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 والرسالةالرؤية : األولالمجال 
 مقاييس التقدير الممارسات

1 2 3 4 
 رؤية المؤسسة: 1-1

 :معلنة لرؤية المؤسسةو  توجد وثيقة واضحة
1-1-1-1 
تتسمممممممممم رؤيمممممممممة المؤسسمممممممممة  

 بالوضوح والتحديد.

 صياغة الرؤية بمفردات -
 .عامة غير واضحة

صياغة الرؤية بمفردات  -
واضحة وذات معنى 

 محدد.

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

 ترغب المؤسسة فى تحقيقيا بواقعية.

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

 المؤسسة فى تحقيقيا بواقعية.

 تعكس رؤية المؤسسة النظرة المستقبمية. -
1-1-1-2   

 يشمممممارص امممممر يممممميا ة الرؤيمممممة
 .األطراف المعنيةعن  ون ممثل

انفردت القيادة المؤسسية  -
 بصياغة الرؤية

قامت القيادة المؤسسية  -
بالتعاون مع ممثمين 
 لممعممين بصياغة الرؤية.

شارك كال من القيادة المدرسية وممثمين  -
عن المعممين ومجمس االمناء واآلباء 

 فى صياغة الرؤية.

شارك كال من القيادة المدرسية وممثمين عن  -
وممثلين المعممين ومجمس االمناء واآلباء 

فى صياغة  للمجتمع المحلى والمتعلمين
 الرؤية.

1-1-1-3   
تعممممر األطممممراف المعنيممممة رؤيممممة 

 المؤسسة.

تنشر القيادة المؤسسية الرؤية  -
بوسيمة تقميدية مع عدم وعى 

 العاممين بيا.

 تنشر القيادة المؤسسية -
الرؤية بأكثر من وسيمة مع 

 معرفة العاممين بيا.

تنشر القيادة المؤسسية الرؤية بوسائل  -
عديدة مع وعى العاممين بكيفية العمل 
عمى تحقيق ىذه الرؤية خالل أدائيم 

 بالمؤسسة.

تنشر القيادة المؤسسية الرؤية بوسائل عديدة  -
مع وعى العاممين ومجمس األمناء بكيفية 

ذه الرؤية خالل أدائيم العمل عمى تحقيق ى
 بالمؤسسة.

 يعى المجتمع المحمى رؤية المؤسسة.  -
 رسالة المؤسسة: -1-2
 :معلنة لرسالة المؤسسةو واضحة  توجد وثيقة 1-2-1
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1-2-1-1   
بالوضوح لمؤسسة ا تتسم رسالة
 والتحديد.

صياغة الرسالة بمفردات عامة  -
 غير محددة.

صياغة الرسالة بمفردات  -
 محدد. واضحة وذات معنى

صياغة الرسالة بمفردات واضحة  ومحددة  -
إجرائيا،وقابمة لمتحويل إلى خطط وبرامج 
عمل وانشطة تربوية، تسيم  فى النيوض 

 بمستوػ المتعمم.

صياغة الرسالة بمفردات واضحة  ومحددة  -
إجرائيا، وقابمة لمتحويل إلى خطط وبرامج عمل 
وانشطة تربوية، تسيم  فى النيوض بمستوػ 

 .المتعمم

تسيم آليات تحقيق رسالة المؤسسة فى خدمة  -
 المجتمع المحيط بيا.

1-2-1-2   
رؤيممممممة تسمممممما الرسممممممالة مممممممع ت
 مؤسسة.ال

ال تتسق رسالة المؤسسة مع  -
 رؤيتيا.

تعبر رسالة المؤسسة عن  -
 بعض اجزاء الرؤية.

رسالة المؤسسة شاممة ومعبرة تماما عن  -
 الرؤية.

 الرؤية.رسالة المؤسسة شاممة ومعبرة تماما عن  -
يقيم مجمس األمناء آليات تحقيق الرسالة فى  -

 ضوء رؤية المؤسسة.
1-2-1-3 
، يشممارص اممر يمميا ة  الرسممالة 

عن األطمراف  ون ممثل ومراجعتيا
 .المعنية

انفردت القيادة المؤسسية  -
 بصياغة الرسالة

قامت القيادة المؤسسية  -
بالتعاون مع ممثمين لممعممين 

 بصياغة الرسالة.

القيادة المدرسية وممثمين عن شارك كال من  -
المعممين ومجمس االمناء واآلباء فى 

 صياغة الرسالة.

شارك كال من القيادة المدرسية وممثمين عن  -
وممثلين المعممين ومجمس االمناء واآلباء 

 فى صياغة الرسالة. للمجتمع المحلى والمتعلمين

1-2-1-4   
تعممممر األطممممراف المعنيممممة رسممممالة 

 المؤسسة.

القيادة المؤسسية الرسالة  تنشر  -
بوسيمة تقميدية مع عدم وعى 

 العاممين بيا.

تنشر القيادة المؤسسية   -
الرسالة  بوسائل عديدة مع 

 معرفة العاممين بيا.

تنشر القيادة المؤسسية الرسالة  بوسائل  -
عديدة مع وعى العاممين ومجمس األمناء 
بكيفية العمل عمى تحقيق ىذه الرسالة خالل 

 المؤسسة.أدائيم ب

تنشر القيادة المؤسسية الرسالة  بوسائل عديدة مع  -
وعى العاممين ومجمس األمناء بكيفية العمل عمى 

 تحقيق ىذه الرسالة خالل أدائيم بالمؤسسة.

يعى المتعممون دورىم فى آليات تحقيق رسالة   -
 المؤسسة.

 



 الحوكمة والقيادة: الثانىالمجال 
 مقاييس التقدير الممارسات

1 2 3 4 
 تواار نظام للحوكمة الرشيدة: 2-1
 توار القيادة نظاما إلدارة المؤسسة يعكس القوانين واللوائح المنظمة للعمل. 2-1-1
2-1-1-1   

 واللمموائح توظمما القيممادة القمموانين
 .ةمالمؤسس ااعليةبما يحقا 

تعرر  القيرادة القروانين والمروائ   -
المنظمرررررة لمعمرررررل، وال تعمنيررررررا 

 لمعاممين بالمؤسسة. 

تعمرررررررررررن القيرررررررررررادة القررررررررررروانين  -
والمرررررررررررروائ  عمررررررررررررى العرررررررررررراممين 
موضررحة ضرررورة تطبيقيررا مررع 

عمرررى الجوانرررب حرفيرررا التركيرررز 
 اإلدارية.

  تطبررررررق القيررررررادة القرررررروانين والمرررررروائ  عمررررررى
العررراممين بمرونرررة وبشررركل يضرررمن خدمرررة 
وتفعيررل العمميررة التعميميررة بجوانبيررا الفنيررة 

 واإلدارية. 

  تطبرررررق القيرررررادة القررررروانين والمررررروائ  عمرررررى العررررراممين
بمرونررررة وبشرررركل يضررررمن خدمررررة وتفعيررررل العمميررررة 

 التعميمية بجوانبيا الفنية واإلدارية. 

 ة داخميرررة لتحفيرررز العررراممين فرررى تسرررن القيرررادة الئحررر
 ظل ىذه الموائ  والقوانين.

2-1-1-2   
توظمممممما القيممممممادة اليمممممم حيات 
 اإلدارية والتنفيذية بالمؤسسة.

تعررررررررر  القيررررررررادة الصررررررررالحيات -
االداريررررررررررررة والتنفيذيررررررررررررة لمفئرررررررررررررات 
 المختمفة من العاممين بالمؤسسة.

تتحقررق القيررادة مررن وعررى الفئررات 
المختمفررررررررررررررة مررررررررررررررن العرررررررررررررراممين 
بصرررررررررررررررررررالحياتيم  االداريرررررررررررررررررررة 

 والتنفيذية.

  توظرررررررف القيرررررررادة الصرررررررالحيات االدرايرررررررة
والتنفيذيرررة لمعررراممين، وتترررابع فعاليرررة ىررررذا 

 التوظيف.

  توظرررررف القيرررررادة الصرررررالحيات االدرايرررررة والتنفيذيرررررة
 لمعاممين، وتتابع فعالية ىذا التوظيف.

  تسررررتفيد القيررررادة مررررن نتررررائج تقررررويم مررررردود توظيررررف
االداريررررررة والتنفيذيررررررة فررررررى العرررررراممين لمصررررررالحيات 
 تطوير العممية التعميمية.

2-1-1-3   
تمموار نظاممما لتفممويض السمملطات 
وتحديمممممممد المسمممممممئوليات طبقممممممما 

 ل ختيايات

تحدد القيادة الميام  -
والمسئوليات التى يمكن 

 تفويضيا.

تحدد القيادة الميام  -
والمسئوليات التى يمكن 
تفويضيا، ويتم ندريب 

 العاممين عمييا.

  القيادة الميام والمسئوليات التى تحدد
يمكن تفويضيا، ويتم تدريب العاممين 
عمييا، مع من  السمطة الالزمة لتنفيذ 

 الميام المفوضة ومتابعة االداء.

  تحدد القيادة الميام والمسئوليات التى يمكن
تفويضيا، ويتم تدريب العاممين عمييا، مع من  

متابعة السمطة الالزمة لتنفيذ الميام المفوضة و 
 االداء.

 .تقديم التغذية الراجعة عن أداء الميام المفوضة 
يعات الخاصررة بحقرررو  القرروانين والتشرررر تفعررل القيرررادة  القروانين والتشرريعات الخاصرة تفعل القيرادة  القررررررررررروانين تعمرررررررررررن القيرررررررررررادة  -تعررررررررررررر  القيررررررررررررادة القرررررررررررروانين  - 2-1-1-4
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تطبممممممما القيمممممممادة التشمممممممريعات  
والقممممممموانين الخايمممممممة بحقمممممممو  

 الطفل.

والتشرررريعات الخاصرررة بحقرررو  
الطفرررررررل وال تعمنيرررررررا لمعررررررراممين 

 بالمؤسسة. 

والتشرررررريعات الخاصرررررة بحقرررررو  
عمى العراممين موضرحة  الطفل

ضرررررررررررورة تطبيقيررررررررررا إلعررررررررررداد 
 المتعمم.

وتتابع مدػ التزام العراممين  بحقو  الطفل
بيررررا داخررررل الفصررررل والمؤسسررررة، وتعمررررل 
عمرررى نشرررر ثقافرررة مراعررراة  حقرررو  الطفرررل 

 لدػ جميع العاممين والمتعممين.

وتتررررابع مرررردػ التررررزام العرررراممين بيررررا داخررررل  الطفررررل
الفصل والمؤسسة، وتعمل عمى نشر ثقافرة مراعراة  

 حقو  الطفل لدػ جميع العاممين والمتعممين.

   تنفررررذ القيررررادة انشررررطة لنشررررر ثقافررررة مراعرررراة حقررررو
 الطفل لممجتمع المحيط.

 القرار وينعدارة المؤسسة إأساليب ديمقراطية ار تتبع القيادة  2-1-2
2-1-2-1   

علمممى مشممماركة  تحمممرص القيمممادة
األطمممممراف المعنيمممممة امممممى يمممممنع 

   القرار.

  تنفررررررد القيرررررادة بصرررررنع القررررررار
 داخل المؤسسة.

  يشرررررترك عررررردد محررررردود مرررررن
العررراممين فرررى صرررنع بعررررض  

 القرارات.

  تشرررررررك القيررررررادة ممثمررررررين عررررررن العرررررراممين
ومجمررس االمنرراء  فررى صررنع القرررار، مررع 

االداء المؤسسررررى فررررى ضرررروء ىررررذه تقيرررريم 
 القرارات.

  تشررررررك القيرررررادة ممثمرررررين عرررررن العررررراممين ومجمرررررس
االمنرررررراء  فررررررى صررررررنع القرررررررار، مررررررع تقيرررررريم االداء 

 المؤسسى فى ضوء ىذه القرارات.

  تشررررك القيرررادة ممثمرررين عرررن المتعممرررين فرررى صرررنع
 القرار.

2-1-2-2   
تحمممممرص القيمممممادة علمممممى تفعيمممممل 
لممموائح ورمممرارات تشمممكيل مجلمممس 

 وميامو. األمناء

   بررررررراجراءات  القيرررررررادةال تقرررررروم
لتفعيررل لرروائ  وقرررارات تشرركيل 

 مجمس األمناء وميامو.

   تشرركل مجمررس األمنرراء فرررى
ضررررررروء المررررررروائ  والقررررررررارات، 

 دون تفعيل ميامو.

    تشكل مجمرس األمنراء فرى ضروء المروائ
والقررررارات، مرررع تفعيرررل ميامرررو بمرررا يررردعم 

 العممية التعميمية.

    تشررررررركل مجمرررررررس األمنررررررراء فرررررررى ضررررررروء المرررررررروائ
والقررررارات، مرررع تفعيرررل ميامرررو بمرررا يررردعم العمميرررة 

 التعميمية.

   تتبرررادل الخبررررات مرررع مجرررالس أمنررراء المؤسسرررات
 التعميمية األخرػ.

2-1-2-3   
لتلقممممممى  تمممممموار القيممممممادة نظاممممممما  

، والتعامممل شممكاو  المقترحممات و ال
 معيا. 

  تتمقرررررى القيرررررادة المقترحرررررات او
اتخررررررررررررراذ أػ  الشررررررررررررركاوػ دون 

 اجراءات.

 

  تتعامرررررررررررررررل القيرررررررررررررررادة مرررررررررررررررع
المقترحررررررررررررررررات والشرررررررررررررررركاوػ 
المقدمررررررررررررة الييررررررررررررا وتتخررررررررررررذ 
اجرررررررررراءات غيرررررررررر مناسررررررررربة 

  مررع المقترحررات والشرركاوػ القيررادة تتعامررل
بإيجابيررة وموضرروعية مررن اجررل النيرروض 
بمسررررتوػ األداء المؤسسررررى، وتعمررررن عررررن 
نتررائج فحررص ىررذه الشرركاوػ والمقترحررات 

  مررع المقترحررات والشرركاوػ بإيجابيررة القيررادة تتعامررل
وموضرررروعية مررررن اجررررل النيرررروض بمسررررتوػ األداء 
المؤسسى، وتعمن عن نتائج فحرص ىرذه الشركاوػ 
والمقترحرررات واالجرررراءات الترررى تمرررت فرررى التعامرررل 
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التررررررى تمررررررت فررررررى التعامررررررل واالجررررررراءات  لمتعامل معيا.
 معيا.

 معيا.

  ترررررررروفر القيررررررررادة نظررررررررام الكترونررررررررى لمتعامررررررررل مررررررررع
 المقترحات والشكاوػ.

2-1-2-4   
تعمممل القيممادة علممى تحقيمما رضمما 

 العاملين والمعنيين باألمر. 

  ال تيتم القيرادة بتحقيرق رضراء
 العاممين عن المؤسسة.

  تتعررررررر  الصررررررعوبات التررررررى
تعو  رضاء  العراممين دون 
وجرررود اليرررة واضرررحة لمتغمرررب 

 عمييا . 

  تسررررتخدم القيررررادة اليررررة واضررررحة ومحرررررددة
)اوليرراء لتقيرريم رضرراء العرراممين والمعنيررين 

 -اعضرررررراء المجتمررررررع المحمررررررى -االمررررررور
المتعممين( دوريا وتستفيد من النترائج فرى 

 تحقيق مزيد من الرضاء.

  تستخدم القيادة الية واضحة ومحرددة لتقيريم رضراء
اعضرررررراء  -العرررررراممين والمعنيررررررين )اوليرررررراء االمررررررور

المتعممررين( دوريررا وتسررتفيد مررن  -المجتمررع المحمررى
 رضاء.النتائج فى تحقيق مزيد من ال

  .تقييم رضاء العاممين الكترونيا 
 المتعلمين وتسربيم. تغيب القيادة آليات للحد من وارت 2-1-3

 2-1-3-1 
تمممموار القيممممادة  نظاممممما  لريممممد  

أسباب حماتت الغيماب المرتفعمة، 
 والتسرب/ اتنقطاع.

  توجرررررررررو القيرررررررررادة المختصرررررررررين
لرصررررررررررررد حرررررررررررراالت الغيرررررررررررراب 

 والتسرب.

  تحرررردد القيررررادة نسررررب غيرررراب
 وانقطاع المتعممين. 

  تحررررررررررردد القيرررررررررررادة بمشررررررررررراركة المعممرررررررررررين
واالخصرررررائيين اسرررررباب حررررراالت الغيررررراب 
المتكرر واالنقطاع لبعض المتعممين فرى 

 ضوء ىذه النسب.

  تحررررردد القيرررررادة بمشررررراركة المعممرررررين واالخصرررررائيين
اسباب حاالت الغياب المتكررر واالنقطراع لربعض 

 ذه النسب.المتعممين فى ضوء ى

  تررررروفر القيرررررادة نظامرررررا الكترونيرررررة لتسرررررجيل غيررررراب
 المتعممين فى الصفو  المختمفة.

2-1-3-2   
تتخذ إجراءات  للحّد ممن أسمباب 
 الغياب، والتسرب/ اتنقطاع..

  تطبق القيادة الالئحة الداخميرة
 لمغياب.

  تعمرررم القيرررادة اوليررراء االمرررور
 بغياب ابنائيم اوال بأول.

  المتعممرررين عمرررى الحضرررور تحفرررز القيرررادة
وتتخذ اجراءات لمحد من حراالت الغيراب 
المتكرررررررر واالنقطرررررراع وفقررررررا لالسرررررربابيا ، 

 بالتعاون مع اولياء االمور.

  تحفررررز القيررررادة المتعممررررين عمررررى الحضررررور وتتخررررذ
اجررررررراءات لمحررررررد مررررررن حرررررراالت الغيرررررراب المتكرررررررر 
واالنقطررراع وفقرررا لالسررربابيا ، بالتعررراون مرررع اوليررراء 

 االمور.

 قيادة عمى مشاركة المجتمع المحمى فرى تحرص ال
 اجراءات الحد من حاالت الغياب واالنقطاع.
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 دعم مجتمع التعلم 2-2

 تدعم القيادة عمليتر التعليم والتعلم داخل المؤسسة. 2-2-1
2-2-1-1   

تممممممدعم القيممممممادة بيئممممممة الممممممتعلم 
 المتمركزة حول المتعلم.

  تتعررررررر  القيررررررادة بيئررررررة الررررررتعمم
 المتعمم.المتمركزة حول 

   ترررررروفر القيررررررادة المتطمبررررررات
الماديرررررررررررررة لبيئرررررررررررررة الرررررررررررررتعمم 
المتمركررررررررزة حررررررررول المررررررررتعمم 

 -خامررات -)وسررائل تعميميررة
 ....(-اجيزة

  ترررررررروفر القيررررررررادة متطمبررررررررات بيئررررررررة تعمررررررررم
المتمركرررزة حرررول المرررتعمما المنررراخ اآلمرررن 
لممرررررررتعمم، تمبرررررررى االحتياجرررررررات التدريبيرررررررة  
لممعممررررررين، ومتطمبررررررات تنفيررررررذ االنشررررررطة 

   التربوية.

  ترروفر القيررادة متطمبررات بيئررة تعمررم المتمركررزة حررول
المررتعمما المنرراخ اآلمررن لممررتعمم، تمبررى االحتياجررات 
التدريبيررررة  لممعممررررين، ومتطمبررررات تنفيررررذ االنشررررطة 

 التربوية.

  تسرررررررتخدم التغذيرررررررة الراجعرررررررة مرررررررن العررررررراممين فرررررررى
المؤسسة لتطوير اداءىا من اجل دعم بيئة الرتعمم 

 المتمركزة حول المتعمم.
2-2-1-2   

تدعم القيادة نظاما لمتابعة تقمدم 
المتعلمين اى ضوء نواتج التعلم 

 المستيداة.

  تحررررررررررررردد القيرررررررررررررادة مصرررررررررررررادر
الحصول عمرى معمومرات عرن 

 اداء المتعممين. 

  تعتمرررررررد القيرررررررادة فرررررررى تتبرررررررع
مسرررررررتوػ المتعممرررررررين عمرررررررى 
النسرررب المئويرررة لمنجررراح فرررى 
المررواد الدراسررية فررى الصررف 
النيررررررائى ومقارنتيررررررا بنسررررررب 
 النجاح فى االعوام السابقة.

 

  تعتمرررد القيرررادة عمرررى مصرررادر المعمومرررات
والبيانرررررات )مثرررررلا االختبرررررارات الشررررريرية 

تقررارير المرروجيين ان -والفصررمية والسررنوية
 -تقارير مشرفى المواد الدراسرية -وجدت

المالحظررررررة المباشرررررررة -ممفررررررات االنجرررررراز
نترررائج فحررص خررررائط المرررنيج -لممتعممررين

تحقيررق المتعممررين ...( فررى تتبررع مرردػ  -
نواتج التعمم عمى مستوػ المرواد الدراسرية 
فرررررى الصرررررفو  المختمفرررررة، ويسرررررتفاد مرررررن 
نترررررررررررائج المتابعرررررررررررة فرررررررررررى تحسرررررررررررين اداء 

 المتعممين، وتحفيز المتميزين منيم.

  تعتمررد القيررادة عمررى مصررادر المعمومررات والبيانررات
-)مثرررلا االختبرررارات الشررريرية والفصرررمية والسرررنوية

تقرررررارير مشررررررفى  -جررررردتتقرررررارير المررررروجيين ان و 
المالحظررررررة -ممفررررررات االنجرررررراز -المررررررواد الدراسررررررية

نتررائج فحررص خرررائط المررنيج -المباشرررة لممتعممررين
...( فررررى تتبررررع مرررردػ تحقيررررق المتعممررررين نررررواتج  -

الررتعمم عمررى مسررتوػ المررواد الدراسررية فررى الصررفو  
المختمفة، ويسرتفاد مرن نترائج المتابعرة فرى تحسرين 

 ميزين منيم.اداء المتعممين، وتحفيز المت

  تقررررريم القيرررررادة المتعممرررررين فرررررى ضررررروء المسرررررتويات
 المعيارية لمخريج.
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2-2-1-3   
تطبمممما القيممممادة نظاممممما لمتابعممممة 

 أداء المعلمين وتقويميم.

  تحررررررررررررردد القيرررررررررررررادة مصرررررررررررررادر
الحصول عمرى معمومرات عرن 

 اداء المعممين 

  تعتمرررررررد القيرررررررادة فرررررررى تتبرررررررع
مسررررررررررررتوػ أداء  المعممررررررررررررين 
وتقويميم عمى تقييم مشررفى 

 لمادة والموجيين.ا

 

  تعتمررررررررد القيررررررررادة عمررررررررى كافررررررررة مصررررررررادر
المعمومرررررررات والبيانرررررررات )مثرررررررلا تقرررررررارير 

تقرررررررارير مشررررررررفى المررررررررواد  -المررررررروجيين 
-المالحظة المباشرة لممعممين -الدراسية

آراء -نترررائج المتعممرررين فرررى نرررواتج الرررتعمم
آراء المتعممررين( فررى تتبررع -اوليرراء االمررور

ميرل مستوػ اداء المعممين وتقرويميم، وتح
نتررائج المتابعررة ليسررتفيد منيررا فررى تحسررين 

 اداءىم، وتحفز المتميزين منيم.

  تعتمرررررد القيرررررادة عمرررررى كافرررررة مصرررررادر المعمومرررررات
تقررررررارير  -والبيانررررررات )مثررررررلا تقررررررارير المرررررروجيين 

المالحظرررررة المباشررررررة  -مشررررررفى المرررررواد الدراسرررررية
آراء -نتررائج المتعممررين فررى نررواتج الررتعمم-لممعممررين

المتعممررين( فررى تتبررع مسررتوػ  آراء-اوليرراء االمررور
اداء المعممرررين وتقرررويميم، وتحمرررل نترررائج المتابعرررة 
ليسرررررررتفيد منيرررررررا فرررررررى تحسرررررررين اداءىرررررررم، وتحفرررررررز 

 المتميزين منيم.

  تقرررررريم القيررررررادة المعممررررررين فررررررى ضرررررروء المسررررررتويات
 المعيارية لممعمم. 

 تدعم القيادة التنمية المينية لجميع العاملين بالمؤسسة. 2-2-2
2-2-2-1   

القيممممادة وحممممدة التممممدريب  تممممدعم
 والجودة.

  ترررروفر القيررررادة خطررررط لمترررردريب
دون االىتمررام بتحديررد الكرروادر 

 القادرة عمى تنفيذىا.

  تشررررجع القيررررادة عمررررى اعررررداد
برامج وخطط تدريبية وتروفر 
المرروارد الماديررة الالزمررة ليررا 

 دون متابعة تنفيذىا

   ترررروفر القيررررادة والمرررروراد الماديررررة المالئمررررة
المؤىمررة  لتفعيررل وحرردة  والكرروادر البشرررية

التدريب والجودة، وتتابع سرير العمرل بيرا 
لمتأكرررد مرررن قررردرتيا عمرررى تصرررميم وتنفيرررذ 
وتقررويم البرررامج التدريبيررة، واالسررتفادة مررن  
 مخرجاتيا فى تطوير األداء المؤسسى.

  ترروفر القيررادة والمررروراد الماديررة المالئمررة  والكررروادر
والجررودة، البشرررية المؤىمررة  لتفعيررل وحرردة الترردريب 

وتترررابع سرررير العمرررل بيرررا لمتأكرررد مرررن قررردرتيا عمرررى 
تصميم وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبيرة، واالسرتفادة 

 من  مخرجاتيا فى تطوير األداء المؤسسى.

  تررروفر القيرررادة الفررررص لتبرررادل الخبررررات برررين وحررردة
الترررردريب والجررررودة بالمؤسسررررة والوحرررردات المماثمررررة 

 بالمؤسسات االخرػ.
2-2-2-2     تررردعم  القيرررادة المتميرررزين مرررن  توفر القيادة معايير الختيار  تطبرررق القيرررادة معرررايير الختيرررار العررراممين  ،تطبق القيادة معايير الختيار العراممين المتميرزين
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تممممدعم القيممممادة المتميممممزين مممممن 
 العاملين.

العررراممين دون تطبيرررق معرررايير 
 محددة.

العرررراممين المتميررررزين بحيررررث 
ترتكرررررررررز عمرررررررررى االنضررررررررربا  

 والمواظبة فقط.

المتميرررزين، بحيرررث ترتكرررز ىرررذه المعرررايير 
ى تطررررررروير اداء المرررررررتعمم ورعايترررررررو، عمررررررر

وتحقيررق معررايير جررودة األداء بالمؤسسررة، 
وتررردعم ىرررؤالء المتميرررزين ماديرررا أومعنويرررا 
عمى مستوػ المؤسسة وبحضور ممثمرين 
 لممجتمع المحمى واإلدارة او المديرية. 

داء بحيررررث ترتكررررز ىررررذه المعررررايير عمررررى تطرررروير ا
المررررتعمم ورعايتررررو، وتحقيررررق معررررايير جررررودة األداء 
بالمؤسسة، وتدعم ىرؤالء المتميرزين ماديرا ومعنويرا 
عمى مستوػ المؤسسة وبحضور ممثمين لممجتمرع 

 المحمى واإلدارة او المديرية.

  تعمرررن المؤسسرررة عرررن العررراممين المتميرررزين ب ليرررات
 مختمفة.

2-2-2-3   
القيممممادة العمممماملين علممممى  تشمممجع

 .التنمية المينية المستدامة

  ال تشرررررررجع القيرررررررادة العررررررراممين
 عمى التنمية المينية.

  تحرررررررررردد القيررررررررررادة مجرررررررررراالت
التنميرررررررة المينيرررررررة لمعررررررراممين 
)النرردوات والحمقررات النقاشررية 
والبحرررررررررررررررررررروث االجرائيررررررررررررررررررررة 
والمرررررررررررؤتمرات، والترررررررررررردريب،  
....(، دون ارتباطيررررررررررررررررررررررررررررررا 

 باحتياجات المؤسسة.

  القيررررررادة فرصررررررا لمتنميررررررة المينيررررررة ترررررروفر
لمعررررراممين )النررررردوات والحمقرررررات النقاشرررررية 
والبحررررررررررررروث االجرائيرررررررررررررة والمرررررررررررررؤتمرات، 
والتررررررردريب،  ....(، ومسررررررراعدتيم عمرررررررى 
اختيار الموضوعات، مع تروفير مصرادر 
المعرفرررررررة المناسررررررربة، وتيسرررررررير إجراءىرررررررا 
واالسررتفادة مررن نتائجيرررا فررى تطررروير اداء 

 المؤسسة.

  لمتنميرررررة المينيرررررة لمعررررراممين تررررروفر القيرررررادة فرصرررررا
)النررردوات والحمقررررات النقاشررررية والبحرررروث االجرائيررررة 
والمررؤتمرات، والترردريب،  ....(، ومسرراعدتيم عمررى 
اختيار الموضروعات، مرع تروفير مصرادر المعرفرة 
المناسبة، وتيسير إجراءىرا واالسرتفادة مرن نتائجيرا 

 فى تطوير اداء المؤسسة.

 ت االخررػ عمرى توفر القيادة اليرة تسراعد المؤسسرا
 .برامج التنمية المينيةاالستفادة من 

 
 
 



 المجال الثاث: الموارد البشرية والمادية
 مقاييس التقدير الممارسات
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 توظيا الموارد البشرية، وتنميتيا: 3-1

 الموارد البشرية لتحسين األداء بالمؤسسة.المؤسسة  توظا 3-1-1
3-1-1-1   

لممممممممموارد توظمممممممما المؤسسممممممممة ا
لتحقيممما نمممواتج المممتعلم البشمممرية 
 المستيداة.

  تعد المؤسسة قاعدة بيانات
عن مؤىالت  وميارات 
 -وخبرات العاممين) معممين

..( دون -اداريين -اخصائيين
 االستفادة منيا.

  تعد المؤسسة قاعدة بيانات عن
مؤىالت  وميارات وخبرات 

 -اخصائيين -العاممين) معممين
عمى ..( وتعمل -اداريين

 االستفادة من بعضيا.

   تعد المؤسسة قاعدة بيانات عن مؤىالت
 -وميارات وخبرات العاممين) معممين

..( والمتعممين بيا -اداريين -اخصائيين
وتحديد قائمة بتوصيف الميام الالزمة 
لتنفيذ االنشطة التى تحقق نواتج التعمم 
المستيدفة. وتوظيف الخبرات البشرية 

تبادل -العجزسد  -)استثمار الوقت
... ( بالمؤسسة طبقا لمتطمبات -الخبرات

ىذا التوصيف مع مراعاة العدالة 
 والموضوعية بما يفعل العممية التعميمية.

   تعد المؤسسة قاعدة بيانات عن مؤىالت
 -وميارات وخبرات العاممين) معممين

..( والمتعممين بيا وتحديد -اداريين -اخصائيين
مة لتنفيذ االنشطة قائمة بتوصيف الميام الالز 

التى تحقق نواتج التعمم المستيدفة. وتوظيف 
 -سد العجز -الخبرات البشرية )استثمار الوقت

...( بالمؤسسة طبقا لمتطمبات -تبادل الخبرات
ىذا التوصيف مع مراعاة العدالة والموضوعية بما 

 يفعل العممية التعميمية.

  توفر قاعدة بيانات الكترونية لتوظيف الخبرات
 لبشرية مع متطمبات الميام التعميمية.ا

3-1-1-2   
تقمممويم تطبممما المؤسسمممة آليمممات 

 .كفاءة توظيا مواردىا البشرية

  ال تستخدم المؤسسة آليات
لتقويم كفاءة توظيف مواردىا 

 البشرية.

  تعتمد المؤسسة فى تقويميا
لكفاءة توظيف مواردىا البشرية 
عمى آراء نسبة قميمة من ىذه 

 الموارد.

  تستخدم المؤسسة ادوات تقويم متعددة
لمتأكد من مدػ توظيف كافة الموارد 
البشرية فى اداء الميام المختمفة) المالحظة 

فحص نتائج اداء  -المناقشة -المباشرة
...(، وتطبيق تمك -استطالع رأػ -الميام

األدوات عمى عينة ممثمة من ىذه الموارد 
بصفة مستمرة، مع االستفادة من نتائج 

  تستخدم المؤسسة ادوات تقويم متعددة لمتأكد من
مدػ توظيف كافة الموارد البشرية فى اداء الميام 

فحص  -المناقشة -المختمفة )المالحظة المباشرة
...(، وتطبيق -استطالع رأػ -نتائج اداء الميام

ارد تمك األدوات عمى عينة ممثمة من ىذه المو 
بصفة مستمرة، مع االستفادة من نتائج التقويم 

 لضمان جودة توظيف الموارد البشرية.
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تقويم لضمان جودة توظيف الموارد ال
 البشرية. 

  استطالع آراء المتعممين فى كفاءة توظيف
 المؤسسة لمواردىا البشرية.

 :البشريةو للتنمية المينية  خططيوجد بالمؤسسة  3-1-2
3-1-2-1   

يوجممممممد خطممممممة مفعلممممممة لتنميممممممة 
 ميارات األمن والس مة.

  تتوافر لدػ المؤسسة خطة
غير مفعمة لميارات االمن 

 والسالمة.

  تتوافر لدػ المؤسسة خطة يتم
تفعيميا فى تنمية بعض ميارات 

 االمن والسالمة

  تنفذ المؤسسة خطة تنمية ميارات االمن
والسالمة وادارة االزمات والكوارث  لدػ 
العاممين والمتعممين )مثلا االسعافات 

خول المتعممين د -الحرائق -االولية
-والخروج من والى المدرسة او الفصل

الكوارث  -التعامل مع االجيزة الخطرة
 ....(. -مصادر الكيرباء-الطبيعية

  تنفذ المؤسسة خطة تنمية ميارات االمن
والسالمة وادارة االزمات والكوارث  لدػ العاممين 

 -الحرائق -والمتعممين )مثلا االسعافات االولية
والخروج من والى المدرسة او  دخول المتعممين

الكوارث  -التعامل مع االجيزة الخطرة-الفصل
 ....(. -مصادر الكيرباء-الطبيعية

  تتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات المعنية
 لتنمية ميارات االمن والسالمة لدػ العاممين.

3-1-2-2 
للتنميمممممة يوجمممممد خطمممممة مفعلمممممة 

 للعاملين.المينية 

  المينية لمعاممين تعتمد التنمية
بالمؤسسة عمى برامج التدريب 

-المديرية -المركزػ )االدارة
.)... 

  تتوافر خطة غير مفعمة لمتنمية
المينية لمعاممين  دون مراعاة 
االحتياجات التدريبية ليم 

 لتحقيق نواتج التعمم.

  تفعل خطة التنمية المينية لمعاممين فى
ضوء احتياجاتيم التدريبية بمشاركة 

يين فى تصميم خطة التنمية وتنفيذىا المعن
وتقويم مردود برامجيا فى تحقيق نواتج 
التعمم المستيدفة، واالستفادة من التغذية 
 الراجعة فى تطوير خطة التنمية المينية.  

  تفعل خطة التنمية المينية لمعاممين فى ضوء
احتياجاتيم التدريبية بمشاركة المعنيين فى 

ىا وتقويم مردود تصميم خطة التنمية وتنفيذ
برامجيا فى تحقيق نواتج التعمم المستيدفة، 
واالستفادة من التغذية الراجعة فى تطوير خطة 

 التنمية المينية.  

  تستعين المؤسسة بخبراء متخصصين فى اعداد
 وتفعيل خطة التنمية المينية لمعاممين.

 :موايفات التربويةال ر يستواىمبنى مدرس تواار 3-2
 يتواار بالمبنى البنية الداعمة للعملية التعليمية 3-2-1
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3-2-1-1   
يسمممممممتوار المبنمممممممى المدرسمممممممر 

 موايفات األمن والس مة. 

  تتوافر بعض عوامل االمن
والسالمة دون توافر 

 التجييزات.

  تتوافر بعض عوامل االمن
والسالمة مع توافر التجييزات 
 فى اماكن محدودة بالمؤسسة.

  والسالمة فى المبنى ) تتوافر عوامل االمن
-االفنية  -نوافذ-ساللم  -ارضيات
مداخل ومخارج  -الممرات -المعامل

 -مصادر الكيرباء -المؤسسة والفصول
التيوية الجيدة( وتتوافر التجييزات الالزمة 

خراطيم  -طفايات الحريق-)اجيزة انذار
...( فى اماكن متعددة ومعروفة  -المياه

والتجييزات مع الصيانة الدورية لممبنى 
 والمرافق.

  ( تتوافر عوامل االمن والسالمة فى المبنى
 -المعامل-االفنية -نوافذ-ساللم  -ارضيات
 -مداخل ومخارج المؤسسة والفصول -الممرات

التيوية الجيدة( وتتوافر -مصادر الكيرباء
طفايات -التجييزات الالزمة )اجيزة انذار

ددة ...( فى اماكن متع -خراطيم المياه -الحريق
ومعروفة مع الصيانة الدورية لممبنى والتجييزات 

 والمرافق.

  توجد آلية لالتصال بين االماكن المختمفة فى
 المؤسسة تستخدم فى حالة الطوارغ.

3-2-1-2   
تتناسمممممممب اعمممممممداد ومسممممممماحات 

الدراسمية ممع الفيول وتجييزات 
اعمممممداد المتعلممممممين وخيمممممائص 

 نموىم.

  يتواجد بالمؤسسة فصول غير
 ألعداد المتعممين.كافية 

  يتواجد بالمؤسسة فصول غير
كافية ألعداد المتعممين وبيا 
مقاعد وادراج ال تتناسب مع 

 المرحمة العمرية المتعممين.

  تتناسب أعداد الفصول ومساحاتيا مع
اعداد المتعممين وتكون مجيزة بالمقاعد 
واألدراج المناسبة لممرحمة العمرية 

—تعممينحجم الم -لممتعممين) االرتفاع
...(، ومنضدة -سيولة الحركة -األعداد 

لممعمم، وسبورة مناسبة من حيث المون 
واالرتفاع، مع توافر دواليب او ارفف 
يستخدميا المتعممين فى حفع متعمقاتيم، 
ومصادر اضاءة وتيوية مناسبة وآمنة 

 تراعى عوامل االمن والسالمة.

  تتناسب أعداد الفصول ومساحاتيا مع اعداد
المتعممين وتكون مجيزة بالمقاعد واألدراج 
 -المناسبة لممرحمة العمرية لممتعممين) االرتفاع

-سيولة الحركة -األعداد —حجم المتعممين
...(، ومنضدة لممعمم، وسبورة مناسبة من حيث 
المون واالرتفاع، مع توافر دواليب او ارفف 
يستخدميا المتعممين فى حفع متعمقاتيم، 

وتيوية مناسبة وآمنة تراعى ومصادر اضاءة 
 عوامل االمن والسالمة.

   تتوافر وسائل معينة او ادوات تكنولوجيو تصم
 لتدريس المواد الدراسية المختمفة داخل الفصل. 

3-2-1-3   
مسمممممماحة وتجييممممممزات  تتناسممممممب 

  يتوافر بالمؤسسة فناء بو
مالعب غير مناسبة من 

  يتوافر فناء بو مالعب مناسبة
ألعداد المتعممين من حيث 

  يتوافر  بالمؤسسة فناء بو مالعب مناسبة
مع اعداد المتعممين وبو التجييزات 

يتوافر  بالمؤسسة فناء بو مالعب مناسبة مع -



 مقاييس التقدير الممارسات
1 2 3 4 

وخيممممائص د اعممممدأمممممع الفنمممماء 
 المتعلمين.

المساحة والتجييزات مع حيث 
 اعداد المتعممين.

متطمبات االلعاب الرياضية  -)المقاعد المساحة ولكنيا غير مجيزة.
ب ارضية الممع-سارية العمم -المختمفة

احواض -سالل الميمالت –مناسبة وآمنة 
وصنابير مياه( المناسبة لممرحمة العمرية 
والالزمة لممارسة االنشطة المختمفة، مع 

 مراعاة عوامل االمن والسالمة. 

متطمبات  -اعداد المتعممين وبو التجييزات )المقاعد
ارضية -سارية العمم -مفةااللعاب الرياضية المخت
احواض -سالل الميمالت –الممعب مناسبة وآمنة 

وصنابير مياه( المناسبة لممرحمة العمرية والالزمة 
لممارسة االنشطة المختمفة، مع مراعاة عوامل 

 االمن والسالمة.. 

 يتوافر بالفناء مساحات خضراء مناسبة.-

3-2-1-4   
يتمممممممواار بالمؤسسمممممممة حجمممممممرات 

 للعاملين بيا.مجيزة ومناسبة 

يتوافر بالمؤسسة حجرات  -
لمقيادة وال تتوافر حجرات 

 . لمعاممين بالمؤسسة

  يتوافر حجرات لمقيادة ولبعض
لمعاممين دون كفاية التجييزات 

 المتوفرة لطبيعة عمميم.

  تتوافر بالمؤسسة حجرات لمقيادة والعاممين
والزائرة الصحية مجيزة بالمعدات الالزمة 

 -مناضد -لطبيعة العمل )كراسىوالمناسبة 
ماكينة  -تميفون  -اجيزة كمبيوتر -دواليب
...( مع -االضاءة والتيوية الجيدة-تصوير

 مراعاة عوامل االمن والسالمة.

  تتوافر بالمؤسسة حجرات لمقيادة والعاممين والزائرة
الصحية مجيزة بالمعدات الالزمة والمناسبة 

اجيزة  -دواليب -مناضد -لطبيعة العمل )كراسى
االضاءة -ماكينة تصوير -تميفون  -كمبيوتر

...( مع مراعاة عوامل االمن -والتيوية الجيدة 
 والسالمة.

  يتوافر بالمؤسسة شبكة داخمية لالتصال بين
 العاممين بالحجرات المختمفة.

3-2-1-5   
 المرااممممممممما اليمممممممممحيةتتمممممممممواار 

 اليالحة ل ستخدام.

  تتوافر المرافق الصحية
ال تتناسب  بالمؤسسة ولكنيا

مع اعداد المتعممين وال تصم  
 لالستخدام .

  تتوافر المرافق الصحية
بالمؤسسة وتتناسب مع اعداد 
العاممين والمتعممين وال يتوافر 
بيا ادوات النظافة او الصيانة 

 الدورية.

  تتناسب اعداد المرافق الصحية ) دورات
( مع  -احواض وصنابير مياه -المياه 

متعممين وتراعى ىذه اعداد العاممين وال
اناث( مع  -المرافق طبيعة النوع )ذكور

وجودىا فى اماكن مناسبة وتوافر متطمبات 

  تتناسب اعداد المرافق الصحية ) دورات المياه- 
( مع اعداد العاممين  -حواض وصنابير مياها

والمتعممين وتراعى ىذه المرافق طبيعة النوع 
اناث( مع وجودىا فى اماكن مناسبة  -)ذكور

وتوافر متطمبات وادوات النظافة، والصيانة 
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وادوات النظافة، والصيانة الدورية لتمك 
المرافق مع توافر ارشادات لضمان 
صالحية استخداميا وتحقيق عوامل االمن 

 والسالمة.  

الدورية لتمك المرافق مع توافر ارشادات لضمان 
صالحية استخداميا وتحقيق عوامل االمن 

 والسالمة.  

 فر المرافق الصحية فى األدوار المختمفة تتوا
 بالمؤسسة.

3-2-1-6   
تتمممممممواار التجييمممممممزات ال زممممممممة 

 للرعاية اليحية.

  ال يتوافر بالمؤسسة
التجييزات والمواد الطبية 

 الالزمة لمرعاية الصحية.

  يتوافر بالمؤسسة األدوات
الالزمة لالسعافات االولية 

 البسيطة.

  والمواد يتوافر لدػ المؤسسة التجييزات
 الطبية المناسبة الالزمة لمرعاية الصحية.

  يتوافر لدػ المؤسسة التجييزات والمواد الطبية
 المناسبة الالزمة لمرعاية الصحية.

  تتوافر المواد الطبية الالزمة لالسعافات االاولية
 فى اماكن متعددة بالمؤسسة.

3-2-1-7   
يراعممممى اممممر المبنممممى المدرسممممر 

اتحتياجمممممممممات  ي متطلبمممممممممات ذو 
)عنمممممد الحاجمممممة امممممى  الخايمممممة

 حاتت الدمج(

  ت يراعى المبنى متطلبات
 ذو  اتحتياجات الخاية.

 يوجد بالمبنى ممرات ومطالع  
و دورة مياه مناسبة تستخدام 

 ذوي اتحتياجات الخاية.

 و دورة مياه   يوجد بالمبنى ممرات ومطالع
مناسبة تستخدام ذوي اتحتياجات 

تراعى طبيعة تعلم حجرة ميادر و  الخاية
 يم.احتياجاتبتفر اتعارة، و 

و دورة مياه   يوجد بالمبنى ممرات ومطالع -
 مناسبة تستخدام ذوي اتحتياجات الخاية

تفر تعلم تراعى طبيعة اتعارة، و حجرة ميادر و 
 يم.احتياجاتب

يتواار بالفيول الدراسية  متطلبات استيعاب -
 المتعلمين ذو  اتحتياجات الخاية. 

 يتواار بالمؤسسة الميادر ال زمة لتحقيا نواتج التعلم 3-2-2
3-2-2-1   

يتممممممواار بالمؤسسممممممة المعاممممممممل 
 المجيزة لتحقيا نواتج التعلم

  يتوافر بالمؤسسة معامل غير
مناسبة ألعداد المتعممين 

 وغير مجيزة.

  يتوافر بالمؤسسة معامل مناسبة
ألعداد المتعممين وغير مجيزة 

 لتحقيق نواتج التعمم.

  يتوافر بالمؤسسة معامل مناسبة ألعداد
المعدات و  األجيزةالمتعممين مع توافر 

 -لتحقيق نواتج التعمم )معمل العمومالالزمة 
حجرة االوسا ( مع  -معمل الحاسب اآللى

  يتوافر بالمؤسسة معامل مناسبة ألعداد المتعممين
لتحقيق نواتج المعدات الالزمة و  األجيزةمع توافر 

 -معمل الحاسب اآللى -التعمم )معمل العموم
حجرة االوسا ( مع مراعاة عوامل االمن 
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 والسالمة. مراعاة عوامل االمن والسالمة.

  توجد تجييزات متقدمة تساعد عمى تنمية
 المواىب وممارسة المتعممين لالنشطة االبداعية.

3-2-2-2 
يتواار بالمؤسسة مكتبة مجيزة  

وممممزودة بميمممادر معرامممة تمممدعم 
 عمليتى التعليم والتعلم

  يتوافر بالمؤسسة مكتبة غير
مناسبة ألعداد المتعممين 
 ودعم عمميتى التعميم والتعمم.

  يتوافر بالمؤسسة مكتبة مناسبة
ألعداد المتعممين وغير مجيزة 
وتحتوػ عمى عدد محدود من 

افى مصادر المعرفة غير ك
 لدعم عمميتى التعميم والتعمم.

  يتوافر بالمؤسسة مكتبة تتناسب مع اعداد
المتعممين بيا مقاعد ومناضد مناسبة 

حجم  -لممرحمة العمرية لممتعممين) االرتفاع
-سيولة الحركة -األعداد —المتعممين

...(، ودواليب وارفف ومصادر اضاءة 
وتيوية مناسبة وآمنة تراعى عوامل االمن 

مة ومصادر معرفة متنوعة ومفيرسة  والسال
مصادر  -معاجم –مراجع  -)كتب

...( لدعم  -مجالت عممية -الكترونية
 عمميتى التعميم والتعمم.

  يتوافر بالمؤسسة مكتبة تتناسب مع اعداد
المتعممين بيا مقاعد ومناضد مناسبة لممرحمة 

—حجم المتعممين -العمرية لممتعممين) االرتفاع
...(، ودواليب وارفف -سيولة الحركة -األعداد 

ومصادر اضاءة وتيوية مناسبة وآمنة تراعى 
عوامل االمن والسالمة ومصادر معرفة متنوعة 

مصادر  -معاجم –مراجع  -ومفيرسة  )كتب
...( لدعم عمميتى  -مجالت عممية -الكترونية

 التعميم والتعمم.

  تتصل المكتبة بشبكة المعمومات الدولية
 النترنت( ومتاحة لممعممين والمتعممين.)ا

3-2-2-3   
يتممواار امممماهن مجيمممزة لممارسمممة 

 اتنشطة التربوية المختلفة.

  يتوافر بالمؤسسة اماكن غير
مناسبة ألعداد المتعممين 
وممارسة االنشطة التربوية 

 المختمفة.

  يتوافر بالمؤسسة اماكن مناسبة
ألعداد المتعممين وغير مجيزة 

االنشطة التربوية لممارسة 
 المختمفة.

  يتوافر بالمؤسسة اماكن مناسبة لممارسة
االنشطة وألعداد المتعممين مع توافر 

لتنفيذ جدول المعدات الالزمة و  األجيزة
 -الفني -األنشطة التربوية )الرياضي

...( مع مراعاة  -الصناعى -الموسيقي
 عوامل االمن والسالمة.

 ممارسة االنشطة يتوافر بالمؤسسة اماكن مناسبة ل
المعدات و  األجيزةوألعداد المتعممين مع توافر 

لتنفيذ جدول األنشطة التربوية الالزمة 
...(  -الصناعى -الموسيقي -الفني -)الرياضي

 مع مراعاة عوامل االمن والسالمة.

  توجد تجييزات متقدمة تساعد عمى تنمية
 المواىب وممارسة المتعممين لالنشطة االبداعية.

 توظيا الموارد المادية، وتنميتيا: 3-3
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 لتحقيا نواتج التعلم:ال زمة  التجييزاتالمؤسسة  توظا 3-3-1
3-3-1-1   

المؤسسمممممممة المعاممممممممل  توظممممممما
وتجييزاتيممما امممى تحقيممما نمممواتج 

 التعلم

  تستخدم المعامل كأماكن دون
توظيف التجييزات واألدوات 

 المتاحة.

  تستخدم المعامل من جانب
تفعيل المشاركة المعمم فقط دون 

االيجابية لممتعممين فى استخدام 
التجييزات واألدوات المتاحة  

 لتحقيق نواتج التعمم.

  تستخدم تجييزات المعامل )اجيزة ومواد
معمل العموم، اجيزة الكمبيوتر فى معمل 
الحاسب اآللى، الوسائط المتعددة فى  
حجرة االوسا ( مع تفعيل المشاركة 

تحقيق نواتج التعمم االيجابية لممتعممين ل
المستيدفة فى خرائط المنيج، مع مراعاة 

 عوامل االمن والسالمة. 

   تستخدم تجييزات المعامل )اجيزة ومواد معمل
العموم، اجيزة الكمبيوتر فى معمل الحاسب 
اآللى، الوسائط المتعددة فى  حجرة االوسا ( مع 
تفعيل المشاركة االيجابية لممتعممين لتحقيق نواتج 

عمم المستيدفة فى خرائط المنيج، مع مراعاة الت
 عوامل االمن والسالمة. 

  يستفيد المتعممون  من تجييزات المعامل فى
 تنفيذ انشطة ابداعية.

3-3-1-2   
المعممممممممدات و  األجيممممممممزة توظممممممما
 لألنشطة التربوية.ال زمة 

  تتوافر اجيزة ومعدات
لممارسة االنشطة التربوية 

 ولكنيا غير مفعمة.

  المعدات و  األجيزةتستخدم
لألنشطة التربوية دون الالزمة 

تفعيل المشاركة االيجابية 
 لممتعممين لتحقيق نواتج التعمم.

  لألنشطة المعدات الالزمة و  األجيزةتستخدم
 -التربوية )الرياضية والفنية والموسيقية

...( -التربية االسرية -المجال الصناعى
ة بما لتحقيق نواتج التعمم الميارية والوجداني

يراعى ميول واتجاىات المتعممين وتفعيل 
مشاركتيم االيجابية فى ظل عوامل االمن 

 والسالمة.

  لألنشطة المعدات الالزمة و  األجيزةتستخدم
المجال  -التربوية )الرياضية والفنية والموسيقية

...( لتحقيق نواتج -التربية االسرية -الصناعى
ميول التعمم الميارية والوجدانية بما يراعى 

واتجاىات المتعممين وتفعيل مشاركتيم االيجابية 
 فى ظل عوامل االمن والسالمة.

  يستفيد المتعممون  من تجييزات االنشطة التربوية
 فى تنفيذ انشطة ابداعية.

3-3-1-3   
توظا ميادر المعراة بالمكتبمة 

 لدعم عمليتى التعليم والتعلم

  تستخدم مصادر المعرفة
منتظم بالمكتبة بشكل غير 

ودون مراعاة ميول واىتمامات 
 المتعمم.

  تستخدم مصادر المعرفة
المتاحة بالمكتبة طبقا لمجدول 
المقرر ودون ربطيا بنواتج 

 التعمم المستيدفة.

  توظف مصادر المعرفة بالمكتبة لدعم
عمميتى التعميم والتعمم بالنسبة لممتعمم 

 -اجراء بحوث-)القراءة الموجيو والحرة 
االشتراك فى -ممخصات  اعداد مقاالت

انشطة ممف  -حمقات القراءة والمسابقات

  توظف مصادر المعرفة بالمكتبة لدعم عمميتى
التعميم والتعمم بالنسبة لممتعمم )القراءة الموجيو 

اعداد مقاالت   -وثاجراء بح-والحرة 
االشتراك فى حمقات القراءة -ممخصات
....( -انشطة ممف االنجاز -والمسابقات
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....( ولمتنمية المينية -االنجاز
قراءات  –لمعاممين)بحوث اجرائية 
 .....( -متخصصة اكاديميا وتربويا

 –ولمتنمية المينية لمعاممين)بحوث اجرائية 
 .....( -قراءات متخصصة اكاديميا وتربويا

   توظيف االنترنت لمحصول عمى المعار
 المختمفة.

 .المتاحة لتلبية احتياجاتيا لمؤسسة الموارد المالية ا توظا 3-3-2
3-3-2-1   

حتياجاتيمممممما تحممممممدد المؤسسممممممة ا
 األولويات . المالية اى ضوء

  يتوافر لدػ المؤسسة قائمة
باالحتياجات المالية الالزمة 
ليا دون ربطيا باولويات 

 التطوير.

  تحدد المؤسسة احتياجاتيا
المالية  الالزمة لممتطمبات 

 االدارية فقط. 

  احتياجاتيا المالية فى ضوء تحدد المؤسسة
مواردىا المالية المتاحة ونتائج دراسة 
التقويم الذاتى ومتطمبات خطة التحسين 

 والمواقف الطارئة.

  تحدد المؤسسة احتياجاتيا المالية فى ضوء
مواردىا المالية المتاحة ونتائج دراسة التقويم 
الذاتى ومتطمبات خطة التحسين والمواقف 

 الطارئة.

  المؤسسة بخبراء لتحديد متطمباتيا المالية تستعين
 عمى المدػ الطويل.

3-3-2-2   
الميزانيممممممة المؤسسممممممة توظمممممما 
 لإلحتياجات. واقا   بفاعلية

  تنفق الميزانية دون مراعاة
االحتياجات المالية التى تم 
تحديدىا ودون مشاركة 

 االطرا  المعنية.

  تنفق الميزانية مع مراعاة بعض
التى تم االحتياجات المالية 

تحديدىا ودون مشاركة 
 االطرا  المعنية.

 بالمؤسسة العاممين يشارك ممثمون عن ،
ومجمس األمناء فى صر  الميزانية مع 
مراعاة االحتياجات المالية التى تم تحديدىا 
فى ضوء االولويات، ومراجعة تقرير 

 الحساب الختامى لمميزانية.

 ومجمس بالمؤسسة العاممين يشارك ممثمون عن ،
ألمناء فى صر  الميزانية مع مراعاة ا

االحتياجات المالية التى تم تحديدىا فى ضوء 
االولويات، ومراجعة تقرير الحساب الختامى 

 لمميزانية.

  االعالن عن تجربتيا الناجحة فى توظيف
 الميزانية وفقا لالحتياجات لممؤسسات األخرػ.



 المجال الرابع: المشاركة المجتمعية
 مقاييس التقدير الممارسات

1 2 3 4 
 تواار شراهة اعالة بين المؤسسة واألسرة والمجتمع المحلّر: 4-1
 توار المؤسسة بيئة داعمة للمشاركة المجتمعية: 4-1-1
4-1-1-1 
تنفممذ المؤسسممة آليممات للتوعيممة  

 بأىمية المشاركة المجتمعية.

  يقتصر دور فريق المشاركة
المجتمعية عمى التوعية  
بالمشاركة المجتمعية من 
خالل ممصقات أو لوحات 

 اعالنية.

  يعقد فريق المشاركة المجتمعية
ندوات لمعاممين ومجمس 
األمناء، ويستخدم ممصقات 
ولوحات لمتوعية بالمشاركة 

 المجتمعية.

  ينفذ فريق المشاركة المجتمعية ) ممثل من
المؤسسة والمجتمع المحمى( بالمؤسسة 

المشاركة المجتمعية  اليات التوعية بأىمية
وذلك لمعاممين ومجمس األمناء وأعضاء 
ومؤسسات من المجتمع المحمى 
 -والشخصيات العامة من خالل ) ندوات

برامج -اعالنات -ممصقات -نماذج ناجحة
 ...( -تدريبية

  ينفذ فريق المشاركة المجتمعية )ممثل من
المؤسسة والمجتمع المحمى( بالمؤسسة اليات 

المشاركة المجتمعية وذلك  التوعية بأىمية
لمعاممين ومجمس األمناء وأعضاء ومؤسسات من 
المجتمع المحمى والشخصيات العامة من خالل 

-اعالنات -ممصقات -نماذج ناجحة -)ندوات
 ...(.-برامج تدريبية

   تستخدم الموقع اإللكترونى لمتوعية بالمشاركة
 المجتمعية.

4-1-1-2   
تحممممممممدد المؤسسممممممممة اولويممممممممات 

األسمممرة والمجتممممع امممى مشممماركة 
 تطوير العملية التعليمية.

  تعمن المؤسسة عن االنشطة
والخدمات التى يمكن لالسرة 
والمجتمع المشاركة فييا دون 

 تحديد اولويات التطوير.

  تعمن المؤسسة عن االنشطة
والخدمات التى يمكن لالسرة 
والمجتمع المشاركة فييا فى 
 ضوء احتياجاتيا المادية فقط.

  المؤسسة عن  االنشطة والخدمات تعمن
التى يمكن لالسرة والمجتمع المشاركة فييا 
فى  ضوء اولويات تطوير العممية التعميمية 
 -)مساىمة ولى االمر فى تعميم القراءة

التوعية  -نشر ثقافة المين المختمفة
االرشاد النفسى  -الصحية لممعممين

..(. -الصيانة  -برامج تدريبية -والتربوػ 
اعدة بيانات عن امكانات وخبرات وتعد ق

اولياء االمور و اعضاء المجتمع المحمى 

  تعمن المؤسسة عن  االنشطة والخدمات التى
يمكن لالسرة والمجتمع المشاركة فييا فى  ضوء 
اولويات تطوير العممية التعميمية )مساىمة ولى 

ثقافة المين نشر  -االمر فى تعميم القراءة
االرشاد  -التوعية الصحية لممعممين -المختمفة

..(. -الصيانة  -برامج تدريبية -النفسى والتربوػ 
وتعد قاعدة بيانات عن امكانات وخبرات اولياء 
االمور و اعضاء المجتمع المحمى ومؤسساتو 

 لالستفادة بيا وقت الحاجة.
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تعد المؤسسة قاعدة بيانات الكترونية عن   ومؤسساتو لالستفادة بيا وقت الحاجة.
خبرات اولياء االمور و اعضاء امكانات و 

المجتمع المحمى ومؤسساتو لالستفادة بيا وقت 
الحاجة وتعمن عن االنشطة والخدمات التى 

 تحتاج الييا عمى موقعيا االلكترونى.
4-1-1-3   

تعلمممن المؤسسمممة عمممن خمممدماتيا 
لألسمممرة والمجتممممع المحلمممى امممى 

 ضوء إمكاناتيا.

  تعمن المؤسسة عن االنشطة
يمكن ان والخدمات التى 

تقدميا لالسرة والمجتمع دون 
تحديد الحتياجتيم الفعمية 
ودون دراسة المكاناتيا 

 المتاحة.

  تعمن المؤسسة عن االنشطة
والخدمات التى يمكن ان تقدميا 
لالسرة والمجتمع فى ضوء 
امكاناتيا المادية دون تحديد 

 احتياجات االسرة والمجتمع.

  تعمن المؤسسة عن االنشطة والخدمات
تى يمكن ان تقدميا لالسرة والمجتمع  فى  ال

ضوء امكاناتيا المادية والبشرية وكذلك 
احتياجات االسرة والمجتمع ) مثلا 

 -المكتبة –معمل الحاسب  -المالعب
الخبرات البشرية  -االرشاد النفسى والتربوػ 

-.).. 

  تعمن المؤسسة عن االنشطة والخدمات التى
فى  ضوء  يمكن ان تقدميا لالسرة والمجتمع 

امكاناتيا المادية والبشرية وكذلك احتياجات 
معمل  -االسرة والمجتمع ) مثلا المالعب

 -االرشاد النفسى والتربوػ  -المكتبة –الحاسب 
 ..(.-الخبرات البشرية 

  تعمن المؤسسة عن ىذه االنشطة والخدمات عمى
 موقعيا االلكترونى.

 تفعيل المشاركة المجتمعية:ار والمجتمع المحلى المؤسسة  تتعاون  4-1-2

4-1-2-1   
تشمممممممممرص المؤسسمممممممممة األسمممممممممرة 
والمجتممممع المحلمممى امممى تطممموير 

 العملية التعليمية

  تكتفى المؤسسة بمجمس
االمناء كممثل لممجتمع 
المحمى فى تطوير العممية 

 التعميمية.

تستعين بفئة محدودة من -
اعضاء ومؤسسات المجتمع 
المحمى لممشاركة فى تطوير 
الجوانب المادية لمعممية 
التعميمية دون تحديد واض  
لالدوار والمسئوليات ليؤالء 

 األعضاء وتمك المؤسسات. 

تشرك المؤسسة ممثمين عن االسر واعضاء -
المجتمع المحمى ومؤسساتو ) مثلا 

مؤسسات  -الجامعات -الجمعيات االىمية
المجتمع المدنى مثل المطافئ واالسعا  

...( فى تطوير العممية -والدفاع المدنى
التعميمية فى ضوء االولويات مع تحديد 

 االدوار والمسئوليات.

 - تشرك المؤسسة ممثمين عن االسر واعضاء
المجتمع المحمى ومؤسساتو ) مثلا الجمعيات 

ع المدنى مؤسسات المجتم -الجامعات -االىمية
...( فى -مثل المطافئ واالسعا  والدفاع المدنى

تطوير العممية التعميمية فى ضوء االولويات مع 
 تحديد االدوار والمسئوليات.

  تستفيد المؤسسة من خبرات المؤسسات التعميمية
 المناظرة فى تطوير المشاركة المجتمعية بيا. 
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4-1-2-2 
توجمممممد اليمممممات لتقيممممميم ممممممردود  

المشممممممماركة المجتمعيمممممممة علمممممممى 
 العملية التعليمية.

  ال توجد اليات محددة لتقييم
مردود المشاركة المجتمعية 
 عمى تطوير العممية التعميمية.

  يقتصر تقييم مردود انشطة
وخدمات المشاركة المجتمعية 
عمى العممية التعميمية عمى 
مناقشة فئة واحدة مستفيدة من 

االنشطة والخدمات )مثلا  تمك 
 مجمس االمناء أو العاممين(.

   يتم متابعة وتقييم مردود انشطة وخدمات
المشاركة المجتمعية عمى العممية التعميمية 
باستخدام ادوات تقييم مناسبة يتم تطبيقيا 
عمى ممثمين لمفئات المستفيدة من تمك 
 -االنشطة والخدمات )مثلا  العاممين

أولياء   -المناءمجمس ا -المتعممين
االمور( واعالن نتائج التقييم مع تقديم 
التغذية الراجعة المناسبة لممشاركين فى 

 تقديم ىذه االنشطة والخدمات. 

  يتم متابعة وتقييم مردود انشطة وخدمات
المشاركة المجتمعية عمى العممية التعميمية 
باستخدام ادوات تقييم مناسبة يتم تطبيقيا عمى 

المستفيدة من تمك االنشطة  ممثمين لمفئات
مجمس  -المتعممين -والخدمات )مثلا  العاممين

أولياء  االمور( واعالن نتائج التقييم مع  -االمناء
تقديم التغذية الراجعة المناسبة لممشاركين فى 

 تقديم ىذه االنشطة والخدمات.

   تعمن نتائج تقييم مردود المشاركة المجتمعية
 ى الموقع االلكترونى.عمى العممية التعميمية عم

4-1-2-3   
توظمممممما المؤسسممممممة امكاناتيمممممما 
 المتاحة لخدمة المجتمع المحلى

  توظف المؤسسة بعض
امكاناتيا المادية ) مثلا 
الممعب أو المكتبة( لخدمة 
المجتمع المحمى دون دراسة 

 احتياجاتو الفعمية.

  توظف المؤسسة بعض
امكاناتيا المادية ) مثلا 

والبشرية الممعب أو المكتبة( 
برامج  -)االرشاد النفسى

...( -برامج توعية -تدريب
لخدمة المجتمع المحمى دون 

 دراسة احتياجاتو الفعمية.

   توظف المؤسسة امكاناتيا المادية المتاحة
) مثلا الممعب أو المكتبة( والبشرية 

 -برامج تدريب -المتاحة  ) االرشاد النفسى
مى ...( لخدمة المجتمع المح-برامج توعية

فى ضوء دراستيا الحتياجات المجتمع 
والتكامل والتنسيق مع مؤسساتو بما يضمن 

 جودة الخدمات المقدمة.

   توظف المؤسسة امكاناتيا المادية المتاحة
)مثلا الممعب أو المكتبة( والبشرية  المتاحة  ) 

-برامج توعية -برامج تدريب -االرشاد النفسى
دراستيا ...( لخدمة المجتمع المحمى فى ضوء 

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

  توظف المؤسسة موقعيا االلكترونى لتقديم
 خدمات ارشادية وتنموية لممجتمع المحمى.



 المجال الخامس: ضمان الجودة والمساءلة
 مقاييس التقدير الممارسات

1 2 3 4 
 لضمان الجودة:النظام الداخلر  5-1
 تضع المؤسسة نظاما  داخليا  لضمان الجودة:-5-1-1
5-1-1-1   

تشمممكل وحمممدة التمممدريب والجمممودة 
اريقمممممما انيمممممما لضمممممممان جممممممودة 

 المؤسسة.

تشركل الوحرردة فريقررا لضررمان  -
الجررررررودة مكررررررون مررررررن القيررررررادة 
ومسررررررررررئول وحرررررررررردة الترررررررررردريب 

 والجودة.

تشررركل الوحررردة فريقرررا لضرررمان  -
الجررررررررودة مكررررررررون مررررررررن القيررررررررادة 
ومسرئول وحردة التردريب والجررودة 
وبعررررض العرررراممين  دون تحديررررد 

 لألدوار والمسئوليات.

تشركل الوحردة فريقرا فنيرا  متكرامال )ممرثال  -
مرن القيررادة ومسررئول وحردة الترردريب والجررودة 
والعررررررررررررررررراممين(  مرررررررررررررررررع  تحديرررررررررررررررررد األدوار 
والمسرررررررئوليات، لمتابعرررررررة عمميرررررررات التقرررررررويم 
الرررذاتى وخطرررة التحسرررين مرررع تررردريبيم عمرررى 

 ليب المتابعة وجمع البيانات.اسا

تشرركل الوحرردة فريقررا فنيررا  متكررامال )ممررثال مررن  -
القيرررررررررادة ومسرررررررررئول وحررررررررردة التررررررررردريب والجرررررررررودة 
والعررررراممين(  مرررررع  تحديرررررد األدوار والمسرررررئوليات، 
لمتابعررة عمميررات التقررويم الررذاتى وخطررة التحسررين 
مررررررع ترررررردريبيم عمررررررى اسرررررراليب المتابعررررررة وجمررررررع 

 البيانات.

متعممررررررين فررررررى فريررررررق يشررررررترك ممثمررررررين عررررررن ال -
 ضمان الجودة.

5-1-1-2 
يقممممموم اريممممما ضممممممان الجمممممودة  

بعمليات المراجعة الداخلية تداء 
 المؤسسة

ترررررررررتم عمميرررررررررات المراجعرررررررررة  -
الداخمية دون مراعاة الدقرة فرى 
كافرررة مراحميرررا وتقتصرررر عمرررى 

 التوثيق الورقى فقط.

تررررررررررررتم عمميررررررررررررات المراجعررررررررررررة  -
الداخميرررة دون مراعررراة الدقرررة فرررى 

وتقتصرررر عمرررى بعرررض مراحميرررا 
مراجعررررررررة تقريردراسرررررررررة التقرررررررررويم 
الرررررررررذاتى أو خطرررررررررة التحسرررررررررين،  

 والتوثيق الورقى فقط.

يترررررولى فريرررررق ضرررررمان الجرررررودة عمميرررررات  -
المراجعرررررة الداخميرررررة وتشرررررمل تقيررررريم دراسرررررة 
التقررررويم الررررذاتى وخطررررة التحسررررين، والتحقررررق 
مرررررررن اسرررررررتيفاء معرررررررايير الجرررررررودة والتأىرررررررل 
لالعتمررراد بمرررا يضرررمن تحقيرررق نرررواتج الرررتعمم 

لمستيدفة، وتقديم التغذية الراجعرة المناسربة ا
 لمفر  المسئولة فى جميع المراحل. 

يتررولى فريررق ضررمان الجررودة عمميررات المراجعررة  -
الداخميرررررة وتشرررررمل تقيررررريم دراسرررررة التقرررررويم الرررررذاتى 
وخطررررة التحسررررين لمتحقررررق مررررن اسررررتيفاء معررررايير 
الجررررودة والتأىررررل لالعتمرررراد بمررررا يضررررمن تحقيرررررق 

وتقرررديم التغذيرررة الراجعرررة  نرررواتج الرررتعمم المسرررتيدفة،
 المناسبة لمفر  المسئولة فى جميع المراحل.

تسرررررررتعين وحررررررردة الجرررررررودة والتررررررردريب بجيرررررررات  -
 -اإلدارة التعميميررررة -خارجيررررة ) مؤسسررررة منرررراظرة
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...( وترررررروفر قاعرررررردة بيانررررررات وتقررررررارير -المديريررررررة
موثقرررررررة عرررررررن عمميرررررررات التقرررررررويم لتطررررررروير األداء 

 ية.المؤسسى فى ضوء نتائج المراجعة الداخم
5-1-1-3   

 وحممممدة التممممدريب والجممممودة ت قمممموم
علمممى العمليمممة  هممممردوداداءىممما و 
 .التعليمية

ًتقروم وحرردة التردريب والجررودة  -
اداءىررررررررررا برررررررررردون االسررررررررررتعانة 

 بمحكات تقويم محددة.

ًتقررروم وحررردة التررردريب والجرررودة  -
اداءىرررررررا فرررررررى ضررررررروء محكرررررررات 
محددة دون االستفادة مرن نترائج 

 عممية التقويم.

محررددة لتقررويم جرررودة  ترروفر الوحرردة محكررات -
اداءىرررررا، باسرررررتخدام ادوات تقرررررويم مناسررررربة، 
واالسرررتفادة مرررن نترررائج عمميرررة  التقرررويم فرررى 
تحسرررررين وتطررررروير اداءىرررررا وتقرررررديم التغذيرررررة 
الراجعررررررررة الررررررررى المعنيررررررررين لتطرررررررروير األداء 

 بالمؤسسة.

تررررروفر الوحررررردة محكرررررات محرررررددة لتقرررررويم جرررررودة  -
اداءىرررررررررررا، باسرررررررررررتخدام ادوات تقرررررررررررويم مناسررررررررررربة، 

ة مررن نتررائج عمميررة  التقررويم فررى تحسررين واالسررتفاد
وتطررررروير اداءىرررررا وتقرررررديم التغذيرررررة الراجعرررررة الرررررى 

 المعنيين لتطوير األداء بالمؤسسة.

تسررررررتعين وحررررررردة التررررررردريب والجرررررررودة بمقرررررررومين  -
 خارجيين فى عممية تقويم جودة اداءىا.

 .تضع المؤسسة نظاما  للمساءلة والمحاسبية يعتمد على نتائج التقويم 5-1-2
5-1-2-1   

توار المؤسسة رواعمد للمسماءلة 
 والمحاسبية لهااة أشكال األداء.

  تضع القيادة قواعد غير
محددة وغير معمنة  لممساءلة 

 والمحاسبية. 

  تضع القيادة بمشاركة بعض
العاممين بالمؤسسة قواعد محددة 
ولكنيا غير معمنة لممساءلة 

 والمحاسبية.
  

  المعنيين بالمؤسسةممثمون عن يشارك 
محددة في وضع قواعد  ومجمس األمناء

والمحاسبية  لةاءممسوموضوعية ومعمنة ل
-مالئمة لكافة أشكال األداء)القيادة

المتعممين(  -االداريين -المعممين
 بالمؤسسة. 

  ومجمس  المعنيين بالمؤسسةممثمون عن يشارك
محددة وموضوعية في وضع قواعد  األمناء
لكافة أشكال  والمحاسبية مالئمة لةاءالمسومعمنة 

 -االداريين -المعممين-األداء بالمؤسسة)القيادة
 المتعممين(.

  تعمن المؤسسة قواعد المساءلة والمحايبية عمى
 موقعيا اإللكترونى.

5-1-2-2   
بموضمممموعية  المؤسسممممةتطبمممما 
والمحاسممممبية لمسمممماءلة رواعممممد ا

  تطبق المؤسسة قواعد
المساءلة والمحاسبية عمى 

 العاممين فقط. بعض

  تطبق المؤسسة قواعد المساءلة
والمحاسبية عمى جميع العاممين 
دون مراعاة الموضوعية فى 

   تطبق المؤسسة قواعد المساءلة والمحاسبية
عمى جميع العاممين بموضوعية وشفافية 
وتعمن نتائج تطبيق قواعد المساءلة 

  ق المؤسسة قواعد المساءلة والمحاسبية عمى تطب
جميع العاممين بموضوعية وشفافية وتعمن 
المؤسسة نتائج تطبيق قواعد المساءلة والمحاسبية 
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 عمى مجمس األمناء. والمحاسبية عمى مجمس األمناء. تطبيق ىذه القواعد. كااة المستويات.على 

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

 التقويم الذاتر والتحسين المستمر 5-2
 .اى ضوء نواتج التعلم المستيداة الذاتر تقوم المؤسسة بعمليات التقويم  5-2-1
5-2-1-1   

 لدراسمة ةخطمالمؤسسمة  تضع
امممر ضممموء  ،المممذاترّ التقمممويم  

معممممممممايير ضمممممممممان الجممممممممودة 
 واتعتماد.

تتوافر  خطة لدراسرة التقرويم  -
الررررذاتى غيررررر واضررررحة وغيررررر 
 محددة فى توجييا واىدافيا .

متكاممرررة تتررروافر  خطرررة غيرررر  -
العناصررررر وتفتقررررد الررررى االتسررررا  
برررررين مكوناتيرررررا  وغيرررررر شررررراممة 
لجميررررررررررررررع معررررررررررررررايير الجررررررررررررررودة 

 .واالعتماد

 

تتوافر خطة لدراسرة التقرويم الرذاتى متسرقة  -
المكونرررات، وشررراممة لجميرررع معرررايير الجرررودة 
واالعتمرررررررراد، وقابمررررررررة لمتنفيررررررررذ فررررررررى ضرررررررروء 
التوقيررررررات المحررررررددة وامكانررررررات المؤسسررررررة، 

 ممثمين لمعاممين.وشارك فى اعدادىا 

تتررررروافر خطرررررة لدراسرررررة التقرررررويم الرررررذاتى متسرررررقة  -
المكونرررررررات، وشررررررراممة لجميرررررررع معرررررررايير الجرررررررودة 
واالعتمرررراد، وقابمررررة لمتنفيررررذ فررررى ضرررروء التوقيرررررات 
المحرررررررددة وامكانرررررررات المؤسسرررررررة، وشرررررررارك فرررررررى 

 اعدادىا ممثمين لمعاممين.

تشرررك المؤسسررة ممثمررين عررن المجتمررع المحمررى  -
 يم الذاتى.فى وضع خطة عمميات التقو 

5-2-1-2   
تنفممذ المؤسسممة خطممة دراسممة 

 التقويم الذاتر.

يرررررتم تنفيررررررذ بعرررررض انشررررررطة  -
خطررة التقررويم الررذاتى مررن قبررل 
فئة محدودة غير ممثمرة وغيرر 
مدربررة مررن العرراممين مررع عرردم 
 مالءمة االدوات المستخدمة.

تنفررذ خطررة التقررويم الررذاتى مررن  -
قبرررررل فئرررررة ممثمرررررة ولكنيرررررا غيرررررر 

باسرررتخدام مدربرررة مرررن العررراممين، 
 بعض األدوات المالئمة.

تنفرررذ المؤسسرررة خطرررة التقرررويم الرررذاتى مرررن  -
قبررل كرروادر  بشرررية مدربررة وممثمررة لمعرراممين 
بالمؤسسة مع توفير المتطمبات الماديرة مرن 
مصادر لمبيانات وادوات تقويم مالئمرة، مرع 
معالجة البيانات واعداد تقرير يوضر  نترائج 

 عمميات التقويم الذاتى.

سرررة خطرررة التقرررويم الرررذاتى مرررن قبرررل تنفرررذ المؤس -
كرروادر  بشرررية مدربررة وممثمررة لمعرراممين بالمؤسسررة 
مررررررع ترررررروفير المتطمبررررررات الماديررررررة مررررررن مصررررررادر 
لمبيانررررات وادوات تقررررويم مالئمررررة، ، مررررع معالجررررة 
البيانررررات واعررررداد تقريررررر يوضرررر  نتررررائج عمميررررات 

 التقويم الذاتى.

مشرررراركة ممثمررررين لممجتمررررع المحمررررى فررررى تنفيررررذ  -
 الذاتى. خطة التقويم
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5-2-1-3   
تممممموار المؤسسمممممة تقريمممممرا عمممممن 

 دراسة التقويم الذاتى.

يترروافر تقريررر لدراسررة التقررويم  -
الرررذاتى غيرررر كامرررل المكونرررات 
ويفتقرررررد الرررررى االتسرررررا  والدقرررررة 

 .والموضوعية

يترررروافر تقريررررر لدراسررررة التقررررويم  -
الررررذاتى كامررررل المكونررررات ولكنررررو 
يفتقررررررررد الررررررررى االتسررررررررا  والدقررررررررة 

 اجزائو.والموضوعية فى بعض 

يترروافر تقريررر لدراسررة التقررويم الررذاتى دقيررق  -
االحصررراءات والبيانرررات ومكتررروب بصرررياغة   
تتسرررم بالوضررروح واالتسررررا ، شرررامال لجميررررع 
مكوناترررررررررو فرررررررررى ضررررررررروء معرررررررررايير الجرررررررررودة 

 واالعتماد.

يترررررروافر تقريررررررر لدراسررررررة التقررررررويم الررررررذاتى دقيررررررق  -
االحصاءات والبيانات ومكتروب بصرياغة   تتسرم 

واالتسررا ، شررامال لجميررع مكوناتررو فررى بالوضرروح 
 ضوء معايير الجودة واالعتماد.

تشررررك المؤسسرررة ممثمرررين عرررن مجمرررس االمنررراء  -
 فى اعداد تقرير دراسة التقويم الذاتى.

5-2-1-4 
تنشممر المؤسسممة نتممائج التقممويم   

 على األطراف المعنية.الذاتّر 

ال تعمررررررن المؤسسررررررة نتررررررائج  -
التقررررويم الررررذاتى عمررررى اػ مررررن 

ن بالمؤسسررررررررررررررررة او العرررررررررررررررراممي
 المعنيين

تعمرررن المؤسسرررة نترررائج التقرررويم  -
الرررررررررذاتى مرررررررررن خرررررررررالل توزيرررررررررع 
ممخرررررص تقريرررررر دراسرررررة التقرررررويم 
الرررررذاتى عمرررررى بعرررررض العررررراممين 

 بالمؤسسة.

تناقش المؤسسة تقرير دراسة التقويم  -
الذاتى مع القيادة والعاممين ومجمس 

االمناء، وتستفيد من التغذية الراجعة فى 
 بناء خطة التحسين. 

تنررراقش المؤسسرررة تقريرررر دراسرررة التقرررويم الرررذاتى  -
مرررع القيرررادة والعررراممين ومجمرررس االمنررراء، وتسرررتفيد 

 من التغذية الراجعة فى بناء خطة التحسين.

تنشررررر المؤسسررررة تقريررررر دراسررررة التقررررويم الررررذاتى  -
 عمى الموقع االلكترونى 

 لألداء الشامل.خطة للتحسين المستمر المؤسسة  ضعت 5-2-2
5-2-2-1   

التحسمين  ةخطمالمؤسسمة  تضمع
المسممممممتمر اممممممى ضمممممموء نتممممممائج 

 التقويم الذاتى.

تترروافر  خطررة تحسررين غيررر  -
مرتبطة بنترائج التقرويم الرذاتى، 

 وغير متسقة المكونات.

تتوافر  خطة تحسرين مرتبطرة  -
بنترررررررررائج التقرررررررررويم الرررررررررذاتى دون 
مراعراة اولويررات التطرروير، وغيررر 

 متسقة المكونات.

 تتررررروافر خطرررررة تحسرررررين دقيقرررررة ومرتبطرررررة -
بنتررررائج التقررررويم الرررررذاتى واولويررررات التطررررروير 
ونررواتج الررتعمم، متكاممررة المكونات)األىرردا  

اسررررتراتيجيات -الميررررام  -العامررررة واالجرائيررررة
 -األطرررر الزمنيرررة المناسررربة لمميرررام -التنفيرررذ

االمكانرررات والمررروارد  -األدوار والمسرررئوليات
الالزمررة مؤشرررات النجرراح(، مررع ترروافر الدقررة 

المكونرات واالتسرا  فى كل مكون من ىرذه 

تترررروافر خطررررة تحسررررين دقيقررررة ومرتبطررررة بنتررررائج  -
التقررويم الرررذاتى واولويرررات التطررروير ونرررواتج الرررتعمم، 
 -متكاممرررة المكونات)األىررردا  العامرررة واالجرائيرررة

 -األطرررر الزمنيرررة -اسرررتراتيجيات التنفيرررذ-الميرررام 
االمكانرررررررررررات والمررررررررررروارد  -تاألدوار والمسرررررررررررئوليا

الالزمررة مؤشررررات النجرراح(، مرررع ترروافر الدقرررة فرررى 
كررررل مكررررون مررررن ىررررذه المكونررررات واالتسررررا  بررررين 
المكونات المختمفة مع تدريب الكروادر عمرى تنفيرذ 
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بينيا، مرع تردريب الكروادر عمرى تنفيرذ خطرة 
 التحسين.

 خطة التحسين.

مشرررراركة اعضرررراء مجمررررس األمنرررراء فررررى وضررررع  -
 خطة التحسين.

5-2-2-2   
تنفممذ المؤسسممة خطممة التحسممين 

 بفاعلية.

تنفيرررررذ خطرررررة التحسرررررين يرررررتم  -
دون االلتررررررررررررررررزام بمكوناتيررررررررررررررررا 

 واولويات التطوير بيا.

يررتم تنفيررذ خطررة التحسررين دون  -
االلترررررررررررزام بررررررررررربعض مكوناتيرررررررررررا 

 واولويات التطوير بيا.

تنفرررذ المؤسسرررة خطرررة التحسرررين مرررن قبرررل  -
كرررررروادر  بشرررررررية مدربررررررة وممثمررررررة لمعرررررراممين 
بالمؤسسررررة مررررع ترررروفير المتطمبررررات الماديررررة 

زمنيررة المحرددة وذلرك فررى وااللترزام براألطر ال
 ضوء اولويات التطوير.

تنفررذ المؤسسررة خطررة التحسررين مررن قبررل كرروادر   -
بشرررررية مدربررررة وممثمررررة لمعرررراممين بالمؤسسررررة مررررع 
توفير المتطمبات المادية وااللترزام براألطر الزمنيرة 

 المحددة وذلك فى ضوء اولويات التطوير.

مشرررراركة ممثمررررين لممجتمررررع المحمررررى فررررى تنفيررررذ  -
 ن.خطة التحسي

5-2-2-3   
تقممميم  وتتمممابع المؤسسمممة  تنفيمممذ 

 خطة التحسين مرحليا.

تقرررررررررريم المؤسسررررررررررة خطررررررررررة ت -
 التحسين اثناء مراحل تنفيذىا.

تقررررررريم خطرررررررة التحسرررررررين بعرررررررد  -
تنفيررذىا دون تقررديم تغذيررة راجعررة 
لممسررررررئولين عررررررن تنفيررررررذ الميررررررام 

 المحددة بالخطة.

يقرروم بتقيرريم مراحررل تنفيررذ خطررة التحسررين  -
 -األطررا  المعنيرة )القيرادةفريق ممثل مرن 
العررراممين(، وتقرررديم تغذيرررة  -مجمرررس االمنررراء

راجعررررة لممسررررئولين لتطرررروير عمميررررات تنفيررررذ 
 الميام.

يقرروم بتقيرريم مراحررل تنفيررذ خطررة التحسررين فريررق  -
مجمررررس  -ممثررررل مررررن األطرررررا  المعنيررررة )القيررررادة

العرررررررراممين(، وتقررررررررديم تغذيررررررررة راجعررررررررة  -االمنرررررررراء
 الميام. لممسئولين لتطوير عمميات تنفيذ

 تطوير خطة التحسين وعمميات تنفيذىا. -
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 نواتج التعلم المستيداة: 6-1
 المتعلم نواتج التعلم المستيداة ار اللغة العربية. يحقا 6-1-1
6-1-1-1   

يحقممممممما الممممممممتعلم مسمممممممتو  
تحيمممميل م ئممممم اممممى اللغممممة 
العربيمممة واقممما لنمممواتج المممتعلم 

 المستيداة.  

  من المتعممين 56يحقق %
%  فى 65نسب نجاح اقل من 

نتائج االختبارات التحريرية لمغة 
العربية فى الشيادة العامة 
)متوسط الفصمين الدراسيين 

 معا(.

  من المتعممين نسب نجاح 56يحقق %
%   56% الى أقل من 65 تتراوح بين

فى نتائج االختبارات التحريرية لمغة 
العربية فى الشيادة العامة )متوسط 

 الفصمين الدراسيين معا(.

  من المتعممين نسب نجاح 56يحقق %
% فى 05%  الى أقل من 56تتراوح بين  

نتائج االختبارات التحريرية لمغة العربية فى 
راسيين الشيادة العامة )متوسط الفصمين الد

 معا(.

% فأكثر من المتعممين  نسب نجاح 56يحقق 
% فأكثر  فى نتائج االختبارات التحريرية لمغة 05

العربية فى الشيادة العامة )متوسط الفصمين 
 الدراسيين معا(.

6-1-1-2   
يمممتمكن الممممتعلم ممممن ميمممارات 
اللغممممة العربيممممة واقمممما لنممممواتج 

 التعلم المستيداة.   

 من 65يتمكن  أقل من %
المتعممين من ميارات المغة 

-التحدث-العربية )اإلستماع
الكتابة( فى الصفو  -القراءة

المختمفة وفقا لنتائج ادوات 
 -التقويم المتنوعة )التحريرية

األدائية( التى تطبقيا  -الشفيية
المؤسسة دوريا ويتوافر بيا 
شرو  ومواصفات اإلعداد 

 الجيد.

   من 56% الى أقل من 65يتمكن %
ين من ميارات المغة العربية المتعمم

الكتابة( -القراءة-التحدث-)اإلستماع
فى الصفو  المختمفة وفقا لنتائج 
 -ادوات التقويم المتنوعة )التحريرية

األدائية( التى تطبقيا  -الشفيية
المؤسسة دوريا ويتوافر بيا شرو  

 ومواصفات اإلعداد الجيد.

  من 05% الى أقل من 56يتمكن %
ارات المغة العربية المتعممين من مي

الكتابة( فى -القراءة-التحدث-)اإلستماع
الصفو  المختمفة وفقا لنتائج ادوات التقويم 

األدائية( التى -الشفيية -المتنوعة )التحريرية
تطبقيا  المؤسسة دوريا ويتوافر بيا شرو  

 ومواصفات اإلعداد الجيد.

% فأكثر من المتعممين من ميارات 05يتمكن   -
الكتابة( -القراءة-التحدث-ية )اإلستماعالمغة العرب

فى الصفو  المختمفة وفقا لنتائج ادوات التقويم 
األدائية( التى -الشفيية -المتنوعة )التحريرية

تطبقيا  المؤسسة دوريا ويتوافر بيا شرو  
 ومواصفات اإلعداد الجيد.
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6-1-1-3   
تتسممممما مسمممممتويات تحقيممممما 
نممممواتج تعلممممم اللغممممة العربيممممة  

 معا.

   تتصف مستويات تحقيق  نواتج
بالثبات أو النمو لهااة التعمم 

خالل الثالث سنوات  اليفوف
الدراسية األخيرة فى المغة العربية  

% من المتعممين 65لدػ أقل من
 % فاكثر.56الحاصمين عمى 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل  بالثبات أو النمو لهااة اليفوف

ة األخيرة فى الثالث سنوات الدراسي
% الى أقل من 65المغة العربية  لدػ 

% من المتعممين الحاصمين عمى 56
 % فاكثر.56

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل  بالثبات أو النمو لهااة اليفوف

الثالث سنوات الدراسية األخيرة فى المغة 
% من 05% الى أقل من 56العربية  لدػ 

 فاكثر. %56المتعممين الحاصمين عمى 

  بالثبات أو تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل الثالث سنوات الدراسية  النمو لهااة اليفوف

% فأكثر من  05األخيرة فى المغة العربية  لدػ 
 % فاكثر.56المتعممين الحاصمين عمى 

 المتعلم نواتج التعلم المستيداة ار اللغة اتجنبية. يحقا 6-1-2
6-1-2-1   

يحقممممممما الممممممممتعلم مسمممممممتو  
تحيمممميل م ئممممم اممممى اللغممممة 
اتجنبيممة واقممما لنممواتج المممتعلم 

 المستيداة.  

  من المتعممين 56يحقق %
%  فى 65نسب نجاح اقل من 

نتائج االختبارات التحريرية لمغة 
األجنبية فى الشيادة العامة 
)متوسط الفصمين الدراسيين 

 معا(.

  من المتعممين نسب نجاح 56يحقق %
%   56% الى أقل من 65ين تتراوح ب

فى نتائج االختبارات التحريرية لمغة 
األجنبية فى الشيادة العامة )متوسط 

 الفصمين الدراسيين معا(.

  من المتعممين نسب نجاح 56يحقق %
% فى 05%  الى أقل من 56تتراوح بين  

نتائج االختبارات التحريرية لمغة األجنبية فى 
الدراسيين  الشيادة العامة )متوسط الفصمين

 معا(.

% فأكثر من المتعممين  نسب نجاح 56يحقق 
% فأكثر  فى نتائج االختبارات التحريرية لمغة 05

األجنبية فى الشيادة العامة )متوسط الفصمين 
 الدراسيين معا(.

6-1-2-2   
يمممتمكن الممممتعلم ممممن ميمممارات 
اللغمممة اتجنبيمممة واقممما لنمممواتج 

 التعلم المستيداة.  

 من  %65يتمكن  أقل من
المتعممين من ميارات المغة 

-التحدث-األجنبية )اإلستماع
الكتابة( فى الصفو  -القراءة

المختمفة وفقا لنتائج ادوات 
 -التقويم المتنوعة )التحريرية

األدائية( التى تطبقيا  -الشفيية
المؤسسة دوريا ويتوافر بيا 
شرو  ومواصفات اإلعداد 

 الجيد.

   من 56% الى أقل من 65يتمكن %
متعممين من ميارات المغة األجنبية ال

الكتابة( -القراءة-التحدث-)اإلستماع
فى الصفو  المختمفة وفقا لنتائج 
 -ادوات التقويم المتنوعة )التحريرية

األدائية( التى تطبقيا  -الشفيية
المؤسسة دوريا ويتوافر بيا شرو  

 ومواصفات اإلعداد الجيد.

  من 05% الى أقل من 56يتمكن %
من ميارات المغة األجنبية  المتعممين
الكتابة( فى -القراءة-التحدث-)اإلستماع

الصفو  المختمفة وفقا لنتائج ادوات التقويم 
األدائية( التى -الشفيية -المتنوعة )التحريرية

تطبقيا  المؤسسة دوريا ويتوافر بيا شرو  
 ومواصفات اإلعداد الجيد.

% فأكثر من المتعممين من ميارات 05يتمكن   -
-القراءة-التحدث-ة األجنبية )اإلستماعالمغ

الكتابة( فى الصفو  المختمفة وفقا لنتائج ادوات 
األدائية( -الشفيية -التقويم المتنوعة )التحريرية

التى تطبقيا  المؤسسة دوريا ويتوافر بيا شرو  
 ومواصفات اإلعداد الجيد.
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6-1-2-3 
تتسمممما مسممممتويات تحقيمممما  

نمممواتج تعلمممم اللغمممة األجنبيمممة 
 معا.

   تتصف مستويات تحقيق  نواتج
بالثبات أو النمو لهااة التعمم 

خالل الثالث سنوات  اليفوف
الدراسية األخيرة فى المغة 

% من 65األجنبية لدػ أقل من
% 56المتعممين الحاصمين عمى 

 فاكثر.

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل  بالثبات أو النمو لهااة اليفوف

ية األخيرة فى الثالث سنوات الدراس
% الى أقل من 65المغة األجنبية لدػ 

% من المتعممين الحاصمين عمى 56
 % فاكثر.56

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل  بالثبات أو النمو لهااة اليفوف

الثالث سنوات الدراسية األخيرة فى المغة 
% من 05% الى أقل من 56األجنبية لدػ 

 % فاكثر.56المتعممين الحاصمين عمى 

  بالثبات أو تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل الثالث سنوات الدراسية  النمو لهااة اليفوف

% فأكثر من  05األخيرة فى المغة األجنبية لدػ 
 % فاكثر.56المتعممين الحاصمين عمى 

 المتعلم نواتج التعلم المستيداة ار الرياضيات. يحقا 6-1-3
6-1-3-1   

يحقممممممما الممممممممتعلم مسمممممممتو  
تحيممممممممممميل م ئمممممممممممم امممممممممممى 
الرياضيات واقا لنواتج المتعلم 

 المستيداة.  

  من المتعممين 56يحقق %
%  فى 65نسب نجاح اقل من 

نتائج االختبارات التحريرية 
الرياضيات فى الشيادة العامة 
)متوسط الفصمين الدراسيين 

 معا(.

  من المتعممين نسب نجاح 56يحقق %
%   56ى أقل من % ال65تتراوح بين 

فى نتائج االختبارات التحريرية فى 
الرياضيات فى الشيادة العامة )متوسط 

 الفصمين الدراسيين معا(.

  من المتعممين نسب نجاح 56يحقق %
% فى 05%  الى أقل من 56تتراوح بين  

نتائج االختبارات التحريرية فى الرياضيات 
فى الشيادة العامة )متوسط الفصمين 

 معا(.الدراسيين 

% فأكثر من المتعممين  نسب نجاح 56يحقق 
% فأكثر  فى نتائج االختبارات التحريرية فى 05

الرياضيات فى الشيادة العامة )متوسط الفصمين 
 الدراسيين معا(.

6-1-3-2   
يمممتمكن الممممتعلم ممممن ميمممارات 
الرياضيات واقا لنواتج المتعلم 

 المستيداة.  

 من 65يتمكن  أقل من %
ميارات المتعممين من 

الرياضيات )القياسا طول، 
حجم، وزن، رسم اشكال 

ىندسية، عمميات رياضية عقمية 
...( فى الصفو  المختمفة وفقا 
لنتائج ادوات التقويم المتنوعة 

األدائية( -الشفيية -)التحريرية
التى تطبقيا  المؤسسة دوريا 

   من 56ن % الى أقل م65يتمكن %
المتعممين من ميارات الرياضيات  
)القياسا طول، حجم، وزن، رسم 
اشكال ىندسية، عمميات رياضية عقمية 
...( فى الصفو  المختمفة وفقا لنتائج 
 -ادوات التقويم المتنوعة )التحريرية

األدائية( التى تطبقيا  -الشفيية
المؤسسة دوريا ويتوافر بيا شرو  

 د.ومواصفات اإلعداد الجي

  من 05% الى أقل من 56يتمكن %
المتعممين من ميارات الرياضيات  )القياسا 
طول، حجم، وزن، رسم اشكال ىندسية، 
عمميات رياضية عقمية ...( فى الصفو  
المختمفة وفقا لنتائج ادوات التقويم المتنوعة 

األدائية( التى تطبقيا  -الشفيية -)التحريرية
ومواصفات  المؤسسة دوريا ويتوافر بيا شرو 

 اإلعداد الجيد.

% فأكثر من المتعممين من ميارات 05يتمكن   -
الرياضيات  )القياسا طول، حجم، وزن، رسم 
اشكال ىندسية، عمميات رياضية عقمية ...( فى 
الصفو  المختمفة وفقا لنتائج ادوات التقويم 

األدائية( التى -الشفيية -المتنوعة )التحريرية
توافر بيا شرو  تطبقيا  المؤسسة دوريا وي

 ومواصفات اإلعداد الجيد.
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ويتوافر بيا شرو  ومواصفات 
 اإلعداد الجيد.

6-1-3-3   
تتسممممما مسمممممتويات تحقيممممما 
 نواتج تعلم الرياضيات  معا.

   تتصف مستويات تحقيق  نواتج
بالثبات أو النمو لهااة التعمم 

خالل الثالث سنوات  اليفوف
الدراسية األخيرة فى الرياضيات 

% من المتعممين 65لدػ أقل من
 % فاكثر.56الحاصمين عمى 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل  بالثبات أو النمو لهااة اليفوف

الثالث سنوات الدراسية األخيرة فى 
% الى أقل من 65الرياضيات لدػ 

عمى % من المتعممين الحاصمين 56
 % فاكثر.56

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل  بالثبات أو النمو لهااة اليفوف

الثالث سنوات الدراسية األخيرة فى 
% 05% الى أقل من 56الرياضيات  لدػ 

 % فاكثر.56من المتعممين الحاصمين عمى 

  بالثبات أو تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
لثالث سنوات الدراسية خالل ا النمو لهااة اليفوف

% فأكثر من  05األخيرة فى الرياضيات لدػ 
 % فاكثر.56المتعممين الحاصمين عمى 

 المتعلم نواتج التعلم المستيداة ار العلوم. يحقا 6-1-4
6-1-4-1   

يحقممممممما الممممممممتعلم مسمممممممتو  
تحيمممميل م ئممممم اممممى العلمممموم 
واقممممممممممما لنمممممممممممواتج المممممممممممتعلم 

 المستيداة.  

  من المتعممين 56يحقق %
%  فى 65نجاح اقل من  نسب

نتائج االختبارات التحريرية فى 
العموم فى الشيادة العامة 

)متوسط الفصمين الدراسيين 
 معا(.

  من المتعممين نسب نجاح 56يحقق %
%   56% الى أقل من 65تتراوح بين 

فى نتائج االختبارات التحريرية فى 
العموم فى الشيادة العامة )متوسط 

 (.الفصمين الدراسيين معا

  من المتعممين نسب نجاح 56يحقق %
% فى 05%  الى أقل من 56تتراوح بين  

نتائج االختبارات التحريرية فى العموم فى 
الشيادة العامة )متوسط الفصمين الدراسيين 

 معا(.

% فأكثر من المتعممين  نسب نجاح 56يحقق 
% فأكثر  فى نتائج االختبارات التحريرية فى 05

العامة )متوسط الفصمين العموم فى الشيادة 
 الدراسيين معا(.

6-1-4-2   
يمممتمكن الممممتعلم ممممن ميمممارات 
العلمممموم واقمممما لنممممواتج الممممتعلم 

 المستيداة.  

 من 65يتمكن  أقل من %
المتعممين من ميارات العموم 
)قياس، اجراء تجربة، فحص 
خمية، عمميات استقصاء،...( 
فى الصفو  المختمفة وفقا 

المتنوعة لنتائج ادوات التقويم 
األدائية( -الشفيية -)التحريرية

التى تطبقيا  المؤسسة دوريا 

   من 56% الى أقل من 65يتمكن %
المتعممين من ميارات العموم )قياس، 
اجراء تجربة، فحص خمية، عمميات 
استقصاء،...( فى الصفو  المختمفة 

م المتنوعة وفقا لنتائج ادوات التقوي
األدائية( التى -الشفيية -)التحريرية

تطبقيا  المؤسسة دوريا ويتوافر بيا 
 شرو  ومواصفات اإلعداد الجيد.

  من 05% الى أقل من 56يتمكن %
المتعممين من ميارات العموم )قياس، اجراء 
تجربة، فحص خمية، عمميات استقصاء،...( 
فى الصفو  المختمفة وفقا لنتائج ادوات 

-الشفيية -يم المتنوعة )التحريريةالتقو 
األدائية( التى تطبقيا  المؤسسة دوريا ويتوافر 

 بيا شرو  ومواصفات اإلعداد الجيد.

% فأكثر من المتعممين من ميارات 05يتمكن   -
العموم )قياس، اجراء تجربة، فحص خمية، 
عمميات استقصاء،...( فى الصفو  المختمفة 

 -نوعة )التحريريةوفقا لنتائج ادوات التقويم المت
األدائية( التى تطبقيا  المؤسسة دوريا -الشفيية

 ويتوافر بيا شرو  ومواصفات اإلعداد الجيد.
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ويتوافر بيا شرو  ومواصفات 
 اإلعداد الجيد.

6-1-4-3 
تتسمممما مسممممتويات تحقيمممما  

 نواتج تعلم العلوم  معا.

   تتصف مستويات تحقيق  نواتج
بالثبات أو النمو لهااة التعمم 

خالل الثالث سنوات  اليفوف
الدراسية األخيرة فى العموم لدػ 

% من المتعممين 65أقل من
 % فاكثر.56الحاصمين عمى 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل  بالثبات أو النمو لهااة اليفوف

الثالث سنوات الدراسية األخيرة فى 
% 56% الى أقل من 65العموم لدػ 

% 56من المتعممين الحاصمين عمى 
 فاكثر.

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل  بالثبات أو النمو لهااة اليفوف

الثالث سنوات الدراسية األخيرة فى العموم 
% من المتعممين 05% الى أقل من 56لدػ 

 % فاكثر.56الحاصمين عمى 

  بالثبات أو تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
ت الدراسية خالل الثالث سنوا النمو لهااة اليفوف
% فأكثر من المتعممين  05األخيرة فى العموم لدػ 

 % فاكثر.56الحاصمين عمى 

 المتعلم نواتج التعلم المستيداة ار الدراسات اتجتماعية. يحقا 6-1-5
6-1-5-1   

يحقممممممما الممممممممتعلم مسمممممممتو  
تحيمميل م ئممم اممى الدراسممات 
اتجتماعيممممممة واقمممممما لنممممممواتج 

 التعلم المستيداة.  

  المتعممين % من 56يحقق
%  فى 65نسب نجاح اقل من 

نتائج االختبارات التحريرية فى 
الدراسات االجتماعية  فى 

الشيادة العامة )متوسط الفصمين 
 الدراسيين معا(.

  من المتعممين نسب نجاح 56يحقق %
%   56% الى أقل من 65تتراوح بين 

فى نتائج االختبارات التحريرية فى 
شيادة الدراسات االجتماعية  فى ال

العامة )متوسط الفصمين الدراسيين 
 معا(.

  من المتعممين نسب نجاح 56يحقق %
% فى 05%  الى أقل من 56تتراوح بين  

نتائج االختبارات التحريرية فى الدراسات 
االجتماعية فى الشيادة العامة )متوسط 

 الفصمين الدراسيين معا(.

% فأكثر من المتعممين  نسب نجاح 56يحقق 
فى نتائج االختبارات التحريرية فى   % فأكثر05

الدراسات االجتماعية  فى الشيادة العامة )متوسط 
 الفصمين الدراسيين معا(.

6-1-5-2   
يمممتمكن الممممتعلم ممممن ميمممارات 
الدراسممممات اتجتماعيممممة واقمممما 
 لنواتج التعلم المستيداة.  

 من 65يتمكن  أقل من %
المتعممين من ميارات الدراسات 

خريطة، قراءة )رسم  االجتماعية
خريطة، تحديد بيانات عمى 
خريطة،.....( فى الصفو  
المختمفة وفقا لنتائج ادوات 
 -التقويم المتنوعة )التحريرية

األدائية( التى تطبقيا  -الشفيية

   من 56% الى أقل من 65يتمكن %
سات المتعممين من ميارات الدرا

)رسم خريطة، قراءة  االجتماعية
خريطة، تحديد بيانات عمى 
خريطة،.....( فى الصفو  المختمفة 
وفقا لنتائج ادوات التقويم المتنوعة 

األدائية( التى -الشفيية -)التحريرية
تطبقيا  المؤسسة دوريا ويتوافر بيا 

  من 05% الى أقل من 56يتمكن %
 المتعممين من ميارات الدراسات االجتماعية
)رسم خريطة، قراءة خريطة، تحديد بيانات 
عمى خريطة،.....( فى الصفو  المختمفة 
وفقا لنتائج ادوات التقويم المتنوعة 

األدائية( التى تطبقيا  -الشفيية -)التحريرية
المؤسسة دوريا ويتوافر بيا شرو  ومواصفات 

 اإلعداد الجيد.

% فأكثر من المتعممين من ميارات 05يتمكن   -
)رسم خريطة، قراءة  الدراسات االجتماعية

خريطة، تحديد بيانات عمى خريطة،.....( فى 
الصفو  المختمفة وفقا لنتائج ادوات التقويم 

األدائية( التى -الشفيية -المتنوعة )التحريرية
تطبقيا  المؤسسة دوريا ويتوافر بيا شرو  

 .ومواصفات اإلعداد الجيد
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المؤسسة دوريا ويتوافر بيا 
شرو  ومواصفات اإلعداد 

 الجيد.

 شرو  ومواصفات اإلعداد الجيد.

6-1-5-3   
تتسممممما مسمممممتويات تحقيممممما 
نمممممممممواتج تعلمممممممممم الدراسمممممممممات 

 اتجتماعية معا.

   تتصف مستويات تحقيق  نواتج
بالثبات أو النمو لهااة التعمم 

خالل الثالث سنوات  اليفوف
الدراسية األخيرة فى الدراسات 

% 65لدػ أقل من االجتماعية
من المتعممين الحاصمين عمى 

 % فاكثر.56

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل  بالثبات أو النمو لهااة اليفوف

الثالث سنوات الدراسية األخيرة فى 
% الى 65لدػ  الدراسات االجتماعية

% من المتعممين 56أقل من 
 % فاكثر.56الحاصمين عمى 

  تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل  بالثبات أو النمو لهااة اليفوف

سنوات الدراسية األخيرة فى الدراسات الثالث 
% 05% الى أقل من 56لدػ   االجتماعية

 % فاكثر.56من المتعممين الحاصمين عمى 

  بالثبات أو تتصف مستويات تحقيق  نواتج التعمم
خالل الثالث سنوات الدراسية  النمو لهااة اليفوف

%  05لدػ  األخيرة فى الدراسات االجتماعية
 % فاكثر.56الحاصمين عمى فأكثر من المتعممين 

 التمكن من الميارات العامة: 6-2
 :العادات السليمة للمحااظة على يحتو المتعلميتبع  6-2-1
6-2-1-1   

 يمممممممممممممممممممممارس المممممممممممممممممممممتعلم
الغذائيمممة ، و اليمممحية:العمممادات
 .السليمة

  يظير سموك المتعمم ممارستو
وغذائية غير  صحية لعادات

سميمة، كما يبدو مظيره غير 
  نظيف.

 
 
 

 عادات يظير سموك المتعمم ممارستو لم
)أثناء الفسحة صحية وغذائية سميمة

وطريقة  تناوليم لمطعام او الشراب(، 
  ويبدو مظيره نظيفا.

 عادات يظير سموك المتعمم ممارستو لم
)أثناء الفسحة الصحية والغذائية السميمة

وطريقة  تناوليم لمطعام أو الشراب(، مع 
والمكان الذػ  الحرص عمى نظافتو الشخصية

المعمل( -المكتبة -الفناء-يتواجد فيو )الفصل
 لموقاية من األمراض.

 عادات الصحية يظير سموك المتعمم ممارستو لم
)أثناء الفسحة وطريقة  تناوليم والغذائية السميمة

لمطعام أو الشراب(، مع الحرص عمى نظافتو 
-الشخصية والمكان الذػ يتواجد فيو )الفصل

 المعمل( لموقاية من األمراض.-ةالمكتب -الفناء

  يحث زمالءه عمى إتباع القواعد الصحية لموقاية من
 األمراض.

6-2-1-2   
يراعى المتعلم تعليمات األممن 
والسمممممم مة عنممممممد اسممممممتخدام 

 ثناء أالتعميمات المتعمم  يتبع
 فقط. األزمات

 

  يقتصر تنفيذ المتعمم لتعميمات األمن
التعميمات الخاصة والسالمة عمى 

 والمؤسسةبالدخول والخروج من الفصل 

  يحصل المتعمم عمى تدريبات لتعميمات االمن
والسالمة ويحرص عمى تطبيق تمك 

الدخول والخروج من الفصل عميمات اثناء تال

  يحصل المتعمم عمى تدريبات لتعميمات االمن
عميمات اثناء توالسالمة ويحرص عمى تطبيق تمك ال
، وفى أوقات الدخول والخروج من الفصل والمدرسة
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 واثناء االزمات.  األجيزة واتدوات.

 
، وفى أوقات األزمات، كذلك يراعى والمدرسة

احتياطات األمن واالمان اثناء استخدام 
 االجيزة واالدوات المختمفة.

األزمات، كذلك يراعى احتياطات األمن واالمان 
 اثناء استخدام االجيزة واالدوات المختمفة.

 والمواقف الطارئة. زماتاأله فى ءزمال يساعد 
6-2-1-3   

امممر أنشمممطة الممممتعلم يشمممارص 
يمممممممحية داخمممممممل التوعيمممممممة ال

 .المؤسسة

  ال يشارك المتعمم فى أنشطة
 التوعية الصحية فى المؤسسة.

  يشارك المتعمم فى انشطة محدودة
 لمتوعية الصحية داخل الفصل فقط.

  يميز المتعمم بين السموك الصحى والسموك
ويشارك فى أنشطة التوعية الضار بالصحة، 

 الصحية لزمالئو فى المؤسسة.

  يميز المتعمم بين السموك الصحى والسموك الضار
بالصحة، ويشارك فى انشطة التوعية الصحية 

 لزمالئيم فى المؤسسة.

  يشارك فى أنشطة تؤكد عمى مراعاة االمور
 الصحية داخل المؤسسة وخارجيا. 

 :أساسيات التعامل مع تهنولوجيا المعلومات واتتيال المتعلميتقن  6-2-2
6-2-2-1   

يعممى المممتعلم أسممس ومبممادئ 
ثقاامممة الهمبيممموتر وتهنولوجيممما 

 المعلومات.

  ال يعر  المتعمم أسس ومبادغ
ثقافة الكمبيوتر وتكنولوجيا 

 المعمومات.

  يعر  المتعمم نظريا معمومات بسيطة
 عن استخدامات الكمبيوتر .

 

   المتعمم تعميمات استخدام الكمبيوتر يعر
ويعر  الجوانب  ،واألجيزة التكنولوجية

 االيجابية والسمبية الستخداميا.

  يعر  المتعمم تعميمات استخدام الكمبيوتر واألجيزة
ويعر  الجوانب االيجابية والسمبية  ،التكنولوجية
 الستخداميا.

 .يمتزم باخالقيات استخدام تكنولوجيا المعمومات 
6-2-2-2   

يسممممتخدم المممممتعلم تهنولوجيمممما 
المعلومممممممات اممممممر عمليممممممات 

 التعلم. 

  ال يستخدم المتعمم الكمبيوتر فى
 عمميات التعمم.

 

 
 
 

  يستخدم المتعمم برنامج واحد من برامج
الكمبيوتر لتنفيذ بعض األنشطة 
التعميمية. مع توظيف امكانات 
تكنولوجيا المعمومات فى  التواصل مع 

وأصدقائو باستخدام زمالئو ومعمميو 
 االنترنت والبريد االلكترونى.

  

يستخدم الكمبيوتر وامكاناتو وبرامجو فى تعمم 
وتنفيذ انشطة المواد الدراسية المختمفة، 
واستخداميا فى حل المشكالت التعميمية 
والحياتية البسيطة) مثل الحصول عمى 

او –معمومات مرتبطة بمادة دراسية معين 
احد البرامج او االجيزة كيفية تشغيل وتصميم 

 ...(.-الحديثة

  يستخدم الكمبيوتر وامكاناتو وبرامجو فى تعمم وتنفيذ
انشطة المواد الدراسية المختمفة، واستخداميا فى 
حل المشكالت التعميمية والحياتية البسيطة) مثل 
الحصول عمى معمومات مرتبطة بمادة دراسية 

او  او كيفية تشغيل وتصميم احد البرامج–معين 
 ...(.-االجيزة الحديثة

  يمتمك ميارات التعمم الذاتى فى التعامل مع البرامج
 االلكترونية الحديثة.

 .جتماعيةاتميارات ال المتعلم يمتلص 6-2-3
6-2-3-1     ال يمتمك المتعمم ميارات التعامل  المتعمم مع المعممين والمشرفين يتعامل  يتعامل المتعمم مع اآلخرين بشكل الئق  يتعامل المتعمم مع اآلخرين بشكل الئق )حسن
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يممممممارس الممممممتعلم الميمممممارات 
اتجتماعيمممممة السمممممليمة ممممممع 

 اآلخرين.

 مع اآلخر

 

 

)حسن الحوار واالستماع وتحقيق اىدا   بشكل الئق وغير الئق مع زمالئو.
 يحرص عمى المجامالتالعمل الفريقى(، و 

، فى المناسبات المختمفةلزمالئو جتماعية اال
ويشارك فى االحتفاالت التى تعقدىا 

 المؤسسة.

 

الحوار واالستماع وتحقيق اىدا  العمل الفريقى(، 
فى لزمالئو جتماعية اال يحرص عمى المجامالتو 

، ويشارك فى االحتفاالت التى المناسبات المختمفة
 تعقدىا المؤسسة.

  يتطوع لمعمل فى انشطة اجتماعية لخدمة
 المؤسسة.

6-2-3-2   
الممممتعلم أىميمممة الميمممن يقمممدر 

 الموجودة ار مجتمعو.

  يتعر  المتعمم المينة التى
يرغب العمل فييا مستقباًل وال 

 يعر  الكثير عن غيرىا.

  يتعر  المتعمم المين المختمفة ويقدر
 بعضيا دون االخر. 

  يحدد المتعمم اسباب اختياره لممينة التى
يرغب العمل فييا مستقبال، ويقدر دور 

اعداده ليذه المينة، مدركا ان الدراسة فى 
المين المختمفة ليا نفس القدر من األىمية 

 واالحترام.

  يحدد المتعمم اسباب اختياره لممينة التى يرغب
العمل فييا مستقبال، ويقدر دور الدراسة فى اعداده 
ليذه المينة، مدركا ان المين المختمفة ليا نفس 

 القدر من االىمية واالحترام.

 شطة تحاكى المين المختمفة فى يشارك فى أن
 المجتمع.

6-2-3-3   
يمتلمممص الممممتعلم القمممدرة علمممى 
اتخممممممماذ القمممممممرارات، وتحممممممممل 

 المسئولية.

  ال يمتمك المتعمم القدرة عمى
اتخاذ القرار وال يرغب فى تحمل 

 المسئولية.

  يطبق المتعمم القرارات المحددة من قبل
 المعممين دون التعبير عن رأيو.

من اتخاذ القرارات الخاصة يتمكن المتعمم -
باالنشطة والميام التى يمكنو القيام بيا داخل 
الفصل والمؤسسة. كما انو يتحمل مسئولية 

 النتائج التى يصل الييا.

 

  يتمكن المتعمم من اتخاذ القرارات الخاصة باالنشطة
والميام التى يمكنو القيام بيا داخل الفصل 

تائج التى والمؤسسة. كما انو يتحمل مسئولية الن
 يصل الييا.

  يشارك فى اتخاذ القرارات المنظمة لمعمل داخل
 .والمؤسسةالفصل 

 اهتساب جوانب وجدانية إيجابية: 6-3
 يتواار لد  المتعلم اتجاىات إيجابية نحو العملية التعليمية. 6-3-1
6-3-1-1   

يتواار لمد  الممتعلم اتجاىمات 
إيجابيممممممممة نحممممممممو الدراسممممممممة 

  المتعمم عن المؤسسة يتحدث
والعاممين بيا بشكل غير الئق، 
ويرغب فى التحويل الى مؤسسة 

  يتحدث المتعمم عن المعممين بشكل
الئق، ولكنو غير مواظب عمى 

  الحضور لممؤسسة.

  يتحدث المتعمم عن المؤسسة والعاممين بيا
 بشكل الئق ويحرص عمى تطبيق القواعد،
مقدرا اىمية المؤسسة ودورىا فى اعداده لمحياة 

  يتحدث المتعمم عن المؤسسة والعاممين بيا بشكل
مقدرا اىمية  الئق ويحرص عمى تطبيق القواعد،

المؤسسة ودورىا فى اعداده لمحياة وتطوير 
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   اخرػ. بالمؤسسة.
 

 .مجتمعو، ويواظب عمى الحضور .وتطوير مجتمعو، ويواظب عمى الحضور 

 يد  الى خدمة يتطوع لممشاركة فى انشطة ت
 المؤسسة.

6-3-1-2   
يشممارص المممتعلم اممر ممارسممة 

 واقا  لميولو. أنشطة متعددة،

  يعر  المتعمم األنشطة المختمفة
التى تمارس داخل المؤسسة، وال 

 يرغب أن يشارك فييا.

 

  يشترك المتعمم فى احد االنشطة التى
 يحددىا لو المعمم او مشر  النشا .

  الفنون يختار المتعمم األنشطة التى يمارسيا(
داخل المؤسسة، ( ...-الرياضية التربيةأو 
ليذه   المختمفةيشترك في المسابقات و 

 المؤسسة وعددة )متعمى مستويات االنشطة 
 .(اإلدارة والمديرية

  الفنون أو يختار المتعمم األنشطة التى يمارسيا(
يشترك في و  داخل المؤسسة،( ...-الرياضية التربية

عمى مستويات ليذه االنشطة   المختمفةالمسابقات 
 .(اإلدارة والمديرية المؤسسة وعددة )مت

  يحصل عمى مراكز متقدمة فى المسابقات
 المختمفة.

 وبحقورو، وواجباتو: لقيم،با المتعلم يلتزم 6-3-2
6-3-2-1   

يلتممممممممممزم المممممممممممتعلم بممممممممممالقيم 
 اإلجتماعية

  التزامو ال يظير سموك المتعمم
 بالقيم اإلجتماعية العامة.

 

  يظير سموك المتعمم تطبيقو لبعض
 القيم اإلجتماعية العامة دون االخرػ.

 

  لقيم والتزاما باسموك المتعمم فيما يظير
 -)الصد  خرينفي تعاممو مع اآل المجتمعية
المحافظة عمى المؤسسة  -االحترام -االمانة

....( ويتمسك بقيم االنتماء -والموارد البيئية
 والمواطنة.

  المجتمعيةلقيم والتزاما باسموك المتعمم فيما يظير 
 -االمانة -)الصد  خرينفي تعاممو مع اآل

-المحافظة عمى المؤسسة والموارد البيئية -االحترام
 االنتماء والمواطنة. ....( ويتمسك بقيم

  يشارك فى انشطة توعية تسيم فى االلتزام  بالقيم
 المجتمعية داخل الفصل والمؤسسة.

6-3-2-2   
يحرص المتعلم علمى حقورمو، 

 ويلتزم بأداء واجباتو.

  ينفذ المتعمم ما يطمب منو من
وميام، دون ان يعر   واجبات
  حقوقو.

 

  يعر  المتعمم الواجبات والميام
منو القيام بيا داخل المؤسسة المطموب 

-تكميفات المعمم -مثل)نظافة المدرسة
 ....( وينفذىا.

  ينفذ المتعمم الواجبات والميام المطموب منو
القيام بيا داخل المؤسسة مثل )االدارة 

-تكميفات المعمم -نظافة المدرسة -الذاتية
....(. كما يعر  حقوقو التى يحصل عمييا 

احترام  -قرانو لوداخل المؤسسة ) احترام ا
....( ويطالب -فرص التعمم الجيد -المعمم

 بيا بشكل الئق.

  ينفذ المتعمم الواجبات والميام المطموب منو القيام
نظافة  -بيا داخل المؤسسة مثل )االدارة الذاتية

....(. كما يعر  حقوقو -تكميفات المعمم -المدرسة
التى يحصل عمييا داخل المؤسسة ) احترام اقرانو 

....( -فرص التعمم الجيد -احترام المعمم -ول
 ويطالب بيا بشكل الئق.

  لمتوعية توض   حقو  وواجبات يشترك في أنشطة
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 المتعمم داخل المؤسسة.

 



  علممال السابع: مجالال
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 التخطيط لعمليتر التعليم والتعلم: 7-1
 نواتج التعلم المستيداة:ار ضوء  التعليم والتعلمالمعلم لعمليتى يخطط 7-1-1
7-1-1-1 

ييمم المعلمم دروسمول لتحقيما  
النمممممممو المتهامممممممل لشخيممممممية 

 المتعلم.

يتضمن تخطيط الدرس العناصر -
الرئيسة )نواتج التعمم المعرفية فقط، 
الوسائل واألنشطة، عرض الدرس 

 والتقويم(، دون اتسا .
 

يتضمن تخطيط الدرس العناصر -
الرئيسة )نواتج التعمم المعرفية فقط، 
الوسائل واألنشطة، عرض الدرس 
والتقويم(، و تتسق بعض عناصر 

  التخطيط معا
 
 

تتوافر شرو  التصميم الجيد لعناصر  -
تخطيط الدرس، مراعية االتسا  والتكامل بين 
ىذه العناصر )نواتج التعمم المعرفية والميارية 

، عرض الدرس والوجدانية ،الوسائل واألنشطة
والتقويم(، وتضمين القضايا والمشكالت التى 
تميز المجتمع واحتياجاتو، والمرتبطة 

 بموضوعات المنيج.

تتوافر شرو  التصميم الجيد لعناصر تخطيط   -
الدرس، مراعية االتسا  والتكامل بين ىذه العناصر 
)نواتج التعمم المعرفية والميارية والوجدانية ،الوسائل 

عرض الدرس والتقويم(، وتضمين  واألنشطة،
القضايا والمشكالت التى تميز المجتمع واحتياجاتو، 

 والمرتبطة بموضوعات المنيج.
يقدر المعمم أىمية التخطيط لعمميتى التعميم  -

 والتعمم.
7-1-1-2 

ييممممممم المعلمممممم اسمممممتراتيجيات 
تعلممممميم وتعلمممممم متمركمممممزة حمممممول 
الممممتعلم، وتحقممما نمممواتج المممتعلم 

 المستيداة.

يخطط المعمم الدرس باستخدام  -
طريقة التمقين أو طريقة تقميدية 

 يكون ىو فييا محور التعميم

يخطط المعمم الدرس باستخدام  -
استراتيجية تدريس واحدة يكون فييا تفاعل 
المتعمم محدودا كتوجيو أسئمة بسيطة أو 

 استخدام الحوار والمناقشة المحدودة
 

يات يستخدم فى تخطيط الدرس استراتيج -
تعميم وتعمم متنوعة تحقق نواتج التعمم الشاممة ، 
وتركز عمى التعمم النشط )مثلا حل 
المشكالت، والعصف الذىنى، والتعمم التعاونى، 
...( ، موضحا إجراءات االستراتيجية 

 المستخدمة فى التخطيط.

يستخدم فى تخطيط الدرس استراتيجيات تعميم  -
لشاممة ، وتركز وتعمم متنوعة تحقق نواتج التعمم ا

عمى التعمم النشط )مثلا حل المشكالت، والعصف 
الذىنى، والتعمم التعاونى، ...( ، موضحا إجراءات 

 االستراتيجية المستخدمة فى التخطيط.
يقدر أىمية استخدام استراتيجيات تعميم وتعمم -

متمركزة حول المتعمم، وتحقق نواتج التعمم 
 المستيدفة.

7-1-1-3   
أسممماليب وأدوات  ييممممم المعلمممم

التقويم التر  تتسا مع  نواتج 

تتوافر بعض أساليب تقويم فى  -
تخطيط الدرس تركز عمى نواتج  
التعمم المعرفية فى مستوػ التذكر 

يصمم أسئمة وأدوات تقويم تركز عمى  -
شرو  مستوػ التذكر والفيم ويتوافر فييا 
 اإلعداد الجيد لنواتج التعمم المعرفية. 

يصمم أدوات تقويم متنوعة، يتوافر فييا -
شرو  االعداد الجيد، لنواتج التعمم المعرفية 

التطبيق(، مع توفير -الفيم–)مستوػ التذكر 

يصمم أدوات تقويم متنوعة، يتوافر فييا شرو   -
االعداد الجيد، لنواتج التعمم المعرفية )مستوػ 

التطبيق(، مع توفير مواقف تقويمية -الفيم–التذكر 
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وال يتوافر فييا شرو  الصياغة  التعلم المستيداة.
 الجيدة.

مواقف تقويمية لقياس الجوانب الميارية 
 والوجدانية.

 لقياس الجوانب الميارية والوجدانية.
 يقدر أىمية التقويم فى تحقيق نواتج التعمم-

 تنفيذ عمليتر التعليم والتعلم:7-2
 يتمكن المعلم من تنمية جوانب التعلم المعراية والميارية والوجدانية لد  المتعلمين:7-2-1
7-2-1-1 

يسمممتخدم المعلمممم  اسمممتراتيجيات 
تعليم وتعلم تحقما نمواتج المتعلم 

 المستيداة.

ينفذ المعمم استراتيجيات تعميم  -
وتعمم تحقق نواتج التعمم المعرفية 

 فى مستوػ التذكر.

استراتيجيات تعميم وتعمم تحقق ينفذ  -
نواتج التعمم المعرفية فى مستوػ  

 التذكر والفيم.

ينفذ استراتيجيات تعميم وتعمم تحقق نواتج -
التعمم المعرفية )بمستوياتيا العقمية العميا مثل 
التقويم وحل المشكالت أو ....(، والميارية 
)األدائية والعممية( والوجدانية، مع التأكيد 

ر الفاعل لممتعمم فى تنفيذ عممية عمى الدو 
 التعمم تحت اشرا  المعمم.

ينفذ استراتيجيات تعميم وتعمم تحقق نواتج   -
التعمم المعرفية )بمستوياتيا العقمية العميا مثل 
التقويم وحل المشكالت أو ....(، والميارية 
)األدائية والعممية( والوجدانية، مع التأكيد عمى 

فى تنفيذ عممية التعمم تحت الدور الفاعل لممتعمم 
 اشرا  المعمم.

يوفر فرصا لممتعمم يمكنو من خالليا محاكاة -
 دور المعمم فى تنفيذ بعض االستراتيجيات.

7-2-1-2 
يممممممربط المعلممممممم بممممممين: المممممممادة 
 تالعلميممة لتخييممو، ومشممك 
 المجتمع، وتلبية احتياجاتو.

يعرض المادة العممية دون   -
فيو  ربطيا بالمجتمع الذػ يعيش

 المتعمم.
 

يربط المادة العممية بمشكالت وقضايا -
بسيطة لممجتمع دون مشاركة المتعمم فى 

 تحديد ومناقشة تمك القضايا.

يربط المادة العممية بمشكالت وقضايا مميزة   -
لممجتمع، ويتي  فرصا لممتعمم كى يتفاعل مع 
تمك القضايا ويتعر  دور المادة العممية فى 

 تمع.خدمة الفرد والمج

يربط المادة العممية بمشكالت وقضايا مميزة  -
لممجتمع، ويتي  فرصا لممتعمم كى يتفاعل مع تمك 
القضايا ويتعر  دور المادة العممية فى خدمة الفرد 

يصدر حكما بشأن معالجة ىذه  -والمجتمع.
 القضايا والمشكالت.

7-2-1-3 
يستخدم المعلم أنشطة وموارا 
تعليميممممممممة تنمممممممممى الميممممممممارات 

 الحياتية لد  المتعلمين.

يعرض الدرس دون استخدام -
انشطة تعميمية تنمى الميارات التى 
يستخدميا المتعمم فى حياتو 

 اليومية.

يستخدم انشطة تعميمية نظرية تشير الى  -
بعض الميارات التى يستخدميا المتعمم 

 فى حياتو اليومية. 

ينفذ انشطة ومواقف عممية داخل الفصل  -
م معظم الميارات الحياتية يحاكى تكسب المتعم

 فييا المتعمم ىذه الميارات
 

ينفذ انشطة ومواقف عممية داخل الفصل وخارجو  -
يمارس فييا المتعمم الميارات الحياتية فى مواقف 

 طبيعية.
يرشد المتعمم إلى ضرورة ممارسة ىذه الميارات -

 خارج المدرسة
 :التعلم بكفاءة عملية المعلميدير 7-2-2
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7-2-2-1 
يعممممممدل المعلممممممم  اممممممر الخطممممممة 
الزمنيممممة، بممممما يناسممممب رممممدرات 
المتعلمممين، ومتطلبممات العمليممة 

 التعليمية.

ال يضع المعمم خطة زمنية  -
لتوزيع الميام واألدوار عمى 

 المتعممين

ينفذ المعمم الخطة الزمنية دون مراعاة -
 قدرات المتعممين وطبيعة الميام.

ة لمميام وقدرات يحدد المعمم التوقيتات المالئم-
المتعممين، ويعدل في الخطة الزمنية، بما 
يناسب قدرات المتعممين، ومتطمبات العممية 

 التعميمية.
 

يحدد المعمم التوقيتات المالئمة لمميام وقدرات  -
المتعممين ويعدل في الخطة الزمنية، بما يناسب 

 قدرات المتعممين، ومتطمبات العممية التعميمية.
 مم فى تحديد توقيتات الميام.يشارك المتع- 

7-2-2-2 
يوظمممممممممممممما المعلممممممممممممممم األدوات 
والتجييزات ار عمليتمر التعلميم 

 والتعلم.

يتعر  المعمم األدوات والتجييزات -
المتاحة بالمؤسسة، وال يوظفيا فى 

 عمميتي التعميم والتعمم.

يستخدم المعمم األدوات والتجييزات -
المتاحة دون مالءمتيا لتحقيق نواتج 
التعمم وقدرات المتعممين مع عدم امتالك 

 معظم ميارات االستخدام.

يستخدم المعمم األدوات والتجييزات المالئمة  -
لتحقيق نواتج التعمم وتراعى طبيعة المتعممين، 

 مع  امتالك ميارات االستخدام. 
يستخدم ادوات وتجييزات من البيئة المحيطة -

 لتحسين عمميتى التعميم والتعمم.

خدم المعمم األدوات والتجييزات المالئمة يست -
لتحقيق نواتج التعمم وتراعى طبيعة المتعممين، مع  

يستخدم ادوات  -امتالك ميارات االستخدام. 
وتجييزات من البيئة المحيطة لتحسين عمميتى 

 التعميم والتعمم.
 يوفر فرصا لممتعمم الستخدام األدوات والتجييزات.-

 اتحتياجات الخاية )إن وجد اى حاتت الدمج( ي متطلبات ذو  رتلب تعليم وتعلم متنوعة،  اتستراتيجيالمعلم ايستخدم 7-2-3
7-2-3-1   

يمموار المعلممم بيئممة تعلممم تراعممر 
المتعلمممممممين ذوي اتحتياجممممممات 

 الخاية.

ال تراعى البيئة الفيزيقية )تنظيم  -
....( -الجموس داخل الفصل

متطمبات المتعممين ذوػ 
 الخاصة داخل الفصل.االحتياجات 

تتوافر بيئة فيزيقية )تنظيم الجموس  -
....( مناسبة  لممتعممين -داخل الفصل

ذوؼ  االحتياجات الخاصة مع مراعاة 
 متطمباتيم  واحتياجاتيم التربوية والنفسية.

 

تتوافر بيئة فيزيقية )تنظيم الجموس داخل  -
....(  مناسبة لممتعممين ذوؼ  -الفصل

اصة ، مع مراعاة  المعمم االحتياجات الخ
لمتطمباتيم واحتياجاتيم التربوية والنفسية، فى 
حواره وتوزيعو لمميام. واتاحة  مناخ آمن يشجع 

 عمى الحوار والمناقشة بينيم وبين زمالئيم.

تتوافر بيئة فيزيقية )تنظيم الجموس داخل   -
....(  مناسبة لممتعممين ذوؼ   -الفصل

راعاة  المعمم االحتياجات الخاصة ، مع م
لمتطمباتيم واحتياجاتيم التربوية والنفسية ، فى حواره 
وتوزيعو لمميام. واتاحة  مناخ آمن يشجع عمى 

 الحوار والمناقشة بينيم وبين زمالئيم.
يقوم بتوعية المتعممين لمتعامل مع بعضيم البعض -

 بطر  صحيحة.
7-2-3-2 

يسممممتخدم المعلممممم اسممممتراتيجيات 
لممممذوي  تعلمممميم وتعلممممم م ءمممممة

ال يستخدم المعمم  استراتيجيات  -
تعميم وتعمم تراعى المتعممين ذوػ 

 االحتياجات الخاصة. 

يستخدم المعمم استراتيجيات تعميم   -
وتعمم محدودة ال تراعى الفرو  بين 
المتعممين العاديين و ذوػ االحتياجات 

تعميم وتعمم يستخدم المعمم استراتيجيات   -
تراعى الفرو  بين المتعممين وتتنوع ىذه 
االستراتيجيات لتتالءم مع طبيعة االعاقات 

يستخدم المعمم استراتيجيات تعميم وتعمم تراعى  -
ت الفرو  بين المتعممين وتتنوع ىذه االستراتيجيا

لتتالءم مع طبيعة االعاقات بالفصل، مع توظيف 
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 اتحتياجات الخاية.
 

 

بالفصل، مع توظيف االمكانات والتكنولوجيا  الخاصة.
 المتاحة فى تنفيذ ىذه االستراتيجيات.

االمكانات والتكنولوجيا المتاحة فى تنفيذ ىذه 
 االستراتيجيات.

يقوم مردود ىذه االستراتيجيات عمى أداء   -
 المتعممين ذوػ اإلعاقة.

7-2-3-3 
يفعممممممل المعلممممممم مشمممممماركة ذوي 
اتحتياجمممممممات الخممممممماص اممممممممر 

 األنشطة التربوية.

مشاركة  ال يفعل المعمم  -
المتعممين ذوػ اإلعاقة فى تنفيذ 

 األنشطة التربوية.

 

يشارك المعمم  المتعممين ذوػ اإلعاقة - 
في أنشطة تربوية محدودة تنمى معارفيم 

 فقط.

يشارك المعمم  المتعممين ذوػ اإلعاقة  في -
تنفيذ األنشطة التربوية التى تنمى جوانب 
ما شخصيتيم المعرفية والوجدانية والميارية ب

يتناسب مع طبيعة اإلعاقة لدييم وعدم الضرر 
 النفسى ليم.

يشارك المعمم  المتعممين ذوػ اإلعاقة  في تنفيذ  -
األنشطة التربوية التى تنمى جوانب شخصيتيم 
المعرفية والوجدانية والميارية بما يتناسب مع طبيعة 

 اإلعاقة لدييم وعدم الضرر النفسى ليم.
 التربوية عمى أدائيم. يقوم مردود ىذه األنشطة -

 نواتج التعلم:تحقا  إثرائية تربوية أنشطة المعلم يستخدم7-2-4
7-2-4-1 

يشممجع المعلممم المتعلمممين علممى 
اسممممممممتخدام ميممممممممادر معراممممممممة 

 متعددة.

يشجع المتعممين عمى استخدام  -
الكتاب المدرسي  فقط كأحد 

 مصادر المعرفة.

يشجع المتعممين عمى استخدام عدد  -
مصادر المعرفة المطبوعة مع محدود من 

 الكتاب المدرسى.

يشجع المتعممين عمى استخدام مصادر  -
اإللكترونية( مع  -المعرفة المتنوعة )المطبوعة

 الكتاب المدرسى، فى أوقات الدراسة وغيرىا.

يشجع المتعممين عمى استخدام مصادر المعرفة   -
اإللكترونية( مع الكتاب  -المتنوعة )المطبوعة

 ، فى أوقات الدراسة وغيرىا.المدرسى
يبرز أىمية استخدام مصادر المعرفة فى التعمم  -

 طوال الحياة.
7-2-4-2   

يوجمممو المعلمممم المتعلممممين الممممى 
العممممممل امممممى أنشمممممطة تربويمممممة 

 متعددة.

ال يوجو المعمم المتعممين الى  -
 العمل فى أنشطة تربوية.

يوجو المتعممين الى المشاركة فى   -
 بعض األنشطة التربوية.

 

يوجو المتعممين الى المشاركة فى األنشطة  -
التربوية )مشروعات ، مسابقات، زيارات 

مراعيا نوعيا )فردية عممية، ....( 
تحفيز المتعممين عمى القيام  وجماعية(، مع

 بيذه األنشطة داخل المؤسسة أو خارجيا.

يوجو المتعممين الى المشاركة فى األنشطة   -
التربوية )مشروعات ، مسابقات، زيارات عممية، 

 ، مراعيا نوعيا )فردية وجماعية(، مع....(
تحفيز المتعممين عمى القيام بيذه األنشطة داخل 

 المؤسسة أو خارجيا.
يشرك المتعمم فى إعداد خطة لتنفيذ االنشطة  - 

 وتقويميا.
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7-2-4-3   
يسممتخدم المعلممم أنشممطة إثرائيممة 
متنوعممةل لتنميممة المواىممب لممد  

 المتعلمين. 
 

يتعر  المعمم نظريا األنشطة -
اإلثرائية التى تنمى المواىب 

 المختمفة لدػ المتعممين.

يستخدم المعمم أنشطة إثرائية محدودة؛ - 
ال تراعى طبيعة المواىب المختمفة لدػ 

 المتعممين.

إثرائية  تراعى طبيعة يستخدم المعمم أنشطة  -
المواىب المختمفة لدػ المتعممين، مع تعدد 

 االنشطة التى تنمى الموىبة الواحدة.
 

يستخدم المعمم أنشطة إثرائية  تراعى طبيعة  -
المواىب المختمفة لدػ المتعممين، مع تعدد االنشطة 

 التى تنمى الموىبة الواحدة.
 يكون جماعات من المتعممين الموىوبين  عمى -

 مستوػ المؤسسة والمجتمع ويتابع تنفيذىم لألنشطة.

 استخدام أساليب تقويم اعالة:7-3
 نواتج التعلم:أساليب متنوعة لتقويم  المعلم ستخدمي7-3-1
7-3-1-1 

يستخدم المعلم أساليب متنوعة 
 لتقويم نواتج التعلم المعراية.

تستخدم فقط االختبارات التقميدية  -
المعرفية المحددة لتقويم نواتج التعمم 

من قبل المؤسسة أو اإلدارة 
 التعميمية.

يستخدم اختبارات تحصيل تقميدية -
وأسئمة شفيية لتقويم نواتج التعمم المعرفية،  
مع وجود ضعف فى فنيات صياغة 

 معظم األسئمة التحريرية والشفيية.

يستخدم اختبارات تحصيل وميام متعددة  -
ن لتقويم تحريرية وشفيية بشكل مستمر ومعم

نواتج التعمم المعرفية، ويتوافر فييا شرو  
 اإلعداد الجيد.

يستخدم اختبارات تحصيل وميام متعددة تحريرية -
وشفيية بشكل مستمر ومعمن لتقويم نواتج التعمم 

 المعرفية، ويتوافر فييا شرو  اإلعداد الجيد. 
استخدام اساليب تقييم غير تقميدية )تقييم  -

لذاتى لممتعمم( لتقويم نواتج التعمم التقييم ا-االقران
 المعرفية.

7-3-1-2 
يستخدم المعلم أساليب متنوعة 
 لتقويم نواتج التعلم الميارية  

ال يستخدم المعمم أدوات تقويم -
نواتج التعمم الميارية  )األدائية 

 والعممية(.

يقوم نواتج التعمم الميارية )األدائية -
 محددة.والعممية(، دون استخدام أدوات 

يستخدم المعمم بكفاءة أدوات متنوعة لتقويم -
معظم  نواتج التعمم الميارية )األدائية والعممية(، 

ميام األداء...( بشكل -)بطاقات مالحظة
 مستمر ومعمن. 

يستخدم المعمم بكفاءة أدوات متنوعة لتقويم معظم  -
نواتج التعمم الميارية )األدائية والعممية(، )بطاقات 

 ام األداء...( بشكل مستمر ومعمن.  مي-مالحظة
استخدام اساليب تقييم غير تقميدية )تقييم  -

التقييم الذاتى لممتعمم( لتقويم نواتج التعمم -االقران
 الميارية.

7-3-1-3 
يستخدم المعلم أساليب متنوعة 
 لتقويم نواتج التعلم الوجدانية  

ال يستخدم المعمم أدوات تقويم -
 نية.  نواتج التعمم الوجدا

يقوم الجوانب الوجدانية دون استخدام -
 أدوات محددة.

يستخدم المعمم بكفاءة أدوات متنوعة لتقويم -
معظم نواتج التعمم الوجدانية )بطاقات 

 ...(. -استبيان-مالحظة

يستخدم المعمم بكفاءة أدوات متنوعة لتقويم معظم  -
-استبيان-نواتج التعمم الوجدانية )بطاقات مالحظة

.)... 
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استخدام أساليب تقييم غير تقميدية )تقييم  -
التقييم الذاتى لممتعمم( لتقويم نواتج التعمم -األقران

 الوجدانية.
7-3-1-4 

يسممممتخدم المعلممممم أدوات تقممممويم 
 مناسبة لذوي يعوبات التعلم

يستخدم المعمم أدوات تقويم  -
المتعممين العاديين لتقويم المتعممين 

 ذوػ صعوبات التعمم.

المعمم أدوات تقويم لذوؼ  يستخدم-
صعوبات التعمم تختمف قميال عن أدوات 

 تقويم المتعممين العاديين.

يستخدم المعمم أدوات تقويم تشخيصية لذوؼ  -
صعوبات التعمم تراعى نوع الصعوبة التى 

 يعانى منيا المتعمم.
 

يستخدم المعمم أدوات تقويم تشخيصية لذوؼ  -
الصعوبة التى يعانى صعوبات التعمم تراعى نوع 

 منيا المتعمم.
يستعين بخبرات متخصصة لتقييم المتعممين ذوػ -

 صعوبات التعمم. 
 :يستفيد من نتائج تقويم المتعلمين ار تقديم التغذية الراجعة المناسبة ليم7-3-2
7-3-2-1 

يعمممممل المعلممممم علممممى تحسممممين 
أداءات المتعلمممممين اممممر ضمممموء 

 نتائج التقويم.

تقويم المتعممين لدػ تتوافر نتائج  -
 المعمم، وال يستفيد بيا.

 

يحمل المعمم نتائج أداء المتعممين   -
لتصنيفيم إلى فئات، دون االستفادة منيا 

 فى تحديد نقا  القوة والضعف. 

يحمل النتائج لتحديد نقا  القوة والضعف فى  -
أداء المتعممين، الستخدام ممارسات تربوية 

عيم نقا  القوة، لمتغمب عمى نقا  الضعف وتد
 مع متابعة مستوػ تحسن اداء المتعممين. 

يحمل النتائج لتحديد نقا  القوة والضعف فى أداء  -
المتعممين، الستخدام ممارسات تربوية لمتغمب عمى 
نقا  الضعف وتدعيم نقا  القوة، مع متابعة مستوػ 

 تحسن اداء المتعممين.  
اداء يشارك المعمم فى أنشطة تعمل عمى تحسين  -

المتعممين فى ضوء نتائج التقويم عمى مستوػ 
 الصف والمؤسسة.

7-3-2-2 
ينمممارش المعلمممم نتمممائج التقمممويم 
مممع المعنيممين لمتابعممة مسممتو  

 تقدم المتعلمين.

ال ييتم المعمم بتحميل أو مناقشة  -
 نتائج التقويم.

يناقشيا مع ال يحمل نتائج التقويم و  -
 المعنيين.

 

)تصنيف النتائج يحمل نتائج التقويم  -
وتشخيص نقا  القوة والضعف فى ضوئيا( 
ويناقشيا مع مشر  المادة  وزمالءه  بالتعاون 
مع االخصائيين واولياء االمور لمنيوض 

 بمستوػ أداء المتعممين.
 

يحمل نتائج التقويم  تصنيف النتائج وتشخيص  -
نقا  القوة والضعف فى ضوئيا( ويناقشيا مع 

بالتعاون مع االخصائيين   مشر  المادة  وزمالءه
 واولياء االمور لمنيوض بمستوػ أداء المتعممين.

يناقش نتائج التقويم مع  معممى التخصصات -
 األخرػ. 

يستفيد المعمم من كافة نتائج التقويم فى تقديم  -يستفيد المعمم من معظم نتائج التقويم فى -يستفيد المعمم من بعض نتائج التقويم  -ال يستفيد المعمم من نتائج التقويم  - 7-3-2-3
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يسمممممتفيد المعلمممممم ممممممن نتمممممائج 
التقمممممويم امممممر تقمممممديم  بمممممرامج 
 ع جية لذوي يعوبات التعلم.

جية لذوؼ فى تقديم برامج عال
 م.صعوبات التعم

فى تقديم بعض اإلرشادات العالجية 
 لذوؼ صعوبات التعمم.

تقديم برامج عالجية لذوؼ صعوبات التعمم 
 ويقوم نتائجيا.

 برامج عالجية لذوؼ صعوبات التعمم ويًقوم نتائجيا.
يستعين ببعض الخبرات المتخصصة لتقديم  -

 وتنفيذ برامج عالجية لذوػ صعوبات التعمم.
 ممارسة أنشطة مينية اعالة7-4
 مناخا يفيا مناسبا: المعلم يوار7-4-1
7-4-1-1   

يممممموار المعلمممممم مناخممممما  يمممممفيا  
يشمممممممممجع المتعلممممممممممين علمممممممممى 

والحوار، وتقبمل المرأي المنارشة 
 األخر.

ال يوفر المعمم مناخا يشجع عمى -
 المناقشات والحوار.

- 

يوفر المعمم مناخا يتي  قميل من -
 المناقشات والحوار.

 

يوفر المعمم مناخا يشجع عمى المناقشات -
والحوار، ويصغى آلراء المتعممين، ويحثيم عمى 

 تقبل الرأػ اآلخر.
 

عمى المناقشات  يوفر المعمم مناخا يشجع -
والحوار، ويصغى آلراء المتعممين، ويحثيم عمى 

 تقبل الرأػ اآلخر.
يقدر دور المناخ الصفى فى تنمية شخصية -

المتعمم، مراعيا ردود افعال المتعممين فى ممارساتو 
 وادواره 

7-4-1-2 
يتعاممممل المعلمممم ممممع المتعلممممين 

 بشفااية، ومساواة، وعدالة.

أسئمتو  يوجو المعمم حديثو أو -
لعدد قميل من المتعممين دون 

 اآلخر.
 

يوجو المعمم حديثو أو أسئمتو لمعظم  -
المتعممين، ولكنو يطمب منيم أداء بعض 

 الميام بصورة فجائية.

يوجو المعمم حديثو أو أسئمتو بالتساوػ بين  -
المتعممين، ويتعامل معيم بعدالة ويطمب منيم 

 سبقا.أداء الميام فى توقيتات متفق عمييا م

يوجو المعمم حديثو أو أسئمتو بالتساوػ بين المتعممين،  -
ويتعامل معيم بعدالة ويطمب منيم أداء الميام فى توقيتات 

 متفق عمييا مسبقا.
يحرص عمى توعية المتعممين بالمفاىيم الشفافية -

 والمساواة والعدالة.  
 ذاتو مينيا :على تنمية  المعلميحرص 7-4-2
7-4-2-1 

المعلممم محتممو  الممدورات يوظمما 
التدريبيممة التممى شممارص اييمما اممر 

 العملية التعليمية.

ال يستفيد من محتوػ الدورات -
التدريبية التى شارك فييا فى 
تخطيط أو تنفيذ التدريس أو تقويم 

 التعمم.

يستفيد من عدد محدود من موضوعات -
ىذه الدورات التدريبية فى تخطيط 

 التعمم. التدريس أو تنفيذه أو فى تقويم

يستفيد من معظم موضوعات ىذه الدورات  -
التدريبية فى تخطيط التدريس وتنفيذه وفى تقويم 

 التعمم.

يستفيد من كل موضوعات ىذه الدورات التدريبية  -
 فى تخطيط التدريس وتنفيذه وفى تقويم التعمم.

  يقوم أداءه قبل وبعد ىذه الدورات. -

7-4-2-2 
يسممممممممتخدم المعلممممممممم ميممممممممادر 

يكتفى باستخدام الكتاب المدرسي -
كمصدر وحيد لممعرفة في مجال 

يستخدم مصادر معرفة مطبوعة -
 ومحدودة في مجال تخصصو.

يستخدم مصادر معرفة متعددة مطبوعة -
والكترونية في مجال تخصصو وبعض 

م مصادر معرفة متعددة مطبوعة يستخد -
والكترونية في مجال تخصصو وبعض المصادر 
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المعراممممة المتعممممددة اممممر مجممممال 
 تخييو، والمجاتت التربوية.

 التربوية. المصادر التربوية. تخصصو.
يستفيد من آراء الخبراء والزمالء في مجال -

 تخصصو، والمجاالت التربوية.

7-4-2-3 
يتبمممممادل المعلمممممم الخبمممممرات ممممممع 

 الزم ء.

ال يتبادل الخبرات مع زمالئو من -
 داخل أو خارج التخصص.

يتبادل بعض الخبرات البسيطة مع -
 زمالء التخصص. 

 

يتبادل الخبرات مع زمالء التخصص والمواد -
 األخرػ لالرتقاء بمستواه المينى. 

 

يتبادل الخبرات مع زمالء التخصص والمواد  -
 األخرػ لالرتقاء بمستواه المينى.

يتبادل الخبرات مع زمالء التخصصات األخرػ -
 األداء المؤسسي.من أجل النيوض بمستوػ 

7-4-2- 
يعمممممدل المعلمممممم اداءاتمممممو امممممى 4

 ضوء نتائج التقويم.

ال يستفيد من نتائج تقويم  -
 المتخصصين فى تطوير أداءه

يستفيد من بعض نتائج تقويم -
 المتخصصين فى تطوير أداءه. 

يستفيد من تقييم المتخصصين وردود أفعال  -
 المتعممين ونتائج تقويميم فى تطوير أدائو.

يستفيد من تقييم المتخصصين وردود أفعال  -
 المتعممين ونتائج تقويميم فى تطوير أدائو.

يستفيد من نتائج تقييم ذاتو وأقرانو فى تطوير -
 أداءه.

 



 المجال الثامن: المنيج الدراسى

 مقاييس التقدير الممارسات
1 2 3 4 

 تواار ممارسات داعمة للمنيج: 8-1
 لنواتج التعلم:تتواار خريطة  8-1-1
8-1-1-1   

تتناسممممممممب نممممممممواتج الممممممممتعلم 
المسمممممتيداة ممممممع المرحلمممممة 

 الدراسية.

يتناسب عدد قميل من نواتج  -
التعمم لبعض المواد الدراسية مع 
خصائص النمو لممتعممين فى 
المرحمة الدراسية، مع عدم مراعاتيا 

 لشرو  الصياغة الجيدة.

  تتناسب بعض نواتج التعمم لبعض
الدراسية مع خصائص النمو المواد 

لممتعممين فى المرحمة الدراسية، مع 
عدم مراعاتيا لشرو  الصياغة 

 الجيدة.

  تتناسب معظم نواتج التعمم لمعظم المواد
الدراسية مع خصائص النمو لممتعممين فى 
المرحمة الدراسية وطبيعة بيئتيم.، مع مراعاتيا 

 لشرو  الصياغة الجيدة.

 عمم لجميع المواد الدراسية تتناسب جميع نواتج الت
مع خصائص النمو لممتعممين فى المرحمة 
الدراسية وطبيعة بيئتيم، مع مراعاتيا لشرو  

 الصياغة الجيدة.

8-1-1-2   
تتهاممممممممممل نمممممممممواتج المممممممممتعلم 
المسمممممممممممممتيداة معرايممممممممممممما ، 
 ووجدانيا ، ومياريا  للمتعلم.

  ال تتكامل نواتج التعمم المستيدفة
أو  لممواد الدراسية )معرفيًا،

وجدانيًا، أو مياريًا لممتعمم(، 
 داخل المادة الدراسية الواحدة.

  تتكامل بعض نواتج التعمم المستيدفة
لممواد الدراسية )معرفيًا، أو وجدانيًا، 
أو مياريًا لممتعمم(، رأسيا داخل المادة 
الدراسية الواحدة، وأفقيا عبر المواد 

 الدراسية المختمفة.

 المستيدفة لممواد  تتكامل معظم نواتج التعمم
الدراسية )معرفيًا، ووجدانيًا، ومياريًا لممتعمم(، 
رأسيا داخل المادة الدراسية الواحدة، وأفقيا عبر 

 المواد الدراسية المختمفة.

  تتكامل جميع نواتج التعمم المستيدفة لممواد
الدراسية )معرفيًا، ووجدانيًا، ومياريًا لممتعمم(، 

ة الواحدة، وأفقيا عبر رأسيا داخل المادة الدراسي
 المواد الدراسية المختمفة.

8-1-1-3   
تتسممممممما أنشمممممممطة التعلممممممميم 
والممممتعلم مممممع نممممواتج الممممتعلم 

 المستيداة.

  يوجد عدد قميل من األنشطة
)الفردية والجماعية(، وتتسق مع  
بعض نواتج التعمم المستيدفة 

 فى المواد الدراسية.

  يوجد بعض األنشطة )الفردية
األدوار، والجماعية، لعب 

المناقشات(، وتتسق مع بعض نواتج 
 التعمم المستيدفة فى المواد الدراسية.

 

يوجد أنواع متعددة من األنشطة )المشروعات  -
الفردية والجماعية، لعب األدوار، المناقشات، 
العروض الشفيية،...إلخ(، وتتسق فى 
معظميا مع نواتج التعمم المستيدفة فى المواد 

وتتنوع لتخاطب المعرفة الدراسية المختمفة. 
السابقة، وأساليب التعمم والميول ومراحل 
النمو لدػ المتعممين بحيث تنمى ميارات 

يوجد أنواع متعددة من األنشطة )المشروعات  -
الفردية والجماعية، لعب األدوار، المناقشات، 
العروض الشفيية،...إلخ(، وتتسق جميعيا مع 
معظم نواتج التعمم المستيدفة فى المواد 
الدراسية المختمفة. وتتنوع لتخاطب المعرفة 
السابقة، وأساليب التعمم والميول ومراحل النمو 
لدػ المتعممين بحيث تنمى ميارات التفكير 
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 العميا وحل المشكالت لدييم. التفكير العميا وحل المشكالت لدييم.

 
8-1-1-4   

تتناسب أساليب التقمويم ممع 
 نواتج التعلم المستيداة.

  استخدام أساليب تقويم يتم
محدودة تتناسب مع بعض نواتج 

 التعمم المعرفية.

  يتم استخدام بعض أساليب التقويم
التى تتناسب مع بعض نواتج التعمم 
المستيدفة المعرفية )مثل االختبارات 

(  كما تتناسب مع الشفيية والتحريرية
 نواتج التعمم الميارية او الوجدانية.

  يم متنوعة تتناسب مع يتم استخدام أساليب تقو
معظم نواتج التعمم المستيدفة المعرفية )مثل 
االختبارات الشفيية والتحريرية( والوجدانية 

 والميارية مثل قوائم المالحظة والمقابمة.

   يتم استخدام أساليب تقويم متنوعة ومتعددة
تتناسب مع جميع نواتج التعمم المستيدفة المعرفية 

والتحريرية( والوجدانية )مثل االختبارات الشفيية 
 والميارية مثل قوائم المالحظة والمقابمة.

   يتم استخدام اساليب التقويم االلكترونى لتقويم
 اداء المتعمم.

 ميارات المتعلمين:تنمية يفعل المنيج ل 8-1-2

8-1-2-1 
يتنمممماول المممممنيج الموارمممما  

والقضممممممممممممممايا،  الحياتيممممممممممممممة
والمشممممممممممك ت المعايممممممممممرة 

 وارتراحات بحلوليا.

ال توفر انشطة المنيج فرصا  -
 الحياتيةلمحاكاة المواقف 

وطرح القضايا، والمشكالت 
 المعاصرة.

  تتي  أنشطة التعميم والتعمم فى المواد
الدراسية المختمفة، بعض الفرص 

وطرح  الحياتيةلتناول المواقف 
القضايا، والمشكالت المعاصرة، دون 

 استفادة المتعمم منيا.

  تتي  أنشطة التعميم والتعمم فى المواد الدراسية
المختمفة، فرصا متنوعة لمحاكاة المواقف 

وطرح القضايا، والمشكالت المعاصرة  الحياتية
 واقتراحات بحموليا.

  تتي  أنشطة التعميم والتعمم فى المواد الدراسية
المختمفة، فرصا متعددة ومتنوعة لمحاكاة المواقف 

يا، والمشكالت المعاصرة وطرح القضا الحياتية
 واقتراحات بحموليا.

 .تطبيق انشطة التعميم والتعمم خارج المؤسسة 
8-1-2-2   

لتنميمممممة يسمممممتخدم الممممممنيج 
 الحياتيمممممممممممممممة ميممممممممممممممماراتال
 .لمتعلمينل

ال تتي  أنشطة التعميم والتعمم  -
فى المواد الدراسية المختمفة، 

 الحياتية مياراتفرصا لتنمية ال
 . ممتعممينل

 

التعميم والتعمم فى المواد  تتي  أنشطة -
الدراسية المختمفة، بعض الفرص 

 الحياتية مياراتلتنمية بعض ال
 داخل الفصل. ممتعممينل

تتي  أنشطة التعميم والتعمم فى المواد الدراسية  -
 مياراتالمختمفة، فرصا متنوعة لتنمية ال

ادارة -)العمل الجماعى ممتعممينل الحياتية
حل -التواصل -التخطيط -الوقت

األمانة العممية واالستخدام  -المشكالت
التوجيو الذاتى(  -اإليجابي لمعمم والتكنولوجيا
 .وتطبيقيا داخل المؤسسة

تتي  أنشطة التعميم والتعمم فى المواد الدراسية 
 الحياتية مياراتالمختمفة، فرصا متنوعة لتنمية ال

 -ادارة الوقت-)العمل الجماعى ممتعممينل
األمانة  -حل المشكالت-التواصل -التخطيط

 -العممية واالستخدام اإليجابي لمعمم والتكنولوجيا
-المبادرة-حب اإلستطالع -التوجيو الذاتى

-انتقال أثر التعمم فى مواقف جديدة-اإلستقاللية
التنور القرائى -التفكير الناقد-البحث-التأمل
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( وتطبيقيا داخل ماتى والبيئىوالعممى والمعمو 
 .وخارج المؤسسة

 

 يييئ المنيج المتعلم للعمل وريادة المشروعات 8-1-3

8-1-3-1   
يتنممممماول المممممممنيج التوعيممممممة 
بممممممأنواع الميممممممن المختلفممممممة 

 وأىميتيا.

  ال تتناول أنشطة التعميم والتعمم
فى المواد الدراسية المختمفة، 
مواقف لتوعية المتعممين بأنواع 

 المختمفة وأىميتيا.المين 

  تتي  أنشطة التعميم والتعمم فى المواد
الدراسية المختمفة، بعض المواقف 
لتوعية المتعممين بأنواع المين 

 المختمفة.

  تتي  أنشطة التعميم والتعمم فى المواد الدراسية
المختمفة، مواقفا لتوعية المتعممين ومحاكاتيم 

 أنواع المين المختمفة وأىميتيا.

   أنشطة التعميم والتعمم فى المواد الدراسية تتي
المختمفة، مواقفا عديدة لتوعية المتعممين بأنواع 

 المين المختمفة وأىميتيا.

  تتي  األنشطة فرصا لمالحظة المين المختمفة فى
 أماكنيا الواقعية.

8-1-3-2   
يكسممممممب المممممممنيج المممممممتعلم 
 ميارات ريادة المشروعات .

توجد أنشطة محدودة لمتعميم  -
والتعمم فى بعض المواد 
الدراسية  تكسب المتعمم بعض 
المعار  الخاصة بريادة 

 المشروعات.

 
 

 

يوجد بعض أنشطة التعميم والتعمم  -
فى المواد الدراسية المختمفة، تكسب 

 ميارات تخطيط المشروعات.

يوجد أنشطة متنوعة لمتعميم والتعمم فى المواد  -
الدراسية المختمفة، تكسب ميارات ريادة 

تصميم المشروعات  -المشروعات )التخطيط
-عرض المشروع-متابعة المشروع-الصغيرة

تقويم المشروع(، مع اتاحة  فرصا لعرض 
 المشروعات خارج الفصل الدراسى.

يوجد أنشطة متعددة ومتنوعة لمتعميم والتعمم فى  -
المواد الدراسية المختمفة، تكسب ميارات ريادة 

روعات تصميم المش -المشروعات )التخطيط
-عرض المشروع-متابعة المشروع-الصغيرة

 تقويم المشروع(.

  يتم اتاحة  فرصا كثيرة ومتنوعة لعرض وتسويق
 المشروعات خارج الفصل الدراسى والمدرسة.

 :المنيجالمتاحة ار تنفيذ  البيئية والمحليةالموارد  تستخدم 8-1-4
8-1-4-1  

يسيم تنفيذ المنيج ار 
الموارد استخدام ثقااة  نشر

ييا الحفاظ علالبيئية و 

     تتوافر انشطة محدودة تيد
الى نشر التوعية بالموارد 

 البيئية. 

  تتوافر انشطة محدودة تيد   الى
نشر التوعية بالموارد البيئية وكيفية 

 الحفاظ عمييا مع تنفيذ بعضيا.

  تتي  انشطة التعميم والتعمم فى المواد الدراسية
فا متعددة ومتنوعة لمتوعية بالموارد المختمفة مواق
مواد منزلية  -الكيرباء -السمع -البيئة )المياه

يمكن اعادة استخداميا( وكيفية استخداميا 

  تتي  انشطة التعميم والتعمم فى المواد الدراسية
المختمفة مواقفا متعددة ومتنوعة لمتوعية بالموارد 

مواد منزلية  -الكيرباء -معالس -البيئة )المياه
يمكن اعادة استخداميا( وكيفية استخداميا 
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 والحفاظ عمييا وتنميتيا. والحفاظ عمييا وتنميتيا. وتنميتيا.

  يتم تنفيذ انشطة لنقل الخبرات المتعممة عن
 الموارد البيئة خارج المؤسسة.

8-1-4-2 
المعاممل والوسمائط  تستخدم 

اممممر ارة االتهنولوجيممممة المتممممو 
 تنفيذ المنيج.

دون تفعيل المعامل  تستخدم -
في فرة االوسائط التكنولوجية المتو 

 تنفيذ أنشطة المنيج.

المعامل والوسائط التكنولوجية  تستخدم
في تنفيذ أنشطة المنيج فى فرة االمتو 

 بعض المواد الدراسية.

فرة االمعامل والوسائط التكنولوجية المتو  تستخدم
في تنفيذ أنشطة تفاعمية لممنيج فى المواد 

 المختمفة.الدراسية 

 فرةاالمعامل والوسائط التكنولوجية المتو  تستخدم
في تنفيذ أنشطة متعددة تفاعمية لممنيج فى  بفعالية 

جميع المواد الدراسية المختمفة بحيث يتم اتاحة 
 فرصا متعددة  لممشاركة اإليجابية  لممتعمم.

8-1-4-3   
توظمممما إمكانممممات المجتمممممع 
المحلمممى امممر تنفيمممذ أنشمممطة 

 المنيج.

   ال يتم اإلستفادة من إمكانات
المجتمع المحمى في تفعيل 

 أنشطة المنيج.

 

يتم االستعانة بصور او افالم فيديو  
ونماذج تحاكى امكانات المجتمع 
 المحمى في تنفيذ بعض أنشطة المنيج.

يتم اإلستفادة من إمكانات المجتمع المحمى)  
المتاحف، وقصور الثقافة، واألماكن األثرية، ...(  

 في تنفيذ أنشطة المنيج.

يتم اإلستفادة من إمكانات المجتمع المحمى والقومى 
المتاحف، وقصور الثقافة، واألماكن األثرية، 
 ...إلخ،  في تفعيل عدد كبير من أنشطة المنيج. 

 التعميمية لتحقيق نواتج التعمم المستيدفةااألدلة  ستخدمت 0-1-6
8-1-5-1  

توظا أدلة المعلم ار: 
تخطيط، وتنفيذ، وتقويم 

 .الدروس

  يتم اإلستفادة من أدلة المعمم فى
المواد الدراسية المختمفة فى 
تخطيط عدد محدود من 

 الدروس.

   يتم اإلستفادة من أدلة المعمم فى
المواد الدراسية المختمفة فى تخطيط 

 وتنفيذ وتقويم بعض الدروس.

  يتم اإلستفادة من أدلة المعمم فى المواد الدراسية
المختمفة فى تخطيط وتنفيذ وتقويم معظم 

 الدروس.

  يتم اإلستفادة من أدلة المعمم فى المواد الدراسية
يذ وتقويم جميع المختمفة فى تخطيط وتنف

 الدروس.

  يتم تقديم تغذية راجعة الى المعنيين باألمر
 لتطوير أدلة المعمم.

8-1-5-2 
توظمما أدلممة تقممويم الطالممب  

 ار تحسين أداء المتعلمين.

  ال يتم اإلستفادة من أدلة تقويم
الطالب في المواد الدراسية 
المختمفة فى  تقويم نواتج التعمم 

 المستيدفة. 

  اإلستفادة من أدلة تقويم الطالب يتم
في المواد الدراسية المختمفة فى بناء 
واستخدام أدوات تقويم تتناسب مع 

 بعض نواتج التعمم المستيدفة.

  يتم اإلستفادة من أدلة تقويم الطالب في المواد
الدراسية المختمفة فى بناء واستخدام أدوات 
تقويم متنوعة تتناسب مع معظم نواتج التعمم 

 ستيدفة المعرفية والميارية والوجدانية.الم

  يتم اإلستفادة من أدلة تقويم الطالب في المواد
الدراسية المختمفة فى بناء واستخدام أدوات تقويم 
متنوعة تتناسب مع جميع نواتج التعمم المستيدفة 

 المعرفية والميارية والوجدانية.

  يتم اعداد ادلة تقويم عمى مستوػ المؤسسة لمزيد
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 تدريب عمى التقويم الذاتى.من ال

 تواار أنشطة تربوية ت يفية اعالة: 8-2
 تستخدم األنشطة ال يفية لتحقيا نواتج التعلم المستيداة: 8-2-1
8-2-1-1 
تنفمممممممذ خطمممممممة لألنشمممممممطة  

ال يفيةل بمما يحقما نمواتج 
 التعلم.

يوجد خطة غير مفعمة  -
 لألنشطة الالصفية. 

 
 

الالصفية؛ يوجد خطة  لألنشطة  -
 منفذ بعضيا بما يحقق نواتج التعمم.

   يوجد خطة  متكاممة واضحة ومعمنة ومنفذة
تتضمن أنشطة الصفية متنوعة تتسق مع نواتج 
التعمم المستيدفة وتخاطب المعرفة السابقة 
واساليب التعمم والميول ومراحل النمو لدػ 

 المعممين.

    يوجد خطة  متكاممة واضحة ومعمنة ومنفذة
تتضمن أنشطة الصفية متنوعة تتسق مع نواتج 
التعمم المستيدفة وتخاطب المعرفة السابقة 
واساليب التعمم والميول ومراحل النمو لدػ 

 المعممين.

  يشترك بعض المتعممين واولياء االمور فى اعداد
 خطة لالنشطة الالصفية.

8-2-1-2   
لمتابعمممة تنفيمممذ  توجمممد آليمممات

 خطة األنشطة ال يفية.

ال توجد آليات لمتابعة تنفيذ -
 خطة األنشطة الالصفية.

توجد آليات غير مفعمة لمتابعة  -
 تنفيذ خطة األنشطة الالصفية.

توجد آليات واضحة ومفعمة )بطاقات  -
قواعد تقدير متدرجة( -سجالت-متابعة

 لمتابعة تنفيذ خطة األنشطة الالصفية.

آليات محددة  ومتنوعة وواضحة ومفعمة توجد  -
قواعد تقدير -سجالت-)بطاقات متابعة

متدرجة( ومعمنة لمتابعة تنفيذ خطة األنشطة 
 الالصفية.

يشارك بعض المتعممين والمعنيين فى وضع  -
 اليات متابعة خطة االنشطة الالصفية.

8-2-1-3   
تشمممممممترص المؤسسمممممممة امممممممى 

 اتنشطة والمسابقات

 في عدد  تشترك المؤسسة
والمسابقات األنشطة محدود من 
 المحمية.

  األنشطة في بعض تشترك المؤسسة
 والمسابقاتا المحمية.

  والمسابقاتا األنشطة في تشترك المؤسسة
 المحمية، والقومية.

   والمسابقاتاألنشطة  فيتشترك المؤسسة 
 المحمية، والقومية، واإلقميمية، والدولية.

8-2-1-4   
خبممممرات تتبمممادل المؤسسمممة ال

ال تتبادل المؤسسة الخبرات مع  -
المؤسسات التربوية األخرػ 

  تتبادل المؤسسة الخبرات مع
المؤسسات التربوية األخرػ المحمية، 

  تتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات
التربوية األخرػ المحمية  فى األنشطة التربوية 

  تتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات التربوية
األخرػا المحمية، والقومية فى العديد من 
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مممممع المؤسسمممممات التربويمممممة 
األخممر  اممر مجممال األنشممطة 

 التربوية. 

 المحمية.  
 

-مجالس األمناء-المتنوعة )األنشطة الطالبية فى بعض األنشطة التربوية.
الزيارات -التنمية المينية-المشاركة المجتمعية

 الميدانية(.

-شطة الطالبيةاألنشطة التربوية المتنوعة )األن
التنمية -المشاركة المجتمعية-مجالس األمناء

 الزيارات الميدانية(.-المينية
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 توافر بيئة داعمة للتعليم والتعلم -9-1
 التربوي:لإلرشاد خدمات  توار المؤسسة -9-1-1

9-1-1-1 
تقمممممممدم المؤسسمممممممة  خمممممممدمات  

 لإلرشاد التربوي للمتعلمين.

  تعقد المؤسسة ندوات ولقاءات
لإلرشاد التربوػ لممتعممين دون 

 ارتباطيا بمشكالتيم.

  تعقد  ندوات ولقاءات لإلرشاد
التربوػ لممتعممين   بناء عمى حصر 

 .مشكالتيم

  تعقد  ندوات ولقاءات لإلرشاد التربوػ وتقدم
ووقائية بناء عمى دراسة برامج عالجية 

المشكالت النفسية والتربوية  لممتعممين  
بالتعاون مع الجيات المعنية باإلدارة والمديرية 

العيادة  -التعميمية )مكتب الخدمة االجتماعية
 النفسية..(.

  تعقد  ندوات ولقاءات  لإلرشاد التربوػ وتقدم
برامج عالجية ووقائية بناء عمى دراسة 

ية والتربوية  لممتعممين  بالتعاون المشكالت النفس
مع الجيات المعنية باإلدارة والمديرية التعميمية 

العيادة النفسية..(  -)مكتب الخدمة االجتماعية
والمؤسسات التربوية والمتخيية من المجتمع 

 .المحلى
9-1-1-2   

تقممممممممدم المؤسسممممممممة  خممممممممدمات 
لإلرشمممممماد التربمممممموي للعمممممماملين، 

 وأولياء األمور.

 ة ندوات ولقاءات  تعقد المؤسس
حول اىمية االرشاد التربوػ 

 لمعاممين واولياء االمور.

  تعقد ندوات ولقاءات  حول اىمية
االرشاد التربوػ لمعاممين واولياء 
االمور فى ضوء حصر المشكالت 

 التربوية لممتعممين. 

  تقام  برامج توعية  لمعاممين واولياء االمور
وسبل الوقاية حول المشكالت التربوية والنفسية 

والعالج وفقا  لخصائص ومشكالت المرحمة 
العمرية لممتعممين، مع تقويم مردود ىذه البرامج 

 عمى سموك المتعمم.

  تقام  برامج توعية  لمعاممين واولياء االمور حول
المشكالت التربوية والنفسية وسبل الوقاية والعالج 
وفقا  لخصائص ومشكالت المرحمة العمرية 

مع تقويم مردود ىذه البرامج عمى  لممتعممين،
سموك المتعمم.كما توفر المؤسسة ادلة وبرامج 

 تدريبية  لإلرشاد التربوؼ والنفسي.
 مناخا يحيا داعما لعمليتر التعليم والتعلم: المؤسسةب يتواار  -9-1-2
9-1-2-1 
تتواار بالمؤسسة ثقااة يمحية  

 لد  المتعلمين والعاملين.

  اساليب لمتوعية يوجد بالمؤسسة
باىمية الثقافة الصحية ولكنيا 

 غير مفعمة.

  يوجد بالمؤسسة اساليب لمتوعية
باىمية الثقافة الصحية ولدػ 
العاممين بعض المعار  حول ىذه 

  يعى  العاممون والمتعممون اىمية الثقافة
نظافة  -الصحيةا النظافة الشخصية

اب اسب-اساليب التغذية السميمة -المؤسسة

    يعى  العاممون والمتعممون اىمية الثقافة الصحية
اساليب  -المؤسسةنظافة  -ا النظافة الشخصية

اسباب االمراض من خالل -التغذية السميمة
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االمراض من خالل توفير المؤسسة اساليب   األساليب. 
متنوعة  ومفعمةا ندوات ولقاءات وممصقات 
ومجالت حائط ومسابقات  لمتوعية باىمية 
الثقافة الصحية، مع وجود آليات لمتابعة سبل 

 نشر الثقافة الصحية

  

توفير المؤسسة اساليب  متنوعة  ومفعمةا ندوات 
ولقاءات وممصقات ومجالت حائط ومسابقات  
لمتوعية باىمية الثقافة الصحية، مع وجود آليات 

 لمتابعة سبل نشر الثقافة الصحية.

  تستعين المؤسسة بمتخصصين من المجتمع
اولياء االمور فى تقديم التوعية والرعاية المحمى و 
 الصحية. 

9-1-2-2   
تقممممممممممدم المؤسسممممممممممة توعيممممممممممة 
للمتعلمين عمن احتياطمات األممن 
والسممممممم مة لتجنمممممممب التعمممممممرض 

 للمخاطر.

  ال يتوافر  بالمؤسسة  أساليب
لمتوعية من المخاطر المرتبطة 
بالكيرباء والمواد الخطرة 

 واألجيزة  بالمعامل ...

   بالمؤسسة أساليب غير مفعمة تتوافر
 لمتوعية والوقاية من المخاطر.

  ( تنفذ آليات لمتوعية والوقاية من المخاطر
الكيرباء والمواد الخطرة واألجيزة  بالمعامل 

 ...( ويعى المتعممون ىذه اآلليات.

  تنفذ آليات لمتوعية والوقاية من المخاطر
..( )الكيرباء والمواد الخطرة واألجيزة  بالمعامل .

 ويعى المتعممون ىذه اآلليات.

  تتعاون مؤسسات المجتمع المدنى والمختصين
فى تقديم ندوات توعية لممتعممين عن احتياطات 

 االمن واألمان.

 
 
 

9-1-2-3 
يتممممواار مناخمممما داعممممما لرضمممماء  

العممماملين والمتعلممممين والمعنيمممين 
 عن المؤسسة.

  ال تحقق الممارسات
واالنشطة بالمؤسسة رضاء 
العاممين والمتعممين عن 

 المؤسسة.

  تحقق بعض الممارسات واالنشطة
بالمؤسسة رضاء العاممين أو 

 المتعممين أو اولياء االمور.

  تحقق معظم الممارسات واالنشطة
بالمؤسسة رضاء العاممين والمتعممين اولياء 
االمورمع استخدام اليات لتقويم مستوػ 

 تحقيق الرضاء.

  واالنشطة بالمؤسسة تحقق معظم الممارسات
رضاء العاممين والمتعممين اولياء االمورمع 
 استخدام اليات لتقويم مستوػ تحقيق الرضاء.

  تتبادل الخبرات مع المؤسسات االخرػ
 لتحقيق مزيد من الرضا لمعاممين والمعنيين.
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 توافر بيئة مؤثرة يف العالقبت املؤسسية، والقيم: -9-2
 :المحلرالمؤسسة والمجتمع سود المؤسسة الع رات اإلنسانية بين أعضاء ت -9-2-1
9-2-1-1   

يظيمممر بمممين أعضممماء المؤسسمممة 
 المتبادل. واتحترام ،التعاون 

   يسود المؤسسة مناخا يشجع
عمى دعم ثقة الفرد بذاتو وقدراتو 

. 

  يسود مناخا يشجع  تكوين  عالقات
إيجابية بين العاممين واحترام آراء 

 بعضيم البعض.

  يسود مناخا يشجع  عمى تكوين عالقات
اجتماعية بين العاممين تنعكس عمى شعورىم 
بالمسئولية الجماعية واحترام  آراء بعضيم 
البعض واآلخرين وممارسة حق االختال  

 وتقبل ثقافة اآلخر.

  يسود مناخا يشجع عمى تكوين عالقات اجتماعية
سئولية بين العاممين تنعكس عمى شعورىم بالم

الجماعية  واحترام  آراء بعضيم البعض 
واآلخرين وممارسة حق االختال  وتقبل ثقافة 

 اآلخر.

  ويشارك العاممون في العديد من فر  العمل التى
 تحقق جودة اداء المؤسسة.

9-2-1-2   
يظيممر بممين أعضمماء المؤسسممة، 

 ،التعممممماون  والمجتممممممع المحلمممممر
 المتبادل. واتحترام

  العالقة تقتصر آليات توطيد
بين المؤسسة والمجتمع المحمى 

 عمى مجمس االمناء.

  يسود مناخ يساعد عمى تكوين
عالقات إيجابية مع المؤسسات 

 التعميمية المحيطة.

  يسود مناخ يساعد عمى  تكوين عالقات
إيجابية مع المؤسسات التعميمية المحيطة 
وبعض شخصيات ومؤسسات المجتمع المحمى  

عمييا بما يساعد عمى وتعمل عمى المحافظة 
تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة، مع  تطبيق 

 آليات متنوعة لتدعيم ىذه العالقات.

  يسود مناخ يساعد عمى  تكوين عالقات إيجابية
مع المؤسسات التعميمية المحيطة وبعض  
شخصيات ومؤسسات المجتمع المحمى  وتعمل 
عمى المحافظة عمييا بما يساعد عمى تحقيق 

المؤسسة، مع  تطبيق آليات متنوعة  رؤية ورسالة
 لتدعيم ىذه العالقات.

  تعقد بروتوكوالت تعاون مع بعض الخبراء أو
المؤسسات التربوية   بما يساعد عمى تحقيق 
رؤية المؤسسة ورسالتيا، مع  تطبيق آليات 

 متنوعة لتدعيم ىذه العالقات. 
 :واحترام القانون واتنتماء،  ،ثقااة المواطنةا لداعم االمؤسسة مناخيتواار ب -9-2-2
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9-2-2-1   
 ثقاامممممممممة يسمممممممممود المؤسسمممممممممة 
 المواطنة، واتنتماء.

  ال تتوافر بالمؤسسة آليات تدعم
 ثقافة االنتماء والمواطنة.

  يتوافر بالمؤسسة آليات غير كافية
 لتدعيم ثقافة االنتماء والمواطنة.

 

  يتوفر مناخًا واليات داعمة لسموكيات المواطنة
من خالل  بث روح التطوع، تنظيم واالنتماء 

رحالت جماعية، والمشاركة فى  االحتفال 
بالمناسبات االجتماعية...، وذلك بما يساعد 
عمى دمج العاممين والمتعممين فى المجتمع 

 المدرسى لتحقيق جودة اداء المؤسسة

  يتوفر مناخًا واليات داعمة لسموكيات المواطنة
، تنظيم واالنتماء من خالل  بث روح التطوع

رحالت جماعية، والمشاركة فى  االحتفال 
بالمناسبات االجتماعية...، وذلك بما يساعد عمى 
دمج العاممين  والمتعممين فى المجتمع المدرسى 

 لتحقيق جودة اداء المؤسسة

   دعوة المتخصصين لعقد ندوات لتدعيم ثقافة
 االنتماء والمواطنة.

9-2-2-2   
تتسمممممممممممم بيئمممممممممممة المؤسسمممممممممممة 
باتنضممممباا، واتلتممممزام بالقواعممممد 

 والقوانين المنظمة للعمل.

  يتوافر ميثا  لمقواعد والقوانين
 المنظمة لمعمل داخل المؤسسة.

  يعى العاممون عمى كافة المستويات
بالمؤسسة ميثا  القواعد والقوانين  

 المنظمة لمعمل داخل المؤسسة . 

  يمتزم العاممون بتطبيق بنود ميثا  القواعد
انين  المنظمة لمعمل داخل المؤسسة والقو 

وتطبق إجراءات إدارية محددة وواضحة لمتابعة 
 االلتزام ببنود الميثا  عمى كافة المستويات.

  يمتزم العاممون بتطبيق بنود ميثا  القواعد
والقوانين  المنظمة لمعمل داخل المؤسسة وتطبق 
إجراءات إدارية محددة وواضحة لمتابعة االلتزام 

 ميثا  عمى كافة المستويات.ببنود ال

  توجد آلية لمراجعة  وتطوير ميثا  القواعد
 والقوانين المنظمة لمعمل. 

 مناخا  داعما  للقيم سود المؤسسةي -9-2-3
9-2-3-1 
يسممود المؤسسممة ثقااممة داعمممة  

 للقيم

  ال تتوافر بالمؤسسة آليات تدعم
 ثقافة القيم.

  يتوافر بالمؤسسة آليات غير كافية
 القيم.لدعم 

 

  يتوفر مناخًا واليات داعمة )جماعات النشا- 
الندوات  -مسابقات المعمم والمتعمم المثالى

...( لاللتزام بالقيم من  تعاون -والمسرحيات
وتسام  واحترام .... داخل وخارج المؤسسة 

 التعميمية.

  يتوفر مناخًا واليات داعمة )جماعات النشا- 
الندوات  -مسابقات المعمم والمتعمم المثالى

...( لاللتزام بالقيم من  تعاون -والمسرحيات
وتسام  واحترام .... داخل وخارج المؤسسة 

 التعميمية.

   دعوة المتخصصين لعقد ندوات لتدعيم ثقافة
 القيم.



 مقاييس التقدير الممارسات
1 2 3 4 

9-2-3-2 
تتسمممم بيئمممة المؤسسمممة بممماتلتزام 

 بالقيم.

  يعى العاممون والمتعممون القيم
 التى يجب ان يتحمى بيا الفرد.

   يمتزم بعض العاممين والمتعممين
بالقيم مع بعضيم البعض داخل 

 المؤسسة.

  يمتزم جميع العاممين والمتعممين  بالقيم  من
تعاون وتسام  واحترام و ..... فى تعامميم مع 

 بعضيم البعض داخل وخارج المؤسسة.

  يمتزم جميع العاممين والمتعممين  بالقيم  من
فى تعامميم مع  تعاون وتسام  واحترام و .....

 بعضيم البعض داخل وخارج المؤسسة.

  توجد تغذية راجعة عن مدػ التزام العاممين
 والمتعممين بالقيم.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


