ادارة شبين الكوم التعليويت
هدرست الزسويت الوتويزة والوتكاهلت للغاث

استوارة التقيين الذاتي لوؤسساث التعلين قبل الجاهعي( هزحلت التعلين األساسي):
أولا -القدرة المؤسسية

أقل من % 55

كود الممارسة

1

2

من %65إلى%79

التعميم قبل الجامعي – مرحمة التعميم األساسي

 %85فأكثر

المستويات المعيارية لضمان جودة واعتماد مؤسسات

من  %55إلى%64

تقدير الممارسات

3

4

المجال األول -رؤية المؤسسة ورسالتها:
1-1
1-1-1
1-1-1-1
2-1
1-2-1

رؤية المؤسسة:
توجد وثيقة واضحة ومعمنة لرؤية المؤسسة:
توجد لممؤسسة رؤية واضحة يسعى المعنيون لتحقيقها.



رسالة المؤسسة:
توجد وثيقة واضحة ومعمنة لرسالة المؤسسة:

1-1-2-1

توجد لممؤسسة رسالة واضحة يسعى المعنيون لتحقيقها.



2-1-2-1

تتسق الرسالة مع رؤية المؤسسة.



المجال الثاني :القيادة والحوكمة:
1-2

1-1-2

1-1-1-2
2-1-1-2

نظام لمحوكمة الرشيدة:

توفر القيادة نظاماً إلدارة المؤسسة يعكس القوانين والموائح المنظمة لمعمل.

توظف القيادة القوانين والموائح بما يحقق فاعمية المؤسسـة.

تطبق القيادة نظاماً لتفويض السمطات وتحديد المسئوليات طبقاً لالختصاصات.

3-1-1-2

تطبق القيادة التشريعات والقوانين التي نصت عميها وثيقة حقوق الطفل.

1-2-1-2

تفعلالقيادة لوائح وق اررات مجمس األمناء ومهامه.

2-2-1-2

توفر القيادة نظاماً لتمقى المقترحات والشكاوى ،والتعامل معها.

1-3-1-2

ِّ
لمحد من أسباب الغياب ،والتسرب /االنقطاع.
تتخذ القيادة إجراءات

2-1-2

3-1-2
2-2
1-2-2

1-1-2-2

تتبع القيادة أساليب ديمقراطية في إدارة المؤسسة وصنع القرار:

تتبع القيادة آليات لمحد من تغيب المتعممين وتسربهم.








مجتمع التعمم
تدعم القيادة عمميتي التعميم والتعمم داخل المؤسسة.
توفر القيادة بيئة متمركزة حول المتعمم .



ادارة شبين الكوم التعليويت
هدرست الزسويت الوتويزة والوتكاهلت للغاث

تطبق القيادة نظاماً لمتابعة تقدم المتعممين فى ضوء نواتج التعمم المستهدفة.

3-1-2-2

تطبق القيادة نظاماً لمتابعة أداء المعممين وتقويمهم.

1-2-2-2

تشترك المؤسسة في األنشطة والمسابقات التي تسهم في تحقيق نواتج التعمم.

2-2-2-2

تفعل المؤسسة أساليب لتنمية المهارات القيادية لممتعممين.

3-2-2-2

تفعل القيادة تبادل الخبرات مع المؤسسات األخرى.

2-2-2

3-2-2

1-3-2-2

أقل من % 55
1

تدعم القيادة األنشطة المختمفة:

تدعم القيادة التنمية المهنية لجميع العاممين بالمؤسسة.

2

من %65إلى%79

2-1-2-2

التعميم قبل الجامعي – مرحمة التعميم األساسي

3








تفعل القيادة نظاماً لمتنمية المهنية المستدامة لمعاممين.

المجال الثالث -الموارد البشرية والمادية:
1-3

1-1-3

1-1-1-3
2-1-3

الموارد البشرية والمادية ،وتوظيفها:

توظف المؤسسة الموارد البشرية لتحسين األداء.
توظف المؤسسة الموارد البشرية لتحقيق نواتج التعمم المستهدفة.
توجد بالمؤسسة خطط لألمن والسالمة:



1-2-1-3

تخطط المؤسسة ألمنها وسالمتها.

2-2 -1-3

تنمي المؤسسة مهارات المتعممين في اتباع قواعد األمن والسالمة.

2-3

1 -2-3





مبني مدرسي مستوفي المواصفات التربوية
تتوافر بالمبنى المدرسي البنية الداعمة لمعممية التعميمية

1

1-1 -2-3

تتناسب الفصول وحجرات األنشطة مع أعداد المتعممين وخصائص المرحمة.

2-1 -2-3

تتناسب مساحات وتجهيزات الفناء مع أعداد وخصائص المتعممين.

3-1 -2-3

توجد بالمؤسسة حجرات مجهزة ومناسبة لمعاممين بها.

4-1 -2-3

توجد بالمؤسسة المرافق الصحية الصالحة لالستخدام.

5-1 -2-3

توجد بالمؤسسة التجهيزات الالزمة لمرعاية الصحية.

6-1 -2-3

توظف المؤسسة المعامل المجهزة لتحقيق نواتج التعمم .

7-1 -2-3

توظف المؤسسة مصادر المعرفة بالمكتبة لدعم عمميتي التعميم والتعمم.

8-1 -2-3

يستوفي المبنى المدرسي مواصفات األمن والسالمة.










 %85فأكثر

كود الممارسة

المستويات المعيارية لضمان جودة واعتماد مؤسسات

من  %55إلى%64

تقدير الممارسات

4

ادارة شبين الكوم التعليويت
هدرست الزسويت الوتويزة والوتكاهلت للغاث
أقل من % 55
1
9-1 -2-3

2

من %65إلى%79

التعميم قبل الجامعي – مرحمة التعميم األساسي

3

 %85فأكثر

كود الممارسة

المستويات المعيارية لضمان جودة واعتماد مؤسسات

من  %55إلى%64

تقدير الممارسات

4

تحقق المؤسسة متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة (في حاالت الدمج ان وجد).

المجال الرابع:المشاركة المجتمعية:
1-4
1-1-4

المحمي:
فعالة بين المؤسسة واألسرة والمجتمع
شراكة َ
ّ
تشرك المؤسسة األسرة والمجتمع المحمي في تطوير العممية التعميمية.

1-1-1-4

تستخدم المؤسسة آليات لتحقيق فاعمية دور األسرة والمجتمع في العممية التعميمية.

2-1-1-4

تفعل المؤسسة نتائج اآلليات المستخدمة لمشاركة األسرة والمجتمع في التعميم.

2-1-4
1-2-1-4
2-2-1-4




تقدم المؤسسة خدمات متنوعة لممجتمع المحمي في ضوء إمكاناتها.
تضع المؤسسة برنامجاً لخدمة المجتمع المحمي في ضوء احتياجاته.



تفعل المؤسسة برنامج خدمة المجتمع وتقيم مخرجاته.



المجال الخامس:ضمان الجودة والمساءلة:
1-5

1-1-5

النظام الداخمي لضمان الجودة:

تضع المؤسسة نظاماً داخمياً لضمان الجودة:

1-1-1-5

تقوم المؤسسة بعمميات مراجعة داخمية ألداءاتها دورياً.

3-1-1-5

تطبق المؤسسة قواعد المساءلة عمى كافة المستويات.

2-1-1-5
2-5
1-2-5
1-1-2-5

تفعل وحدة التدريب والجودة برامج التنمية المهنية لتحسين األداء.

الذاتي في ضوء نواتج التعمم المستهدفة.
تقوم المؤسسة بعمميات التقويم
ّ

تعد المؤسسة برنامجاً لمتقويم الذاتي.

2-1-2-5
1-2-2-5

تضع المؤسسة خطة التحسين المستمر في ضوء نتائج التقويم الذاتي.

2-2-2-5




التقويم الذاتي والتحسين المستمر:

الذاتي لألطراف المعنية.
تتيح المؤسسة نتائج التقويم
ّ

2-2-5



تضع المؤسسة خطة لمتحسين المستمر لألداء الشامل.

تتابع المؤسسة تنفيذ خطة التحسين بصفة مستمرة.






ادارة شبين الكوم التعليويت
هدرست الزسويت الوتويزة والوتكاهلت للغاث
ًً-الفاعليةًالتعليمية:
ثانيا
تقدير الممارسات

1-1-6

يحقق المتعمم نواتج التعمم المستهدفة في المغة العربية.

1-1-1-6
3-1-1-6

تظهر مستويات تحقق نواتج تعمم المغة العربية تطو اًر خالل الثالث سنوات األخيرة.

2-1-6

يتمكن المتعمم من مهارات المغة العربية وفقا لنواتج التعمم المستهدفة.
يحقق المتعمم نواتج التعمم المستهدفة في المغة األجنبية.

1-2-1-6

يحقق المتعمم مستوى التحصيل المطموب في المغة األجنبية وفقا لنواتج التعمم المستهدفة.

2-2-1-6

يتمكن المتعمم من مهارات المغة األجنبية وفقا لنواتج التعمم المستهدفة.

3-2-1-6

تظهر مستويات تحقق نواتج تعمم المغة األجنبية تطو اًر خالل الثالث سنوات األخيرة.

1-3-1-6

يحقق المتعمم مستوى التحصيل المطموب في الرياضيات وفقا لنواتج التعمم المستهدفة.

2-3-1-6

يتمكن المتعمم من مهارات الرياضيات وفقا لنواتج التعمم المستهدفة.

3-3-1-6

تظهر مستويات تحقق نواتج تعمم الرياضيات تطو اًر خالل الثالث سنوات األخيرة.

1-4-1-6

يحقق المتعمم مستوى التحصيل المطموب في العموم وفقا لنواتج التعمم المستهدفة.

2-4-1-6

يتمكن المتعمم من مهارات العموم وفقا لنواتج التعمم المستهدفة.

3-4-1-6

تظهر مستويات تحقق نواتج تعمم العموم تطو اًر خالل الثالث سنوات األخيرة.

3-1-6

4-1-6

5-1-6
1-5-1-6
2-5-1-6
3-5-1-6
2-6

1

2

3

4

نواتج التعمم المستهدفة:

يحقق المتعمم مستوى التحصيل المطموب في المغة العربية وفقا لنواتج التعمم المستهدفة.

2-1-1-6

أقل من % 55

1-6

من  %55إلى%64

المجال السادس:المتعمم:

من %65إلى%79

التعميم قبل الجامعي – مرحمة التعميم األساسي

 %85فأكثر

كود
الممارسة

المستويات المعيارية لضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات

يحقق المتعمم نواتج التعمم المستهدفة في الرياضيات.

يحقق المتعمم نواتج التعمم المستهدفة في العموم

يحقق المتعمم نواتج التعمم المستهدفة في الدراسات االجتماعية

يحقق المتعمم مستوى التحصيل المطموب في الدراسات االجتماعية وفقًا لنواتج التعمم
المستهدفة.

يتمكن المتعمم من مهارات الدراسات االجتماعية وفقا لنواتج التعمم المستهدفة.
تظهر مستويات تحقق نواتج تعمم الدراسات االجتماعية تطو اًر خالل الثالث سنوات
األخيرة.

المهارات العامة:

















ادارة شبين الكوم التعليويت
هدرست الزسويت الوتويزة والوتكاهلت للغاث
تقدير الممارسات

2-1-2-6

يمارس المتعمم العادات :الصحية ،والغذائية السميمة.

3-1-2-6

يتبع المتعمم قواعد األمن والسالمة في أداءاته.

2-2-6

يوظف المتعمم تكنولوجيا المعمومات واالتصال:

1-2-2-6
3-2-6

يستخدم المتعمم تكنولوجيا المعمومات في عمميات التعمم.
يوظف المتعمم المهارات االجتماعية.

أقل من % 55

1-1-2-6

يشارك المتعمم في أنشطة التوعية الصحية داخل المؤسسة.

من  %55إلى%64

يتبع المتعمم العادات والقواعد السميمة.

من %65إلى%79

1-2-6

التعميم قبل الجامعي – مرحمة التعميم األساسي

 %85فأكثر

كود
الممارسة

المستويات المعيارية لضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات

1

2

3

4






1-3-2-6

يمارس المتعمم المهارات االجتماعية السميمة مع اآلخرين.



2-3-2-6

يمارس المتعمم مهارات اتخاذ الق اررات وتحمل المسئولية.



3-3-2-6

يحترم المتعمم العمل اليدوي والمهن المختمفة في المجتمع.



3-6
1-3-6

جوانب وجدانية إيجابية:
يتوافر لدى المتعمم اتجاهات إيجابية نحو العممية التعميمية.

1-1-3-6

يكتسب المتعمم اتجاهات إيجابية نحو الدراسة بالمؤسسة.

2-1-3-6

يشارك المتعمم في ممارسة أنشطة متعددة،وفقاً لميوله.

1-2-3-6

يراعي المتعمم القيم االجتماعية.

2-2-3-6

يحرص المتعمم عمي حقوقه ويؤدي واجباته.

2-3-6

يمتزم المتعمم بالقيم ،والحقوق ،والواجبات:






المجال السابع:المعمم:
1-7

1-1-7
1-1-1-7
2-1-1-7
3-1-1-7
2-7
1-2-7

التخطيط لعمميتي التعميم والتعمم:
يخطط المعمم لعمميتي التعميم والتعمم في ضوء نواتج التعمم المستهدفة

يخطط المعمم الدروس بما يحقق النمو المتكامل لشخصية المتعمم.
يصمم المعمم إستراتيجيات تعميم وتعمم متمركزة حول المتعمم ،لتحقيق نواتج التعمم




المستهدفة.
يصمم المعمم أساليب وأدوات تقويم تتسق مع نواتج التعمم المستهدفة.
تنفيذ عمميتي التعميم والتعمم:
ينمي المعمم جوانب التعمم المعرفية والمهارية والوجدانية لدى المتعممين



ادارة شبين الكوم التعليويت
هدرست الزسويت الوتويزة والوتكاهلت للغاث
تقدير الممارسات

3-1-2-7

يستخدم المعمم أنشطة ومواقف تعميمية تنمى المهارات الحياتية لدى المتعممين.

2-2-7
1-2-2-7

يدير المعمم عممية التعمم بكفاءة:
يدير المعمم وقت التعمم ،في ضوء احتياجات المتعممين ،ومتطمبات العممية التعميمية.

2-2-2-7

يوظف المعمم األدوات والتجهيزات المتاحة بالمؤسسة في عمميتي التعميم والتعمم.

3-2-2-7

يوظف المعمم البيئة الخارجية في عمميتي التعميم والتعمم.

3-2-7

2-3-2-7

يستخدم المعمم إستراتيجيات تعميم وتعمم مالئمة لذوي االحتياجات الخاصة.

3-3-2-7

يفعل المعمم مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة في األنشطة التربوية.
يستخدم المعمم أنشطة تربوية تحقق نواتج التعمم

1-4-2-7

يشجع المعمم المتعممين عمى استخدام مصادر معرفة متعددة.

2-4-2-7

يستخدم المعمم أنشطة تربوية متعددة تناسب جميع المتعممين.

1-3-7

يطبق المعمم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعمم

1-1-3-7
2-1-3-7

يستخدم المعمم أدوات متنوعة لتقويم نواتج التعمم المهارية.

3-1-3-7

يستخدم المعمم أدوات متنوعة لتقويم نواتج التعمم الوجدانية.
يستفيد المعمم من نتائج تقويم المتعممين في تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم.

1-2-3-7

يحسن المعمم أداءات المتعممين في ضوء نتائج التقويم.

2-2-3-7

يناقش المعمم نتائج التقويم مع المعنيين لمتابعة مستوى تقدم المتعممين.

3-2-3-7

يقدم المعمم برامج عالجية واثرائية في ضوء نتائج التقويم.

4-7
1-4-7









أساليب تقويم فعالة:
يستخدم المعمم أدوات متنوعة لتقويم نواتج التعمم المعرفية.

2-3-7



الدمج إن وجد).

1-3-2-7

3-7

1

2

3


4

يراعي المعمم ذوي االحتياجات الخاصة في تنفيـذ عمميتـي التعمـيم والـتعمم (فـى حـاالت

يوفر المعمم بيئة تعمم تراعي المتعممين ذوي االحتياجات الخاصة.

4-2-7

أقل من % 55

2-1-2-7

يوظف المعمم :المادة العممية لتخصصه لحل مشكالت المجتمع.

من  %55إلى%64

1-1-2-7

يستخدم المعمم إستراتيجيات تعميم وتعمم تحقق نواتج التعمم المستهدفة.

من %65إلى%79

التعميم قبل الجامعي – مرحمة التعميم األساسي

 %85فأكثر

كود
الممارسة

المستويات المعيارية لضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات

أنشطة مهنية فعالة:
يوفر المعمم مناخاً صفياً داعما لعمميتي التعميم والتعمم








ادارة شبين الكوم التعليويت
هدرست الزسويت الوتويزة والوتكاهلت للغاث
تقدير الممارسات

2-4-7

يحرص المعمم عمى تنمية ذاته مهنياً

1-2-4-7

يشارك المعمم في الدورات والبرامج التدريبية.

2-2-4-7

يوظف المعمم محتوى الدورات التدريبية في العممية التعميمية.

3-2-4-7

يوظف المعمم مصادر المعرفة المتعددة في المواقف التعميمية.

4-2-4-7

يتبادل المعمم الخبرات مع الزمالء.

5-2-4-7

يعدل المعمم أداءاته في ضوء نتائج التقويم.

أقل من % 55

2-1-4-7

يتعامل المعمم مع المتعممين بشفافية ،ومساواة ،وعدالة.

من  %55إلى%64

1-1-4-7

يشجع المعمم المتعممين عمى المناقشة والحوار ،وتقبل الرأي اآلخر.

من %65إلى%79

التعميم قبل الجامعي – مرحمة التعميم األساسي

 %85فأكثر

كود
الممارسة

المستويات المعيارية لضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات

1

2

3


4








المجال الثامن:المنهج الدراسي:
1-8

1-1-8

ممارسات داعمة لممنهج:
تتوافر خريطة متكاممة لممنهج

1-1-1-8

تتناسب نواتج التعمم المتضمنة بخريطة المنهج مع المرحمة الدراسية.



2-1-1-8

تتسق أنشطة التعميم والتعمم مع نواتج التعمم المستهدفة بخريطة المنهج.



3-1-1-8

تتناسب أساليب التقويم مع نواتج التعمم المستهدفة بخريطة المنهج.



2-1-8

ينمي المنهج مهارات المتعممين

1-2-1-8

يشجع المنهج المتعممين عمى احترام العمل اليدوي والمهن المختمفة في المجتمع.



2-2-1-8

يوظف المنهج في تنمية المهارات الحياتية وريادة المشروعات لممتعممين.



3-1-8

توظف إمكانات البيئة والمجتمع في تنفيذ المنهج

1-3-1-8

يسهم تنفيذ المنهج في نشر ثقافة استخدام الموارد البيئية والحفاظ عميها.



2-3-1-8

توظف إمكانات المجتمع المحيط بالمؤسسة في تنفيذ أنشطة المنهج.



بوي:
المجال التاسع:المناخ التر ّ
1-9

1-1-9

بيئة داعمة لمتعميم والتعمم:

توفر المؤسسة خدمات لإلرشاد التربوي

1-1-1-9

تقدم المؤسسة خدمات لإلرشاد التربوي لممتعممين.

2-1-1-9

تقدم المؤسسة خدمات لإلرشاد التربوي لمعاممين ،وأولياء األمور.

2-1-9

توفر المؤسسة مناخاً داعماً لعمميتي التعميم والتعمم




ادارة شبين الكوم التعليويت
هدرست الزسويت الوتويزة والوتكاهلت للغاث
تقدير الممارسات

2-9
1-2-9

أقل من % 55

2-2-1-9

تقدم المؤسسة توعية لممتعممين عن احتياطات األمن والسالمة.

من  %55إلى%64

1-2-1-9

تتوافر بالمؤسسة ثقافة صحية لممتعممين ،والعاممين.

من %65إلى%79

التعميم قبل الجامعي – مرحمة التعميم األساسي

 %85فأكثر

كود
الممارسة

المستويات المعيارية لضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات

1

2

3


4



بيئة داعمة لمعالقات المؤسسية:
تدعم المؤسسة العالقات اإلنسانية بين أعضائها والمجتمع المحمي

1-1-2-9

يظهر بين أعضاء المؤسسة التعاون ،واالحترام المتبادل.

2-1-2-9

يظهر بين أعضاء المؤسسة ،والمجتمع المحمي التعاون ،واالحترام المتبادل.

3-1-2-9

يتوافر مناخ داعم لرضاء العاممين والمتعممين والمعنيين عن المؤسسة.

2-2-9

يتوافر بالمؤسسة مناخ داعم لثقافة المواطنة ،واالنتماء ،واحترام القانون

1-2-2-9

تتسم بيئة المؤسسة باالنضباط ،وااللتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لمعمل.

2-2-2-9

تسود المؤسسة ثقافة المواطنة ،االنتماء ،وااللتزام بالقيم.







