إداسة شبٍن انكىو انتعهًٍٍت
انًذسست انشسًٍت انًتًٍزة وانًتكايهت نهغاث
انًشحهت اإلعذادٌت

رابعاً -

تقزيزًدراسةًالتقىيمًالذاتي
ً

 -1المنهجيةً:
ًً :
أً-فزيقًدراسةًالتقىيمًالذاتي
م

االسم

الفئة

العدد

مدير المؤسسة

1

نهى محمد حبيب

وكيل المؤسسة

1

وفاء ندا

وكيل االعدادى

عمرو عبد العزيز محمد

م .أ عموم

عمى يوسف عمى

م .أ عموم

المعممون

5

سامية عبد القادر

م .أ لغة فرنسية

محمود سعد

م .أ لغة انجميزية

سامر السيد غباشى

م.أ حاسب آلى

األخصائي االجتماعي /النفسي

1

حمدى جاد

أخصائى أ اجتماعى

محمود سعد

م .أ لغة انجميزية

أشرف السيد هريدى

م.أ رياضيات

نجالء كامل

م.أ لغة عربية

وفاء عباس

إدارية ش .ع

رسمية األشعل

إدارية ش .ط

شبل ضحا

نقيب المهندسين

د/إيهاب فاضل موسى

أستاذ بكمية االقتصاد المنزلى

فريق ضمان الجودة

3

اإلداريون

2

مجمس األمناء

2

الوظيفة

الميمة

مديرة المدرسة

رئيس الفريق
عضو

إعذاد انىثائق وانًقابالث وانًالحظاث
قٍادة أفشاد انًجتًع انًذسسً وإجشاء انًقابالث
جًع انًعهىياث انكًٍت وقىائى انشصذ
استخالص انذالالث وإداسة انًعهىياث
اإلششاف عهً تجهٍز أدواث جًع انًعهىياث
إعذاد انبطاقاث نهتقٍٍى انزاتً
انًعانجت انكًٍت وانكٍفٍت نهًعهىياث وانبٍاناث
أعًال يجهس األيناء ودعىة انًجتًع انًحهى إعذاد
استبٍاناث واستطالعاث نهشأي
يتابعت تنفٍز األعًال وإعذاد انتقاسٌش

جًع انًعهىياث انكًٍت وتٍسٍش انعًم
انًشاسكت بانشأي وانعًم وانًشاسكت فى صنع واتخار
انقشاس

إداسة شبٍن انكىو انتعهًٍٍت
انًذسست انشسًٍت انًتًٍزة وانًتكايهت نهغاث
انًشحهت اإلعذادٌت
م

الفئة

العدد

أولياء األمور

3

المتعممون

4

آخرون

3

االسم

الوظيفة

الميمة

د /فيصل أمين المقوة

طبيب عيون

عميد/السيد عبد العظيم

ظابط شرطة

ريهام عزت

مدرسة

أحمد وائل سميم

3/3

انًشاسكت بانشأي وانعًم

محمد فيصل المقوة

3/3

انًشاسكت بانشأي وانعًم

رويدا السيد عبد العظيم

1/3

انًشاسكت بانشأي وانعًم

رودينا مدحت زايد

1/3

انًشاسكت بانشأي وانعًم

أحمد امين عبد الكريم

موجه بالمعاش

انًشاسكت فى اتخار انقشاس

صبحى شعبان شرف

دكتور بكمية التربية

اسامه عبد المعطى فتح اهلل

موجه بالتربية والتعميم

اإلششاف عهً إعذاد انتقشٌش النهائى
انًشاسكت فى انشأي وانعًم

ب -خطة دراسة التقويم الذاتي :
الخطوات

أسماء الفريق

وضع خطة دراسة التقويم

جميع أعضاء الفرق

دعوة المجتمع الخارجي

التسعة

تشكيل فرق العمل

الذاتي

الميام

تخطيط دراسة التقييم الذاتى

إستراتيجية

المصادر /األدوات

2117 /2/1

من خالل عقد اجتماعات مع المجتمع المحمى

ميزانية المدرسة

الى

وأولياء األمور المقترح ضميم لمفريق وعقد

زمن التنفيذ

2117/2/4

التنفيذ

ندوات ولقاءات وتحديد ميارات المشاركين

المستخدمة

المشاركة المجتمعية

مسئولية المتابعة

مديرة المدرسة

إداسة شبٍن انكىو انتعهًٍٍت
انًذسست انشسًٍت انًتًٍزة وانًتكايهت نهغاث
انًشحهت اإلعذادٌت
الخطوات
تقويم تصميم الخطة

الميام

زمن التنفيذ

أسماء الفريق
محمود سعد

متابعة تنفيذ خطة الدراسة لجميع

2117/2/4الى

أشرف السيد ىريدى

المجاالت وتحديد نقاط الضعف

2117/2/6

سامية عبد القادر

والقوة

إستراتيجية
التنفيذ

عقد اجتماعات  .اخذ اآلراء  .اتخاذ الق اررات.

المصادر /األدوات
المستخدمة

ميزانية المدرسة

مسئولية المتابعة
فريق ضمان الجودة

المشاركة المجتمعية

تنفيذ خطة دراسة التقويم الذاتي:
تحديد/إعداد أدوات جمع
البيانات

أميرة جرجس

تصميم أدوات لجمع البيانات

2117/2/6
الى

إعداد أدوات لجمع البيانات

ميزانية المدرسة

المشاركة المجتمعية

مديرة المدرسة

2117/2/12
تطبيق األدوات /جمع

عمرو عبد العزيز

جمع بيانات التقييم الذاتى

2117/2/12

لقاءات– مقابالت– فحص وثائق -مالحظات

ميزانية المدرسة

البيانات

سامية نبيل مالك

جمع األدوات وتقسيميا الى

إلى

جمع البيانات

المشاركة المجتمعية

تقسيم األدوات حسب الفئة

2117/3/12

عقد اجتماعات

ميزانية المدرسة

غادة السيد شياب

تحميل البيانات

حمدى جاد

تقويم التنفيذ

عمرو عبد العزيز

مجموعات لتوزيعيا

المستخدمة ورصد الدرجات

الى

وتسجيميا فى المصفوفات

2117/3/16

الستخالص النتيجة النيائية
سامية نبيل مالك

غادة السيد شياب

2117/3/12

تحديد نقاط القوة والضعف فى

تنفيذ الخطة .

تحديد أوجو القصور فى الخطة

وأسبابيا  .معالجة أوجو القصور

2117/3/16

إلى

فحص البيانات وتقسيميا كل حسب نوعو

متابعة التنفيذ عن طريق القيام بمالحظة األداء

وعقد المقابالت الفردية والجماعية .

2117/3/18

المشاركة المجتمعية

ميزانية المدرسة

المشاركة المجتمعية

فريق ضمان الجودة

فريق ضمان الجودة

فريق ضمان الجودة

أقالم  .أوراق .

فى تنفيذ الخطة .

إعداد التقرير
كتابة التقرير المبدئي

سامر السيد غباشى

كتابة التقرير المبدئى لنتيجة

2117/3/18

اجتماع ألعضاء كل فريق  -عقد ورش عمل

ميزانية المدرسة

مديرة المدرسة

إداسة شبٍن انكىو انتعهًٍٍت
انًذسست انشسًٍت انًتًٍزة وانًتكايهت نهغاث
انًشحهت اإلعذادٌت
الخطوات

الميام

أسماء الفريق
عمرو عبد العزيز

التقييم الذاتى

محمود سعد

إستراتيجية

زمن التنفيذ

التنفيذ

الى

المصادر /األدوات

مسئولية المتابعة

المستخدمة

المشاركة المجتمعية

2117/3/21
مراجعة أوجو القصور فى التقرير

2117/3/21

اجتماع لفرق التقييم المبدئي عمي مستوي

ميزانية المدرسة

مديرة المدرسة

مراجعة التقرير

المبدئى

الى

المدرسة

المشاركة المجتمعية

رئيس مجمس األمناء

كتابة التقرير النيائي

سامر السيد غباشى

كتابة التقرير النيائي لنتيجة

2117/3/22

اجتماعات– مناقشات -فحص وثائق عقد ورش

ميزانية المدرسة

فريق ضمان الجودة

تقويم إعداد التقرير

عمرو عبد العزيز

2117/3/22

التقييم الذاتى في المجاالت التسع

الى

عمل

المشاركة المجتمعية

2117/3/25
تحديد أوجو القصور فى التقرير

2117/3/25

اجتماع لفرق التقييم عمى المبدئي مستوي

ميزانية المدرسة

النيائى معالجة أوجو القصور

الى

المدرسة ورش عمل

المشاركة المجتمعية

فى لتقرير النيائى

2117/3/27

فريق ضمان الجودة

أوراق -أقالم

جً-أدواتًجمعًالبياناتًً:

نوع األداة

اسم األداة

(يذكر ىنا األسماء التفصيمية

لألدوات المستخدمة لكل نوع أداة)
 .1اختبارات المغة العربية لجميع الصفوف

االختبارات

 .2اختبارات المغة اإلنجميزية لجميع الصفوف
 .3اختبارات الرياضيات لجميع الصفوف
 .4اختبارات العموم لجميع ا لصفوف

المجاالت والمعايير

التي استخدمت فييا
الحوكمة و القيادة
المتعمم

إداسة شبٍن انكىو انتعهًٍٍت
انًذسست انشسًٍت انًتًٍزة وانًتكايهت نهغاث
انًشحهت اإلعذادٌت
اسم األداة

(يذكر ىنا األسماء التفصيمية

نوع األداة

لألدوات المستخدمة لكل نوع أداة)
 .5اختبارات الدراسات االجتماعية لمصفوف

 .6اختبارات الحاسب اآللي لجميع الصفوف
مدى االستفادة من التدريب

االستبيانات

مقياس رضا العاممين

قياس الجانب الوجدانى

المقابالتً
اختباراتًعمليةً/
المالحظة
المالحظة

استمارة المقابالت الفردية مع كل من ( المعممين _ المتعممين _ العاممين أولياء األمور _

التي استخدمت فييا
المعمم

الحوكمة و القيادة
ضمان الجودة والمساءلة
المناخ التربوي
كافة المجاالت

القيادة المؤسسية _ الموجيين _ مجمس األمناء )
استما رة المقابالت الجماعية مع كل من( المعممين _ المتعممين _ العاممين -أولياء األمور _ مجمس األمناء )
تم عمل مالحظة لكل من

( المتعمم _ المعمم _ الفصول _ الفناء_حجرة اإلداريين حجرة األخصائيين _ المعامل -الطرقات ودورات المياه )

تحليلًالىثائق

المجاالت والمعايير

تم عمل اجتماعات ومناقشات ولقاءات فردية وجماعية وفحص كافة الوثائق الموجودة بالمؤسسة

كافة المجاالت
كافة المجاالت

كافة المجاالت

وذلك لموقوف عمى مدى تحسن األداء داخل المؤسسة

أدواتًأخزي

التصوير الفوتوغرافي -تصوير الفيديو -عمل C D

كافة المجاالت

