ًً-نتائجًتقويمًاألداءًًً:
سادسا
أوالً:مجالًالقدرةًالمؤسسيةًً:
مستوى
نقاط القوة
المعايير
المجاالت
األداء
-1رؤية المؤسسة رؤية المؤسسة.
ورسالتيا:

4

وجود وثيقة واضحة ومعمنة عمى جميع

العاممين بالمؤسسة ومشاركة ممثمين من إدارة

نقاط تحتاج مقترحات
إلى تحسين التحسين
ال يوجد

ال يوجد

المؤسسة والعاممين في صياغة الرؤية

ومراجعتيا

نشر رؤية المؤسسة في عدة مطويات وتوزيعيا

عمى البيئة المحيطة والمجتمع المحمى
مراجعة الرؤية من جيات تعميمية

(مدارس – إدارة تعميمية )

تم إعالن الرؤية عمى الموقع االلكتروني
لممؤسسة

تتسق الرؤية مع المعايير القومية لمتعميم
-1رؤية المؤسسة
ورسالتيا:

رسالة

المؤسسة.

4

تتسم رسالة المؤسسة بالوضوح والتحديد
تتسق رسالة المؤسسة مع الرؤية

ال يوجد

ال يوجد

مشاركة العاممين والمتعممين ومجمس األمناء في
صياغة الرسالة

تم إعالن الرسالة عمى جميع العاممين
بالمؤسسة

تم إعالن الرسالة عمى الموقع االلكتروني
لممؤسسة

-2القيادة والحوكمة :نظام لمحوكمة
الرشيدة.

3

تفعل القيادة وحدة التدريب والجودة
توفر القيادة الموارد المادية والكوادر البشرية الالزمة
لوحدة التدريب

تحفز القيادة العاممين عمى إجراء البحوث التربوية
واالستخدام األمثل لمتكنولوجيا الحديثة

مناقشة ظاىر التسرب والغياب وأضرارىا عمى
مستوى المتعمم والمجتمع

ال يوجد

ال يوجد

المجاالت

المعايير

مستوى

نقاط القوة

األداء

نقاط تحتاج مقترحات
إلى تحسين التحسين

عمل خطة لتحسين األداء المؤسسي
-2القيادة والحوكمة مجتمع التعمم3 .

توفير الكوادر المدربة عمى التعمم النشط

ال يوجد

ال يوجد

تطبيق استراتيجيات التعمم النشط

تقوم القيادة بتوفير اآلليات المتنوعة في تقويم
األداء ومتابعة أداء المتعممين

عمل برامج لتوعية أولياء األمور بأىمية التغذية
السميمة واإلمراض الخطيرة التي تتعرض ليا البالد
مثل ( أنفمون از الطيور والخنازيروالغدة النكافية

قيام وحدة التدريب بعمل دورات تدريبية عمى التعمم
النشط

 -3الموارد البشرية الموارد
والمادية:

البشرية

3

توفر عدد مناسب من العاممين والمعممين واإلداريين ال يوجد
واألخصائيين والكل يعمل حسب تخصصو والمؤىل

والمادية،

الحاصل عميو

وتوظيفيا

وجود خطط تدريبية لمتنمية المينية المستدامة

ال يوجد

لممعممين مينيا وتربويا

وجود خطط تدريبية لمتنمية المينية المستدامة
اإلداريين والفنيين واألخصائيين

يشرف عمى المكتبة أخصائية مكتبات

التعاون مع الجيات المعنية من خالل المكاتبات

إلى اإلدارة لسد العجز وخاصة في األخصائيين

والخدمات المعاونة
 -3الموارد البشرية
والمادية:

مبنى

مدرسي

مستوفي
المواصفات
التربوية.

3

تتناسب المرافق الصحية بالمؤسسة مع أعداد
المتعممين والعاممين

ال يوجد

ال يوجد

توجد حجرة لمزائرة الصحية تتوفر بيا اإلسعافات
األولية

تتناسب سعة حجرات الدراسة مع أعداد المتعممين
ومتطمبات العممية التعميمية

وجود مرفق صحي مجيز لذوى االحتياجات الخاصة
-4المشاركة

شراكة فعالة

إشراك المتعممين والعاممين بالمؤسسة في معسكرات ال يوجد

ال يوجد

مستوى

المجاالت

المعايير

األداء

المجتمعية:

بين

3

المؤسسة
واألسرة

نقاط القوة

نقاط تحتاج مقترحات
إلى تحسين التحسين

خاصة بالنظافة وتجميل البيئة

إشراك المتعممين والعاممين بالمؤسسة في نشر
الوعي الصحي بالمجتمع المحمى

عمل ندوات وتدريبات لممجتمع المحمى داخل

والمجتمع

المؤسسة

المحمي.

المشاركة في الندوات واالحتفاالت التي تحدث في
الجمعيات األىمية

عمل تدريبات لألميات وسيدات المجتمع المحمى

عمى تجييز بعض الوجبات الغذائية وحفظ األغذية
عمل خطة لمتوعية باىيمة المشاركة المجتمعية

 -5ضمان الجودة النظام الداخمي
والمساءلة:

لضمان الجودة

3

تم تشكيل فريق ضمان الجودة ويوجد خطة ألعمالو ال يوجد
والقيام بمراجعة داخمية عن طريق أفراد من داخل

ال يوجد

المؤسسة

تم تشكيل وحدة تدريب وتقوم وحدة التدريب اعماليا
أول بأول

تطبق المؤسسة قواعد المساءلة عمى كافة

المستويات من خالل الالئحة الداخمية لممعممين
 -5ضمان الجودة التقويم الذاتي
والمساءلة:

والتحسين
المستمر

3

عمل تدريبات نشرات عن معايير الجودة

عمل لوحات إرشادية عن أىمية الجودة لالرتقاء
بمستوى المتعمم والمجتمع

مشاركة مجمس األمناء في تنفيذ ومتابعة ما تم
تنفيذه من أعمال الجودة والمساىمة في حل

المعوقات التي تواجو المؤسسة ومناقشة ذلك في
االجتماعات الدورية

القيام بعمميات التقييم الذاتى وتحديد األولويات
وضع وتنفيذ خطط التحسين والمتابعة

تقييم أداء العاممين بالمؤسسة في ضوء معايير
الجودة

ً
نقاطًقوةًفيًمجالًالقدرةًالمؤسسيةً:

ال يوجد

ال يوجد

وجود وثيقة واضحة ومعمنة عمى جميع العاممين بالمؤسسة ومشاركة ممثمين من إدارة المؤسسة والعاممين في صياغة

الرؤية ومراجعتيا

نشر رؤية المؤسسة في عدة مطويات وتوزيعيا عمى البيئة المحيطة والمجتمع المحمى
مراجعة الرؤية من جيات تعميمية(مدارس – إدارة تعميمية )

تم إعالن الرؤية والرسالة عمى الموقع االلكتروني لممؤسسة
تتسق الرؤية مع المعايير القومية لمتعميم

تتسم رسالة المؤسسة بالوضوح والتحديد و تتسق رسالة المؤسسة مع الرؤية
مشاركة العاممين والمتعممين ومجمس األمناء في صياغة الرسالة

تم إعالن الرسالة عمى جميع العاممين بالمؤسسة

تفعل القيادة وحدة التدريب والجودة

توفر القيادة الموارد المادية والكوادر البشرية الالزمة لوحدة التدريب

تحفز القيادة العاممين عمى إجراء البحوث التربوية واالستخدام األمثل لمتكنولوجيا الحديثة

عمل خطة لتحسين األداء المؤسسي

توفير الكوادر المدربة عمى التعمم النشط و تطبيق استراتيجيات التعمم النشط
تقوم القيادة بتوفير اآلليات المتنوعة في تقويم األداء ومتابعة أداء المتعممين

عمل برامج لتوعية أولياء األمور بأىمية التغذية السميمة واإلمراض الخطيرة التي تتعرض ليا البالد مثل ( أنفمون از الطيور

والخنازير )

قيام وحدة التدريب بعمل دورات تدريبية عمى التعمم النشط
توفر عدد مناسب من العاممين والمعممين واإلداريين واألخصائيين والكل يعمل حسب تخصصو والمؤىل الحاصل عميو

وجود خطط تدريبية لمتنمية المينية المستدامة لممعممين مينيا وتربويا

وجود خطط تدريبية لمتنمية المينية المستدامة اإلداريين والفنيين واألخصائيين

التعاون مع الجيات المعنية من خالل المكاتبات إلى اإلدارة لسد العجز وخاصة في األخصائيين والخدمات المعاونة
تتناسب المرافق الصحية بالمؤسسة مع أعداد المتعممين والعاممين

توجد حجرة لمزائرة الصحية تتوفر بيا اإلسعافات األولية

تتناسب سعة حجرات الدراسة مع أعداد المتعممين ومتطمبات العممية التعميمية

وجود مرفق صحي مجيز لذوى االحتياجات الخاصة

تتوفر بالمؤسسة المعامل الالزمة لعمميتي التعميم والتعمم
تتناسب سعة المعامل مع عدد المتعممين

توجد بالمؤسسة قاعة مناسبة خاصة بالمكتبة بالدور الثاني و تستخدم كأحد مصادر المعرفة
إشراك المتعممين والعاممين بالمؤسسة في معسكر خاصة بالنظافة

عمل ندوات وتدريبات لممجتمع المحمى داخل المؤسسة

المشاركة في الندوات واالحتفاالت التي تحدث في الجمعيات األىمية

عمل خطة لمتوعية باىيمة المشاركة المجتمعية

تم تشكيل وحدة تدريب وتقوم وحدة التدريب اعماليا أول بأول

عمل تدريبات نشرات عن معايير الجودة

عمل لوحات إرشادية عن أىمية الجودة لالرتقاء بمستوى المتعمم والمجتمع

مشاركة مجمس األمناء في تنفيذ ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجودة والمساىمة في حل المعوقات التي تواجو المؤسسة

ومناقشة ذلك في االجتماعات الدورية

تقييم أداء العاممين بالمؤسسة في ضوء معايير الجودة

ً
نقاطًتحتاجًإلىًتحسينًفيًمجالًالقدرةًالمؤسسيةً:
ال يوجد

مقترحاتًللتحسينًفيًمجالًالقدرةًالمؤسسيةًً:
ال يوجد

المجاالت

المعايير

 -6المتعمم :

نواتج التعمم
المستيدفة.

مستوى
األداء

عوامل النجاح

المعوقات

توافر خريطة نواتج التعمم تتناسب مع المرحمة العمرية
3

لممتعممين

تتكامل نواتج التعمم معرفيا ومياريا ووجدانيا

ال يوجد

الخطط المستقبمية

المجاالت

المعايير

 -6المتعمم :

الميارات العامة

 -6المتعمم :

جوانب وجدانية

مستوى
األداء

عوامل النجاح

المعوقات

استخدام أدلة المعممين

التعاون المثمر بين المعممين والمتعممين
استخدام الوسائل التعميمية المتاحة
استخدام المعامل
استخدام المكتبة

توافر معامل لمحاسب اآللي يساعد عمى االستخدام األمثل
لمتكنولوجيا

3

مشاركة المتعممين في أنشطة تخدم العممية التعميمية
عمل ندوات صحية عن األمراض المنتشرة
والعادات الصحية السميمة

ال يوجد

يستخدم المتعمم ميارات استخدام التكنولوجيا فى عممية
التعمم

إيجابية

مشاركة المتعممين في األنشطة الفنية والمسرحية
3

ال يوجد

والرياضية واالقتصاد المنزلي والمشاركة في المسابقات
الخاصة بيذه األنشطة

تمسك معظم المتعممين بالقيم األخالقية واالجتماعية
السميمة

التزام المتعممين بقواعد المواطنة وأداء الواجبات والحرص
عمى الحقوق

 –7المعمم:

التخطيط لعمميتي:
التعميم والتعمم.

يقوم المعمم بتصميم دروسو لتحقيق النمو المتكامل
3

لشخصية المتعمم معرفيا ومياريا ووجدانيا

يقوم المعمم بتصميم مواقف تعميمية لتنمية ميارات
التفكير لدى المتعممين

يقوم المعمم بعمل أنشطة تنمى الميارات الحياتية لدى
المتعممين

يقوم المعمم بتصميم أدوات تقويم تتفق مع نواتج التعمم
من خالل األسئمة الشفوية والتحريرية
يستخدم استراتيجيات التعمم النشط

يقوم المعمم بعمل أنشطة تنمى ميارات البحث

ال يوجد

الخطط المستقبمية

المجاالت

المعايير

 –7المعمم:

تنفيذ عمميتي:

مستوى
األداء

عوامل النجاح

المعوقات

واالستقصاء لدى المتعممين

يتمكن المعمم من بنية المادة العممية لتخصصو
3

التعميم والتعمم.

يقوم المعمم باستخدام أساليب تعميم وتعمم متنوعة

تحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعمم معرفيا ومياريا

ال يوجد

ووجدانيا

يقوم المعمم بعرض بعض مشكالت المجتمع وربطيا
بالمادة العممية

يقوم المعمم بتوزيع األدوار والميام عمى المتعممين

يقوم المعمم بتعديل الخطة الزمنية بما يناسب قدرات
المتعممين ومتطمبات العممية التعميم
 –7المعمم:

أساليب تقويم

 –7المعمم:

أنشطة مينية فعالة.

 -8المنيج:

ممارسات داعمة

3

فعالة.

يقوم المعمم باستخدام أساليب تقويم متنوعة بين الشفيية
والتحريرية

يقوم المعمم باستخدام ممف االنجاز الخاص بالمتعممين

ال يوجد

يصمم المعمم أدوات لتقييم جوانب نمو المتعممين (
معرفيا – مياريا –وجدانيا )

يستفيد المعمم من نتائج التقييم الذاتي لممتعممين
يطمع المعمم المعنيين عمى نتائج التقييم

3

يشجع المعمم المتعممين عمى المناقشة والحوار ويتعامل
معيم بشفافية

ال يوجد

يعدل من أدائو التدريسي في ضوء نتائج تقييم المتعممين
يستفيد من نتائج التقييم في تقديم برامج عالجية لبطئ
التعميم

لممنيج.

يتناول المنيج القضايا والمشكالت المعاصرة والمواقف
3

الحياتية واقتراحات لحميا

ال يوجد

الخطط المستقبمية

المجاالت

المعايير

 -9المناخ:

بيئة داعمة لمتعميم

مستوى
األداء

عوامل النجاح

المعوقات

تتنوع أساليب تنفيذ المنيج طبقا لتنوع البيئات واإلمكانات
يسيم تنفيذ المنيج في نشر ثقافة الحفاظ عمى الموارد
البيئية وتنميتيا

يقوم المعمم بتصميم دروسو لتحقيق النمو المتكامل
لشخصية المتعمم معرفيا ومياريا ووجدانيا

الجوانب المياراية والمعرفية والوجدانية لدى المتعممين
والتعمم.

3

توفر المؤسسة بيئة داعمة لعمميتي التعميم والتعمم

مشاركة المتعممين في وضع واتخاذ القرار عن طريق المكتب
التنفيذي

رضا العاممين عن المؤسسة
االكتشاف المبكر لممشكالت السموكية وعالجيا

تسود المؤسسة ثقافة التميز في األنشطة التربوية

يسود المؤسسة مناخ داعم لالرتقاء بمستوى المتعممين
وجود اخصائى نفسي مؤىل

 -9المناخ التربوي بيئة داعمة لمعالقات
المؤسسية

3

تسود المؤسسة العالقات اإلنسانية بين أعضاء المؤسسة
والمجتمع المحمى

يسود المؤسسة ثقافة المواطنة واالنتماء واحترام الموائح
والقوانين وينعكس ذلك عمى سموك المتعممين

ال يوجد

الخطط المستقبمية

نقاطًقوةًفيًمجالًالفاعليةًالتعليميةً:
توافر خريطة نواتج التعمم تتناسب مع المرحمة العمرية لممتعممين

تتكامل نواتج التعمم معرفيا ومياريا ووجدانيا
استخدام أدلة المعممين

التعاون المثمر بين المعممين والمتعممين
استخدام الوسائل التعميمية المتاحة

استخدام المعامل و المكتبة فى خدمة العممية التعميمية
توافر معامل لمحاسب اآللي يساعد عمى االستخدام األمثل لمتكنولوجيا
مشاركة المتعممين في أنشطة تخدم العممية التعميمية

عمل ندوات صحية عن األمراض المنتشرة والعادات الصحية السميمة

عمل ندوات لإلرشاد النفسي

مشاركة المتعممين في األنشطة الفنية والمسرحية والرياضية واالقتصاد المنزلي والمشاركة في المسابقات الخاصة بيذه

األنشطة

تمسك معظم المتعممين بالقيم األخالقية واالجتماعية السميمة
التزام المتعممين بقواعد المواطنة وأداء الواجبات والحرص عمى الحقوق

يقوم المعمم بتصميم دروسو لتحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعمم معرفيا ومياريا ووجدانيا

يقوم المعمم بتصميم مواقف تعميمية لتنمية ميارات التفكير لدى المتعممين

يقوم المعمم بعمل أنشطة تنمى الميارات الحياتية لدى المتعممين

يقوم المعمم بتصميم أدوات تقويم تتفق مع نواتج التعمم من خالل األسئمة الشفوية والتحريرية
يستخدم استراتيجيات التعمم النشط

يقوم المعمم بعمل أنشطة تنمى ميارات البحث واالستقصاء لدى المتعممين

يتمكن المعمم من بنية المادة العممية لتخصصو

يقوم المعمم باستخدام أساليب تعميم وتعمم متنوعة تحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعمم معرفيا ومياريا ووجدانيا
يقوم المعمم بعرض بعض مشكالت المجتمع وربطيا بالمادة العممية

يقوم المعمم بتوزيع األدوار والميام عمى المتعممين

يقوم المعمم بتعديل الخطة الزمنية بما يناسب قدرات المتعممين ومتطمبات العممية التعميم

يقوم المعمم باستخدام أساليب تقويم متنوعة بين الشفيية والتحريرية

يصمم المعمم أدوات لتقييم جوانب نمو المتعممين ( معرفيا – مياريا –وجدانيا )

يستفيد المعمم من نتائج التقييم الذاتي لممتعممين

يطمع المعمم المعنيين عمى نتائج التقييم

يشجع المعمم المتعممين عمى المناقشة والحوار ويتعامل معيم بشفافية

يعدل من أدائو التدريسي في ضوء نتائج تقييم المتعممين

يستفيد من نتائج التقييم في تقديم برامج عالجية لبطئ التعميم

يتناول المنيج القضايا والمشكالت المعاصرة والمواقف الحياتية واقتراحات لحميا

تتنوع أساليب تنفيذ المنيج طبقا لتنوع البيئات واإلمكانات

يسيم تنفيذ المنيج في نشر ثقافة الحفاظ عمى الموارد البيئية وتنميتيا

يقوم المعمم بتصميم دروسو لتحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعمم معرفيا ومياريا ووجداني

وجود خطط لألنشطة الصفية والالصفية

تتنوع أنشطة المنيج لمراعاة الفروق الفردية

تتبادل المؤسسة الخبرات مع المؤسسات التعميمية األخرى

توفر المؤسسة بيئة داعمة لعمميتي التعميم والتعمم

مشاركة المتعممين في وضع واتخاذ القرار عن طريق المكتب التنفيذي

رضا العاممين عن المؤسسة

االكتشاف المبكر لممشكالت السموكية وعالجيا

تسود المؤسسة ثقافة التميز في األنشطة التربوية

يسود المؤسسة مناخ داعم لالرتقاء بمستوى المتعمم
تسود المؤسسة العالقات اإلنسانية بين أعضاء المؤسسة والمجتمع المحمى

يسود المؤسسة ثقافة المواطنة واالنتماء واحترام الموائح والقوانين وينعكس ذلك عمى سموك المتعممين
ً

نقاطًتحتاجًإلىًتحسينًفيًمجالًالفاعليةًالتعليميةً
ال يوجد

مقترحاتًللتحسينًفىًمجالًالفاعليةًالتعليميةً
ال يوجد

