصة .
سجل الهالل األحمر  .سجل اإلدمان
سجل نتائج االمتحانات سجل التكريم
سجل الغياب سجل المكتبة
سجل التردد على حجرة الحاسب اآللي
سجل التردد على حجرة الوسائط المتعددة
Company Logo
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المتعلم

IGQ
نتائج و تقارير

الخطط
قواعد البيانات
خطط البرامج الخاصة
بذوي االحتياجات
الخاصة .
خطط البرامج المعدة
لضعاف المتعلمين .
خطط تدريبية لمواجهة
األزمات و الحاالت
الطارئة .
خطط لبرامج تدريبية
على استخدام التكنولوجيا
و الحاسب اآللي .

Company Logo

قائمة بالمسابقات المحلية
و الدولية التي يمكن
االشتراك بها .
قائمة باألنشطة العلمية و
الثقافية التي يمكن
ممارستها
أسماء المشاركين فيفي
األنشطة المختلفة
أسماء المشاركين في
المسابقات المختلفة

نتائج االمتحانات السنوية
نتائج االمتحانات الشهرية
ملفات إنجاز المتعلمين
قوائم المكرمين في المسابقات
المختلفة
البرامج التربوية المختلفة التي
تنفذ بالمدرسة و ترتبط
بالمتعلمين .
منتجات المتعلمين في األنشطة
المختلفة
نماذج إلسهامات المتعلمين في
حل بعض مشكالت المدرسة
لوحة الشرف بالمدرسة
لوحة الشرف داخل الفصل
www.themegallery.com

IGQ

المجال السابع المعلم
أ
المعيار االول – التخطيط و االستراتيجيات الفعالة للتدريس

المؤشرات
أ
.1.1.7يخطط للدرس في ضوء االهداف التعليمية
.2.1.7يستخدم استراتيجيات التعلم التمركز حول المتعلم
.3.1.7يستخدم استراتيجيات تدريس متنوعة تلبى متطلبات ذوى االحتياجات الخاصة

.4.1.7يصمم أانشطة تعليمية اثرائية تحقق أاهداف التعلم بفعالية
Company Logo
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.2.7المعيار الثاني – ممارسات مهنية فعالة
المؤشرات
.1.2.7يتمكن من جوانب التعلم الثالث المعرفية – المهارية – الوجدانية

.2.2.7يدير وقت التعلم بك فاءة عالية
أ
.3.2.7يستخدم االدوات و التجهيزات المتاحة لتفعيل العملية التعليمية

أ
.4.2.7يحرص على تنمية ادئة المهني باستمرار

Company Logo
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أ
.3.7المعيار الثالث-االلتزام باالخالقيات المهنية
المؤشرات
.1.3.7يلتزم بالقواعد المنظمة بالمؤسسة
.2.3.7يظهر التزاما أاخالقيا بعالقتة باالخرين الزمالء الرؤساء أاولياء أاالمور

.3.3.7يراعى المساواة والشفاف مع جميع المتعلمين

أ
.4.3.7يراعى اداء الزمالء و المعنيين لتحسين ادائة

Company Logo
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أ
.4.7المعيار الرابع-طرق و اساليب تقويم فعالة
المؤشرات
أ
أ
.1.4.7يستخدم اساليب متنوعة لتقويم جميع جوانب اداء المتعلمين و شخصيتهم

.2.4.7يستفيد من نتائج المتعلمين تقويم المتعلمين في تقديم
التغذية الراجعة المناسبة لهم و تعديل اداءاتة التدريسية

Company Logo
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ثانيا  -:مقاييس التقدير لمجال
القدرة المؤسسية

IGQ

القدرة
المؤسسية

Company Logo
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المجال السابع المعلم
المعيار األول التخطيط واالستراتيجيات للدرس

المؤشر
-1يخطط
للدرس
في
ضوء
األهداف
التعليمية

Company Logo

المستوى 4
-1يصمم المعلم دائما خطة الدرس في
ضوء احتياجات ومتطلبات نمو
المتعلمين
-2يراعى التكامل بين الجوانب
التطبيقية والعلمية واألكاديمية
والمجتمعية في التخطيط لدروسه
-3يصمم مواقف تعليمية لتنمية مهارات
التفكير المختلفة لدى تالميذه
-4يراعى عند التخطيط تنمية المهارات
الحياتية وإدارة الحياة لدى التالميذ
-5يصمم دروسه لتحقيق النمو المتكامل
لشخصية المتعلمين

الشواهد واالدلة
-1سجل تحضير المعلم
للدرس
-2اإلطالع على إنتاج
المتعلمين من
األنشطة المختلفة
-3األنشطة التى يعدها
المعلم للمتعلمين
-4سجالت مشرف
وموجه المادة
-5التقارير السنوية ألداء
المعلمين
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المجال السابع المعلم
المعيار األول التخطيط واالستراتيجيات للدرس

المؤشر
-2يستخدم
استراتيجية
التعلم
المتمركز
حول المتعلم

Company Logo

المستوى 4
-1يستخدم المعلم دائما استراتيجيات متنوعة
للتعلم النشط التعلم التعاوني تعلم
األقران الخ
-2يوفر بيئة تعلم تحفز المتعلمين في تصميم
األنشطة المتنوعة وفى إدارة الصف
-3يصمم أنشطة ومواقف تعليمية تستثير
تفكير المتعلمين وتحتاج إلى حلول غير
تقليدية
-4يراعى الفروق الفردية بين المتعلمين في
اختياره الستراتيجيات التعليم والتعلم
وتوزيع األدوار
-5ينمى لدى المتعلمين مهارات البحث
واالستقصاء

الشواهد واالدلة
-1تقارير المتابعة الدورية
للمعلمين
-2التقارير السنوية ألداء
المعلمين
-3األنشطة الخاصة بالمتعلمين
-4التعرف على نتائج مشاركة
المؤسسة في المسابقات
المحلية والخارجية
-5األبحاث الخاصة بالمتعلمين
وأنشطتهم العلمية
والعملية
-6سجالت التحضير الخاصة
بالمعلمين ومالحظة مدى
التنوع في تخطيط المعلم
للدرس
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المجال السابع المعلم
المعيار األول التخطيط واالستراتيجيات للدرس

المؤشر
-3يستخدم
استراتيجيات
تدريس متنوعة
تلبى متطلبات
االحتياجات
الخاصة

Company Logo

المستوى 4
-1يستخدم المعلم دائما استراتيجيات متنوعة للتعلم
النشط التعلم التعاوني تعلم األقران الخ-2يوفر
بيئة تعلم تحفز المتعلمين في تصميم األنشطة
المتنوعة وفى إدارة الصف-3يصمم أنشطة
ومواقف تعليمية تستثير تفكير المتعلمين وتحتاج
إلى حلول غير تقليدية-4يراعى الفروق الفردية
بين المتعلمين في اختياره الستراتيجيات التعليم
والتعلم وتوزيع األدوار-5ينمى لدى المتعلمين
مهارات البحث واالستقصاء-1يوفر المعلم دائما
بيئة تعلم مناسبة تراعى ذوى االحتياجات
الخاصة-2يستخدم استراتيجيات تدريس مناسبة
ومالئمة لذوى االحتياجات الخاصة(الموهوبين
والمتفوقين والمعاقين )-43يستخدم برامج عالجية
تشخيصية وعالجية مناسبة للفئات المختلفة من
ذوى االحتياجات الخاصة-4يعمل على تفعيل
مشاركتهم في األنشطة الصفية واالصفية-5يوظف
التكنولوجيا في عمليات التعلم والتعليم لذوى
االحتياجات الخاصة

الشواهد واالدلة
-1سجل غرفة مصادر تعلم
-2موقع المدرسة االلكتروني
والتعرف على تكليفات
المعلمين والمتعلمين
-3إنتاج المتعلمين من
األنشطة المختلفة
 -4سجل األنشطة التعليمية
-5دفتر تحضير المعلم
-6استراتيجيات التدريس
المختلفة
-7تقارير متابعة المشرف
والموجه
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المجال السابع المعلم
المعيار األول التخطيط واالستراتيجيات للدرس

المؤشر
-4يصمم
أنشطة
تعليمية
اثرائية
تحقق أهداف
التعلم
بفعالية

Company Logo

المستوى 4
-1يحفز لمعلم دائما المتعلمين على القيام
بأنشطة تعليمية متعددة(مسابقات زيارات
علمية)
-2يوجه المتعلمين للعمل في مشروعات وأنشطة
تعليمية جماعية وفردية
-3يشجع التالميذ على استخدام مصادر متعددة
للتعليم والتعلم(مطبوعة الكترونية)
-4يصمم مواقف تعليمية تنمة قدرة المتعلمين
على البحث عن حلول متنوعة لبعض
المشكالت والقضايا
 -5يصمم مواقف وأنشطة تعليمية اثرائية
للكشف عن المواهب المختلفة وتنميتها
-6يستخدم أنشطة متنوعة لتنمية الذكاءات
المتعددة لدى المتعلمين

الشواهد واالدلة
-1إنتاج المتعلمين من األنشطة
المختلفة
-2األنشطة التي يعدها المعلم
للمتعلمين
-3إنتاج المتعلمين أنشطة
الكترونية زمطبوعات
 -4إنتاج المتعلمين من
األنشطة المختلفة
 -5موقع المدرسة االلكتروني
والتعرف على تكليفات
المعلمين والمتعلمين
-6سجل األنشطة المدرسية
-7تقارير المتابعة الدورية
للمعلم
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الفعالية التعليمية  :المجال السابع المعلم
المعيار الثانى  :ممارسات مهنية فعالة

المؤشر
-1يتمكن من
جوانب
التعلم
الثالثة
(معرفية
مهارية
وجدانية

المستوى 4
1ـ يتمكن المعلم دائما من بنية المادة
العلمية لتخصصه وفهم طبيعتها
-2ينمى الجوانب المهارية لدى المتعلمين
-3ينمى الجوانب الوجدانية لدى المتعلمين
-4يربط بين المادة العلمية لتخصصه
ومشكالت المجتمع واحتياجاته
-5يربط بين بنية المادة الدراسية وبين
العمليات العقلية العليا
-6يربط بين المادة العلمية
لتخصه وبين المهارات الحياتية وإدارة
الحياة لتالميذه

الشواهد واالدلة
مالحظة أداء المعلم داخل
الفصل واستراتيجيات
التدريس التى يستخدمها
-2نتائج االختبارات الخاصة
بتطبيق كادر المعلم
-3السجالت الخاصة بالتخطيط
للدرس
-4أدوات التقويم المعدة من قبل
المعلم
-5األنشطة التى يعدها المعلم
للمتعلمين
-6مالحظة تنظيم المعلم
للمتعلمين داخل الفصل
الدراسي

Company Logo
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المجال السابع المعلم
المعيار الثانى  :ممارسات مهنية فعالة

المؤشر
-2يدير
وقت
التعلم
بكفاءة
وفعالية

Company Logo

المستوى 4
1ـ يوزع المعلم دائما الوقت بكفاءة
عالية على األنشطة والممارسات
المختلفة
 -2يوزع األدوار والمهام بكفاءة على
المتعلمين وفق الخطة الزمنية
المحددة
-3يضع خطة زمنية متكاملة للقيام
بأدوار ه المختلفة بما يحقق
األهداف التعليمية
 -4يعدل في الخطة الزمنية بما يناسب
قدرات المتعلمين ومتطلبات العملية
التعليمية

الشواهد واالدلة
1تقارير المتابعة الدورية
للمعلمين
2التقارير السنوية ألداء
المعلمين
3خطة زمنية مكتوبة
متكاملة الجوانب
4بطاقة مالحظة تنفيذ
األنشطة
5سجالت زيارة الفصول
لمشرف وموجه
المادة
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المجال السابع المعلم
المعيار الثانى  :ممارسات مهنية فعالة

المؤشر
 3ا-يستخدم
األدوات
والتجهيزات
المتاحة
لتفعيل
العملية
لتعليمية

المستوى 4
-1يوظف المعلم دائما بفاعلية األدوات
والتجهيزات المتاحة بالمؤسسة فىأداءاته
-2يوظف االمكانات المتاحة فى البيئة المحلية
(المتاحف المؤسسات)لتحسن العملية
التعليمية
-3يستخدم التكنولوجيا المتقدمة فى عمليات
التعلم والتعليم
-4يوظف االنترنت فى الحصول على المعارف
بما يمكنه من تفعيل أداءته داخل الفصل
-5يوجه المتعلمين الختيار األمكانات
والتجهيزات المتاحة واستخدامها

الشواهد واالدلة
-1سجالت استخدام المعامل
بالمؤسسة
-2سجالت استخدام األدوات
والتجهيزات بالمؤسسة
-3سجل االستعارة الخاص
بالمكتبة
-4كشوف تردد المتعلمين على
المعامل المختلفة
-5مصادر المعرفة المتعددة
المتاحة بالمؤسسة

االستخدام األمثل

Company Logo
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المجال السابع المعلم
المعيار الثانى  :ممارسات مهنية فعالة

المؤشر
-4يحرص
على
تنمية
أدائه
المهنى
باستمرار

المستوى 4
-1يوظف المعلم دائما محتوى الدورات التدريبية
فى مجال تخصصه والمجاالت التربوية
فى العملية التعليمية
-2يوظف مصادر المعرفة المتعددة والمتنوعة
فى مجال تخصصه والمجاالت التربوية
والنفسية
-3يتبادل الخبرات مع الزمالء فى مجال
تخصصه
-4يحرص على تنمية نفسه ذاتيا لتحسين أدائه
المهني
-5يشارك فى بعض المجالت والدوريات
والمؤتمرات العلمية فى مجال تخصصه
-6يحرص على تقييم نفسه ذاتيا باستمرار
لتحديد نقاط القوة والضعف لديه

Company Logo

الشواهد واالدلة
-1سجل الدورات التدريبية
التى شارك العاملون
فيها داخل المؤسسة
-2سجل الدورات التدريبية
الخاص بوحدة التدريب
والتقويم
الشهادة الخاصة باجتياز
الدورات التدريبية
وبعدها
الدورات العلمية والمؤتمرات
التى يشارك فيها
العاملون بالمؤسسة
نتائج قياس فعالية البرامج
التدريبية بالمؤسسة
www.themegallery.com

المجال السابع المعلم
المعيار الثالث االلتزام بأخالقيات المهنة

المؤشر

المستوى 4

-1يلتزم بالقواعد -1يلتزم المعلم دائما باللوائح والقوانين
المنظمة
السائدة
للعمل
-2يؤدى عمله مراعيا المصلحة العامة
بالمؤسسة
ومصلحة تالميذه
-3يلتزم بآداب المهنة وأخالقياتها فى
أداء دوره المهنى
-4يحترم األعراف السائدة فى
المؤسسة والمجتمع
-5يحرص على أن يتسم مظهره
باالحترام ودون تكلف
-6يعمل على تحقيق رسالة المدرسة
Company Logo

الشواهد واالدلة
-1قائمة باللوائح والقوانين
المنظمة للعمل
-2رسالة المدرسة سجل
الجزاءات الخاص
-3سجل الشكاوى واالقتراحات
 4سجل الجزاءات الخاص -
بالمعلمين
-5سجل لإلثابة والحوافز
التشجيعية
-6تقارير الموجهين ولجان
المتابعة للمؤسسة
الخاصة بالمعلم
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المجال السابع المعلم
المعيار الثالث االلتزام بأخالقيات المهنة

المؤشر

المستوى 4

2يظهر التزاما -1يتعامل المعلم دائما مع زمالئه
ورؤسائه وأولياء األمور لتحقيق
أخالقيا
األهداف التعليمية بالمؤسسة
بعالقته
باآلخرين
يكون عالقات ايجابية متبادلة مع أولياء
(الزمالء
األمور لصالح تالميذه
الرؤساء
يحترم زمالئه ورؤسائه ويتواصل معهم
أولياء
جيدا
األمور)
يشارك بايجابية مع أعضاء المجتمع
المدرسي فى تكوين بيئة تعلم
فاعلة
يقدم القدوة الحسنة فى تعامله مع
زمالئه ورؤسائه وأولياء األمور
Company Logo

الشواهد واالدلة
نتائج  1سجل الجزاءات
الخاص –بالمعلمين
االستبيانات الخاصة
بمستوى رضا
أولياء األمور
والعاملين والمعنيين
عن المعلم
قائمة باألعمال التى
شارك فيها وفرق
العمل المشكلة
التقارير الدورية لمتابعة
المعلم
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المجال السابع المعلم
المعيار الثالث االلتزام بأخالقيات المهنة

المؤشر
3ـ يراعى
المساواة
والشفافية
والتسامح
مع جميع
المتعلمين

Company Logo

المستوى 4
1ـ يوفر المعلم دائما مناخا صفيا يشجع
المتعلمين على المناقشة والحوار
وتقبل الرأي والرأي اآلخر
-2يتعامل مع المتعلمين بشفافية
ووضوح
-3يحرص على العدالة والمساواة بين
المتعلمين
-4بتابع ردود أفعال المتعلمين فى
ممارساته وأدواره
-5يستخدم أساليب تقويم واضحة
ومعانة

الشواهد واالدلة
1ـ سجل توزيع األنشطة
والتكليفات على
المتعلمين
-2نتائج أدوات قياس رضا
المتعلمين عن المعلم
-3تقارير الموجهين
والمدرسين األوائل عن
المعلمين
-4سجالت ضعاف المستوى
سجالت الموهوبين والفائقين
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المجال السابع المعلم
المعيار الثالث االلتزام بأخالقيات المهنة

المؤشر

المستوى 4

 -4يراعى آراء -1يحرص المعلم دائما على رضا
الزمالء والمعنيين باألمر لتحسين
الزمالء
أدائه
والمعنيين
باألمر
2ـ يحرص على تبادل الخبرات
لتحسين
والتجارب الناجحة مع زمالئه
أدائه
3ـ يحرص على العمل ضمن فريق فى
تطوير األداء المدرسي
4يتقبل النقد ووجهة النظر األخرى
لتحسين أدائه.
5يتعامل بأسلوب ديمقراطي مع
زمالئه و المعنيين بأمر تحسين
العملية التعليمية
Company Logo

الشواهد واالدلة
 -1محضر اجتماعات
2ـ معلمي المادة
3ـ التقارير الخاصة بالمعلمين
4ـ مقابلة عدد من الزمالء
والمعنيين باألمر
5ـ محاضر اجتماعات
6ـ فرق عمل التطوير داخل
المؤسسة
7خطة تبادل الزيارات بين
الزمالء داخل الفصول .
8وثائق ( ورقية –
تكنولوجية  ) ...لتبادل
الخبرات بين العاملين
بالمؤسسة .
www.themegallery.com

المجال السابع المعلم
المعيار الرابع – طرق وأساليب التقويم

المؤشر
1ـ يستخدم
أساليب
متنوعة
لتقويم جميع
جوانب أداء
المتعلمين .

المستوى 4
يستخدم المعلم دائما أساليب متنوعة
( الشفهي و التحريري و العملي
. ) .......
يستخدم ملفات اإلنجاز في متابعة أداء
التالميذ .
يستخدم أدوات متنوعة للتقويم الشامل
ألداء المتعلمين .
يوظف األنشطة الصفية و الالصفية
لتقويم أداء التالميذ .
يستخدم أدوات تقويم تقيس مستويات
عليا للتفكير

يستخدم أدوات تقويم مناسبة لذوي
االحتياجات الخاصة .
Company Logo

الشواهد واالدلة
أدوات التقويم التي
يستخدمها المعلم .
مواصفات االختبارات
أنشطة المتعلمين
المستخدمة في
تقويم أدائهم .
االختبارات المستخدمة و
مدى صالحيتها
لقياس المستويات
العليا في التفكير
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الفعالية التعليمية  :المجال السابع المعلم
المعيار الرابع – طرق وأساليب التقويم

المؤشر
2ـ يستفيد من
نتائج تقويم
المتعلمين في
تقديم
التغذية
الراجعة
المناسبة لهم
و تعديل
أداءاته

التدريسية

المستوى 4
يعمل المعلم دائما على تحسن أداءات
التالميذ في ضوء نتائج التقويم
يعيد توزيع مجموعات العمل بين المتعلمين
في ضوء نتائج التقويم .
يطلع المعنيين ( أولياء األمور – مجلس
األمناء – األخصائيين  ).....على نتائج
التقويم لمتابعة مستوى تقدم المتعلمين
.
يستفيد من نتائج التقويم في تحديد نواحي
القوة و الضعف في أداءاته و يعمل
على تعديلها في ضوء نتائج التقويم
يستفيد من نتائج التقويم في تقديم تغذية
راجعة للبرامج العالجية و اإلثرائية

الشواهد واالدلة
نتائج تقويم المتعلمين.
سجالت األنشطة قبل و
بعد التقويم
دفاتر التحضير
بطاقات تقويم األداء
المدرسي
ملف إنجازات الطالب

للمتعلمين ذوي الفئات الخاصة
Company Logo
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أ
قوائم بالشواهد واالدلة
:

IGQ

أ
ويقصد بالشواهد واالدلة المصادر المتاحة
التي يمكن االستناد إاليها في تحديد مدرجات
التقدير  ،و التي تتمثل في  :السجالت المختلفة
 ،قواعد البيانات  ،محاضر االجتماعات
 ،التقارير السنوية و ملفات ا إالنجاز
( البورتيفوليو ) و سجالت الحضور
و الغياب و المقابالت  ...الخ .
Company Logo
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المعلم
السجالت
سجل تحضير الدروس .
سجل الريادة  .سجل الدرجات
سجل األنشطة  .سجل مستوى الطالب .
سجل األنشطة الصفية و الالصفية
سجل اإلذاعة المدرسية .
سجل التالميذ الموهوبين الضعاف
سجل الحضور واالنصراف
سجل االجتماعات المدرسية
سجل ذوي االحتياجات الخاصة
سجل المتابعات الخارجية .
سجل الزيارات  .سجل اإلشراف اليومي .
سجل تقارير التقويم الداخلي للمدرسة .
سجل الحوافز و الجزاءات
سجالت المكتبة و المعامل  .سجل وحدة التدريب .
Company Logo

المحاضر

محضر اجتماعات
معلمي المواد
المختلفة
محضر
االجتماعات
الدورية بين
المعلمين و اإلدارة
المدرسية
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المعلم
نتائج و تقارير

الخطط
خطة األنشطة .
خطة الجدول
المدرسي .
خطة اإلشراف
و التقويم و
المتابعة
خطط رفع
الكفاءة المهنية
للمعلمين
Company Logo

قواعد البيانات
بيانات المعلمين و تخصصاتهم و
مؤهالتهم .
اللوائح المنظمة للعمل .
مصادر المعرفة و المواقع
اإللكترونية المرتبطة باحتياجات
المعلمين .
الدورات التدريبية المختلفة .
أدوات التقويم التي يستخدمها
المعلم
النصاب التدريسي للمعلم و
المفردات التي يدرسها
إسهامات المعلم في خدمة
المجتمع المحلي للمدرسة .

ملف إنجاز المعلم
تقارير المتابعة الداخلية
تقارير المتابعة و
الزيارات الخارجية
تقارير الموجهين
نتائج استبيانات رضا
أولياء األمور و
المعنيين بالمعلم
برامج تدريب المعلمين
البحوث والدراسات التي
يعدها المعلمون
األنشطة التي يصممها و
ينتجها المعلمون
www.themegallery.com

المجال الثامن المنهج المدرسي

IGQ

أ
.1.8المعيار االول – توافر ممارسات داعمة للمنهج

المؤشرات
أ
أ
.1.1.8تستخدم االدلة بفعالية بما يحقق اهداف التعلم
.2.1.8يتم توظيف المناهج بما يربطها بالقضايا و المشكالت المعاصرة
.3.1.8تفعيل المقررات الدراسية بشكل مرن يساعد على تنمية المهارات المتعددة للمتعلمين

.4.1.8تنفيذ المنهج باستخدام الموارد البيئية و المحلية
Company Logo
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أ
 .2.8المعيار الثاني -توافر انشطة صفية وال صفية فعالة

المؤشرات
أ
.1.2.8توجد خطة انشطة صفية وال صفية متنوعة تلبى احتياجات
المتعلمين و رغباتهم ومتطلباتهم
أ
أ
.2.2.8تحقق االنشطة الصفيه و الالصفية اهداف المنهج المحددة
.3.2.8يراعى االستفادة من إامكانيات المجتمع المحلى في تنفيذ
أ
االنشطة الصفية و الالصفية المختلفة
أ
.4.2.8تشترك المؤسسة في االنشطة التربوية الخارجية
Company Logo
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ثانيا  -:مقاييس التقدير لمجال
القدرة المؤسسية

IGQ

القدرة
المؤسسية

Company Logo
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المجال الثامن  :المنهاج المدرسي
المعيار األول – توفر ممارسات مفعلة للمنهج

المؤشر

المستوى 4

تتسق دائما الممارسات
1ـ يوظف المنهج
التعليمية في المؤسسة و
بما يربطه
أهداف المنهج .
بالقضايا و
المشكالت
يرتبط المنهج
المعاصرة
بالمشكالت الحياتية
اآلنية و إدارة الحياة
تتنوع أساليب تنفيذ
المنهج طبقا لتنوع
البيانات المحلية .
تساعد ممارسات المنهج إيجاد
ممكنة للمشكالت حلول
المعاصرة .
Company Logo

الشواهد واالدلة
أبحاث تتضمن مشكالت تربط
بين المنهج و مشكالت
المجتمع .
مشاركة المتعلمين
في برامج
للتوعية
برامج لزيارة بعض
المواقع المرتبطة
ببعض القضايا (
الصحف –
المراكز الصحية
– الرحالت )
ملف إنجاز الطالب .
الصحف المدرسية
مسابقات اجتماعية و ثقافية (
التلوث – األمراض ) ...
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المجال الثامن  :المنهاج المدرسي
المعيار األول – توفر ممارسات مفعلة للمنهج

المؤشر
2ـ ينفذ المنهج
باستخدام
الموارد
البيئية
المتاحة

Company Logo

المستوى 4
يساعد دائما المنهج على دعم ثقافة
الحفاظ على البيئة و توظيف
الموارد المتاحة .
يستخدم المواد الخام
المتوفرة بالبيئة المحلية
في تنفيذ أنشطة المنهج
.
يستخدم المواد قليلة التكلفة
المتوفرة بالبيئة المحلية
في تنفيذ أنشطة المنهج
.
توظيف المعامل و الوسائط
التكنولوجية المتوفرة
توظيف الموارد البيئية المتاحة
كالمتاحف و المراكز العلمية و

الشواهد واالدلة
دفتر تحضير المعلم .
تقارير متابعة
المشرف و
الموجه
وثائق زيارة القيادات
التربوية.
األنشطة الطالبية
الصفية و
الالصفية
وثائق لعقد
اجتماعات و
لقاءات
وجود منتج من
الخامات البيئية
من أعمال
المتعلمين .
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المجال الثامن  :المنهاج المدرسي
المعيار األول – توفر ممارسات مفعلة للمنهج

المؤشر
3ـ يفعل المنهج
بما يساعد
على تنمية
مهارات
المتعلمين .

المستوى 4
توظف دائما الموضوعات
الدراسية لتنمية مهارات
الدراسة
توظف الموضوعات لتنمية
مهارات المتعلمين
مهارات حياتية
تفعل األنشطة المتضمنة
بمحتوى المواد الدراسية
لتنمية مهارات التعلم
التعاوني لدى المتعلمين .
يساعد استخدام الوسائل و
المعينات التعليمية على
تنمية مهارات التعلم
الذاتي للمتعلمين.
تساعد المناهج على تنمية مهارات التقويم

الشواهد واالدلة
سجالت األنشطة .
نماذج لمنتج
األنشطة .
نماذج ألدوات
التقويم .
نماذج للوسائل
التعليمية.
نماذج من إنتاج
المتعلمين
المعلم دفتر تحضير

الذاتي لدى الطالب
Company Logo
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المجال الثامن  :المنهاج المدرسي
المعيار األول – توفر ممارسات مفعلة للمنهج

المؤشر
 .4تستخدم
األدلة
التعليمية
بفعالية بما
يحقق أهداف
المنهج

المستوى 4
يستخدم المعلم دائما دليل
المعلم الخاص بمادته
الدراسية
يستخدم األنشطة اإلثرائية
لتحسين أداء المتعلمين
يستخدم مصادر التعليم و
التعلم و التكنولوجيا
المشار إليها في الدليل
لتحقيق أهداف الدرس
يستخدم األدلة لتقويم أداء
المتعلمين

الشواهد واالدلة
أعداد كافية من دليل المعلم
بالمكتبة لكل مادة و كل
صف دراسي .
وثائق متابعة المشرف و
الموجه .
تقارير زيارات القيادات التربوية
للمؤسسة .
مصادر متعددة للتعليم و التعلم .
مستحدثات تكنولوجية
أدوات تقويم الطالب بالمؤسسة
ملف إنجاز الطالب .
دفتر تحضير المعلم
نماذج ألنشطة الطالب
نماذج لألنشطة اإلثرائية

Company Logo
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المجال الثامن  :المنهاج المدرسي
المعيار الثاني – توافر أنشطة صفية وال صفية فعالة :

المؤشر
1ـ توجد خطة
أنشطة صفية
و الالصفية
متنوعة تعبر
عن مراحل
نمو
المتعلمين و
رغباتهم و
متطلباتهم .

المستوى 4
يشارك دائما جميع المسئولين
عن األنشطة الصفية و
الالصفية في وضع الخطة
يخصص في الجدول
الراسي فترات لتنفيذ
األنشطة الصفية و
الالصفية
تتنوع األنشطة لكي
تراعي الفروق
الفردية و المراحل
العمرية
تتوفر اإلمكانات و
الوسائل التكنولوجية
الالزمة لتنفيذ
األنشطة

الشواهد واالدلة
خطة مكتوبة لألنشطة
وثائق لعقد اجتماعات و
لقاءات
نماذج لألنشطة في
الصفوف المختلفة .
التقارير الدورية عن
األنشطة
المعامل و الوسائل
التكنولوجية

مسابقات و معارض
لألنشطة

تعد تقارير دورية عن األنشطة
Company Logo
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المجال الثامن  :المنهاج المدرسي
المعيار الثاني – توافر أنشطة صفية وال صفية فعالة :

المؤشر
2ـ تحقق
األنشطة
الصفية و
الالصفية
أهداف
المنهج
المحددة

المستوى 4
تساعد األنشطة دائما
المعلم على تحقيق
أهداف المنهج
تساعد على تنمية الجوانب
المعرفية و المهارية و
الوجدانية
تساعد على تنمية المهارات
الحياتية المختلفة وإدارة
الحياة
تساعد على تنمية مهارات
التفكير المختلفة
تساعد على ترسيخ القيم
والتقاليد و العادات التي
ينشدها المجتمع

Company Logo

الشواهد واالدلة
خطة المؤسسة لألنشطة الصفية
و الالصفية في ضوء
أهداف المنهج
سجالت متابعة األنشطة
وثائق الزيارات
المعارض المدرسية
نماذج ألداءات المتعلمين
قوائم بعدد المشاركين في
األنشطة و عدد مرات
مشاركتهم
سجالت وتقارير عن نمو
الجوانب المهارية
المختلفة للمتعلمين
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الفعالية التعليمية  :المجال الثامن  :المنهاج المدرسي
المعيار الثاني – توافر أنشطة صفية وال صفية فعالة :

المؤشر
 .4تشترك
المؤسسة
في
األنشطة
التربوية
الخارجية

Company Logo

المستوى 4
تقدم المؤسسة دائما أنشطة
متنوعة تشارك فيها
المؤسسات التربوية
األخرى
تشترك في األنشطة
التربوية المحلية و
القومية و الدولية
تشترك في المسابقات
المحلية و القومية و
الدولية
تشجع العاملين و
المستفيدين على تبادل
الخبرات مع األفراد من
خالل شبكة االنترنت

الشواهد واالدلة
قوائم بمجموعات األنشطة
سجالت ووثائق و صور
للمشاركة في المسابقات
المحلية و الدولية و
السنوات المختلفة
شهادات تقدير أو جوائز
موقع للمدرسة على شبكة
اإلنترنت
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الفعالية التعليمية  :المجال الثامن  :المنهاج المدرسي
المعيار الثاني – توافر أنشطة صفية وال صفية فعالة :

المؤشر
 .3يراعى
االستفادة
من إمكانات
المجتمع
المحلي في
تنفيذ
األنشطة
الصفية و
الالصفية
المختلفة

Company Logo

المستوى 4
تشجع المدرسة دائما مشاركة
المعنيين من خارج المدرسة
في أنشطتها الالصفية
تحصل المدرسة على دعم
المجتمع المحلي من خارج
المدرسة لتنفيذ األنشطة
المختلفة
تستخدم المدرسة إمكانات المجتمع
المحلي لتنفيذ األنشطة
يتعاون أعضاء المجتمع المحلي
مع المؤسسة في تنفيذ خطة
أنشطتها
تحرص على تبادل الخبرات مع
المؤسسات التربوية األخرى
المحلية و القومية في مجال
األنشطة التربوية

الشواهد واالدلة
وثائق لعقد اجتماعات و
لقاءات
قوائم بعدد المشاركين من
المجتمع المحلي في
األنشطة وعدد مرات
مشاركتهم
سجالت مالية لمصادر
التمويل من أعضاء
المجتمع المحلي
جداول زمنية الستخدام
إمكانات المجتمع في
تنفيذ األنشطة
موقع الكتروني للمؤسسة
مجلة دورية أو مطوية

www.themegallery.com

أ
قوائم بالشواهد واالدلة
:

IGQ

أ
ويقصد بالشواهد واالدلة المصادر المتاحة
التي يمكن االستناد إاليها في تحديد مدرجات
التقدير  ،و التي تتمثل في  :السجالت المختلفة
 ،قواعد البيانات  ،محاضر االجتماعات
 ،التقارير السنوية و ملفات ا إالنجاز
( البورتيفوليو ) و سجالت الحضور
و الغياب و المقابالت  ...الخ .
Company Logo
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السجالت

المنهج
المدرسي

IGQ
المحاضر

سجالت االمتحانات و الكنترول و
النتائج
سجالت األنشطة سجل الرحالت
سجل اإلذاعة المدرسية
سجالت وحدة التدريب
سجالت الوحدة المنتجة ( توريد –
متحصالت – شراء )
سجل الوسائل التعليمية .
سجالت البحث العلمي و الدراسات .
سجل تحضير الدروس
Company Logo
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المنهج
المدرسي

نتائج و تقارير

الخطط
خطط لرحالت و
زيارات مرتبط
بالمنهج
برامج تدريبية
للمعلمين في المواد
الدراسية المختلفة
الخطط الزمنية
للمقررات المختلفة
الطرائق و األساليب
المتبعة في التدريس
أساليب التقويم
المتبعة .
Company Logo

IGQ

قواعد البيانات

قائمة بالوسائط
التعليمية المستخدمة
لكل مادة دراسية
قائمة بخامات البيئة
المرتبطة بالمنهج
المدرسي
قوائم بمجموعات
األنشطة.

تقارير خاصة
بالمتوفر و المطلوب
بالنسبة للكتب
الدراسية للمواد
المختلفة .
تقارير خاصة
بالمتوفر و المطلوب
لألدلة في المواد
الدراسية المختلفة
تقارير نمو الجوانب
المهارية المختلفة
لدى المتعلمين .
www.themegallery.com

المجال التاسع المناخ التربوي

IGQ

أ
.1.9المعيار االول-توافر بيئة داعمة للتعليم و التعلم

المؤشرات
.1.1.9توفر المؤسسة بيئة اجتماعية ميسرة للتعليم و التعلم بما يحقق رؤيتها و رسالتها

.2.1.9توجد اليات ل إالرشاد النفسي و االكاديمى للمتعلمين
أ
.3.1.9توجد اساليب لمساعدة الطالب على تحقيق المستويات العلمية المستهدفة.

 4.1.9توفر المؤسسة الرعاية الصحية للمتعلمين
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.2.9المعيار الثاني  -توافر بنية مؤثرة للعالقات المؤسسية والقيم أاالخالقية:

المؤشرات

أ
1.2.9يسود المؤسسة انماط من العالقات ا إالنسانية القائمة
أ
على التعاون واالحترام المتبادل بين اعضاء المجتمع المدرسي
2.2.9يسود المؤسسة مناخا داعما لثقافة المواطنة
أ
واحترام القانون والقيم االخالقية
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ثانيا  -:مقاييس التقدير لمجال
القدرة المؤسسية

IGQ

القدرة
المؤسسية
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المجال التاسع  :المناخ التربوي:
المعيار األول – توافر بيئة داعمة للتعليم و التعلم ::

المؤشر
1ـ توفر
المؤسسة
بيئة
اجتماعية
ميسرة
للتعليم و
التعلم بما
يحقق
رؤيتها و
رسالتها

المستوى 4
تضع المؤسسة دائما أدوار و مسئوليات
واضحة للعاملين لتفعيل أهدافها
توفر فرصا لممارسة أنشطة تعليم وتعلم
تتفق مع رؤيتها ورسالتها
تضع قواعد عمل معلنة ومفصلة لتدعيم
العالقات اإلنسانية و االجتماعية بها
تعقد لقاءات و اجتماعات دورية لمناقشة
المشكالت أو الصعوبات التي
تواجهها
تنوع األنشطة التي تمارس بالمؤسسة
بما تدعم العالقات االجتماعية بين
العاملين والمعنيين ( أولياء األمور
– المتعلمين – أعضاء مجلس
األمناء )...
تحرص على مشاركة المتعلمين في صنع

الشواهد واالدلة
قوائم باألدوار و
المسئوليات
وثيقة لقواعد العمل
وثائق لعقد اجتماعات و
لقاءات
وثائق وصور لمناسبات
اجتماعية تضم
العاملين و المتعلمين
و أولياء األمور و
مجلس األمناء ....الخ
قائمة األنشطة االجتماعية

و الثقافية

و اتخاذ القرارات التي تخصهم
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المجال التاسع  :المناخ التربوي:
المعيار األول – توافر بيئة داعمة للتعليم و التعلم ::

المؤشر
 .2توجد أساليب
لمساعدة
الطالب على
تحقيق
المستويات
التعليمية

المستهدفة

Company Logo

المستوى 4
توفر المؤسسة دائما مصادر تعلم
متنوعة بما يحقق التميز لجميع
المتعلمين
تضع خططا للبرامج التي تكفل عالج
المشكالت المرتبطة بالمستويات
التعليمية للطالب
تشجع المعلمين على استخدام استراتجيات
تعليم متمركزة حول المتعلم
توفر الوسائل التعليمية المعينة الالزمة
لمراعاة المستويات التعليمية المختلفة
تحفز المعلمين على إنتاج وسائل تعليمية
مساعدة للعملية التعليمية
تحرص على نشر البرامج التربوية
المتنوعة على موقعها االلكتروني التي
تناسب المستويات التعليمية المختلفة.

الشواهد واالدلة
خطط عالج المشكالت
التعليمية
للمتعلمين
نظام تحفيز المتعلمين
حجرة الوسائط
التربوية
مصادر للمعرفة
متنوعة وحديثة
موقع الكتروني
للمؤسسة.
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المجال التاسع  :المناخ التربوي:
المعيار األول – توافر بيئة داعمة للتعليم و التعلم ::

المؤشر
.3توفر
المؤسسة
الرعاية
الصحية
للمتعلمين

.

المستوى 4
تحرص المؤسسة دائما على
تفعيل دور الخدمات الطبية و
التأمين الصحي للعاملين و
المتعلمين بها .
توفر اإلمكانات المادية و البشرية
الالزمة للنواحي الصحية .
تستخدم وسائل متنوعة لإلعالم
عن الممارسات المختلفة
لمراعاة األمور الصحية
تحرص على تفعيل سبل الوقاية
من المخاطر الصحية .
تستعين بمتخصصين من المجتمع
المحلي و أولياء األمور

الشواهد واالدلة
حجرة للطبيب أو الزائر الصحي
في مكان مناسب .
تواجد للطبيب بشكل مستمر .
المعدات واألدوات الطبية الالزمة .
بطاقات صحية للمتعلمين .
سجالت لمتابعة الحالة الصحية
للمتعلمين .
سجالت لمشاركة أولياء األمور في
الرعاية الصحية للمتعلمين .
إرشادات معلقة لقواعد النظافة و
الصحة .
مظاهر واضحة لنظافة المؤسسة

لتقديم الرعاية الصحية .
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المجال التاسع  :المناخ التربوي:
المعيار األول – توافر بيئة داعمة للتعليم و التعلم ::

المؤشر
.4توجد آليات
لإلرشاد
النفسي و
األكاديمي
للمتعلمين.

المستوى 4
تعقد المؤسسة دائما ندوات و
لقاءات ترتبط باإلرشاد
األكاديمي وفقا لقدرات و
مستويات المتعلمين.
تضع برامج تدريبية متنوعة
للمعنيين بمجال اإلرشاد
النفسي و األكاديمي
تحرص على تقديم برامج وقائية
للمشكالت االجتماعية و
السلوكية للمتعلمين بما يوفر
األمن و األمان النفسي لهم
تستعين بمتخصصين من المجتمع
المحلي لتقديم الدعم النفسي
والمعنوي للمتعلمين.
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الشواهد واالدلة
وجود أخصائي اجتماعي .
وجود أخصائي نفسي .
خطة عمل واضحة تتضمن أهداف
اإلرشاد النفسي و األكاديمي
نشرات التوعية بالمشكالت
االجتماعية و النفسية.
سجالت لندوات و اجتماعات .
سجالت لفحص و دراسة الحاالت
النفسية و االجتماعية
للمتعلمين .
وثائق بالبرامج التدريبية في
مجال االرشاد النفسي و
األكاديمي التي تم تنفيذها
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الفعالية التعليمية  :المجال التاسع  :المناخ التربوي:
المعيار الثاني – توافر بيئة مؤثرة للعالقات المؤسسية و القيم األخالقية :

المؤشر
1ـ يسود المؤسسة
أنماط من
العالقات
اإلنسانية
القائمة على
التعاون و
االحترام
المتبادل بين
أعضاء
المجتمع
المدرسي و
المجتمع
المحلي .

المستوى 4
تتبع المؤسسة دائما أسلوب الحوار و
المناقشة مع أعضاء المجتمع
المدرسي و المجتمع المحلي
تعقد اجتماعات دورية تهدف إلى دعم
العمل و اإلنجاز
توجد إجراءات منظمة التصال أولياء
األمور و أعضاء المجتمع المحلي
بالمؤسسة
يلتزم العاملون بتنفيذ الميثاق المهني و
األخالقي
تتبع أسلوب الحوار و التشاور بينها و
بين أعضاء المجتمع المحلي للتغلب
على المشكالت التي تواجهها

الشواهد واالدلة
لخطة السنوية للمؤسسة
.
سجل اجتماعات مجلس
األمناء .
سجالت لالجتماعات
الخاصة لفرق العمل
وإنجازاتهم
سجالت لالجتماعات
الخاصة بمشاركة
أولياء األمور في
أعمال المؤسسة
المختلفة.
جدول أو دليل ينظم
مقابالت و اتصاالت
أولياء األمور
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الفعالية التعليمية  :المجال التاسع  :المناخ التربوي:
المعيار الثاني – توافر بيئة مؤثرة للعالقات المؤسسية و القيم األخالقية :

المؤشر

المستوى 4

2ـ يسود المؤسسة
ترسخ المؤسسة دائما
مناخا داعما
مفاهيم ثقافة المواطنة
لثقافة
واالنتماء
المواطنة
تلتزم باحترام القانون و
واالنتماء و
تطبيق القواعد و اللوائح
احترام
المنظمة للعمل داخل
القانون و
المؤسسة .
القيم
تضع نظاما يحقق االنضباط
األخالقية
العام و العدالة بين
العاملين بها
توظف الصحافة واإلذاعة
المدرسية في دعم القيم
األخالقية
تضع ميثاقا معلنا للقيم
األخالقية بمشاركة جميع
Company Logo

الشواهد واالدلة
الخطة السنوية للمدرسة.
سجل اجتماعات مجلس األمناء.
مجالت حائط تتضمن موضوعات
عن القيم األخالقية و
المواطنة.
توجد ملصقات تحث على االلتزام
بنظام و قواعد العمل
بالمؤسسة .
تتناول اإلذاعة المدرسية موضوعات
االنتماء و المواطنة وااللتزام
بطريقة مبسطة وشيقة.
ميثاق مهني و أخالقي مكتوب
وواضح و معلن للجميع .
www.themegallery.com

أ
قوائم بالشواهد واالدلة
:

IGQ

أ
ويقصد بالشواهد واالدلة المصادر المتاحة
التي يمكن االستناد إاليها في تحديد مدرجات
التقدير  ،و التي تتمثل في  :السجالت المختلفة
 ،قواعد البيانات  ،محاضر االجتماعات
 ،التقارير السنوية و ملفات ا إالنجاز
( البورتيفوليو ) و سجالت الحضور
و الغياب و المقابالت  ...الخ .
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السجالت

المناخ
المدرسي

الجدول المدرسي سجالت شئون الطلبة
سجالت شئون العاملين دفتر إنذارات الغياب
ملفات العاملين دفتر  130أحوال عاملين .
سجالت األخصائي سجل مجلس المعلمين .
سجل أحوال التالميذ.
سجل الحوافز .
سجل وحدة التدريب في مجال اإلرشاد
النفسي و األكاديمي
سجل اإلذاعة المدرسية
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IGQ
المحاضر

محضر اجتماعات
العاملين بالمدرسة .
محضر اجتماعات
مجلس األمناء
محضر اجتماعات
الجمعية العمومية
محضر اللقاءات و
االجتماعات الدورية
مع العاملين
www.themegallery.com

المناخ
المدرسي

نتائج و تقارير

الخطط
خطط لبرامج إرشادية
خطط لبرامج تدريبية
للمعلمين
خطط لبرامج لتحفيز
العاملين بالمؤسسة .
خطط لحل المشكالت
التعليمية
خطط لمشاركة أولياء
األمور و المجتمع
المحلي في أمور
الرعاية للعاملين و
المتعلمين
Company Logo

IGQ

قواعد البيانات
قائمة بأدوار و مهام
العاملين بالمؤسسة
اللوائح و القوانين
المنظمة للعمل
قائمة بالمناسبات
الثقافية و االجتماعية
قائمة باألنشطة
.المختلفة للمدرسة

نشرات التوعية و
اإلرشاد
ميثاق مهني و أخالقي
للعاملين بالمؤسسة .
البطاقات الصحية
للعاملين و المتعلمين
الفتات و إرشادات
معلقة لقواعد النظام و
النظافة
مجالت حائط و ملصقات
توضح قواعد العمل .
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IGQ

أ
مراحل تاهيل المدرسة للجودة
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أ
المرحلة االولي :التهيئة واالستعداد
المرحلة الثانية :رؤية ورسالة المدرسة
المرحلة الثالثة -:التشخيص المبدئي ورفع واقع المدرسة
المرحلة الرابعة  -:إاعداد الخطط ا إالجرائية لتطوير المدرسة
المرحلة الخامسة  :تنفيذ ومتابعة الخطط ا إالجرائية
المرحلة السادسة :المراجعة الداخلية وا إالجراءات التصحيحية
المرحلة السابعة:التعاقد مع الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد
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